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ĠġGÜZAR YAZIġMALARDA SƏNƏDLƏRĠN  TƏTBĠQĠ VƏ TƏNZĠMLƏNMƏ 

FƏALĠYYƏTĠNĠN HƏYATA KEÇĠRĠLMƏSĠ  

 

Tədqiqatın məqsədi – hazırki dövrdə iĢgüzar yazıĢmalarda müxtəlif təyinatlı sənədlərin 

iĢlənilmə qaydaları və qanunauyğunluqları haqqında müfəssəl mənzərənin formalaĢdırılması, 

istifadə olunan sənədlərin tənzimləmə mexanizmlərinə uyğunluğunun təmin edilməsi, bu sahədə 

mütərəqqi addımların atılması məqsədilə fikir və tövsiyyələrin təĢəkkül tapmasına Ģəraitin 

yaradılması.  

Tədqiqatın metodologiyası – müĢahidə, qruplaĢdırma, müqayisəli təhlil metodlarından 

istifadə olunması.  

Tədqiqatın nəticələri – iĢgüzar yazıĢmalarda istifadə olunan müxtəlif sənədlərin istifadə 

xüsusiyyətlərinin aĢkarlanması, onların istifadə prosesi üzrə əsaslandırma iĢlərinin sistemli 

Ģəkildə həyata keçirilməsi, sənədlər üzrə tələblərin uyğunluğunun və məqsədəmüvafiqliyinin 

yoxlanılması.  

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – ölkənin iqtisadi sisteminin sahəvi bölüĢdürülməsi 

situasiyalarında fərqli vəziyyətlərdə sənədlərin daha məqsədəuyğun, kombinələĢmiĢ Ģəkildə və 

səmərəli hazırlanması və istifadəsi haqqında zəruri təsəvvürün yaradılması. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – iqtisadi sistemin sahələri üzrə vahid qaydalarla 

müĢayət olunan və ardıcıl informasiya bölüĢdürülməsi ilə seçilən fəaliyyətin sənədlər 

məcmusunun elmi və təcrübi aspektlərdə tətbiqinin əsaslandırılması. 

Açar sözlər: iqtisadi sistem, iĢgüzar yazıĢmalar, iĢgüzar yazıĢma növləri, sənədlərin 

tərtibi və tətbiqi, informasiyanın keyfiyyəti   

 

GĠRĠġ 

Real iqtisadi təkamül mərhələsi vahid mövcudluq və fəaliyyət məkanında 

informasiyanın aktiv iĢtirakçı kimi mövcudluğu ilə fərqlənir. ―Fərdi və kütləvi 

informasiya‖, ―informasiya məlumatlandır-ması növləri və texnologiyası‖, 

―informasiya mühiti‖, ―informasiya sistemləri‖, ―informasiya mübadi-ləsi‖ kimi 

anlayıĢların sosial və iqtisadi həyatımızda ünsiyyətin istənilən səviyyə və mər-

hələsinə aktiv daxil olmuĢ və hal-hazırda da öz mövcudluğunu sürdürməkdədir. 

Cəmiyyətimizin cari inkiĢaf mərhələsində ―informasiya‖nın mahiyyətinə bir çox 

baxıĢlarla aydınlıq gətirilə bilər ki, bunlardan da mühüm olanlarına aĢağıdakıları 

aid edə bilərik: 

1. Ġnformasiya – əks etdirilmiĢ müxtəliflikdir. O, əksetmənin ayrılmaz tərəfi 

kimi çıxıĢ edir. AraĢdırılan obyektlə bağlı məzmun, əhəmiyyət, yekun 

nəticə və sair bu kimi yönlərə aydıllıq gətirilir. Digər tərəfdən, əks 

etdirilən cari informasiya heç də obyektin vəziyyətinin məhs belə olaca-

ğına, heç bir Ģərt altında dəyiĢməyəcəyinə dəlalət etmir. Qeyd olunan fakt 

eyni obyekt üzrə məlumatlandırmada müxtəlifliyin mövcudluğuna 

diqqətin çəkilməsini zəruriləĢdirir;  
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2. Ġnformasiya – hərəkətin xüsusi formasıdır. O, araĢdırdığı obyektin 

vəziyyətində olan dəyiĢmələri (irəliləmələri, geriləmələri), yeni fazalara 

keçidi (təkmilləĢdirilmələri) ifadə edir. Deyilənləri daha aydın izah etmək 

üçün aĢağıdakı misala müraciət edək. Əhalinin say və demoqrafik göstə-

riciləri özü ilə hər hansı ənənəvi hərəkəti təcəssüm etdirməsə də, bu 

göstəricilərin vəziy-yətindəki kənarlaĢmalar (artımlar, azalmalar) özü bir 

hərəkət sisteminin ifadəsi kimi qəbul edil-məlidir;   

3. Ġnformasiyanın kəmiyyətcə ölçülməsi və keyfiyyətcə qiymətləndirməsi 

mümkündür. Hər bir mə-lumat obyekti özü ilə müvafiq rəqəmlər 

dəstindən və onların tərəddüd amplitudalarından iba-rətdir. Məhs bu 

Ģərtlər nəticəsində biz bir tərəfdən araĢdırdığımız obyektin həcmcə nə 

qədər ol-duğunu müəyyənləĢdirə, mövcud çoxluqda keyfiyyət əlaməti 

üzrə müxtəlif konfiqurasiyalara malik olduğunu deyə bilərik. Bu isə öz 

növbəsində sonrakı iqtisadi göstəricilərə təsirsiz ötüĢ-məyəcəkdir. 

Məsələn, ―keyfiyyət – qiymət‖ tandemi düz əlaqə ilə seçilir. Belə ki, 

keyfiyyətin artması qiymətin də yüksəlməsinə təsir göstərir və əksinə;    

4. Ġnformasiya mənbələrinə materiyanın bütün növləri aid edilir. Mate-

riyanın inkiĢafının aĢağı mərhələlərində biz informasiyanın sadə formala-

rı ilə iĢ görürük ki, onlar əksetmənin sadə formalarına uyğun gəlir. AĢağı 

formalardan yuxarıya keçid zamanı informasiyanın xassəsi keyfiyyətcə 

dəyiĢilir və yeni məzmun kəsb edir. Ġnsan digər canlı sistemlərdən onunla 

fərqlənir ki, alınmıĢ informasiyanı sürətli və yüksək dərəcədə effektivli 

iĢləmək imkanına malikdir; 

 

ĠNFORMASĠYANIN NÖVLƏRĠ 

Ġnformasiya bir neçə növə bölünür. Onlardan cansız təbiət, bioloji, iqtisadi, 

sosial və s. informasiya növlərini sadalamaq mümkündür. ĠĢgüzar fəaliyyətdə 

onun bütün növlərindən istifadə olunur. 

ĠĢgüzar fəaliyyətin təĢkili məlumat təminatı olmadan təsəvvür edilə 

bilməz. Təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsində, idarəetmə qərarlarının 

qəbulunda, plan-proqnoz konturlarınin, həcmləri və istiqamətlərinin müəyyən-

ləĢdirilməsində iqtisadi informasiyanın toplanılması, emalı və sonrakı istifadəsi 

təməl nöqtələrdən hesab olunur. ĠĢgüzar (iqtisadi) fəaliyyətdə informasiya ob-

yekti olaraq konkret insanlar, problemlər, məqsəd və vəzifələr baĢa düĢülür. 

Bəhs olunan məcmu müəyyən Ģəkildə emal edilmiĢ, hazırlanmıĢ məlumatlar 

çoxluğundan ibarətdir.  

Mikrosəviyyədə (təsərrüfat vahidləri səviyyəsində) iĢgüzar informasiya 

özünün spesifik cəhətlərinə və məlumat növlərinə malikdir. Onların araĢ-

dırılması və izahına baĢlamazdan əvvəl aĢağıdakı sxemə müraciət edək.  
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Sxem 1. ĠĢgüzar informasiyanın  növlər üzrə bölgüsü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 1-dən göründüyü kimi, mikroiqtisadi mühitdə iĢgüzar informasiya 

dörd qrup üzrə təsnifləĢdirilir. Onların hər birini fərdi qaydada nəzərdən 

keçirmək məqsədəuyğun olardı.  

1. ĠĢə birbaĢa aidiyyatı ilə seçilən iĢgüzar (biznes) informasiya mahiyyət 

etibarı ilə idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün lazım olan, biznesin 

daxili və xarici mühiti haqda təsəvvür yaradan informasiyaların 

məcmusundan ibarətdir. 

2. Relevant informasiya qarĢıya qoyulan vəzifələrdən asılı olaraq konkret 

vəzifə, Ģəxs, məqsəd, zaman müddəti üçün toplanılan məlumatdan 

ibarətdir. Onun dəqiqləĢdirilməsi subyektdə yaranan iqtisadi situasiyanın 

(və ya situasiyaların) xarakter və xassələri ilə müəyyənləĢir.  

3. Cari informasiya – iĢgüzar fəaliyyətdəki (biznesdəki) hadisələrlə eyni 

zamanda (paralel) baĢ verən hadisələr haqda məlumatları ifadə edir. Cari 

informasiya ancaq təsərrüfat vahidinin sahibinə özünün yaradıcı (istehsal, 

xidmət və s.) fəaliyyətinə aid olan xüsusi informasiyaya və ilkin xəbər 

vermə (xəbərdaretmə) üçün qabaqcadan təyin edilmiĢ, daha ətraflı 

məlumat almağa imkan yaradan mənbələri göstərən siqnal (birinci, ilkin, 

ən sadə, ibtidai) informasiyaya bölünür.  

Siqnal informasiya iĢgüzar və relevent informasiya üçün əsas ola bilər. Öz 

növbəsində iĢə birbaĢa aidiyyatı ilə seçilən və relevent informasiyalara biznes-

Müəssisələrdə işgüzar informasiyanın növlər üzrə bölgüsü 

ĠĢə birbaĢa aidiyyatı ilə seçilən iĢgüzar informasiya 

Relevent informasiya 

Cari informasiya 

Sahəvi (xüsusi) informasiya 

Analoji əmtəə və xidmət haqda 

məlumatlar 
 Istehsalçılar 

haqda 

 

 Əmtəə satıcıları 

haqda 

 

 Rəqib subyekt 

haqda 

 

Analoji əmtəə və xidmət haqda məlumatlar  Istehsalçılar 
haqda 

 

 Əmtəə satıcıları 

haqda 

 

 Rəqib subyekt 

haqda 

 

 Fəaliyyətin tənzimlənməsini əks etdirəcək  

spesifik  informasiya  
Fəaliyyət haqda qabaqcadan xəbərdar olmağa 

 imkan yaradan siqnal məlumatlar 

 Əmtəə satıcıları haqda 

 

Təsərrüfat sahəsi və ya sahəsinə 

aiddir  
 Elmi və istehsal məlumatlarını  

əks etdirir 
Firmadaxili və xarici məlumatlardan  

ibarətdir  
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məlumatlara bölünür. Həmin iĢgüzar (iqtisadi) informasiya istehsalçı, əmtəə 

satıcısı, rəqib firma, əmtəə və xidmətlər haqda məlumatlardan ibarətdir. Öz növ-

bəsində qeyd edilməlidir ki,biznes-informasiya aĢağıdakı qruplar üzrə təsnifləĢ-

dirilmək imkanına malikdir: 

 ancaq sahibinin arzusuna və onun Ģərtlərinə görə yayılan məxfi 

informasiyalar; 

 gizlədilməsinə yol verilməyən informasiyalar; 

 istənilən vətəndaĢın ala biləcəyi əlveriĢli informasiyalar. 

4. Sahəvi (xüsusi) informasiya - hər hansı bir təsərrüfat sahəsinə aid olan və 

onun xüsusiyyətlərini əks etdirən elmi və istehsal təyinatlı informasiyası-

dır. Bu qrupda təmərküzləĢən informasiya bir tərəfdən yerli istehsalın daim 

həyata keçirilməsi məqsədlərini güdür, digər tərəfdən isə onun elmi araĢ-

dırmalar, xarici təcrübədən istifadələr istifadələr əsasında təkmilləĢdirilmə-

lərinə xüsusi diqqət yetirir. Ona firmadaxili və xarici informasiya daxildir.  

ĠĢgüzar informasiyanı onun əmələgəlmə mənbəyinə görə də fərqləndirmək 

mümkündür.(sxem 2)  
 

Sxem.2.Təsərrüfat subyektlərində iĢgüzar informasiyanın əmələgəlmə mənbəyinə görə 

təsnifləĢdirilməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠġGÜZAR ĠNFORMASĠYA 

Xarici Daxili 

Beynəlxalq informasiya sistemləri    Təsərrüfat subyektinin daxili infor masiya sisteminin 

məlumatları 

Subyektin Ģöbə və əməkdaĢlarının informasiya-təhlil 

iĢlərinin  məlumatları (rəqəmləri) 

Milli informasiya sistemlərinin məlumatları 

Kütləvi informasiya sistem və vasitələrinin məlumatları 

ĠĢ adamının (biznesmenin) informasiya-təhlil iĢlərinin  

məlumatları (rəqəmləri) 
 Müxtəlif sahə və iqtiqamət-lər üzrə 

 ixtisaslaĢdırılmıĢ informasiya  

strukturlarının məlumatları 

Hasilat, gəlirlər və zərərlər haqda informasiya 

ölkənin, regionun, sahənin iqtisadiyyatının vəziyyəti  

haqda məlumatlar 
Tədavül, sifariĢ və müĢtərilərin statistikası 

Ġstehlakçılar, təchizatçılar və rəqiblər haqda 

məlumatlar Ġstehsal xərcləri haqda informasiya 

Buraxılan məhsulun kəmiyyət və keyfiyyəti haqda 

informasiya 

Müvafiq sahələrdəki lisenziya, patent, nou-hau 

haqda  

informasiyalar 

Biznesin maraqlarına toxunan xarici mühitdəki  

dəyiĢiklikləri xarakterizə edən baĢqa  

məlumatlar 

Müəssisənin fəaliyyətinin bütün tərəflərini 

xarakterizə edən məlumat və texnologiyalar, 

avadanlıqlar haqda informasiya 
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Keyfiyyətli idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün informasiya aĢağıda 

verilmiĢ xüsusiyyətlərə malik olmalı və müəyyən edilmiĢ tələblərə cavab 

verməlidir. (sxem 3.) 
  

Sxem 3. ĠĢgüzar informasiyaya qarĢı  qoyulan əsas tələblər 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 3-dən də göründüyü kimi, iĢgüzar fəaliyyətdəki informasiyaya olan 

tələbləri iki əsas istiqamətə ayırmaq olar:  

      1. iĢgüzar informasiyanın qarĢıya qoyulan tələb və vəzifələrə cavab verməsi;  

      2. informasiyanın həmin istiqamət üzçün nəzərdə tutulan orta və ondan 

yuxarı keyfiyyət səviyyəsinə malik olması.  

Ġnformasiyanın müəyyən məqsədə yönəldilməsi onun dəyər lərin də müəy-

yən tələblərinin yerinə yetirməsi zəruridir.Müvafiqiliyi və daxilolmaların vaxtlı-

vaxtında olması ilə, keyfiyyəti isə-çoxluq, mənimsəmə, dəqiqlik, yenilik və yeni-

lənmə tezliyi imkanları ilə müəyyən olunur. Nəzərdə saxlanılmalıdır ki, keyfiy-

yətli idarəetmə qərarını qəbul etmək üçün informasiyanın özünə qarĢı olan 

tələblərlə yanaĢı, bu prosesdə birbaĢa iĢtirak edən iĢçi - müstəvidəki məcmunun 

tərkibində informasiya mədəniyyətinin xüsusilə vurğulanması zəruridir, iĢgüzar 

mühit üçün vacibdir. 

Əgər biz biznesdə olan optimal (məqbul) informasiya mədəniyyətini öyrənmək 

düĢüncəsindəyiksə bu zaman ilk növbədə aĢağıdakı tələbləri fərqləndirməliyik: 

1. informasiya mübadiləsinin maksimal dərəcədə rasional qaydada təĢkil 

edilməsi. Bu bənd qarĢımızda informasiya resursları üzrə icraatın ən 

məqsədyönlü Ģəkildə aparılmasını zəruriləĢdirir;   

2. informasiyanın yığılması, saxlanması, iĢlənməsi və təqdim  edilməsi üçün 

zəruri, kifayət qədər qənaətbəxĢ Ģəraitin yaradılması. Bu bənd informası-

TƏSƏRRÜFAT SUBYEKTĠNDƏ (BĠZNES VAHĠDĠNDƏ) ĠġGÜZAR 

ĠNFORMASĠYA  

ĠLƏ BAĞLI ĠRƏLĠ SÜRÜLƏN TƏLƏBLƏR 

Informasiyanın keyfiyyəti Informasiyanın məqsədyönlülüyü 

 Informasiyanın çoxluğu (artıqlığı) Ġnformasiyanın dəyərliliyi: 

Maneələrə dayanıqlılıq 

Yiğcamlıq  

Informasiya səs-küyü 

Informasiyanı mənimsəmə: Sərfəli, səmərəli olması 

tamlığı 

Düzgünlüyü, dürüstlüyü 

Yenilik dərəcəsi, 

köhnəlmə   

üzrə xarakter  

və xassələri 

informasiya 

daxilolmasının 

vaxtlı-vaxtında 

olması Dəqiqlik 
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yanın ―ilkin mənbə - son istehlakçı‖ intervalı üzrə iĢlərin görülməsinin nə 

dərəcədə mühüm olduğunu ifadə etməyə çalıĢır;  

3. bütün abunəçilər üçün zəruri və kifayətedici həcmdə məlumatın təmin 

edilməsi. Belə ki, informasiya istehlakçısının müraciət etdiyi ünvan onu 

qane edəcək cavabları özündə təmərküzləĢdirməlidir. Əks hal istifadəçi-

lərin həmin informasiya ünvanına müraciət etməmələrilə nəticələnək, 

onun reytinq ifadələrinə ―zərbə‖ vuracaqdır; 

4. əməkdaĢların informasiya mədəniyyətinin əsaslarına yiyələnməsi; Məsə-

lənin iqtisadi aspektdə araĢdırılması baĢ versə də, bu bənddə əsas diqqət 

sosial-psixoloji, etik məcralara yönəldilir. O, məlumat istehlakçılarının 

cəlbinin mühüm təməl nöqtələrindən hesab olunur. 

Ġnformasiya mədəniyyəti dedikdə təkcə kənar mühitlə (informasiyanın 

istehsalçıları və istifadəçiləri ilə) davranıĢı nəzərdə tutmayan eyni zamanda 

bacarıq, bilik və imkanların da məcmusunu ifadə edən system nəzərdə 

tutulmalıdır. Tərkib etibarı ilə bu system kifayət qədər geniĢ olsa da, onu mühüm 

elementlərinə ibtidai izahatlar verməklə sadalamaq zəruri olardı: 

a) ümumi mədəniyyətin mövcudluğu – buraya ilk növbədə informasiyanı 

təqdim edən və onun istehlakını həyata keçirən Ģəxslərlə qarĢılıqlı 

mədəni, mehriban ünsiyyətin yaradılması, həmçinin iĢçinin fəaliyyət 

göstərdiyi kollektivdə zəruri mədəni səviyyəsini göstərməsi daxildir;    

b) zəruri olan informasiyanı tapmaq və səmərəli iĢləyib hazırlamaq 

bacarığı – müvafiq bənd ilkin (xam) Ģəkildə toplanılmıĢ yaxud artıq emal 

olunmuĢ informasiyanın çeĢidlənərək saxlanılması imkanlarından, onun 

istifadəçilərin xidmətinə nə dərəcədə məqsədyönlü Ģəkildə təqdim 

olunmasından bəhs edir; 

c) kompyuter vasitələrini idarəetmə savadına malikolma və informasiya 

texnologiyalarını bilmə səviyyəsi. Cəmiyyətimizin müasir inkiĢaf mərhə-

ləsi kompyuter vasitələrindən istifadəni və bu sahədə olan texnoloji bilik-

ləri zəruriliyini diktə edir. Belə ki, informasiya kütləsinin axınında 

dəfələrlə həcm artımının müĢahidə olunması onların ənənəvi vasitələrlə 

istifadəçi ünvanlarına çatdırılmasını ya çətinləĢdirir, yaxud da tamamilə 

mümkünsüz edir. YaranmıĢ vəziyyətdə məlumatların axınının yeni, daha 

mütərəqqi yeni, yayım imkanlarındən dəfələrlə artıq olan sistemlərinə 

ehtiyac yaranır ki, bu da kompyuter texnikası vasitələrinin və onlardan 

istifadənin mütərəqqi texnologiyalarının tətbiqi əsasında mümkünlük 

qazanır. Qeyd olunan Ģərtin özü də subyektdə mədəni inkiĢaf aspekti 

kimi nəzərdən keçirilməlidir; 

ç) kommutasiya və kommunikasiya üsullarına yiyələnmə mahiyyət etibarı ilə 

subyektdə yaradılmıĢ, zəruri bölmə (Ģöbə, briqada və s.), və ya kənar 

əlaqəli təsərrüfat vahidləri ilə istənilən zaman kəsiyində informasiyanın 

qarĢılıqlı mübadiləsinin mümkünlüyünü ortaya qoyur. Bu vasitələr 

sırasında MaĢın-Hesablama Stansiyaları (MHS), faks, electron poçt və s.-

nin əhəmiyyəti çox böyükdür;  
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d) iĢ və professional etiketi mənimsəmə səviyyəsi və s. Müvafiq bənd bizi bir 

daha kadr potensialının hərtərəfli inkiĢaf etmiĢ, peĢəkar formalaĢması 

haqda düĢünməyə vadar edir, iĢçilərin qarĢılıqlı təmaslarda mədəni dav-

ranıĢ sərgiləməklə yanaĢı özlərinin ixtisas səviyyələrinin daim yük-

səldilməsi istiqamətində iĢlərin aparılmasını aktuallaĢdırır.   
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РЕЗЮМЕ 

MEХТИ БАГИРОВ 

ПРИМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ 

РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ДЕЛОВЫХ ПЕРЕПИСКАХ 

Цель исследования – формирование максимально возможной сцены о правилах и 

закономерностях использования документов различных ориентаций в деловых переписках 

в настоящем временном периоде, обеспечение соответствия используемых документов к 

механизмам регулирования, создание условий для формирования мнений и наставлений с 

целью предпринятия передовых шагов в этом направлении.   

Методология исследования – использование методов наблюдения, группирования, 

сопоставительного анализа.     

Результаты исследования – выявление особенностей использования различных 

документов при деловых переписках, системное претворение в жизнь работ по 

обоснованию их в процессе использования, проверка соответствия и целесообразности 

требований по документам.  

Практическая  значимость исследования – создание необходимого мышления о 

разработке и более целесообразном, комбинированном и эффективном использовании 

документов в различных положениях при ситуациях отраслевого распределения 

экономической системы страны. 

Оригинальность и научная новизна исследования – обоснование применения 

общности документов в научных и практических аспектах при отличающейся своими 

сопровождающими едиными правилами и порядковым разделом информации по отраслям 

экономической системы.  

Ключевые слова: экономическая система, деловые переписки, виды деловых 

переписок, разработка и применение документов, качество информации. 
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SUMMARY 

MEHDI BAGIROV  

APPLICATION OF DOCUMENTS IN BUSINESS CORRESPONDENCE AND 

IMPLEMENTATION OF REGULATORY ACTION  

The purpose of the research - is to form a detailed picture of the rules and legalities of 

the processing of documents of various purposes in the current period of business 

correspondence, to ensure the compliance of the used documents with regulatory mechanisms, to 

create conditions for the formation of ideas and recommendations in order to take progressive 

steps in this field. 

Research methodology - observation, grouping, comparative analysis methods are used. 

The results of the research - detection of the characteristics of the use of various 

documents used in business correspondence, systematic implementation of justification works on 

the process of their use, verification of the compliance and expediency of the requirements for 

the documents. 

The practical significance of the research is the creation of a necessary idea about the 

more appropriate, combined and efficient preparation and use of documents in different 

situations in the situations of the sectoral distribution of the country's economic system. 

Originality and scientific novelty of the research - justification of the application of the 

set of documents in the scientific and experimental aspects of the activity, which is accompanied 

by uniform rules in the fields of the economic system and distinguished by consistent 

information sharing. 

Keywords: economic system, business correspondence, types of business 

correspondence, drafting and application of documents, quality of information 
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БАНКОВСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 

Европейская интеграция – единственный на сегодняшний день пример успешной 

международной региональной интеграции. Постепенно растущее число европейских 

государств встало на путь, начавшийся еще с Европейского объединения угля и стали и 

Евроатома, закрепился Римским договором и окончательно утвердился Маастрихтским 

соглашением. На это ушло почти 40 лет. Однако и после этого потребовалось еще 20 лет, 

чтобы стала реальностью банковская интеграция на просторах Европейского Союза.  

Первыми столпами европейской банковской интеграции стали Единый надзорный 

механизм и Единый механизм санации. Они уже полностью функционируют. Однако еще 

окончательно не создана общая система защиты депозитов и необходимы дальнейшие 

меры для устранения остающихся рисков банковского сектора. Что важно, европейская 

банковская интеграция распространяется на страны еврозоны, но и не входящие в зону 

евро страны также могут присоединиться.       

Ключевые слова: Европейский банковский союз, Единый надзорный механизм, 

Единый механизм санации, Европейская схема страхования депозитов.   

 

Введение 

В ответ на финансовый кризис 2007-2008 годов Европейская комис-

сия (далее – ЕК) предприняла ряд инициатив по созданию более безопасно-

го финансового сектора единого европейского рынка. Эти инициативы сос-

тавили единый свод правил для всех финансовых субъектов в 27 странах 

Евросоюза (далее – ЕС). Они включают:  

a) ужесточение пруденциальных требований к банкам;  

b) улучшенная защита вкладчиков;  

c) правила управления несостоятельными банками.  

Этот единый свод правил является основой для банковского союза. 

По мере того как финансовый кризис 2007-2008 годов стал 

трансформироваться в долговой кризис еврозоны стало ясно, что особая 

взаимозависимость стран еврозоны делает совершенно необходимой более 

глубокую интеграцию банковской системы этих стран. В этой связи, в 2012 

году ЕК разработала дорожную карту Европейского банковского союза 

(Communication from the Commission…; Dias, Grigaite, 2020). Было 

заявлено, что проект Европейского банковского союза (далее – ЕБС) — это 

шаг к лучшему функционированию Экономического и валютного союза 

ЕС в будущем. Соответственно, целью ЕБС декларируется обеспечение 

финансовой стабильности в Европе (Lannoo, 2012). ЕК на основе дорожной 

карты предложила структуру, основанную на трех столпах: Едином 

надзорном механизме (Single Supervisory Mechanism / SSM), Едином 

механизме финансового оздоровления (санации) банков (Single Resolution 

Mechanism / SRM) и Европейской схеме гарантирования депозитов 
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(European Deposit Insurance Scheme / EDIS).   

Первые два столпа ЕБС, то есть SSM и SRM, уже созданы и 

полностью функционируют. Однако EDIS еще не создана. Необходимы 

дальнейшие меры для устранения остающихся рисков банковского сектора. 

В частности, рисков, связанных с неработающими кредитами. Также 

требуются инициативы по оказанию помощи банкам в диверсификации их 

инвестиций в ценные бумаги, обеспеченные суверенными облигациями 

(Sovereign bond backed securities – SBBS). 

В октябре 2017 года ЕК опубликовала Коммюнике, в котором 

призвала Европейский парламент и Европейский Совет ускорить принятие 

мер и завершить все части архитектуры банковского союза (Communication 

to the European Parliament …).  

Совет по финансовой стабильности 

Финансовый кризис 2007-2008 годов серьезно повлиял на европейс-

кую банковскую систему, что потребовало значительной государственной 

помощи. В некоторых странах то, что началось как банковский кризис, 

быстро переросло в кризис платежеспособности государства. «Большая 

двадцатка» (G-20) на многочисленных встречах поддержала инициативы 

созданного ею же на саммите в Лондоне в 2009 году Совета по финансовой 

стабильности (Financial Stability Board, далее – FSB), чтобы уменьшить 

вероятность кризиса и его влияние на глобальные системные финансовые 

институты. В 2009 году власти наиболее развитых стран запустили новую 

парадигму управления банковскими кризисами. Произошел переход от 

неявных государственных гарантий и помощи за счет денег налогоплатель-

щиков к рыночной дисциплине, при которой акционеры и кредиторы 

конкретных банков играют преобладающую роль в покрытии убытков и 

возможной рекапитализации данных банков. 

FSB отвечает за поддержание международной финансовой стабиль-

ности, и для этого она изучает слабые места и ищет решения, такие как 

поддержка ответственных органов или обеспечение прозрачности. Кроме 

того, каждый год публикуется список системообразующих банков, бан-

кротство которых может дестабилизировать финансовую систему. Чтобы 

банк считался системным, он должен соответствовать:  

a) ряду количественных требований в отношении размера, сложности, 

взаимосвязанности, взаимозаменяемости и глобальности;  

b) качественным критериям надзора, в соответствии с которыми даже 

если банк не соответствует вышеупомянутым количественным стандартам, 

все же считается системообразующим. 

Единый механизм санации  

На этом фоне ЕС инициировал для 19 стран зоны евро Банковский 

союз и утвердил в качестве нормативной базы урегулирования банковских 

проблем Директиву о восстановлении и урегулировании банковских 

проблем (Bank Recovery and Resolution Directive–BRRD) (Directive 

2014/59/EU …) и Регламент о едином механизме санации (Single Resolution 

Mechanism Regulation – SRMR) (Carrascosa, 2019).  
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Санация или финансовое оздоровление — это упорядоченная рес-

труктуризация банка уполномоченным органом, когда банк терпит неудачу 

или может потерпеть неудачу. Эта процедура гарантирует, что банкротство 

банка не нанесет ущерба экономике в целом и не вызовет финансовой 

нестабильности.   

Европейским органом в области санации банков стал Единый совет 

по санации (Single Resolution Board – SRB) в сотрудничестве с националь-

ными органами санации (national resolution authorities – NRA). Под управ-

лением SRB и NRA и был создан SRM в качестве центрального института 

санации банков в ЕС. 

SRM применяется только к тем банкам, на которые распространяется 

единый механизм надзора. Если банк терпит крах, несмотря на усиленный 

надзор, SRM позволяет эффективно управлять урегулированием проблем с 

банком посредством: 

 Единого совета по санации; 

 Единого фонда санации (Single Resolution Fund, далее – SRF).  

Цель SRM – обеспечить упорядоченное оздоровление банкротства 

банков с минимальными затратами для налогоплательщиков и реального 

сектора экономики. Регламент SRM устанавливает основу для санации 

банков в странах ЕС, участвующих в банковском союзе.  

Таким образом, будучи полностью независимым агентством ЕС, 

созданным в соответствии с регламентом SRM, Единый совет по санации 

действует в качестве центрального органа по финансовому оздоровлению в 

рамках европейского банковского союза. Вместе с национальными 

органами по финансовому оздоровлению стран-участниц он образует SRM. 

Именно Единый совет осуществляет управление Единым фондом санации. 

Единый фонд санации 

SRF — это резервный фонд, к которому можно обратиться во время 

кризиса. Его можно использовать для обеспечения эффективного 

применения инструментов санации для обанкротившихся банков после 

того, как исчерпаны другие возможности. Создание такого фонда призвано 

гарантировать, что финансовая индустрия в целом сама обеспечивает 

стабильность финансовой системы. Тем самым, наличие фонда означает, 

что налогоплательщики не должны первыми вкладывать деньги в банк, 

если потребуется дополнительное его финансирование, поскольку все 

банки в странах-участницах Банковского союза законодательно должны 

ежегодно осуществлять взносы в SRF. Суммы, которые банки должны 

вносить в фонд, корректируются пропорционально рискам, принимаемым 

каждым из них. 

SRF формируется в течение 8 лет (2016-2023 гг.) и составит не менее 

1% от суммы обеспеченных депозитов кредитных организаций во всех 

странах банковского союза. По состоянию на июль 2021 года в SRF 

содержится €52 миллиарда. 

В рамках схемы санации SRF может использоваться только в той 
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мере, в какой это необходимо для обеспечения эффективного применения 

инструментов финансового оздоровления, в частности таких как: 

 гарантирование активов или обязательств банка, находящегося под 
санацией; 

 предоставление находящемуся под санацией банку ссуд или 

приобретение его активов; 

 внесение вклада в находящийся под санацией банк вместо списания 
или конверсии его обязательств; 

 выплата компенсации акционерам или кредиторам, находящегося под 
санацией банка, которые понесли большие убытки. 

SRF не должен использоваться для покрытия убытков учреждения 

или для рекапитализации учреждения. Однако, в исключительных 

обстоятельствах и при соблюдении двух нижеуказанных ключевых 

условий, находящийся под санацией банк может быть профинансирован из 

средств SRF: 

 когда в отношении находящегося под санацией банка практикуется 
bail-in, то есть механизм спасения проблемного банка за счет помощи 

от его крупнейших кредиторов. Суть такой помощи в том, что 

кредиторы банка соглашаются простить часть его долга, чтобы спасти 

его от краха. Но при этом кредиторы вовсе не выступают в качестве 

филантропов, ибо их требования превращаются в акции банка, а сами 

кредиторы – в акционеров банка. Либо требования кредиторов к банку 

размещаются в этом же банке на субординированных (безотзывных) 

депозитах под невысокий процент. Таким образом, bail-in помогает 

финансово слабому банку выжить и продолжать работать (Breuss, 

2015). Установлено, что масштабы bail-in должны быть не менее 8% от 

общей суммы обязательств, включая собственные средства банка 

(Wojcik, 2016); 

 вливание из SRF в размере не более 5% от общей суммы обязательств 

находящегося под санацией банка, включая его собственные средства 

(Agreement on the transfer …).  

Единый надзорный механизм 

Финансовый кризис 2007-2008 годов показал, а разворачивающийся в 

наши дни новый кризис подтвердил насколько быстро и сильно могут 

распространяться проблемы в финансовом секторе и как такие проблемы 

напрямую затрагивают людей по всей Европе. Цель европейского банковс-

кого надзора — помочь восстановить доверие к европейскому банковскому 

сектору и повысить устойчивость банков.  

Основными целями банковского надзора в рамках ЕБС являются: 

 обеспечить безопасность и надежность европейской банковской 

системы; 

 повысить финансовую интеграцию и стабильность; 

 обеспечить постоянный надзор. 
SSM является первой опорой банковской интеграции в Европейском 
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Союзе. В его состав входят Европейский центральный банк (далее – ЕЦБ) 

и национальные надзорные органы стран-участниц. ЕЦБ осуществляет 

непосредственный надзор за крупнейшими банками (эти банки владеют 

более 80% банковских активов в странах-участницах) (Cunningham, 

Friedrich, 2016), в то время как национальные надзорные органы 

продолжают следить за остальными банками. ЕЦБ в сотрудничестве с 

национальными надзорными органами отвечает за обеспечение эффектив-

ности и последовательности европейского банковского надзора. ЕЦБ и 

национальные надзорные органы тесно сотрудничают для проверки того, 

соблюдают ли банки банковские правила ЕС с тем, чтобы решать 

проблемы на ранней стадии. 

SSM дает ЕЦБ определенные задачи по надзору за финансовой 

системой ЕС. В соответствии с SSM, ЕЦБ  является центральным органом 

пруденциального надзора за финансовыми учреждениями:   

 в зоне евро; 

 в странах ЕС, не входящих в евро, но решивших присоединиться к 
SSM. 

Как независимый институт ЕС, ЕЦБ наблюдает за банковским 

надзором с европейской точки зрения посредством: 

 установления общего подхода к повседневному надзору; 

 принятия согласованных надзорных мер и корректирующих мер; 

 обеспечения последовательного применения правил и политик 

надзора. 

Единый механизм гарантирования депозитов 

Прогресс в отношении общей системы гарантирования депозитов до 

2013 года  сводился к гармонизации аналогичных национальных систем. 

Фонды гарантирования депозитов возмещают ограниченную сумму 

вкладов вкладчикам, чей банк обанкротился. С точки зрения вкладчиков, 

это защищает часть их состояния от банкротства банков. С точки зрения 

финансовой стабильности это обещание не позволяет вкладчикам паничес-

ки снимать средства со своего банка, тем самым предотвращая серьезные 

экономические последствия. 

Согласно новой директиве, принятой в конце 2013 года, банковские 

депозиты до €100 000 евро будут защищены системами гарантирования 

вкладов, которые должны быть созданы во всех европейских государствах. 

В ноябре 2015 года ЕК предложила создать Европейскую схему страхова-

ния вкладов для банковских вкладов в зоне евро. EDIS призвана стать 

третьей опорой ЕБС. Это предложение было принято в рамках более 

широкого пакета мер по углублению Экономического и валютного союза 

(далее – ЭВС) и завершению формирования банковского союза. 

EDIS основана на системе национальных схем гарантирования 

депозитов (Deposit guarantee schemes, далее – DGS). Эта система уже 

обеспечивает защиту всех депозитов до €100 000 через национальные DGS 

по всему ЕС.   



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

EDIS призвана обеспечить более сильную степень страхового 

покрытия в зоне евро. Ожидается, что это снизит уязвимость националь-

ных DGS к крупным локальным потрясениям, гарантируя, что уровень 

доверия вкладчиков к банку не будет зависеть от местонахождения банка, 

и ослабит связь между банками и их национальными суверенными 

органами.  

EDIS будет применяться к депозитам ниже €100 000 евро во всех 

банках банковского союза. Когда один из этих банков объявляется 

неплатежеспособным или находится в состоянии санации и необходимо 

выплатить депозиты или профинансировать их перевод в другой банк, 

вмешиваются национальные DGS и EDIS.  

Схема будет развиваться поэтапно, так что со временем вклад EDIS 

будет постепенно увеличиваться. На заключительном этапе создания EDIS 

защита банковских вкладов будет полностью финансироваться EDIS при 

тесном сотрудничестве с национальными DGS.  

Выводы  

Распространение кризиса 2007-2008 годов на некоторые рынки 

суверенных долговых обязательств в еврозоне показало, что ЭВС требует 

не только более тесной координации фискальной и экономической 

политики, но и единого надзора и, в более общем плане, интегрированной 

финансовой системы. Такая структура, называемая банковским союзом, 

необходима для уменьшения отрицательной обратной связи между 

государственным и банковским секторами и для ограничения 

фрагментации рынков. Кроме того, банковский союз предполагает, что 

банковский надзор, как правило, выходит за пределы внутренних границ 

ввиду существования трансграничных групп и более общей интеграции 

рынков. В этом смысле банковский союз является краеугольным камнем 

для дальнейшего строительства ЭВС. 
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XÜLASƏ 

LEYLA MĠRHƏġĠMLĠ  

AVROPA ĠTTIFAQINDA BANK ĠNTEQRASĠYASI 

Avropaya inteqrasiya bu günə qədər uğurlu beynəlxalq regional inteqrasiyanın yeganə 

nümunəsidir. Tədricən artan sayda Avropa dövlətləri Avropa Kömür və Polad Birliyi və 

Avroatom ilə baĢlaymıĢ, Roma Müqaviləsi ilə təsbitlənmiĢ və nəhayət Maastrixt Müqaviləsi ilə 

təsdiqlənmiĢ yola çıxdılar. Bu, təxminən 40 il çəkdi. Lakin bundan sonra da daha 20 il lazım 

oldu ki, Avropa Ġttifaqı hüdudlarında bank inteqrasiyasının reallığa çevrilməyə baĢlasın. 

Avropa bank inteqrasiyasının ilk iki əsasını Vahid Nəzarət Mexanizmi və Vahid Sanasiya 

Mexanizmi təĢkil edir. Onlar artıq tam fəaliyyətdədir. Bununla belə, Vahid əmanətlərin 

qorunması sistemi hələ tam yekunlaĢdırılmayıb və bank sektorunda qalan risklərin aradan 

qaldırılması üçün əlavə tədbirlərə ehtiyac var. Əhəmiyyətli olan həm də odur ki, Avropa bank 

inteqrasiyası avrozona ölkələrini əhatə edir, lakin avrozonaya daxil olmayan ölkələr də ona 

qoĢula bilər. 

Açar sözlər: Avropa bank ittifaqı, Vahid Nəzarət Mexanizmi, Vahid Sanasiya 

Mexanizmi, Avropa Əmanətlərin Sığortalanması Sxemi.     

 

SUMMARY 

LEYLA MIRHASHIMLI  

BANKING INTEGRATION IN THE EUROPEAN UNION 

European integration is the only example of successful international regional integration 

to date. A gradually growing number of European states embarked on a path that began with the 

European Coal and Steel Community and Euroatom, was consolidated by the Treaty of Rome, 

and was finally approved by the Maastricht Agreement. It took almost 40 years. However, even 

after that, it took another 20 years for banking integration to become a reality in the expanses of 

the European Union. 

The first pillars of European banking integration were the Single Supervisory Mechanism 

and the Single Resolution Mechanism. They are already fully operational. However, a common 

deposit protection system has not yet been finalized and further measures are needed to address 

the remaining banking sector risks. Importantly, European banking integration extends to 

eurozone countries, but non-eurozone countries can also join. 

Key words: European banking union, Single Supervisory Mechanism, Single Resolution 

Mechanism, European Deposit Insurance Scheme. 
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AZƏRBAYCANDA SEMENT SƏNAYESĠNĠN MÜASĠR 

 ĠNKĠġAF PROBLEMLƏRĠ 

                                                                  

Məqalə Azərbaycanda sement sənayesinin müasir inkiĢaf problemlərinin tədqiqinə həsr 

edilmiĢdir. Burada sement sənayesinin ərazi təĢkilinin metodoloji əsasları araĢdırılmıĢ və 

statistik materiallar əsasında müvafiq cədvəllər hazırlanmıĢdır. Ġlk növbədə iqtisadi rayonlarda  

sement  sənayesinin inkiĢafına təsir göstərən təbii və iqtisadi amillər təhlil olunmuĢdur. Tədqiqat 

ərazisində tikinti materialları sənayesinin müasir vəziyyəti və perspektivləri təhlil edilməklə, 

qarĢıya qoyulan əsas məqsəd və vəzifələrin yerinə yetirilməsinə nail olunmuĢdur. Tədqiqatın 

vəzifələrinə regionda təbii və təkrar tikinti materialları xammalı əsasında rəqabətqabiliyyətli 

sement istehsalı yaradılması imkanlarının müəyyən edilməsi, sementin istifadə istiqamətlərinin 

müəyyənləĢdirilməsi, ölkə regionlarında sement sənayesinin ərazi təĢkili və inkiĢaf vəziyyətinin 

təhlil edilməsi daxildir. Tədqiqatın məqsədi isə  Azərbaycan Respublikasında sement istehsalı 

sənayesinin davamlı inkiĢafının və ərazi təĢkilinin təkmilləĢdirilməsinə, rəqabətqabiliyyətli 

məhsul istehsalının inkiĢafına dair təklif və tövsiyyələrin hazırlanmasından ibarətdir. Bu 

məqsədlə ölkənin tikinti materialları sənayesi və onunla bağlı müəssisələrdə qarĢıya çıxan 

problemlərin düzgün həll edilməsi üçün statistik, riyazi analiz və digər coğrafi metodiki 

üsullardan istifadə edilməklə, müvafiq tövsiyələr hazırlanmıĢdır.  

Açar sözlər: tikinti sənayesi,  sement xammalı, beton istehsalı, təbii amillər, iqtisadi 

amillər.   

 

GiriĢ. 

Azərbaycan Respublikasında tikinti materialları istehsalı sahəsinin ən 

yüksək inkiĢaf səviyyəsinə çatmıĢ sahələrindən biri sement və onun əsasında 

inkiĢaf edən  dəmir-beton məmulatı və konstruksiyaları istehsalıdır. Sement 

yalnız dəmir-beton məmulatı və konstruksiyaları istehsalında deyil, həm də 

tikintinin və xalq təsərrüfatının digər sahələrində istifadə edilir. Əhali artımının 

və məskunlaĢmanın, ərazilərin mənimsənilməsinin və tikinti sənayesinin geniĢ 

vüsət aldığı hazırki dövrdə sement xammalına olan tələbat da ildən-ilə artmaqda 

davam edir. Respublikada yüksək markalı sementə olan tələbat ödənilmədiyin-

dən xeyli hissəsi xarici ölkələrdən idxal olunur. Bunun üçün bu sahədə indiyə 

qədər yığılıb qalmıĢ problemlərin iqtisadi-coğrafi aspektdə tədqiq edilməsinin 

elmi və təcrübi əhəmiyyəti böyükdür.  

Material və metod. Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsasını Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinın materialları, Azərbaycan Respub-

likasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikasının 

Ġqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin tikinti materialları üzrə sistemli tədqiqatları, 

yerli və xarici alimlərin nəzəri və təcrübi araĢdırmaları, elmi əsərləri, eyni 

zamanda respublika, regional və beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları 

təĢkil etmiĢdir. 

Təhlil və müzakirə. Respublikada sementə olan tələbatı yerli xammal 

hesabına tam ödəmək üçün imkan və Ģərait olduqca əlveriĢlidir. Bunun üçün 
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ölkədə mövcud olan tikinti xammal potensialının kompleks və səmərəli Ģəkildə 

istehsala cəlb edilməsi qarĢıda duran mühüm iqtisadi məsələlərdən biridir. Bu 

ölkənin sementə olan tələbatını ödəməklə yanaĢı, onun xammal materiallarının 

daĢınma xərcini də 35%-ə qədər azalda bilər. Azərbaycan  sement sənayesinin 

inkiĢafı üçün lazım olan əhəngdaĢı, gil və gips ehtiyatları ilə çox zəngindir. 

Respublikanın Faydalı Qazıntı Ehtiyatlarının Dövlət balansında 16 sement xam-

malı (4 əhəngdaĢı, 4 vulkan külü, 3 trass, 2 pemza, perlit, 3 bitumlu süxurlar) 18 

əhəng xammalı qeydə alınıb [9]. Bununla yanaĢı, Respublikanın müxtəlif 

rayonlarında yerləĢən 42 qum-çınqıl, 18 əhəngdaĢı (miĢar, üzlük daĢları), 2 

mərmərləĢmiĢ əhəng daĢı, 2 gips, 2 vulkan külü, 4 kvars qumu, 2 dolomit, 15 gil, 

5 tikinti qumu, yeraltı Ģirin su və xörək duzu yataqlarında istismar iĢləri həyata 

keçirilir ki, bunlar da sement sənayesinin inkiĢafında iĢtirak edirlər. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 16 mart tarixli, 1941 saylı Sərəncamı ilə 

―Yerin təkinin geoloji öyrənilməsinə və mineral xammal bazasından səmərəli 

istifadəyə dair 2020-2024-cü illər üçün Dövlət Proqramı‖nın təsdiq edilməsi bu 

sahədə mühüm addımlardan biridir. Bu məqsədlə təbii sərvətlərdən səmərəli 

istifadənin təmin edilməsi və ölkə iqtisadiyyatının əsas sektorlarının sementə 

olan gələcək tələbatını nəzərə alaraq Geoloji kəĢfiyyat iĢləri nəticəsində Azər-

baycanda 1000-dən artıq faydalı qazıntı yatağı qeydiyyata alınmıĢdır. Bu 

yataqlardan 846-sı qeyri-filiz və inĢaat materialları yataqlarıdır [9 ]. Azərbaycan-

da sementin əsas xammalı olan  təbaĢir dövrünün əhəng daĢları Kiçik Qafqazda, 

Neogen dövrünün əhəng daĢları isə AbĢeron yarımadası, Qobustan və Kür 

çökəkliyində yayılmıĢdır. AbĢeronda  əhəng daĢlarının tədqiq olunan qalınlığı 55 

m-ə qədərdir. Onların arasında  Bakı iqtisadi rayonunda 40-dan çox karxana var: 

QızıldaĢ qəsəbəsindən 2.8 km Ģimal-Ģərqdə yerləĢən QaraqıĢlaq (ümumi ehtiyatı 

784 min m
3
), Buzovna qəsəbəsindən 1.5-2.0 km cənub-qərbdə yerləĢən Buzovna 

(ümumi ehtiyatı 184 min m
3
), Bakı Ģəhərindən 35 km cənub-qərbdə yerləĢən 

Küləkli burun (ümumi ehtiyatı 46,7 mln m
3
), Çilov adasında yerləĢən Urunus 

(ümumi ehtiyatı 536 min m
3
), Qaradağ daĢ karxanasından 4.5-5 km qərbdə 

yerləĢən Çuxur-ağıl (ümumi ehtiyatı 726 min m
3
), Qaradağ rayonu QızıldaĢ 

qəsəbəsindən 4-5 km Ģimal qərbdə yerləĢən Tapdıq (ümumi ehtiyatı 301.4 min 

m
3
), Qaradağ daĢ karxanasından 3.0-3.5 km qərbdə yerləĢən Qərbi Qaradağ 

(ümumi ehtiyatı 2,4 mln m
3
), MaĢtağa qəsəbəsindən 2-3 km cənub –qərbdə 

yerləĢən MaĢtağa (ümumi ehtiyatı 4,1 mln m
3
), Bakı Ģəhərindən 40 km. Ģərqdə 

yerləĢən Zirə (ümumi ehtiyatı 611 min m
3
) yataqlarının demək olar ki, 90%-i 

istismara cəlb edilmiĢdir [6, 11 ].  Dolomit  xammalının isə Nehrəm kəndi (Nax-

çıvan MR) yaxınlığında və Boyanata dağında (Qobustan) böyük ehtiyatı 

var. DaĢduz yataqları Naxçıvan MR-da (Nehrəm, Duzdağ, Pusyan) yerləĢir. Bu 

yataqlar Miosenin qumdaĢı, gil, əhəngdaĢı, mergel çöküntülərindədir. Nehrəm 

yatağının balans ehtiyatı B+S1 kateqoriyası üzrə 73600 min ton, S2 kateqoriyası 

üzrə 64200 min tondur. Ehtimal ehtiyatı 2-2,5 mlrd. ton qiymətləndirilir. Duzdağ 

yatağının sənaye ehtiyatı A+B+S1 kateqoriyası üzrə 94517 min ton, S2 

kateqoriyası üzrə 37810 min tondur. 

Kiçik Qafqazda ġahbulaq əhəngdaĢı yatağı, Əsgəran mergel yatağı, Ağçay, 

Harov, Zərinbax, YemiĢcan və Gülablı mərmərləĢmiĢ əhəngdaĢı yataqları, 
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Çıldıran felzit tufu yatağı, EdiĢə qabbro-teĢenit yatağı, hər iki Çiləbürt gəc 

yataqları və 10 miĢar daĢı, 21 üzlük daĢı, 9 gil, 20 sement xammalı, 8 müxtəlif 

növ tikinti daĢları, 6 əhəng xammalı, 10 qum-çınqıl, 4 tikinti qumu yataqları 

qeydə alınmıĢdır. Bentonit gilinin yataqlarına Qobustan, Goranboy, ġəki və 

Qazaxda  rast gəlinir. Bentonit gilinin ən böyük yatağı Qazax rayonunda (DaĢ 

Salahlı) müəyyən edilmiĢdir.  

Sement xammalından tikinti sənayesinin demək olar ki, əksər sahələrində - 

dəmir-beton məmulatlarının istehsalı, tikintinin bünövrəsində, binaların divarla-

rının ucaldılması, suvaq iĢlərinin görülməsi, kafel istehsalı, yol və körpülərin 

tikintisi, hidrotexniki və meliorasiya qurğularının inĢasında geniĢ istifadə olunur. 

Sement tikintidə digər materialları bir-birinə bağlayan əsas materialdır. 

Sementdən istifadənin əsas məqsədi betonun tərkib hissələrini-qum və dolduru-

cuları birləĢdirməkdir. Sement bir yapıĢqandır ki, əsas funksiyası hidravlik 

bağlayıcı rolunu oynayır, yəni su əlavə edildikdə sərtləĢir. "Sement" sözü qədim 

Romada istifadə edilmiĢ ―opus caementicium‖ terminindən götürülmüĢdür. 

Romalılar bu termini bağlayıcı kimi yandırılmıĢ, əhənglə əzilmiĢ qayadan hazır-

lanmıĢ müasir betona bənzəyən hörgü təsvir etmək üçün istifadə edirdilər [15].  

Qədimdə misirlilər sement kimi gipsdən, yunanlar, romalılar isə əhəngdaĢından 

istifadə edirdilər. Tikintidə istifadə olunan sementlər hidravlik və qeyri-hidravlik 

element kimi xarakterizə edilir. Hidravlik olmayan sement (əhəng məhlulu) nəm 

Ģəraitdə bərkimir. Bu növ sement qurumaq üçün havadakı karbon-dioksidlə 

reaksiyaya girməlidir və bərkidikdən sonra kimyəvi aĢınmaya qarĢı dayanıqlıdır. 

Qədim hindlilər tikintidə bu məhluldan çox istifadə edirdilər.  Mohencodaro 

kimi 4000 ildən çox yaĢı olan əhəng məhlulu ilə tikilmiĢ qədim abidə Pakistanda 

qədim Hind sivilizasiyasının abidəsidir [14]. Hidravlik sementlər (məsələn, 

Portland sementi) quru maddələr və suyun kimyəvi reaksiyasına məruz qaldığına 

görə həll olur və yapıĢqanlaĢır. Kimyəvi reaksiya suda həll olmayan mineral 

hidratlar yaradır və buna görə də məhlul suya və kimyəvi hücumlara qarĢı 

dözümlü olur. Hidravlik sementi əhəngə vulkanik kül kimi (pozzolana) əlavə 

edərək istifadə edən qədim Romalılar olmuĢdur [14, 15].   

2020-ci ildə dünyada sement istehsalı 4,3 Gigatona çatıb [13]. Çin qlobal 

istehsalın təxminən 55%-ni təĢkil edən ən böyük sement istehsalçısıdır və bu 

sahədə AB ölkələrini və Hindistanı çox geridə qoyub. Dünyada ən çox istifadə 

edilən tikinti materialı olan beton sementi qum, çınqıl və su ilə qarıĢdırılması 

nəticəsində hazırlanır.  Hər il 10 milyard tondan çox beton istifadə olunur.  Be-

ton sudan sonra planetin ən çox istehlak edilən resursudur [12].  Betonun bütün 

komponentləri 100 % təkrar emala yararlıdır. Respublikada sement istehsalı 

üçün lazım olan hər cür xammal var. Lakin hələ də sementə olan ehtiyac yerli 

istehsal hesabına tam ödənmirsə, demək bu sənayenin ərazi təĢkilində bir sıra 

dəyiĢikliklər etmək vacib məsələlərdəndir. 

Sementin sənaye standartı 1800-cü illərin əvvəllərində icad edilmiĢ 

Portlandla bağlıdır. Bu sement həmin dövrdə Ġngiltərədə geniĢ istifadə olunan 

tikinti daĢının adı ilə adlandırılmıĢdır [7, 15]. Portland sementi bu gün dünya 

beton istehsalının 98%-də istifadə olunur və hər il 4 milyard ton təĢkil edir. 

Bağlayıcı kimi çıxıĢ edən klinkerin istehsalı Portland sementinin hazırlanmasın-
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da mühüm addımdır. ƏhəngdaĢı (CaCO3) sement sobasında yüksək temperatur-

da əhəng (CaO) hasil etmək üçün kalsinləĢdirilir və bu tullantı CO2-nin buraxıl-

masına səbəb olur.   

Sementin əsas komponenti klinkerdir. Sement istehsalı üçün klinkerin 

tərkibinin 75%-i əhəngdaĢı və 25%-i gildən ibarətdir. Klinker adətən əhəng və 

gil kimi materialların sobalarda yüksək temperaturda yandırılması nəticəsində 

alınır. Bəzən gil – dolomit ilə əvəz olunur. Ümumilikdə sementin istehsal prosesi 

aĢağıdakı mərhələləri əhatə edir: 

1. ƏhəngdaĢı, gips və gil yataqlarının iĢlənməsi. 

2. QazılmıĢ materialların üyüdülməsi. 

3. XırdalanmıĢ xammalın qurudulması. 

4. ƏhəngdaĢı-gilli Ģlamın alınması. 

5. Klinker qranullarının alınması üçün xammalın qovrulması. 

6. Klinkerin toz konsistensiyasına qədər əzilməsi. 

7. Komponentlərin dozası və qarıĢdırılması. 

  Son illərdə respublikada sement istehsalında böyük irəliləyiĢ müĢahidə 

edilir.  

Cədvəl 1. 

Azərbaycanda  əsas növ tikinti materiallarının, məmulat və 

 konstruksiyaların istehsalı 

Tikinti materialları 2015-ci il 2020-ci il Son 5 ildə artım 

%-lə 

Sement, min ton 2683,0 3237,1 + 21% 

Gips, min ton 196,5 24,2 - 88% 

ĠnĢaat üçün əhəng daĢı və digər 

daĢlar, min ton 

345,1 382,5 + 10,8 

Tikinti kərpici, min kub metr 280,6 542,8 + 93 % 

Sementdən, süni daĢdan və 

betondan tikinti blokları, min ton 

177,6 108,7 - 38,8 % 

    

        Cədvəl 1-dən aydın olur ki, təkcə son 5 ildə sement istehsalında 21 %, 

inĢaat üçün əhəng daĢı və digər daĢları istehsalında 10 %, yığma dəmir-beton 

konstruksiyalar və məmulatları, hörmə üçün beton qarıĢığı istehsalında isə 2 dəfə 

artım qeydə alınıb [1]. 2022-ci ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda 1 

milyon 50,2 min ton sement istehsal edilib və sement istehsalı əvvəlki ilin 

müvafiq dövrünə nisbətən 9 % artıb [4]. Sement istehsalının artımı xüsusi 

iqtisadi və sosial bir göstəricidir. Çünki sement «tikintinin çörəyi» adlanan 

xüsusi bir materialdır. Hesablamalar göstərirki Respublikada sementə olan illik 

ehtiyac 4,5-5 milyon ton olduğu halda, yerli istehsal bu ehtiyacı ödəmir. Hər il 

Respublikada mütləq Ģəkildə gətirmə sementə və sement klinkerinə ehtiyac 

duyulur. Gətirmə xammal isə külli miqdarda əlavə nəqliyyat xərci deməkdir. 

Sement klinkerləri və sement Rusiya Federasiyası, Ġran Ġslam Respublikası və 

Türkiyədən gətirilir. 2020-ci ildə 4426,6 min ABġ dolları məbləğində sement və 

sement klinkeri idxal edilib [ 1, 2]. Qeyd edək ki, klinker xammalının əldə 
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edilməsi üçün 3 əsas komponentdən istifadə olunur. Bunlara əhəngdaĢı, gil və 

dəmir filizi aiddir. Bu komponentlərin hamısının Azərbaycan coğrafiyasında 

geniĢ yayılma arealları mövcuddur. Sement təkcə beton qarıĢığında deyil, həmdə 

asbest və dəmir-beton məmulatlarının hazırlanmasında  çox ehtiyac duyulan bir 

materialdır. Asbest lövhələrin istehsalına sərf edilən xammalın 85-90%-i, 1 kub 

metr dəmir beton məmulatına sərf edilən xammalın 20 %-ə qədərini sement 

təĢkil edir [ 7, 8].    

Respublikanın qərb regionunda fəaliyyət göstərən ―Qazax Sement Zavodu 

MMC‖-nin inĢasına 2010-cu ilin mart ayında baĢlanmıĢ, 2013-cü ildə sement 

istehsalı, 2014-cü ildə klinker istehsalı xətləri istifadəyə verilmiĢdir. Zavod  

2015-ci ildən baĢlayaraq Azərbaycanda ilk dəfə sement-klinker ixracını həyata 

keçirən Ģirkət olmuĢdur. ġirkətin Qazax rayonunda sement istehsalı zavodu, 

Respublikanın müxtəlif regionlarında 8 beton zavodu və bir neçə qum çınqıl 

karxanası fəaliyyət göstərir. Zavodun sement istehsalı ildə 1.5 milyon ton, 

klinker istehsalı sutkada 3500 ton təĢkil edir. Zavodun tərkibində fəaliyyət 

göstərən Akkord Beton zavodu istehsal etdiyi beton məhsulunun xammalının 

sahib olduğu qum-çınqıl karxanasından (Quba karxanasından) təmin edir. 

Karxananın yerləĢmə coğrafiyası həm keyfiyyətli xammal mənbəyi kimi, həm də 

daĢınma baxımından çox əlveriĢlidir. Zavodda 41 ədəd toz toplayıcı qurğudan 

istifadə olunub. Toztutucular tozun 99 % azaldılmasına köməklik göstərir. 

Zavodda çirkli suyu təmizləyən qurğudan da istifadə edilir. Təmizləyici qurğu 

sutkada 100 m
3
 çirkli suyu təmizləyir. Zavod təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə 

edir, tullantıları minimuma endirir, mümkün qədər təkrar emalı təĢkil edir. 

Zərərli tullantıların miqdarını azaldaraq imkan daxilində ətraf mühitə dair 

sağlam siyasətləri olan təchizatçılarla iĢləyir. 

Ġstehsal gücü gündə 5300t klinker, ildə isə 2,1 milyon ton sement təĢkil 

edən Norm Sement zavodu Cənubi Qafqazın ən böyük müəssisələrindən biri 

sayılır. Norm Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 4 may 2006-cı il tarixdə 

fəaliyyətə baĢlayıb.  Sənaye sahəsində layihələr həyata keçirmək məqsədilə 

yaradılan Ģirkət 2008-ci ildən etibarən bütün qüvvəsini sement zavodun 

layihəsinin gerçəklənməsinə yönəltmiĢdir. 2008-2011-ci illər ərzində 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, 10 min hektar ərazidə geoloji kəĢfiyyat 

iĢləri aparılmıĢ, 2 minə yaxın xammal nümünəsi toplanaraq Almaniyanın, 

Fransanın, Hindistanın, ÇXR və Türkiyənin ixtisaslaĢdırılmıĢ laboratoriyalarında 

sınaqdan keçirilmiĢdir.  

1949-ci il - SSRĠ Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Qaradağ Sement Zavodunun 

tikintisi baĢlayıb və zavod tezliklə iki fırlanan soba ilə istifadəyə verilib. KeçmiĢ 

Sovet Ġttifaqı ərazisində kütləvi Ģəkildə aparılan tikinti iĢlərinin sementlə təmin 

olunmasında Qaradağ Sement Zavodunun əvəzedilməz rolu olub [5]. ―Qaradağ- 

AND sement zavodu‖ ilk dəfə iki soba ilə fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Fəaliyyətinin 

ilk illərində zavod gün ərzində 5t sement istehsal edirdi. Yüksək ixtisaslaĢmıĢ 

mütəxəssislərin iĢə qəbulu nəticəsində zavod öz istehsal gücünü qısa zaman 

ərzində artırdı. Hazırda zavodda istehsal olunan məhsulun keyfiyyətini yoxla-

maq üçün Almaniya, Rusiya və Türkiyə istehsalı olan texniki avadanlıqlarla 

təchiz edilmiĢ laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, Qaradağ sahəsin-
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də sement istehsalına yararlı ġahqaya əhəngdaĢları, Qaradağ gil və s. xammal 

yataqları mövcuddur. 

―Naxçıvan Sement Zavodu‖ MMC Kəngərli Rayonunun Böyük Düz 

kəndində yerləĢir. Zavod 2013-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Naxçıvan 

Sement Zavodu dünyada klinker misraskopiyası analizlərini yüksək səviyyədə 

aparan 3 zavoddan biridir. Müəssisədə istifadə edilən bütün xammal növləri və 

qatqılar, o cümlədən əhəngdaĢı, mergel, dəmirli gil, qabro, gips muxtar respubli-

kanın Kəngərli (Çalxanqala yatağı), ġərur və Babək rayonlarındakı mədənlərdən 

əldə olunur. Naxçıvan MR-da sement istehsalına yararlı, əhəngdaĢı-mergelli 

xammalı ilə zəngin Cəhriçay, Lizbirt və Sələsüz xammal yataqları, Culfa 

rayonunun Yaycı kəndindən 4,0-4,5 km Ģimalda Yaycı gil yatağı, Naxçıvan 

Ģəhərindən 12-13 km cənub-Ģərqdə ÇeĢməbasar kəndinin yaxınlığında 

ÇeĢməbasar gil yatağı, Babək rayonu ərazisində, Naxçıvan Ģəhərindən 14-15 

km. Ģimal-Ģərqdə, Naxçıvançayın sol sahilində yerləĢən Kültəpə gil yatağı, 

Ordubad rayonunun Dəstə kəndindən 1,5 km. qərbdə yerləĢən  Dəstə gil yatağı, 

ġərur rayonunun Qabullu kəndindən 100 m. Ģərqdə yerləĢən Qabullu gil yatağı  

müvcuddur [10, 11]. Qeyd edək ki, əhəngdaĢı-mergelli xammalı ilə zəngin 

Cəhriçay yatağının ehtiyatı təqribən 30 min ton, Lizbirt yatağının C1 

kateqoriyası üzrə ehtiyatı isə 16,4 milyon ton təĢkil edir.  

Azərbaycanda sement istehsalının artması havadakı karbon qazının 

yüksəlməsinə səbəb olur. Sement istehsalında karbon emissiyalarını azaltmaq  

məqsədilə artıq bir çox ĠEÖ-də sement istehsalına tətbiq edilmiĢ bəzi 

strategiyaları Azərbaycanda da  tətbiq etmək lazımdır. Bu strategiyalara enerji 

səmərəliliyinin artırılması, daha az karbonlu yanacağa keçid, materialın 

səmərəliliyinin təĢviqi (klinker-sement nisbətini və sementə ümumi tələbi 

azaltmaq) karbonun tutulması və istifadəsi kimi proses və texnologiya 

innovasiyalarını inkiĢaf etdirmək daxildir.  

Yuxarıda sadalanan strategiyalar arasında sementə olan tələbi azaltmaq 

üçün beton qarıĢıqlarında sementdən istifadənin optimallaĢdırmaq; betondan 

daha səmərəli istifadə etmək; tikinti tullantılarını minimuma endirmək və digər 

tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur. 

Tikinti materialı içərisində əsasən sementlə formalaĢan beton qarıĢığı bu 

sahədə bir sıra materiallara qənaət edilməsi baxımından əsas yer tutur. Hər il 

tikinti xammal yataqları sahəsindən ətraf ərazilərə əhəmiyyətli miqdarda 

müxtəlif mineral qarıĢıqlı tullantılar atılır. Onları beton istehsalı üçün ikinci 

dərəcəli xammal hesab etmək olar. Bu ikinci dərəcəli xammal ehtiyatından 

düzgün istifadə etmək üçün onun kəmiyyətini müəyyən etmək və 2025, 2030, 

2050-ci illər üçün proqnozlar və Resursların Səmərəliliyi Proqramını hazırlamaq 

lazımdır. Bu proqnozlar bizə xüsusi səmərəlilik səviyyələrini və itkiləri müəyyən 

etməyə yardım edəcək və istifadə oluna bilən ikinci dərəcəli xammal 

ehtiyatlarının təkrar emal və utilizasiya yollarını göstərəcək. Beton istehsalında 

istifadə edilən qum, çınqıl, qırma daĢ və qırma qum – inert materiallar kimi 

tanınır. Ġnert materiallar beton qarıĢığının əsas tərkib hissəsidir. Betonun 

tərkibinin həcm baxımından 70%- ni təĢkil edən inert materiallar əhəmiyyətli bir 

komponent hesab olunur. Yerli xammal hasilatı ilk növbədə bina tikintisi, yol 
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tikintisi, torpaq iĢləri və digər mülki tikinti məqsədləri üçün həyata keçirilir. 

Resurs səmərəliliyinin artırılmasına isə ikinci dərəcəli xammalın tətbiqinin 

artırılması yolu ilə nail ola bilərik. Məsələn Almaniyada 2011-ci ildən bəri təkrar 

emal edilmiĢ betondan istifadə edilir. Bu betona təkrar emal edilmiĢ tikinti 

tullantılarından, yəni iĢlənmiĢ söküntülərdən əldə edilən kompozit aqreqatlar 

aiddir. Beləliklə, tranzit betonun istehsalı üçün resursa qənaət edən alternativdən 

istifadə nəzərə alınmalıdır. Bu alternativ istehsal üsulunu bir sıra sənayelərə 

tətbiq edərək oxĢar təĢəbbüslərə baĢlamaq olar. Məsələn, yüngül və avtoklav-

lanmıĢ məsaməli beton, gips və kərpic, o cümlədən məhlul və suvaq, qum-əhəng 

kərpicləri, izolyasiya, ĢüĢə təbəqəsininə sement əlavə etməklə bir çox məhsulları 

əldə etmək olar. Deməli, beton təzə və bərkimiĢ betonun xüsusiyyətlərinə xələl 

gətirmədən adi qaydalara uyğun olaraq resursa qənaət edilməklə də istehsal 

oluna bilər. Bina tikintisində klassik beton növlərində sementdən istifadə 

etməklə əzilmiĢ köhnə betondan və hörgüdən hazırlanmıĢ daĢların həcminin 

45% -ə qədəri istifadə edilə bilər. Təkrar emal edilmiĢ tikinti tullantılarından 

alınan beton ilə çınqıl, çay daĢı və qum daĢı kimi təbii daĢa sement əlavə 

olunmaqla, qismən iĢlənmiĢ tikinti tullantılarından baĢqa məhlullar əldə olunur. 

Əsasən sementin əlavə olunması nəticəsində əmələ gələn betonun unikal 

xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, həm də bir sıra emal texnikasına məruz qalmıĢ 

mineral tikinti tullantılarından yığılan materiallardan hazırlanır. Bu üsulla 

həmçinin ətraf sahələrin çirkləndirilməsini minimum endirmək mümkündür.  

Əhalinin sıx məskunlaĢdığı Bakı iqtisadi rayonunda torpaqdan istifadə id-

diaları yüksək rəqabətə malik olduğundan ölkənin sement xammalına olan eh-

tiyacının tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilməsi üçün yeni karxanaların və 

mədənlərin geniĢləndirilməsinə (getdikcə bu iĢ çətinləĢir) böyük ehtiyac duyulur. 

Son illərdə ĠEÖ-də daha az enerji tutumlu beton sobalarının istehsalı və 

aletrnativ enerji mənbələrində istifadə CO 2-nin istehsalının azalmasına səbəb 

olub. Əsasən də alternativ yanacaqlardan biokütlə və ya tullantılardan istifadə 

CO2-nin istehsalını xeyli azaldıb. 2020-ci ilin sement sənayesinə aid olan 

statistik məlumatlar göstərir ki, 1990-cı ildən bəri hər 1t sement üçün CO2-də 22 

% azalma baĢ vermiĢdir. Alternativ yanacağın payı 1990-cı illə müqayisədə 

təxminən 10 dəfə artmaqla, enerji səmərəliliyi də 19 % qalxmıĢdır [ 12]. 

Sement istehsalının elektrikləĢdirilməsi də CO2 emissiyalarının azaltmağa 

kömək edə bilər. Ġsveçdə ―Cementa‖ və enerji istehsalçısı ―Vattenfall‖ sement 

istehsalının elektrikləĢdirilməsi üçün ―CemZero‖ layihəsi üzərində birgə iĢləyir-

lər. 2019-cu ilin əvvəlində tamamlanan texniki-iqtisadi əsaslandırma elektrikləĢ-

dirilmiĢ sement istehsalının texniki cəhətdən mümkün olduğunu və emissiyaları 

əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq üçün digər variantlarla rəqabətədavamlı olduğu-

nu göstərdi.   Gələcəyin sement və beton sənayesi CO 2 dövrəsini tam bağlamaq 

üçün CO2 - nin tullantı məhsulu deyil, istifadəyə yararlı əmtəə kimi yenidən 

qiymətəndirilməsini hədəfləyir.  

Nəticə 

- Müəyyən edilmiĢdir ki, ölkə ərazisində sement istehsalı üçün xammal 

ehtiyatları zəngindir, inĢaat materiallarına tələbat çərçivəsində geoloji axtarıĢ və 
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qiymətləndirmə iĢləri aparılmalı və bu sahənin yararlı xammal ehtiyatları 

inventarlaĢdırılıb, ehtiyatı və istehsal imkanları düzgün qiymətləndirilməlidir.  

- Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sement zavodlarının (Qaradağ 

rayonundakı Holcim -Azərbaycan ASC istisna olmaqla) əksəriyyətində tullantı 

xammal materiallarından kompleks istifadə (xammalın quru üsulla üyüdülməsi, 

müasir texnologiyalarla qablaĢdırılması, istehsalı və ətraf mühitin mühafizəsi) 

müasir tələblərə uyğun təĢkil edilməmiĢdir. Bunun üçün sement sənayesinin 

tələbatını ödəməyə qadir olan mineral xammal bazasının formalaĢdırılması və 

təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə təmin edilməlidir.      

- Sement, əhəng və yol tikintisi iĢləri üçün yararlı olan tullantılardan 

səmərəli istifadəyə dair təkliflər hazırlanmalı. 
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РЕЗЮМЕ 

НУРИЯ  АБДУЛЛАЕВА 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Статья посвящена изучению современных проблем развития цементной промы-

шленности Азербайджана. Здесь исследованы методологические основы территориальной 

организации цементной промышленности и составлены соответствующие таблицы на 

основе статистических материалов. В первую очередь были проанализированы природно-

экономические факторы, влияющие на развитие цементной промышленности в экономи-
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ческих районах. Путем анализа современного состояния и перспектив отрасли 

строительных материалов в области исследований были достигнуты основные цели и 

задачи. В задачи исследования входит определение возможностей создания в регионе 

конкурентоспособного производства цемента на основе природного и вторичного 

строительного сырья, определение направлений использования цемента, территориальной 

организации цементной промышленности в регионах страны, анализ состояние развития. 

Целью исследования является подготовка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию устойчивого развития и территориальной организации производства 

цемента в Азербайджанской Республике, а также развитию производства конкурентос-

пособной продукции. С этой целью подготовлены соответствующие рекомендации с 

использованием статистического, математического анализа и других географических 

методических методов для правильного решения проблем, возникающих в 

промышленности строительных материалов страны и смежных предприятиях. 

Ключевые слова:  строительная индустрия, цементное сырье, производство 

бетона, природные факторы, экономические факторы. 
 

SUMMARY SUMMARY 

NURIYA  ABDULLAYEVA 

MODERN DEVELOPMENT PROBLEMS OF THE CEMENT  

INDUSTRY IN AZERBAIJAN 

The article is devoted to the study of modern development problems of the cement 

industry in Azerbaijan. Here, the methodological bases of the regional organization of the 

cement industry were investigated and relevant tables were prepared based on statistical 

materials. First of all, the natural and economic factors affecting the development of the cement 

industry in the economic regions were analyzed. By analyzing the current situation and prospects 

of the building materials industry in the research area, the main goals and objectives were 

achieved. The tasks of the research include determining the possibilities of creating competitive 

cement production based on natural and the raw materials of the recycled instructions in the 

region, determining the directions of cement usage,  analyzing the regional organization and 

development of the cement industry in the regions of the country. The purpose of the study is to 

prepare proposals and recommendations for the improvement of the sustainable development and 

regional organization of the cement production industry in the Republic of Azerbaijan, and the 

development of competitive product production. For this purpose, appropriate recommendations 

have been prepared using statistical, mathematical analysis and other geographical methodical 

methods for the correct solution of the problems encountered in the country's construction 

materials industry and related enterprises. 

Keywords: construction industry, cement raw materials, concrete production, natural 

factors, economic factors. 
 

 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASI: HƏDƏFLƏR, ĠNKĠġAF, NƏTĠCƏLƏR 

 

Məqaləmdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkiĢafından, iqtisadiyyatın 

lokomotivi sayılan sənayedən, sahibkarlığın inkiĢafından, kənd təsərrüfatının inkiĢafından geniĢ 

bəhs edilmiĢdir. 

Aparılan məqsədyönlü və ardıcıl iqtisadi siyasət nəticəsində bu gün Naxçıvan Muxtar 

Respublikası çox sürətlə inkiĢaf edir.  

Son illərdə dinamik iqtisadi inkiĢafı səciyyələndirən əsas cəhətlərdən biri muxtar 

respublikada sənayenin üstün inkiĢafının təmin edilməsi olmuĢ, sənaye quruculuğu sahəsində 

diqqətəlayiq uğurlar qazanılmıĢdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 2022-ci ilin “Sənaye ili” 

elan olunması bu sahədə iĢləri daha da geniĢləndirmiĢ, sənayeləĢməni sürətləndirmiĢdir. Ali 

Məclis Sədrinin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ “Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2022-ci ilin 

“Sənaye ili” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nda prioritet istiqamətlər – sənaye 

potensialının, eləcə də sənayenin kadr potensialının və elmi təminatının gücləndirilməsi, 

ixracyönümlülüyün və rəqabətqabiliyyətliliyin təmin edilməsi, təbliğat və təĢviqat iĢləri 

müəyyənləĢdirilmiĢdir.  

Açar sözlər: Naxçıvan Muxtar Respublikası, sosial-iqtisadi inkiĢaf, sənaye,sahibkarlığın 

inkiĢafı, kənd təsərrüfatı, “Sənaye ili”, müəssisə, innovasiya, rəqabətqabiliyyətli, daxili 

bazar,siyasi, iqtisadi 

 

Azərbaycanın sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında özünəməxsus yer 

tutan, zəngin mədəniyyəti, qədim tarixi və dövlətçilik ənənələri olan Naxçıvan 

Muxtar Respublikası çox mürəkkəb, lakin parlaq inkiĢaf yolu keçərək ölkəmizin 

inkiĢafında hər zaman əhəmiyyətli rol oynamıĢdır. 

Aparılan məqsədyönlü və ardıcıl iqtisadi siyasət nəticəsində bu gün 

Naxçıvan Muxtar Respublikası çox sürətlə inkiĢaf edir.  

Son illərdə dinamik iqtisadi inkiĢafı səciyyələndirən əsas cəhətlərdən biri 

muxtar respublikada sənayenin üstün inkiĢafının təmin edilməsi olmuĢ, sənaye 

quruculuğu sahəsində diqqətəlayiq uğurlar qazanılmıĢdır. Sənayenin ümumi 

daxili məhsul istehsalında xüsusi çəkisi 2004-cü ildəki 10,6 faizdən 2021-ci ildə 

27,1 faizədək yüksəlmiĢ, muxtar respublikada 400-dən çox sənaye müəssisəsi 

fəaliyyətə baĢlamıĢ, Sahibkarlığın ĠnkiĢafı Fondunun güzəĢtli kreditlər hesabına 

ümumi dəyəri 112 milyon 509 min manat olan 279 sənaye layihəsi maliyyələĢdi-

rilmiĢdir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 2022-ci ilin 

―Sənaye ili‖ elan olunması bu sahədə iĢləri daha da geniĢləndirmiĢ, sənayeləĢ-

məni sürətləndirmiĢdir. Ali Məclis Sədrinin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ 

―Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2022-ci ilin ―Sənaye ili‖ elan edilməsi ilə 

bağlı Tədbirlər Planı‖nda prioritet istiqamətlər – sənaye potensialının, eləcə də 

sənayenin kadr potensialının və elmi təminatının gücləndirilməsi, ixracyönümlü-
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lüyün və rəqabətqabiliyyətliliyin təmin edilməsi, təbliğat və təĢviqat iĢləri 

müəyyənləĢdirilmiĢdir.  

Bu istiqamətlərə uyğun olaraq cari ilin ötən dövrü ərzində müvafiq tədbir-

lər həyata keçirilmiĢdir. Belə ki, yerli xammala əsaslanan istehsal sahələrinin 

qurulması, keyfiyyətli və ixracyönümlü məhsul istehsalına nail olunması məqsə-

dilə 67 istehsal və xidmət sahəsi istifadəyə verilmiĢ, yeni duz istehsalı müəssisə-

sinin, enerji içkilərinin, salfet, spirtli içki, yun iplik, kiçik kənd təsərrüfatı alətləri 

istehsalları sahələrinin yaradılması istiqamətində iĢlər davam etdirilmiĢdir. 

           Sənayedə həyata keçirilən dövlət dəstəyi tədbirləri, o cümlədən cari ilin 

ötən dövrü ərzində 10 layihənin maliyyələĢdirilməsinə 4 milyon 775 min manat 

güzəĢtli kreditin verilməsi nəticəsində bir sıra sənaye məhsulu üzrə idxaldan 

asılılıq azalmıĢ, bəziləri üzrə isə ixrac potensialı yaranmıĢdır. Ġqtisadi inkiĢafın 

lokomotivi sayılan sənayenin inkiĢafının muxtar respublikamızda yeni mərhələ-

yə qədəm qoyması, bu sahədə uzun illər aparılan islahatlar, yeni yaradılan 

istehsal müəssisələri və bununla həm də məĢğulluğun təmin edilməsi belə 

deməyə əsas verir ki, bir vaxtlar aqrar region kimi tanınan qədim diyarımız artıq 

güclü sənaye potensialı olan bir məkana çevrilib. Sənayenin uğurlu inkiĢafı 

birbaĢa sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlıdır. Məhz bu səbəbdəndir ki, muxtar 

respublikada istehsal edilən sənaye məhsulunun 93 faizi özəl bölmənin payına 

düĢür. Sənaye sahəsində rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsul istehsalının 

təĢviqi, innovasiyalara əsaslanan yeni müəssisələrin qurulması və uğurların 

artırılması üçün 2022-ci il muxtar respublikada ―Sənaye ili‖ elan edilmiĢdir.   

Muxtar respublikada çoxĢaxəli iqtisadiyyatın formalaĢdırılması və sosial 

sahənin inkiĢafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər  2022-ci ilin ilk rübündə 

də davam etdirilmiĢdir. 

Cari ilin ilk rübündə inkiĢafı xarakterizə edən əsas göstərici kimi ümumi daxili 

məhsul istehsalı 570 milyon 384 min 400 manat olmuĢdur ki, bu da bir il öncəki 

göstəricidən 1,5 faiz çoxdur. Hər bir nəfərə düĢən ümumi daxili məhsul isə 

əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2 faiz artaraq 1231,4 manat olmuĢdur. 

Ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 31,5 faizlik payla sənaye sahəsi 

tutmuĢ və maddi istehsalın payı 53,8 faiz təĢkil etmiĢdir. 

2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2022-ci ilin ilk rübündə sənaye 

məhsulu 1,5 faiz, əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 1,2 faiz, kənd təsərrüfatı 

məhsulu 3,8 faiz, nəqliyyat sektorunda yük daĢınması 1,4 faiz, informasiya və 

rabitə xidmətləri 2,8 faiz artmıĢdır. 

 

Makroiqtisadi göstəricilər 

 

Müqayisə predmeti 2022-ci ilin 

yanvar-mart ayları, 

faktiki 

2022-ci ilin yanvar-mart 

ayları 2021-ci ilin yanvar-

mart aylarına nisbətən, 

faizlə 

Ümumi daxili məhsul, min 

manat 

570 384,4 101,5 
*
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Hər bir nəfərə düĢən ümumi 

daxili məhsul, manat 

1 231,4 102,0 

Sənaye məhsulu, min manat 263 789,2 101,5
*
 

Əsas kapitala yönəldilən 

vəsaitlər, min manat 

193 910,6 101,2 

Kənd təsərrüfatı məhsulu, min 

manat 

32 840,5 103,8 
*
 

Nəqliyyat sektorunda yük 

daĢınması, min ton 

3 537,5 101,4 

Ġnformasiya və rabitə 

xidmətləri, min manat 

15 113,5 102,8 

o cümlədən mobil rabitə, min 

manat 

11 055,0 101,5 

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, 

min manat 

317 170,7 101,2
*
 

Əhaliyə göstərilən ödəniĢli 

xidmətlər, min manat 

45 323,8 101,0
*
 

Bir iĢçiyə hesablanmıĢ orta 

aylıq əməkhaqqı, manat 

559,6
**

 104,4 

Aparılan araĢdırmalara diqqət etsək görərik ki, Naxçıvan siyasi və iqtisadi 

modernləĢmənin həyata keçirilməsində çox qətiyyətli addımlar atmıĢ, təbii-

iqtisadi, texniki-istehsal və elmi-texniki potensial fəal surətdə təsərrüfat 

dövriyyəsinə cəlb edilmiĢdir. Bunun məntiqi nəticəsi olaraq iqtisadiyyatın bütün 

sahələrində olduğu kimi, sənayenin inkiĢafında da böyük uğurlar qazanıldı, bu 

vacib sahə yeni inkiĢaf mərhələsinə qədəm qoydu. Əsas hədəflər yeni meyarlara 

cavab verən müəssisələrin yaradılması, onların texnoloji dəyiĢikliklərə, qlobal 

çağırıĢlara uyğun qurulması, istehsalın dinamikasına təsir edən yeni qabaqcıl 

müəssisələrdə tətbiq olunan texnologiyanın əhatə dairəsinin daha da 

geniĢləndirilməsindən ibarət idi. Görülən məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsi 2004-

cü illə müqayisədə 2021-ci ildə ümumi daxili məhsulun 13 dəfə, adambaĢına 

düĢən  məhsul istehsalının 11 dəfə artması ilə özünü göstərdi. Davamlı dövlət 

dəstəyi sayəsində muxtar respublikanın sənaye quruculuğunda diqqətəlayiq 

uğurlara nail olundu və bu, sənaye məhsulları istehsalının həcminin 42 dəfə 

artması ilə səciyyələndi. Onu da qeyd edim ki, 2021-ci ildə muxtar respublikada 

sənayenin ümumi inkiĢafını əks etdirən əsas göstərici kimi 1 milyard 69 milyon 

655 min 700 manat dəyərində məhsul istehsal olunub. Ümumi daxili məhsulun 

tərkibində də ilk yeri 27,1 faizlə sənaye sahəsi tutub. 

    – Məhz bu amillər hesabına muxtar respublika sənayesində əldə edilən 

nailiyyətlər ilbəil artır, bütün sahələrdə əhalinin yerli istehsal məhsullarına olan 

tələbatının daxili imkanlar hesabına ödənilməsi üçün məqsədyönlü tədbirlərin 

həyata keçirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Bunun nəticəsidir ki, 2022-ci ilin I rübündə  muxtar respublikada 263 

milyon 789 min 200 manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunmuĢdur ki, bu 

da bir il öncəki göstəricini 1,5 faiz üstələmiĢdir. 
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Sənaye məhsulu istehsalının 92,8 faizi malların, 7,2 faizi isə xidmətlərin 

payına düĢmüĢdür. Ġstehsal olunan sənaye məhsulunda özəl bölmənin payı 90,8 

faiz təĢkil etmiĢdir. 

 Sənayenin əsas hissəsini təĢkil edən emal sənayesində çörəkbiĢirmə, 

Ģəkər, mineral su, spirtli içkilər, siqaret, plastik qapı və pəncərə, plastik su 

boruları, hörgü və döĢəmə üçün kərpic, üzlük daĢ, sement, gips, gips lövhələr, 

əhəng, məsaməli beton, karbon qazı, metaləritmə və onlarla digər istehsal 

sahələri yaradılıb. Bu müəssisələrdə daxili bazarla yanaĢı, ixracyönümlü 

məhsullar istehsal olunur. Ən əsası da son illərdə muxtar respublikanın böyük 

sənaye müəssisələrində daxili və xarici bazar üçün müasir standartlara uyğun 

olan mal və məhsullar özünə xeyli istehlakçı qüvvəsi qazanıb. Qeyd etmək 

lazımdır ki, bu sənaye müəssisələri xarici ölkələrdən gətirilmiĢ yüksək keyfiy-

yətli avadanlıqlarla təmin olunub.  

Ölkəmizdə sənaye məhəllələrinin yaradılması Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin ―Sənaye məhəllələrinin yaradılması və fəaliyyətinin təĢkili 

haqqında‖ 2014-cü il 8 oktyabr tarixli Fərmanı ilə müəyyən edilib. Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 13 may tarixli Qərarı ilə Sənaye 

məhəllələri haqqında nümunəvi əsasnamə təsdiq olunub.  

Bu istiqamətdə görülən iĢlərin davamı olaraq Prezident cənab Ġlham 

Əliyev 2019-cu il 13 sentyabr tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında ġərur 

Sənaye Məhəlləsinin yaradılması haqqında Fərman imzalayıb.  

Mülkiyyətinə görə dövlət tərəfindən qurulacaq və idarə olunacaq ġərur 

Sənaye Məhəlləsinin yaradılması göstərilən hərtərəfli xidmət, stimullaĢdırma 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə rəqabətqabiliyyətli, daxili və xarici bazarın 

tələbatına uyğun məhsul istehsalına,  istehsalın perspektiv fəaliyyətinə, istehsal 

vasitələrindən effektiv istifadəyə və beləliklə, sənayenin kompleks inkiĢafını 

tənzimləməyə imkan verəcək. Bu iqtisadi siyasətin reallaĢması formalaĢan 

təsərrüfat strukturlarının artması, kiçik sahibkarlığın geniĢlənməsi və dinamik 

inkiĢafı, özəl sektorun rolunun getdikcə artması ilə müĢayiət ediləcək. Mövcud 

dünya standartlarına uyğun olaraq mütərəqqi texnologiyalar əsasında qurulmuĢ 

belə müasir müəssisələr yalnız iqtisadi cəhətdən deyil, həm də yeni iĢ yerlərinin 

açılması ilə sosial baxımdan da mühüm əhəmiyyət daĢıyır.  

ġərur rayonundakı 6 istehsal korpusundan ibarət sənaye məhəlləsində ilkin 

olaraq bitki yağı, ofis ləvazimatları, kağız-torba və corab istehsalı sahələrinin 

yaradılması nəzərdə tutulub. Bu, həmin məhsulların idxalının azaldılmasında 

mühüm rol oynamaqla, ixracın və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, məĢğulluğ-

un təmini, investisiyaların və müasir texnologiyaların cəlb edilməsi kimi 

prioritet vəzifələrin həyata keçirilməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Beləliklə, 

Ali Məclisin Sədri cari ildə müasir çağırıĢlar nəzərə alınmaqla muxtar 

respublikanın aid dövlət qurumları və sahibkarlıq müəssisələri qarĢısında 

konkret vəzifələr qoyub. Əminik ki, bu vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsi və 

icrası ―Sənaye ili‖nə əhəmiyyətli töhfələr verəcəkdir. 

Müasir dünyada sənayenin inkiĢafı elmdən kənar təsəvvür oluna bilməz. 

Ġnkaredilməz faktdır ki, elmin və texnologiyanın inkiĢafına görə fərqlənən 

ölkələr sənaye məhsulu istehsalında xeyli önə çıxıblar. Sənaye-elm əlaqələrinin 
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əsas önəmini qısa xarakterizə etsək, bu, rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat, 

hərtərəfli böyümə, iĢ yerlərinin yaradılması, keyfiyyətli həyat, mühüm 

tədqiqatlara investisiyaların cəlb olunması deməkdir. Əgər elmə yönələn 

investisiyalar artırsa, bu universitetlər, tədqiqat institutları və özəl sektor 

arasında ciddi bağların formalaĢmasına gətirib çıxarır. Muxtar respublikada da 

bu gün əsas diqqətdə saxlanılan məsələ gələcəkdə elmin nailiyyətlərinin 

istehsala və texnologiyaya tətbiq olunmasıdır.  Qeyd etməliyəm ki, Naxçıvan 

Dövlət Universitetində Texnologiya parkının yaradılmasını elm və sənayenin 

qarĢılıqlı vəhdətini göstərən ən bariz nümunə hesab edilə bilər. Məlum olduğu 

kimi, dünyanın bir sıra universitetlərində texnoparklar fəaliyyət göstərir. Muxtar 

respublikada bilikli və innovativ ideyalı gənclərin düĢüncələrini və layihələrini 

dəstəkləmək üçün müxtəlif layihələr icra olunur, innovasiya laboratoriyaları 

yaradılıb istifadəyə verilir. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların 

müvafiq təĢkilatlara hamiliyə verilməsi gənc və yeniyetmələrin istedadlarının 

önə çıxarılması, startap təĢəbbüslərinin dəstəklənməsi və yeni ideyaların 

reallaĢdırılması baxımından mühüm addım hesab olunur. Ġnnovativ cəmiyyətdə 

yeni texnologiyaların inkiĢafı ilə informasiya sektoru, insan kapitalı və ixtisaslı 

əmək amili mühüm əhəmiyyət kəsb edir, təhsilin davamlılığı ön plana çıxır, yeni 

informasiya magistralları yaradılır, elektron ticarət kimi yeni biznes növləri 

meydana gəlir. Sənaye sahəsində istifadə olunan insan və maĢın gücü 

informasiya cəmiyyətində, tədricən, öz yerini düĢüncə və ağlın gücünə verir. 

Bu gün muxtar respublika iqtisadiyyatında böyük çəkiyə malik olan kənd 

təsərrüfatı sürətlə inkiĢaf edir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 

Sədrinin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət tərəfindən maliyyə 

yardımının göstərilməsini təmin etmək məqsədilə verdiyi qərarlar bu sektorun 

ildən-ilə böyüməsini, istehsal göstəricilərinin davamlı olaraq yüksəldilməsini 

stimullaĢdırır, mütərəqqi texnoloji yeniliklərin, innovativ üsulların tətbiqi 

imkanlarını geniĢləndirir. Bu isə, öz növbəsində, muxtar respublikada ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasına, idxaldan asılılığın azaldılmasına, eləcə də 

bolluq yaradılmasına və rifahın yaxĢılaĢdırılmasına, həmçinin aqrar sahənin 

ixrac potensialının artırılmasına gətirib çıxarır. Subsidiyaların ayrılması, güzəĢtli 

Ģərtlərlə gübrələrin verilməsi ilə bərabər, sahibkarlar və ailə təsərrüfatçıları üçün 

güzəĢtli kredit imkanları da diqqət mərkəzinə çəkilib. 

Kənd təsərrüfatının inkiĢafından danıĢarkən onu da mütləq vurğulamaq 

lazımdır ki, indiyədək muxtar respublikada bu sahənin inkiĢafı üçün bir çox 

Dövlət proqramları qəbul edilərək uğurla icra olunmuĢdur. Hazırda icrası davam 

etdirilən ―2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin 

və tərəvəzçiliyin inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramı‖, ―2021-2025-ci illərdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və 

ixracının stimullaĢdırılmasına dair Dövlət Proqramı‖ və ―2017-2022-ci illərdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramı‖ 

birbaĢa və yaxud əsas etibarilə muxtar respublikada kənd təsərrüfatının inkiĢafını 

nəzərdə tutur.  
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Həyata keçirilmiĢ tədbirlərin nəticəsi olaraq 2022-ci ilin ilk rübündə bir il 

öncəyə nisbətən 3,8 faiz çox, yəni 32 milyon 840 min 500 manatlıq kənd 

təsərrüfatı məhsulu istehsal olunmuĢdur. 

Muxtar respublikanın çoxĢaxəli iqtisadiyyatı, özəl sektorun durmadan inkiĢafı, 

regionun iqtisadi nüfuzu və yerləĢdiyi əlveriĢli coğrafi Ģərait də xarici ticarət 

əlaqələrinin həcminin və miqyasının artmasına böyük imkan yaradıbdır. Qeyd 

edə bilərik ki, region bir yandan təbii enerji resursları, digər yandan isə, 

sənayenin inkiĢafı sahəsində son illərdə dünya ölkələri ilə iqtisadi və ticarət 

əlaqələrini yüksək səviyyədə inkiĢaf etdirməyə nail olubdur. 

Bu gün ixrac potensialının artırılmasında, investisiya imkanlarının 

geniĢləndirilməsində, potensial tərəfdaĢların tapılmasında və birgə əməkdaĢlıq 

layihələrinin həyata keçirilməsində sahibkarlara böyük dəstək verilir. Bu 

istiqamətdə həm ölkə daxilində, həm də xaricdə mühüm iqtisadi tədbirlər, o 

cümlədən biznes forumlar, sərgilər, seminar və konfranslar keçirilir. 

Ümumi iqtisadi inkiĢafda xüsusi çəkiyə malik məqamlardan biri də yüksək 

keyfiyyətli, beynəlxalq standartlara cavab verən yerli istehsal məhsullarının 

dünya bazarlarına çıxarılması, ixrac potensialının gücləndirilməsidir. Bu, həm də 

istənilən ölkənin xarici ticarət tərəfdaĢları ilə münasibətlərinin daha sürətlə 

inkiĢaf etməsinə, beynəlxalq əməkdaĢlığın dərinləĢməsinə təsir göstərən əsas 

faktorlar sırasında yer alır. Ġxrac imkanlarının daim artan xətt üzrə inkiĢaf etməsi 

muxtar respublikada həyata keçirilən iqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərindən 

birini təĢkil edir. 

Muxtar respublika iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi olan sahibkarlığın inkiĢafı 

üçün də ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.  

Sürətli iqtisadi inkiĢaf yolunda uğurla irəliləyən ölkəmizdə sahibkarlıq xüsusi 

diqqət yetirilən sahələrdən biridir. Dünyaya inteqrasiya olunduğumuz bir dövrdə 

artıq sahibkarlar daxili bazarla kifayətlənməyərək həm də rəqabətədavamlı, 

ixracyönümlü məhsul istehsalına da ciddi fikir verirlər. 

Sahibkarlığın inkiĢafının stimullaĢdırılması, öz növbəsində, yeni istehsal 

sahələrinin yaradılması və müxtəlif iĢ yerlərinin açılması yolu ilə əhali 

məĢğulluğunun təmin olunmasına gətirib çıxarır. 2021-ci ildə Sahibkarlığın 

ĠnkiĢafı Fondu tərəfindən mikro, kiçik və orta sahibkarlara, ümumilikdə, 7 

milyon 744 min 378 manat həcmində dövlət maliyyə dəstəyi göstərilmiĢdir. Bu 

dövrdə muxtar respublikada dövlət maliyyə dəstəyi və özəl investisiya qoyuluĢu 

hesabına 157 layihə üzrə iĢlər baĢa çatdırılmıĢ, yeni yaradılan istehsal 

sahələrində 660 iĢ yeri açılmıĢdır. Məhsullarımızın xarici ölkələrdə təbliği və 

təĢviqi məqsədilə 250 ədəd Naxçıvan məhsulları ixrac kataloqu çap edilmiĢdir. 

Ötən il 76 ailə təsərrüfatına 1 milyon 221 min 400 manat həcmində dövlət 

maliyyə dəstəyi göstərilmiĢdir ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 617 min 800 

manat çoxdur. Bakı Ģəhərinə və respublikanın digər bölgələrinə 425 min 315 

manat həcmində ailə təsərrüfatı məhsulları göndərilmiĢdir. 

    2022-ci ilin ilk rübündə muxtar respublikada sahibkarlara 14 milyon 915 

min 600 manat kredit verilmiĢdir. VerilmiĢ kreditin 8 milyon 686 min manatı 

yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və ya geniĢləndirilməsinə, 6 milyon 229 
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min 600 manatı isə fərdi sahibkarlığın inkiĢafına sərf olunmuĢdur. Bu dövrdə 2 

hüquqi və 658 fiziki Ģəxs qeydiyyata alınmıĢdır. 

     Sahibkarlığa göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, bu gün muxtar 

respublikada 384 növdə məhsul istehsal olunur. Bu məhsulların 127-si ərzaq, 

257-si qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 108-i ərzaq, 242-si qeyri-ərzaq olmaqla, 350 

növdə məhsula olan tələbatın tamamilə yerli imkanlar hesabına ödənilməsi təmin 

edilmiĢdir. 

     Muxtar respublikada əhalinin məĢğulluğunun artırılması və rifahının daha 

da yüksəldilməsi, əmək bazarının tələblərinə uyğun kadr hazırlığının aparılması 

və özünüməĢğulluq imkanlarının geniĢləndirilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2021-ci il 28 yanvar tarixli Sərəncamı ilə 

―2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin 

məĢğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı‖ təsdiq edilmiĢdir. 

     2022-ci ilin ilk rübündə  bir iĢçiyə hesablanmıĢ orta aylıq əməkhaqqının 

məbləği 559,6 manat təĢkil etmiĢdir ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövründəki 

göstəricidən 4,4 faiz çoxdur. 

           Muxtar respublikamızda pozitiv meyillərlə səciyyələnən bu sosial-iqtisadi 

fəallığın təməlində iqtisadi inkiĢafın sosial yönümlü olması, hər bir vətəndaĢın 

iqtisadi və sosial inkiĢafda iĢtirakından asılı olaraq maddi rifahının artırılması, 

iqtisadiyyatın dövlət tənzimləmə mexanizmlərinin liberallaĢdırılması, iqtisadi 

tərəqqinin əsas meyarlarından olan azad rəqabət, sahibkarlıq və investisiya 

mühitinin daha da yaxĢılaĢdırılması, investisiyaların və sahibkarlığın inkiĢafının 

təĢviqi üsullarından geniĢ istifadə olunması və muxtar respublikanın iqtisadi 

təhlükəsizliyinin təminatı üçün aparılmıĢ kompleks iĢlər dayanır. 
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РЕЗЮМЕ 

МАХСАТИ АСГАРОВА 

НАХЧИВАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА: ЦЕЛИ, РАЗВИТИЕ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В статье рассматривается социально-экономическое развитие Нахчыванской 

Автономной Республики, промышленность, являющаяся локомотивом экономики, 

развитие предпринимательства и развитие сельского хозяйства. 

Сегодня Нахчыванская Автономная Республика стремительно развивается в результате 
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целенаправленной и последовательной экономической политики. 

Одной из главных особенностей динамичного развития экономики в последние 

годы является опережающее развитие промышленности автономной республики, 

значительный прогресс достигнут в области промышленного строительства. 

Объявление Председателем Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики 

2022 года «Годом промышленности» еще больше расширило работу в этой сфере и 

ускорило индустриализацию. В «Плане мероприятий по провозглашению 2022 года 

«Годом промышленности» в Нахчыванской Автономной Республике», утвержденном 

Распоряжением Председателя Верховного Собрания, приоритетные направления – 

укрепление промышленного потенциала, а также кадрового и научного обеспечения. 

промышленности, обеспечение экспортоориентированности и конкурентоспособности, 

определена пропагандистская и просветительская работа. 

Ключевые слова: Нахчыванская Автономная Республика, социально-

экономическое развитие, промышленность, развитие предпринимательства, сельское 

хозяйство, «Год промышленности», предприятие, инновации, конкурентоспособность, 

внутренний рынок, политическая, экономическая 

 

SUMMARY 

MAHSATI ASGAROVA 

NAKCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC: GOALS, DEVELOPMENT, RESULTS 

The article discusses the socio-economic development of the Nakhchivan Autonomous 

Republic, industry, which is the locomotive of the economy, the development of 

entrepreneurship and the development of agriculture. 

 Today, the Nakhchivan Autonomous Republic is developing rapidly as a result of 

purposeful and consistent economic policy. 

 One of the main features of the dynamic economic development in recent years has been 

to ensure the superior development of industry in the autonomous republic, and significant 

progress has been made in the field of industrial construction. 

 The announcement of 2022 as the "Year of Industry" by the Chairman of the Supreme 

Assembly of the Nakhchivan Autonomous Republic has further expanded work in this area and 

accelerated industrialization. In the "Action Plan for the proclamation of 2022 as the" Year of 

Industry "in the Nakhchivan Autonomous Republic" approved by the Order of the Chairman of 

the Supreme Assembly, priority areas - strengthening industrial potential, as well as human 

resources and scientific support of industry, ensuring export orientation and competitiveness, 

propaganda and advocacy work has been identified. 

Keywords: Nakhchivan Autonomous Republic, socio-economic development, industry, 

entrepreneurship development, agriculture, ―Year of Industry‖, enterprise, innovation, 

competitive, domestic market, political, economic 
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AZƏRBAYCANDA BĠZNES MÜHĠTĠNĠN BEYNƏLXALQ GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ 

 

Məqalənin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında mövcud biznes mühitinin təhlili və 

qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Məqalədə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci ildə  “Doing 

Business” hesabatına əsasən qiymətləndirilməsi aparılmıĢdır. Hesasbatda verilmiĢ biznes mühiti 

nəticələri araĢdırılmıĢ, müəyyən iqtisadiyyatlar ilə müqayisə aparılmıĢ, yaxĢılaĢdırılmalı olan 

göstəricilər müvafiq olaraq göstərilmiĢdir.  

Açar sözlər: doing business, investisiya, biznes mühiti, investor, iqtisadi inkiĢaf 

 

―Doing Business‖ standartlaĢdırılmıĢ vəziyyət ssenariləri əsasında müəy-

yən edilmiĢ və 190 iqtisadiyyatın ən böyük biznes Ģəhərində yerləĢən kiçik və 

orta ölçülü yerli firmalara təsir edən biznes tənzimlənməsinin aspektlərini ölçür. 

―Doing Business‖ hesabatı əsasən dörd əsas məlumat mənbəyinə əsaslanır: 

müvafiq qanun və qaydalar, ―Doing Business‖ üzrə respondentlər, əhatə olunan 

hökumətlərin hesabatları və Dünya Bankı Qrupunun regional iĢçiləri.(4) 

―Doing Business‖ iqtisadi fəaliyyətin aydın və ardıcıl qaydalardan 

faydalanması prinsipinə əsaslanaraq güclü mülkiyyət hüquqlarını təyin edir, 

mübahisələrin həllini asanlaĢdırır və müqavilə üzrə tərəfdaĢları özbaĢınalıq və 

sui-istifadədən müdafiə ilə təmin edir. Bu cür qaydalar səmərəli, Ģəffaf və 

nəzərdə tutulduqları Ģəxslər üçün əlçatan olduqda böyümə və inkiĢafı təĢviq 

etməkdə daha təsirli olur. Qaydaların gücü və inklüzivliyi cəmiyyətlərin inkiĢaf 

strategiyaları və siyasətlərinin faydalarını necə bölüĢdürdüyü və xərcləri necə 

maliyyələĢdirdiyinə də mühüm təsir göstərir.(2) 

YaxĢı qaydalar həvəsli və innovativ ideyaları olan yeni iĢtirakçıların 

biznesə baĢlaya biləcəyi və məhsuldar firmaların investisiya yatıra, geniĢləndirə 

və yeni iĢ yerləri yarada biləcəyi mühit yaradır. Kiçik və orta ölçülü yerli 

firmaların gündəlik əməliyyatlarında hökumət siyasətinin rolu ―Doing 

Business‖-in diqqət mərkəzindədir. Məqsəd bizneslərin inkiĢaf etməsi və iqtisadi 

və sosial tərəqqiyə kömək etməsi üçün səmərəli, Ģəffaf və asan həyata keçirilən 

tənzimləməni təĢviq etməkdir. ―Doing Business‖ məlumatları iqtisadiyyatın ən 

böyük biznes Ģəhərində kiçik və orta ölçülü yerli firmalara təsir edən 11 

tənzimləmə sahəsinə diqqət yetirir. Layihə 190 iqtisadiyyatda müqayisə oluna 

bilən obyektiv, kəmiyyət ölçülərini təmin etmək üçün standartlaĢdırılmıĢ 

nümunə tədqiqatlarından istifadə edir.(1) 

―Doing Business‖ yerli firmalara təsir edən tənzimləyici mühitin bir neçə 

mühüm ölçülərini əhatə edir. Qeyd olunan ölçülər: Kredit almaq, Biznes 

qurmaq, Vergilərin ödənilməsi, Elektrik enerjisi almaq, Sərhədlərarası ticarət, 

Əmlakın qeydiyyatı, Tikinti icazələri ilə məĢğul olmaq, Müqavilələrin icrası, 

MüflisləĢmənin həlli və Minoritar Ġnvestorları qorumaqdan ibarətdir  (cədvəl 1). 
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Doing Business həmçinin ayrıca bölmə kimi təqdim edilən və reytinqə daxil 

edilməyən əmək bazarının tənzimlənməsi xüsusiyyətlərini də ölçür. (3) 

AĢağıdakı cədvəldə müvafiq olaraq göstəricilər və onların ölçdükləri 

kontekslər göstərilmiĢdir. 

Cədvəl 1. “Doing Business” hesabatının göstəriciləri və onların ölçdükləri 

kontekslər. 

 
Mənbə:https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-

environment/doing-business-legacy 

 

ġəkil 1-də 2020-ci il üzrə Azərbaycanın ―Doing Business‖ hesabatına 

əsasən 10 fərqli ölçümə uyğun olaraq əldə etdiyi nəticələr göstərilmiĢdir.  

―Doing Business‖ indeksində Azərbaycanın əldə etdiyi nəticələri 3 hissəyə 

ayırmaq olar. Burada yaxĢı nəticə əldə edilmiĢ biznes mühiti göstəriciləri: Kredit 

almaq, Biznes qurmaq və Vergilərin ödənilməsi. Orta nəticə əldə etmiĢ biznes 

mühiti göstəriciləri: Elektrik enerjisi almaq, Sərhədlərarası ticarət, Əmlakın 

qeydiyyatı və Tikinti icazələri ilə məĢğul olmaq. biznes mühiti göstəriciləri: 

Müqavilələrin icrası, MüflisləĢmənin həlli və Minoritar Ġnvestorları qorumaq.  

Kredit əldə etmək indeksinə görə Azərbaycan 100 ballıq sistemdə 

maksimal balı toplayaraq ölkəyə gələ biləcək potensial investorlar üçün kreditə 

əlçatanlığın sadə olduğunu sübut etmiĢdir. Hansı ki, bu göstərici əsasında 

Azərbaycan 190 ölkə arasında 1-ci yerdə qərarlaĢmıĢdır. Bu göstəricinin əldə 

olunmasında ən böyük səbəb ―Qanuni hüquqların gücü indeksi‖-ndə Azərbaycan 

12 bal üzərindən 12 bal toplayaraq bütün ölkələri geridə qoymasıdır. Qeyd 
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etmək lazımdır ki, bu sahədə 12 bal əldə edən Azərbaycanın biznes mühiti 

Avropa ölkələrinin ortalamasından (7.8 bal) daha yüksək nəticə göstərmiĢdir. 

Biznes qurmaq ―Doing Business‖ indeksinin növbəti göstəricisidir. Bu 

göstəricinin Azərbaycan üzrə qiymətləndirməsinə baxdıqda bu göstəricidədə 

ölkə yaxĢı nəticə göstərmiĢdir. Belə ki, 2020-ci ildə Azərbaycanın biznes 

qurmaq göstəricisi 96.2 bal təĢkil etmiĢdir ki, bu göstərici ilə Azərbaycan 190 

ölkə arasında 9-cu yeri əldə etmiĢdir. Bu göstərici ilə Azərbaycan bir çox 

Avropa ölkəsini geridə qoymuĢdur. Burada biznesə baĢlamaq üçün lazım olan 

müddət, xərc və prosedurlar Avropa ortalamasından təqribən 2 dəfə aĢağıdır. Bu 

da investorların investisiya qərarlarına birbaĢa olaraq təsir etməkdədir. 

Bu indeksdə Azərbaycanın üçüncü ən yaxĢı göstəricisi vergilərin 

ödənilməsi göstəricisidir. Belə ki, Azərbaycanın bu göstəriciyə əsasən topladığı 

bal 84 olmuĢdur. 100 bal üzərindən 84 bal toplanılmağına baxmayaraq 190 ölkə 

arasında 40-cı yer tutulmuĢdur. 

Bu indeksdə Azərbaycaının biznes qiymətləndirilməsinə mənfi təsir edən 

ilkin göstərici Minoritar investorları qorumaq olmuĢdur. Ölkəmiz 190 ölkə 

arasında əldə etdiyi 50 bal ilə 105-ci yeri tutmuĢdur. Buradan aydın Ģəkildə 

görünür ki qeyd olunan ölkə minoritar investorların hüquqlarının qorunması 

istiqamətində qabaqcıl addımlar atmalıdır çünki qeyd olunan göstərici 

investorların daim diqqət mərkəzində saxlanılmaqdadır.(5) 

ġəkil 1.  2020-ci ildə Azərbaycanın “Doing Business” hesabatında əldə etdiyi 

nəticələr. 

 
Mənbə:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/97

8146414402.pdf 

 

AĢağıdakı Ģəkildə ―Doing Business‖ indeksində ölçülən göstəricilər üzrə 

Azərbaycanın 190 ölkə arasında tutduğu yer müvafiq olaraq göstərilmiĢdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmiz sadəcə 2 göstərici əsasında dünya 

ölkələri üzrə ilk onluğa daxil ola bilmiĢdir. Bu göstəricilər Kredit əldə etmək və 
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Biznesə baĢlamaq göstəriciləridir. Növbəti olaraq 190 ölkə arasında Azərbaycan 

ilk əlli ölkə sıralamasına 10 göstəricidən 6 göstərici əsasında daxil olmağı 

bacarmıĢdır. Bu göstəricilər sırası ilə Kredit əldə etmək, Biznesə baĢlamaq, 

Müqavilələrin icrası, Vergilərin ödənilməsi, Əmlakın qeydiyyatı və MüflisləĢ-

mənin həlli olmuĢdur. (6) 

 

ġəkil 2.  “Doing business” indeksində ölçülən göstəricilər üzrə 

Azərbaycanın 190 ölkə arasında tutduğu yerlər 

Mənbə: Azpromo.az 

Adı çəkilən hesabat dünya üzrə ən çox tanınan beynəlxalq biznes 

hesabatlarından biri olub, investorların investisiya qərarları qəbul etməzdən öncə 

müraciət etdikləri ədəbiyyata çevrilmiĢdir. ―Doing Business‖ hesabatında 

Azərbaycanın biznes profilini qiymətləndirdikdən sonra bir sıra nəticələrə 

gəlmək mümkün olmuĢdur. Belə ki, Azərbaycanda ötən illərin hesabatlarına 

nəzər yetirdikdə hər önümüzə gələn il müəyyən qədər inkiĢafın olduğunu demək 

mümkündür. Bəzi sahələrdə Azərbaycanın biznes mühiti bu indeks tərəfindən 

həqiqətən də çox yaxĢı qiymətlər almıĢdır. Amma bəzi göstəricilər də vardır ki 

tez bir zamanda müəyyən addımlar atılması labüddür. Məqalədə də qeyd 

olunduğu kimi, investorların hüquqlarının qorunması, elektrik enerjisinin əldə 

edilməsi, və sərhədlərarası ticarətdə ölkəmizin müəyyən qədər çatıĢmazlıqları 

mövcuddur.  

Adı çəkilən sahələrdə atılan hər bir addım ölkəmizin ―Doing Business‖ 

hesabatında daha yaxĢı nəticələr göstərməyinə və ölkəyə cəlb olunan 

investisiyaların həcmində artımın müĢahidə olunması ilə nəticələnəcəkdir. 

Ölkəmizin qeyd olunan hesabatda yaxĢı nəticə göstərməyi üçün bütün 

göstəricilər üzrə təsdiq olunmuĢ sərəncamlar hazırda mövcuddur. Bu 

sərəncəmlara əlavələr edilərək ən aĢağı nəticə göstərmiĢ 3 göstəricinin 

(investorların hüquqlarının qorunması, elektrik enerjisinin əldə edilməsi, və 

Biznesə  

baĢlamaq 

Tikinti 

icazələri ilə 

məĢğul 

olmaq 

Elektrik 

enerjisi 

almaq 

Əmlakın 

qeydiyyatı 
Kredit 

əldə 

etmək 

Minoritar 

investorları 

qorumaq 

Vergilərin 

ödənilməsi 

Sərhədlərarası  

ticarət 

Müqavilələ

rin icrsası 
MüflisləĢ-

mənin 

həlli 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

sərhədlərarası ticarət)  yaxĢılaĢdırılması istiqamətində əlavə sərəncəmların qəbul 

edilməsi məqsədəuyğun hesab olunur.  
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РЕЗЮМЕ 

ПАРВИЗ БАБАЕВ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Основная цель статьи - проанализировать и оценить текущую бизнес-среду в 

Азербайджанской Республике. В статье проведена оценка Азербайджанской Республики в 

2020 году на основе отчета «Ведение бизнеса». Результаты бизнес-среды, приведенные в 

отчете, были рассмотрены в сравнении с некоторыми странами, и соответственно были 

указаны показатели, которые необходимо улучшить. 

Ключевые слова: ведение бизнеса, инвестиции, деловая среда, инвестор, 

экономическое развитие. 

 

SUMMARY 

PARVIZ BABAYEV 

INTERNATIONAL INDICATORS OF BUSINESS ENVIRONMENT IN AZERBAIJAN 

The main purpose of the article is to analyze and evaluate the current business 

environment in the Republic of Azerbaijan. In the article, the evaluation of the Republic of 

Azerbaijan in 2020 was carried out based on the "Doing Business" report. The results of the 

business environment given in the report were examined, compared with certain economies, and 

the indicators to be improved were indicated accordingly. 

Keywords: doing business, investment, business environment, investor, economic 

development 
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MUXTAR RESPUBLĠKA ĠQTĠSADĠYYATININ ġAXƏLĠ ĠNKIġAFINDA 

 ĠNNOVATĠV AMĠLLƏRĠN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ  
 

Ġnnovasiya bəĢər cəmiyyətinin iniĢafının müasir dövründə elə bir mühüm amildir ki, onun 

köməkliyi ilə indiyədək kəĢf olunmamıĢ intellektual bilik və əmtəələr real məhsullara çevrilə 

bilir və iqtisadiyyatın daxili strukturunun tamamilə dəyiĢməsilə yeni növ məhsulların ortaya 

çıxmasına Ģərait yaranır. Ölkəmizdə son illər ərzində elmtutumlu sahələrin fəaliyyətinin 

geniĢləndirilməsi və innovativ ideyaların tətbiq edilməsi yönündə ciddi iĢlər görülməkdədir. 

Ġnnovasiya istər rəsmi surətdə hüquqi dövlət sənədlərində, istərsə də hər bir subyektin fəaliyyət 

sferasında diqqətdə saxlanılan məsələdir. Çünki, diversifikasiya mütləq surətdə istehsal olunan 

malların və xidmətlərin çeĢidləndirilməsi deməkdir və bu çeĢidlənmə yalnız yeni məhsulların 

ortaya çıxması zamanı mümkün olacaqdır ki, bu da innovasiyanın hansı surətdə tətbiq edilməsi 

və inkiĢafından asılıdır. 

Naxçıvan MR-da iqtisadiyyatın Ģaxəli inkiĢafının səmərəliliyinə nail olmaq üçün iqtisadi 

fəaliyyətin innovativ olaraq təkmilləĢdirilməsi xeyli aktual məsələlərdəndir. Bunun üçün 

iqtisadiyyatda innovasiyanın tətbiqi yolları, bu yöndə ortaya çıxan çətinliklər, texnoloji 

imkanlar, innovasiya sahibkarlığının inkiĢaf yolları, dövlət dəstəyi mexanizmi, innovasiyanın 

faydaları və digər məsələlər ətraflı tədqiq olunmalıdır. Məqalədə muxtar respublika  

iqtisadiyyatının Ģaxəli inkiĢafında innovativ imkanlar barəsində ətraflı təhlil aparılır. 

Açar sözlər: muxtar respublika, innovasiya, start up layihələri, texnoloji yeniliklər, 

müasir 
 

 ―Ġnnovasiya‖nın mahiyyətinin tək bir söz və ya cümlə vasitəsilə izah 

edilməsi mümkünsüzdür. Ġnnovativ fəaliyyətin iqtisadiyyatda rolu onunla 

xarakterizə olunur ki, istənilən halda bu fəaliyyətin son nəticəsi iqtisadi səmərə 

kimi ortaya çıxmaqdadır. Buna görə də sürətlə dəyiĢən zamanın tələbinə uyğun 

olaraq firmalar və Ģirkətlər rəqabətə davam gətirmək üçün mütləq strategiyaları-

nı dəyiĢməli, məhsullarını və istehsal üsullarını yeniliyə uyğunlaĢdırmalıdırlar. 

Beləliklə də, innovasiya iqtisadiyyatının mahiyyətini baĢa düĢmək, tətbiq 

dairəsini geniĢləndirmək, mövcud vasitələrdən səmərəli istifadə etmək üçün 

onun rolunun araĢdırılması və iqtisadi fəaliyyətə verdiyi töhvələrin təhlil olun-

ması vacibdir. Ġnnovasiya iqtisadiyyatının məqsədi və təyinini nəzərə alaraq 

onun ümumiləĢdirilmiĢ tərifindən istifadə etmək olar: Bu bazarın mövcud tələ-

batının ödənilməsinə səbəb olan və iqtisadi səmərə gətirən, həyatın və insan fəa-

liyyətinin hər hansı bir sferasında yeni ideyanın reallaĢdırılması prosesidir [3]. 

Tərifdən də aydın olduğu kimi, innovasiyanın əsas səmərəsi bazarın gündəlik 

tələbatını qarĢılayan və insanların fəaliyyətinin Ģaxələndirilməsinə nail olan za-

man ortaya çıxır. Məhz yeni ideyaların mükəmməl Ģəkildə reallaĢdırılması inno-

vasiya iqtisadiyyatının baĢlıca məqsədi hesab olunmaqdadır. Ġnnovasiya üçün 

əsas xarakterik xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, ortaya atılmıĢ yeni bir fikir və ya 

ideya əsasında müəyyən müddət sonra qazanc əldə olunmamıĢsa, yeni bir 

nailiyyət yoxdursa, onda bu fikir və ya ideya innovasiya hesab olunmamaqdadır. 

Buna görə də hər bir region iqtisadiyyatının canlandırılmasında innovasiyanın 

perspektivlərindən faydalanmaq üçün onun qarĢısında duran çətinliklər, bu 

mailto:Sevdimaliyevmurad@gmail.com
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çətinlikləri aradan qaldırmağın yolları, innovasiyanın inkiĢaf etdirilmə üsulları 

və bu istiqamətdə hökumətin üzərinə düĢən vəzifələr aydınlaĢdırılmalıdır. 

Ölkəmizdə regionların inkiĢafı ilə bağlı qəbul edilmiĢ dövlət proqramları-

nın hər birinin vəzifələri və gələcək illər üzrə nəzərdə tutulan iĢlərində innovasi-

yaların tətbiq edilməsi geniĢ surətdə əks olunmuĢdur. Digər tərəfdən, ―Azərbay-

can 2020: gələcəyə baxıĢ‖ Konsepsiyasının hazırlanması, ―Elmin inkiĢafı üzrə 

milli strategiyanın təsdiqlənməsi, ―Elm haqqında‖ qanun, ―Ġnformasiya cəmiy-

yətinin inkiĢafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya‖ və digər sənəd-

lər innovativ fəaliyyətin tətbiq edilməsi və geniĢləndirilməsi üçün zəruri addım-

lardır. 

Bütün sahələrdə olduğu kimi muxtar respublikada innovativ imkanlar 

sahəsinin tənzimlənməsi də dövlətin ciddi nəzarəti və dəstəyi altındadır. Müxtə-

lif sektorlarda innovasiya fəaliyyətinin tətbiqinin geniĢləndirilməsi üçün son 

yeniliklərə əsaslanan dövlət proqramları qəbul edilir, müvafiq sərəncamlar və 

fərmanlar imzalanaraq qüvvəyə minir. Bu istiqamətdə hazırlanmıĢ sənədlərin və 

layihələrin bəzilərini aĢağıdakı kimi sıralaya bilərik: 

1.  ―Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təĢkilatlara 

hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi 

haqqında‖ Naxçıvan MR Ali Məclis Sədrinin Sərəncamı. 

2. ―Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin 

təĢkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında‖ Naxçıvan MR Ali Məclis Sədrinin 

Sərəncamı. 

3. ―Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Elmin ĠnkiĢafı 

Fondunun Nizamnaməsi‖nin təsdiq edilməsi haqqında Naxçıvan MR Ali 

Məclis Sədrinin Fərmanı. 

4. ―Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət orqanlarının elektron xidmətlər 

göstərməsinin təĢkili haqqında‖  Naxçıvan MR Ali Məclis Sədrinin Fərmanı. 

5. ―Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənc istedadlara dövlət qayğısının 

artırılması haqqında‖ Naxçıvan MR Ali Məclis Sədrinin Fərmanı. 

6. Naxçıvan Muxtar Respublikasında elektron ödəniĢ məkanının formalaĢdırıl-

ması və nağdsız hesablaĢmaların həcminin artırılması‖ üzrə Tədbirlər Planı. 

Qeyd olunanların siyahısını daha da geniĢləndirmək mümkündür. Bu 

fərman və sərəncamlar əsasən son illəri əhatə edir və muxtar respublikanın 

gələcək illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafının innovativ yollarla təkmilləĢdirilməsini 

qarĢıya əsas məqsəd kimi qoyur. Eyni zamanda, mövcud hüquqi və dövlət 

tənzimləmələrinə uyğun olaraq fəaliyyətlərə də baĢlanılmıĢdır. Bu istiqamətdə 

son dövr üçün muxtar respublika həyatında ən əhəmiyyətli sərəncamı kimi 

innovativ ideyaların ortaya çıxmasına Ģərait yaradacaq olan və yaradıcı düĢüncə 

əsasında yeni layihələrin həyata keçirilməsini qarĢıya məqsəd qoyan ―Ali və 

orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təĢkilatlara hamiliyə 

verilməsi‖ üçün Ali Məclis Sədrinin Sərəncamını əsas nümünə kimi göstərə 

bilərik. Həmçinin, vurğulanmalıdır ki, bu olduqca əhəmiyyətli məsələ kimi 

elmin, texnikanın son nailiyyətlərinin və insan potensialının gücünün birləĢmə-

silə yeni mexanizmlərin formalaĢmasına imkan verəcəkdir. 
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Artıq ilk mühüm addım kimi layihələrin və iĢlərin əsas icrasını özündə 

birləĢdirən ―startup.nakhchivan.az‖ internet saytı yaradılmıĢ və geniĢ surətdə 

təqdimatı keçirilmiĢdir. Ġnternet portalında bütün məsələlər öz əksini tapmıĢdır. 

―Startap Naxçıvan‖ haqqında ətraflı məlumat verilir, startupların təqdim olunma 

qaydası, qiymətləndirilmə prosesi, layihələrin fəaliyyəti, həmçinin layihələrdə 

necə iĢtirak etmək qaydaları izah olunur. Portalda hami təĢkilatlar, ali və orta ix-

tisas təhsil müəssisələri), investorlar, ekspertlər, münsiflər heyəti, sifariĢlər, tək-

liflər və elanlar barəsində məlumatlar əks olunmuĢdur. Qeyd edə bilərik ki, start 

up layihələrində muxtar respublikanın bütün dövlət orqanları və departamentləri 

hami təĢkilat statusu almıĢdır [5]. Layihələri təqdim etmək, yaxud da təqdim 

olunmuĢ layihələrin spsonsoru olmaq ancaq internet üzərindən onlayn qaydada 

mümkündür. Əgər kimsə hansısa layihəni təqdim etmək və iĢtirakçı olmaq istə-

yirsə, tələb olunan məlumatları onlayn olaraq doldurmalı, layihənin məqsədi, 

üstünlükləri, 3 əsas özəl xüsusiyyətlərini göstərməli və ortaya çıxarmıĢ problem-

lərin həlli yollarını təqdim etməlidir. Hesab edirik ki, belə bir layihənin həyata 

keçirilməsi muxtar respublikanın həyatında yeni bir dövrün baĢlanğıcı kimi 

gələcəkdə insan potensialının hərtərəfli inkiĢaf etdirilməsinə, yeni istedadların 

ortaya çıxmasına, innovativ ideyaların sahibkarlıq fəaliyyəti ilə inteqrasiyasına 

köməklik göstərəcəkdir. Layihənin bilavasitə dövlətin nəzarəti altında olması isə 

mövcud və gələcək təĢəbbüslərin dəstəklənəcəyinin baĢlıca sübutudur. Bu ba-

xımdan hesab edirik ki, ―Startap Naxçıvan‖ hərəkatı gənc istedadlar, elmi mü-

hitdə fəaliyyət göstərən mütəxəssislər (müəllimlər, alimlər) və biznes subyekt-

ləri arasında ciddi bir vəhdət əmələ gətirəcəkdir. Bu isə, birmənalı olaraq 

iqtisadiyyatın hərtərəfli diversifikasiyası üçün baĢlıca Ģərtdir. Artıq muxtar res-

pubĢlikanın aparıcı təhsil müəssisələrinin, universitetlərinin və Azərbaycan Mil-

li Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin müvafiq mərkəzlərində və la-

boratoriyalarında mütəxəssis və gənclərin birgə araĢdırmalarına start verilmiĢ-

dir. 

Dünya təcrübəsindən də məlum olduğu kimi son illər banklar artıq 

―rəqəmsal-kredit‖ (digital loan) xidmətlərini təklif etməklə müasir bankçılıq 

sahəsində əhəmiyyətli yeniliklərə imza atmıĢlar. Təklif olunan bu kreditlər hec 

də ənənəvi üsullardan o qədərdə fərqlənmir və geridə qalmır. Bu cür kredit 

vermə üsulunun əsas mahiyyəti və nəzərəçarpaçaq xüsusiyyəti ondan ibarətdir 

ki, bütün iĢlər avtomatik sistemlərlə həyata keçirilir və insan müdaxiləsi tələb 

etmir. Proseslər əsasən internet və telefon bankçılıq üzərindən aparılır, banklara 

faktiki olaraq getməyə ehtiyac qalmır və günün istənilən saatında müraciət 

etmək mümkündür. Bu da hər Ģeydən öncə iĢləri asanlaĢdırmaqla bərabər, xərc-

lərin də azaldılması baxımından əhəmiyyətli hesab edilə bilər. QonĢu Türkiyə 

Respublikasının təcrübələrinə nəzər salsaq görərik ki, orada olan bankların 

əksəriyyəti rəqəmsal kredit üsullarını təklif etməkdədilər. Belə banklara Ziraat 

Bankası, Yapı Kredi, Burgan Bank və digərlərini misal göstərə bilərik. Hesab 

edirik ki, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkiĢafı və rəqəmsal valyutaların dominant 

mövqeyə gələcəyini nəzərə alsaq, bu cür xidmətlərin muxtar respublika 

banklarında da yayılması bankların yenilikçi texnologiyaları mənimsəməsi 
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baxımından olduqca vacibdir və muxtar respublika bankları səviyyəsində bu 

məsələlər aktuallıq daĢıyır.  

Günümüzdə dünyada innovasiya tələb edən və geniĢ yayılan sahələrdən 

biri də kənd təsərrüfatıdır. Hazırkı Ģəraitdə aqrar sektorda yeni texnologiyadan 

istifadə edilməsi və innovativ təĢəbbüslərin ortaya çıxarılması uzunmüddətli 

layihələrin dəstəklənməsi baxımından dünya ölkələri tərəfindən əsaslı surətdə 

təqib edilir. Ölkəmizdə də son illər ərzində kənd təsərrüfatında innovasiyaların 

tətbiqi və bu istiqamətdə dövlət dəstəyinin göstərilməsi tədbirləri xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. Kənd Təsərrüfatı naziri Ġ.Kərimov aqrar sektorda innova-

siyalarla bağlı verdiyi müsahibələrdə qeyd etmiĢdir ki: ―Ötən müddətdə imza 

atdığımız ən böyük innovasiyalar Elektron Kənd Təsərrüfatı Ġnformasiya 

Sisteminin tətbiqi, kənd təsərrüfatında dronlardan istifadə, ağıllı bağ, müasir 

əkin metodları, zərərvericilərə qarĢı müasir bioloji mübarizənin təĢkili, 

biotexnologiya laboratoriyalarında virussuz toxum və ting yetiĢdirilməsi, əkin 

sahələrinin koordinatlarının və sahədə hansı məhsulun əkilməsinin satelitlər 

vasitəsilə müəyyənləĢməsi və s. olmuĢdur. Azərbaycanda ilk dəfə subsidiyaların 

verilməsində Ģəffaflığı tam təmin edəcək, aqrodataların toplanmasına, geniĢ 

təhlilinə imkan verəcək EKTĠS sisteminin tətbiqinə baĢlanır, ilk dəfə böyük 

sahələrin dərmanlanması, zərərvericilərin ocaqlarının müəyyənləĢməsi üçün 

dronlardan və sensorlardan istifadə olunacaq, ilk dəfə biotexnologiya laboratori-

yalarında virussuz superelit kateqoriyalı kartof toxumu yetiĢdiriləcək. Bu gün 

ölkəmizdə Çin, yunan və türk texnologiyası əsasında pambıq becərilməsi həyata 

keçirilir. Bu, pambıqçılıq sahəsində məhsuldarlığı artırmağa imkan verəcək ən 

böyük innovativ təĢəbbüslərdən sayılır‖ [4]. Muxtar respublikada da aqrar 

sahənin müasir tələbatlara uyğun olaraq təĢkil olunması bu gün mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq aqrotexniki tədbirlərin 

müasir standartlara uyğunlaĢdırılması, suvarma sistemlərinin yenilənməsi, yeni 

texnika və avadanlıqların alınması,  keyfiyyətli toxum növlərinin gətirilməsi və 

digər tədbirlər məhsuldarlığın yüksəldilməsi ilə bərabər iqtisadi səmərə də 

gətirəcəkdir. Məlum olduğu kimi on illər öncə baĢlayan aqrolizinq tədbirləri və 

yeni avadanlıqların muxtar respublikaya gətirilməsi fermerlərin fəaliyyətinin 

yaxĢılaĢdırılması və effektiv nəticələrin əldə olunmasına müsbət yöndə təsir 

göstərmiĢdir. Günümüzdə dünyada artıq məhsulların insan əli dəymədən 

əkilməsi və yığılması, Ģaquli əkinçilik metodları, hidroponik (torpaqdan kənar 

yetiĢdirmə) üsulları, kənd təsərrüfatı robotlarının meydana çıxması aqrar 

sektorun bir inqilab mərhələsinə keçməsindən xəbər verməkdədir. Buna görə də 

geniĢ yayılan bu metod və üsulları mənimsəmək, onları muxtar respublikaya 

gətirmək və bütün bunlarla startuplara dəstək göstərib fermerler üçün əlveriĢli 

layihələr hazırlamaq qarĢıda duran əsas məsələlərdəndir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, informasiya kommunikasiya texnologiyalarından 

istifadə innovasiyalı cəmiyyətin qurulması üçün baĢlıca Ģərtdir. Günümüzdə bu 

məsələlər də muxtar respublikada ətraflı diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu 

istiqamətdə də kifayət qədər qanunlar qəbul edilmiĢ, internet, elektron 

xidmətlərin və poçt xidmətlərinin geniĢləndirilməsi istiqamətində əsaslı iĢlər 

görülmüĢdür. Naxçıvan MR Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi bu yöndə 
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aparılan iĢlərin əsas nəzarət orqanı kimi informasiya cəmiyyətinin inkiĢaf 

etdirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi üçün məqsədyönlü tədbirlərin 

aparılmasının baĢlıca icraçısıdır. Texnologiyaların hər bir regionun inkiĢafında, 

onun iqtisadiyyatının diversifikasiya olunmasında rolu hər kəsə məlumdur. 

Günümüzdə muxtar respublika da dünyada tətbiq olunan informasiya üsulları və 

texnoloji yeniliklərin mənimsənilməsinə cəhd göstərir. Artıq burada da rabitə 

sistemləri yenilənmiĢ, bütün ərazilər (hətta ucqar kəndlər də) internetlə tam 

təmin olunmuĢ, telekommunikasiya Ģəbəkələri üzrə ən son nəsil avadanlıqlar 

quraĢdırılmıĢdır. Muxtar respublika ilə Türkiyənin ―Türk Telekom‖ firması 

arasında əməkdaĢlıq müqaviləsi imzalanmıĢ, Çinin Huawei Ģirkəti ilə sıx 

əlaqələr qurulmuĢ, çoxlu müqavilələr bağlanmıĢdır. 

Start up layihələrinin həyata keçirilməsi  muxtar respublikada yeni iĢ 

fikrilərinin meydana gəlməsini zəruri edir. Bu iĢlər həm müstəqil surətdə və 

həm də kompaniyalar Ģəklində həyata keçirilə bilər. Dünya təcrübəsində kifayət 

qədər ev Ģəraitindən sərbəst iĢlər, səmayə yatırmadan əlavə gəlir qazanmaq və s. 

imkanlar mövcuddur. Günümüzdə internet imkanlarının hər yerə yayılması 

muxtar respublikada da bu imkanlardan faydanalanmağa Ģərait yaratmıĢdır. Ġstər 

ölkəmizin bəzi Ģəhərlərində, istər bizə qonĢu olan ölkələrdə, istərsə də dünya 

çərçivəsində yeni ideyalarla özünə mükəmməl iĢlər quran kifayət qədər gənc və 

dinamik sahibkarlar mövcuddur. Bu yeni və sadə iĢ fikirlərinə elektron ticarət 

mağazası qurmaq, evlərin kirayə verilməsi, birja oyunları, transcribe iĢlər (xarici 

dildə olan audio səslərin yazılara çevrilməsi), videoblogger olmaq, onlayn 

dərslər və digər freelance iĢləri misal göstərə bilərik ki, bütün bunlar haqqında 

internet üzərindən kifayət qədər məlumatlara rast gəlmək mümkündür. Hesab 

edirik ki, hazırkı Ģəraitdə bu cür imkanlardan yararlanmaq gələcəkdə muxtar 

respublikaya xarici valyuta axınının baĢ verməsinə gətirib çıxara bilər ki, bu da 

iqtisadiyyatın diversifikasiyası baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Digər 

tərəfdən, turzim imkanlarının artması və qloballaĢmanın sürətlənməsi Ģəraitində 

dünya təcrübəsində geniĢ yayılan, insanlara səyahət edən zaman yaĢayıĢ yeri 

tapmağa və evləri qısavaxtlı icarəyə götürməyə imkan verən Airbnb veb 

tətbiqinin rolunu xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır.  

Bütün bunlarla bərabər bəzi tədbirlərin görülməsi də muxtar respublikada 

yeni ideyaların meydana gəlməsinə, onların tətbiqinin geniĢləndirilməsinə və 

innovasiyaların idarəedilməsinə köməklik göstərə bilər. Belə ki, innovasiyalar 

mərkəzinin yaradılması, müstəqil bir qurum Ģəklində və ya hansısa tədqiqat 

institutunun və universitetin nəzdində xüsusi motivasiya mərkəzinin yaradılması 

vacibdir. Bu mərkəzdə savdali mütəxəssislər, psixoloqlar oturmalı və təcrübəsiz 

insanlara gənc sahibkarlara, tələbələrə məsləhətlər verməlidir. Aparılan 

müzakirələr isə yeni təkliflərin ortaya çıxmasına, hansı məhsulların daha 

asanlıqla istehsal edilib satılması perspektivlərinin olmasına rəvac verə bilər. 
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РЕЗЮМЕ 

МУРАД  СЕВДИМАЛИЕВ 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ В ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Инновация является настолько важным фактором современного развития 

человеческого общества, что способна превратить неизведанные ранее интеллектуальные 

знания и товары в реальные продукты и полностью изменить внутреннюю структуру 

экономики, создав условия для появления новых продуктов. В последние годы в нашей 

стране проведены серьезные исследования по расширению деятельности наукоемких 

направлений и применению инновационных идей. Инновации - это проблема, которая 

широко освещается как в официальных государственных правовых документах, так и в 

сфере деятельности каждого субъекта. Потому что диверсификация обязательно означает 

сортировку товаров и услуг, а эта сортировка будет возможна только с появлением новых 

продуктов в зависимости от применения и развития инноваций. 

Инновационное совершенствование экономической деятельности является одним 

из наиболее актуальных вопросов для обеспечения эффективности диверсифици-

рованного экономического развития Нахчыванской АР. Для этого следует детально 

изучить методы применения инноваций в экономике, трудности, возникающие в этом 

направлении, технологические возможности, пути развития инновационного предприни-

мательства, механизм государственной поддержки, преимущества инноваций и другие 

вопросы. В статье проводится подробный анализ инновационных возможностей 

многоотраслевого экономического развития автономной республики. 

Ключевые слова: автономная республика, инновации, стартап-проекты, 

технологические инновации, современные 
 

SUMMARY 

MURAD SEVDIMALIYEV 

ASSESSMENT OF INNOVATIVE FACTORS IN THE DIVERSIFICATION OF 

THE NAKCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC ECONOMY 

Innovation is such an important factor in the modern development of human society that 

it can transform previously undiscovered intellectual knowledge and goods into real products 

and completely change the internal structure of economy, creating conditions for the emergence 

of new products. In recent years, substantial studies have been carried out in our country to 

expand the activities of science-intensive fields and the application of innovative ideas. 

Ġnnovation is an issue that is widely covered both in official state legal documents and in the 

field of activity of each subject. Because diversification necessarily means the sorting of goods 

and services, and this sorting will be possible only with the emergence of new products, 

depending on the application and development of innovation. 

Ġnnovative improvement of economic activity is one of the most urgent issues to ensure 

the effectiveness of diversified economic development in Nakhchivan AR. For this, methods of 

applying innovation in the economy, difficulties that arise in this direction, technological 

possibilities, ways to develop innovative entrepreneurship, state support mechanism, benefits of 

innovation and other issues should be studied in detail. The article provides a detailed analysis 

of innovative opportunities in the diversified economic development of the autonomous 

republic. 

Keywords: autonomous republic, innovation, startups projects, technological 

innovations, modern 
 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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STRATEJI ĠDARƏETMƏNĠN BAġLICA MƏQSƏDLƏRĠ VƏ ONA OLAN 

 EHTĠYACIN SƏBƏBLƏRĠ 

 

Məqsədyönlü və yaxĢı hazırlanmıĢ strategiyaya sahib olmaq biznesdə uğurun qazanılması 

üçün xeyli vacibdir. Dəqiq müəyyən edilmiĢ bir strateji plan olmadan fəaliyyət irəli gedə bilməz 

və uğursuzluğa düçar olar. Strateji idarəetmə Ģirkət üçün məqsədlərin müəyyən edilməsini, 

rəqiblərin hərəkətlərini izləməklə təĢkilatın daxili strukturunun yenidən qiymətləndirilməsini, 

müasir strategiyaların seçilməsini və bu strategiyaların Ģirkət daxilində həyata keçirilməsini 

əhatə edir. Strateji planlaĢdırma vasitəsilə təĢkilatın qısa və uzunmüddətli məqsədlərinə çatmaq 

qabiliyyətini simvollaĢdırılır və bu istiqamətdə görülməli olan tədbirlər müəyyənləĢdirilir. 

Məqalədə strateji idarəetməyə olan zərurət və onun əsas məqsədləri haqqında məlumat verilir. 

QarĢıya qoyulan hədəflərə çatmaq üçün idarəetmənin bəzi məqsədləri müəyyən olunmuĢdur. 

Bunlara maliyyə və sosial hədəflər, iqtisadi əlavə dəyər əldə etmək, rəqabət üstünlüyü, böyümə 

və dəyiĢiklik aid edilmiĢdir. 

Açar sözlər: strateji idarəetmə, planlaĢdırma, məqsəd, firma, rəqabət 

 

Strateji menecment bu gün bütün müəssisələrin gələcək planı və görüləcək 

iĢlərin həyata keçirilməsi vasitəsi kimi istifadə edilməli olan ən vacib idarəetmə 

yanaĢmasıdır. Bu anlayıĢ, təkcə müəssisələrlə məhdudlaĢmır, həm də bütün 

digər təĢkilatlara da aiddir. Strateji idarəetmənin sinonimi kimi xarakterizə 

olunan strateji planlaĢdırma daha çox biznesin idarə edilməsi ilə bağlıdır. Bu 

dünyanın iri Ģirkətlərində, holdinqlərdə, müxtəlif iĢ sahələrindən və filiallardan 

ibarət Ģirkət qruplarında geniĢ tətbiq olunan idarəetmə məsələsi olsa da, bu gün 

məqsədi mənfəət götürmək olan və olmayan bütün növ təĢkilatları əhatə edir. Bu 

baxımdan, strateji idarəetmə konsepsiyası yalnız kommersiya yönümlü 

müəssisələrdə deyil, həm də xidmət və digər sektorlarla bağlı qeyri-kommersiya 

təĢkilatlarında da istifadə olunur. Xidmət məqsədi ilə gəlir əldə etməklə ictimai 

qurumlar, geniĢ mənada dövlət, yerli özünüidarəetmə orqanları və QHT-lər 

(Qeyri-Hökumət TəĢkilatları) məĢğul olurlar. Çünki, müəyyən iĢləri görmək 

məqsədilə yaradılmıĢ bu qurumlar, qeyri-kommersiya təĢkilatları olsa da, 

hamısının gəlir əldə etmək məqsədi var. Bu o deməkdir ki, qeyri-kommersiya 

məqsədli olmalarına baxmayaraq, bütün təĢkilatlar gəlir əldə etmədən heç bir 

Ģeyə nail ola bilməzlər. Bu məqamda qeyd etmək lazımdır ki, ―gəlir yönümlü 

təĢkilatlar‖ adı ―mənfəət və qeyri-kommersiya təĢkilatları‖ adından daha ümumi 

və məqsədli xarakter daĢıyır. 

Strateji idarəetmənin əsas hədəfi bütövlükdə təĢkilatın və ya biznesin uğur 

qazanmasıdır. Ən uğurlu menecerlər təĢkilatlarının və idarə etdikləri iĢlərin 

vacib məqsədlərini baĢa düĢənlərdir. Yalnız öz departamentinin məqsədinə 

diqqət yetirən funksional menecer gələcək hədəfləri və qlobal optimallığı əldən 
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verə bilər. Çünki öz Ģöbəsi üçün maksimum nəticəni əldə edərkən, təĢkilatın 

bütöv məqsədlərinə zərər gətirə bilər. Bir departamentin ehtiyacları ilə 

bütövlükdə təĢkilatın məqsədləri arasındakı fərqi anlamaq üçün departament 

menecerinin strateji idarəetmə prosesində iĢtirak etməsi zəruridir. Yalnız bu 

yolla o, Ģöbəsinin təĢkilatın ümumi mənafeyinə və məqsədlərinə nə cür töhfələr 

verdiyini baĢa düĢə bilər. 

Strateji menecment maraqlı tərəflərin geniĢ spektrini nəzərə alır. Bütün 

təĢkilatlar istehlakçıların, vətəndaĢların, təchizatçıların, iĢçilərin, sahibkarların, 

qeyri-hökumət təĢkilatlarının, medianın və bütövlükdə ictimaiyyətin ehtiyacları-

nı qarĢılamalıdırlar. Bir təĢkilatın və ya biznesin həqiqətən inkiĢaf etməsi üçün 

bütün səviyyələrdə menecerlər verdikləri qərarların maraqlı tərəflərə necə təsir 

edəcəyini bilməlidirlər. Bəzən yalnız öz bölməsinin maraqlı tərəflərinə diqqət 

yetirən Ģöbələr digər maraqlı tərəflərin ehtiyaclarını və gözləntilərini qarĢılama-

ğa laqeyd qala bilərlər. Məsələn, insan resursları bölməsi iĢçilərə, tədarükçülərə 

satıĢa fokuslana bilər. Bunun üçün strateji perspektiv bütün maraqlı tərəflərin 

ehtiyaclarının eyni vaxtda balanslaĢdırılmasını tələb edir. Ġdarəetməyə cavabdeh 

olan menecerlər hər zaman uzunmüddətli perspektivə diqqət yetirirlər. Bununla 

belə, qısamüddətli inkiĢafları da nəzərdən qaçırmamalıdırlar. Yalnız qısamüdətli 

inkiĢafa və məqsədlərə diqqət yetirən funksional menecerlər bütövlükdə təĢ-

kilatın gələcəyinə ən yaxĢı Ģəkildə necə töhfə verəcəklərini bilmirlər. Bu zaman 

düzgün hazırlanmıĢ strateji planlama, gələcəkdəki parlaq hədəflərə və məqsədlə-

rə çatmaq üçün nə etməli olduğumuzu müəyyənləĢdirir. 

Strateji idarəetmə gələcəyə baxıĢla bağlı olduğundan, departamentlər iĢləri 

düzgün yerinə yetirməklə yanaĢı, yekun vizyona töhfə vermək üçün həm də 

səmərəli iĢləməlidirlər. Ġdarəetmə elminin dünya Ģöhrətli müəllifi Piter Drukerin 

fikrincə, bizneslər iĢlər düzgün yerinə yetirildikdə effektiv, yekun nəticəyə fayda 

gəldikdə isə təsirli olurlar. Məsələn, xərclərə liderlik effektivlik, çeĢidlənmə isə 

səmərəlilikdir. Yuxarıdan aĢağı olmaq effektivlik, aĢağıdan yuxarı olmaq isə 

səmərəlilik kimi müəyyən edilə bilər. ġübhəsiz ki, iĢ düzgün müəyyən edildik-

dən sonra onun yerinə yetirilməsi üçün həm də səmərəli fəaliyyət lazımdır (2). 

Nəzərdə tutulmuĢ hədəflərə çatmaq üçün strateji idarəetmənin müxtəlif 

məqsədləri vardır. Onların ən mühümlərini aĢağıdakı kimi ümumiləĢdirəcəyik:  

a) maliyyə məqsədlərini prioritetləĢdirmək və sosial hədəfləri nəzərdən 

qaçırmamaq, 

b) iqtisadi baxımdan əlavə dəyər əldə etmək,  

c) rəqabət üstünlüyü yaratmaq,  

d) böyümə və dəyiĢiklik etmək 

Maliyyə və sosial məqsədlərin prioritetləĢdirilməsi məsələsi baxımından 

strateji idarəetmədə sosial məqsədlərə çatmaq üçün menecerlərin biznes sahiblə-

ri və tərəfdaĢları qarĢısında müəyyən öhdəlikləri var. Çünki, istənilən biznesə 

investisiya qoyan partnyorlar maliyyə cəhətdən uğurlu olmaq istəyir və investisi-

yalarının onlara xeyir gətirməsini gözləyirlər. ġübhəsiz ki, biznesin digər 

maraqlı tərəflər üçün də ekoloji və sosial məqsədləri var. Bununla belə, gəlirsiz 

biznesin sosial öhdəlikləri yerinə yetirməsini gözləmək olmaz. Müəyyən mənada 

isə, sosial məqsədlərə maliyyə məqsədləri ilə birlikdə çatmaq mümkün ola bilər. 
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Bütün maraqlı tərəflərlə yaxĢı münasibət quran müəssisələr və ya təĢkilatlar 

rahat Ģəkildə öz maliyyə məqsədlərinə nail ola bilərlər. Təbii ki, qazanc əldə 

etməyin baĢlıca yolu iqtisadi dəyər yaratmaqdır. Bu da strateji idarəetmənin 

ikinci ən mühüm məqsədidir. Bu səbəbdən strateji menecment dəyərə əsaslanan 

idarəetmə adlanır. Bu cür yanaĢmadan faydalanmaq lazımdır ki, müəssisələr və 

onların rəhbərləri biznes sahibləri və tərəfdaĢlar qarĢısında öhdəliklərini tam 

yerinə yetirə bilsinlər. 

Strateji idarəetmədə menecerlər biznes tərəfdaĢlarının investisiyalarının 

dəyərini artırmaqla onlar üçün sərvət yaradır və maliyyə öhdəliklərini yerinə 

yetirirlər. Biz bu fəaliyyəti ―bazarın əlavə dəyəri‖ (firmanın bazar dəyəri ilə cari 

kapitalı arasındakı fərq) anlayıĢından istifadə edərək ölçürük. Bazar dəyərini 

artırmağın ən təsirli yolu biznesə qoyulan kapitaldan qazanc əldə etməkdir. 

―Ġqtisadi əlavə dəyər‖ yalnız vergilər, faizlər və əməliyyat xərcləri kimi 

mühasibat hesabatlarında göstərilən xərcləri deyil, həm də bizneslə əlaqəli bütün 

digər məsrəfləri də nəzərə alır. Bu baxımdan, iqtisadi əlavə dəyərin ölçülməsi 

əslində xalis mənfəətin ölçülməsidir. Həqiqi dəyərin yaranıb-yaradılmadığını 

öyrənmək üçün bu anlayıĢdan və onun hesablamalarından mütləq faydalanmaq 

lazımdır. 

Firmanın rəqabət strategiyası aĢağıdakıları özündə ehtiva etdirir:  

- yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal etmək; 

- bazarda qazanılmıĢ mövqeyi qoruyub saxlamaq;  

- rəqiblər üzərində üstünlüyə nail olmaq;  

- bazarları fasiləsiz olaraq öyrənmək;  

- məhsulun çeĢidini və nomenklaturasını davamlı olaraq yeniləĢdirmək;  

- mövcud məhsulları modernləĢdirmək;  

- yüksək keyfiyyətli servis xidməti göstərmək; 

- istehsalın diversifikasiyasını həyata keçirmək;  

- idxalı əvəz edən və ixrac yönümlü məhsulların həcminin artırılması; 

 - satıĢın stimullaĢdırılması tədbirlərinin həyata keçirilməsi  (1, s. 114) 

Strateji idarəetmədə növbəti məqsəd rəqabət üstünlüyü yaratmaqdır. Çünki 

iqtisadi dəyər yaratmaq üçün rəqabət üstünlüyü əsas Ģərtlərdən biridir. BaĢqa 

sözlə, tərəfdaĢlar üçün dəyər yaratmaqla yanaĢı, həyata keçiriləcək xidmətlərin 

müĢtəriləri və istifadəçiləri üçün dəyər yaradaraq mənfəət əldə etmək lazımdır. 

Həm də bunu digər rəqiblər arasında etmək lazım olduğu üçün rəqabət üstünlüyü 

yaradılmalıdır. Yəni daha yaxĢı, daha ucuz və daha sürətli istehsal etməklə, 

müĢtəriyə xidmət etmək və rəqabət üstünlüyünə nail olmaq lazımdır. Bununda 

üç əsas yolu vardır: xərcləri düzgün idarə etmə, fərqlilik və çevik müĢtəri 

xidmətləri. Rəqiblərə nisbətən aĢağı qiymətə malik olmaq bir sıra faydalar ortaya 

çıxarır. Bu cür müəssisələrin elmi-tədqiqat məsrəfləri azdır, qiymətlər aĢağı 

olduğundan reklam xərcləri də azdır. Fərqlilik Ģirkətin mal və ya xidmətlərini 

müĢtəri üçün çeĢidləndirir, məhsulu daha cəlbedici və dəyərli edir, onlara xüsusi 

qiymətə təklif etmək imkanı verir. Misal üçün, funksiya və estetika baxımından 

üstün markalı avtomobillər yüksək qiymətə asanlıqla alıcı tapır. Böyük pərakən-

də mağazalar xərcləri yaxĢı idarə etdiklərinə görə məhsullarını aĢağı qiymətə 
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təklif edə bilirlər. Bu da onlara liderlik qazandırır. Digər üstünlük isə, eyni 

xidməti rəqibdən daha aĢağı qiymətə və daha sürətli təklifdir. 

Beləliklə, uzunmüddətli uğurun qazanılması üçün düzgün strateji idarəet-

mə xeyli vacib məsələdir. Bu effektiv idarəetmə, biznesdə mühüm məqsədləri 

olan bir strategiyanın müəyyən edilməsini, bu məqsədlərə necə nail olunacağına 

dair mümkün planların yaradılmasını, qarĢıda duran hədəflərə çatmaq üçün 

mövcud fəaliyyətlərin bir-biri ilə uyğunlaĢdırılmasını və məqsədlərin reallaĢ-

dırılması üçün lazım olan resursların bölüĢdürülməsini əhatə edir. Biznes fəaliy-

yətində nəticələrin daha da yaxĢı olması ilə bərabər, düzgün idarəetmə həm də 

Ģirkətin sosial baxımdan fəaliyyət dairəsinin geniĢlənməsinə kömək edir. Bu, 

həmdə çoxĢaxəli mühitdə daha vacib hesab edilən biznes aspektidir. Ġstehlakçılar 

daha çox informasiyaya malik olur. Onlar yalnız Ģirkətin məhsullarına deyil, 

həm də müəyyən olunmuĢ qaydalar çərçivəsində öz biznesin necə idarə olunma-

sına maraq göstərirlər. Bu elementlər biznesin uzunmüddətli sağ qalmasını təmin 

etmək üçün strateji idarəetmənin mərkəzinə daxil edilməlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

EЛЬТУН ИБРАГИМОВ, АРИФ ГУЛУЗАДЕ 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРИЧИНЫ ЕГО 

НЕОБХОДИМОСТИ 

Целенаправленная и хорошо продуманная стратегия очень важна для успеха в 

бизнесе. Без четко определенного стратегического плана операции не могут развиваться и 

могут потерпеть неудачу. Стратегическое управление включает в себя постановку целей 

компании, переоценку внутренней структуры организации путем наблюдения за 

действиями конкурентов, выбор современных стратегий и реализацию этих стратегий 

внутри компании. При стратегическом планировании символизируется способность 

организации достигать своих краткосрочных и долгосрочных целей и определяются 

действия, которые следует предпринять в этом направлении. В статье представлена 

информация о необходимости стратегического управления и его основных задачах. Для 

достижения целей были определены некоторые цели управления. К ним относятся 

финансовые и социальные цели, достижение экономической добавленной стоимости, 

конкурентное преимущество, рост и изменения. 

Ключевые слова: стратегическое управление, планирование, цель, фирма, 

конкуренция 

 

SUMMARY 

ELTUN IBRAHIMOV, ARIF GULUZADEH 

MAIN OBJECTIVES OF STRATEGIC MANAGEMENT AND REASONS FOR THE 

NEED IT 

A purposeful and well-designed strategy is very important for success in business. 

Without a well-defined strategic plan, operations cannot progress and may fail. Strategic 

management includes setting goals for the company, re-evaluating the internal structure of the 

organization by monitoring the actions of competitors, selecting modern strategies and 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

implementing these strategies within the company. With strategic planning, the ability of the 

organization to achieve its short and long-term goals is symbolized and what actions should be 

taken in this direction are determined. The article provides information about the need for 

strategic management and its main objectives. In order to achieve the targets, some goals of 

management have been defined. These included financial and social goals, achieving economic 

added value, competitive advantage, growth and change. 

Keywords: strategic management, planning, goal, firm, competition 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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ĠXRACYÖNÜMLÜ QEYRĠ-NEFT ĠQTĠSADĠYYATININ 

 ĠNKĠġAF PERSPEKTĠVLƏRĠ 

 

Qeyri-neft sektorunda ixrac potensialının inkiĢaf etdirilməsinin zəruriliyi xarici ticarət 

əlaqələrinin geniĢləndiyi Ģəraitdə öz əhəmiyyətini kəskin Ģəkildə ortaya qoyur. Bu baxımdan 

qeyri-neft iqtisadiyyatının inkiĢafının prioritetlərindən biri kimi məhsul və xidmətlərin ixracının 

artırılması, ixrac coğrafiyasının Ģaxələndirilməsi, xarici ticarətdə tarazlığın təmin edilməsi ən 

mühüm məsələlərdən hesab edilir. Qeyd edilən istiqamətlərdə ixracın dəstəklənməsi, daha 

səmərəli satıĢ bazarlarının müəyyən edilməsi, ixrac məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin 

artırılması tədbirləri xüsusi önəm daĢıyır. 

Açar sözlər: ixrac, inteqrasiya, xarici ticarət, bazar, Ģaxələndirmə, infrastruktur. 

 

Beynəlxalq inteqrasiya Ģəraitində iqtisadi sferaların fəaliyyətinin prioritet 

istiqamətlərindən biri davamlı olaraq dövlət tərəfindən dəstəklənən və stimullaĢ-

dırılan ixrac fəaliyyətidir. Xüsusilə qeyri-neft sektorunda ixrac potensialının 

inkiĢaf etdirilməsi iqtisadi siyasətdə özünəməxsus yer tutur ki, bu prosesin həya-

ta keçirilməsində ixracyönümlü məhsulların istehsalı üçün parametrlərin, 

amillərin və ehtiyatların formalaĢdırılması ən vacib məsələlərdən hesab olunur. 

Ölkənin dünya iqtisadiyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilməsi fonunda iqtisadi 

həyatında, o cümlədən xarici ticarət fəaliyyətində köklü dəyiĢikliklərin baĢ ver-

məsi qaçılmazdır. Bu baxımdan ölkənin beynəlxalq bölgü sisteminə üzvi Ģəkildə 

daxil olması, iqtisadiyyatın yenidən qurulması və səmərəliliyinin artırılması 

məqsədilə xarici iqtisadi əlaqələrdən maksimum istifadə etmək ən mühüm 

vəzifələrdəndir.  

AraĢdırmalar göstərir ki, xarici iqtisadi əlaqələrin inkiĢafı qeyri-neft iqti-

sadiyyatının prioritetlər sistemində məhsul və xidmətlərin ixracının artımını və 

Ģaxələndirilməsini, həmçinin xarici ticarətdə tarazlığın təmin edilməsini nəzərdə 

tutur. Qeyd edilən istiqamətlərə uyğun olaraq qeyri-neft sahələrində ixracın 

inkiĢafı aĢağıdakı istiqamətlərin həllini önə çəkir: ixracın dəstəklənməsi və 

inkiĢafı üzrə milli sistemin yenidən qurulması; ənənəvi bazarların daha səmərəli 

satıĢ bazarları ilə əvəzlənməsi; perspektivli bazarlarda boĢluqların tutulması; 

ölkələr arasında iqtisadi inteqrasiyanın inkiĢafı; ixrac potensialı yüksək olan 

subyektlərdə ixrac yönümlü istehsalla bağlı cəlbediciliyin artırılması; qeyri-neft 

iqtisadiyyatının dayanıqlı inkiĢafı üçün qloballaĢma ilə əlaqədar yaranan 

problemlərin aradan qaldırılması; istehlakçıların rifahının yüksəldilməsi, ölkənin 

iqtisadi təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi məqsədilə xarici iqtisadi əlaqələ-

rin təkmilləĢdirilməsi. 

Məlumdur ki, ixracyönümlü iqtisadiyyatın formalaĢdırılmasının prioritetlə-

rindən biri idxalın əvəzlənməsi strategiyası ilə bağlıdır. Ġdxalın əvəzlənməsi 

strategiyası yerli istehsalın eyni və ya oxĢar əmtəə istehsalını artırmaqla idxal 

olunan məhsul və xidmətlərin daxili bazardan çıxarılmasını və ya xüsusi 
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çəkisinin azaldılmasını nəzərdə tutur. BaĢqa sözlə, idxalın həcmi hətta artsa belə, 

yerli analoji məhsulların istehsalının aratırılması prosesinə və onların rəqabət 

qabiliyyətinin yüksəldilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu proses idxal 

olunan məhsul və xidmətlərin ixracla yerdəyiĢməsinə səbəb olacaq əsas 

məsələlərdəndir. Prinsipcə yeni ixrac yönümlü istehsal sahələrinin yaradılması 

da idxalın ixracla əvəzlənməsini Ģərtləndirir. Belə vəziyyət idxaldan asılılığı 

azaldır, xarici bazarlarda möhkəmlənməyə zəmin yaradır. 

AraĢdırmalar göstərir ki, son illər Azərbaycan Respublikasında idxalın 

ixracla əvəzlənməsini nəzərdə tutan ixracın stimullaĢdırılması və təĢviqi istiqa-

mətində əhəmiyyətli tədbirlər görülməkdədir. AZPROMO-nun məlumatlarına 

əsasən ixrac təĢviqi tətbiq olunacaq qeyri-neft məhsullarının xarici iqtisadi 

fəaliyyətinin mal nomenklaturası üzrə siyahısı müəyyənləĢdirilmiĢ,  bu siyahıya 

uyğun olaraq həmin məhsullara ixrac təĢviqinin ödənilməsi həyata keçirilmək-

dədir. 2016-2020-ci illər ərzində ixrac təĢviqi mexanizmdən 157 iqtisadi subyekt 

faydalanmıĢdır [4]. 

Ġxracla bağlı məlumatların tədqiqi göstərir ki, 2017-ci ildə qeyri-neft 

sektoru məhsullarının ixracı əvvəlki illə müqayisədə faktiki qiymətlərlə 24,5%, 

2018-ci ildə  11,6%, 2019-cu ildə 13,9%, 2021-ci ildə 38,4%, artmıĢ, 2020-ci 

ildə bu göstərici 4,9% azalmıĢdır. Ölkə iqtisadiyyatı üzrə ixracın dinamikasına 

nəzər saldıqda məlum olur ki, müvafiq illərdə ixracda azalma qeydə alınmıĢdır: 

13,9%, 6,2%, 1,2%, 21,2% və 15,% [5]. 

 

 
Qrafik. Ġxracın dinamikası, əvvəlki ilə nisbətən faktiki qiymətlərlə, faizlə. 

 

Göründüyü kimi, qeyri-neft sektorunda ixracın stimullaĢdırılması və 

təĢviqinə yönəlmiĢ tədbirlər öz müsbət nəticəsini göstərmiĢdir. Beynəlxalq 

təcrübədə də ixraca dəstək tədbirlərinə xüsusi əhəmiyyət verilir və aĢağıdakı 

istiqamətlər bu baxımdan prioritet təĢkil edir: ixrac yönümlü qeyri-neft məhsul-
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larının beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi; dünya bazarları üçün 

cəlbedici qeyri-neft sahələrinin inkiĢafı; nəqliyyat infrastrukturunun inkiĢafı; 

iqtisadi əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi; ölkənin xarici ticarət əlaqələri ilə bağlı 

strategiyasının konseptual müddəaları və inkiĢaf planlarının inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrin təcrübələrinə uyğunlaĢdırılması; yüksək texnologiyalı qeyri-neft 

iqtisadiyyatının inkiĢafı. 

AraĢdırmalardan aydın olur ki, qeyri-neft iqtisadiyyatının ixrac potensia-

lının inkiĢafının mühüm komponentləri ixracyönümlü məhsulların istehsalında 

istifadə olunan ehtiyatları, effektiv ixrac strategiyasının iĢlənib hazırlanması, 

onların həyata keçirilməsi mexanizmi ilə bağlıdır. Bu baxımdan investisiya və 

innovasiya komponentləri ixracyönümlü istehsalın inkiĢafı və idarə edilməsi 

sistemində ən səmərəli alətlərdən hesab olunur. Ġnvestisiya və innovasiya 

komponentləri ixracyönümlü istehsal ehtiyatlarından istifadənin idarəetmə 

mexanizminə inteqrasiyasını nəzərdə tutur: xərcləri azaltmaq üçün ehtiyatların 

reallaĢdırılması; ixracyönümlü məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsi; xarici 

bazarlarda satıĢ fəaliyyətinin təĢkilinin təkmilləĢdirilməsi. 

Ġxrac potensialının idarə edilməsinə sistemli yanaĢma məhsulun maya 

dəyərinin azaldılması, istehsal resurslarından və əmək potensialının istifadəsinin 

səmərəliliyinin artırılması üçün müəyyən edilmiĢ ehtiyatlardan effektiv istifadəni 

nəzərdə tutur. Təcrübədə xüsusilə, ixracyönümlü məhsullarının istehsalında 

istehsal ehtiyatlarının effektiv istifadəsində aĢağıdakı istiqamətlərə üstünlük 

verilir: əmtəəlik məhsulların dəyəri ilə xərclərin optimal nisbətlərinin təmin 

edilməsi; yanacağa, enerjiyə və xammala qənaət; məhsul istehsalının və satıĢının 

həcminin artırılması; innovasiya fəaliyyətinin və investisiya həlləri ilə texniki 

təminatın reallaĢdırılması; material və əmək məsrəflərinin azaldılması; əmək 

tutumunun azaldılması nəticəsində iĢ vaxtı itkisinin azaldılması və əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi; geniĢ təkrar istehsal Ģəraitində əmək məhsul-

darlığının və əmək haqqının artımının müsbət proporsiyasının təmin edilməsi; 

ixracyönümlü məhsulların istehsalı üçün innovativ texnologiyaların tətbiqi 

nəticəsində xammal sərfinin aĢağı salınması; xarici bazarlarda daha çox tələbat 

olan məhsulların istehsalı kontekstində ixracyönümlü məhsulların çeĢidinin 

optimallaĢdırılması və satıĢın yüksək gəlirliliyinin təmin edilməsi; xarici və 

daxili bazarlarda rəqabətqabiliyyətli məhsulların satıĢının artırılması; məhsul-

ların qiymət və keyfiyyət baxımından rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi; ixrac 

yönümlü məhsullar üçün daha səmərəli bazarların müəyyən edilməsi və 

məhsulların ixrac coğrafiyasının geniĢləndirilməsi. 

AraĢdırmalara əsaslanaraq qeyri-neft məhsullarının ixracına müsbət və 

mənfi təsir edən amilləri qruplaĢdırmaq olar. Müsbət amillərə satıĢ bazarları 

kontekstində məhsul növlərinin fiziki ifadədə ixrac tədarükü həcminin artmasını, 

satıĢ payının yüksəldilməsini, çeĢid və satıĢ bazarlarında struktur dəyiĢikliklərini 

qeyd edə bilərik. Ġxraca mənfi təsir göstərən amillərə müəyyən çeĢidlər və ən 

geniĢ satıĢ bazarları üzrə qiymətlərin aĢağı səviyyəsini göstərmək olar. Aydındır 

ki, bazarlarda mənfəətə əsaslanan qiymət ixrac baxımından həlledicidir. Ona 

görə bəzi hallarda aĢağı qiymətlərin tətbiqi və istifadə olunmamıĢ ixrac 

potensialının artırılmasından istifadə edərək bazara daxil olmağa yönəldilmiĢ 
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strategiya uğur qazanır. Qiymət siyasətinin düzgün və çevik tənzimlənməsi, 

kəskin rəqabət Ģəraitində belə xarici bazarlarda ölkələrin etibarlı mövqe 

tutmasına və uğurlu rəqabət aparmasına imkan verir.  

Qeyd edilənlər göstərir ki, qeyri-neft sektorunda ixrac potensialının inkiĢaf 

perspektivləri, ixracyönümlü məhsulların istehsalı və satıĢının həcminin 

artırılması, həmçinin elmi-texniki potensialın həyata keçirilməsinin vəziyyətin-

dən və səmərəliliyindən asılıdır. Elmi-texniki potensial istehsal, texnoloji, 

maliyyə, iqtisadi və kadr potensialını əhatə edir. Bu kontekstdə ixracyönümlü 

istehsalın artırılması ehtiyatlarını nəzərə almaqla, yüksək məhsuldarlığı təmin 

edən müasir texnika və texnologiyaların tətbiqi yolu ilə istehsal potensialının 

artırılması ən zəruri məsələlər kimi özünü göstərir. 
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РЕЗЮМЕ  

НАРМИН ГАСАНОВА  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕ НЕФТЯНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Необходимость развития экспортного потенциала в не нефтяном секторе остро 

проявляет свою актуальность в условиях расширения внешнеторговых связей. С этой 

точки зрения в качестве одного из приоритетов развития не нефтяной экономики 

важнейшими вопросами считаются увеличение экспорта продукции и услуг, 

диверсификация географии экспорта, обеспечение баланса во внешней торговле. Особое 

значение в указанных направлениях имеет поддержка экспорта, определение более 

эффективных рынков сбыта, повышение конкурентоспособности экспортной продукции. 

Ключевые слова: экспорт, интеграция, внешняя торговля, рынок, диверсификация, 

инфраструктура. 

 

SUMMARY  

NARMIN HASANOVA  

THE DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE EXPORT-ORIENTED NON-OIL 

ECONOMY 

The need to develop the export potential in the non-oil sector shows its importance in the 

conditions of the expansion of foreign trade relations. From this point of view, as one of the 

priorities of the development of the non-oil economy, increasing the export of products and 

services, diversifying the export geography, and ensuring balance in foreign trade are considered 

to be the most important issues. Supporting exports, identifying more efficient sales markets, and 

increasing the competitiveness of export products are of particular importance in the mentioned 

areas. 

Keywords: export, integration, foreign trade, market, diversification, infrastructure. 
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BANKLARDA RĠSKLƏRĠN ĠDARƏ OLUNMASI VƏ NƏZARƏTĠN TƏġKĠLĠ 

 

Ġndiyə qədər biz risk idarəçiliyinin necə iĢlədiyini və riski cilovlamaq və ya azaltmağın nə 

qədər vacib olduğunu görmüĢük. Risk xüsusilə maliyyə institutlarına və bank təĢkilatlarına və 

hətta ümumi situasiyalara xas olduğundan bu məqalədə risklərin idarə edilməsinin bank 

institutları üçün nə dərəcədə vacib olduğundan bəhs edəcək. Bu günə qədər bank sektorları 

tənzimlənən bir mühitdə iĢləyir və risklərə çox məruz qalmamıĢdır, lakin Ģiddətli rəqabətin 

artması səbəbindən banklar maliyyə riskləri və qeyri-maliyyə riskləri kimi müxtəlif növ risklərə 

məruz qalmıĢdır. 

      Açar sözlər: Risk menecmenti, bankçılıq, rəqabət, maliyyə riski, risklərə nəzarət. 

 

Risk, dəyərli bir Ģeyi itirmək və ya dəyərli bir Ģey əldə etmək potensialına 

qarĢı ölçülən bir Ģey kimi müəyyən edilə bilər. Dəyərlər istənilən növ ola bilər, 

məsələn, sağlamlıq, maliyyə, emosional rifah və s. Risk qeyri-müəyyənliklə qar-

Ģılıqlı təsir kimi də ifadə edilə bilər. Riskin qavranılması subyektiv xarakter 

daĢıyır, insanlar riskin Ģiddəti ilə bağlı öz mühakimələrini edirlər və bu, insandan 

insana dəyiĢir. Hər bir insan müəyyən risk daĢıyır və bu riskləri öz mülahizələri-

nə uyğun olaraq təyin edir.  

Bu gün risklərin idarə edilməsi yaxın gələcəkdə üzləĢə biləcək riskləri 

cilovlamaq üçün bir çox təĢkilat və ya qurumlar tərəfindən tətbiq edilir. TəĢkilat 

investisiyalarla bağlı hər hansı qərar qəbul etdikdə onunla bağlı maliyyə riskləri-

nin sayını öyrənməyə çalıĢırlar. Maliyyə riskləri yüksək inflyasiya, tənəzzül, 

kapital bazarlarında dəyiĢkənlik, iflas və s. formada ola bilər. Belə risklərin miq-

darı təĢkilatın və ya fərdin investisiya etdiyi maliyyə alətlərinin növündən 

asılıdır (1). 

Banklarda Risklərin Ġdarə Edilməsinin funksiyası və prosesi mürəkkəbdir, 

ona görə də banklar risklərin təhlili və qiymətləndirilməsi üçün ən sadə və inki-

Ģaf etmiĢ modellərdən istifadə etməyə çalıĢırlar. Elmi cəhətdən banklar inteqrasi-

ya prosesində iĢtirak edən risklərlə mübarizə aparmaq üçün təcrübə və bacarıq-

lara malik olmalıdırlar. Səmərəli rəqabət aparmaq üçün iri bank təĢkilatları daxili 

risklərin idarə edilməsi modellərini hazırlamalıdırlar. Daha çox arzu olunan 

səviyyədə BaĢ ofis iĢçiləri banklarda risk idarəetməsini aparmaq üçün risk 

modelləĢdirmə və analitik alətlər üzrə təlim keçməlidirlər. 
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Cədvəl 1. Bank sektorunda risklərin təsnifatı. 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə.https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/ 

documentdetail/450751468184738008/the-world-bank-s-risk-framework-

for-operations-update-on-the-first-year-of-implementation 

 

1. Kredit riski 

 Kredit risklərinə borcalan riski, sənaye riski və portfel riski daxildir.  

 Sənayenin, qarĢı tərəfin və ya müĢtərinin maliyyə əməliyyatları üzrə 

hesablaĢma aparmaq öhdəliyini yerinə yetirə bilməməsini yoxlayan defolt 

riski kimi də tanınır. 

 Bank portfelinin kredit riskinə həm daxili, həm də xarici amillər təsir göstərir. 

 Daxili amillər borcalanın maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməməsi, qeyri-

adekvat risk qiymətlərinin müəyyən edilməməsi, kredit limitlərinin düzgün 

müəyyən edilməməsi, sanksiyalardan sonrakı nəzarətin olmaması, düzgün 

kredit müqavilələri və ya siyasətinin müəyyən edilməməsi və s. aiddir. 

 Xarici amil isə ticarət məhdudiyyətləri, valyuta məzənnələri və faiz 

dərəcələrindəki dalğalanmalar, əmtəələrdə və ya səhm qiymətlərindəki 

dalğalanmalardan, vergi strukturundan, hökumət siyasətindən, siyasi 

sistemdən və s. ibarətdir. 

Banklar bu riski necə idarə edir? 

Bankçılıqda risk 

Maliyyə riski Qeyri-maliyyə riski 

Kredit riski Bazar riski 

Daxili və ya sənaye 

riski 
Likvidlik dərəcəsi riski 

Valyuta forex riski Portfel və ya 

konsentrasiya riski 

Hedcing riski 

 

Əməliyyat riski 

QarĢı hissə və ya 

borcalan riski 
Faiz dərəcəsi 
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 Kredit riskini idarə etmək üçün yuxarı rəhbərliyin razılığı və ya diqqəti 

alınmalıdır. 

 Kredit Riskinin Ġdarə Edilməsi Prosesinə aĢağıdakılar daxildir: 

 

1. Bankların kredit siyasətində risklərin idarə edilməsi prosesi ifadə 

olunmalıdır. 

2. Kredit reytinqi və ya skorinq vasitəsilə risk dərəcəsi ölçülə bilər. 

3. O, gözlənilən və gözlənilməz maliyyə itkilərini təxmin etməklə ölçülə bilər 

və hətta risk qiymətləri elmi əsaslarla edilə bilər. 

 Hər bir bankda kredit siyasətinə, prosedurlarına və müqavilələrinə baxa bilən 

və beləliklə, bankın kredit riskini geniĢ əsasda təhlil edə, qiymətləndirə və 

idarə edə bilən Kredit Siyasəti Komitəsi yaradılmalıdır. 

 Kredit Riskinin Ġdarə Edilməsi banka kredit riskinin mənfi təsirinin qarĢısını 

almağa kömək edən bir çox idarəetmə üsullarından ibarətdir. Texnikalara 

aĢağıdakılar daxildir: krediti təsdiqləyən orqan, risk reytinqi, prudensial 

limitlər, kreditin nəzərdən keçirilməsi mexanizmi, risk qiymətləri, portfelin 

idarə edilməsi və s. (1, 3) 

2. Bazar riski 

 Əvvəllər kredit riskini idarə edən bütün banklar üçün əsas vəzifə və ya 

problem idi. 

 Lakin bank sektorunda baĢ verən modernləĢmə və tərəqqi ilə əlaqədar olaraq 

faiz dərəcələrinin dəyiĢməsi, bazar dəyiĢənlərinin dəyiĢməsi, əmtəə 

qiymətlərində və ya səhm qiymətlərində dəyiĢiklik və hətta valyuta 

məzənnələrindəki dalğalanmalar kimi bazar riski yaranmağa baĢladı. 

 Beləliklə, bazar riskini idarə etmək də vacib oldu. Çünki bazar dəyiĢənlərinin 

bir dəqiqə belə dəyiĢməsi bankların iqtisadi dəyərinin əsaslı Ģəkildə dəyiĢməsi 

ilə nəticələnir. 

 Bazar riski likvidlik riski, faiz dərəcəsi riski, valyuta məzənnəsi riski və 

hedcinq riskindən ibarətdir. 

Banklar bu riski necə idarə edir? 

 Bankların top menecmentinin əsas qayğısı bazar riskini idarə etməkdir. 

 Bankların top menecmenti bazar riski siyasətini, razılaĢmaları, nəzərdən 

keçirmə mexanizmlərini, audit və hesabat sistemlərini və s. aydın Ģəkildə 

ifadə etməli və bu siyasətlərdə banklardan materialların mənbələrini tutan və 

bununla da banklara təsir göstərən risklərin ölçülməsi sistemləri açıq Ģəkildə 

qeyd edilməlidir. 

 Banklar əsas vəzifəsi risk və ya performans parametrləri daxilində balansı 

saxlamaq və idarə etmək olan Aktiv-Passiv Ġdarəetmə Komitəsi 

yaratmalıdırlar. 

 Bazar riskini real vaxt rejimində izləmək üçün banklar müstəqil orta ofis 

yaratmalıdırlar. 

 Orta ofis bazar riskini təhlil edən bazar eksperti olan üzvlərdən ibarət 

olmalıdır. Ekspertlər ola bilər: iqtisadçılar, statistiklər və ümumi bankirlər. 

https://www-educba-com.translate.goog/market-risk-premium/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=az&_x_tr_hl=az&_x_tr_pto=wapp
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 Orta idarənin üzvləri xəzinədarlıq Ģöbələrindən və ya xəzinədarlıq Ģöbəsinin 

gündəlik fəaliyyətindən ayrılmalıdır. (2) 

    3. Əməliyyat riski 

 Daha yaxĢı risk idarəetmə təcrübəsi üçün əməliyyat riskini idarə etmək vacib 

hala gəldi. 

 Əməliyyat riski struktur dəyiĢikliklərinə, əməliyyatların həcminin artmasına 

və kompleks dəstək sistemlərinə səbəb olan bank sektorunun və maliyyə 

bazarlarının modernləĢdirilməsi nəticəsində yaranır. 

 Əməliyyat riski bazar riski və ya kredit riski kimi təsnif edilə bilməz, çünki 

bu risk ödəniĢlərin hesablanması, biznes fəaliyyətinin dayandırılması, hüquqi 

və inzibati risk kimi təsvir edilə bilər. 

 Əməliyyat riski biznesin kəsilməsi və ya problemlə bağlı riski ehtiva etdiyi 

üçün bu, bazar və ya kredit risklərini tetikleyebilir. Buna görə də, əməliyyat 

riskinin kredit və ya bazar riskləri ilə bir növ əlaqəsi var. 

Banklar bu riski necə idarə edir? 

 Bankların əməliyyat riskinin ölçülməsində vahid yanaĢma mövcud deyil. Bu 

günə qədər sadə və eksperimental üsullardan istifadə olunur, lakin xarici 

banklar əməliyyat riskini idarə etmək üçün bəzi qabaqcıl üsullar tətbiq ediblər. 

 Əməliyyat riskinin ölçülməsi üçün o, əməliyyat itkisi ehtimalını və həmçinin 

zərərin potensial ölçüsünü qiymətləndirməyi tələb edir. 

 Banklar əməliyyat riskinin səviyyəsini ölçmək üçün analitik və mühakimə 

üsullarından istifadə edə bilərlər. 

 Əməliyyatların riski aĢağıdakılar ola bilər: audit reytinqləri, keyfiyyət məlu-

matları, tarixi itki təcrübəsi, dövriyyə və ya həcm haqqında məlumatlar və s. 

Bəzi beynəlxalq banklar istiqrazların kredit reytinqinə bənzər reytinq matrisi 

hazırlayıblar. 

 Əməliyyat riski mütəmadi olaraq qiymətləndirilməli və nəzərdən keçirilməli-

dir. 

 Əməliyyat riskinin kəmiyyətini müəyyən etmək üçün Hindistan bankları heç 

bir elmi metod inkiĢaf etdirməmiĢlər və biznes fəaliyyətini ölçən sadə etalon 

sistemindən istifadə edirlər. (4, 5) 
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬВИН НАДЖАФОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КОНТРОЛЯ В БАНКАХ 

До сих пор мы видели, как работает управление рисками и насколько важно 

контролировать или снижать риск. Поскольку риск специфичен для финансовых 

https://www.educba.com/risk-management-in-banks/
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-5418-3
https://www.imf.org/en/home
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учреждений и банковских организаций и даже общих ситуаций, в этой статье будет 

обсуждаться, насколько важно управление рисками для банковских учреждений. До сих 

пор банковский сектор работал в регулируемой среде и не подвергался большому риску, 

но из-за усиления жесткой конкуренции банки подвергались различным видам рисков, 

таких как финансовые риски и нефинансовые риски. 

         Ключевые слова: риск-менеджмент, банковское дело, конкуренция, финансовый 

риск, контроль риска. 

 

SUMMARY 

ELVIN NAJAFOV 

ORGANIZATION OF RISK MANAGEMENT AND CONTROL IN BANKS. 

So far we have seen how risk management works and how important it is to control or 

reduce risk. Since risk is specific to financial institutions and banking organizations and even 

general situations, this article will discuss how important risk management is for banking 

institutions. Until now, banking sectors have been operating in a regulated environment and have 

not been exposed to much risk, but due to increased fierce competition, banks have been exposed 

to various types of risks such as financial risks and non-financial risks. 

Keywords: Risk management, banking, competition, financial risk, risk control. 
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AQRAR SAHƏDƏ ĠQTĠSADĠ POTENSĠALIN REGĠONAL ĠNKĠġAFININ ƏSAS 

ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ  

 

Məqalədə müasir Ģəraitdə ən aktual məsələlərdən hesab edilən aqrar sahədə iqtisadi 

potensialın regional inkiĢafı baxımından əsas istiqamətləri kimi məsələlər tədqiq edilir. Aqrar 

sahədə əlveriĢli iqtisadi mexanizmin qurulması baxımından mövcud potensialdan səmərəli 

istifadə olunması regionlar üzrə istehsal – iqtisadi potensialının müasir tələblər səviyyəsində 

qurulması və həmçinin bazar prinsipləri əsasında, yeni təfəkkürə uyğun idarə edilməsi ilə 

səciyyələnir. Son dövrlərdə aqrar sahədə resurs potensialının daha səmərəli istifadəyə nail 

olmaq üçün bir sıra tədbirlər görülmüĢdür. Aqrar sahədə istehsalın modernləĢdirilməsi və 

innovasiyaların geniĢləndirilməsi tədbirləri iqtisadi resursların səmərəli istifadəsinə 

yönəldilməklə iqtisadi baxımdan dövlətin proseslərə təsirinin prioritetlərini təĢkil edir. 

Məlumdur ölkəmizdə kənd təsərrüfatının məhsulu istehsalı ilə müxtəlif regionlar məĢğul olur və 

bu baxımdan hər bir bölgənin xüsusiyyətini, resurslarla təminat səviyyəsini nəzərə almaq 

lazımdır. Belə ki, dövlətin birbaĢa dəstəyi ilə istifadə etdiyi effektiv alətləri resurs 

ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə yönəltməklə regionların sosial-iqtisadi inkiĢafının 

sürətləndirilməsi ilə özünü biruzə verir.  

Açar sözlər: resurs, səmərə, keyfiyyət, dövlət dəstəyi, aqrar sahibkarlıq fəaliyyəti,  

investisiya, innovasiya, təkmilləĢdirilmə. 

 

Aqrar sahə ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda ən mühüm prioritet 

sahələrindən biridir. Bu, tarixən belə olmuĢdur. Aqrar sahə ölkə iqtisadiyyatının 

ən qədim sahəsidir və bu sahə müasir inkiĢaf səviyyəsinə çatmaq üçün bir neçə 

mərhələdən keçməklə ölkə sənayesinin müxtəlif sahələrinin, xüsusən də yüngül 

və yeyinti sənayesi müəssisələrinin xammala olan ehtiyaclarının ödənilməsində 

mühüm rol oynayır. Bu baxımdan regionlarda kənd təsərrüfatının davamlı 

inkiĢafının təmin edilməsi həm ümumi regional inkiĢaf və həm də yoxsulluğun 

aradan qaldırılması baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Və bu sahənin 

inkiĢafı digər sahələrin tərəqqisinə də güclü təsir imkanlarına malikdir.  

 Aqrar sahə bütün dövrlərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının ümumi əsasların-

dan birini təĢkil etməklə, hal-hazırda da və gələcəkdə çox böyük inkiĢaf imkan-

larına malik olan sahədir. Onun üçün aqrar sahəyə xüsusi diqqət yetirilməsi və 

onun hərtərəfli inkiĢafının təmin edilməsi ölkənin iqtisadi siyasətinin prioritet 

sahələrindən biridir. 

Kənd  təsərrüfatı  istehsalının  dayanıqlı  inkiĢafinın təmin  edilməsi baxı-

mından Azərbaycanın regionlarında mövcud olan əmək ehtiyatlarından, təbii və 

mailto:qurbanova.shelale@mail.ru
mailto:@mail.ru
mailto:sabuhiramazanov77@gmail.com


 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə etməklə, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru-

nu inkiĢafina mühüm təkan verir. 

Aqrar sahə iqtisadiyyatın strateji əhəmiyyətli sahəsi olmaqla, baĢlıca 

məqsədi ilk növbədə əhalinin bütövlükdə cəmiyyətin ərzaq məhsullarına  olan 

tələbatlarının maksimum  ödənilməsində əvəzsiz rol oynayır.  

Bu baxımdan aqrar sahənin inkiĢaf etdirilməsi daima qarĢıda mühüm bir 

vəzifə kimi durur. Qeyd etmək lazımdır ki, aqrar sahənin inkiĢafına müxtəlif 

amillər təsir göstərir. Cəmiyyətdə mövcud olan istehsal münasibətləri iqtisadi 

inkiĢafa təsir edən mühüm amillərdən biridir. 

1.Regionlarda kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məĢğul olan müəssisələrin 

resurslarla təminat səviyyəsi. 

Bu gün Azərbaycanda iqtisadi məĢğul əhalinin 37,8 %-i kənd təsərrüfatın-

da çalıĢır, eyni zamanda, qeyri-neft ixracının 50 %-i isə məhz aqrar sahənin 

payına düĢür. Dövlət Statistika Komitəsindən məlumatına əsasən 2022-ci ilin 

yanvar-mart ayları üzrə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun 

faktiki qiymətlərlə dəyəri 1 milyard 153,1 milyon manat təĢkil edib.Belə ki, 

dəyərin 1 milyard 085,3 milyon manatı heyvandarlıq, 67,8 milyon manatı isə 

bitkiçilik məhsullarının payına düĢür.Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 

kənd təsərrüfatının istehsalı 3,4 faiz, o cümlədən heyvandarlıq məhsulları üzrə 

2,8 faiz, bitkiçilik məhsulları üzrə 14,4 faiz artıb.(7) 

2021-ci il aqrar sahədə uğurlu layihələr həyata keçirilib belə ki, kənd 

təsərrüfatı sahəsi ÜDM-in 10,7 %-ini təĢkil edib.(7) Ümumiyyətlə, aqrar sahə 

ölkə əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi yanaĢı habelə, iĢsizliyin və 

yoxsulluğun azaldılması, xüsusən də regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı kimi 

mühüm əhəmiyyətli məsələlərin həllində çox böyük rol oynayır və baxımdan 

geniĢ iqtisadi potensiala malikdir. 

Bildiyimiz kimi ölkəmizdə kənd təsərrüfatı istehsalı ilə müxtəlif regionlar 

məĢğul olur və hər bir bölgənin xüsusiyyətini, resurslarla təminat səviyyəsini 

bilmədən müsbət nəticələr verə biləcək tədbirlərdən danıĢmaq mümkün deyil. 

Bu istiqamətdə dövlət, istifadə etdiyi effektiv alətləri əhəmiyyətli resurs 

ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə yönəltmək hesabına regionların sosial-iqtisadi 

inkiĢafının sürətləndirilməsinə əlveriĢli Ģərait yaradacaq.  

Belə ki, aqrar sahədə mövcud potensialından səmərəli istifadə olunması, 

habelə əlveriĢli iqtisadi mexanizmin qurulması, daxili bazarın lazımınca qorun-

masının əsas yolu məhz onun regionlar üzrə istehsal – iqtisadi potensialının 

müasir tələblər səviyyəsində qurulması və həmçinin bazar prinsipləri əsasında, 

yeni təfəkkürə uyğun idarə edilməsi ilə səciyyələnir. Bunun üçün dövlətin 

birbaĢa dəstəyi ilə stimul doğuran iqtisadi vasitələrin iĢə salınması, regionlarda 

həyata keçirilən tədbirlərin gələcək nəticələrinin proqnozlaĢdırılması və s. vacib 

məsələlərdəndir. Ümumiyyətlə dövlət tənzimlənməsinin məqsədi hər Ģeydən 

əvvəl bazar mexanizmini müdafiə etməkdən, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalının səmərəliliyini təmin etməkdən, ölkədə ərzaq probleminin gərginləĢ-

məsinə yol verməməkdən ibarətdir. 

2.Aqrar sahədə resurs potensialından daha səmərəli istifadə də 

qanunvericilik sənədləri. 
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Son dövrlər müsbət nəticələr əldə etmək üçün aqrar sahədə resurs potensi-

alından daha səmərəli istifadəyə nail olmaq üçün bir sıra qanunvericilik 

sənədləri qəbul olunmuĢdur. Bu sənədlər ilk növbədə ―...ölkədə növbəti illərdə 

iqtisadiyyatın diversifikasiyasının, qeyri-neft sektorunun və regionların inkiĢafı-

nın davamlılığının təmin edilməsi, infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da 

yaxĢılaĢdırılması məqsədi...‖ daĢıyır (1). 

―Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkiĢafına 

dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı‖ da göstərilən məsələlərin həlli 

məqsədilə qəbul edilmiĢdir. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə də məhsul istehsalçıları 

təsərrüfatın gəlirliliyini artırmaq, xərcləri minimuma endirmək üçün özlərinə 

məxsus aqrar mülkiyyəti (torpaq, kənd təsərrüfatı texnikası və digər resursları) 

könüllülük prinsipi əsasında kooperativlərdə birləĢdirməklə səmərəli fəaliyyət 

göstərmək imkanı əldə edirlər (2). 

Artıq ölkəmizin dəqiq müəyyən edilmiĢ iqtisadi və siyasi prioritetləri 

mövcuddur. Ġndi qarĢıda duran əsas vəzifə  həmin istiqamətlərdə gələcək inkiĢa-

fa meyllərini dəqiqləĢdirmək və vəsaitlərdən səmərəli istifadə mexanizmini 

zaman və məkan üzrə layihələĢdirməyə nail olmaqdan ibarətdir. 

Hazırda ölkəmizdə aqrar sahənin regional inkiĢafı baxımından inflyasiya-

nın səviyyəsi, qiymətlərin dinamikası, texniki məhsulların gətirilməsi, qiymət 

Ģərtləri və sosial demoqrafik mühit əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Aqrar 

sahədə rəqabət qabiliyyətli bazarın idarə edilməsi mexanizminin formalaĢdırıl-

ması və  inkiĢaf etdirilməsi regional iqtisadi potensialın səmərəli istifadəsində ən 

vacib xüsusiyyətlərdən biridir. 

 ―Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına 

və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi‖ndə də aqrar sahədə resurslardan istifadə ilə 

bağlı problemlər əhəmiyyətli Ģəkildə qabardılır. Qeyd edilir ki, kiçik torpaq 

sahibliyi və kiçik təsərrüfatlar məsələsi hazırda ölkədə kənd təsərrüfatı sahəsinin 

rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə mane olan problemlər sırasında 

xüsusi təsirə malikdir. Kiçik təsərrüfatların təĢkilatlanma səviyyələrinin çox 

aĢağı olması, onların, istər resurslara olan tələbatlarının ödənilməsində, istərsə 

də bazara çıxıĢ məsələsində çətinliklər yaradır (3). 

3. Kənd təsərrüfatının baĢlıca istehsal vasitəsi olan - torpaq. 

Aqrar sektor bir sıra sosial-iqtisadi, təbii və texnoloji xarakterli səciyyəvi 

xüsusiyyətləri ilə fərqlənən bir sahədir. Belə ki, iqtisadiyyatın digər sahələrindən 

fərqli olaraq torpaq kənd təsərrüfatının baĢlıca istehsal vasitəsidir. Ġstehsal 

prosesi birbaĢa təbii amillərlə qarĢılıqlı əlaqəsinin nəticəsi təbii-iqlim Ģəraitindən 

bilavasitə asılıdır. Ona görə də kənd təsərrüfatında davamlı inkiĢaf, davamlı 

iqtisadi inkiĢafın əsas Ģərti olan resurslardan qənaətlə istifadədən və təbiətin 

qorunmasından da asılıdır.    

Aqrar sahədə regionlarda torpağın münbitliyinin artırılması, bitkilərin 

becərilməsində yeni texnologiyaların tətbiqi, suvarma suyundan aqrotexniki 

tələblərə uyğun olaraq lazımı miqdarda istifadə edilməsi, bitkilərin xəstəlik və 

ziyanvericilərdən qorunması, texnoloji proseslərə uyğun olaraq digər tədbirlərin 

həyata keçirilməsi hesabına kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını 1,5-2 dəfə 

artırmaq mümkündür. 
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Son illər aqrar sahədə subsidiya mexanizmləri təkmilləĢdirilib. Belə ki, 

torpaqlarımızın azad edilməsi aqrar sektor üçün yeni imkanlar yaradır, çünki 

ərazilərin potensialı böyükdür. Bu baxımdan bu ərazilər yeni imkanlar yaradır, 

yeni mərhələdə aqrar sektorun inkiĢafının daha yaxından dəstəklənməsi prioritet 

olaraq qalacaq. Aqrar sahə hər zaman dövlət dəstəyinin gücləndirilməsini tələb 

edən sektordur. Aqrar sahənin inkiĢafı ilə bağlı dövlət dəstəyinin gücləndiril-

məsi, subsidiyalaların ünvanlığı kimi məsələlərdə irəliləyiĢlər əldə edilib.  

4. Aqrar sahibkarlıq fəaliyyəti. 

Regionlarda aqrar sahənin iqtisadi potensialından səmərəli istifadə olun-

masında aqrar sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusi rola malikdir. Məhz aqrar sahib-

karlıq fəaliyyəti nəticəsində konkret olaraq hər bir regionda inkiĢaf dinamika-

sının baĢ verməsi, azad rəqabətin formalaĢdırılması mühitinin yaranması, ən əsas 

isə ərzaq təhlükəsizliyinə təminat, məhsuldarlığın yüksəlməsi, bu yüksəliĢlərin 

və inkiĢafın stimullaĢdırılması prosesləri baĢ verməklə, sosial gərginlik halları 

aradan qalxa bilər. 

Aqrar sahənin idarə olunması prinsipləri aĢağıdakılardan ibarətdir: 

  regional Ģəraitdə aqrar sahəyə investisiya tələbatının öyrənilməsi; 

  rəqabətə davamlı aqrar istehsal sahələrinin müəyyən edilməsi; 

  kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının strateji planlaĢdırılmasının iĢlənib 

hazırlanması; 

  regional iqtisadiyyatın inkiĢafına Ģərait yaradan kənd təsərrüfatı istehsal 

sahələrinə xüsusi investisiya layihələrinin iĢlənilməsi və həyata keçirilməsi; 

 regional xüsusiyyətləri nəzərə almaqla, aqrar sahənin maddi-texniki bazasının 

geniĢləndirilməsinə investisiya qoyuluĢunun artımına nail olunması və s. 

Hazırda ölkəmizdə aqrar sahədə investisiya və innovativ potensialının 

göstəriciləri inkiĢaf etmiĢ ölkələrlə müqayisədə aĢağı səviyyədə olması istehsal 

resurslarından istifadəyə mənfi təsir etdiyindən bütövlükdə aqrar sahənin 

iqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayisədə daha az gəlirliyinə səbəb olur, 

müəssisələrin rəqabətə davamlığını məhdudlaĢdırır, rəqabət qabiliyyətli 

məhsulların istehsalında problemlər yaradır (5, s.57).  

Ölkə regionlarında bu tədbirlərin məqsədli Ģəkildə həyata keçirilməsi aqrar 

sahənin bazar tələblərinə uyğun idarə olunmasına əlveriĢli Ģərait formalaĢdıra-

caqdır. 

5. Aqrar sahənin iqtisadi potensialından səmərəli istifadə olunmasında 

investisiya imkanları. 

Belə ki, iqtisadi inkiĢafa ən güclü təsir göstərən amillərdən biri də kənd 

təsərrüfatına ayrılan investisiya qoyuluĢudur. Aparılan araĢdrmalar göstərir ki, 

investisiya qoyuluĢlarının stimullaĢdırılması kənd təsərrüfatının davamlı 

inkiĢafının təmin edilməsində ən mühüm istiqamətlərdən biridir. Məhz aqrar 

sahənin makroiqtisadi tənzimlənməsi, ilk növbədə investisiya qoyuluĢlarının 

artırılmasına istiqamətlənməlidir. AraĢdırmalara əsasən aqrar sahənin iqtisadi 

potensialından səmərəli istifadə olunmasında investisiya imkanları olduqca 

çoxdur. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, aqrar sahədə investisiya qoyuluĢlarının stimullaĢ-

dırılmasında ən mühüm cəhətlərdən biri də əmtəə istehsalçılarının təsərrüfat 

fəaliyyətinin rentabellik səviyyəsinin yüksəldilməsi ola bilər. AĢağı rentabellik 

səviyyəsi və habelə qoyulan investisiyaların nisbətən uzun müddət kəsiyində 

qaytarılması isə investor üçün sərfəli hesab edilmir.  

Aqrar sahədə investisiya cəlbediciliyinin aĢağı olması nəzərə alınmaqla bu 

sahəyə investisiya qoyuluĢlarının stimullaĢdırılmasında dövlət tərəfindən zəruri 

investisiya güzəĢtlərinin həyata keçirilməsi vacibdir. Ġnvestisiya güzəĢtləri, əsas 

etibarilə elmi-texniki tərəqqinin ən son nailiyyətlərinin istehsalda tətbiqindən 

asılı olaraq diferensiallaĢdırılmalıdır.  

Habelə investisiya güzəĢtlərinin həyata keçirilməsi zamanı istehsalın 

texnoloji səviyyəsinin təkmilləĢdirilməsi də ön plana çəkilməlidir. AraĢdırmalar 

göstərir ki, kənd təsərrüfatında investisiyalar daha çox ekoloji cəhətdən təmiz 

məhsul istehsalının həyata keçirilməsinə istiqamətlənir. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin  

təcrübəsinə əsasən isə qiymətin səviyyəsi yüksək olsa, həmin ölkələrdə ekoloji 

cəhətdən təmiz məhsul istehsalının reallaĢdırılması baxımından kifayət qədər 

geniĢ yayılmıĢ və alıcılıq qabiliyyəti yüksək olan istehlakçı təbəqələri mövcud-

dur.  

Ġnvestitsiya fəaliyyətinin uğurla reallaĢdırılması nəticə etibarilə, iqtisadi 

sistemlərin tipindən və habelə dövlət tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi 

siyasətdən bilavasitə asılıdır. 

6. Ġstehsalın modernləĢdirilməsi və innovasiyalı inkiĢaf potensialı. 

Ġstehsal resurslarından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsində 

həlledici istiqamətlərdən biri innovasiyaların stimullaĢdırılması, innovasiyalı 

inkiĢaf potensialının müəyyənləĢdirilməsi və çevik Ģəkildə reallaĢdırılmasının 

təmin edilməsidir. Resurslardan səmərəli istifadənin innovasiyalı istiqaməti 

intensiv və mütərəqqi texnologiyaların, elmi-tədqiqatların nəticələrinin istehsa-

latda geniĢ tətbiqini nəzərdə tutur. Resurslardan səmərəli istifadə və onların 

qorunması müasir aqrar siyasətin əsas xətti olmaqla kənd təsərrüfatı istehsalının 

bütün mərhələlərinə innovasiyalı yanaĢma sayəsində mümkündür. 

Ġstehsalın modernləĢdirilməsi və innovasiyaların iqtisadi resursların 

istifadəsinə yönəldilməsi isə mövcud resursların səmərəli istifadəyə yönəldil-

məklə iqtisadi baxımdan dövlətin proseslərə təsirinin prioritetlərini müəyyənləĢ-

dirməyə imkan verir (4,s.36). Bu baxımdan istehsal texnologiyalarının modern-

ləĢdirilməsi və innovasiyaların istehsalata cəlb edilməsi yüksək texnologiyalı 

məhsullar istehsalı strategiyasının əsaslarından birini təĢkil etməklə istehsal 

edilmiĢ məhsulların keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılmasının baĢlıca Ģərti hesab edilir. 

Sadalanları nəzərə alsaq kənd təsərrüfatının inkiĢaf etdirilməsi üçün resurs-

lardan səmərəli istifadəni təmin edə biləcək aĢağıdakı imkanların mövcudluğunu 

qeyd etmək olar: 

 elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlərinin tətbiqi üçün normal hüquqi və iqtisadi 

Ģərait, innovativ məhsul və texnologiyaların yaradılması mühiti; 

 məĢğulluğun artması, iĢsizliyin azalması və həyat səviyyəsinin artması; 
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 əldə edilmiĢ avadanlıq və texnologiyaların payının azaldılması nəticəsində 

yerli elmi nailiyyətlərin inkiĢafı, elmi-tədqiqatların nəticələrinin istehsalata 

tətbiqi  səviyyəsinin artırılması; 

 ölkənin iqtisadi və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi; 

 yerli məhsullara tələbatın artması və istehsal imkanlarının geniĢləndirilməsi; 

 daxili və xarici investisiya axımı üçün zəruri mühit; 

 resurs potensialı ilə təmin olunma və istifadə səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılması. 

Nəticə 

Tədqiqatların nəticələrinə əsaslanaraq, ölkənin aqrar potensialının tam və 

səmərəli istifadə edilməsi bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində ölkəmizin kənd 

təsərrüfatı istehsalı üzrə müqayisəli üstünlüklərindən səmərəli Ģəkildə istifadə 

edilməsi, eləcə də kənd təsərrüfatının davamlı inkiĢafını təmin etməklə və bu 

sahənin istehsal etdiyi məhsulları çoxaltmağa nail olmaq olar. 

Aqrar sektorun inkiĢafı baxımından  daxili bazarın qorunması,  beynəlxalq 

əlaqələrin yaradılması və inkiĢaf etdirilməsi, beynəlxalq aqrar layihələrin hazır-

lanması, aqrar sektorun investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi diqqət mərkə-

zində saxlanılmalıdır. Ölkənin özünəməxsus xüsusiyyətləri baxımından təbii 

iqlim, iqtisadi və sosial amilləri, mütləq və müqayisəli üstünlükləri nəzərə 

alınmaqla aqrar bölmənin inkiĢaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, aqrar 

sektorun davamlı inkiĢaf siyasətinin formalaĢdırılması,  bu sektorda özəl 

qurumların fəaliyyətinin stimullaĢdırılması, qabaqcıl nailiyyətlərin tətbiqi və 

elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢ iqtisadi mexanizmin yaradılması, eləcə də zaman 

keçdikcə təkmilləĢdirilməsi ön plana çəkilməlidir. 

Ümumiyyətlə bütövlükdə götürdükdə həyata keçirilən məqsədyönlü 

tədbirlər son illər aqrar sahədə dinamik inkiĢafın təmin edilməsinə əlveriĢli Ģərait 

yaratmaqla, daxili ərzaq bazarında idxal məhsullarının xüsusi çəkisinin 

əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına, əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının 

effektiv Ģəkildə ödənilməsində müsbət meyllərin yaranmasına gətirib 

çıxaracaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ШAЛAЛA ГACАНОВА, РАХМИА ИБРАГИМОВА, САБУХИ РАМАЗАНОВ 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В статье рассматриваются такие вопросы, как основные направления в плане 

регионального развития экономического потенциала в агропромышленном комплексе, 

который считается одним из наиболее актуальных вопросов в современных условиях. 

Эффективное использование имеющегося потенциала в части построения благоприятного 

хозяйственного механизма в агропромышленном комплексе характеризуется 

наращиванием производственно-экономического потенциала регионов на уровне 

современных требований, а также управлением на основе рыночных принципов и нового 

мышления. В последнее время был предпринят ряд мер, направленных на более 

эффективное использование ресурсного потенциала в аграрном секторе. Меры по 

модернизации производства и расширению инноваций в агропромышленном комплексе, 

ориентированные на эффективное использование экономических ресурсов, являются 

приоритетами воздействия государства на процессы с экономической точки зрения. 

Известно, что разные регионы нашей страны занимаются производством 

сельскохозяйственной продукции, и в связи с этим необходимо учитывать специфику 

каждого региона, уровень ресурсной обеспеченности. Таким образом, она проявляется в 

ускорении социально-экономического развития регионов путем направления 

эффективных инструментов, используемых государством, на непосредственное 

использование ресурсных ресурсов 

Kлючевые слова: ресурс, эффективность, качество, государственная поддержка, 

аграрное предпринимательство, инвестиции, инновации, совершенствование. 

 

SUMMARY 

SHALALA HASANOVA, RAHMIYA IBRAHIMOVA, SABUHI RAMAZANOV 

MAIN DIRECTIONS OF REGIONAL DEVELOPMENT OF ECONOMIC POTENTIAL 

IN THE AGRICULTURAL FIELD 

In the article, issues such as the main directions of the regional development of the 

economic potential in the agrarian field, which are considered to be the most urgent issues in 

modern conditions, are studied. In terms of building a favorable economic mechanism in the 

agrarian field, the effective use of the existing potential is characterized by the establishment of 

the production-economic potential in the regions at the level of modern requirements and also by 

managing it according to new thinking based on market principles. In recent times, a number of 

measures have been taken to achieve more efficient use of resource potential in the agricultural 

sector. Measures to modernize production and expand innovation in the agricultural sector are 

the priorities of the state's influence on processes from an economic point of view, focusing on 

the efficient use of economic resources. It is known that different regions are engaged in the 

production of agricultural products in our country, and in this regard, it is necessary to take into 

account the characteristics of each region and the level of provision of resources. Thus, it 

manifests itself with the acceleration of the socio-economic development of the regions by 

directing the effective tools used by the state to the efficient use of resources. 

Key words: resource, efficiency, quality, state support, agrarian entrepreneurial activity, 

investment, innovation, improvement. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA NEFT- MAġINQAYIRMA MÜƏSSĠSƏLƏRĠNĠN 

FƏALĠYYƏTĠNĠNĠN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 
 

       Məqalədə iqtisadiyyatın əsas həlledici sahəsi kimi neft-maĢınqayırma müəssisələrinin rolu 

Ģərh edilmiĢdir. Burada Azərbaycan Respublikasında müstəqillik illərində aparılan bir çox  

islahatlar, o cümlədən özəlləĢdirmənin həyata keçirilməsi hesabına yaranan neft - maĢınqayırma 

müəssisələrinin açıq tipli səhmdar cəmiyyətlərə çevrilməsinin əhəmiyyəti vurgulanmıĢdır. 

Məqalədə Bakı Polad Burazlar Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ASC, Bakı Neft Mədən ASC, 

NeftqazmaĢ ASC-nin 2015-2021-ci illərin statistik məlumatları əsasında fəaliyyətləri 

ekonometrik qiymətləndirilmiĢ və praktiki əhəmiyyət kəsb edən müvafiq nəticələr əldə edilmiĢdir. 

        Açar sözlər: neft-maĢınqayırması, sənaye, səhmdar cəmiyyət, model, reqressiya, əsas 

fondlar, əmək məhsuldarlığı, dövriyyə fondları, bitməmiĢ istehsal. 
 

1.GiriĢ. Ağır sənaye sahəsi kimi iqtisadiyyatın digər sahələrini əmək 

alətləri, istehlak vasitələri və müdafiə xarakterli məhsullarla təchiz edən 

maĢınqayırma sənayesi, texniki təminat bazası olaraq innovativ texnologiyalar 

əsasında əmək məhsuldarlığının artırılmasında mühüm rol oynayır. Qədim neft 

ölkəsi kimi bütün dünyada tanınan Azərbaycan Respublikası  iqtisadiyyatında 

neftmaĢınqayırma müəssisələri mühüm rol oynayır. KeçmiĢ SSRĠ dövründə 

bütün SSRĠ-ni və dünyanın bir çox neft ölkələrini neft-maĢınqayırma məhsulları 

ilə təchiz edən Azərbaycan neft-maĢınqayırma zavodlarında müxtəlif çeĢiddə 

istehsal olunan neftmaĢınqayırma məhsulları neft-maĢınqayırma məhsullaına 

olan tələbatın 70 %-ni ödəyirdi. Neft-maĢınqayırma zavodlarında istehsal edilən 

yüksək keyfiyyətli neft-qaz və geoloji kəĢfiyyat avadanlıqları neft sənayesinin 

inkiĢafında  mühüm rol oynayırdı [1]. Lakin SSRĠ-nin dağılması ilə əlaqədar 

olaraq müstəqillik illərinin ilk dövründən baĢlayaraq ölkələr arasındakı iqtisadi 

əlaqələrin zəifləməsi neft maĢınqayırma müəssisələrinin mövcud satıĢ bazarları-

nın itirilməsi ilə nəticələnərək, sənayenin bütün sahələrində olduğu kimi 1991-

1993-cü illərdə neft- maĢınqayırma sənayesi tənəzzülə uğramıĢdır.1994-cü il 20 

sentyabr tarixində ―Əsrin müqaviləsi‖ saziĢi imzalandıqdan sonra bu tənəzzülün 

qarĢısı alınaraq, 1995-ci ildən sonra ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatlar hesabı-

na neft maĢınqayırma müəssisələrinin fəaliyyəti də bərpa edilmiĢdir. Azərbaycan 

Respublikası müstəqilliyini qazandıqdan sonra ölkədə uğurla inkiĢaf edən bazar 

yönümlü iqtisadiyyatın qurulması, aparılan bir çox  islahatlar, o cümlədən 

özəlləĢdirmənin həyata keçirilməsi bu sahənin inkiĢafında mühüm nəticələrin 

əldə edilməsinə səbəb olmuĢdur [8]. Belə ki, həmin dövrdə Bakı Polad Burazlar 

Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (ASC), Bakı Neft Mədən ASC, NeftqazmaĢ ASC kimi 

bir sıra açıq tipli səhmdar cəmiyyətlər yaranmıĢdır ki, bu səhmdar cəmiyyətlər 

də Azərbaycanın neft sənayesinin neft-mədən avadanlıqlarına olan tələbatlarının 

ödənilməsində xüsusi rol oynamıĢdır. Lakin bu müəssisələr hələ də tam istehsal 

gücləri ilə fəaliyyət göstərə bilməsələr də, bu səhmdar cəmiyyətlərində peĢəkar 

ixtisaslı kadrlar formalaĢmıĢ, mühüm əhəmiyyət kəsb edən avadanlıqlar quraĢ-

dırılmıĢ və istehsal fəaliyyəti uğurla davam etdirilməkdədir. Neft neft-maĢınqa-
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yırma ASC-də məhsul istehsalı və onun realaĢdırılması, onun səviyyəsinə təsir 

edən amillər təhlil edilərək, fəaliyyətin yaxĢılaĢdırılması yollarının araĢdırılması 

bu sahənin fəaliyyətində mühüm əhəmiyət kəsb edir. 

         Əsas hissə. Sənaye hər bir ölkənin iqtisadiyyatının həlledici sahəsidir ki, 

burada mövcud olan təbii resursların hasilatı, sənaye və kənd təsərrüfatı 

məhsullarının emalı həyata keçirilir. Sənayedə ölkənin ictimai məhsulunun əsas 

hissəsi yaranır və texniki tərəqqi üçün əsas yaranır. Sənayedə müxtəlif maĢın, 

avadanlıq, aparat növləri və baĢqa məhsullar istehsal edilir və digər sahələrin 

texniki cəhətdən təchiz edilmə miqyasını, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi 

sürətini müəyyən etmiĢ olur. Bazar münasibətləri dövründə ölkə iqtisadiyyatı 

qarĢısında qoyulmuĢ vəzifələrin yerinə yetirilməsində, texniki tərəqqinin sürət-

ləndirilməsində  sənayenin rolu və əhəmiyyəti xüsusilə artır. 

Azərbaycanda neftmaĢınqayırma sənayesində yaradılan Açıq Səhmdar Cə-

miyyətlər ölkənin neftmaĢınqayırma məhsullarına olan tələbatlarını ödəməklə, 

bir-birilərindən istehsal Ģəraitinin müxtəlifliyi, istehsalın təĢkili və planlaĢ-

dırılması, əməyin və material resurslarının normalaĢdırılması üsulları, əmək haq-

qının ödənilməsi formaları, maliyyə təsərrüfatının idarə olunması və digər xüsu-

siyyətləri ilə fərqlənirlər. Ayrı-ayrı ASC-in iqtisadi fəaliyyəti də habelə, onların 

texnika ilə silahlanma dərəcəsindən, buraxılan məhsulun növündən, istehsalın 

təĢkili formasından asılı olaraq bir-birindən xeyli dərəcədə fərqlənir. 

MaĢınqayırma sənayesinin məhsulları, o cümlədən maĢın və avadanlıqlar 

dünya əmtəə ticarətində 37% paya malikdir. Dünya maĢınqayırma sənayesinin 

sənaye məhsulunda payı isə 35% təĢkil edir. Sənayedə mühüm əhəmiyyət kəsb 

edən emal sənayesinin də tərkibində əsasən 44% paya  sahib olan məhz 

maĢınqayırma və metal emalı sənayesidir. AĢağıdakı qrafikdə  maĢınqayırma 

məhsullarının 2021-ci il üzrə ümumi ixracda payı göstərilmiĢdir [10,12].  
 

ġəkil1. ĠnkiĢaf etmiĢ bəzi ölkəlrdə maĢınqayırma məhsullarının 2021-ci il üzrə 

 ümumi ixracda payı, %-lə. 

 
Mənbə. (10) və (12) məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən tətib edilmişdir. 

 

Diaqramdan göründüyü kimi maĢınqayırma məhsullarının payı inkiĢaf 

etmiĢ ölkələr üzrə Yaponiyada 64% təĢkil etməklə digər ölkələrlə müqayisədə 

daha yüksəkdir. Rusiyanın maĢınqayırma məhsullarının ümumi ixracda payı isə 

0,69 % olmaqla ən aĢagı xüsusi çəkiyə malikdir. Tədqiqatlar göstəriri ki, dünya 

ticarətində maĢınqayırma sənayesi üzrə maĢın və avadanlıqların əmtəə 

ticarətinin 80 %-i məhz inkiĢaf etmiĢ ölkələrin payına aiddir. Statistik rəqəmlər 

maĢınqayırma sənayesinin digər sahələrlə müqayisədə bir daha aparıcı sahə 
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olduğunu müəyyən edir. Bu baxımdan hər bir ölkədə olduğu kimi Azərbaycan 

Respublikasında da maĢınqayırma sənayesinin, o cümlədən neft maĢınqayırma-

sının innnovasiyalı inkiĢafı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında neft-maĢınqayırma müəssisə-

lərinin xüsusi rolu vardır. Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında neft-

maĢınqayırma müəssisələrinin mövcud durumunun qiymətləndirilməsi məqsədi 

ilə tədqiqat obyekti kimi Bakı Polad Burazlar Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (BPB 

ASC), NeftqazmaĢ ASC, Bakı Neft Mədən avadanlıqları ASC (BNMA ASC) 

müəssisələrinin iqtisadi göstəricilərindən istifadə edilmiĢdir. Qeyd etmək lazım-

dır ki, müəssisənin maliyyə-təsrrüfat fəaliyyəti satıĢ məhsulu ilə yanaĢı reallaĢ-

dırılmıĢ məhsulla xarakterizə edildiyindən, məhsul  istehsalına təsir edən amillər, 

onlar arasındakı əlaqələr məhz ümumi və əmtəəlik məhsulla bərabər tədqiq 

edilir. Belə ki, ümumi məhsulun tərkibində əmtəəlik məhsulla yanaĢı bitməmiĢ 

istehsal, yarımfabrikat, müəssisənin alət və ləvazimatlar qalığının artığı da oldu-

ğundan əmək məhsuldarlığı bu göstərici əsasında müəyyən edilir. Müəssisənin 

maliyyə dayanıqlığının qiymətləndirilməsi bu və ya digər cəhətdən həmin müəs-

sisələrdə istehsal olunan və reallaĢdırılan məhsul həcmindən daha çox asılıdır. 

Ona görə də müəssisədə reallaĢdırılmıĢ məhsul həcminin tədqiq edilməsi, onun 

maliyyə dayanıqlığı, bazardakı seqmentinin müəyyən edilməsi baxımından mü-

hüm əhəmiyyətə malikdir. Bu, həmçinin müəssisənin istehsal potensialını Ģərt-

ləndirir [1-3,4,5,6,7]. Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında neft-maĢın-

qayırma müəssisələrinin reallaĢdırılmıĢ məhsul istehsalına təsir edən amillər 

üzrə əmək məhsuldarlığı, əsas fondlar, dövriyyə fondları və neft maĢınqayırma 

müəssisələrində texnoloji innovasiyalara çəkilən xərclərin təsirini araĢdırmaq 

üçün Bakı Polad Burazlar Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (BPB ASC), NeftqazmaĢ 

ASC, Bakı Neft Mədən avadanlıqları ASC (BNMA ASC) müəssisələrinin 2015-

2021-ci illəri əhatə edən dövrün 1-ci və 2-ci yarımillikləri üzrə statistik məlu-

matlarından istifadə etməklə Eviews-12 tətbiqi proqram pakretindən istifadə 

etmək olar. 

Cdvəl 1.Eviews-12 tətbiqi proqram paketin və reqressiya analizinin nəticəsi 
Dependent Variable: Y         

Method: Least Squares         

Date: 09/12/22   Time: 11:10 
   

  

Sample: 2015S1 2021S2         

Included observations: 14         

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

X4 1.226068 1.111767 1.102810 0.0041 

X3 -0.034659 0.207429 -0.167088 0.0010 

X2 -0.839993 0.073702 -0.073702 0.0003 

X1 2.878632 5.118702 5.118702 0.0011 

C -314.1769 2.021525 2.021525 0.0061 

R-squared 0.928685 Mean dependent var   213.4071 

Adjusted R-squared 0.901899 S.D. dependent var   186.9020 

S.E. of regression 213.2567 Akaike info criterion   13.83532 

Sum squared resid 409305.6 Schwarz criterion   14.06356 

Log likelihood -91.84726 Hannan-Quinn criter.   13.81420 

F-statistic 29.24635 Durbin-Watson stat   2.510778 

Prob(F-statistic) 0.000066       

Mənbə: Eviews-12 tətbiqi proqram paketinə əsasən müəllif tərəfindən 

hazırlanmıĢdır. 
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EViews tətbiqi proqram paketinə əsasən alınmıĢ cədvəldən göründüyü 

kimi səbəb amillərinin dəyiĢənlərinin əmsallar və sərbəst həddin qiymətləri 

standart səhvlərindən böyükdür. Bu isə alınmıĢ nəticənin statistik əhəmiy-

yətliliyini xarakterizə edir [8, s.310]. Eviews tətbiqi proqram paketinə əsasən 

alınmıĢ nəticəyə görə reqressiya tənliyi aĢağıdakı kimi olacaqdır:  

Estimation Command: 

========================= 

LS Y X4 X3 X2 X1 C 

Estimation Equation: 

========================= 

Y = C (1) *X4 + C(2)*X3 + C(3)*X2 + C(4)*X1 + C(5) 

Substituted Coefficients: 

========================= 

Y = 1.22606787566*X4 - 0.0346591121084*X3 - 0.839992530102*X2 + 

2.87863188467*X1 - 314.176926027     

                                                    (1)      

         F-FiĢer kriteriyasının köməkliyi ilə bütünlükdə çoxluq reqressiya tənliyinin 

statistik əhəmiyyətliliyini yoxlamaq olar. Bu məqsədlə F-FiĢer kriteriyası, 

        (         )  qiyməti ilə müqayisə edilməlidir. EViews proqram 

paketinin nəticəsini əks etdirən cədvəl  məlumatlarına əsasən, F- statistic (FiĢer 

kriteriyası) = 29,2   olduğundan   95%-lik inamlı intervalla         (      
   )  (        )  3,48 

F- FiĢer kriteriyası,         (         )  qiyməti ilə müqayisə 

edildikdə görünür ki, F-FiĢer kriteriyası           (29, 3,48). Bu isə o deməkdir 

ki, reqressiya tənliyi bütövlükdə statistik əhəmiyyətli xarakter daĢıyır və 

qurulmuĢ model adekvatdır. 

Darbon-Uotson statistikası DW=2,511 oduğundan,          
əhəmiyyətlilik səviyyəsinə 4 izahedici dəyiĢən (m=4) və n=11 müĢahidə üçün 

Darbon-Uotsonun böhran nöqtələri aĢağıdakı kimi olacaqdır [1, səh.322] 0,444 

2,283 

                   

                               
olduğundan, avtokorrelyasiyanın mövcudluğu haqqında nəticə təyin 

edilməmiĢdiĢdir [9, səh.171]. Bu isə o deməkdir ki, reqressiya tənliyi bütövlükdə 

statistik əhəmiyyətlidir və qurulmuĢ                           
                modeli bütövlükdə adekvat modeldir [8, səh.322]. Əlaqə 

tənliyindəki Bakı Polad Burazlar Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, NeftqazmaĢ ASC,  

Bakı Neft Mədən avadanlıqları ASC müəssisələrinin ümumilikdə 2015-2021-ci 

illəri əhatə edən dövrün 1-ci və 2-ci yarımillikləri üzrə statistik məlumatları üzrə 

əmtəəlik məhsul satıĢının həcminə təsir edən amillərin hesabı orta qiymətlərinə 

müvafiq olaraq elastiklik əmsalını hesablasaq aĢağıdakı nəticəni alarıq [9, 

s.149]. 
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AlınmıĢ hesabata əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Bakı Polad Burazlar 

Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, NeftqazmaĢ ASC,  Bakı Neft Mədən avadanlıqları 

ASC müəssisələrində əmək məhsuldarlığının bir faiz artması, əmtəəlik məhsul 

satıĢının həcmini 0,36% , əsas istehsal fondların dəyərinin bir faiz artması, 

əmtəəlik məhsul satıĢının  həcmini 0,67 % azalmasına, dövriyyə vəsaitlərinin bir 

faiz artması isə əmtəəlik məhsul satıĢının həcmini 0,32% azalması, innovasiya 

xərclərinin bir faiz artması isə əmtəəlik məhsul satıĢının  həcminin 0,52% 

artması ilə nəticələnir. 

           Eviews-12 tətbiqi proqram paketinin nəticəsinə görə determinasiya 

əmsalının R
2
=0,929 olması isə o deməkdir ki, müvafiq reqressiya tənliyi 92,9% 

dispersiya nəticə göstəricisi ilə 7,1%-i isə modelə daxil olmayan digər amillərin 

təsiri nəticəsində izah edilir.  

QurulmuĢ cədvəlinin reqressiya tənliyi ilə emal sənayesi üzrə innovasiya 

məhsullarının həcmini Eviews tətbiqi proqram paketinə əsasən alınan (Fitted) və 

faktiki (Actual) qiymətlərinin, habelə onların arasındakı qalıqların (Residual) 

dinamikası aĢağıdakı qrafikdə verilmiĢdir. 
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Qrafik 2.  Azərbaycanda neft maşınqayırma müəssisələri üzrə əmtəəlik məhsul 

satışının Eviews-12 tətbiqi proqram paketinə əsasən alınan və faktiki 

qiymətlərinin, onların arasındakı qalıqların  dinamikası. 

Mənbə: EViews tətbiqi proqram paketinə əsasən müəllif tərəfindən 

hazırlanmıĢdır. 

        AĢağıdakı qrafikdə Azərbaycanda neft maĢınqayırma müəssisələri üzrə 

əmtəəlik məhsul satıĢının və ona təsir edən amillərin 2015-2021-ci illərin 1-ci və 

2-ci yarımillikləri üzrə dəyiĢməsi Eviews proqram paketindən istifadə etməklə 

təsvir edilmiĢdir. 
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M1 M7 M1 M7 M1 M7 M1 M7 M1 M7 M1 M7 M1 M7

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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X3 X2 X1  
        

Qrafik 3.  Azərbaycanda neft maĢınqayırma müəssisələri üzrə əmtəəlik məhsul 

satıĢının və ona təsir edən amillərin 2015-2021-ci illərin 1-ci və 2-ci 

yarımillikləri üzrə dəyiĢməsi. 

Mənbə: EViews tətbiqi proqram paketinə əsasən müəllif tərəfindən 

hazırlanmışdır. 

 

Eviews-12 tətbiqi proqram paketinə əsasən Azərbaycanda neft 

maĢınqayırma müəssisələri üzrə əmtəəlik məhsul satıĢının və ona təsir edən 

amillərin 2015-2021-ci illərin 1-ci və 2-ci yarımillikləri üzrə qardiyentlər üzrə 

güvən ellipsinin qrafiki təsviri aĢağıdakı kimi paylanmıĢdır. 
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Qrafik 4. Azərbaycanda neft maĢınqayırma müəssisələri üzrə əmtəəlik məhsul 

satıĢının və ona təsir edən amillərin 2015-2021-ci illərin 1-ci və 2-ci 

yarımillikləri üzrə qardiyentlər üzrə güvən ellipsi. 

Mənbə: Eviews-12  tətbiqi proqram paketinə əsasən müəllif tərəfindən 

hazırlanmışdır. 

 

          EViews tətbiqi proqram paketinə əsasən alınmıĢ            
                                 reqresiya tənliyi üzrə Azərbaycanda 

neft maĢınqayırma müəssisələri üzrə əmtəəlik məhsul satıĢının yarımilliklər üzrə 

qiymətləri və standart səhvləri, habelə tənliyin proqnoz məqsədi üçün istifadə 

edilməsinin bir sıra xarakteristikaları aĢağıdakı qrafikdə göstərilmiĢdir.  

 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

M1 M7 M1 M7 M1 M7 M1 M7 M1 M7 M1 M7 M1 M7

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

YF ± 2 S.E.

Foreca s t: YF

Actua l : Y

Foreca s t s a mpl e: 2015S1 2021S2

Incl uded obs erva ti ons : 14

Root Mea n Squa red Error 170.9857

Mea n Abs ol ute Error      101.3438

Mea n Abs . Percent Error 49.10382

The i l  Inequa l i ty Coef. 0.341952

     Bi a s  Proporti on         0.000000

     Va ri a nce Proporti on  0.521905

     Cova ri a nce  Proporti on  0.478095

The i l  U2 Coeffi ci ent         0.831508

Symmetri c MAPE             40.46502

 
Qrafik 5.  Azərbaycanda neft maĢınqayırma müəssisələri üzrə əmtəəlik 

məhsul satıĢınının yarımilikillər üzrə qiymətləri və standart səhvləri, 

proqnoz üçün xarakteristikaları 

Mənbə: EViews tətbiqi proqram paketinə əsasən müəllif tərəfindən 

hazırlanmıĢdır. 

 

           Qrafik 3.4.7-dən istifadə edərək Azərbaycan Respublikasında neft 

maĢınqayırma müəssisələri üzrə əmtəəlik məhsul satıĢınının yarımilikillər üzrə 

proqnoz qiymətlərini də müəyyən etmək olar.  

Nəticə. AparılmıĢ tədqiqat nəticəsində aĢağıdakı nəticələr əldə edilmiĢdir: 

 Müəssisənin maliyyə dayanıqlığının əldə edilməsi üçün baĢqa Ģərtlər 

eyni olduqda, həmçinin istehsal və reallaĢdırılan məhsul həcminin tədqiq 

edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təbiidir ki, reallaĢdırılan məhsul 

göstəricisi hər bir müəssisənin istehsal etdiyi məhsulun həcmindən, onun bazar 

seqmentində tutduğu mövqedən çox asılıdır. Bununla belə, bu məhsulun 

həcminə bir sıra amillər təsir edir ki, onlar bilavasitə müəssisənin öz fəaliyyəti 

ilə əlaqədardır. Əmək məhsuldarlığının təsir edici amil kimi modelə daxil 

olması, bu göstəricidə elmi-texniki tərəqqi hesabına innovativ texnologiyaları 

nəticələrinin əks olunması ilə əlaqədar olmuĢdur. Bu məqsədlə çox amilli 

reqressiya modeli Azərbaycan Respublikasında neft maĢınqayırma müəssisələri 

üzrə hər bir ASC üçün alınmıĢ, onun göstəriciləri statistik meyarlarla 

qiymətləndirilmiĢdir. Qiymətləndirilmə nəticəsində müəyyən olunmuĢdur ki, bu 

modellərdən həmin ASC-in istehsal-təsərrüfat fəaliyyətində və operativ 

qərarların qəbulunda istifadə oluna bilər. Tədqiqat nəticəsində müəyyən 

edilmiĢdir ki, Bakı Polad Burazlar Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, NeftqazmaĢ ASC,  

Bakı Neft Mədən avadanlıqları ASC müəssisələrində əmək məhsuldarlığının bir 

faiz artması, əmtəəlik məhsul satıĢının həcmini 0,36% , əsas istehsal fondların 

dəyərinin bir faiz artması, əmtəəlik məhsul satıĢının  həcmini 0,67 % 

azalmasına, dövriyyə vəsaitlərinin bir faiz artması isə əmtəəlik məhsul satıĢının 

həcmini 0,32% azalması, innovasiya xərclərinin bir faiz artması isə əmtəəlik 

məhsul satıĢının  həcminin 0,52% artması ilə nəticələnir. 
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РЕЗЮМЕ 

ИСМАИЛ ШАРИФ 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

       В статье анализируетса роль предприятий нефтяного машиностроения как основной 

решающей сферы экономики. Здесь была подчеркнута важность преобразования 

нефтедобывающих предприятий в акционерные общества открытого типа, которые были 

созданы в связи с проведением в Азербайджанской Республике за годы независимости 

многих реформ, в том числе приватизации. В статье проведена эконометрическая оценка 

деятельности ОАО «Баку Полад Буразлар», ОАО «Баку Нефть Мадан», ОАО 

«Нефтегазмаш» на основании статистических данных за 2015-2021 годы и получены 

соответствующие результаты, имеющие практическое значение. 

         Ключевые слова: нефтяное машиностроение, промышленность, акционерное 

общество, модель, регрессия, основные фонды, производительность труда, оборотные 

средства, незавершенное производство. 

 

SUMMARY 

ISMAIL SHARIF 

THE ASSESSMENT OF MACHINE BUILDING ESTABLISHMENTS OF THE 

AZERBAIJAN REPUBLIC  

       In the article, the role of petroleum engineering enterprises as the main decisive sphere of 

the economy is analyzed. The importance of transforming oil-producing enterprises into joint-

stock companies of the open type, which were created in connection with the implementation of 

many reforms in the Republic of Azerbaijan during the years of independence, including 

privatization, was emphasized here. In the article, an econometric assessment of the activities of 

OJSC "Baku Polad Burazlar", OJSC "Baku Neft Madan", OJSC "Neftegazmash" was carried out 

based on statistical data for 2015-2021 and relevant results of practical importance were 

obtained. 

         Key words: petroleum engineering, industry, joint-stock company, model, regression, 

basic funds, labor productivity, working capital, incomplete production. 
 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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POETĠK DĠLDƏ ĠFADƏ VƏ FĠKĠR YENĠLĠYĠ 

 

Məqalədə Aqzərbaycan dilinin bədii xüsusiyyətlərindən danıĢılır. Bu məqsədlə poetik 

dildəki yeni ifadələr və fikirlər təhlil edilir. Ayrı-ayrı Ģairlərin yaradıcılığı araĢdırılr və onların 

əsərlərindəki yeni ifadə faktları üzə çıxarılır və maraqlı üslub faktları tədqiq edilir. Məqalədə 

irəli sürülən elmi-nəzəri fikirlər dil-üslub materialları ilə əsaslandırılır.  

Açar sözlər: dil, üslub, söz, fikir, ifadə. 

 

Bədii dil bütün dövrlərdə türk xalqlarının tarixində, o cümlədən Azərbay-

canda zənginliyi və təsiri ilə seçilmiĢdir. Həm yazılı bədii dil, həm də ondan 

daha qədim olan Ģifahi bədii dil xalqımızın təfəkkür və nitq mədəniyyətini yetə-

rincə ifadə edə bilir. Bu anlamda, Ģifahi bədii dilimiz daha yüksəkdə dayanır. 

Barmaqları mürəkkəb tanımayan, yazı-pozu bilməyən nənə-babalarımız yüzlər-

lə, minlərlə Ģeir müəlliflərindən daha gözəl, daha möhtəĢəm fikirlər ifadə edən 

sözlər söyləmiĢlər: 

Əzizim, neynim sənə,  

DüĢübdür meylim sənə. 

Mən dönsəm, üzüm dönsün, 

Sən dönsən, neynim sənə? 

 Bu misraları oxuyanda, onların hansı məqsədlə deyildiyini anlayanda 

düĢünürsən ki, vəfanı, etibarı bundan artıq ifadə etmək mümkün deyil.  

Su gələr, axar, gedər, 

Bəndləri yıxar, gedər. 

Dünya bir pəncərədir,  

Hər gələn baxar gedər. 

 Bu dünyanın keçici olması haqqında cildlərlə kitablara dəyən bu misralar 

nənə-babalarımızın ağlından, təfəkkürü mədəniyyətinin dərinliyindən xəbər 

verir.  

Əzizim, gül üĢüdü, 

ġeh düĢdü, gül üĢüdü. 

Güldün, əqlim apardın, 

O necə gülüĢüdü? 

Səkkiz hərfdən yaranan söz və cümlələrin (gül üĢüdü) müxtəlif məqamlara 

salınması bacarığı, görəsən, dünyanın daha hansı xalqında ola bilər? ġifahi ədəbi 

dildəki insanı heyranlıqda qoyan fikirlərin dərinliyi yüzlərlə Ģairi ―ovsununa 

salıb Ģairlik ixtiyarını  əlindən alacaq‖ gücə malikdir:  

Əzizim, baxdı yarım, 

Baxtımın taxtı yarım. 

Üzündə göz izi var, 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

Sənə kim baxdı, yarım?!   

 Məgər gözün izi olurmu? Bu izi təsəvvürə gətirib görə bilmək yalnız bədii 

dilə xasdır. 

ġifahi ədəbi dildə ümümxalq təfəkkürü əsas rol oynasa da, yazılı ədəbi 

dildə ayrı-ayrı söz ustalarının xidməti mühüm yer tutur. Bütün yazarlar, bir 

tərəfdən, ədəbiyyatın zənginləĢməsinə çalıĢmıĢ, digər tərəfdən isə ədəbi dilimizə 

müəyyən qədər töhfələr vermiĢlər. Hər bir sənətkara dəyər vermək üçün ilk 

olaraq onun dilindən baĢlanılmasının zəruriliyi qəbul edilmiĢ yollardan 

birincisidir. Dilin insanı dəyərləndirmək üçün əsas vasitə olduğunu deyənlər çox 

haqlıdırlar. ġairin ədəbi dil tarixindəki qiyməti, yeri, rolu onun dil-üslub 

keyfiyyətləri ilə müəyyənləĢir.  

Azərbaycan bədii dilinin inkiĢafında müĢahidə olunan xüsusiyyətlərdən 

biri yeni söz və ifadə yaradıcılığıdır. 

Klassik və çağdaĢ poetik örnəklər əsasında demək olar ki, Azərbaycan bə-

dii dilinin inkiĢafı prosesində hər zaman yeni söz və ifadə yaradıcılığına müsbət 

münasibət olmuĢdur. Yazarlar əsərlərində yeni ifadə yaradıcılığı örnəklərini za-

man-zaman çoxalaraq üslub keyfiyyətini təmin etmiĢlər. Belə ifadələrdən biri ki-

mi ―saçın zəncirinə könül vermək‖ kimi uğurlu bədii dil örnəyinə əvvəl Nəsimi-

nin, sonra isə ―saçın zəncirinə könül bağlamaq‖ Ģəklində Vaqifin dilində rast 

gəlirik.  

   Miskin saçın zəncirinə verdi Nəsimi könlünü, 

 Ayrux nə hacətdir ana zənciri zindan, qandasan? (5, 151). 

Vaqif deyir: 

Saçın zəncirinə könül bağlayıb 

Məcnun kimi düĢdüm dağa, Fatimə. 

Vaqifin dilində ―könülə dayaq qoymaq‖, ―dərman eləməyə ayaq qoymaq‖, 

―hicranın altından çıxmaq‖, ―ruzigarım qara günə bağlanması‖, ―qiblə yelləri‖, 

―canan dağı‖, ―könüldən qeybət etmək‖, ―yarlıq etmək‖, ―könülün ĢüĢəsini sın-

dırmaq‖, ―əhli-kamal‖, ―zülfün sevdasına baĢ qoĢmaq‖, ―Ģəhlalanmaq‖, ―ziba-

lanmaq‖, ―Ģeydalanmaq‖, ―könül bağının ĢümĢadı‖ və s. kimi onlarla maraqlı 

söz və ifadələr vardır. 

Sonrakı dövrdə Molla Cumanın dilindəki dərd qılıncı, hicran ağnağı, 

könülün qərib qonağı, cəlladi gözlər, xəyalda hərlənmək, kamal möhtacı, 

sevdanın köhnəlməyi, hicran tapdağı, peĢman dəftəri, möhnət çəməni və s. kimi 

ifadələr təravəti ilə seçilən dil vahidlərindəndir. ―Könülün evinə zəlzələ 

düĢməsi‖ ifadəsi isə tamamilə təzə-tərdir: 

Bir kəlmə camalın vəsfin söylədim, 

Ağzımdan çıxmamıĢ yüz dilə düĢdü. 

Görübən xiffətin əfqan eylədim, 

Könlümün evinə zəlzələ düĢdü (4, 108). 

S.Vurğunun dilində müĢahidə edilən gecənin qəlbi, zülm eli, sayğısız 

divanə, elçiləmək, xəyal küsdürmək, səfalət yuxusu, tufanlar əsri, qatil qəlb, 

suların duyumlu səsi, köhnə romantikanın xəstə qurdu, motorlu kəlmələr, ġərqin 

ciyərlərini gəzən azar, Ģerin baĢında turp əkmək, qafiyəlıi dəllallar, sənətin 

bazarı, dərd almaq, dərd yemək, dərdli qəzəl, nazik adamlar, tərlan könül, azğın 
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ürək, ətəkli çöllər, qəlbi saz kimi çalmaq, sərsəm gecələr, rəssam xəyallı, sözün 

sağı, rəngi rəngləmək, topuqdan yüksəyə qalxmayan xəyal, kağızın yorulmağı, 

həsrətin son övladı, Ģəfəqlərdə çimən təbiət, sənətin yarı, çarlığın zülüm quĢu, 

haqqın dodaqları, uğursuz dillər, ala gözlü gündüzlər, sərin küləyin nazlanmağı, 

səhərlərin ülkər gözü, dənizlərdə kürək çəkən xəyallar, açarsız, qapısız 

əfsanələr, küsəndirmək, Ģerin könül dastanı, könül yolçusu, axar qoĢmalar, 

sınğın ruh, can verən Ģeirlər, fələk bəxtimizə baxdı qıyqacı, yaslı köynək, səhərin 

tərlan seyri, könül kamançası, qara böhtan, qəlbi Ģaxta vurmaq, azadlıq çırağı, 

fəlakət divi, könüldən-könülə yol açmaq, ürəyi sovqat göndərmək, ağılın fəzası, 

könüllər mülkü, ovçu könül və s. kimi çoxsaylı ifadələr yeniliyi ilə seçilir. 

Yeni söz-ifadə yaradıcılığı baxımından Süleyman Rüstəmin də dili zəngin 

və maraqlıdır. Onun dilindəki söz dövləti, ürəkdən-ürəyə yol çəkmək , haqq 

sözləri hicranlı, fəlakət təbili, heçstan əhli, böhtanzadə,  xanəndə bülbüllər, qan 

dodaqlı gülöyĢələr, “noğul-noğul yağan qar, payız baharı və s. kimi ifadələr 

poetik sintaksis örnəkləridir. S.Rüstəmin dilində seyran sözü diqqəti çəkən 

maraqlı leksik-qrammatik vahidlərdəndir. Ədəbi dilimizdə bu leksemə Mikayıl 

MüĢfiq, Nəbi Xəzri kimi söz sənətkarlarının dilində də rast gəlirik. Onlardan 

daha əvvəl isə Q.Zakirin dilində bu sözlə qarĢılaĢmaq mümkündür: 

Badi səba, söylə mənim yarıma, 

Gözəllər çıxıbdır seyrana, gəlsin.  

 S.Rüstəmin də dilində ―seyran‖ sözünə rast gəlirik:  

Bəxtini bəxtimdə görəcək aləm, 

Silinib gedəcək lüğətdən ələm. 

Vətən torpağını əlində qələm, 

ġairlər seyrana çıxacaq mənsiz (6, 27). 

Bir sıra klassik və müasir Ģairlərin, o cümlədən S.Rüstəmin dili təsdiq edir 

ki, ―seyran‖ sözü ədəbi-bədii dilimizdə bir çox məqamlarda iĢlənmiĢdir. 

Diqqətiçəkən faktdır ki, bu söz Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətində qeydə 

alınmayıb, lakin həmin söz əsasında formalaĢan seyrəngah sözü 592-ci səhifədə 

göstərilmiĢdir.  Necə ola bilir, sözün əsas hissəsi lüğətdə yoxdur, lakin Ģəkilçili 

forması vardır və o da heç düzgün yazılmayıb, ona görə ki, -gah Ģəkilçisi seyrən 

deyil, seyran sözünə qoĢulmalı idi. Bu Ģəkilçi bəndərgah, qibləgah, niĢangah  

sözlərində olduğu kimi, sözün kökünü dəyiĢə bilmir. Lüğətdə isə seyr+an+gah 

əvəzinə, seyr+ən+gah morfemlərinin birliyi diqqəti cəlb edir. MənĢə baxımından 

milli olmasa da, bu söz ürəyəyatan dil vahidlərindəndir.  

Hüseyn Arifin dilindəki qaya ətri, daĢ ətri, həsrət odu, möhnət sınağı, 

yuxunun naz satmağı, duman dənizi, səyyar duyğular, atüstü ehtiram, hicran 

dəryası, qönçə niyyət, gözün düĢərgəsi, bulud-bulud yuxu, dağın qaya qulağı, 

könülün kövrək vaxtı, köhlən dağlar, cığır kəmənd, dözüm paltarı, duru 

duyğular, bir nağıllıq yalan, Nəriman Həsənzadənin dilindəki eĢqin mənzili, 

ilahi ağrı, mənəvi qəsd, qul ləhcəsi, sısqa istedad, yalançı Ģöhrət, azadlıqdan 

qazanılan əsarət, istedad faciəsi, Ģerimizin Həmzətov kürsüsü, mikrofon 

xanəndəsi, eĢqin pedaqoji imtahanı kimi ifadələr uğurlu dil vahidlərindəndir. 
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Bundan baĢqa, Fikrət Qocanın dilindəki qanunun lalı, gözəl dərd, zərif 

hövsələ, arzunun silahı, sərxoĢ qəm, soyuq mütilik, qaynar risk, hava hörmək, 

ömrün güney səması, xəyalın yüyrük yırğalamağı kimi ifadələr də diqqəti çəkir. 

Musa Yaqubun poetik dili də üslub tapıntıları ilə zəngindir. ġairin dilində 

belə bir yeni ifadə vardır: hörmət tərəzisi. 

Ağırı, yüngülü yerbəyer eylər, 

Bu dünya özü bir daĢ tərəzidir. 

Ariflər gözündə, haqq divanında  

Hörmət tərəzisi baĢ tərəzidir. 

 ―YaĢıl həyəcan‖ birləĢməsi də maraqlı dil vahidlərindəndir: 

Bir buğda dəniydim, düĢdüm torpağa 

ġaxta, qar altında yarımcan oldum. 

Torpaqdan yapıĢıb qalxdım ayağa, 

Baharda bir yaĢıl həyəcan oldum... (9). 

―Könlümdə hələ çox söz toxumu var‖ misrasındsa isə Ģair ―söz toxumu‖ 

adlı maraqlı birləĢmə iĢlətmiĢdir. Musa Yaqubun dilindəki qismət çiçəyi, ərk 

yeri, hörmət tərəzisi, sevda çiçəklərim düĢüb qırğına, yağıĢın qərib səsi, ilahi 

baxıĢ, ümid Ģeiri, ümid ulduzu, yaĢıl həyəcan, söz adamı, mənafe oyunu, söz 

dustağı, arzunu səməndə mindirmək, günəĢin tellərini əmmək, aĢkarlıq xoru,  

Ģeir bazarı, hicran qoxusu, bənövĢə sözü, dünyanın doğmalıq qolları, yol azan 

ümid, sırğa-sırğa damcılar  və s. kimi ifadələr belə tapıntılardandır.  Bu 

baxımdan,  Eldar BaxıĢın  xəyalın qanadında çapmaq, ölümün zirvəsi, dərdli 

neft, yaxĢı adamların tənəzzülü, yaman adamların taraqqası, sözü minib 

çapmaq,  sözün üstünə qar yağması ifadələri də diqqəti çəkir. Əli Kərimin 

dilindəki ―kainatı sahmana salmaq‖ ifadəsi təravəti ilə seçilir: 

Qayıt, yerinə qoy Ayı, GünəĢi, -  

Yenə olduğutək görüm həyatı. 

Qayıt, gözüm nuru, könlüm atəĢi, 

Qayıt, sahmana sal bu kainatı (1, 153). 

―Kainatı sahmana salmaq‖ səslənməsi və mənası ilə nə qədər də gözəl 

ifadədir! ġair hamı kimi demir ki, ayrılıq çətindir, o, dünyanı alt-üst elədi, deyir 

ki, Ayı, GünəĢi yerinə qoy, onlar yerində olsa, hicran da bitər. Doğrudan da, Əli 

Kərimin bəhs elədiyi hicran fərqlidir, diqqəti çəkəndir.  

Qabilin dilimizdəki sözlər əsasında yaratdığı yeni ifadələr onun ədəbi 

dilimizə yüksək münasibətini üzə çıxarır. Qürur sırımaq, ləyaqət müəllimi, 

sədaqət müəllimi (N.Rəfibəyli haqqında), “dümbələk Ģair”, səviyyə fəlakəti, 

cəhalət qayığı, milli Ģərəfsiz, lal qəzəb, pərdəli kin-küdurət, əxlaq arĢını, hərzə 

dolu yazılar, neĢtər dolu, əqrəb dolu, gürzə dolu yazılar, vicdanın sərhədi, 

ixtiyar qulu, qərar qulu, qayda qulu, zırxana, ağılın vərdiĢi,  ağlı-qaralı mərmər 

dastan (ġəhidlər xiyabanı), ibrətamiz ehtiĢam, dəvə duyğusu, havakabab, 

yumruq möhürü, trəsdiqə varmaq, laqeydlik yükü, təsvirsiz təbəssüm, millətin 

Ģairinə heykəl borcu, əməl borcu, sabahkı xələfə təməl borcu, asılııq borcu, 

bəxtin nərd taxtası, etiraf elanı, yaltaq cəsarət, imza yarıĢı, haram əzəmət, quru 

böhtan, sərxoĢluq toxumu və s. kimi onlarla yeni mənalı ifadələr Qabilin öz 

qələminə məxsusdur. Sabir Rüstəmxanlının dilindəki ağıl çıraqları, dərd ağacı, 
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tarixə dəllallıq edən, sözün pası, torağayın səhər himni, sözlə körüklənmək, qul 

söz, Ģeirlə evdarlıq etmək, əqidə alveri, qan içəndə qorxmayanın sözdən 

qorxmaq müəmması, söz güdmək, sözə əvəz ehtiyac, özgənin havasını çaldıran, 

fitnə göyərtmək, dərd bağıĢlamaq, söz dəcəli, söz bayrağı, duyğuların əkinçisi, 

qəmin güllələnməsi, düĢüncənin güllələnməsi, qisas baxıĢı, ölüm baxıĢı, intiqam 

məlhəmi, kürsü qəhrəmanı, çəmən hanası, kürsü vədəsi, hərracxana bayquĢu, 

sözdən asılmaq, dərdə bələk gülməcə, xırdalar dünyası, söz bazarı, söz məzarı, 

söz xəstəliyi, söz yoluxucusu, qeybət itiləmək, qeybət üyütmək, qeybət məzarlığı, 

Ģeytan toxumu, tarixin hanası, inam yasağı, qəm tarixi, divanə həsrət, ruh 

dastanı, duyğu heykəli, yarpaq leysanı, səadətin quruması, kədərin boy atması, 

turĢumuĢ gülüĢ, əzik sözlər, yurdun tarix hasarı, rüĢvət məzənnəsi, siyasət qumu, 

cəhənnəmin filialı, cəhənnəmçi, ruh dili, ürək bayraqlı, tayfa mərəzi, cənnətin 

filialı, dəli sevda, pul iĢığı, tarixin pası, əllərin dilsiz cavabı, ürəyin mərhəmət 

savabı, möcüzə sərgisi, etnomüĢtəbehlər, retrokommunistlər, hədiyyə çocuqları, 

istəyin yazı, istək yaĢı, əlacsız sükut,  Ģeytan çömçəsi, Ģeytan ümidi, namus 

qalaları, lal yazılar və s. kimi onlarla təzə-tər söz və ifadələr ədəbi-bədii 

dilimizin məzənnəsini meydana qoya bilir. 

Söz-ifadə yeniliyi ilə yanaĢı, fikir təzəliyi də bədii dilin xarakterik 

cəhətlərindəndir. N.Rəfibəyli deyir: 

Bilsəydim, gələcəksən, 

Könlümdən bayraqlar asardım. 

 Məlumdur ki, hər hansı bir ölkəyə və ya Ģəhərə əziz qonaq gələndə və ya 

xüsusi tarixi günlərdə, bayramlarda yüksək yerlərdən bayraqlar asılır. ―Könüldən 

bayrağın asılmağı‖ isə bədii dil faktıdır.  

 Yuxarıdakı ötnəklər Azərbaycan bədii dilində çox sayda söz-ifadə 

yaradıcılığı faktlarının və yeni fikir örnəklərinin olduğunu gödtərir. 
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РЕЗЮМЕ 

САДАГАТ ГАСАНОВA 

ВЫРАЖЕНИЕ И НОВАТОРСТВО МЫСЛИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье говорится о художественных особенностях азербайджанского языка. Для 

этого анализируются новые выражения и идеи в поэтическом языке. Рассматривается 

творчество отдельных поэтов, выявляются новые выразительные факты в их 

произведениях, исследуются интересные стилистические факты. Выдвинутые в статье 

научно-теоретические идеи обосновываются лингвистическим и стилистическим 

материалом. 

Ключевые слова: язык, стиль, слово, мысль, выражение. 
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SUMMARY 

SADAGAT HASANOVA 

INNOVATION OF EXPRESSION AND IDEA IN POETIC LANGUAGE 

The article deals with the artistic features of the Azerbaijani language. For this purpose, 

new expressions and ideas in poetic language are analyzed. The creativity of individual poets is 

investigated and new expressive facts in their works are revealed and interesting stylistic facts 

are researched. The scientific-theoretical ideas put forward in the article are based on linguistic 

and stylistic materials. 

Keywords: language, style, word, idea, expression. 
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MĠRZƏ ĠBRAHĠMOVUN “FIRTINA QUġU” POVESTĠNDƏ SOSĠAL-SĠYASĠ 

GERÇƏKLĠK PROBLEMĠ 

  

 Məqalədə Azərbaycan nəsrinin görkəmli siması olan Mirzə Ġbrahimovun yaradıcılıq 

yolundan bəhs olunmuĢ, onun yaradıcılığında cənub mövzusunun iĢlənməsi məqamlarına diqqət 

yönəldilmiĢdir. Həmçinin M.Ġbrahimovun “Fırtına quĢu” tarixi povestində Cənubi Azərbaycan 

həyatı, məĢrutə hərəkatının bədii əksi məqamları tədqiqata cəlb olunmuĢdur. Qeyd olunmuĢdur 

ki, povestdə məĢrutə hərəkatından, Cənubi Azərbaycan həyatından bəhs olunmaqla dövr 

haqqında dolğun informasiyalar verilmiĢdir. 

 Açar sözlər: M.Ġbrahimov, “Fırtına quĢu”, tarixi povest, məĢrutə 

 

Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığında tarixi nəsrin mövzu dairəsi barədə 

fərqli fikirlər mövcuddur. Müstəqillik illərinin ədəbiyyatĢünaslığında bu barədə 

müxtəlif yanaĢmalar özünü göstərir. Tarixi nəsrin mövzu dairəsində görkəmli 

tarixi Ģəxsiyyətlərin həyat yolunu qələmə almaq artıq ənənə halını almıĢdır. Belə 

ki, məĢhur inqilabçıların həyatı, mübarizə yolunun iĢıqlandırılması tarixi nəsrin 

mövzu dairəsində xüsusilə seçilməkdədir. Qeyd edək ki, bu istiqamətdə diqqəti 

cəlb edən əsərlər içərisində Cənubi Azərbaycandakı inqilabi hərəkatı mövzu alan 

əsərlərin önəmli yeri və rolu vardır. Bu səpkidə qələmə alınan tarixi mövzulu 

povestlərdən biri də Xalq yazıçısı Mirzə Ġbrahimovun ―Fırtına quĢu‖ əsəridir. 

―Müasir insanın estetik zövqü onun ümumi mədəni səviyyəsi ilə birlikdə inkiĢaf 

edir‖ (1, s. 118), yazan Mirzə Ġbrahimovun ―Fırtına quĢu‖ povesti də sənətə bu 

yanaĢmanın məhsuludur. Mirzə Ġbrahimovun Cənubi Azərbaycanın Sərab 

vilayətinin Evə kəndində doğulması, sonradan, Ġkinci Dünya Müharibəsi 

illərində cənuba göndərilməsi onun yaradıcılığına da təsirsiz qalmamıĢdır. Onun 

yaradıcılığındakı bu istiqamətə diqqəti cəlb edən ədəbiyyatĢünas Nurlana 

Əliyeva yazır: ―Mirzə Ġbrahimov ... 1941-ci ilin yayında ...Təbrizə gəlir. O, ... 

«Vətən yolunda» qəzetinə redaktor təyin olunur.... Mirzə Ġbrahimov da Təbrizdə 

sovet nümayəndəsi kimi Milli hökumətə yardım edirdi və onun həmiĢəlik 

olduğuna ümidliydi.... Moskva Milli Hökumət fəalları üçün Bakıda yarı leqal bir 

təĢkilat yaratdı. Həmin təĢkilat 1945-ci ildə Təbrizdə yaradılan «Azərbaycan 

Demokrat Partiyası» adını daĢıdı. 1946-cı il mühacirlərinin bu təĢkilatının qeyri-

rəsmi rəhbəri də Mirzə Ġbrahimov idi.‖ (2, s. 75).  Qeyd edək ki, ―Azərbaycan 

ədəbiyyatında ilk siyasi roman‖ kimi xarakterizə edilən ―Gələcək gün‖ 

romanında da Mirzə Ġbrahimov cənub mövzusuna müraciət etmiĢ (1, s. 76) və 

Cənub mövzusunda silsilə əsərlər müəllifidir (2). Əsər müəllifin çoxillik 

axtarıĢları, bilavasitə Ģahidi olduğu, eĢitdiyi hadisələrin bədii təqdimi kimi də 

maraq doğurur. Tarixi povestdə dövrün geniĢ salnaməsi yaradılmıĢ, obrazların 

milli, ideoloji cizgiləri dövrün ədəbi reallıqları çərçivəsində iĢıqlandırılmıĢdır. 

Povestdə ədibin ciddi cəhdləri nəticəsində dövr tamlıqla əhatə edilmiĢdir. 
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Qələmə alınan dövr, yaradılan tarixi aura cənubda baĢ verən hadisələr haqqında 

bitkin fikir söyləməyə əsas verir. 

Əsərdə XX əsrin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda inqilabi kimliyi, 

milli-tarixi xidmətləri ilə seçilən, bütün varlığı ilə mübarizəyə həsr olunmuĢ 

ömür yolu yaĢayan, ―sosialist‖ düĢüncələrin daĢıyıcısı olan Xosrov Ruzbehin 

həyat və fəaliyyəti, mübarizə yolu iĢıqlandırılmıĢdır. 1966-cı ildə qələmə alınan 

―Fırtına quĢu‖ povesti janrın uğurlu nümunələrindəndir ona görə ki, əsərdə 

qəhrəman milli, mənəvi, pisixoloji, ruhi aləmi, inqilabi fəaliyyəti, ağır Ģəraitdə 

keçən dolanıĢığı və bütün bunlara rəğmən məğrurluğu, əzmi, iradəsi, qayəsi 

yolunda əmin addımları, azadlıqsevərliyi, daxili ədaləti ilə canlandırılır. Yazıçı 

məharaətlə iĢlədiyi səhnələrdə Xosrovun ailəsi, uĢaqlığı, atasının fəaliyyəti 

barədə tutarlı məlumatlar verir. Bununla da Xosrovun formalaĢması, düĢüncə 

olaraq yetiĢməsində atasının əvəzsiz rolu, kimliyinin də təsiri göz önündə 

canlanır. Nümunəvi xidməti, təmiz mənəviyyatı ilə seçilən atasının əzablı, 

sədaqətli, Ģərəfli ömür və əmək fəaliyyəti, xüsusilə Mülayir vilayətinin jandarma 

rəisi olanda belə təmizliyi Xosrov Ruzbehin xarakterini, azadlıqsevər ruhunu 

formalaĢdırmıĢdır. Xosrovun uĢaqlığı, gəncliyi, yarımçıq qalan ali təhsili, hərbi 

xidmət yolunun ayrı-ayrı məqamları gözlərimiz önündə canlandıqca onun 

düĢüncələrinin getdikcə kamilləĢdiyini müĢahidə edə bilirik. Xosrov Ruzbeh 

sıradan hərbiçi, fikir adamı deyil. O, düĢüncə adamıdır, ideoloqdur, maarifçidir, 

mahir pedoqoqdur. Xosrov Ruzbeh ―Topçuluq sahəsi üçün ali riyaziyyat kursu‖, 

‖Fəlsəfənin əsasları‖, ―UĢaq evdə və məktəbdə‖, ―Rus dilini təkbaĢına 

öyrənənlər üçün dərslik‖, ‖Elmi sosializm və utopik sosializm‖ kimi elmi, 

pedoqoji əsərlərin müəlifidir və bu faktlar onun hərbi sahədə ideoloji iĢlə 

möhkəm silahlandığını, yüksək elmi, ideoloji biliklərlə silahlanmıĢ kadrlar 

yetiĢdirdiyini göstərir. 

Xosrovun amalını, düĢüncələrini məĢhur inqilabçı Təqi Əraninin 

―Difaiyyə‖ əsərindən xatırladığı, təkrarladığı ―Öz həyatını cəmiyyətin inkiĢafı 

yolunda mübarizədə qurban verməkdən böyük iftixar ola bilməz‖ (3, s. 173) 

sözləri qədər heç nə ifadə edə bilməz. Əsərin sonrakı səhifələrində Xosrov 

Ruzbehin Cənubi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən inqilabi ‖Tudə‖ təĢkilatın 

rəhbərlərindən olduğu məlum olur. Eyni zamanda onun dilindən verilən 

müəyyən informasiyalar təĢkilat haqqında da da məlum cizgiləri formalaĢdırır. 

Ruzbehin amalına çevrilmiĢ bu fikirlər məĢhur Cordano Brunonun sözləri-

dir. Bu həm müəllifin axtarıĢının, həm də obrazın mütaliəsinin göstəricisidir. 

Xosrovun dilindən dəfələrlə, 138, 148-ci səhifələrdə səsləndirilən ―Ləyaqət və 

qəhrəmanlıqla ölmək, alçaq yollarla qələbə çalmaqdan yaxĢıdır‖ -sözləri onun 

qəhrəman simasının hüdüdsuzluğunu göstərir. Müəllif Xosrovu mütaliəli, 

savadlı Ģəxs kimi təqdim edir və onun dilindən səsləndirilən Sədi ġirazinin 

―Ġnsanın bədəni insanlıq ruhu ilə Ģərtlidir, gözəl paltar hələ insanlıq niĢanəsi 

deyildir‖ (3, s. 151) -sözlərini onun tələbəsi, onu yolundan döndərməyə çalıĢan 

Nurməhəmməd Aynasaza yönləndirilir. Əvəzində Nurməhəmməd də Sədinin 

Ģeiri ilə cavab verir: ‖Əgər adamlıq göz, ağız, qulaq və burundan ibarət olsaydı, 

naxıĢlı divarla adam arasındakı fərq nədən ibarət olardı?‖. 
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Fırtınalar qoynunda keçən ömür, inqilab yolu Xosrov Ruzbehi Əhvaz 

Ģəhərinə gətirir, sürgün olunur. Amma bu son deyil. 

Xosrov bu mübarizədə tək deyil. Aynasaz, Əzim Əsgəri kimi inqilabçı 

yoldaĢlar süjet xəttində müəyyən aktiv fəaliyyətləri ilə Xosrov və onun çevrəsi, 

düĢüncələri, mübarizəsi haqqında dolğun fikir yaradır. Nurməhəmməd obrazı bu 

baxımdan daha çox maraq doğurur. O, nə qədər Xosrovu yolundan döndürməyə 

çalıĢsa da, ona yolun sonunun uçurum olduğunu xatırlatsa da sonda Xosrova, 

məĢrutə hərəkatına sədaqətli olan yalnız odur. Əzim Əsgəri isə Nurməhəmmədə 

nisbətdə ziddiyyətli, hətta xaindir. Əzim Əsgəri 6 iyul 1957-ci il tarixdə Xosrovu 

ələ verir. Nəticə olaraq Xosrov kasıb daxmasından uzaqlaĢmaq məcburiyyətində 

qalır, sonda yaralı halda ələ keçirilir, gözünü tək hücrəli kalonda açır. 

Onun iradəsini qırmağa çalıĢırlar, olamazın iĢgəncələr verirlər. Psixoloji, 

fiziki təsirlə onun ―dilini açmağa‖ çalıĢırlar. Hətta onun paltarlarını alırlar, 

müxtəlif iĢgəncələrə məruz qoyurlar. Müstəntiqlə uzun görüĢlərdən müəyyən 

məqamlar verilir. Bu səhnələrdə onun mətanətinin Ģahidi oluruq. Müstəntiq onu 

cəsusluq etməyə sövq etsə də dəyiĢən bir Ģey olmur. Çünki, o, yolunda əmindir, 

ölməyə hazırdır. Xosrov cəsusluqdansa ölümü üstün tutur, marksistliyi ilə fəxr 

etdiyini deyir. Qeyd edək ki, xalq qəhrəmanı Xosrov Ruzbehin mübarizə yolunu 

əks etdirən əsərdə əslində bir də Xosrov-Afaq məhəbbət xətti vardır. Düzdür 

bəzən inqilabi ideyaların arxasında qalsa da bu məhəbbət ülviyəti, sədaqəti ilə 

rəğbətə layiqdir. Yazıçı Xosrovun dünyasında sevginin yerini ən təsirli detallarla 

ifadə edir: ‖Ağır iĢlərdən, gizli həyatın və gizli inqilabi iĢin daimi həyəcanlarla 

dolu qayğılarından azad olan kimi Afaq iĢıqlı bir səadət heykəli kimi gəlib 

dururdu qabağında...‖ (3, s. 172). Zindana düĢən, ölümün pəncəsində olan 

Xosrovu Afaq son anda belə unutmur, zindanda onu görməyə gəlir, ölüm 

məhkumu olduğunu bilsə də onunla kəbininin kəsilməsini istəyir. Afaq əvvəl 

məhəbbətinə, sonra Xosrova və inqilabi hərəkata münasibətində ―obrazını 

kamilləĢdirir‖. 

Əsər, eləcə də Mirzə Ġbrahimov yaradıcılığının tədqiqatçısı, ədəbiyyatĢü-

nas Abbas Hacıyev povest haqqında yazır: ―O, povestdə həm incə, sarsıdıcı 

psixoloji boyalardan, həm də odlu bədii publisistikadan istifadə edir‖ (2, s. 42). 

Əsərin sonunda müəllifin xüsusi emosiya ilə təsvir etdiyi səhnə Xosrovu 

obraz olaraq oxucu gözündə ucaldır, əbədiləĢdirir. ―...Xosrov Ruzbehi öldürmək 

olar. ġücaət və igidliyi, namus və vətənpərvərliyi, insanpərvərlik və fədakarlığı 

isə heç vaxt Ġran xalqının ürəyindən silib çıxarmaq olmaz. Mənə yas saxlamayın, 

mənim əzizlərim. Məndən arxayın olun, edam dəqiqəsində də, Xosrov Ruzbeh 

qorxu nə olduğunu bilməyəcək. Canan eĢq ilə yaĢayan sədaqətli aĢiqdirsə edam 

günündə gözünü qırpmamalıdır...‖ (3, s. 194). Qeyd edək ki, əsər sovet dövründə 

qələmə alınmıĢdır və sözsüz ki, sosialist ideologiyasının təsiri danılmazdır. 

Qəhrəman mübarizdir, dönməzdir, cəsurdur və ömrünün sonuna qədər idealına 

xəyanət etmir. Bu xüsusiyyət onun qəhrəmanlıq missiyasının tərkib hissəsidir. 

Amma bir də həyat, həyati reallıqlar vardır. Ölüm ―həqq‖dir, deyilib. Xosrov 

insan olaraq ölümə daha yaxındır, yaxud özünü bu məqamda görür. Povestin 

mətnindən də görüldüyü kimi Xosrov ölümü sanki arzulayır. Bu müəllif 

düĢüncəsindən gəlsə belə ―Vətən üçün ölməkdənsə vətən üçün yaĢamaq, daha 
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çox xidmət etmək‖ ideyası ―qəhrəman‖ üçün daha məqbul düĢüncədir 

fikrimizcə. 
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РЕЗЮМЕ 

АЛИ ГАШИМОВ 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В 

ПОВЕСТИ "БУРЕВЕСТНИК"МИРЗЫ ИБРАГИМОВА  

В статье рассказывается о творческом пути выдающейся лицности 

азербайджанской прозы Мирзы Ибрагимова, уделено вкимание моментам разработки 

Южной темы в его творчестве. Также привлечено к исследоваию моменты 

художественного отражения жизни Южного Азербайджана, движения свободы в 

исторической повести «Буревестник» М.Ибрагимова. Отмечено, что в обоих повестях 

рассказывая о движении свободы, о жизни Южного Азербайджана, даны полная 

информация об этом периоде. 

Ключевые слова: М.Ибрагимов, «Буревестник», историческая повесть, свобода 

 

SUMMARY 

ALI HASHIMOV 

THE PROBLEM OF SOCIAL-POLITICAL REALITY IN MIRZA IBRAHIMOV'S 

STORY "STORMY PETREL" 

The article deals with the creative path of Mirza Ibrahimov, a prominent figure of 

Azerbaijani prose, and focuses on the development of the southern theme in his work.. Also, in 

M.Ibrahimov's historical narrative "Stormy Petrel" (―Firtina qushu‖), the life of South 

Azerbaijan, the artistic reflections of the mashrut movement were involved in the research. It 

was noted that the narrative provided full information about the period, including the mashruta 

movement and the life of South Azerbaijan.   

Key words: M.Ibrahimov, ―Stormy Petrel‖, historical narrative, mashruta 
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TÜRK QƏHRƏMANLIQ DASTANLARININ MÖVZULARI VƏ TƏSNĠFĠ 

   

Məqalədə türk qəhrəmanlıq dastanlarının mövzuları, onların təsnifatı geniĢ və əhatəli 

verilmiĢdir. Burada türk qəhrəmanlıq dastanları mövzularının ümumi sistem daxilində bir-birinə 

yaxınlığı qeyd edilir. Eyni zamanda qəhrəmanın həyat macərasının yaĢlı bir ana-atadan əfsanəvi 

doğuĢla baĢlaması və  onun fövqaladə inkiĢafı ilə bitməsi göstərilir. Məqalədə qeyd edilir ki, 

həyatda qazandıqları ilk qəhrəmanlıqlara görə igidlərə qövmün (Dədə qorqud) kimi ulu insanı 

tərəfindən onun göstərdiyi Ģücaətə görə uyğun ad veilir. Burada dastan qəhramanının ikinci 

böyük  köməkçisinin onun atının olduğu qeyd edilir, hətta qəhrəmanın atı olmadan onun heç bir 

iĢin öhdəsindən gələ bilməyəcəyi göstərilir. Bundan əlavə burada Türk qəhrəmanlıq 

dastanlarının təsnifi də ətraflı iĢıqlandırılır. 

Açar sözlər: Qəhrəmanlıq dastanları, həyat macərası, əfsanəvi, düĢmən, tarixi ünsürlər, 

türk qövmləri, dastan qəhrəmanı, türk dastanlarının təsnifi, təĢəkkül dövrü, coğrafi məkan 

 

Türk dili və ədəbiyyatı tarixində dastan janrındakı əsərləri ifadə etmək 

üçün zaman-zaman bir-birindən fərqli kəlmələrdən istifadə olunmuĢdur. 

Bunların arasında ən çox istifadə olunan və bir termin kimi iĢlədilən ―dastan‖ 

sözü olmuĢdur. Ədəbiyyatımızda ―dastan‖ sözü bugün daha çox qəhrəmanlıq 

mövzularının iĢləndiyi mənzum, mənzum-mənsur və ya mənsur əsərlər üçün 

istifadə olunan bir termindir. Qısaca ifadə etmək mümkünsə, bu günki tarix, 

etnoqrafiya, antropologiya və arxeologiya elmlərinin əldə etdiyi nəticələrə görə, 

Türk dastan ədəbiyyatının təĢəkkülü E.Ə.I minillikdə baĢlamıĢdır.  

Türk qəhramanlıq dastanlarının mövzuları ümum isistem daxilində bir 

birinə yaxındır. Hər bir dastan sözü adı gedən qəhrəmanın həyatının bir 

bioqrafiyasıdır. Qəhrəmanın həyat macərası, ümumiyyətlə yaĢlı bir ana-atadan 

əfsanəvi doğuĢla baĢlayır və bu qəhrəmanın fövqaladə inkiĢafı ilə bitir. Ġlk 

qəhrəmanlığını göstərdiyində, qövmünün ulu insanı (Dədə Qorqud kimi) 

tərəfindən qəhrəmanın gördüyü iĢə uyğun adı verilir. Beləcə qəhrəman, uĢaqlıq 

dövrünü tamamlayıb yetkinlik çağına keçmiĢ olur. Burada hadisələr qəhrəmanın 

ailəsinə mənsub fərdlərin, düĢmən tərəfindən əsir edilmiĢlərsə - qurtarılması, 

öldürülmüĢlərsə - intiqamlarının alınması üçün aparılan mücadilələrin tərənnünü 

ilə davam edir. Bu hadisələri, qəhrəmanın ailəsini, mənsub olduğu qövmi yox 

etmək istəyən düĢmənləri məğlub edərək onları ortadan qaldırması tətbiq edər, 

və ya bu hadisələrin bütünü bir arada cəryan edər. 

Tarixi ünsürləri çox olan dastanlarda qəhrəmanın macərası bütün türk 

qövmlərini hakimiyyəti altında toplayan bir imperatorluğun qurulmasıyla 

tamamlanır. Dastan, qəhrəmanın ölümü və qurduğu imperatorluğun yıxılması və 

yaxud  dağılmasıyla sonuclanır. ―Manas‖ dastanı kimi dairələĢmə göstərən 

dastanlarda qəhrəmanın arxada qalan oğlu yıxılan imperatorluğu və dağılan 

birliyi qurmaq üçün yeni bir mübarizəyə baĢlar. 
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Fövqaladə ünsürlərin hakim  olduğu dastanlarda qəhrəmanların mücadilə 

sahələri yeraltı və yerüstü dünyalardır. Qəhrəmanlar bu dünyalara mənsub föv-

qəltəbii yaradılmıĢlarla vuruĢurlar. Tarixi ünsürlərin ağırlıq daĢıdığı dastanlarda 

qəhrəmanın mücadilələri həqiqi dünyada olur. Qəhrəman, tarixi bir insan, yaxud 

tarixi hadisələr hekayəsini ətrafında toplamıĢ əfsanəvi bir tip ola bilər. Bu 

dastanlarda qəhrəmanın yanında igid, qoçaq, bahadır kimi qırx dostu, yaxud 

köməkçisi olur. Qırx qəhrəman savaĢ və barıĢ vaxtı qəhrəmanla birlikdə olurlar. 

Dastan qəhrəmanının ikinci böyük köməkçisi onun atıdır. At tarixi 

dastanlarda fəvqəltəbii sifətlərə malik bir varlıqdır. Qəhrəmanın atı olmadan o 

heç bir iĢin öhdəsindən gələ bilməz. Dastanlarda zəfərin və məğlubiyyətin həqiqi 

sahibi atdır, at oynamazsa, ərin öyünməsi mümkün deyildir. Dastanlarda atlar 

son dərəcə ağıllı, dərrakəli, bilinməzdən səs eĢidən, təhlükəni əvvəlcədən duyub 

xəbər verən qabiliyyətə və qəhrəmanlıq ruhuna sahibdir. Atlar insanı dilindən 

anlar, insanlar kimi danıĢarlar, qəhrəmanların səhv davranıĢlarını duyar, onlara 

xəbərdarlıq edər və onları ölümdən qurtararlar. Dastandakı atlar son dərəcə sür-

ətlidirlər, göz açıb yumuncaya qədər dağları, dərələri aĢarlar. Atların hər biri 

dastanlarda xüsusi adlara sahibdirlər. Atın adı qəhrəmanın adının yerinədə istifa-

də olunur. Atın adı çəkildiyində sahibinin adı da xatırlanır. Qəhrəmanın istifadə 

etdiyi silahlar, döyüĢ paltarları, minik alətləri də dastanlarda geniĢ yer tutur.  

Bugunki tarixi və etnoqrafik məlumatlara görə, əvvəlki dövrlərdə türk 

qövmlərinin dini həyatlarına aid mərasimləri idarə etdiyi təxmin edilən ―kam‖, 

―baksı‖, ―ozan‖ sözləri ovçuluq və çobançılıq çağında bilinən türk dastan 

söyləyicilərini xatırladır. Ġlk dastan söyləyiciləri haqqında bizə tarixi baxımından 

qaynaq ola biləcək tək dastançı Qorqud Atadır. Əfsanəvi Ģəxsiyyət ilə Qorqud 

Ata tipində ilk dastan söyləyicilərinin tarixi zaman içində cəmiyyət həyatında 

oynadıqları rolları görmək mümkündür. Qorqud ata tipindəki dastan söyləyicilə-

rinin həm də məmləkət iĢlərinə qarıĢdığı, Türk cəmiyyətinə  ağsaqqallıq etdiyi, 

hər kəsin ona hörmət bəslədiyi, sözünün hərkəs tərəfindən qəbul edildiyi, sevilən 

bir Ģəxsiyyət olduğu məlum olur. Xalqın dərdlərinə lazım gəldiyində çarə tapan 

bu insanlar, eyni zamanda qayıbdan da xəbər vermə gücünə sahibdirlər.   

Ġlk dastançıların cəmiyyət həyatındakı rolları Qorqud Ata tipindən də 

göründüyü kimi,sadəcə əlində qopuzu ilə qatıldığı toplantılarda qəhramanların 

macəralarını anlatmaqdan ibarət deyildir.Fəqət daha sonrakı dövrlərdə dastançı-

ların cəmiyyət arasındakı funksiyası qəhrəmanların göstərdikləri mübarizələri 

anlatmaqdan ibarət oldu.Bununla bərabər,insanlar onlara cəmiyyət içində lazim 

olan hörməti göstərirdilər. 

Türk dastanlarının söylənməsində sənətçilər üç ayrı formuldan istifadə 

etmiĢlər. Bu formullar nəzm,nəsr və nəzm-nəsr növbələĢməsindən ibarətdir. 

Dastanın ifasında istifadə olunan bu vasitələrdən hər biri ilə sənətçinin sazından 

doğan musiqi birləĢərək təsirli dastan kompozisyası yaradır. 

Türk dastanlarının təsnifi məsələsi ilə zaman-zaman yerli və yabançı tədqi-

qatçılar məĢğul olmuĢlar. Dastan janrına daxil olan əsərlərin müxtəlif xüsusiy-

yətləri göz önündə tutularaq fərqli Ģəkillərdə təsnif etmək mümkündür. Məsələn, 

dastanları təĢəkkül dövrünə baxaraq təsnif edə bilərik. Ayrıca olaraq onları 

meydana çıxdıqları coğrafi məkanlara görə sinifləĢdirə bilərik. Amma bir 
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ədəbiyyat əsəri olaraq dastanları onların içərisində yer olan ünsürlərinin 

ağırlığına və yaxud söyləniĢ bicimlərinə baxaraq təsnif edib incələmək daha 

doğrudur. Bu principə görə dastanları: a) nəzm b) nəsr c) nəzm-nəsr Ģəklində; 

mövzularına isə: a) fövqəltəbii ünsürlərin b) tarixi hadisələrin c) gündəlik 

hadisələrin əsas təĢkil etdiyi dastanlar deyə ayıraraq incələsək, janr haqqında 

daha dolğun elmi nəticələrə gələ bilərik. 
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РЕЗЮМЕ 

АЛИ АЛЛАХВЕРДИЕВ 

ТЕМЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТУРЕЦКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА 

В статье широко и всесторонне дана тематика тюркских героических эпосов и их 

классификация. Здесь отмечается близость тем тюркских героических эпосов друг к другу 

в рамках общей системы. При этом показано, что жизненное приключение героя 

начинается легендарным рождением от пожилого родителя и заканчивается его 

неординарным развитием. В статье отмечается, что в связи с первым совершенным в 

жизни героизмом храбрые люди получили подходящее имя от великого человека нации 

(Деда Горгуда) за проявленную им отвагу. Здесь упоминается, что вторым великим 

помощником героя эпоса является его конь, и даже показано, что без коня богатыря он 

ничего не может сделать. Кроме того, здесь подробно рассматривается классификация 

турецких героических эпосов. 

Ключевые слова: Героический эпос, жизненное приключение, легендарное, враг, 

исторические элементы, тюркские народы, эпический герой, классификация тюркских 

эпосов, период становления, географическое положение. 
 

 

SUMMARY 

ALI ALLAHVERDIYEV 

THE SUBJECTS AND CLASSIFICATION OF TURKISH HEROIC EPICS  
In the article, the topics of Turkish heroic epics and their classification are given in a wide 

and comprehensive manner. Here, the closeness of the themes of Turkish heroic epics to each 

other within the general system is noted. At the same time, it is shown that the hero's life 

adventure begins with a legendary birth from an elderly parent and ends with his extraordinary 

development. It is mentioned in the article that due to the first heroism they have achieved in life, 

the brave people are given a suitable name by the great man of the nation (Dada Gorgud) for the 

bravery he has shown. Here it is mentioned that the second great helper of the hero of the epic is 

his horse, and it is even shown that without the hero's horse he cannot do anything. In addition, 

also the classification of Turkish heroic epics is covered here in detail. 

Keywords: Heroic epics, life adventure, legendary, enemy, historical elements, Turkish 

peoples, epic hero, classification of Turkish epics, formative period, geographical location 
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FARS DĠLĠNDƏ FEĠLĠN AZƏRBAYCAN DĠLĠNƏ TƏRCÜMƏSĠ 

 

Məqalədə keçmiĢ zaman feilinin formaları və qrammatik kateqoriyası araĢdırılır. ĠĢ, hal, 

hərəkət müəyyən məkan daxilində icra olunduğu kimi, həm də zamanla əlaqədar olur, müəyyən 

zaman daxilində baĢ verir. Zaman anlayıĢı obyektiv və qrammatik olmaqla fərqlənir. Filosofların 

qeyd etdiyi kimi,”Hərəkət edən materiya ancaq məkan və zaman daxilində hərəkət edir”.  

Zaman bir ölçüdür, yəni o, keçmiĢ, indiki və gələcək zamanları əhatə edir. Zaman anlayıĢı 

fellərdə mühüm yer tutur, kateqoriyanın əlamətləri vasitəsilə iĢin, hərəkətin keçmiĢ, indiki və 

gələcək zamanlarda icra vəziyyəti(icra olunub –olunmadığını, icra olunub - olunmayacağı) 

bildirilir.  

KeçmiĢ və gələcək zamanların əsas ölçüsü indiki zamandır. KeçmiĢ və gələcək zaman 

anlayıĢları indiki zamanla müəyyənləĢdirilir.  

 (Mazi – ye əbəd ): keçmiĢdə baĢ vermiĢ bir iĢ, hal və hərəkətdən qabaq baĢ vermiĢ digər 

bir iĢ, hal və hərəkəti bəyan etmək üçün iĢlənən və Azərbaycan dilinə tərcümə edilərkən nəqli 

keçmiĢ zamanın hekayət forması ilə ifadə edilən keçmiĢ zaman xüsusiyyətli bir feil formasıdır. 

Açar sözlər: fars dilçiliyi, zaman kateqoriyası, keçmiĢ və gələcək zaman, Ģəxs sonluğu 

tərcümə 

              

 Fars dilində felin zamanlarında mövcud olan belə məna incəliklərini nə-

zərə alaraq demək olar ki, müasir fars dilinin morfologiyasının bu istiqamətində 

tədqiqatların aparılması vacib və aktual məsələlərdən biridir. Eyni zamanda fars 

dilində müxtəlif zaman xüsusiyyətlərinə malik belə  fel formalarının azərbaycan 

dilindəki ekvivalentləri  ilə qarĢılaĢdırılması hər iki dilin morfologiyasının  

müqayisəli tədqiqi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Fars dilində fellərin 

zamanlar üzrə dəyiĢməsi xüsusi hissəciklərin  iĢtirakı ilə baĢ verir. Həmin 

hissəciklər fel əsaslarına və ya fel köklərinə artırılması ilə  fars dilində  zaman 

anlmını ifadə edən fel formaları yaranır.Bütün dünya dillərində olduğu kimi  fars 

dilində də felin zamanlarını   ilk öncə üç yerə ayırırlar [2,s.143]. 

 KeçmiĢ zaman – felin  keçmiĢ zamanı iĢ, hal,hərəkətin həmin iĢ, hal və 

hərəkət haqqında məlumat verilən  vaxtdan əvvəl icra olunub bitdiyini bildirir. 

KeçmiĢ zaman əsasında müəyyən etmək olur ki, haqqında məlumat verilən iĢ, 

hərəkət, hadisə məlumat verilən vaxta qədərki müddətdə ya icra olunub, ya da 

icra olunmayıb [5,s. 18]. 

Ġndiki zaman – iĢin, hal və hərəkətin icrasına baĢlandığını, lakin məlumat 

verilən zaman onun bitmədiyini, davam etməkdə olduğunu bildirir.     

Deməli, indiki zaman felləri ilə müəyyən bir iĢin icrasına baĢlanmıĢ 

olduğu bildirir. Eyni zamanda həmin iĢ baĢa çatmamıĢ onun haqqında məlumat 

verilir. 

Gələcək zaman – haqqında danıĢılan iĢin məlumat verilən zaman hələ 

icrasına baĢlanmadığını bildirir.         

 Gələcək zaman formaları ilə hələ iĢin, hal və hərəkətin icrasına baĢlanma-
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mıĢ, onun haqqında məlumat verilir. ĠĢ gələcəkdə icra oluna da bilər, olunmaya 

da bilər. 

Fars dilində zaman kateqoriyasının bu üç qrupu müxtəlif fel formaları ilə 

ifadə olunur.Fars dilində bəzi fel formaları vardır ki, cümlədə iĢlənmə yerindən 

asılı olaraq hər üç zamana aid ola bilir.Məsələn:زيیٍ بّ دٔر خٕرشیذ يی گردد(Zəmin 

be dour –e xorĢid migərdəd)  - GünəĢ yer kürəsini  ətrafına fırlanır. گأ  عهف

 .Ġnək ot yeyir [6,s.19] – (Qav ələf mixorəd) يیخٕرد

Eyni zamanda fars dilində bir fel forması iki və ya üç zaman anlamını 

ifadə edə bilir.Məsələn: سیًٌٕ دیرٔزبرای دیذٌ  پذرش بّ يسکٕ رفث (Simun diruz bəra 

– ye didən pedərəĢ be mosku rəft) – Simun atasını görmək üçün dünən  

Moskvaya getdi; خذاحافظ يٍ رفحى(Xodahafez mən rəftəm) – Xudahafiz, mən 

getdim. Nəqli keçmiĢ zaman feli məna baxımindan məhz bu qrup fellərdən 

hesab edilir [9,s.160]..  

Nəqli keçmiĢ zaman ياضی بعیذ (mazi – ye bəid): KeçmiĢdə baĢ vermiĢ bir 

iĢ, hal və hərəkətdən qabaq baĢ vermiĢ digər bir iĢ, hal və hərəkəti bəyan etmək 

üçün iĢlənən və azərbaycan dilinə tərcümə edilərkən nəqli keçmiĢ zamanın 

hekayət forması ilə ifadə edilən keçmiĢ zaman xüsusiyyətli bir fel formasıdır. Bu 

fel formasını yaratmaq üçün sadə, düzəltmə  fellərin əsasından sonra, mürəkkəb 

fellərdə  isə əsas felin ikinci tərəfi sayılan köməkçi felin əsasından sonra  ْاء غیر"

بٕدٌ   adlanan  "ِ" hissəciyi, bu hissəcikdən sonra يهفظ"    köməkçi məsdərinin 

əsası və sonra isə  felin keçmiĢ zamanını bildirən fel formalarına aid Ģəxs 

Ģəkilçiləri iĢlədilməlidir. [10,s.116]. Məsələn: 

Tək        Cəm  

آيذ + ِ   بٕد +یى                    gəlmiĢdim – آيذ + ِ  بٕد +َو  – gəlmiĢdik  

 gəlmiĢdiniz -   آيذ + ِ  دٔد + یذ                 gəlmiĢdin -  آيذ + ِ  بٕد +ی

  gəlmiĢdilər – آيذ +ِ  بٕد +َ َذ                          gəmiĢdi -  آيذ + ِ  بٕد 

  yerinə yetirmiĢdik– بجا آٔرد+ِ  بٕد +یى  yerinə yetirmiĢdim -بجا آٔرد + ِ بٕد + َو 

 yerinə yetirmiĢdiniz– بجا آٔرد+ِ بٕد +یذ  yerinə yetirmiĢdin–بجا آٔرد +ِ بٕد+ی

+ ِ بٕد بجا آٔرد   - yerinə yetirmiĢdi     بجا آٔرد + ِ بٕد + ََذ – yerinə yetirmiĢdilər 

      ġer dilində  bəzən köməkçi fel əvvəl gəlir və əsas fel ondan sonra iĢlənir. 

Məsələn: 

      َشاَی کّ بٕد دادِ يادر يرا                        بذیذو َبٕد دیذِ بأر يرا             

)فردٔسی(                                  

Yuxarıda deyildiyi kimi   ياضی بعیذ bir iĢ, hal və hərəkətdən qabaq baĢ 

vermiĢ digər bir iĢ, hal və hərəkətin ifadə vasitəsidir. Buna görə də  haqlı olaraq 

fars dilçilərindən bəziləri bu fel formasını وياضی يقذ  – ön keçmiĢ və ya ياضی دٔر 

– uzaq keçmiĢ adlandırırlar. Bu fel formasını iĢtirak etdiyi cümlədə mütləq  

birinci iĢ, hal və hərəkət ياضی بعیذ – vasitəsi ilə,ikinci iĢ, hal,hərəkət isə   ياضی

ٔقحی :formalarından biri ilə ifadə olunmalıdır. Məsələn ياضی اسحًراری  və ya يطهق 

 sən - (vəğti  to amədi mən name ra neveĢte budəm)جٕ آيذی،  يٍ َايّ را َٕشحّ بٕدو  

gələndə mən məktubu yazmıĢdım[4,s.125].   

 Elə - (nahar ra xorde budəm ke Həmid vared Ģod) َاْار را خٕردِ بٕدو کّ حًیذ ٔارد شذ

nahar yemiĢdim ki , Həmid daxil oldu . 

 vəğti ke, Həmid vared Ģod mən nahar)ٔقحی کّ حًیذ ٔارد يی شذ،يٍ َاْار را خٕردِ بٕدو 

ra xorde budəm) – Həmid daxil olanda mən nahar yemiĢdim. 
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Elə hallarda olur ki, ikinci iĢ, hal və hərəkət   ياضی يطهق və اسحًراری  ياضی  

fel formalarının heç biri ilə ifadə olunmur. Amma yenə də bu iki fel 

formalarından birini xüsusiyyətləri duyulur [8,s.83]. Məsələn:   

 .GetmiĢdim onu görəm – (rəfte budəm u ra bebinəm) رفحّ بٕدو أ را ببیُى

Bu misalda subyektin predmeti görüb - görmədiyi  məlum deyil, yəni iĢ, 

hal və hərəkətin baĢ verib – vermədiyi məlum deyil. Bir sözlə, ikinci iĢ, hal və 

hərəkət iltizam formasında verilsə də , əslində  ياضی يطهق  xüsusiyyətlidir. Bəzən 

ضی يطهق يا keçmiĢ zaman mənalı zərflərlə birgə iĢləndikdə  ياضی بعیذ  və   ياضی

 yə ehtiyac olmur. Çünki, zaman zərfi ikinci bir iĢ, hal və hərəkətin -  اسحًراری 

mövcudluğunu məhdudlaĢdırır[3,s.213]. Məsələn: 

 – (diruz saət – e noh əz bazar bərgəĢte budəm) دیرٔز ساعث َّ از بازار برگشحّ بٕدو

dünən saat doqquzda bazardan qayıtmıĢdım. Məna cəhətdən iltizam forması ilə 

bağlı olan sözlər (کاش، شایذ) bu fel formasından əvəl gələrsə və fellə bu sözlər 

arsınada keçmiĢ zaman mənalı zərf iĢlənərsə, ياضی بعیذ    keçmiĢ zamanla bağlı 

iltizam mənasını  bəyan edir. Məsələn:  گفحّ بٕد کاش دیرٔز  (kaĢ diruz qofte bud) – 

KaĢ dünən deyərdi.     

Bəzən bu feldən qabaq  "يی" hissəciyi iĢlədilir ki, bu da felin ifadə etdiyi 

iĢ, hal və hərəkətin davamlı olmasını, bitmədiyini bildirir. Məsələn:  أ را دیذَذ

 u ra didənd ke be mədrəse mirəfte bud və) کّ بّ يذرسّ يی رفحّ بٕد ٔ زيیٍ خردِ بٕد

zəmin xorde bud) – Onu o zaman gördülər ki, məktəbə gedirdi və yıxılmıĢdı 

[7,s.143].  

Bəzi hallarda bu feldən qabaq  "بایذ"sözü iĢlədilir. Bu zaman  ياضی بعیذ 

vacib Ģəklinin keçmiĢ zamanı rolunda çıxıĢ edir. Məsələn:   ٍجٕ بایذ خیهی زٔدجر از ای

 – (to bayəd xeyli zudtər əz in  be pedərət komək kərde budi) بپذرت کًک کردِ بٕدی

Sən bundan da çox öncə atana kömək etməli idin. Cümlədə ikinci bir fel də  

 formasında veriləndə çox zaman birinci felin köməkçi hissəsi ixtisar  ياضی بعیذ 

olunur.  Məsələn: جٕ بّ ًْذاٌ رفحّ ٔ بر گشحّ بٕدی کّ يٍ جرا دیذو   (to be Həmadan rəfte  

və bərgəĢte budi mən to ra didəm ) – Mən səni görəndə sən artıq Həmədana 

gedib, qayıtmıĢdın. Əslində ,  جٕ بّ ًْذاٌ رفحّ بٕدی ٔ بر گشحّ بٕدی کّ يٍ جرا دیذو(to be 

Həmadan rəfte  və bərgəĢte budi mən to ra didəm ) – Mən səni görəndə sən artıq 

Həmədana getmiĢdin və qayıtmıĢdın [1,s.128].              

 KeçmiĢ zaman xüsusiyyətinə malik olub, uzaq  :( mazi – ye əbəd) ياضی ابعذ

keçmiĢdə baĢ vermiĢ bir iĢ, hal və hərəkəti təhkiyə yolu ilə bəyan etmək üçün 

istifadə edilən  bir fel formasıdır. Bu fel formasında verilən iĢ, hal və hərəkət 

azərbaycan dilinə tərcümə edilərkən nəqli keçmiĢ zamanın   rəvayət forması ilə 

ifadə olunur. Fars dilində ياضی ابعذformasnı düzəltmək üçün ياضی بعیذ      

formasının üçüncü Ģəxs təkində olan felin köməkçi hissəsinin sonuna   ْاء غیر"

adlanan  "ِ" hissəciyi, bu hissəcikdən sonra isə يهفظ" ی َقهی ياض   - nin 

yaranmasında iĢtirak edən Ģəxs Ģəkilçiləri artırılmalıdır. Məsələn: خٕاَذِ  او

بٕدِ ایذ  ;oxumuĢam (oxuyubmuĢam) – (xande budeəm)بٕدِ   (foru bordeid) – 

udmuĢ(ub)muĢsunuz; ٔاریس کردِ بٕدِ اَذ (variz kərde budeənd) – ödəmiĢlər 

(ödəyibmiĢlər) [1,s.156].   

Bu zaman formasından da  bir cümlədə iki dəfə  istifadə edilrsə, birinci 

felin köməkçi hissəsi və ondan sonra gələn Ģəxs Ģəkisi ixtisar edilə bilər. 

Məsələn:     .سیاح بّ چیٍ رفحّ ٔ از آَجا بّ زاپٍ برگشحّ بٕدِ اسث(səyyah be Çin rəfte və 
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əz anca be Japon bərgəĢte bude əst) – Səyyah Çinə getmiĢ və oradan da 

Yaponiyaya qayıdıbmıĢ. Əslində,  ِسیاح بّ چیٍ رفحّ بٕدِ اسث ٔ از آَجا بّ ژاپٍ برگشحّ بٕد

 – (səyyah be Çin rəfte bude əst və əz anaca be Japon bərgəĢte bude əst) اسث

Səyyah Çinə gedibmiĢ və oradan da Yaponiyaya qayıdıbmıĢ [4,s.113].  

Əgər cümlədəki fel ياضی بعیذ formasının üçüncü Ģəxs təki ilə ifadə 

olunmuĢdursa, cümlədə yalnız bu fel iĢtirak etsə belə, fel formasının köməkçi 

hissəsini sonundakı "اسث" Ģəxs sonluğu ixtisar oluna bilər. Məsələn: یکی از راِ  

 də rah yeki əz mosaferan doçar  -e bimari Ģode)  در يسافراٌ دچار بیًاری شذِ بٕدِ

bude) – Yolda yolçulardan biri xəstəliyə yoluxmuĢdur.(Əslində,شذِ بٕدِ اسث)

 KeçmiĢ zaman xüsusiyyətli bu ik fel formasının inkarda iĢlətmək üçün 

sadə fellərdə əsas felin əvvəlinə, düzəltmə fellərdə ön Ģəkilçi ilə fel ararasına, 

mürəkkəb fellərdə isə əsas feli təĢkil edən köməkçi felin əvvəlinə   "ٌ" inkarlıq 

hissəciyinin artırmaq lazımdır. Məsələn:  رفحّ بٕدو (rəfte budəm) – getmiĢdim/ 

برگشحّ بٕدَذ    ;getməmiĢdim – (nərəfte budəm) َرفحّ بٕدو  (bərgəĢte budənd) – 

qayıtmıĢdılar/ برَگشحّ بٕدَذ (bərnəgəĢte budənd) – qayıtmamıĢdılar; ِشرٔع کردِ بٕد

/baĢlayıbmıĢsınız – (Ģoru kərde budeid) ایذ  شرٔع َکردِ بٕدِ ایذ  (Ģoru nəkərde 

budeid)–aĢlamayıbmıĢsınız [2,s.151]. 

 KeçmiĢdə baĢ vermiĢ bir iĢ, hal və hərəkətdən :( mazi – ye əbəd) ياضی ابعذ

qabaq baĢ vermiĢ digər bir iĢ, hal və hərəkəti bəyan etmək üçün iĢlənən və 

azərbaycan dilinə tərcümə edilərkən nəqli keçmiĢ zamanın hekayət forması ilə 

ifadə edilən keçmiĢ zaman xüsusiyyətli bir fel formasıdır.Bu tip felərin 

azərbaycan dilinə tərcüməsi və ekvivalentinin verilməsi felin cümlədəki 

kanteksindən daha çox asılıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ФАХРАДДИН ЭЙЛАЗОВ 

ПЕРЕВОД ГЛАГОЛА С ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ  

В статье рассматриваются формы и грамматическая категория глагола прошедшего 

времени. Поскольку работа, ситуация, действие совершаются в пределах определенного 

пространства, оно также связано со временем, совершается в пределах определенного 

времени. Понятие времени отличается объективностью и грамматичностью. Как отмечают 

философы: «Движущаяся материя движется только в пространстве и времени». 

Время-это измерение, то есть оно охватывает прошлое, настоящее и будущее. 
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Понятие времени занимает важное место в глаголах, состояние выполнения работы, 

действия в прошедшем, настоящем и будущем времени (совершено оно или нет, 

осуществлено оно или нет) обозначается через признаки категории. 

Основное измерение прошедшего и будущего времени-настоящее. Понятия 

прошедшего и будущего времени определяются настоящим временем. 

 (Mazi – ye əbəd ): Это форма глагола прошедшего времени, которая используется 

для объявления другой работы, ситуации и действия, которые произошли до работы, 

ситуации и действия, которые произошли в прошлом, и при переводе на азербайджанский 

язык выражается в повествовательной форме прошедшего времени. 

 Ключевые слова: персидское языковедение, категория времени, прошедшее и 

будущее время, личные окончания. 

   

SUMMARY 

FAXHRADDIN EYLAZOV 

TRANSLATION OF THE VERB FROM PERSIAN LANGUAGE  INTO AZERBAIJANI 

LANGUAGE 

The forms and grammatical category of the past tense verb studied in the article. As 

action, situation and case perfomed within a certain place, it is also related to time and it takes 

place within a certain time. The concept of time is distinguished by being objective and 

grammatical. As philosophers have noted, "Moving object only moves within place and time." 

Time is a measure, meaning it includes past, present and future tenses. The concept of 

time has an important place in verb, the performance of the action in the past, present and future 

tenses (whether it has been carried out or not, whether it has been carried out or not) is indicated 

through the signs of the category. The main indicators of past and future tenses is the present 

tense. The concepts of past and future tenses are determined by the present tense. 

(Mazi-ye abad): is a past tense verb form that is used to express work, situation or action 

that happened before another work, situation or action that happened in the past and when 

translated into Azerbaijani, this is expressed in past tense form. 

Key words: Persian linguistics, time category, past and future tenses, personal      

endings. 
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NƏHV ALĠMĠ RADĠUDDĠN MƏHƏMMƏD BĠN HƏSƏN RAZĠ ƏL-ASTARABADĠNĠN 

“ġƏRHU RADĠ ALƏ ƏL-KAFĠYYƏ FĠ ĠLMĠN NƏHV VA ĠRAB” ƏSƏRĠ HAQQINDA 

BƏZĠ DĠLÇĠLƏRĠN MÜLAHĠZƏLƏRĠ 

 

 Yazılı abidələr qədim tarixə malik bir millətin keçmiĢinin araĢdırılmasında mühüm bir 

zəmindir. Qədim xalqlar dahilərin yaratdığı sərvəti kağızdan-kağıza köçürərək bugünkü 

nəsillərə ötürmüĢlər. Dünyanın ən qədim və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Naxçıvanda bu 

tip əlyazma və çap kitabları AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunda mühafizə 

olunmaqdadır. Fondda öz dəyəri ilə seçilən qədim kitablardan biri də Radiuddin Məhəmməd bin 

Həsən Razi əl-Astarabadinin müəllifi olduğu “ġərhu Radi alə əl-Kafiyyə fi ilmin nəhv va irab” 

(“Razinin “kafiyyə”yə sintaktik baxımdan Ģərhi”)  əsəridir. 

 Məqalədə “əl-Kafiyyə” əsərinə yazılan Ģərhlərdən bəhs olunur. Eyni zamanda bu mühüm 

Ģərhlərdən birinin müəllifi olan görkəmli qrammatik alim Radiuddin Məhəmməd bin Həsən Razi 

əl-Astarabadinin həyatı, Ģəxsiyyəti və həmçinin bəzi dilçilərin Razi Astarabadinin “ġərhul-

Kafiyyə” əsəri barəsində söylədiyi qiymətli fikirləri dəyərləndirilir.    

“ġərhu Radi alə əl-Kafiyyə fi ilmin nəhv va irab” əsəri qrammatik izahatları, elmi 

mülahizələri baxımından nəhv elmini öyrənmək üçün qiymətli bir yazılı mənbədir.  

 Açar sözlər: Ģərh, kafiyyə, nəhv, ərəb dili, Ġbn Hacib, Razi Astarabadi, Naxçıvan 

 

 Ġbn Hacib (ابٍ انحاجب) ləqəbi ilə tanınan Əbu Əmr Cəmaləddin Osman bin 

Ömər bin Əbu Bəkr bin Yunus əd-Dəvini əl-Misri Misir qrammatika məktəbinin 

XIII əsrdəki ən görkəmli nümayəndələrindən biri hesab olunur. O hicri-qəməri 

670-ci il (1175-ci il) tarixdə Misirin Yuxarı Said bölgəsində Ġsna qəsəbəsində 

anadan olmuĢdur. Hicri-qəməri 26 Ģəvval 646-cı ildə (11 fevral 1248-ci il) isə 73 

yaĢında Misirin Ġsgəndəriyyə Ģəhərində vəfat etmiĢ və ―Bəbul-bəhr‖ 

qəbiristanlığınında dəfn olunmuĢdur. Ġbn Hacib islam məzhəblərindən maliki 

məzhəbinin məĢhur fiqh alimlərindən olmaqla yanaĢı, həmçinin də nəhv 

alimidir. Onun ―Ġbn-i Hacib‖ (hacibin oğlu) ləqəbi ilə tanınması, atasının məĢhur 

sərkərdə Səlahəddin Əyyubinin dayısı Ġzzəddin Musək əs-Səlahinin hacibi 

(köməkçi) olduğundan qaynaqlanır. ―Ailəsi əslən Tiflislidir‖ [3, s. 55].  

  ―Ġbn Hacibin nisbələrindən olan ―Duveyn‖ tarixi mənbələrdə Azərbaycan 

ərazisi olaraq qeyd olunur. Mənbələrdə verilən məlumatlar Ġbn Hacibin 

Azərbaycan əsilli olduğunu və soy kökünün gəldiyi yeri özünə nisbə olaraq 

götürdüyünə əsas verir‖ [2, s. 94].  

―Ġbn Hacib açıq zehnə, sağlam təfəkkürə və güclü bir sezgiyə sahib insan 

idi.‖ [4, s. 7]. O, nəhv, sərf, fiqh və s. sahələrdə əsərlər yaratmıĢdır. Alimin 

əsərlərinin bir qismi nəĢr olunmuĢ, digəriləri isə əlyazma Ģəklində 

saxlanılmıĢdır. Ona geniĢ nüfuz qazandıran əsərləri içərisində ―əl-Kafiyyə‖ və 

―əĢ-ġafiyyə‖ əsərlərinin xüsusi yeri vardır. ―Bu əsərləri onun yazma səbəbi isə 

tələbələrinə dərs deyərkən nəhvin əsas mövzularını bir yerə yığaraq təqdim 

etmək və Əmir baĢda olmaqla, cəmiyyət baĢcılarının istəyinə görə olmuĢdur‖ [5, 

s. 18]. 
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 ―Ġbn Hacib ―əl-Kafiyyə‖ adlı müxtəsər əsərinin ən mühüm xüsusiyyət-lə-

rindən biri odur ki, bundan əvvəl birgə yazılan nəhv və sərf mövzularını o bir-

birindən ayıraraq bu əsərini sadəcə olaraq nəhv mövzularına həsr etməsidir‖ [4, 

s. 18]. Alim əsərini yazanda bir  neçə qrammatikin kitabından yararlanmıĢdır. 

Ən çox isə əz-ZəməxĢərinin ―əl-Mufassal‖ kitabından istifadə etmiĢdir. ―Əsərdə 

iyirmi dörd ayət, on üç Ģeir və səkkiz atalarsözü Ģahid olaraq istifadə 

olunmuĢdur‖ [4, s. 18].  

 Ġbn Hacib ―əl-Kafiyyə‖ əsərindən sonra ərəb dilinin sərf (morfologiya) 

bölməsinə həsr etdiyi ―ġafiyyə‖ əsərini yazmıĢdır. Alim ―əĢ-ġafiyyə‖ni ―əl-

Kafiyyə‖nin bacısı adlandırmıĢdır.  

―Kafiyyə‖ əsərinə alimin özü də daxil olmaqla yüzdən artıq Ģərh yazılmıĢdır. 

Bunların bir neçəsinə müəllifləri ilə birgə nəzər salaq:  

1.ġərhul-Kafiyyə-Ġbn Hacib  

2.ġərhul-Kafiyyə-Radiyuddin əl-Astarabadi 

3.ġərhul-Kafiyyə-Həsən bin Məhəmməd əĢ-ġami 

4. ġərhul-Kafiyyə əl-Mutavassit- Ruknuddin Həsən bin Məhəmməd əl-

Astarabadi 

5. ġərhul-Kafiyyə əl-Vafiyyə- Ruknuddin Həsən bin Məhəmməd əl-Astarabadi 

6.Tuhfətul-Talib-Nəcməddin Əhməd bin Məhəmməd 

7.ġərhul-Kafiyyə- Tacəddin Əhməd bin Əbdilqadir 

8.ġərhul-Kafiyyə-Ġsmayıl bin Əli 

9. ġərhul-Kafiyyə-Siracəddin Məhəmməd bin Ömər əl-Hələbi 

10. ġərhul-Kafiyyə-Mahmud bin Əbdürrəhman əl-Ġsfəhani 

11. ġərhul-Kafiyyə-Əhməd bin Məhəmməd əl-Ġsfəndəri 

12. ġərhul-Kafiyyə-Fazil Əhməd əl-Hindi BəĢir Ağa 

13. əl-Fəvaidud-Diyaiyyə-Nurəddin Əbdürrəhman əl-Cami 

14. ġərhul-Kafiyyə-Ġsa bin Məhəmməd əs-Safədi 

15. ġərhul-Kafiyyə-Ġbrahim bin Məhəmməd bin Arab əl-Ġsfərayini 

16. ġərhul-Kafiyyə- Əhməd bin Ömər Dövlətəbadi 

17. ġərhul-Kafiyyə- Səid Sarif əl-Cürcani 

18. ġərhul-Kafiyyə- Saffiddin Əbdül Əziz 

19. ġərhul-Kafiyyə-Ğucdivani 

 ġərhlər içərisində Radiyuddin əl-Astarabadinin ―ġərhur-Radi aləl-

Kafiyyə‖ Ģərhi və Molla Caminin ―əl-Fəvaidud-Diyaiyyə‖ Ģərhi daha çox 

məĢhurdur.  

 Məhəmməd bin Həsən əl-Astarabadi Səmnai (Səmnaki) Nəcəfi (ölüb 

1287) daha çox Ģeyx Razi kimi tanınsa da, ―Nəcmul-əimmə‖, ―Radiyyuddin‖, 

―ġərhul-Kafiyyə‖ sahibi, ―Nəcmuddin‖, ―Nəcmul-millə‖ kimi ləqəblərə də malik 

olmuĢdur. O, Ģiə alimlərinin iftixarıdır. Ərəb qrammatikasının sərf, nəhv və 

bəlağət sahəsində tanınmıĢ əsərlərini yazmıĢdır.  Bunlardan ―ġərhul-kafiyyə‖ və 

―ġərhul-Ģafiyyə‖ni göstərmək olar.  

 Əl-Astarabadinin atasının adının Həsən olmasından baĢqa onun 

anadanolma tarixi, yeri və ailəsi ilə bağlı məlumatlar qaynaqlarda rast gəlinmir. 

Onun tərcümeyi-halının qeyd olunmaması, vəfat və anadanolma tarixləri alimlər 

arasında ixtilafa səbəb olmuĢdur.  
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 Belə ki, Suyuti ―Buğyətul-Vuat‖ əsərində onun h.q 684-cü ildə (miladi 

1285), ya da 686-cı ildə (miladi 1287) vəfat etdiyini bidirmiĢdir.  

 Alimlərin bir qrupu onun h.q 686 (miladi 1287)-cı ildə və digər qrupu isə 

688-ci ildə (miladi 1289) vəfat etdiyi fikrindədirlər. Bu fikirlər bir daha isbat 

edir ki, alim bu illərə qədər (h.q 684, h.q 686 və h.q 688) yaĢamıĢdır. 

 Ona verilən nisbətdən anlaĢılır ki, Astarabadda doğulub, ya da yaĢayıbdır. 

Əl-Astarabadi nisbəsi bir sıra mənbələrdə əl-Astarabazi olaraq da adı keçmiĢdir. 

Hər iki forma alimin nisbətində iĢlənmiĢdir. Astarabad hal-hazırda Xəzər 

dənizinin cənub-Ģərqində, Ġran Ġslam Respublikasının ərazisində yerləĢən 

Gürgan (Qorqan) adlı tarixi Ģəhərdir. 

 Radiuddin Məhəmməd bin Həsən Razi əl-Astarabadi öz dövrünün elm 

mərkəzi olan Ġraqa səfər etmiĢ və ―Nəcəfi-ƏĢrəfdə‖ yaĢayıb yaratmıĢdır. O 

―ġərhul-kafiyyə‖ əsərinin müqəddiməsində qeyd edir ki: ―Əgər Ģərhimiz 

məmnunluq verici Ģəkildə ərsəyə gələrsə bu müqəddəs, təmiz Ğaravinin 

bərəkətlərindən qaynaqlanır. Məni müvəffəq etdiyinə görə Allahın salamı bu 

yeri Ģərəfləndirənə olsun. ġayət bunun əksinə bir vəziyyət ortaya çıxarsa, bu da 

müəllifin çalıĢmasında etdiyi xətaya görədir. Doğru yola irĢad edən sadəcə 

Allahdır. O bizə bəsdir. O nə gözəl vəkildir‖ [1, s. 1].  

 Bir qrup alim ―Ğaravi‖ sözünü Hz. peyğəmbərin qəbri və ya Nəcəfdə 

yerləĢən Hz. Əlinin qəbri olaraq Ģərh etmiĢlər. ―Ravdatul-cənnət‖ əsərinin 

müəllifi Əl-Ġsbəhani isə qeyd olunan nisbənin Hz. Əlinin qəbri olaraq 

dəyərləndirərək kitabı Hz. Əlinin məqbərəsinin ətrafındakı eyvanda yazıb 

tamamladığını irəli sürmüĢdür. Bu iddiaya səbəb isə əl-Astarabadinin Ģiə 

məzhəbinə məxsusluğundan qaynaqlanmaqdadır.  

 Digər alimlər isə ehtimal edirlər ki, ―Əstəne-ğərəve‖ – ―Mədinədə olan 

yer‖ adıdır. Həmçinin qeyd etmək olar ki, ―əl-Ğaravi‖ ―əl-Ğariy‖ (انغَِري) –―gözəl 

Ģey‖, ―qəĢəng tikilmiĢ bina‖ mənasına verən kəlmədən törəmiĢ sözdür. Və söz 

Hz. peyğəmbərin qəbrini vurğulayır. Bu isə daha məntiqli və doğru fikirdir. 

 Radiuddin Məhəmməd bin Həsən Razi əl-Astarabadi kamil elmi biliyə, 

dövrünün ən yaxĢı mütəxəssislərindən biri olmaqla yanaĢı o həmçinin çoxlu 

tələbələr də yetiĢdirmiĢdir. Hicri-qəməri VII əsrin sonlarında Ġbn Hacibin ―əl-

Kafiyyə‖ əsərinə ərəb dilində Ģərh yazmıĢdır. Ərəb və fars dilçiləri tərəfindən 

daha çox müraciət olunan əsərdə nəhv elmi asan və sadə bir dillə izah edilmiĢdir. 

Alim əsərin müqəddiməsində ―bu Ģərhi yazması üçün bəzi Ģəxslərin ondan xahiĢ 

etməsini vurğulayır‖ [Ģəkil 1]. Lakin həmin adamların kim olduqları haqqında 

məlumat verməmiĢdir. ―Əl-Bağdadi isə əl-Astarabadinin ġərhul-kafiyyəni 

yazdırdığını qeyd edir, kimə yazdırdığı haqqında isə ətraflı məlumat vermir‖ [4, 

s. 15].  
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   ġəkil 1.  ―ġərhu Radi alə əl-Kafiyyə fi ilmin nəhv va irab‖ əsərinin I hissəsinin 

ilk səhifəsi. 

 

Raziyə daha çox Ģöhrət gətirən əsəri ―ġərhul-Kafiyyə‖dir. Əsərin 

əlyazma və çap nüsxəsi Ġstanbul, Berlin, Qahirə, Tehran və s. dünya 

kitabxanaları ilə yanaĢı AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunda 

D-44/264 Ģifrəsi altında saxlanılır. Nəstəliq-Ģikəstə  xətti ilə iĢlənmiĢ kitab iki 

cilddən ibarətdir. Ərəb dili qrammatikasının sintaksis bölməsini əhatə edən 

əsər hicri qəməri 1266 (1851)-ci ildə yazılmıĢdır.  

Radiyuddin əl-Astarabadinin ―ġərhul-Kafiyyə‖ əsəri ―ġərhur-Radi‖ adı ilə 

də tanınmıĢdır. Öz dövrünün və özündən sonrakı illərdə yaĢamıĢ bir sıra alimlər 

Astarabadinin elm və irfanından əlavə onun ―ġərhul-kafiyyə‖sini də qiymətli 

sözlərlə dəyərləndirərək kitab haqqında bunları qeyd etmiĢlər:  

əl-Ġsbəhani: ―Tədqiqatı və izahları, zəngin mülahizələri, ehtiva etməsi 

baxımından Bəsrə və Kufə qrammatika məktəblərinin bütün əsərlərini keçən 

diqqət cəlb edən bir kitab, xoĢ bir Ģərhdir‖; 

Seyyid Həsən Sadr: ―Həqiqətən Nəcmul-Əimmə ―əl-Kafiyyə‖ Ģərhində 

özündən əvvəl edilməmiĢ, hətta tədqiqatçıların ağlına belə gəlməyəcək 

araĢdırmalar aparmıĢdır. O ġiəlilərin onunla fəxr etdiyi bir kitabdır. Hərkəs onun 

dənizindən ovuc-ovuc almaqdadır. Allahın rizası onun üzərinə olsun‖; 

Seyyid Muhsin: ―əl-Astarabadinin Ġbn Hacibin ―əl-kafiyyə‖sinə yazmıĢ 

olduğu Ģərh kimi bir əsər ərəb dili elmində nə əvvəl nə də sonra yazılmıĢdır. 

Bütün bölgələrdə, ərəb, fars və türk alimləri heyrətamiz Ģəkildə ona etina 

göstərmiĢ, onunla məĢğul olmuĢ və  onun biliklərini paylaĢmıĢlar. Bu Ģərh 

müəllifin əsrindən baĢlayaraq Ġran və Misirdə bir neçə dəfə nəĢr olunaraq bu 

günə kimi gəlib çatmıĢdır. Bu kitab nəhv və lüğət fəlsəfəsi sahəsində fərq 

yaratmıĢ və özündən əvvəl görülməmiĢ miqdarda araĢdırmalar ehtiva etmiĢdir. 

Əl-Astarabadidən sonra heç kim onun əsərinə bənzər araĢdırmalar ortaya 
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qoymamıĢdır. Ondan sonra belə bir iĢ görənlər də ondan istifadə etmiĢ və onun 

görüĢlərini nəql etmiĢlər.‖; 

 əs-Suyuti: ―Məsələləri gözəl çatdırmaq, izah etmək və birgə dəyərləndir-

mək baxımından nəhv kitablarının mühüm hissələri arasında onun kimisi 

yoxdur. Heç bir Ģərh ―Kafiyyə‖ qədər ərəb dilinin qrammatikasını əhatəli və 

gözəl bəyan etməmiĢdir. Ġnsanlar ona maraq göstərmiĢlər, elmi müzakirələrdə 

ondan istifadə etmiĢlər. Əsrinin və sonrakı dövrlərin alimləri əsərlərində  və 

dərslərində ona arxalanmıĢlar. ġərhdə əl-Astarabadinin nəhv alimləri ilə bir çox 

mövzuda mübahisə etdiyi qrammatika məsələlərinə dair alternativlərə mühüm 

ölçüdə yer verdiyi və yeri gəldiyində öz mülahizələrini göstərdiyi görülmüĢdür‖; 

 Tariq əl-Cənnəbi ―Ġbnul-Hacib ən-Nəhvi‖ adlı əsərində: ―Ər-Razi Ģərhində 

əhatəli və axıcı bir fikrə malikdir. Mövzuları ahəngli və tələsmədən müzakirə 

edərkən sən də onunla birlikdə alimlərin yaĢadığı dövrlərə səyahət etdiyini hiss 

edərsən. Bir də baxarsan ki, o cavab vermə və müzakirə mövzusundakı bacarığı 

əhatəli ədəbiyyat biliyi ilə bərabər araĢdırmasında çox açıq və ardıcıldır. Nəhv 

məsələlərinin təfərrüatlarına girər girməz onun görüĢü xoĢ bir Ģəkildə 

məsələlərin arasına sızır. Sonra isə olması gərəkən yerdə qərarlı bir Ģəkildə 

durmaqdadır.‖; 

 TaĢköprüzadə:” ―əl-Kafiyyə‖nin ən dəyərli Ģərhlərindən biri Nəcmul-

əimmə Radiyuddin əl-Astarabadinin Ģərhidir ki, Ģəhər və bölgələrdə Saba küləyi 

kimi əsmiĢ və yağıĢ kimi yağmıĢdır. O çox qiymətli bir Ģərh olub dəlil və 

izahatları özündə toplamıĢ, məsələlərin ən üstününü əhatə edərək böyük və kiçik 

saymadığı faydaları tərk etməmiĢdir.‖;  

 Əbdülqadir əl-Bağdadi: ―Bu Ģərh usta alimlərin məĢğul olduğu fəzilətli 

Ģəxslərin və onların görkəmli Ģəxslərinin araĢdırdığı bir məsələdir. Bu əsər zərif 

araĢdırmaları, dəqiq anlayıĢları, qüsursuz qərarları və üstün istiqamətləri ehtiva 

etməkdədir. ―ġərhul-kafiyyə‖dən sonra nəhv kitabları silinmiĢ qanun və 

pozulmuĢ ümmət kimi oldu‖;   

 Seyyid ġərif əl-Cürcani: ―Nemətlərinin bolluğuna görə Allaha həmd edər, 

peyğəmbəri Hz. Məhəmmədə və Alu Ashabına salat və salam gətirirəm. Ġrab 

sənəti ədəbiyyat elmləri içərisində əsas bir yerə sahibdir. Heç Ģübhəsiz Nəcmul-

əimmə Radiyuddin Məhəmməd bin Həsən əl-Astarabadinin ―ġərhul-Kafiyyə‖si 

çox qiymətli bir əsər olub bu sənətin kökünün və sahələrinin incəliklərini əhatə 

etmiĢ, bir çox dəlilləri bir araya gətirərək müxtəlif məsələləri təhlil etmiĢ, 

dəyiĢik görüĢlərin arasındakı münasibəti izah etmiĢdir. Beləcə onun kitabı 

içərisində hikmət cövhərləri olan bir xəzinə halına gəlmiĢdir. Ancaq əsər bir çox 

dəyiĢiklik və pozuntulara məruz qalmıĢdır. Mən də onu gücüm nisbətində 

düzəliĢ etməyə çalıĢdım. Məhəmməd Hacı bin Ömər bin Məhəmməd bu Ģərhi 

baĢdan sona qədər məndən oxudu. Buna görə də onu bu Ģərhi və məndən 

öyrəndiyi hədis, ədəbiyyat və üsul kimi elmləri rəvayət eləməsinə icazə verdim. 

Ümid edirəm ki, qıldığı namazlarının sonunda mənə dua etməyi unutmaz. Allah 

bizə kifayətdir. O nə gözəl vəkil, nə gözəl köməkçidir‖. 

MəĢhur filosof, dil alimi Seyyid ġərif əl-Cürcani əl-Astarabadinin ―ġərhul-

Kafiyyə‖sindən çox təsirlənmiĢdir. Buna ən bariz nümunə ―ġagirdləri ət-
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Təftəzaniyə əl-Cürcaninin nə etdiyini soruĢduqda onun Razinin ―ġərhul-

kafiyyə‖si ilə məĢğul olduğunu qeyd etmiĢdir.‖ [4, s. 29].  

Bağdad qrammatika məktəbinin görkəmli nümayəndəsi olan məĢhur alim 

Radiuddin Məhəmməd bin Həsən Razi əl-Astarabadinin ―ġərhu Radi alə əl-

Kafiyyə fi ilmin nəhv va irab‖ adlı əsəri ərəb dilçiliyində həqiqi bir Ģöhrətə 

malikdir. Bu Ģərh nəhv elminə məxsus bütün məsələləri özündə ehtiva etməklə 

onları ətraflı bir formada izah etməkdədir. 
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РЕЗЮМЕ 

КУБРА ВАЛИЕВА 

РАССУЖДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЛИНГВИСТОВ О ТРУДЕ УЧЕНОГО НАХВИСТА 

РАДИУДДИНА МУХАММАДА БИН ХАСАНА РАЗИ АЛЬ-АСТАРАБАДИ «ШАРХУ 

РАДИ АЛА АЛЬ-КАФИЙЯ ФИ ИЛЬМИН НАХВ ВА ИРАБ» 

Письменные памятники являются важной основой для исследования прошлого 

народа с древней историей. Древние народы передавали будущему поколениям богатство, 

созданное гениями, перенося его из бумаги в бумагу. Рукописи и печатные книги этого 

типа в Нахчыване, одном из древнейших и культурных центров мира, хранятся в 

Рукописном фонде Нахчыванского отделения НАНА. Одной из древнейших книг, 

выделяющихся в фонде своей ценностью, является ―Шарху Ради ала аль-Кафийя фи 

ильминнахвваираб‖ (―комментарий Рази к ―кафии‖с синтаксической точки зрения‖), 

автором которого является Радиуддин Мухаммад бин Хасан Рази Аль-Астарабади. 

В статье говорится о комментариях к произведению «Аль-Кафийя».В то же время 

ценится жизнь и личность выдающегося ученого-грамматика Радиуддина Мухаммада бин 

Хасана Рази Аль-Астарабади, автора одного из этих важных комментариев, а также 

ценные мнения некоторых лингвистов о произведении Рази Астарабади ―Шархул-

Кафийя‖. 

Работа «Шарху Ради ала аль-Кафийя фи ильминнахвваираб» является ценным 

письменным источником для изучения науки Нахв с точки зрения ее грамматических 

объяснений и научных соображений. 

Ключевые слова: комментарий, Кафийя, Нахв, арабский язык, Ибн Хаджиб, Рази 

Астарабади, Нахчыван. 

 

SUMMARY 

KUBRA VALIYEVA 

CONSIDERATIONS OF SOME LINGUISTS ABOUT THE WORK OF "SHARHU RADI 

ALA AL-KAFIYYA FI ILMIN NAHV VA IRAB" BY THE NAHV SCIENTIST 

RADIUDDIN MUHAMMAD BIN HASAN RAZI AL-ASTARABADI 

Written monuments are an important basis for researching the past of a nation with an 

ancient history. Ancient peoples transferred the wealth created by geniuses from paper to paper 
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and passed it on to today's generations. Manuscripts and printed books of this type in 

Nakhchivan, one of the oldest and cultural centers of the world, are preserved in the Manuscript 

Fund of the Nakhchivan Branch of ANAS. One of the ancient books in the fund, distinguished 

by its value, is the work "Sharhu Radi ala al-Kafiyya fi ilmin nahv va irab" (―Razi's commentary 

to "kafiyya" from a syntactic point of view‖) authored by Radiuddin Muhammad bin Hasan Razi 

al-Astarabadi. 

The article deals with comments written on the work ―al-Kafiyya‖. At the same time, the 

life and personality of prominent grammatical scientist Radiuddin Muhammad bin Hasan Razi 

al-Astarabadi, the author of one of these important commentaries, and also the valuable opinions 

of some linguists about Razi Astarabadi's work "Sharhul-Kafiya" are evaluated. 

The work "Sharhu Radi ala al-Kafiyyah fi ilmin nahv va irab" is a valuable written source 

for learning the science of Nahv in terms of its grammatical explanations and scientific 

considerations. 

Keywords: commentary, kafiyya, nahv, Arabic language, Ibn Hajib, Razi Astarabadi, 

Nakhchivan. 

 
 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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MÜSTƏQĠLLĠK ĠLLƏRĠNDƏ FORMALAġAN NAXÇIVAN DRAMATURGĠYASINA 

BAXIġ 

 

Müstəqillik qazanıldıqdan sonra Azərbaycan ədəbiyyatında xüsusi bir canlanma 

müĢahidə olunur. Ədəbiyyatda yeni, orijinal mövzular ortaya çıxır. Azərbaycan ədəbiyyatının 

tərkib hissəsi olan Naxçıvan ədəbi mühiti də bu inkiĢafdan geridə qalmır. Naxçıvanda bütün 

janrlarda müxtəlif mövzulu əsərlər ortaya çıxır. Müstəqillikdən sonra Naxçıvan ədəbi mühitində 

dramaturgiyanın inkiĢafı diqqət çəkir. Belə ki, Naxçıvanlı ədiblər bir sıra dram əsərləri ilə 

ədəbiyyat səhnəsində görünür. Naxçıvanda dramaturgiyanın inkiĢafına zəmin yaradan əsas 

məsələlərdən biri də burada fəaliyyət göstərən Musiqili Dram Teatrıdır. Məqalədə bir neçə 

dramaturqun əsərlərinə yer verilmiĢdir.  

Açar sözlər: Naxçıvan, dramaturq, dramaturgiya, səhnə, müstəqillik, teatr. 

 

Azərbaycan ədəbiyyatının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi Naxçıvan ədəbi 

mühiti müxtəlif zamanlarda bir sıra məsələlərdə, xüsusilə, yeni məzmun və yeni 

formaların ön plana çəkilməsində, ədəbi məktəblərin formalaĢmasında, ədəbiy-

yata istiqamət verən məĢhur simaların ortaya çıxmasında xüsusi rol oynamıĢdır. 

Naxçıvanda ilk mədəni-maarif tədbirlərinin təĢkilatçısı kimi Eynəli bəy 

Sultanov qadın azadlığı məsələsini ortaya atmıĢ, insanları maarifləndirmək uğ-

runda mübarizə aparmıĢ, maarifçi əsərləri ilə bu hərəkata yeni nəfəs gətirmiĢdir. 

Məmmədtağı Səfərov Sidqi, Cəlil Məmmədquluzadə, Məmməd Səid 

Ordubadi, Əliqulu Qəmküsar, Məmməd Araz və s. Ģəxsiyyətlər məhz bu mühitin 

nümayəndələridir.  

Azərbaycanın müstəqillik illərindən sonra da Naxçıvan ədəbi mühitinin 

inkiĢafını görmək mümkündür. ĠĢimiz dramaturgiya ilə bağlı olduğundan bu 

sahədə maraqlı nümunələr ortaya qoymuĢ Kəmalə Ağayeva, Asim Yadigar, 

Həsənəli Eyvazlı, Elman Həbib, Həmid Arzulu, Adil Babayev, Əbülfəz Ülvi, 

Zaur Vedili və digər nümayəndələrin dram əsərlərini tədqiqat obyektinə çevirə-

cəyik. Qeyd etmək lazımdır ki, adları çəkilən Ģəxsiyyətlərin vətənpərvərlik  və 

tarixi mövzularda yazılmıĢ əsərləri maraq doğurur.  

Əliyar Səfərlinin ―Azərbaycan ədəbiyyatının ilk Ģair-dramaturq qadın‖ 

adlandırdığı Kəmalə Ağayevan Naxçıvan ədəbi mühitinin tanınmıĢ nümayəndə-

sidir (1, s. 55).   Hələ 1963-cü ildə yazdığı ―Məhsəti‖ mənzum faciəsi onun bu 

sahədə istedadını göstərir. Yazıldıqdan bir il sonra Naxçıvanda, iki il sonra isə 

Bakıda tamaĢaya qoyulan əsər tamaĢaçılar tərəfindən rəğbətlə qarĢılanmıĢdır.  

Kəmalə Ağayevanın   ―Göyçək Fatma‖ mənzum nağıl-pyesi (1993), ―Tıq-

tıq xanım‖ (1994) və ―Məlikməmməd‖ (1996) uĢaqlar üçün nəzərdə tutulan  

nağıl-pyesləri insanları sevgiyə, mənəvi saflığa, əməyə, dürüstlüyə, halallığa, 

birliyə və dostluğa çağırır 

―ġöhrət‖ ordenli  Elman Həbibin yaradıcılığında da dram janrı xüsusi yer 

tutur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan quruculuq iĢlərinə həsr olunan 
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―Bu, mən görən Ģəhər deyil‖ kitabına (2006) səkkiz dram əsəri daxildir. Onlar 

―Bu, mən görən Ģəhər deyil‖ monodramı, ―Sahilsiz çaylar‖, ―Ağ ölümün 

ölümü‖, ―Ağrının acısı‖, ―Qara qutu və yeddi qapı‖, ―YaxĢı qonĢu, hardasan‖, 

―Qız üstə dava‖, ―Mələklər və Ģeytanlar‖, ―Fontamas qadın‖ dramlarıdır.   

―Bu, mən görən Ģəhər deyil‖ monodramı bir zamanlar yüksək vəzifədə 

olan, daha sonra vəzifədən azad olunmuĢ bir obrazın dilindən nəql olunur. Obraz 

Ģəhəri illər sonra seyr etdikcə yol verdiyi yanlıĢlıqlara görə təəssüflənir.  Öz 

nitqindən aydın olur ki, bu Ģəxs Ģəhər üçün ayrılan pulu öz Ģəxsi iĢləri üçün 

xərcləmiĢdir. Ancaq bu pul ona fayda verməmiĢdir. Dramaturq onu ―suyu 

sovrulmuĢ dəyirmana bənzəyən‖ (2, s. 7) biri kimi qələmə verir. Ġndi artıq o yeni 

mənzərəyə baxdıqca mənəvi sarsıntı keçirir, gördüyü iĢlərdən peĢimandır. Öz 

yaĢadığı məhəlləyə belə diqqət etməməsi onu sanki yuxudan oyadır. Vəzifəni 

özgə atına bənzədir və qeyd edir ki, hər kəs bir gün bu atdan düĢəcək və yalnız 

gördüyü iĢlər üçün xatırlanacaq.  ―Sonrakı peĢimançılıq fayda verməz‖ fikrini 

dramaturq obrazın dilindən belə qeyd edir: 

 Bəlkə də üzüm qalmayıb 

 Bu Ģəhərə qayıtmağa. 

 ...Bura mənim son məkanım, 

 Bura mənim son evimdir. 

 Bu qədrini bilmədiyim  

 ġəhər mənim taleyimdir. 

 ...Vəzifənin Ģirinliyi 

 Gözümüzü tutdu bizim. 

 El yolunda gözümüzün  

 YaĢını qurutdu bizim (2, s. 11).       

 Ancaq indi gördüyü mənzərələr onu valeh edir. Hündür binalar, səliqəli 

körpülər, səkilər, müasir parklar, biri-birindən səliqəli yollar, ucsuz bucaqsız bir 

vaxt çölə dönmüĢ əkin sahələri onu tutduğu iĢ üçün təkrar-təkrar peĢman edir. 

―Uçuq-sökük bir Ģəhər‖ (2, s. 13) qoyub getmiĢdir, ancaq indi onun gözləri 

qarĢısında  ―nurlu bir məmləkətə‖ (2, s. 13) dayanıb. KaĢ bu gözəl Ģəhərin 

qurulmasında az da olsa payı olardı deyə düĢünən obraz üçün bu gözəllik, əsl 

mənəvi iztiraba çevrilir.  Nəticədə obrazın gəldiyi qənaət əsərin ideyasını və 

məqsədini, məramını ortaya qoyur. Heç kim vəzifəsindən, mövqeyindən və 

sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq bacardığı qədər vətəninə xidmət etməlidir.  

Dramaturq ―Ağ ölümün ölümü‖ (2006) yeddi Ģəkilli dramında narkotik 

aludəçiliyinin insanların baĢına gətirdiyi fəlakətləri oxucunun və tamaĢaçının 

diqqətinə çatdırır.  Məsələ budur ki, bu aludəçilik təkcə bir Ģəxsi yox bütün 

ailəni məhv edir. ―Məhv olmuĢ bir ailənin faciəsi‖ (3, s. 191)  Gənc bir qadının 

avtomobil qəzası nəticəsində həyatını itirməsi ilə baĢlaya əsər Etibar Bəydəmirli 

adlı Ģəxsin qəzaya səbəb olması məsələsi ilə davam edir. Bu Ģəxs doğum evinin 

baĢ həkimi Gülçöhrənin həyat yoldaĢıdır. Gülçöhrə narkoman bibisioğlu 

tərəfindən zorlanmıĢ, sonra isə ailəsinin qorxusundan uĢağı dünyaya 

gətirməkdən imtina etmiĢ, bir qıza kömək etmiĢ, onun uĢaqdan imtina etməsinə 

mane olmuĢdur. Ana uĢağı dünyaya gətirmiĢ, lakin özü intihar etmiĢdir. Bədbəxt 

ailədən yalnız qızın anasının bu hadisədən xəbəri olmuĢ, o da qorxusundan bunu 
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heç kimə deməmiĢdir. Gülçöhrə həkimdən isə bu ―biabırçılığı‖ gizli saxlanıl-

masını xahiĢ etmiĢ, mümkün olarsa uĢağın körpələr evinə verməsini söyləmiĢdir. 

Qəza nəticəsində həbsdə olan həyat yoldaĢının yoxluğuna baxmayaraq körpəni 

himayəsində böyüdən Gülçöhrə zamanla uĢağın irsiyyət amili səbəbindən pis 

vərdiĢlərinin olduğunu görür. Ġqbalın alkoqola, sürətli avtomobil idarə etməyə 

meyli onda qorxu yaradır. UĢağın qətiyyən elmə, təhsilə həvəsi yoxdur. 

Gülçöhrə uĢağı nə qədər sevsə də nənəsinin məhkəməyə müraciət etməsindən 

sonra uĢağı ititrir və nənə uĢağı öz himayəsinə götürür. Ġqbal içkili halda idarə 

etdiyi avtomobillə anasının qəzaya uğradığı yerdəcə qəza törədir. Nənəsi elə 

oradaca can verir. Səkkiz il müddətinə həbs olunanması oxucuda qəza-qədərə, 

alın yazısına inam hissini aĢılasa da, müəllif irsi amillərin də rolunun əhəmiy-

yətli olduğunu qeyd edir. Müəllif əsəri Hüseyn Cavidin misraları ilə tamamlayır: 

Fələyin yazdığını mən poza bilsəydim həmən, 

Onu arzumla, məramımla yazardım təzədən (2, s. 74).   

 Elman Həbibin müasirliyi ilə seçilən dram əsərlərindən biri də ―Sahilsiz 

çaylar‖ yeddi Ģəkilli dramıdər.  Azərbaycanın müstəqilliyini qazandığı illərdə 

baĢ verən hadisələri qələmə alan dramaturq Araz qırağı kəndlərin çayın daĢma-

sından çəkdiyi maddi və mənəvi ziyanlar təsvir olunur. Əsərdə diqqət çəkən 

obrazlar kəndin icra baĢçısı Lətif müəllim, bələdiyyə sədri Arazdır. Burada 

vəsifəsinə məsuliyyətsiz yanaĢan vəzifəli Ģəxslər tənqid olunur. Bu kimi 

məmurlara qarĢı isə kəndin müəllimi, həm də Ģair olan ġaiq müəllim obrazı 

qoyulmuĢdur. O, Araz çayının daĢmasına mənəvi dərd kimi baxır və Araza 

hiddətlənir: ―... sahillərimizi uzaqlaĢdırdıqca biz yaxınlaĢacağıq‖ (2, s. 125). An-

caq daha sonra görürük ki, o vətənini hər Ģeydən çox istəyir, hətta Vətəni ikiyə 

bölən Araz çayını belə. Əsərdə müsbət obrazlardan biri də Rauf Qarahəsənlidir. 

Bu obraz dramaturqun gələcəyə inamını ifadə edir. O, rayon icra hakimiyyətinin 

baĢçısıdır və hər iki yarıtmaz vəzifəli Ģəxsi tutduğu vəzifədən azad edir. 

 Elman Həbibin ―psixoloji dram‖  adlandıra biləcəyimiz əsəri olan ―Qara 

qutu və yeddi qapı‖ əsəri də müstəqillik illərində ortaya çıxan maraqlı əsərlər-

dəndir. Müəllif qara qutunu taleyin rəmzi kimi qeyd etmiĢ, qəzavü-qədər anla-

yıĢını təsvirinə yer vermiĢdir. Əsərdə rəqəmlərin və rənglərin mənalandırıldığını 

görürük. Müəllif sonda qırmızı rəngin təsviri ilə gələcəyə ümidini ifadə edir. 

 Elman Həbibin ―Qız üstə dava‖ pyesi demoqrafik məsələlərə həsr 

olunmuĢ, cəmiyyətdə qız övladlarına münasibətdə soyuqluğu kəskin tənqid 

etmiĢdir. Demoqrafik məsələlərin, oğlanların sayının, qızların sayına nisbətinin 

gələcəkdə daha böyük prroblemə çevriləcəyini düĢünən dramaturq 2050-ci illəri 

təsvir etmiĢdir.  

 Müstəqillik illərində Naxçıvanda formalaĢan dramaturgiya Azərbaycan 

dramaturgiyasının tabeliyində inkiĢaf tapmıĢ, bir çox orijinal mövzunu 

ədəbiyyata gətirmiĢdir. Mövzu çox geniĢ olduğundan onunla bağlı silsilə 

məqalələr yazılması nəzərdə tutulmuĢdur. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗАМИН БАБАЗАДЕ 

ВЗГЛЯД НА НАХЧЫВАНСКУЮ ДРАМАТУРГИКУ, СФОРМИРОВАВШУЮСЯ В 

ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

После обретения независимости в азербайджанской литературе наблюдается особое 

возрождение. В литературе появляются новые оригинальные темы. Литературная среда 

Нахчывана, являющаяся неотъемлемой частью азербайджанской литературы, не отстает 

от этого развития. В Нахчыване появляются произведения разной тематики во всех 

жанрах. После обретения независимости примечательно развитие драматургии в 

литературной среде Нахчывана. Таким образом, нахчыванские писатели выступают на 

литературной сцене с рядом драматических произведений. Одной из главных проблем, 

создавших основу для развития драматургии в Нахчыване, является действующий здесь 

Музыкально-драматический театр. В статью вошли произведения нескольких 

драматургов. 

Ключевые слова: Нахчыван, драматург, драматургия, сцена, независимость, театр. 

 

SUMMARY 

ZAMIN BABAZADEH 

A VIEW OF NAKCHIVAN DRAMATURGY FORMED DURING THE 

INDEPENDENCE YEARS 

After gaining independence, a special revival is observed in Azerbaijani literature. New, 

original topics appear in literature. The literary environment of Nakhchivan, which is an integral 

part of Azerbaijani literature, does not lag behind this development. In Nakhchivan, works of 

various themes appear in all genres. After gaining independence, the development of drama in 

the literary environment of Nakhchivan is noteworthy. Thus, Nakhchivan writers appear on the 

literary stage with a number of drama works. One of the main issues that created the foundation 

for the development of drama in Nakhchivan is the Musical Drama Theater operating here. The 

article also deals with the works of several playwrights. 

Keywords: Nakhchivan, playwright, dramaturgy, stage, independence, theater. 
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DAVUD ASLANIN “SABĠR VƏ ZƏLZƏLƏ” MƏNZUM DRAMINDA ƏDƏBĠ 

ġƏXSĠYYƏT PROBLEMĠ 

 

 Məqalədə Davud Aslanın “Sabir və zəlzələ” mənzum dramı tədqiqata cəlb olunmuĢ, 

əsərin dili, ülsubi xüsusiyyətləri, sənətkarlıq məziyyəti, mövzu və ideyası diqqət mərkəzinə 

çəkilmiĢdir. Mənzum dramda Mirzə Ələkbər Sabirin obrazının səciyyəvi xüsusiyyətləri 

vurğulnamıĢ, bədii nümunədə tarixilik və müasirlik probleminə fərdi yanaĢma sərligənmiĢdir. 

AynınlaĢdırılmıĢdır ki, “Sabir və zəlzələ” Azərbaycan ədəbiyyatında Sabir obrazı yaradılan ilk 

mənzum dramdır.  

 Açar sözlər: Davud Aslan, “Sabir və zəlzələ”, mənzum dram, ġamaxı, M.Ə.Sabir, A.Səhət 

 

Azərbaycan tarixi dramının mövzu dairəsində əhəmiyyətli yerlərdən birini 

də görkəmli ədəbi Ģəxsiyyətlərin həyatı və mühitindən bəhs edən bədii nümunə-

lər təĢkil edir. Ġstər sovet dönəmində, istərsə də müstəqillik illərində ədəbi Ģəx-

siyyətlərin həyatının mövzu alındığı tarixi dramların çoxsaylı nümunələri yara-

dılmıĢdır. Belə diqqətəlayiq tarixi dramlardan biri də görkəmli Azərbaycan Ģairi, 

XX sərdə satirik poeziyanın bayraqdarı olan dahi Mirzə Ələkbər Sabirin obrazı 

yaradılan Davud Aslanın ―Sabir və zəlzələ‖ mənzum dramıdır. Davud Aslan 

yaradıcılığı və onun ―Sabir və zəlzələ‖ mənzum dramından bəhs edən Flora 

Xəlilzadə qeyd edir ki, ―Davud Aslan ömrünün son illərində Mirzə Ələkbər 

Sabir haqqında mənzum dram yazmağa baĢladı. Onun qələmə aldığı "Zəlzələ" 

pyesi dramaturgiyamızda Sabir haqqında ilk irihəcmli dram sayılır. Doğrudur, 

müəllifə qədər bu səpkidə pyes yazmağa meyil edənlər olub. Amma ilkinlik 

qisməti Davud Aslanın taleyinə yazılıb. O, bu pyes üzərində düz on il iĢləyib. 

Nəticədə çox bitkin bir əsər meydana gəlib. Doğrudur, müəllifə əsərinin tamaĢa-

sını görmək qismət olmasa da, 1995-ci ildə rejissor Mərahim Fərzəlibəyovun 

quruluĢunda Davud Aslanın "Dindirir əsr bizi..." pyesi öz səhnə həllini tapdı‖ 

(5). Flora xanımın fikirləri ilə müəyyən qədər razılaĢmaqla yanaĢı bildirmək 

gərəyi duyuruq ki, Sabir obrazı yaradılan dram əsərləri içərisində ilk Davud 

Aslanın əsəri deyil. Sabirin obrazı yaradılan dram əsərlər Azərbaycanda sovet 

hökuməti qurulandan sonra, Sabirin heykəli ucaldılan zamanlarda H.Abbasovun 

―Sabirin məhkəməsi‖ (1) pyesi ərəb əlifbasıyla nəĢr olunur, ardınca isə MürĢüd 

Setaroğlunun bir pərdə üç Ģəkildən ibarət ―Sabirin həyatı‖ pyesi nəĢr olunur (7). 

Daha sonra Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrının böyük ustadı 

Məmməd səid Ordubadinin ―Sabir və Molla Nəsrəddin‖ adlı birpərdəli dramı 

1966-cı ildə nəĢr olunmuĢdur (6). Bu sırada Adil Babayevin ―Yanıqlı gülüĢlər‖ 

pyesini də əlavə etsək aydın olur ki, Sabir obrazı yaradılan dram əsərlərinin sayı 

kifayət qədərdir Davud Aslanın ―Sabir və zəlzələ‖ mənzum dramı nəĢr olunana 

qədər. Bir məqamı da vurğulayaq ki, Davud Aslan yaradıcılığından bəhs edən 

yazıçı-publisist Təranə Cəbiyeva yazır: ―Davud Aslanın sonsuz məhəbbətlə 
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yazdığı "Sabir və zəlzələ" mənzum pyesi dramaturgiyamızda ilk irihəcmli dram 

əsəridir‖ (3). Bu yazıda da təkrarkalanan fikrə münasibətən bildirək ki, Davud 

Aslanın ―Sabir və zəlzələ‖ dramı Sabir obrazı yaradılan ilk mənzum dram kimi 

təhlilə cəlb olunası dəyərli əsərdir, amma ilk deyil. 

1994-cü ildə nəĢr olunan mənzum dramda Sabirin həyatı və mühiti geniĢ 

Ģəkildə iĢıqlandırılmıĢdır. 2 pərdəli 10 Ģəkilli mənzum dram Sabirin doğma 

vətəni ġamaxı Ģəhərində məsciddə cərəyan edən hadisələrlə baĢlayır. Molla 

Nağının fitvası ilə qaragüruh ―Hop-hop‖u axtarırlar. QızıĢdırılmıĢ cahil kütlə 

Sabiri axtarır, ona nifrin yağdırırlar, amma eyni zamanda məsciddəki insanlar 

biri–birinə Sabirin Ģeirləri ilə müraciət edirlər.  ġamaxı sakinlərindən biri gizli 

Ģəkildə Sabiri pusur və nəhayətində Sabiri yaxalayıb kobud Ģəkildə məscidə 

cahil kütlənin önünə çıxarırlar. Molla Nağının diqtəsi ilə Ģairliyin, Ģeir sənətinin 

mahiyyətinə varmayan kütlə Sabirə kücum çəkib onu və Ģeir sənətini qınayır, 

lazımsız bir iĢ kimi qiymətləndirirlər. Cavabında Sabir deyir: 

―Sənətlər içində söz sənəti var. 

Orda çiçək açır bütün arzular 

QarĢılığında Molla Nağı deyir: 

Sözdən də ay kiĢi, heç sənət olar?‖ 

Sabir isə deyir: 

―Kirpi görən ilan dərhal qıvrılar! 

Sözün dünya boyda qüdrəti vardır‖ (2, s. 11). 

Sabirlə Molla Nağı və tərəfdarları arasındakı mübahisə daha da gərginləĢir, 

Molla Nağı ġamaxının Ģair mühiti haqqında kəskin Ģəkildə deyir: 

―Baban Nəsimi də kafir idi də!... 

Allaha, Qurana Ģəkk edirdi də!...‖ 

Sabir isə qarĢılığında böyük Nəsimi haqqında mülahizələrini belə ifadə edir ki, 

bu da Sabirin klassik poeziyaya və dolayısıyla Nəsimiyə münasibətini ifadə edən 

qiymətli fakt təsiri bağıĢlayır: 

―Hələbdə soyuldu Ģair Nəsimi  

Bir dünya Ģan-Ģöhrət oldu nəsibi‖ (2, s. 11) 

Müəllif yaratdığı dərin situasiyada Sabirin aĢiq olduğu hürriyət sevdası ilə 

cəhalət, gerilik üz-üzə durmuĢdur. Səfil halda yaĢayan kütlənin nümayəndəsi 

olan nökər Sabirə müraciətlə deyir: 

―Nifrətimiz güc gələr hürriyətə‖ (2, s.12) 

Əsərin ilk pərdəsində Sabirlə üz-üzə duran cəhalət mühitində tərəflərin balansı 

normal deyil, yəni Sabir, Həmkar və bir neçə kəndli bir qütbü təmsil edir. Hətta 

vəziyyət o qədər gərginləĢir ki, Sabir kütləyə müraciətlə deyir: ―Məsciddə döyüb 

Seyid Əzimi qətl eyləyənlər‖ (2, s. 14). 

Mənzum dramın ikinci Ģəklində hadisələr Sabirin açdığı məktəbdə cərəyan 

edir. Sabir məktəbdə dərs deyir, kimsəsiz vətən övladlarına təhsil verir, Molla 

Nağı isə gizli Ģəkildə pusmağa çalıĢır. Sabir bunun fərqindədir, amma özünü 

görməzliyə vurur, o zamana qədər ki, Molla özünü büruzə verir. ġagirdlər mək-

təbdən çıxıb evlərinə doğru gedirlər, Sabir isə fərəhlə onların ardınca baxıb 

düĢünür: 

―Taleyin nə böyük töhfəsi varmıĢ?!... 
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Bizim məktəbdə də qız oxuyarmıĢ!..‖ (2, s. 15) 

Sevinc toxumları, maarif təntənəsi ġamaxıya da yol açmıĢdır. Sabirin məktəbin-

də bir qız- Ülkər də təhsil alır. Dramaturq maarifin təntənəsinə doğru gedilən 

yolun hər bir məqamını dəqiqliklə ifadə etməyə çalıĢır. Ġkinci Ģəkildə öyrənirik 

ki, bu həmin ġamaxıdır, Ülkərin atası- maafir dostu olan Mirzə Həsən evini 

məktəb üçün vermiĢdir ki, vətən balaları təhsil alsın. ġamaxı mühitində azsaylı 

maarif dostlarından olan Mirzə Həsənlə Sabirin söhbəti ümidlərlə doludur. Sabir 

sevinclə deyir: 

―Mirzə Cəlildən də məktub almıĢam, 

Fərəhdən dağlartək hey ucalmıĢam.. 

Müqabildə Mirzə Həsən soruĢur: 

Nə deyir millətin qəm sərkərdəsi?‖ 

Sabir: 

―Üsyandır, tufandır hər məcmuəsi... 

Az qala dünyanı götürüb səsi!... 

Kəskin satiralar istəyir məndən, 

Deyir Tiflisə gəl, bizlə iĢlə sən!‖ (2, s. 20) 

Sabirə, dolayısıyla maarifə doğru addım atan hər kəs mollaların düĢmənidir, 

onlar yaxĢı bilir ki, hürriyyət cəbhəsinə atılan hər bir fərd onların hakimiyyətinin 

ömrünü azaldır. Molla Nağı, Kərbalayı və Vali birləĢərək tədbir görür, Mirzə 

Həsəni Dəliqanlı ləqəbli cahil biri tərəfində öldürtdürürlər. Mənzum dramın 

ikinci Ģəkli bununla bitir, üçüncü Ģəkil köhnə ġamaxıda- Sabirin məhəlləsində 

açılır. Sabirin qonĢusu olan Kərbalayı tipik bəy obrazıdır, əyyaĢlıq edir, Ģərab 

içib ona-buna sataĢır, pulu, gücü ilə qürrələnir. Dramaturq xüsusi həssaslıqla 

seçdiyi məqamdır ki, dini zümrənin nümayəndəsi olan Molla Nağı Kərbalayı ilə 

birgə Ģərab içir, yoldaĢı Sabah xanım hər ikisinə nifrətini ifadə edir, Kərbalayı-

dan çəkinmədən hətta Sabirə vurğunluğunu dilə gətirir. Sabah xanım cəsarəti, 

mərdanəliyi ilə diqqəti cəlb edən obrazdır, kifayət qədər də gözü açıq, zəmanə 

iĢlərindən baĢı çıxan biridir. Amma bütün bunlara baxmayaraq ailəli bir qadının 

yoldaĢının yanında bir baĢqasına bu münasibətdə olması normal hal kimi qarĢı-

lanmadığı kimi yazıçının bütün bunlara rəğmən Sabah xanımı müsbət planda 

təqdim etməsi qəbuledilməzdir. Sabah xanım əri Kərbalayının əməl yoldaĢı olan 

Molla Nağıya deyir: 

―QardaĢı qardaĢa vurdurar tamah! 

Milləti millətə qırdırar tamah!‖(2, s. 25) 

Sabah xanımın cəsur davranıĢı, Sabirə rəğbətini görən Kərbalayı o qədər acına-

caqlı vəziyyətdədir ki, yanındakı nökər belə ona acıyır hardasa.  

―Nur divin əsiri, kor olsun fələk! 

Artsada vecsiz bir insanın yaĢı, 

Çiyni üstə yükdür ağılsız baĢı‖ (2, s. 27) 

Kərbalayı və dinçilərin birgə planına uyğun olaraq Sabirin nüfuzunu 

zədələmək üçün Sabirin qızı Fərəhi almaq istəyən Kərbalayı bütün mənəviyyat-

sız hərəkətləri ilə ikrah hissi doğuran bir obraza çevrilir. Nəzərə alaraq ki, 

dramaturq əsərdə bəzi tarixi gerçəklik, Ģəxs və hadisələrə Ģərtiliklə yanaĢmıĢdır 

ki, bunlar sırasında Sabirin oğlundan bəhs olunmaması, qızının adının Fərəh 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 

kimi, yoldaĢının adının isə Bahar kimi verilməsi nümunə göstərilə bilər. Gerçək-

də isə Sabirin Kərbalayı o qədər simasızlaĢır ki, nökərə deyir mənə Sabirin qızı 

Fərəhi al arvadım Sabah xanımı sənə verəcəyəm, həm də sizə toy çaldıracağam.  

Əsərin ikinci pərdə, 4-cü Ģəkli Sabirin evində, həyətində cərəyan edir. Molla 

Nağı əlində ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı, ətrafında qaragüruh Sabirin evinə hücum 

çəkir, Ģairi hədələyir, qorxu gəlir, Sabir isə mətanətini pozmadan deyir: ―Yüz 

zəlzələ, yüz qovğa məni susdura bilməz‖ (2, s. 31). Maraqlı burasıdır ki, Vali də 

Mollaların tərəfində duraraq deyir: 

―El dərdi çəkənlər iki gözdən kor olubdur, 

Bir söylə sənin dərdini el içrə çəkən var?‖ (2, s. 31) 

Artıq Sabirə-Hop hopa qarĢı açıq hədələr, hədyanlar yağdırılır, bir tərəfdən 

də onu bu tipli Ģeirlər yazmaqdan yayındırmağa çalıĢırlar. Elə bu məqamlarda 

Sabirin əsl siması, hürriyət sevdası aĢkar Ģəkildə ifadəsini tapır: 

―Bir gün gələcək nəĢrini heç görməsəm də mən 

―Hop-hop‖ yayılar aləmə nur tək bu vətəndən‖ (2, s. 31) 

Sabir o qədər əmindir, inamlıdır ki, bir gün gələcək Ģeirə də, sənətə də, 

sənətkara da böyük qiymət veriləcəyi, məmləkətin maarif iĢığı ilə ziyalanacağı, 

vətən övladlarının daha hürr bir vətəndə yaĢayacaqlarına olan inamı yaĢadır 

böyük Ģairi. Sabirin iradəsi qarĢısında duruĢ gətirə bilməyən Kərbəlayi deyir: 

―ġirvandı, bu, ġirvan! 

Bir gün olacaq qanına qəltan 

Xaqani hanı, bəs o Nəsimi? 

O da Seyid, necə olmuĢ, de nəsibi?‖ (2, s. 32) 

Bu Ģəkildən etibarən ön plana keçən obrazlar sırasında Sabirin məktəbində 

oxuyub təhsil almıĢ Əli və Ülkər diqqəti cəlb edir. Həmin Ülkərdir ki, atası 

Mirzə Həsəni və ailəsinin fərdlərini yandıraraq öldürən Kərbalayılara qarĢı 

intiqam hissi ilə alıĢıb yanır. Ülkər kiĢi paltarı geyinir, qaçaqlarla birlikdə olur, 

haqq-ədalət savaĢında barıĢmaz mövqeyi ilə diqqəti cəlb edir. Qeyd edək ki, 

dramaturq tərəfindən süjeti Ģaxələndirmək xatirinə əlavə olunan Ülkər-Əli xətti 

olduqca sönük, tələsik təsvir olunmuĢdur. Növbəti səhifələrdə ġamaxı ―cahillər‖i 

Valinin köməyi ilə Sabiri divanxanaya gətirirlər. Sabirin fikirlərinə rəğbəti ilə 

seçilən, hətta Ģairi müdafiə edən Həmkarı Sabir tək buraxmır, onu müdafiə 

etməyə çalıĢır. Kərbalayı, Molla Nağı və Valinin birgə planı Sabiri öldürtmək, 

Sabirin qızı Fərəhi qaçırıb nüfuzunu zədələmək, açıq fikirlilərə qahmar duran 

qaçaqlara qarĢı dəstə çıxararaq onların adından quldurluq etdirərək qaçaqların el 

içində nüfuzunu zədələmək kimi məkrli oyunlardır. Sabiri müdafiə etdiyi üçün 

divanxanaya salınan Həmkara qarĢı ittihamlar irəli sürən Molla Nağıya nəzərən 

Sabir öz Ģerini dilə gətirir: 

―DaĢ qəlbli insanları neylərdin ilahi 

Hər zülmə dözən canları neylərdin ilahi?!‖ (2, s. 49) 

Növbəti səhifələrdə Ülkər meĢədə qaçaqların yanındadır, daĢ üstə oturub öz 

bədbəxt taleyinə ağı deyir: 

―Sinəmdə tarım yandı, 

Simlərin tarım yandı 

Baharım xəzan oldu, 
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Ömürlük barım yandı‖ (s, s. 49) 

Bu məqamda Sabir, Əli, Ülkər və digərlərinin yardımı ilə qaçaqların adından 

istifadə edib soyğunçuluq edən dəstə ifĢa olunur.  

Mənzum dramın səkkizinci Ģəklində Sabirin evi ilə qarĢılaĢırıq, burada 

Sabirin qızı Fərəhin toy mərasimidir, yenə də dramaturq tələskənlik edərək toy 

mərasiminin təfərrütına varmır və sönük təsvirlərə yer verir. Kiçik oyun təsiri 

bağıĢlayan qurama səhnələrlə təsvir olunur ki, Kərbalayı və adamları Fərəhi 

qaçırmaq istəyirlər, Abbas Səhət, Əli, Ülkər və digər sabirsevənlər bunun 

qarĢısını alırlar. Elə bu əsnada da Kərbalayı, adamı Teymur və digərləri ələ 

keçirilir qaçaqların köməyi ilə. Qurd Qaçaq Ülkərlə Əlinin toyuna hədiyyə kimi 

intiqam andı içən Ülkərə hədiyyə olaraq atasının düĢmənlərini əli bağlı gətirir. 

Kərbalayı öldürülür Sabir isə düĢüncəli halda deyir: ―Hər gün bir imtahan 

götürür fələk‖(2, s. 62). Dramın xüsusilə bu səhnələrində dastan motivləri, 

dastan ruhu daha çox hiss olunur. Maraq doğuran məqamlardan biri də Ülkərin, 

rəiyyətin qarĢısında öldürülməyi ağır bildiyi üçün bəyin öz xəncəri ilə özünü 

öldürməsidir. Sabir isə bu sonluqları gözləyirmiĢ kimi, öz yaradıcılığına 

müraciət edərək deyir: 

―Ġdrakdır müsibətə mizan, əvət, əvət, 

Ġdraksızların ola bilməz müsibəti, 

Ġdraksızların məratibinə bağlıdır fəqət 

Hər kəsin tutulduğu öndühü möhnəti‖ (2, s. 65) 

Əsərin sonlarına yaxın yenə ġamaxıdakı məscid təsvir olunur. Bu səfər 

Sabir və tərəfdarları qalib, güclü tərəfdirlər. Kərbalayı öldürülüb, Vali ortalarda 

yoxdur, Molla Nağı isə yenə də son cəhdlərini edir, aranı qarıĢdırıb Sabirə 

əleyhidar axtarır. Həmkarla Molla Nağının dialoqu kəskinləĢir, insanlar artıq ilk 

Ģəkildəkindən daha ayıq münasibətlidirlər, amma bu hələ lazım olan deyil. 

Nəticədə məsciddə dava düĢür, Molla Nağı döyülərək bir az da olsa əməllərinin 

cəzasını çəkir. Bu əsnada Sabirin gizli imzaları ġamaxılılar tərəfindən sadalanır 

ki, bu məqamla dramaturq Sabirə olan məhəbbəti izhar etmiĢ olur. Mənzum 

dramın ilk və son Ģəkilləri arasındakı Sabir və ona cəmiyyətin münasibəti yazar 

tərəfindən nikbin sonluq kimi diqqət mərkəzinə çəkilir. 

Davud Aslanın ―Sabir və zəlzələ‖ mənzum dramı ümumilikdə böyük Ģairin 

həyatı və yaradıcılığından mövzu alan bədii nümunə kimi istər dili, ifadə 

imkanları, istər sənətkarlıq xüsusiyyətləri, istərsə də yaratdığı tarixi aura etibarilə 

diqqətəlayiq bədii əsərdir. Mənzum dramda ədəbi qəhrəmanın həyatı və 

fəaliyyəti ilə bağlı tarixi faktları kobud Ģəkildə pozulmamıĢ, müəllifin təfəyyül 

imkanları hesabına oxunaqlı bədii əsər ortaya çıxmıĢdır. Əsər haqqında zaman-

zaman ədəbi tənqid və ədəbiyyatĢünaslıq da öz mövqeyini ortaya qoymuĢdur. 

Məsələn Qafar Əsgərzadə Davud Aslanın ―Sabir və zəlzələ‖ mənzum dramından 

bəhs edərkən yazır ki, ―Bu əsərlə Ģair özünün sabiranəliyi ilə, sələfinə bənzəməsi 

ilə diqqət çəkir‖ (4). Doğrudan da mənzum dramda Sabiranə satirik üslub, satirik 

təfəkkürün izləri görünməkdədir.  
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РЕЗЮМЕ 

СЕВИНДЖ МИРЗОЕВА 

ПРОБЛЕМА ЛИТЕРАТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СТИХОВОЙ ДРАМЕ ДАВУД 

АСЛАНА "САБИР И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ" 

В статье к исследованию привлечена стихотворная драма Давуда Аслана «Терпение 

и землетрясение», в центр внимания привлечены язык, художественные особенности, 

художественная ценность, тема и идея произведения. В стихотворной драме не 

акцентируются характерные черты характера Мирзы Алекпера Сабира, а в 

художественном образце подчеркивается индивидуальный подход к проблеме 

историчности и современности. Подтверждено, что «Сабир и землетрясение» является 

первой стихотворной драмой в азербайджанской литературе, в которой был создан образ 

Сабира. 

Ключевые слова: Давуд Аслан, «Сабир и землетрясение», стихотворная драма, 

Шамаха, М.А. Сабир, А. Сахат 

SUMMARY 

SEVINJ MIRZAYEVA 

THE PROBLEM OF LITERARY IDENTITY IN DAVUD ASLAN'S VERSE DRAMA 

"SABIR AND EARTHQUAKE" 

In the article, Davud Aslan's verse drama "Sabir and the Earthquake" was involved in the 

research, the language, stylistic features, artistic merit, theme and idea of the work were drawn 

into the center of attention. The characteristic features of the character of Mirza Alakbar Sabir 

are not emphasized in the verse drama, and the individual approach to the problem of historicity 

and modernity is emphasized in the artistic example. It is confirmed that "Sabir and the 

Earthquake" is the first verse drama in Azerbaijani literature in which the image of Sabir was 

created. 

Keywords: Davud Aslan, "Sabir and the earthquake", verse drama, Shamakhi, M.A. 

Sabir, A. Sahat 
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LEKSĠK-SEMANTĠK SĠSTEMĠN YARANMASINDA METAFORĠK 

KEÇĠDLƏRĠN ROLU 

 

Məqalədə əsaslandırılır ki, metafora düĢüncənin məhsulu kimi ortaya çıxır. Obrazlılığı, 

ekspressivliyi gücləndirir. Dilin leksik-semantik kateqoriyalarından birini təĢkil edir. ġərh 

olunan metaforalarda gizli müqayisənin də varlığı aĢkar olur. Müqayisə iki obyekti bir-birindən 

seçib ayırır. Metafora sözlərin semantik inkiĢafıvnı təmin edir, ələlxüsus da obraz yaradır, bu 

yolla mətni, nitq gözəlləĢdirir. 

Bütün bunlar keçid mənaların gediĢində öz izahını tapır. Beləliklə, güclü ümumiləĢdirmə 

bir predmet və hərəkətin əlamətlərini baĢqa predmeə keçirir. 

Açar sözlər: leksik-semantik sistem, metafora, metaforik keçidlər, funksional keçidlər, 

terminyaradıjı aspekt. 

 

TutuĢdurulan dillərin (Azərbayjan və ingilis dilləri) leksik-semantik siste-

mi müxtəlif vasitələrlə formalaĢır. Həmin vasitələrdən biri də metaforik keçid-

lərdir. 

Metaforik formalar dilin ən məhsuldar, «ən gözəl» (Kvintilian) trop növlə-

rindən olub müxtəlifsistemli dillərin bədii üsldubunda xüsusi yer tutur. Metafo-

rik formalar dilin lüğət tərkibinin zənginləĢməsi prosesində də fəal iĢirak edir. 

Bu trop növünə elmi və publisistik əsərlərdə də rast gəlmək olur. Metafora 

mühüm bədii ifadə vasitərindəndir, onun mətndə özünəməxsus leksik-semantik 

və leksik-qrammatik, eləjə də üslubi xüsusiyyətləri vardır. 

Metafora keçid mənasının maraqlı bir tipidir. Metaforik formalar mətnin 

mənalı nitq vahididir. «Metaforanın yaranması düĢünjənin müxtəlif əĢya və 

hadisələr arasında mövjud olan qarĢılıqlı əlaqələri dərketmə bajarığı ilə bağlı bir 

hadisədir. Keçid prosesində bir əĢya və hadisənin adı baĢqasının  adı kimi 

istifadə olunur. Deməli, metaforanın yaranması bu və ya baĢqa predmet və ya 

hadisə adının oxĢarlıq, müqayisə assosiasiyası nətijəsində digərinin üzərinə 

keçirilərək iĢlənməsi ilə əlaqədardlır. Dil üçün bu, olduqja optimal bir hadisədir. 

Ona görə ki, mövjudiyyətin predmet və hadisələri dildə olan söz resurslarından 

daha çoxdur. Metaforik məjazlaĢma və keçid nətijəsində formalaĢan məna 

variantları isə bu obyektlərin adı kimi istifadə oluna bilir (1, s. 43-49) 

Metaforik keçidlər mühüm semantik proseslərdən olub, sözlərin forma 

oxĢarlığına, yəni xariji əlamətlərinə əsaslanır. Məna keçidləri həjm, xariji forma, 

rəng və s. kimi əlamətlərlə Ģərtlənir.Bundan əlavə, sözlərin bir mənadan digərinə 

keçməsini Ģərtləndirən digər amillər- səslənmə, təəssüratlar, təsəvvürlər, 

assosiasiya təsirləri, hərf və rəqəmlərin və s. mənalandırılması metaforikləĢmə 

hadisəsinə stimul yaradır. 

Metaforik keçidlər bədii dildə müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir. Həmin 

keçidlər funksional aspektləri doğurur. Həmin aspektlər bunlardır: 1) təsvir 

aspekti; 2) mətnyaradıjı aspekt; 3) mənayaradıjı  aspekt; 4) koqnitiv aspekt; 5) 
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praqmatik aspekt; 6) terminyaradıjı aspekt. 

Təsvir aspekti. Metaforik keçidin texnikası- yeni məna yaratmaqdan 

ibarətdir. Metafora model kimi müxtəlif üslublarda təsvir predmetinə çevrilir, 

onun analoci modeli sintaktik modeldir. Bu modellər, xüsusən də metaforanın 

əmələ gətirdiyi modellər ən mürəkkəb mexanizmdir. Yeni dil obyekti, 

reprodiktiv kombinator vahidlər bu obyektdə formalaĢır. Bu metaforik ifadələr 

insan fəaliyyəti ilə birbaĢa əlaqədardır. 

 Mətn yaradan metaforikləĢmiĢ ifadələri təsvir etməyə baĢlayır.  Hər hansı, 

təbiət və obraz təsviri metaforikləĢmiĢ quruluĢla reallaĢır. Məs.: Atlı neçə oba 

keçdi, neçə oymaq ötüĢdü, günəĢ enib ilğımlıq arxasında gizlənəndə yosmaja bir 

obaya çatd; yapırıq bir çoban dəyəsinin yanında atdan düĢdü, atın yəhərini aldı, 

jidarladı...(ġahlar Həsənoğlu. Ala buludlar. Bakı, Yazıçı, 1987, s. 12). 

«GünəĢ enib ilğımlıq arxasında gizlənəndə» ifadə yazıçı təsvirinin 

metaforik mənbəyi kimi jəlbedijidir. Və yaxud yazıçı ananın yuxusunu təsvir 

edir və bu zaman «Ģirin və dərin yuxu» metaforikləĢmiĢ ifadəsini mətnə gətirir: 

Dörd gün bundan qabaq ana Ģirin və dərin bir yuxu görmüĢdü. Saqqalı qurĢağına 

çatan, əliçəlikli dərviĢ baba ona demiĢdi yuxuda: «Oğlunun iyirmi beĢ yaĢı 

tamam oldu, Ağja, tərəkəmə ellərindən ona gözəl-göyçək bir qız yazdım (s. 13). 

«Qız yazdıs» metaforikləĢmiĢ ifadəsi metaforik mənada ona bəxt yazdım, tale 

yazdım anlamındadır. 

 Mətnyaradıjı  aspekt. Mətn fəaliyyətində dil hadisələrinin də rolu qeyd 

edilir. Belə hadisələrdən biri də metaforik keçidlərdir. Mətnin yaranmasında 

formal əlaqə vasitələrinin rolu böyükdür. MetaforikləĢmiĢ mətnlərdə təkrarlar 

əsas mətnyaradıjı faktor kimi çıxıĢ edir. Bu yöndə Azad Məmmədovun 

tədqiqatlarını qeyd etmək olar (2, s. 65-69) Həmin funksiyada metaforikləĢmiĢ 

bir ifadə mətni qapayır, yəni mətni formalaĢdırır. Buna mətnyaradıjı funksiya 

deyirlər. Məsələn, aĢağıdakı mətndə «tərəkəmənin yatıĢı qartal çimiri kimi bir 

Ģeydi» jümləsi ilə baĢlanan mətn həmin metaforikləĢmiĢ jümlə ilə də qapanır: 

Tərəkəmənin yatıĢı qartal çimiri kimi bir Ģeydi, göz yumub açınja bir yuxu almıĢ 

olurlar. Lakin çoban narahat idi, uyuyub gözlərinin ajısını almaq fikri yoxdu 

baĢında. Gejənin qaranlığına batmıĢ alaçıqların böyrü ilə gəziĢir, güzlərin, 

ağılların, dəlmələrin yanından ötüb adlayır, yorulmaq bilmədən çabalayırdı. 

Tərəkəmənin yatıĢı qartal çimiri kimi bir Ģeydi... (ġahlar Həsənoğlu). 

Mətn, göründüyü kimi, eyni-təkrar müqayisə-bənzətmə məjazı ilə 

bağlanmıĢdır. 

Keçid mənaların müxtəlif tipləri mövjuddur. Bunlardan biri metaforik 

keçidlərdir. Bu keçidlər nətijəsində  metaforik mənalar yaranır. Keçid ilkin 

mənada olan  predmet, hadisə və  hərəkətin məjaziləĢərək hər hansı bir jəhətdən 

oxĢar xüsusiyyətlərinin digər formalara aid edilməsidir (3, 150 s.) Əsas oxĢar 

əlamətlər- forma, funksiya, yerləĢmə, mövqe və s. əlamətlərə görə müəyyənləĢir. 

Məs.: alma gözlər, soğan baĢlar.  Bunlar, predmetin formasına görə keçiddir. 

Soğan baĢ baĢda duranlardır.  

«Gəminin burnu», «qatarın quyruğu», «qərənfil çiçəyinin papağı»- 

keçidləri predmetin yerini dəyiĢməsinə görədir. 

ƏĢyanın funksiyasına görə metaforik keçidlər: «dalandarın, süpürgəçinin 
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elektrik vəziyyəti», «gözətçinin, keçikçinin qaynayan südü» 

Sözün metaforik keçidi üçün səjiyyəvi olan metaforik keçidlərdən biri də 

antropomorfizm adlanır. Bu anlayıĢ insanın fiziki aləmini əhatə edir. Məs.: pis, 

yaman, açıqlı, kinli, hirsli, kinli, qəzəbli sözləri insana məxsus xüsusiyyətlərdən-

dir. Bu əlamətlər «külək» sözünə Ģamil edilir. Məs:açıqlı adam-açıqlı kulək, kin-

liadam-kinli  baxıĢ, qəddar, zalım adam-zalım təbiət, qəddar təbiət, tünd, kəskin, 

tünd, ajı istiot- türd, ajı insan, sərtinsan-sərt dönəmlər, insanın nəfəsi-payızın 

nəfəsi, laqeyd, etinasız, maraqsız  insan-laqeyd, etinasız, maraqsız təbiət və s. 

Metaforik keçid prosesində jansız materiya hadisələri insan üzərinə 

keçirilir: vulkan püskürür- atam od püskürür, soyuq hava-soyuq baxıĢ-jold glan-

je; soyuq söz-unfriendly soyuq silah-jold stell-soyuq qəbul-jold\frigi  rejeption, 

soyuq qurĢaq-jlğrafiyada jold\frigid Zone; soyuq münasibət- soyuq yanaĢma 

(baxıĢ) və s. 

 Bu sifət feillərlə də metaforik əlaqəyə girir: soyuq baxmaq- to look joldlü, 

soyuq gülümsəmək- to smile frigidly, bir kəsə soyuq münasibət bəsləmək- to treat 

smb. Joldly, soyuq qarĢılamaq- to give* smb. A jold\frigid rejeption. 

Metal əĢyasının xüsusiyyəti insana aid edilir. Məs.: dəmir iradə,  dəmir  

əzm – bu xüsusiyyətlərdə azadlıq, sərbəstlik, müstəqillik, geniĢlik, möhkəmlik  

mənaları ifadə edilir.A 

DaĢürəkli insan  metaforunda isə rəhmsiz, qəddar adalar təsvir olunu:  a 

lump of jlay\heart of flint\- heart of stone.  

Digər nümunələrə nəzər salaq:  Qızıl xasiyyət,  ürəyi qızıl olmaq- to have a 

heart of gold. O, qızıl kimi adamdır- He\She is as good as gold. Hər parlayan 

qızıl olmaz (at.sözü)- All is not gold that glitters;  Qızıl meydan- Red Square, 

Qızıl bayraq- Red Vanner;  

Gur saç- fluffy\luxuriant hair,  gur küçə- busy street, gur Ģəhər- a populous 

eity,  gur alver-brisk trade, gur iĢıq- bright light, gur ojaq-brisk-fire, gur inkiĢaf- 

rapid grovvth, gur səs- loud voije, gur çay- tumultuous river. kələf fikirlər, 

məhək daĢı- jornerstone 

Ümumdil metaforaları:  çayın qolu, qızılgülün papağı; dəmir iradəli adam- 

a man of iron, dəmir əsəb (dəmirdən əsəbləri olmaq) (iradəli, dözümlü olmaq)- 

to have nerves of steel (to have great jourage) 

Bir adamın möhkəm və sarsılmaz iradəli olduğunu göstərmək üçün 

iĢlədilir.  

Ġndividual metaforalar da keçid  prosesinin məhsulu kimi ortaya çıxır və 

ədəbi dilin lüğət tərkibini zənginləĢdirir. Məs.: labirint lirizm, labirint hiss, 

labirint təsəvvür, sentyabrın qan yaĢı, Qara Yanvar, buğda göz, eĢĢək göz, meĢə 

palıdının  dili,  çit səma və s. 

Dəmir əsəb, qızıl əllər (Məhəmmədin əlləri qızıldır), boĢ baĢ kimi metafo-

ralarda jansız predmetlər janlandırılır. Bu jür metaforalar sözdəki polisemantiz-

mi güjləndirir, poetik, fərdi-müəllif metaforaları prinsipial olaraq fərqləndirilir. 

Bunlar ifadəli metaforalardır. Məs.: mədəniyyətin beĢi, duyğuların qığıljımı, 

açar söz, göbələyin papağı, uzunsov (taya, ilanyalı) günəĢ, sözün kökü və s. 

Qeyd edək ki, bu formalar epitet səjiyyəlidir. Metaforik keçidlər dilin 

terminoloci blokunu və sistemini zənginləĢdirir (4) Hər iki dildə metaforik 
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keçidlər terminyaradıjı vasitə kimi də çıxıĢ edir. Məs.: jold vvar- «soyuq 

müharibə» metaforası siyasi terminologiya kimi formalaĢmıĢdır. 

  Bu keçid funksional keçiddir.Keçsid metonimik mənaların yaranması 

üçün Ģərait yaradır. Məs.: Sinif yoxlama iĢlərinə hazırdır. Auditoriya professora 

diqqətlə qulaq asır. Müdafiə gedir. 

Beləliklə,metaforik keçidlər dilin leksik-semantik inkiĢafı ilə həmiĢə 

təmasdadır. Ayrı-ayrı dövrlərdə bu proses ədəbi dilin normalaĢmasında aktiv rol 

oynayır. 

Keçid nətijəsində əmələ gələn metaforikləĢmiĢ mənalar digər mənalardan 

təjrid olunaraq özünü göstərir. 
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РЕЗЮМЕ  

ВЮСАЛА ГУМБАТОВА  

РОЛЬ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИКО-

СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В статье обосновано, что метафора выступает как продукт мышления. Усиливает 

образность, выразительность. Она составляет одну из лексико-семантических категорий 

языка. В интерпретируемых метафорах также становится очевидным существование 

скрытого сравнения. Сравнение выделяет и отделяет два объекта друг от друга. Метафора 

обеспечивает смысловое развитие слов, Аллюр также создает образ, украшая таким 

образом текст, речь. 

Все это находит свое объяснение в ходе переходных значений. Таким образом, 

сильное обобщение передает признаки предмета и действия другому субъекту. 

Ключевые слова: лексико-семантическая система, метафора, метафорические 

переходы, функциональные переходы, терминологический аспект. 

 

SUMMARY 

VUSALA GUMBATOVA  

THE ROLE OF METAPHORICAL TRANSITIONS IN THE FORMATION OF THE 

LEXICAL-SEMANTIC SYSTEM 

The article substantiates that metaphor arises as a product of thought. It strengthens the 

imagery and expressiveness. It forms one of the lexical-semantic groups of the language. In the 

interpreted metaphors, the presence of hidden comparison is also revealed. The comparison 
distinguishes the two objects from each other. The metaphor provides the semantic development 

of words, in particular, creates an image, thus improving the text and speech. 

All this is explained in the course of transitions therefore strong generalization transfers 

the signs of one object and action to another object. 

Key words: lexical-semantic system, metaphor, metaphorical transitions, functional 

transitions, terminological aspect. 
 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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ĠNGĠLĠS DĠLĠNDƏ SAY TƏRKĠBLĠ FRAZEOLOJĠ BĠRLƏġMƏLƏRĠN MƏTNDAXĠLĠ 

QĠYMƏTLƏNDĠRĠCĠLĠYĠNĠN DƏYƏRLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Məqalə ingilis dilində say tərkibli frazeoloji birləĢmələrin mətndaxili qiymətləndiriciliyin-

dən bəhs edir. Burada say tərkibli frazeologizmlərin həm xalq danıĢıq dilində, həm də yazılı 

ədəbiyyatda yaranıb formalaĢması Ģərh edilmiĢdir. Müəllif qeyd edir ki, mətn məfhumu geniĢ 

anlayıĢdır, və mətn daxilində say tərkibli frazeoloji birləĢmələrin və idiomların müxtəlif funksi-

yaları vardır. GöstərilmiĢdir ki, bu birləĢmələr onların iĢləndiyi hər hansı əsər və ya mətnə 

xüsusi emosionallıq verir və onun üslubi xüsusiyyətlərini daha da dərinləĢdirir. Müəllif   

ġekspirin “Macbeth”, Donna Tarttın “The Secret History, Ceyn Ostinin “Emma” və David 

Kopperfildin “Charles Dickens” əsərlərində istifadə edilmiĢ say komponentli frazeologizmləri 

aĢkar etmiĢ və onları təhlil etmiĢdir. Məqalədə say tərkibli frazeologizmlərin struktur-qrammatik 

bölgüsündən danıĢılarkən iki əsas bölgüyə yer verilmiĢdir. Bunlardan biri cümlə, digəri isə söz 

birləĢməsi formasında olan frazeoloji birləĢmələrdir. Müəllif sonda belə qənaətə gəlir ki, mətnin 

əsasən personajlara aid hissəsində daha çox frazeologizmlərə rast gəlmək mümkündür, və 

ümumilikdə ingilis dilində say tərkibli frazeologizmlər əhəmiyyətli mətnyaratma xüsusiyyətlərinə 

malikdir. 

Açar sözlər: idiom, frazeoloji birləĢmələr, say komponentli, mətnyaratma funksiyası, mətn 

təhlili.  

 

Ġngilis dilində frazeologizmlər çoxəsrlik tarixə malikdir. Onlar fərqli icti-

mai tarixi Ģəraitdə və çox müxtəlif səbəblərdən əmələ gəlmiĢdir. Digər dillərdə 

olduğu kimi bu dildə də say komponentli frazeoloji birləĢmələrin əmələgəlmə 

mənbəyi, əsasən, xalq danıĢıq dili, folklor və yazılı ədəbiyyat olmuĢdur.  

Say tərkibli frazeologizmlər həm Ģifahi nitqdə, həm də bədii ədəbiyyatda 

geniĢ yayılmıĢdır. Onlara tədris prosesi zamanı bədii mətnlərdə, ingilis dili 

dərslərində, və müxtəlif yazıçıların əsərlərindən parçalar təhlil edərkən rast 

gəlirik. Ġdiomlar və ya frazeoloji birləĢmələr həmçinin mətnin coğrafi vəziy-

yətinə edilən istinadları gücləndirmək üçün də istifadə edilə bilər. 

Mətn dilçiliyi sahəsində hər hansı bir tədqiqatdan danıĢarkən ilk növbədə 

mətn haqqında əsas izah və ya təriflə tanıĢ olmaq lazımdır. Belə ki, mətn dedik-

də komponentlərin müəyyən formada təĢkil edilmiĢ qarĢılıqlı əlaqəsindən yara-

nan bir bütöv nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, mətn anlayıĢı çox geniĢ bir məfhum 

olduğundan, onun araĢdırılmasında əsas diqqət müəyyən ünsürlərə, əsasən mətn 

komponentlərini əlaqələndirən formal və semantik əlaqə vasitələrinə cəmlənir. 

Say tərkibli frazeoloji vahidlər digər komponentlərdən fərqli olaraq hər hansı bir 

mətn daxilində az rast gəlinən vasitələrdəndir. Bununla belə, istənilən bir mətnin 

daxilində iĢlənən say tərkibli frazeologizmlər fərqli funksiyalar ilə bu mətnin 

komponentlərini əlaqələndirməyə xidmət edir. 

Qeyri ingilis oxucuları frazeoloji birləĢmələrin iĢləndiyi ingiliscə yazılmıĢ 

əsərləri oxuyarkən bəzən problemlər ilə qarĢılaĢır. Hətta bəzən doğma dil 

istifadəçiləri və ya ingilis dilini kifayət qədər yaxĢı bilənlər də belə birləĢmələrin 
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iĢlənməsinə görə oxuduqları əsəri düzgün anlaya bilmirlər. Bu nöqteyi nəzərdən 

qeyd etmək olar ki, ingilis dilli əsərdə və ya mətndə Ģair və yazıçıların iĢlətdiyi 

frazeoloji birləĢməni və ya idiomu doğru baĢa düĢmək və onu düzgün formada 

hədəf dilə tərcümə etmək üçün ingilis dilində mükəmməl və hərtərəfli biliyə 

sahib olmaq qaçılmazdır. Frazeoloji birləĢmələrin iĢləndiyi əsərlər ilə tanıĢ 

olarkən oxucuda belə bir sual yarana bilər, nə üçün müəlliflər öz əsərlərində 

frazeoloji birləĢmələrə tez-tez müraciət edirlər. Bu suala cavab olaraq demək 

olar ki, müəlliflər idiomlardan və frazeoloji birləĢmələrdən istifadə edərək oxu-

cunun diqqətini cəlb etmək və əsərdə göstərmək istədikləri fikrin daha ifadəli və 

daha vurğulu səslənməsinə nail olmaq istəyirlər. Ġdiomları və frazeoloji 

birləĢmələri məqamında istifadə edərək müəllif öz ana dilində onlardan yaxĢı 

məlumatlı olduğunu göstərir (Məmmədova, 2020: s. 3). Lakin, frazeoloji vahid-

lərin böyük qismi baĢqa dilə olduğu kimi tərcümə edilmir, çünki onlar möhkəm 

milli xüsusiyyətə malik olur. Belə hallarda kalka yolu ilə tərcümə üsulundan və 

yaxud izahlı tərcümədən istifadə olunur. 

Ġngilis poeziyasında frazeoloji birləĢmələr geniĢ istifadə edilir və dilin 

milli xüsusiyətlərini özündə aydın Ģəkildə əks etdirir. Frazeoloji birləĢmələr 

danıĢıq dilinin ən zəngin ifadə vasitələrinə xas, xalqla əlaqəli geniĢ məlumat 

verməyə malik olan söz birləĢmələri və həmçinin ən qapalı ifadələrdir. Xalqın 

mədəniyyəti və yaĢayıĢ tərzindən məlumatlı ola bilməyən mütərcimlər çox 

zaman belə ifadələrin tərcüməsində çətinliklərlə üzləĢir və nəticədə proses zama-

nı orjinallıqdan uzaqlaĢa bilirlər. Frazeologizmlər kontekstdən asılı olaraq fərqli 

formada və müxtəlif prinsiplər əsasında tərcümə oluna bilər. Bu, tərcüməçidən 

yaradıcılıq, yəni həm məxəz, həm də hədəf dilinə böyük həssaslıq tələb edir.  

Say tərkibli frazeologizmlərin informasiya verici və mənanı qüvvətləndiri-

ci xüsusiyyətlərindən baĢqa mətnyaratma funksiyası da var ki, bu zaman onlar 

mətnin formalaĢmasında xüsusi rola malik olur. Həmin frazeologizmlərin siyası, 

iqtisadi və s. mətnlərdə iĢlənməsi kütləvi xarakter daĢımır. Onlar daha çox 

ümumiĢlək leksikanın tərkibində çıxıĢ edir. 

Müəllif ingilis dilində yazılmıĢ əsərdə fərqli yanaĢmalara əsasən, yəni 

bəzən frazeoloji birləĢməni qismən dəyiĢdirir, bəzən də olduğu kimi öz mətnində 

iĢlədir (Məmmədova, 2020: s.4). Frazeoloji vahidlər müəllifin fikrinin ifadəlili-

yini artırır, bədii əsərin emosionallığının və üslubi keyfiyyətlərinin zənginləĢmə-

sinə xidmət edir. Yazıçının say komponentli frazeoloji birləĢmələri cümlədə 

iĢlətməkdə məqsədi mətnlə frazeoloji vahidin qarĢılıqlı münasibətini vurğula-

maqdır, yəni həm mətn frazeologizmlərin semantik çalarlarını, həm də frazeolo-

gizmlər mətnin semantik çalarlarını dəqiqləĢdirir. 

Alınma idiomların tərkib hissələrindən biri və ya tamamı digər dillərdən 

götürülə bilər. Xalqların bir-biri ilə sıx əməkdaĢlığı və əlaqəsi sayəsində 

frazeoloji birləĢmə və ya idiom baĢqa bir dilə keçərək orada tədricən beynəlxalq 

səviyyədə iĢlədilir və nəticədə dilin lüğət tərkibinə daxil olur. Məsələn: ―feel like 

a million dollars‖ özünü xoĢbəxt hiss etmək. 

Ġngilis yazıçılarından V.ġekspir öz əsərlərində həm ümumxalq dilinə xas 

olan say tərkibli frazeoloji vahidlərdən, həm də ingilis ədəbi dilində özünə 

möhkəm yer tutmuĢ say tərkibli obrazlı ifadələr, frazeoloji birləĢmələr yaratmıĢ-
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dır. Ġngilis dilində geniĢ yayılmıĢ bu frazeologizmlər Ģekspirizmlər kimi tanınır. 

Onlara misal olaraq yazıçının ―Macbeth‖ əsərində iĢlətdiyi frazeologizmi 

göstərmək olar: 

Burada ―at one feel swoop‖ frazeoloji vahidi orijinal formada iĢlənmiĢ və  

bir dəqiqədə kimi tərcümə edilir (Shakespeare, 2010: p.88); Sonralar bəzi 

Ģekspirizmlər kimi bu ifadə də zaman keçdikcə dəyiĢdirilmiĢ və ingilis dilinin 

lüğət ehtiyyatına müasir formada daxil edilmiĢdir. Məsələn: ―at one feel swoop‖ 

frazeoloji vahidi qismən dəyiĢdirilmiĢ və müasir ingilis dilinin lüğət fonduna ―at 

one swoop‖ formasında daxil edilmiĢdir. Bundan baĢqa əsərin digər parçalarında 

aĢağıdakı kimi say tərkibli frazeologizmlərə rast gəlmək olar: 

For Shakespeare‘s witches are both smaller and greater than their 

Continental sisters: on the one hand, more the representation of English 

homebodies with relatively small concerns; on the other, more the incarnation of 

literary or mythic fates or sybils, given the power not only to predict but to 

enforce the future (Shakespeare, 2010: p.42). 

At first glance, Macbeth seems to wield the bloody axe to comply with, not to 

escape, the dominion of women (Shakespeare, 2010: p.45).  

Frazeoloji birləĢmələr hər hansı bir hadisə ilə bağlı yaranıb formalaĢaraq, 

ayrı-ayrı tərkiblərin öz mənalarından kənarlaĢaraq bütöv bir vahidin daxilində 

çıxıĢ edir. Bu vahidlər məna baxımından tamamilə birləĢmiĢdir və onlar ayrı-ayrı 

komponentlər formasında yalnız bütövün tərkibində ümumi məna ifadə edir. 

Məsələn: ―a cat has nine lives‖  doqquz canlı frazeologizmi göründüyü kimi 

bütöv Ģəkildə bir məna kəsb edir və hərfi mənada isə sağlam sümük ət gətirər, 

xəmir isə lət gətirər. Ət yeyərsən, ət gətirər, xəmir yeyərsən, lət gətirər 

mənalarını verir (Abbasov, 2009: s.52). ―A stitch in time saves nine‖ idiomu da 

eyni nöqteyi nəzərdən çıxıĢ edərək bu günün iĢini sabaha qoymaq olmaz 

mənasında iĢlənir, yəni hər hansı bir zədə və ya səhv daha çox pisləĢməməsi 

üçün dərhal düzəldilməlidir. 

Baxmayaraq ki, ingilis dilini xarici dil kimi öyrənənlər dilin bu qatını 

öyrənməkdə çətinlik çəkirlər, frazeoloji birləĢmələri mənimsədikdən sonra onlar 

doğma dil istifadəçiləri kimi danıĢmağa baĢlayır, onları yarım sözdən anlaya 

bilir, və nitq hazırlıqları kəskin Ģəkildə artır. Onun ifadəsinin düzgünlüyünə 

əmin olmaqla fikri qısa və çox dəqiq ifadə etmək olar. Bu baxımdan qeyd etmək 

olar ki, frazeologizmlər koqnitiv prosesin inkiĢafında əhəmiyyətli rola malikdir. 

Ġ.ÇernıĢeva frazeologizmlərin mətnyaratma yəni kontekst əmələ gətirmə 

funksiyası haqqında bəhs edərkən vurğulayır ki, frazeoloji birləĢmələrin 

mətnyaradıcı amilləri dedikdə, bu dil əlamətlərinin dil xüsusiyyətlərini həyata 

keçirməsi, onlara eyni dərəcədə qrammatik və leksik dil vasitələrinə imkan 

verən, və konkret hallarda bağlayıcı vasitələr yaratmağa imkan verən mətn 

fraqmentləri kimi baĢa düĢülür (Chernysheva, 1980). Onun da qeyd etdiyi kimi 

frazeoloji vahidləri aĢağıdakı kimi təsnif etmək olar: 

1 nominativ - daha konkret təsvir etmək məqsədi ilə subyektlərin və obyektlərin 

təyin edilməsi; 

2 könüllü – danıĢanın iradəsinin ifadəsi; 

3 nəticə - hadisə mənbəyinin və ya vəziyyətinin dəqiqləĢdirilməsi; 
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4 stilistik – konkret ifadə rənginə nail olmaq; 

5 direktiv – ünvana təsir – nəzarət, tərbiyə, məsləhət; 

6 simptomatik - konkret hisslərin ifadəsi, ünvan sahibinin müəyyən reaksiyası. 

Say komponentli frazeologizmlər kontekstdən asılı olan ifadələrdir. 

Onların ifadə etdiyi məna iĢləndiyi mətnin tərkibində və ya nitq prosesində 

müəyyənləĢir. Bu yanaĢmalara əsasən qeyd etmək olar ki, say tərkibli frazeoloji 

birləĢmələr mətnin mənasının izahında, mətnin bir bütöv kimi formalaĢmasında, 

komponentlərarası əlaqənin təĢkilində, ümumiyyətlə mətn dilçiliyinin araĢdırıl-

masında böyük diqqət tələb edən bir amildir. Qeyd olunduğu kimi, say tərkibli 

frazeoloji birləĢmələrin mətnyaratma prosesində vacib funksiyalarından biri 

onların semantik kateqoriyanı təmsil etməsidir, bu zaman onlar məna ilə bağlı 

olaraq cümlələrarası əlaqəni təmin edirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, frazeoloji vahidlər bədii ədəbiyyatı təcəssüm 

etdirən hər hansı bir mətndə müxtəlif vəzifə daĢıyır:  

1. Obrazların dilini fərdiləĢdirərək tipikləĢdirir;  

2. Onların portretini və mənəvi aspektini səciyyələndirir;  

3. Əsərə milli ruh gətirir;  

4. Oxucunun marağını artırır (Oçerklər, 1970: s.139). 

Ġngilis dilindəki frazeoloji birləĢmələr həm ümumi, həm də xüsusi olur. 

Ümumi frazeoloji birləĢmələr ümumxalq tərəfindən istifadə edilir. Xüsusi 

frazeologizmlərə bəzən fərdi frazeologizmlər də deyilir. Xüsusi frazeoloji birləĢ-

mələr əsasən bədii əsərlərdə Ģair və yazıçılar tərəfindən yaradılır. 

Frazeologizmlər standartında üslub məziyyətlərinin mətndə yer alması 

praqmatika elmi ilə bağlıdır. Frazeoloji birləĢmə mətndən, kontekstdən izolyasi-

ya olunduqda onun sadəcə əsas, istinad mənası görünür. Belə halda praqmatika 

həmin frazeoloji birləĢmənin necə və nə üçün yaranması istiqamətində aĢkar 

olunur. Mətn daxilində onun praqmatik əhəmiyyət daĢıması bu frazeoloji 

birləĢmənin nə üçün məhz qeyd olunan məqamda istifadə olunması ilə bağlıdır. 

Frazeologizmlər koqnitiv paradiqmadan baxıldıqda mikromətn hesab edilə 

bilər. Bu mikromətn dil daĢıyıcısı vasitəsilə frazeoloji vahidin mənasında 

gizlənən semantik məlumatların hamısını özündə birləĢdirir. Həmin mənalar 

sətraltı səciyyə daĢıyır, frazeologizmlərin formalaĢmasında və yaranmasında 

iĢtirak etmiĢ ekstralinqvistik amillər əsasında öz Ģərhini tapır. 

Frazeoloji birləĢmələrin struktur-qrammatik təsnifatında iki bölgü geniĢ 

yayılmıĢdır. Bu bölgüyə əsasən birinci qrupa söz birləĢməsi formasında olan 

frazeoloji birləĢmələr (―the first days of winter‖ böyük çillə (Vəliyeva, I cild: 

s.416), ―under seven seals/under seven locks and seals‖ berk gizledilmiĢ (Vəliye-

va, I cild: s.340), ―as thick as two short planks‖ baĢı boĢ olmaq  (Vəliyeva, I 

cild: s.274)), ikinci qrupuna isə cümlə formasında olan frazeologizmlər (―you 

are one in a million‖ səndən yoxdur (Vəliyeva, II cild: s.574, ―two heads are 

better than one‖ ağıl ağıldan üstündür (Vəliyeva, II cild: s.87), ―second thoughts 

are best‖ yüz ölç bir biç ( Vəliyeva, II cild: s.952)) aiddir. Bu qruplaĢmanı qeyri-

predikativ və predikativ frazeologizmlər Ģəklində də vermək olar (Mirzəyeva, 

2018: p.115).  
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Ġdiomlar mətndə həm personajlar, həm də bir neçə fərqli məqsədlər üçün 

istifadə edilə bilər. AraĢdırmalar həmçinin göstərir ki, idiomlar mətnin dilinə 

zənginlik qatdıqları üçün onun ümumi oxunmasına töhvə verə bilər (Holmqvist, 

2014: p.2).  

Julia Holmqvist özünün ―Donna Tarttın The Secret History romanında 

deyimlərin istifadəsi və təsirinin mətn təhlili‖ adlı məqaləsində qeyd etmiĢdir ki, 

həmin romanda 596 idiomatik ifadə iĢlədilmiĢdir (Holmqvist, 2014: p.8) ki, bu 

da Mustonenin (Mustonen, 2010: p. 51) eyni mətndə aĢkar etdiyi 625 idiomatik 

ifadəyə yaxındır. Biz isə bu əsəri təhlil edərkən say tərkibli frazeoloji birləĢmələ-

rə və ya idiomlara çox az nümunələrdə rast gəldik. Həmin birləĢmələrə in two 

shakes, sixth sense, four eyes, three sheets to the wind, one or two, on one hand, 

second hand, second glance nümunələrini göstərmək olar. Bu ifadələrin az ol-

masına baxmayaraq onlar bu romanı oxucu üçün daha cəlbedici və emosional 

edir.  

Jane Austenin Emma romanı təhlil edilmiĢ və say tərkibli frazeologizmlə-

rin iĢləndiyi bir neçə paraqraflar diqqəti cəlb etmiĢdir. Burada həm miqdar, həm 

də sıra sayları istifadə edilmiĢdir. Bununla yanaĢı qeyd etmək lazımdır ki, 

romanda əsasən sıra sayları və xüsusilə, first və second bir neçə dəfə  iĢlənmiĢ-

dir. Bu nümunələrdən bəziləri aĢağıdakılardır: 

But, first of all, I really must, in justice to Jane, apologise for her writing 

so short a letter- only two pages you see- hardly two-and in general she fills the 

whole paper and crosses half (Austen, 2000: p.127). 

Captain Weston, who had been considered, especially by the Churchills, as 

making such an amazing match, was proved to have much the worst of the 

bargain; for when his wife died, after a three years‘ marriage, he was rather a 

poorer man than at first, and with a child to maintain (Austen, 2000:  p. 8), They 

are not trivial recommendations to the world in general, for she is, in fact, a 

beautiful girl, and must be thought so by ninety-nine people out of a hundred 

(Austen, 2000:  p. 40). 

―So seldom that any negligence or blunder appears! So seldom hat a letter, 

among the thousands that are constantly passing about the kingdom, is even 

carried wrong- and not one in a million, I suppose, actually lost! ‖ (Austen, 

2000:  p. 193) 

A thousand and a thousand thanks for the kindness you have ever shown 

me, and ten thousand for the attentions your heart will dictate towards her 

(Austen, 2000:  p. 291). 

The reality she presents in fiction is the reality she understood at first hand 

(Emma vııı). 

Ġngilis ədəbiyyatında baĢqa bir əsərə yəni, David Kopperfildin ―Charles 

Dickens‖ əsərinə baxsaq burada da bir neçə say tərkibli frazeolofizmlərin 

iĢləndiyinin Ģahidi olarıq: 

‗Well, sir,‘ said the waiter, with an apologetic air. ‗Mr. Copperfield is at present 

in forty-four, sir‘ (Dickens, 1850: p.272). Həmçinin, bu idiom fo-fo Ģəklində 

iĢlənir. Kimisə hardasa tutulu olaraq saxlamaq və ya 44 kalibrli tapançaya 

mənasını ifadə edir. 
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For similar reasons I made no allusion to the skirmishing plates upon the 

floor; or to the disreputable appearance of the castors, which were all at sixes 

and sevens, and looked drunk; or to the further blockade of Traddles by 

wandering vegetable dishes and jugs (Dickens, 1850: p594). 

I kissed Miss Mills‘s hand; and we all seemed, to my thinking, to go straight up 

to the seventh heaven (Dickens, 1850: p.448). 

Mr. Micawber may have concealed his difficulties from me in the first 

instance, but his sanguine temper may have led him to expect that he would 

overcome them (Dickens, 1850: p.166). 

I bought a second-hand dumb-waiter for this dinner-party, in preference to 

reengaging the handy young man; against whom I had conceived a prejudice 

(Dickens, 1850: p.382). 

Nəticə 

Tədqiqat göstərdi ki, frazeologizmlər mətndə bir neçə fərqli rola malikdir. 

Onlar həm personajlara, həm də parametrin təsviri kimi digər vəziyyətlərə aid 

kontekstlər üçün istifadə oluna bilirlər. Hər hansı əsərdə bunlardan birinci 

kateqoriyada daha çox idiomlara rast gəlmək olar. Bu da onunla izah oluna bilər 

ki, əsərdə süjetin böyük hissəsi personajlara yönəlir və yalnız bəzən diqqət digər 

sahələrə aid səhnələrə keçir. (Holmqvist, 2014: p. 17).  

Yuxarıda göstərilən frazeoloji birləĢmələr və idiomlar ingilis dilinin lüğət 

tərkibinin frazeologizmlərlə zənginləĢməsində əhəmiyyətli rol oynamıĢdır. Belə 

ki, ingilis ədəbiyyatında çoxlu əsərlərdə say tərkibli frazeoloji birləĢmələrə və 

idiomlara rast gəlmək mümkündür. Təhlil edilən əsərlərə istinad olaraq qeyd 

etmək olar ki, hətta emfatikliyi artırmaq üçün  ingilis mətnlərində sıra sayları ilə 

daha tez-tez qarĢılaĢmaq olar. 
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РЕЗЮМЕ 

САРЖАН САДИГОВА 

ОЦЕНКА ВНУТРИТЕКСТОВОЙ ОЦЕНКИ ЧИСЛОВЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматривается внутритекстовая оценка числосодержащих 

фразеологизмов английского языка. Здесь объясняется возникновение и формирование 

числовой фразеологии как в разговорной речи, так и в письменной литературе. Автор 

отмечает, что понятие текста является широким понятием, а фразеологизмы и 

фразеологизмы с числовым содержанием выполняют в тексте разные функции. Показано, 

что эти сочетания придают особую эмоциональность любому произведению или тексту, в 

котором они используются, и углубляют его стилистические особенности. Автор 

обнаружил и проанализировал фразеологию числового компонента, используемую в 

«Макбете» Шекспира, «Тайной истории» Донны Тартт, «Эмме» Джейн Остин и «Чарльзе 

Диккенсе» Дэвида Копперфилда. В статье, когда речь идет о структурно-грамматическом 

делении числовой фразеологии, выделяют два основных подразделения. Одно из них 

представляет собой предложение, а другое - фразеологическое сочетание. В итоге автор 

приходит к выводу, что можно встретить большее количество фразеологизмов в той части 

текста, которая в основном связана с символами, и в целом числосодержащие 

фразеологизмы в английском языке обладают значимыми текстообразующими свойствами. 

Ключевые слова: фразеологизмы, фразеологизмы, компонент числа, функция 

генерации текста, анализ текста. 

 

SUMMARY 

SARJAN SADIGOVA 

EVALUATING THE IN-TEXT EVALUATION OF NUMBER-CONTAINING 

PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH 

The article deals with the in-text evaluation of number-containing phraseological units in 

English. Here, the creation and formation of number-containing phraseology both in the 

colloquial language and written literature are explained. The author notes that the concept of text 

is a broad concept, and those phraseological units and idioms with numerical content have 

different functions within the text. It has been shown that these combinations give special 

emotionality to any work or text in which they are used and deepen its stylistic features. The 

author discovered and analyzed phraseology with number component used in Shakespeare's 

Macbeth, Donna Tartt's The Secret History, Jane Austen's Emma, and David Copperfield's 

Charles Dickens. In the article, when talking about the structural-grammatical division of 

number-containing phraseology, there are two main divisions. One of them is a sentence, and the 

other is a phraseological combination. In the end, the author concludes that it is possible to find 

more phraseologies in the part of the text mainly related to characters, and in general, number-

containing phraseologies in English have significant text-making properties. 

Keywords: idiom, phraseological units, number component, text generation function, 

textual analysis. 
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AZƏRBAYCAN ROMANTĠZMĠ VƏ ƏLĠ BƏY HÜSEYNZADƏ 

  

Məqalədə romantizm ədəbi cərəyanının Azərbaycan ədəbiyyatına gəlməsi və Əli bəy Hü-

seynzadənin cərəyanın formalaĢmasındakı rolu haqda bəhs edilir. Əli bəy Hüseynzadənin Azər-

baycan ədəbiyyatındakı, mətbuatdakı fəaliyyətindən danıĢılır. Ədibin fikirləri məqalələrindən 

alınan örnəklər  ilə əsaslandırılır. 

Açar sözlər: romantizm, mətbuat, ədəbi cərəyanlar, Əli bəy Hüseynzadə, Füyuzat 

 

 Romantizm ədəbi cərəyanının yaranması dünya ədəbiyyatında olduğu kimi 

Azərbaycan ədəbiyyatında da inqilabla bağlı olduğu bir çox mənbədə qeyd 

edilir. XX əsrin əvvəllərində baĢ verən inqilablar romantizm cərəyanının təmə-

lini qoymuĢdur. Biz bu dövrü oxumasaq, cərəyanı nə anlaya bilərik, nə də tədqiq 

edə bilərik. Azərbaycan romantizmi ictimai-siyası vəziyyət ilə birbaĢa bağlıdır. 

 Mətbuatda da bəzi fikir ayrılıqları yaĢanırdı. Bir qrup realist əsərlər, məqa-

lələr yazdığə halda, digər qrup romantik formada fikirlərini irəli sürürdü. Həmin 

dövrdə mübarizə aparan  iki ədəbi cərəyan Azərbaycandan fərqli olaraq Avropa 

və Rus ədəbiyyatında, eləcə də dünyada fərqli zamanda yaranmıĢ, fərqli aspect-

də formalaĢmıĢdır. Avropada romantizm maarifçilik cərəyanının bir qolu olan 

klassisizmə qarĢı yaranmıĢdır. Azərbaycanda isə belə hesab olunur ki, 

romantizm elə maarifçiliyin əsasında formalaĢmıĢdır. Belə ki, romantizmin ya-

ranmasının səbəblərindən biri kimi maarifçilik bədii estetikasının yetərincə özü-

nü doğrultmaması göstərilir.  Bir sözlə romantizm maarifçiliyə zidd olaraq mey-

dana gəldi. Maarifçilər ümumi məsələlərə üstünlük verdiyi halda, romantiklər 

ayrı-ayrı Ģəxsiyyətin problemlərinə, iradə azadlığına yönəlir. 

 Azərbaycan ədəbiyyatının, mətbuatının formalaĢmasında və inkiĢafında 

böyük və əvəzsiz rolu olan bu iki ədəbi məktəb haqda Kamal Talıbzadə yazır - 

"Bu zirvələr eyni köklü, eyni yaĢlı, eyni ucalıqda, eyni əzəmətdə olan, ancaq 

qamətləri, görkəmləri ilə bir-birindən fərqlənən, yanaĢı dayanmıĢ, əsərlərin 

mənasını, sirlərini də özlərində cəmləĢdirən iki nəhəng dağı xatırladır. Bu iki 

fikir zirvəsi, dünyası Azərbaycan xalqının milli intibahında müstəsna xidmət 

göstərmiĢdi‖. 

 Ədəbiyyatın eləcə də ədəbi cərəyanların öz prinsipi var. Mətbuatın inkiĢafı 

ilə bu prinsiplər də formalaĢmıĢdır. Ədəbiyyatda artıq gözəlliyi, təbiəti təsvir 

etməkdənsə yeni poetika yaratmaq lazım idi. Bu cür düĢüncələr əsasında yeni 

janrlar yaranmağa baĢladı. Hansı ki bu janrlar dünya ədəbiyyatında artıq əsrlər-

dir ki mövcud idi.  

 Qeyd etməliyik ki, Azərbaycan romantizmi dünya romantizmindən geri 

qalırdı. Bunun əsas səbəbi yenə ölkəmizdə baĢ verən gərginlik, ictimai-siyasi 

mühit idi. Lakin, buna baxmayaraq romantiklərimiz dünya ədəbiyyatı ilə tanıĢ 

idilər. Hətta onların əsərlərini öz dilimizə təcümə etməyi də bacarmıĢdırlar. 
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Azərbaycan romantiklərinə Rus ədəbiyyatçılarının, xüsusən Ģairlərinin təsiri 

danılmaz faktdır. 

 Belə hesab edilir ki, romantizm ədəbi cərəyanının yaranma tarixi düzgün 

göstərilməmiĢdir. Çünki, Azərbaycanda yaranan ədəbi cərəyanların demək olar 

ən baĢında gələn, bir çox yeniliklərə imza atan romantizim artıq ədəbi hadisə 

hesab edilirdi və onun cəmi 12 ildə yaranıb, formalaĢması və yox olması heç də 

inandıcırı deyil. Buna görə də onun 1905-ci ildə yaranıb, 1917-ci ildə baĢa 

çatması bir çox tədqiqatçı tərəfindən qəbul olunsa da son illərdə romantizmi 

tədqiq edən, doğru faktları gözönünə gətirən T.Əfəndiyev tərəfindən qəbul 

edilmir. 

 Timuçin Əfəndiyev bu haqda  yazır - Azərbaycan romantizminin köklərini 

bütünlüklə siyasətə və xalq kütlələrinin azadlığı probleminə bağlamaq və onun 

yaranıĢını XX əsrlə məhdudlaĢdırmaq, fikrimizcə, milli romantizmin yaranma 

tarixini düzgün əks etdirmir. Ola bilsin ki, XX əsrin əvvəllərində milli romanti-

zmdə vətəndaĢlıq ideyalarının təzahürü bu fikri söyləməyə əsas versin, ancaq, o 

da məlumdur ki, romantizmin bütün mərhələlərində heç də hər zaman vətəndaĢ-

lıq mövqeyi əks etdirilməmiĢdir. Ümumiyyətlə, sovet dövründə yazılmıĢ əksər 

tədqiqatlarda romantizmin yaranması 1905-ci il inqilabı ilə əlaqələndirilir. Bura-

da bir analoji yanaĢma da özünü göstərir. Belə ki, Qərb romantizminin yarandığı 

tarixi Ģəraiti Avropa burjua inqilablarına bağlayan ədəbiyyatĢünaslıq, Azərbay-

can romantizminin də yaranması üçün 1905-ci il inqilabını bir zəmin hesab 

etmiĢdir. Bu da onu göstərir ki, bu tarix romantizmin yaranmasının gerçək doğu-

Ģu deyil, ideologiyadan gələn zorən aid edilmiĢ bir tarixdir. 

 Sovet dövründə romantizm cərəyanını mürtəcə və mütərəqqi olaraq iki 

hissəyə ayırırdılar. Bu iki sözün lüğəvi mənasına nəzər salaq 

 Mürtəcə - Ġrticanın xeyrinə iĢ görən, yenilik və tərəqqi uğrunda mübarizə-

də köhnəlik və vaxtı keçmiĢ Ģeyləri müdafiə edən, ictimai və mədəni tərəqqinin 

əleyhinə gedən; irticaçı. 

  Mütərəqqi - Siyasi, ictimai və iqtisadi cəhətdən qabaqcıl, ictimai inkiĢafa 

kömək edən; qabaqcıl. 

 Bir-birinə əks istiqamətdə duran bu iki sözü eyni ədəbi cərəyanın bir 

parçası kimi düĢünmək qətiyyən doğru fikir hesab etmək olmaz. Mürtəcə, kiçik 

burjua ifadələri ilə ədiblərimizi günahlandırıb, cəzalandırmıĢlar ki, bu da tarixi 

fakt olaraq qalır. 

 Romantizmin mürtəcə və mütərəqqi olaraq iki hissəyə bölünməsi, XX 

əsrdə baĢ verən hadisələr, ideoloji və siyasi qadağalar imkan vermirdi ki bu 

cərəyanı tədqiq edib, araĢdırılsın. 

 Siyasi-idealoji baxımdan yanaĢılan məsələlər tez aktuallığını itirir. Lakin, 

sonradan yeniden qiymətləndirilir. Azərbaycan romantizm cərəyanını da bir 

daha nəzərdən keçirmək lazımdır. 

 Romantizmin ilkin və əsas Ģərtləri inqilab və hürriyyətdir. Ġnqilab bütün 

dünyada romantizmin yaranmasına gətirib çıxarmıĢdır. Hürriyyət, inqilab sözləri 

inqilablar baĢlayarkən yaranmıĢdır. 
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 Hürriyyətə olan sevgi romantiklərimizi də bu haqda yazmağa vadar 

etmiĢdir. Onların yazdığı yüzlərlə əsər və məqalələr insanları azadlığa, hür 

olmağa səsləmiĢdir. 

 Ġnqilablar xalqın oyanıĢına səbəb olmuĢdur. Təbii ki, bu oyanıĢı mətbu or-

qanlarsız təsəvvür belə etmək olmaz. Məhz mətbu orqanlar həmvətənlilərini ma-

arifçiliyə, hürriyyətə çağırırdı. Burada ədiblərimizin rolu böyükdür. Mətbuatda 

ictima-siyası hadisələr mərkəzdə dayanırdı. Doğrudur, bu cür qəzet və jurnalla-

rın nəĢr edilməsi XX əsr üçün, iĢğal altında olan xalq üçün elə də asan baĢa 

gəlməmiĢdir. 

 Əli bəy Hüseynzadənin redaktorluq etdiyi istər ―Həyat‖ qəzeti, istərsə də 

―Füyuzat‖ jurnalı hürriyyətin təbliğində birbaĢa böyük rol oynamıĢdır. Yeri 

gəlmiĢkən Əli bəy Hüseynzadə özü də romantizm ədəbi cərəyanının üzvlərindən 

biri olmuĢdur. Hətta ilk dəfə elə Vəli Osmanlı qeyd edir ki, romantizm ədəbi 

cərəyanının yaranması da birbaĢa onun adı ilə bağlıdır. 

 ―Füyuzat‖ jurnalında yazılan istər siyasi, istərsə də ədəbi məqalələrdə 

romantizimin təsirini aydın Ģəkildə görə bilərik. 

 XX əsrin əvvəllərində ərsəyə gələn Füyuzat jurnalı dil və üslub baxımın-

dan daha ağır idi. Bəzi oxucular jurnalı dərk etməkdə çətinlik çəkirdi. Ümumi 

nəzərə almalıyıq ki, romantizim ədəbi cərəyanının nümayəndələrinin dili digər-

lərindən fərqlənirdi. Jurnalın redaktoru Əli bəy Hüseynzadə ilk sayda cəmi bir 

cümlə ilə fikrini oxucularına çatdırmıĢdır-―Qəzetimizin əsl vəzifəsi–millətimizi 

qələmlə müdafiədir.‖ 

 ―Həyat‖ qəzetində də Əli bəy Hüseynzadə bu haqda açıqlama verməyi 

özünə borc bilmiĢdir. O, ―Qəzetimizin dili haqqında bir neçə söz‖ məqaləsində 

yazır: 

 ―Bizəmi qəzetəmizin dilini sadələĢdirmək, yoxsa, cəmaətimizəmi öz ana 

dili olan türkcəyi öyrənmək lazımdır. Budur məsələ!.. Rəyimizə görə yazdığı-

mızdan daha sadə Qafqazda söylənən Ģivələrə daha müvafiq bir surətdə yazmaq 

mümkün deyildir. Vaqiən, qəzetəmizdə yazılan məqalə və bəndlərin Ģivəsi, 

üslubu müxtəlifdir. Lakin bunu da yaddan çıxarmamalıdır ki, yazanlarımız da 

Qafqazın və Rusiyanin müxtəlif Ģivə ilə mütəkəllim guĢələrindən gəlmiĢlərdir. 

Birimiz Qarabağdan, birimiz Gəncədən, ya ġirvandan gəliriz. Birimizin vətəni 

lap Rusiyanın ortasındadır. O birimizin vətəni isə ya Osmanlı, ya Ġran sərhədinə 

yaxındır. Qəzetəmizi qiraət edənlər də böylədirlər. Amma həqiqət aranılırsa, bu 

Ģivələrin heç birinə, hətta qəzetəmizin ən ziyadə nəĢr olunduğu Bakı Ģivəsinə 

belə rüchaniyyət verməmək icab edər.‖ (3,38). 

 Ədib haqlı olaraq dilin parçalanmasına qarĢı çıxır. Vahid prinsiplər 

əsasında fonetikanın formalaĢmasını istəyir. 

 Əli bəy Hüseynzadə ərəb və fars sözlərindən çox istifadə etməyi də 

tənqidçilərin qəzəbinə səbəb olurdu. Bu məsələyə də ədib aydınlıq gətirmiĢdir. 

 ―Əlbəttə, içimizdə öz lisani-millisinin qədrini bilən hər fərd ikinci Ģiqqəyi 

tərcih edər. Ərəbi və farsi kəli mata müğləq, qəlizdir, deyənlərdən sual edirəm 

ki, kapitalist, ekonomiya, pressa, direktor kibi sözlərmi, yoxsa sərmayədar, 

iqtisad, mətbuat, müdirmi müğləq və ―qəliz"dir? Bir əsəri Avropa dillərindən 
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tərcümə əsnasında sözü mənayi-həqiqi və müəyyəniləmi tərcümə etməli, yoxsa 

xalqımızın asan anlaması üçün mənayi-əsliyi təhrifmi etməli? 

 Ərəb və fars sözləri əsrlərdir ki dilimizdə iĢlənir və hər kəs tərəfindən 

anlaĢılır "Dəvətnamə", "məĢğuliyyət", "taam", "nitq" və sair kimi sözlərə müğləq 

ve öz təbirlərincə "qəliz‖dir, ərəbcədir, anlaĢılmıyor deyəcəklər. Nə qayı raq? Öz 

ana dilini bilməyən bir neçə zatın xətiri üçün türkcə hüruf rusca bir qəzetəmi 

çıxaraq? Qəzetimizin dilinə etiraz edənlərin bir qismi bu cür xəlqdəndir!‖ (3,39). 

 Jurnalın dili ilə bağlı bir çox ədib Hüseynzadəni qınayırdı. Bunlardan biri 

də Sabirdir. Bir çox qaynaqlarda iki dahi arasında münaqiĢə olduğu yazılır onu 

da demək lazımdır ki, Sabir haqda ilk məqaləni də elə Əli bəy 1905-ci dilə 

―Həyat―qəzetində çap etdirmiĢdir. 

 Millət, türklük məsələsi romantiklərin əsas mövzusu olduğunu nəzərə 

alsaq, jurnalda yazılan bir çox məqalədə əhalini öz millətini tanımağa, türk ol-

duqlarını onlara izah etməyə çalıĢmıĢlar. Tarixmizin saxtalaĢdırıldığı bu dönəm-

də belə bir mövzuda məqalə yazmaq özü də böyük hünər tələb edirdi. Unutma-

yaq ki, əgər bir xalqın tərəqqisini arzulayırıqsa ilk növbədə tarixini, kim olduğu-

nu bildirməliyik. Bu mövzuda yazılan Əli bəy Hüseynzadənin ―Türklər kimdir 

və kimlərdən ibarətdir‖ məqaləsi daim diqqət mərkəzindədir. 

 ―Qərb və ġərqin, daha doğrusu, islam və xristianlığın ayrı-ayrılıqda təmsil 

etdiyi sivilizasiyaların yaxınlaĢması, sintezi alman maarifçiliyinin ġərqə xeyli 

yaxın gəlmiĢ dahisi Hötenin olduğu kimi, Qərb uyğarlıqlarına çox yaxınlaĢmıĢ 

Əli bəy Hüseynzadənin də problemlərindən biriydi‖.  (1.94). Azər Turan Əli bəy 

Hüseynzadəni Azərbaycanın Hötesi adlandırmıĢdır. 

 Azərbaycan ədəbiyyatına yeni Avropa modelini Əli bəy Hüseynzadə gəti-

rirdi. ġekspirin ―Hamlet‖i ilə də oxucularını tanıĢ etmiĢdi. Məhz bu məqamda ilk 

dəfə o qafiyəsiz Ģeir yazmağın qafiyəli Ģeir yazmaqdan daha çətin olduğunu dilə 

gətirmiĢdir. 

 ―Homerin "Ġliada"sı, Esxilin "ZəncirlənmiĢ Prometey"i, Miltonun "Ġtiril-

miĢ cənnət"i, Hötenin "Faust"u, ġillerin "Kəfalət, yaxud vəfakar dostlar"ı, Dan-

tenin "Ġlahi komediya"sı, Firdovsinin "ġahnamə"si, Vergilinin "Eneida"sı, 

Heynenin, Derjavinin Ģeirlərini də ilk dəfə Əli bəy Hüseynzadə türkcəyə tərcümə 

etmiĢdir.‖ (1,105). 

 Azərbaycanı dünya ölkələrinin arasında görmək istəyən Hüseynzadəyə 

Türk qanlı, müsəlman etiqadlı, firəng fikirli, Avropa qiyafətli fədailər lazım idi. 

―Füyuzat‖ın təmsil etdiyi ədəbiyyat axımı haqqında yazırdı ki, ―1905-ci 

ildən sonra Azərbaycanda Əli bəy Hüseynzadə baĢ olmaq üzərə, yeni bir ədəbi 

cərəyan baĢlamıĢdı. Əvvəlcə ―Həyat‖ qəzetəsilə kəndisini göstərən bu cərəyan, 

bilaxirə 1906-cı sənədən etibarən 32 nömrə qədər nəĢr edilə bilən ―Füyuzat‖ 

məcmuəsində öz həqiqi simasını bulmuĢdu. Bundan dolayı, yeni Azərbaycan 

ədəbiyyatının bu mərhələsinə Əli bəy, yaxud ―Füyuzat‖ dövrəsi deyilir... Bu 

ədəbiyyat Mirzə Fətəlidən etibarən davam edən xalqçı ədəbiyyatın qarĢısına 

romantik guzidələr ədəbiyyatı kimi çıxmıĢ və həyata girmiĢdir‖.  

Əli Nazimin bu sözləri də təsdiqləyir ki, Hüseynzadə yeni dövrün 

yaradıcısıdır. Fikrimizcə, orta məktəblərdə onun haqda daha geniĢ məlumat 
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verilməli, Ģagirdlərə tanıdılmalıdır. Ədəbiyyat fədaisi Hüseynzadəyə bu gün də 

Azərbaycan xalqı borcludur ... 
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РЕЗЮМЕ 

НЕРМИН ПИРИЕВА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ РОМАНТИЗМ И АЛИ БЕЙ ГУСЕЙНЗАДЕ 

 В статье говорится о приходе литературного направления романтизма в 

азербайджанскую литературу и роли Али бека Гусейнзаде в формировании этого 

направления. Обсуждается деятельность Али бека Гусейнзаде в азербайджанской 

литературе и печати. Мысли автора обосновываются примерами из его статей. 

Ключевые слова: романтизм, пресса, литературные течения, Али бек Гусейнзаде, 

Фуюзат. 

 

SUMMARY 

NERMIN PIRIYEVA 

AZERBAIJAN ROMANTICISM AND ALI BEY HUSEYNZADE 

 The article deals with the arrival of the romanticism literary trend in Azerbaijani literature 

and the role of Ali Bey Huseynzade in the formation of the trend. The activity of Ali Bey 

Huseynzade in Azerbaijani literature and press is discussed. The author's ideas are clarified by 

examples taken from his articles. 

Key words: romanticism, press, literary trends, Ali Bey Huseynzade, Fuyuzat 
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ARAZ-TÜRK CÜMHURĠYYƏTĠNĠN AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURĠYYƏTĠ ĠLƏ 

ƏLAQƏLƏRĠNƏ DAĠR 

 

 Məqalədə Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaranması zəruriliyi, bu ərəfədə Naxçıvan 

diyarında hərbi-siyasi vəziyyət, bölgənin ərazi taleyi, müəyyən qüvvələrin Naxçıvanı 

Ermənistana vermək cəhdləri, buna qarĢı naxçıvanlıların, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

mübarizəsi və hər iki cümhuriyyətin əlaqələrindən bəhs edilir. Məqalədə ilk dəfə olaraq bir sıra 

fakt və hadisələrə obyektiv aydınlıq gətirilmiĢdir. 

 Açar sözlər: Araz-Türk Cümhuriyyəti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, hərbi-siyasi 

vəziyyət, hakimiyyət strukturları, parlament, Naxçıvan 

 

Birinci dünya müharibəsində Almaniya tərəfindən müharibəyə qoĢulan, 

lakin məğlub olan Osmanlı dövləti Mudros saziĢinə görə qoĢunlarını Azərbay-

candan, eləcə də onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvandan çıxarmalı oldu. 

Bu ərazilər ingilislərin təsir zonasına daxil edildi. Bölgənin azərbaycanlı əhalisi 

özünü və torpağını qorumaq üçün nizami hərbi qüvvələrə və dövlət strukturuna 

malik deyildi. Ona görə də milli vətənpərvər qüvvələr Naxçıvan bölgəsini 

erməni təcavüzündən qorumaq üçün Araz-Türk Cümhuriyyətini yaratdılar. Bu 

Cümhuriyyətin yaradılması təĢəbbüsü ilə Naxçıvanın yerli əhalisi çıxıĢ etmiĢ, 

digər ərazilərin nümayəndələri də onları müdafiə etmiĢlər. Araz-Türk 

Cümhuriyyəti dövlət hakimiyyət strukturlarını, parlamentini, silahlı qüvvələrini, 

polis sistemini yaratmıĢ və Naxçıvanı erməni daĢnaklarının hücumlarından 

qorumuĢdur. Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaranması zərurətindən bəhs edən 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov demiĢdir: 

“Böyük dövlətlərin təsiri ilə qədim Azərbaycan torpaqları olan Zəngəzurun və 

İrəvanın Ermənistana verilməsindən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

indiki ərazisi təcrid olunmuş vəziyyətə düşmüş, Azərbaycanın əsas ərazisi ilə 

əlaqə kəsilmişdir. Belə bir vəziyyətdə - 1918-ci ilin noyabrında Naxçıvanda 

yaradılmış Araz-Türk Cümhuriyyəti Naxçıvanın Ermənistan daşnak hökuməti 

tərəfindən ilhaq edilməsinin qarşısını aldı və tarixi Azərbaycan torpaqlarını 

qoruyub saxladı”[14, s.6]. 

 XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanın ağır tarixi-siyasi Ģəraitdə erməni 

təcavüzü və soyqırım siyasəti ilə üz-üzə qalması, burada güclü dövlət idarəçiliyi 

və nizami hərbi qüvvələrin təĢkilinə ciddi ehtiyac yaratmıĢdır. 1918-ci ildə tarixi 

zərurətdən yaranan Araz-Türk Cümhuriyyətinin uğurlu hərbi və diplomatik fəa-

liyyəti Naxçıvanı erməni təcavüzündən qorumuĢ və bununla da dövlət müs-

təqilliyi uğrunda mübarizədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmuĢdur. 

 Osmanlı ordusunun Naxçıvan diyarına gəlməsi. 
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 1918-ci ilin əvvəllərində Naxçıvan ciddi təhlükəyə məruz qaldı. Türklərə 

qarĢı mübarizə aparmaq pərdəsi altında daĢnakların silahlı dəstələri Naxçıvanın 

bir çox kəndlərini yerlə yeksan etmiĢ, çoxlu dinc əhalini qırmıĢdılar [19, s.39]. 

1918-ci ilin fevralında Zaqafqaziya Komissarlığını Zaqafqaziya Seyminin əvəz 

etməsi və Zaqafqaziyanı müstəqil dövlətlərə parçalamaq uğrunda fəaliyyətin 

güclənməsi Naxçıvan Milli Komitəsindəki ziddiyyətləri daha da dərinləĢdirdi və 

nəticədə müsavatçılarla daĢnakların birgə fəaliyyəti imkanları təbii olaraq aradan 

qalxdı. Naxçıvanın növbəti daĢnak hücumlarından etibarlı müdafiəsi yalnız 

güclü hərbi qüvvəyə arxalanmaqla təmin oluna bilərdi. Bakının daĢnakların və 

eserlərin əlində olduğu bir Ģəraitdə Naxçıvan Milli Komitəsi real köməyi yalnız 

türklərdən ala bilərdi. Buna görə 1918-ci ilin yazında Naxçıvan Milli 

Komitəsinin baĢçısı Cəfərqulu xan Naxçıvanski o zaman türklərin tabeliyində 

olan Maku xanlığına getmiĢ, burada Maku xanının vasitəsilə türk komandanlığı 

ilə əlaqə yaratmıĢ və Naxçıvana türk hərbi dəstələri yeridilməsi barədə danıĢıqlar 

aparmıĢdı. 

 Ermənilər 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Azərbaycanın bir sıra bölgələri 

kimi, Naxçıvanda da azərbaycanlılara qarĢı vəhĢiliklər törətmiĢ, onları soyqırıma 

məruz qoymuĢlar. Ermənilərin Azərbaycana qarĢı ərazi iddiaları, ―böyük Ermə-

nistan‖ yaratmaq arzularından doğurdu. Onların ―böyük Ermənistan‖ daxilində 

görmək istədikləri ərazilərdən biri də Naxçıvan idi. 

 Ermənistan dövlətinin yaradılmasında maraqlı olan dövlətlər ona hər cür 

siyasi, hərbi və iqtisadi yardımlar göstərir, qonĢu ərazilərin tutulmasında da ona 

köməkliklər göstərirdilər. Bu cəhətdən ABġ, Ġngiltərə və Rusiyanın rolunu 

xüsusi ilə qeyd edə bilərik. 

 Azərbaycandan ayrı düĢən Naxçıvan diyarı ondan lazımi hərbi və iqtisadi 

yardım ala bilmirdi. Bu vəziyyətdən istifadə edən erməni daĢnakları ardıcıl 

olaraq Naxçıvana qarĢı ərazi iddialarını irəli sürür, diyarı iĢğal etmək üçün hərbi 

gücdən istifadə edirdi. Yerli əhali düĢmənə layiqli cavab versə də, silah-sursatın 

çatıĢmazlığı onları çətin vəziyyətə salırdı. 

 Naxçıvan diyarının əhalisini tamamilə qırılmaqdan qurtara biləcək yeganə 

qüvvə, Ģübhəsiz, türk qoĢunları idi. 1918-ci ilin may ayında Naxçıvan və ġərur-

Dərələyəz qəzalarının əhalisi Kərim xan Ġrəvanlının baĢçılığı ilə Mehmet Vehib 

paĢanın yanına xüsusi nümayəndə heyəti göndərərək erməni quldur dəstələrini 

dağıtmağı və Naxçıvan diyarına qoĢun yeritməyi xahiĢ etdi. 1918-ci il iyunun 4-

də Azərbaycanla Osmanlı dövləti arasında bağlanmıĢ Batum müqaviləsi ilə 

Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti ölkəyə osmanlı hərbi yardımını təmin etdi. 

Azərbaycan hökuməti tərəfindən tələb edildiyi təqdirdə Osmanlı hökuməti 

ölkədə qayda-qanunu və daxili asayiĢi təmin etmək və möhkəmləndirmək üçün 

Azərbaycana zəruri hərbi yardım göstərməyi öz üzərinə götürdü [21, s.60]. 

Batum müqaviləsinin Ģərtləri və onlara əsasən də Azərbaycan Xalq Cüm-

huriyyəti rəhbərlərinin Osmanlı dövlətinə müraciəti, həm də erməni millətçiləri-

nin Naxçıvan bölgəsindəki azğınlıqları Osmanlı dövlətini qəti tədbirlər görməyə 

vadar etdi. Cəfərqulu xan Naxçıvanskinin və Kərim xan Ġrəvanlının xahiĢlərin-

dən sonra 1918-ci il mayın 17-də Xəlil bəyin baĢçılığı ilə türk qoĢunları Naxçı-

vana gəldi [12, s.46]. 
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1918-ci il iyulun əvvəlində IX və XI türk diviziyaları Uluxanlıdan Naxçı-

vana hərəkət etdilər. 10 iyul 1918-ci ildə Uluxanlı ətrafındakı erməni quldur 

dəstələri dağıdılmıĢ, bir gün sonra türklər Naxçıvan qəzası ətrafına çatmıĢdılar. 

16 iyulda XI Qafqaz diviziyasının komandiri Cavid bəyin rəhbərliyi ilə türk 

hərbi qüvvələri ġahtaxtıya gəlmiĢdi. 20 iyulda türk qüvvələri Naxçıvana girdi. 

21 iyulda ermənilərin Ģəhərdən qaçdıqları bəlli oldu. XI alay komandiri Sürəyya 

bəy Naxçıvan Məhəlli Hökuməti rəisi təyin edildi. Bir qədər sonra isə onu Əli 

ġəfiq bəy əvəz etdi [13, s.72-75]. Türk komandanlığı Ģəhər üzərində Osmanlı 

bayrağı qaldıraraq Naxçıvanı öz himayəsi altına götürdüyünü bildirdi. 

1918-ci il avqustun 1-də Osmanlı imperiyasında xüsusi korpusların təĢkili 

və cəbhələrdə aparılan dəyiĢikliklərlə əlaqədar olaraq Naxçıvan və Təbriz 

bölgələrinin müdafiəsi K.Qarabəkir paĢanın komandanlığı altında olan I Qafqaz 

korpusuna tapĢırıldı. Buna görə də K.Qarabəkir paĢa avqustun 7-də Naxçıvanda 

öz qərargahını qurdu. Bununla da Zəngəzur və onun ətrafındakı erməni silahlı 

qüvvələrinin Naxçıvana soxulmalarının qarĢısı alındı. 

Azərbaycan hərbi hissələri yaradılmağa baĢlandı, bu hissələrə hələlik türk 

zabitləri rəhbərlik edirdilər. Naxçıvan nizami könüllü ordusunun yaranmasına I 

Ordu korpusunun komandanı K.Qarabəkir paĢa böyük qüvvə və əmək sərf 

etmiĢdi [15, s.46]. 

Naxçıvanın yeni Məhəlli hökumət rəisi Əli ġəfiq bəy Naxçıvan bölgəsində 

bir sıra qaydalar qoydu və dəyiĢikliklər apardı. Ġlk olaraq jandarma komandirli-

yinə Cavad bəy adlı bir türk zabitini təyin etdi. Rəhim xan bələdiyyə rəisi, 

Ġbrahim bəy Qədimov ġərur nahiyəsi müdiri, Cabbar ağa Vəzirov isə Ģəhər polis 

idarəsi rəisi təyin edildi. 

Naxçıvan regionundakı türk qüvvələri bir tərəfdən sərhədin o tərəfindən 

gələn erməni təhlükəsinə qarĢı tədbirlər görür, digər tərəfdən də daxildən təhlü-

kəsizliyi qoruyurdu.  

Beləliklə, türk ordusu hissələrinin Naxçıvana gəlmələri, ərazilərin təhlükə-

sizliyini qorumaları, yerli gənclərdən könüllülər dəstəsinin yaradılması, onlara 

təlim vermələri nəticəsində Naxçıvan bölgəsini erməni quldur dəstələri iĢğal edə 

bilmədilər. 

Osmanlı ordusunun Naxçıvan diyarını tərk etməsi.  

Osmanlı dövlət qoĢunlarını Azərbaycandan, o cümlədən Naxçıvan bölgə-

sindən çıxarması ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və onun əhalisinin taleyi 

yenidən təhlükə qarĢısında qaldı [11, s.445]. Çünki türk silahlı qüvvələri bölgəni 

tərk etdiyi zaman azərbaycanlı əhali özünü və torpağını qorumaq üçün hələlik 

qüvvətli dövlət qurumlarına, nizami hərbi hissələrə malik deyildi. 

Bir sıra döyüĢ cəbhələrində türk ordusunun məğlub olması onun tezliklə 

Ġranı tərk etməsinə gətirib çıxaracaqdı. Təsadüfi deyildir ki, 11 oktyabr 1913-ci 

il tarixdə XI Ordu  komandanlığı I Qafqaz korpusuna göndərdiyi əmrdə bildirir-

di: ―Vəziyyəti və ümumi əhval-ruhiyyəni nəzərə almaqla tez-gec Ġranı tərk et-

mək lazım olacaqdır. Bu iĢdə yubanmamaq və əsas iĢləri yekunlaĢdırmaq üçün 

indidən tədbirlər görmək və iĢləri çox sürətlə bitirmək zəruridir‖ [12, s.83]. 

Vəziyyəti obyektiv qiymətləndirən Ənvər paĢa ―ġərq Ordular Qrupu 

Komandanlığı‖na göndərdiyi 5-6 oktyabr 1918-ci il tarixli əmrdə Qafqazdan 
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çıxmağa məcbur olduqda Azərbaycanda qalacaq türk birliklərindən bir hərbi 

hissə yaratmaq lazım olduğunu qeyd etmiĢdir. O, baĢqa bir əmrdə qalacaq zabit 

və əsgərləri indidən müəyyənləĢdirib, fəaliyyətə baĢlamasını tələb edirdi [17, 

s.601,622]. 

Türkiyədəki hökumət dəyiĢikliyi, 14 oktyabrda Əhməd Ġzzət paĢanın 

hakimiyyətə gəlməsi ilə Batum müqaviləsinə görə alınan yerlərin, o cümlədən 

Naxçıvanın boĢaldılmasına qərar verildi. BaĢ komandanlığın əmrinə görə Ġran və 

Qafqaz noyabr ayının sonuna qədər tamamilə boĢaldılmalı idi. 

Kazım Qarabəkir paĢa qərargahını yenidən Naxçıvana köçürmək üçün 

Təbrizdən ayrıldı. Naxçıvana gələn K.Qarabəkir paĢa 30 oktyabrda bir sürprizlə 

qarĢılaĢdı. Bu tarixdə I Qafqaz korpus qərargahı ləğv olundu və Kazım 

Qarabəkir paĢaya qərargahın Batumi yolu ilə Ġstanbula qayıtması əmr edildi. 

Yaqub ġövqü paĢanın imzası ilə IX Ordudan IX Qafqaz diviziyasına 24 

oktyabrda göndərilən Ģifrli teleqramda göstərilirdi: ―Tərk edilməsi nəzərdə 

tutulan bölgələrin müsəlman əhalisinin köçməyib, sakit və rahat yerlərində 

qalmaları baĢ Ģtab tərəfindən verilmiĢ əmrdə ifadə olunmuĢdur... Tərk edilən 

ərazidə bir qədər əsgər qalacaq, onlar da müsəlman əhalisini mühafizə etməyə 

məsul olacaqlar‖. 

 Osmanlı hərbi dairələri çıxma əmrini bir müddət gizli saxlamağa çalıĢsalar 

da, xalq bundan xəbər tutdu. Bu, böyük bir qorxu yaratdı [13, s.81]. Hərbi dairə-

lərin əmrinə əsasən xalqı sakitləĢdirməyə çalıĢırdılar. 

 Ordu komandiri Yaqub ġövqü paĢa IX Qafqaz diviziyasına göndərdiyi 11 

noyabr tarixli teleqramda yazmıĢdır: ―Tərxis olunan ehtiyat zabitlərdən Naxçı-

van bölgəsində yaradılan təĢkilatda iĢləmək istəyənlər orada qala bilərlər, ancaq 

osmanlı forması geyməsinlər‖.  

 Naxçıvanda boĢaltma iĢləri aparılırdı. Xəlil bəy Naxçıvandan gedəcəyini 

bildirəndə əhali arasında həyəcan, qorxu yarandı. Mirzə Nəsrulla bəy Əli ġəfiq 

bəyin yerinə təyin olunan Xəlil bəyin yanına getdi, danıĢıqlar apardı. Nəticədə 

Xəlil bəy Naxçıvanda iki top qoydu, ġahtaxtiya getdi. Alınan yeni əmrə görə 

Xəlil bəyin və yoldaĢlarının bölgədə qalması bildirilirdi. Türk ordusu çıxdıqdan 

sonra Xəlil bəy yoldaĢları ilə 5 noyabr 1919-cu ilədək Naxçıvanda qalır. Türk 

ordusu Naxçıvandan çıxandan sonra bölgədə 5 zabit və 300 əsgər qalırdı [18, 

s.43]. 

 Nuru paĢa Azərbaycandan qoĢunları çıxardığı kimi, Kazım Qarabəkir paĢa 

da 1918-ci il noyabrın 1-də qərargahı ilə Naxçıvandan qatarla Qarsa yola düĢdü. 

 Naxçıvan Milli Komitəsinin sədri Cəfərqulu xan Naxçıvanski də türklərin 

bu əraziləri tərk etməsinə münasibət bildirərək demiĢdir: ―Türklər getdilər, yenə 

bizdə müsəlman kənd və qəsəbələrinin məhv edilməsi, heç bir günahı olmayan 

azərbaycanlı qadın və uĢaqların döyülməsi və öldürülməsinin qanlı səhifələri 

təkrar olunmağa baĢladı. Yenə də Ġrəvan quberniyasında ermənilər tərəfindən 

qəddar ölümə məhkum edilmiĢ on minlərlə müsəlmanın ürəkparçalayan qıĢqırıq 

və nalələri göyə yüksəldi‖ [8, v.2]. 

Beləliklə, aydın olur ki, Azərbaycan, xüsusilə onun Naxçıvan bölgəsi üçün 

çox ağır keçən bir zamanda Türkiyə dövləti özünün siyasi-diplomatik səyləri və 
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ən baĢlıcası isə, hərbi yardımı ilə torpaqlarımızın bütövlüyünə, xalqımızın 

kütləvi soyqırımından xilas edilməsinə çalıĢmıĢdı. 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaranması. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyət göstərdiyi ilk ildə - 1918-ci 

ilin noyabrında (bəzi tədqiqatçılara görə noyabrın 18-də - Ġ.H.) Naxçıvan 

bölgəsini və ətraf əraziləri erməni daĢnaklarının iĢğalından qorumaq üçün Araz-

Türk Cümhuriyyəti yaradıldı. 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin nə vaxt, harada, hansı zərurətdən yaranması, 

paytaxtı, ərazisi, bu cümhuriyyətin baĢçısının kimliyi barədə müəyyən sual do-

ğuran məsələlər olsa da, son illərin tədqiqatları bunları dəqiqləĢdirmiĢdir. Aydın 

olmuĢdur ki, cümhuriyyət 1918-ci il noyabrın 18-də yaranmıĢ, 1919-cu i martın 

10-da süquta uğramıĢdır. Cümhuriyyətin yaradılması üçün onu yaratmaq istə-

yənlər Qəmərlidə toplaĢmıĢ, sonra Naxçıvana gəlmiĢ və burada yaratmıĢlar. 

Türk qoĢunlarının Naxçıvandan getməsi Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaradılma-

sını zəruri etmiĢdir. Cümhuriyyətin ərazisi 8,7 min kvadrat kilometr, əhalisi isə 1 

milyon nəfərdən artıq olmuĢdur [14, s. 35-55]. Araz-Türk Cümhuriyyəti höku-

mətinin baĢçısı Əmir bəy Nərimanbəyov (1871-1937) olmuĢdur. Bizim tədqiqat 

iĢlərinə qədər Əmir bəy haqqında bir sıra hallarda düzgün olmayan məlumatlar 

verilmiĢ, o, naxçıvanlı kimi təqdim olunmuĢ, soyadı isə Əkbərzadə kimi veril-

miĢdir. Tədqiqatlardan aydın olmuĢdur ki, Əmir bəy 1871-ci ildə ġuĢada anadan 

olmuĢ, Ġrəvan yerölçmə məktəbini və Kiyev Universitetinin hüquq fakültəsini bi-

tirmiĢdir. Əmisi HaĢım bəy Nərimanbəyov Ġrəvan gimnaziyasının müəllimi 

olmuĢ, bu səbəbdən Əmir bəy də Ġrəvanda yerölçən vəzifəsində iĢləmiĢdir. Ək-

bərzadə soyadının haradan alması anlaĢılan deyil. Əmir bəy soyadın banisi 

Nəriman bəyin oğul nəvəsidir. Əmir bəy universitet təhsilindən sonra Novoros-

siysk Ģəhərinin bir sıra dövlət idarələrində məmur, vəkil iĢləmiĢdir. Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Araz-Türk Cümhuriyyətinin sədri, Bakının valisi 

(qubernator) olmuĢ (1919 avqust – 1920 aprel), Dövlət Müdafiə Komitəsinin 

ĠĢlər idarəsinin müdiri vəzifəsində, Bakı Dövlət Universitetində müəllim və 

vəkil iĢləmiĢdir [14, s. 41-44]. Əmir bəyin Fərman bəy, Yaqub bəy, Asif bəy, 

Arif bəy, Ġldırım bəy (bəzi mənbələrdə Ġbrahim bəy) adlı oğlanları, Vidadi və 

Toğrul Nərimanbəyovlar adlı nəvələri – məĢhur rəssamlar – olmuĢdur. 

 Araz-Türk Cümhuriyyəti fəaliyyəti dövründə Azərbaycanın ərazi bütövlü-

yünü, Naxçıvanın ermənilər tərəfindən iĢğal olunmasına qarĢı mübarizə 

aparmıĢdır. 

 Araz-Türk Cümhuriyyətinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə 

əlaqələri. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi istiqamətində müəyyən 

əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər görən Araz-Türk Cümhuriyyətinin mühüm 

əhəmiyyəti olmuĢdur. Araz-Türk Cümhuriyyəti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

ilə sıx əlaqələr yaratmağa çalıĢmıĢ, onunla birləĢmək üçün yollar axtarmıĢdır. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin özünün qarĢılaĢdığı çətin vəziyyətə 

baxmayaraq Araz-Türk Cümhuriyyəti ilə birləĢmək, hələlik bu mümkün 

olanadək ona kömək göstərmək və müdafiə etmək üçün müəyyən tədbirlər 

görürdü. 
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Lakin məlumdur ki, o dövrdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Araz-Türk 

Cümhuriyyəti əhalisinin gözlədiyi köməyi ona göstərə bilmirdi. Araz-Türk 

Cümhuriyyəti hökuməti Naxçıvanın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu bir 

daha elan edərək, Azərbaycan hökumətindən yardım istəyirdi. Lakin bu zaman 

iĢğal rejimi Ģəraitində yaĢayan Azərbaycan öz dövlətçiliyini çətinliklə qoruyub 

saxlayır, ordu isə hələlik lazımi səviyyədə formalaĢmamıĢdı. Bununla belə, 

Azərbaycan hökuməti Naxçıvan əhalisinin iradəsini ifadə edərək qəti surətdə 

bildirdi ki, Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir və bu diyar milli 

hakimiyyət orqanları tərəfindən idarə olunacaqdır. 

Azərbaycan rəhbərliyi Naxçıvan ərazisi üzərində öz suveren hüquqlarını 

müdafiə edirdi. Onun təhlükəsizliyinin təminatına yardım göstərmək və bölgə 

əhalisinə qarĢı ermənilərin törətdikləri vəhĢiliklərin qarĢısını almaq, diyarı 

ġimali Azərbaycanın digər torpaqları ilə birləĢdirmək sahəsində hökumət 

müəyyən tədbirlər həyata keçirirdi. Azərbaycan parlamentinin 1919-cu il 

yanvarın 8-i və 25-də olan iclaslarında Naxçıvan bölgəsi və ümumiyyətlə, 

keçmiĢ Ġrəvan quberniyasının azərbaycanlı əhalisinin vəziyyəti ilə bağlı 

məsələlər müzakirə edilmiĢdi [10, s. 150-172, 183-197]. Yanvarın 25-dəki 

iclasda xüsusi bəyanatla çıxıĢ edən M.Ə.Rəsulzadə Ermənistan hökumətinin 

Naxçıvan və digər qəzaların azərbaycanlı əhalisinə düĢmən münasibət 

bəsləməsinə qarĢı çıxaraq qəti tədbirlər görməyə çağırdı [10, s. 196]. 

KeçmiĢ Ġrəvan quberniyası türk-müsəlman əhalisinin vəziyyətinin 

öyrənilməsi, ermənilərin onlara qarĢı törətdikləri vəhĢiliklərin qarĢısının 

alınması, Azərbaycanın cənub-qərb bölgələrinin ərazi toxunulmazlığının təmin 

olunması istiqamətində müəyyən tədbirlər görüldü. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin Ermənistanda açılmıĢ diplomatik nümayəndəliyi bu iĢlərdə çox 

mühüm rol oynadı. Azərbaycan Fövqəladə Ġstintaq Komissiyasının üzvü 

Məhəmməd xan Təkinski 1919-cu il yanvarın 29-da Ġrəvana səfir təyin edildi [1, 

v.13]. 

M.X.Təkinski Ermənistanda Azərbaycanın diplomatik nümayəndəsi 

iĢlədiyi dövrdə Naxçıvan bölgəsi ilə bağlı geniĢ diplomatik fəaliyyət göstərmiĢ, 

buraya maddi və mənəvi dəstək vermiĢdir. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti xarici iĢlər naziri M.Y.Cəfərov Bakıdan Təkinskiyə teleqram 

göndərərək onun Naxçıvanla əlaqə yaratmaq üçün gördüyü tədbirləri alqıĢlamıĢ, 

bu regionun hərbi xərcləri üçün vəsait verməyə razı olduğunu bildirmiĢdir [16]. 

M.Təkinskinin fəaliyyəti Ermənistan hökumətini ciddi narahat etmiĢ, 

nəticədə o, diplomatik nümayəndə vəzifəsindən istefa vermiĢ və 1919-cu il 

oktyabrın 1-də Azərbaycan Xarici iĢlər nazirinin müavini vəzifəsinə təyin 

olunmuĢdur [22, s. 139]. 

Naxçıvan əhalisi və Araz-Türk Cümhuriyyəti hökuməti bölgənin 

Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi qorunub saxlanılması üçün inadla mübarizə 

aparırdı. Onların 1919-cu il yanvarın 4-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

Nazirlər ġurasının sədri Fətəli xan Xoyskiyə ünvanlanmıĢ müraciətində 

Naxçıvan, ġərur və Ordubad qəzalarında ermənilərin törətdikləri vəhĢiliklər 

haqqında məlumat verilirdi. 
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1919-cu il yanvarın 7-də Azərbaycan hökuməti Ermənistan hökumətinə 

nota göndərməyə məcbur oldu. Notada Azərbaycan xalqına qarĢı zorakılığa son 

qoyulması tələb olunurdu. 

Azərbaycan hökuməti ilə Naxçıvan bölgəsi arasında əlaqələrin yaradılması 

və inkiĢafında, diyarın azərbaycanlı əhalisinin problemlərinin həllində keçmiĢ 

Ġrəvan quberniyasından olan ictimai xadimlərin, ziyalıların və onların yaratdığı 

müxtəlif təĢkilatların səyləri də mühüm rol oynamıĢdı. Həmyerlilər cəmiyyəti 

idarə heyətinin üzvü Mirabbas Mirbağırzadənin bölgədəki siyasi vəziyyəti 

öyrənmək, ingilislərin buradakı siyasətlərinin məqsədini aydınlaĢdırmaq üçün 

1919-cu il yanvar-fevral aylarında Naxçıvana səfəri və onun yekunları barədə 

məruzəsi [5, v. 2-6] Azərbaycan hökuməti ilə diyarın azərbaycanlı əhalisi 

arasında əməli əlaqələrin yaradılması yolunda atılmıĢ birinci ciddi addım hesab 

oluna bilər. 

Fevralın 22-də Naxçıvana gələn M.Mirbağırzadənin heyəti ingilis general-

qubernatoru ilə görüĢdülər. Ġngilis generalına izah edildi ki, hərbi heyət yerli 

əhalinin arzusuna uyğun olaraq Azərbaycan hökuməti tərəfindən hərbi iĢin 

təĢkili üçün göndərilmiĢdir. General bildirdi ki, bu ərazi hələlik Azərbaycanın 

tərkib hissəsini təĢkil etmir və kimə məxsus olacağı da məlum deyildir. Hələlik 

burada ingilis qubernatorluğu mövcuddur və sizin hökumətin buraya adamlar 

göndərmək hüququ yoxdur [19, s.93]. 

Səhəri gün – fevralın 23-də Naxçıvan məscidində hökumətin üzvləri və 

nümayəndələrin iĢtirakı ilə xalqın yığıncağı keçirildi [17, v. 3]. Yığıncaq 

iĢtirakçıları Naxçıvan əhalisinin iradəsinin ifadəsi olaraq Azərbaycana birləĢmək 

arzusunda olduqlarını bildirdi, bütün əhalinin və hökumətin yalnız Azərbaycana 

tabe olmaq mövqeyi rəsmiləĢdirildi. Yığıncaqda bölgənin idarə olunması təklifi 

irəli sürüldü. 

Fevralın 25-də ikinci görüĢ keçirildi. Həmin yığıncaqda Bakıdan gəlmiĢ 

nümayəndələrin, ingilis general-qubernatorunun və Naxçıvan hökumətinin 

üzvləri iĢtirak edirdi. Ġclasda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndələri 

elan etdilər ki, onlar mövcud hökuməti tanıyırlar və onunla əlaqəli surətdə 

iĢləyəcəklər. M.Mirbağırzadə könüllü sürətdə Azərbaycana birləĢmək barədə 

rəsmi akt tərtib etməyi və bunun üçün də komissiya seçməyi məsləhət gördü. 

Mətnin tam hazırlanması üçün komissiya yaradıldı. M.Mirbağırzadə və 

polkovnik KuquĢov da komissiyanın tərkibinə daxil edildilər. Akt siyasi, hərbi, 

iqtisadi, maddi və mədəni məsələlərə aid bəndlərdən ibarət idi. Akt hökumət 

üzvləri, Milli ġura üzvləri və əhalinin nümayəndələri tərəfindən imzalanmıĢ, 

hökumət möhürü ilə təsdiq edilmiĢdir. Aktın Azərbaycan hökumətinə və 

parlamentinə təqdim edilməsi üçün 5 nəfərdən ibarət xüsusi nümayəndə heyəti 

müəyyən edildi. 

Naxçıvana – Araz-Türk Cümhuriyyətinə rəsmi səfərdən M.Mirbağırzadə 

maraqlı nəticələr əldə etmiĢ və bu nəticələri (nəticələr 5 maddədə 

ümumiləĢdirilmiĢdi – Ġ.H.) Azərbaycan Nazirlər ġurasında baxılması üçün 

təqdim etmiĢdi [2, v. 11-12]. 

M.Mirbağırzadənin Naxçıvan missiyası özünü doğrultdu və Azərbaycan 

hökumətinə təqdim etdiyi təkliflər nəzərə alındı. Bu missiya Azərbaycan Xalq 
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Cümhuriyyəti ilə Araz-Türk Cümhuriyyəti arasında əlaqə və münasibətlərin 

geniĢlənməsinə səbəb oldu. Nəticədə Azərbaycan hökuməti Naxçıvan bölgəsinin 

problemləri ilə sistematik məĢğul olmağa baĢladı. 

Naxçıvan qəzası və ətraf ərazilərin müsəlmanlarının qəti fikirləri ondan 

ibarət idi ki, ―indi yaĢayan və gələcəkdə yaĢayacaq nəsillərimizin səadəti naminə 

Azərbaycan Respublikasına birləĢmək lazımdır‖ [9, v.2 arx.]. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin öz dövlət ərazisi Naxçıvan 

bölgəsində suveren hüquqlarını həyata keçirməsi, diyarın idarə olunmasında 

onun iĢtirakının təmin edilməsi zəruri bir məsələ idi. Bu zərurət yerli müsəlman 

əhalisinin problemlərinin çevik həllini, burada xüsusi general-qubernatorluğun 

təĢkilini Ģərtləndirirdi. 

Azərbaycan hökuməti özünün 1919-cu il 28 fevral tarixli qərarı ilə 

Naxçıvan general-qubernatorluğunu yaratdı [3, v.2]. Həmin qərara əsasən 

Bəhram xan Naxçıvanski general-qubernator, Kərim xan Ġrəvanski və Hacı 

Mehdi Bağırov isə onun köməkçiləri təyin olundular. Həmçinin yerli 

hakimiyyətin təĢkili və qoĢun hissələrinin saxlanması üçün Daxili ĠĢlər 

Nazirliyinin 20 milyon manatlıq fondundan 500 min manat pul ayrıldı. General-

qubernatorluğun nəzdində 7 nəfərdən ibarət ġura formalaĢdırıldı [11, s.448]. 

Azərbaycan hökumətinin 1919-cu il 3 mart tarixli qərarına uyğun olaraq 

bölgədə nə qədər silahlı qüvvənin olmasını, onun təĢkil edilməsi qaydasını və 

saxlanılmasını müəyyən etmək məqsədilə Hərbi Nazirliyə general-

qubernatorluğa nümayəndə göndərilməsi tapĢırıldı və əlavə olaraq daha 500 min 

manat vəsait buraxılması razılaĢdırıldı.  

Hökumətin 1919-cu il 28 fevral və 30 mart tarixli sərəncamı ilə bölgədə 

idarəçiliyin təĢkili üçün daha bir milyon manat ayrıldı [4, v.3,12]. 

Martın 16-da Bəhram xan Naxçıvanski öz ərizəsinə əsasən general-

qubernator vəzifəsindən azad olunaraq H.M.Bağırovun yerinə - mülki hissə üzrə 

köməkçi oldu. Zaqatala general-qubernatoru Ə.HaĢımbəyov Naxçıvan general-

qubernatoru təyin edildi [3, v.2]. 

Naxçıvan bölgəsinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə əlaqələrini daha 

da möhkəmləndirmək, diyarda onun general-qubernatorluğunun təĢkilinə dair bir 

sıra məsələləri konkretləĢdirmək və dəqiqləĢdirməklə bağlı 1919-cu il martın 8-

də Araz-Türk Cümhuriyyətinin xüsusi missiyası Bakıya gəldi. Nümayəndə 

heyətinə Araz-Türk Cümhuriyyətinin hərbi dəstələrinin rəisi Bəhram xan 

Naxçıvanski baĢçılıq edirdi [15, s.61]. Onlar F.X.Xoyski və Tomsonla görüĢüb 

fikir mübadiləsi etdilər. Həmin missiyanın qaldırdığı məsələlər Azərbaycan 

parlamentinin 1919-cu il 10 mart tarixli iclasında müzakirə olundu və Naxçıvana 

xüsusi komissiya göndərilməsi ilə əlaqədar fikir mübadiləsi aparıldı. 

Missiyadan Araz-Türk Cümhuriyyətindəki vəziyyət haqqında qiymətli 

məlumatlar alan Azərbaycan hökuməti Naxçıvan, ġərur, Sürməli, Vedibasar və 

Milistan bölgələrinə Teymur bəy Makinski, P.Ġsmayılov və doktor Qənizadədən 

ibarət nümayəndə heyəti, polkovnik KuquĢovun baĢçılığı ilə daha 10 zabit 

göndərdi. Burada əsas məqsəd Naxçıvanın demokratik Azərbaycan hökumətinin  

hakimiyyətinə verilməsi üçün təbliğat aparmaq, zabitlər hərbi hissələrdə 
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əsgərlərlə iĢ aparmaq, kəĢfiyyat iĢində, sərhəd xətlərinin möhkəmləndirilməsində 

iĢtirak etməkdən ibarət idi [18, s.59]. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin Naxçıvan bölgəsinə dair öz 

suveren hüquqlarının bərqərar edilməsinə yönəldilən tədbirlərin həyata 

keçirilməsi ingilislər tərəfindən müdafiə olunmur və müxtəlif maneələr 

yaradılırdı. Ġngilislərin Naxçıvan bölgəsində olduqları müddətdə (1919 yanvar – 

avqust – Ġ.H.) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərliyi bu əraziyə dair öz 

suveren hüquqlarını müdafiə etmək, bölgənin təhlükəsizliyinin təminatına 

yardım göstərmək və azərbaycanlı əhalisinə qarĢı ermənilərin törətdikləri 

vəhĢiliklərin qarĢısını almaq, ən baĢlıcası isə diyarı Azərbaycanın digər 

torpaqları ilə birləĢdirmək zərurətini həyata keçirmək istəyirdi. Bir sıra hallarda 

ingilislər bunlara mane olurdu. Ġrəvan quberniyası müsəlman əhalisinə 1 milyon 

manat vəsait çatdırılması üçün F.X.Xoyski 1919-cü il aprelin 3-də məktubla 

Tomsona müraciət etdi. Həm də hökumət komissiyasının Naxçıvan, ġərur və 

baĢqa qəzalara getməsinə Ģərait yaradılmasını da xahiĢ etdi. Lakin hər iki xahiĢə 

mənfi cavab verildi. Ġngilislər bir tərəfdən Naxçıvanın Azərbaycanın bir hissəsi 

olduğunu tanıyır, maliyyə və silah vəd edir, digər tərəfdən isə Naxçıvanın 

daĢnak Ermənistanın hakimiyyətinə verilməsi təklifini irəli sürürdü [23, s.59]. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti Naxçıvanla bağlı hərbi səciyyəli 

iĢlər görə bilməsə də, bəzi diplomatik-siyasi yollardan istifadə edirdi. Bu sahədə 

Azərbaycan hökumətinin Ġrəvan və Tiflisdəki diplomatik nümayəndələri 

səmərəli və iĢgüzar fəaliyyət göstərir, Azərbaycan rəhbərliyini və Xarici ĠĢlər 

Nazirliyini obyektiv məlumatlarla təmin edir, bir sıra hallarda təkliflərini də 

çatdırırdılar. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər ġurasının sədrləri olmuĢ 

F.Xoyski və N.Yusifbəyli imkanları daxilində Naxçıvanın Azərbaycanın ərazisi 

kimi qorunub saxlanılması üçün siyasi, diplomatik, maddi və mənəvi köməklik 

etmiĢ və qəhrəman naxçıvanlıların fəaliyyətlərini də yüksək qiymətləndirmiĢlər. 

Azərbaycan parlamenti də bununla əlaqədar müzakirələr aparmıĢ, öz qəti 

mövqeyini bildirmiĢ və qərarlar qəbul etmiĢdi. F.Xoyski parlamentin iclasında 

Naxçıvan bölgəsinin qəhrəman əhalisinin Vətənə qovuĢmaq üçün öz həyatları və 

ailələrinin taleyi ilə risk edərək mübarizəyə qalxıb azadlığa çıxdıqlarını 

söyləmiĢdi. N.Yusifbəyli 1919-cu il 18 avqust və 22 dekabr tarixli parlament 

iclaslarında Naxçıvan əhalisinin qəhrəmanlığı və mövqelərindən bəhs edərək 

demiĢdi: ―Ġgid naxçıvanlılar, Ģərurlular və vedibasarlılar bu məsələni özləri həll 

ediblər; onlar həyatlarını, ailələrinin Ģərəfini və var-dövlətlərini riskə qoyaraq 

doğma torpağa – vətənə qovuĢmaq üçün ayağa qalxıb azad oldular və bununla 

da hakimiyyətin iĢini asanlaĢdırdılar. Güman edirəm ki, haqq və ədalət 

tərəfdarları bu qətiyyəti, fədakarlığı və vətənpərvərliyi görəndən sonra onların 

qanuni hüquqlarını danmayacaqlar...‖ [6, v. 4-5]. 

Nəticə. Beləliklə, aydın olur ki, Araz-Türk Cümhuriyyəti Türk 

qoĢunlarının Naxçıvandan getməsindən sonra – 1918-ci ilin noyabrında 

yaradılmıĢdır. Bu qurumun yaradılmasında əsas məqsəd bölgənin ermənilər 

tərəfindən iĢğal edilməsinə yol verilməməsi idi. Bu sahədə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti və onun hakimiyyət qurumları və parlamenti də imkanları 
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daxilində Naxçıvana köməklik göstərirdilər. AXC-in Naxçıvanda təsis etdiyi 

general-qubernatorluğun və yaratdığı əlaqələrin böyük rolu olmuĢdur.  
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РЕЗЮМЕ 

ИСМАИЛ ГАДЖИЕВ 

О СВЯЗЯХ АРАЗ-ТЮРКСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

 В статье говорится о необходимости создания Араз-Тюркской Республики, военно-

политической ситуации в Нахчыванской АР накануне этого, территориальной судьбе 

региона, попытках отдельных сил передать Нахчыван Армении, борьбе нахчыванцев 

против этого, о борьбе Азербайджанской Демократической Республики и 

взаимоотношениях двух республик. В статье впервые дано объективное разъяснение ряда 

фактов и событий. 

 Ключевые слова: Араз-Тюркская Республика, Азербайджанская Демократическая 

Республика, военно-политическая ситуация, правительственные структуры, парламент, 

Нахчыван 
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SUMMARY 

ISMAYIL HAJIYEV 

ABOUT THE RELATIONS OF THE ARAZ-TURK REPUBLIC WITH THE 

AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC 

The article discusses necessity of establishment of Araz-Turk Republic, military-political 

situation in Nakhchivan region, territorial fate of the region, attempts of certain forces to transfer 

Nakhchivan to Armenia. Here the struggle of Nakhchivanians and Azerbaijan Democratic 

Republic, relations between the two republics are spoken as well. For the first time in the article 

objective clarification of a number of facts and events was made. 

Keywords: Araz-Turk Republic, Azerbaijan Democratic Republic, military-political 

situation, government structures, parliament, Nakhchivan 
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ġƏRUR DÖYÜġÜ 

 

 Məqalədə səfəvilərlə ağqoyunlular arasında 1501-ci ildə Naxçıvanda baĢ vermiĢ ġərur 

döyüĢündən bəhs olunur. Qeyd edilir ki, döyüĢ ərəfəsində qızılbaĢların və ağqoyunluların hərbi-

strateji məqsədləri, hakimiyyət uğrunda apardıqları mübarizələr və qələbənin əldə edilməsi üçün 

göstərdikləri ciddi səylər ağqoyunluları məğlubiyyətdən xilas edə bilmədi, qızılbaĢları isə 

həlledici qələbəni əldə etməyə çatdırdı. Belə əhəmiyyətli bir döyüĢ üçün məhz Naxçıvanın 

seçilməsi, qələbənin əldə edilməsində seçilmiĢ coğrafi mövqeyin hərbi-strateji əhəmiyyəti və s. 

məsələlər məqalədə öz əksini tapmıĢdır. Nəticə olaraq milli dövlətçilik tariximizdə mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən Səfəvilər dövlətinin qurulmasına aparan yolun Naxçıvandan keçməsi xüsusi 

olaraq vurğulanmıĢdır. 

Açar sözlər: Səfəvilər dövləti, Naxçıvan,  ağqoyunlular, döyüĢ, dövlətçilik, hərbi-strateji 

 

XV əsrin sonlarında Azərbaycanda siyasi dağınıqlıq mövcud idi. Bu za-

man ölkədə hakimiyyət uğrunda ağqoyunlular, ĢirvanĢahlar və səfəvilər  mübari-

zə aparırdı. Ağqoyunlu dövlətində Uzun Həsən (1468-1478) və oğlu Yaqub 

Mirzəin (1478-1490) hakimiyyəti zamanı bu dövlətin gücləndirilməsi və geniĢ-

ləndirilməsi uğrunda mübarizə aparılmıĢdır. Lakin, Yaqub Mirzədən sonra 

Ağqoyunluların hakimiyyəti zəifləmiĢ qısa zaman kəsiyində dövlət bu sülalənin 

Baysunqur Mirzə (1490-1492), Rüstəm Mirzə (1492-1497), Gödək Əhməd 

(1497), Sultan Murad (1497-1503), Məhəmməd Mirzə (1499), Əlvənd Mirzə 

(1499-1501) kimi nümayəndələri tərəfindən idarə edilmiĢdir.  

Sultan Yaqubun ölümündən sonra taxt-tac uğrunda Ģahzadələr və əmirlər 

arasında tez-tez toqquĢmalar baĢ verirdi. Bundan sonra iki əmioğulları Əlvənd 

və Murad Mirzələr arasında hakimiyyət davası baĢladı və nəhayət 1499-cu ildə 

döyüĢlər dayandırılaraq hər iki Ģahzadə arasında danıĢıqlar aparıldı. 1500-cü ildə 

Təbriz yaxınlığında, Əbhər adlı yerdə onların əldə etdikləri razılaĢmaya əsasən 

Ağqoyunlu dövlətinin ərazisi Qızılüzən çayı sərhəd olmaqla ikiyə bölündü. 

Diyarbəkr, Azərbaycanın Kür çayından cənuba doğru əraziləri Əlvənd Mirzəyə, 

bütün Ġraq, Fars və Kirman Sultan Murada çatdı [8, s. 73; 11, s. 16].  

Bu zaman ġirvanĢahların da vəziyyəti yaxĢı deyildi. ġirvanĢah Fərrux 

Yasar dövləti yaxĢı idarə edə bilmir, hakimiyyət uğrunda mübarizə güclənirdi. 

Vəziyyətin belə olması səfəvilərə dövləti birləĢdirmək uğrunda mübarizə 

aparmaq üçün əlveriĢli Ģərait yaradırdı.  

Səfəvilər sülaləsinin yüksəliĢi monqol istilası dövrünə, yəni XIII əsrə 

təsadüf edir. O dövrdə monqolların iĢğal etdiyi bölgələrdə sufi təriqəti 
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yaranmıĢdı. Sufi təriqətini təbliğ edən məktəblərdən biri də Ərdəbildə idi. Bu 

məktəbin və Səfəvilər sülaləsinin banisi ġeyx Səfiəddin Ġshaq əl-Musəvi əl-

Ərdəbili idi. Bütün Ərdəbil əhalisi Ģeyxin müridləri hesab olunur və 

göstəriĢlərinə əməl edirdi. Səfəvilərin uğur qazanmasının əsas səbəbi onların 

təbliğ etdiyi sufilik təriqətinin ölkənin oturaq əhalisinin tələbini ifadə etməsi idi 

[1, s. 392-393]. 

XV əsrin ikinci yarısında Səfəvi təriqətinə ġeyx Cüneyd (1447-1460), 

ġeyx Heydər (1460-1488) və ġeyx Sultanəli (1488-1495) baĢçılıq etmiĢdir. 

Tarixdə Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyi adlanan bu dövrdə ġeyx Cüneyd və ġeyx 

Heydər uğurlu yürüĢlər etmiĢ, öz mövqelərini gücləndirmiĢdilər. Lakin onların 

hər ikisi Azərbaycanın hakim qüvvələri olan Ağqoyunlu və ġirvanĢahlar 

tərəfindən məğlub edilib öldürülmüĢdülər. Eyni aqibəti ġeyx Heydərin böyük 

oğlu Sultanəli də yaĢamıĢdı. Bu hadisələrdən sonra (1495) ġeyx Heydərin digər 

oğlu, gələcəkdə adını Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazdıracaq Ġsmayıl 

qızılbaĢların baĢına keçdi. Gənc Ġsmayılın iki əsas məqsədi var idi. Bunlardan 

biri düĢmənlər tərəfindən xaincəsinə öldürülmüĢ babasının, atasının və 

qardaĢının qisasını almaq, ikincisi isə səfəvilərin baĢında durduğu Ərdəbil 

Ģeyxliyini böyüdüb dövlətə çevirmək idi. Bunları həyata keçirmək üçün ilk öncə 

Ġsmayıl ətrafına güclü ordu yığmalı idi. Bunun üçün o, 1499-cu ilin avqustunda 

yaxın tərəfdarları ilə birlikdə olduğu Lahicanı tərk edərək Deyləmdən keçməklə 

Taroma, oradan Xalxala, Qızılüzən çayının sahillərinə hərəkət etdi. 1499-1500-

cü ilin qıĢını Astaranın Ərcüvan kəndində keçirdikdən sonra Ərdəbilə gəldi, 

oradan da Qarabağ – Göyçə – Çuxursəd istiqamətində irəliləyərək, ġərqi 

Anadoludakı Ərzincan məntəqəsinə gedib çatdı [7, s. 119]. Yol boyunca onun 

tərəfdarlarının sayı durmadan artırdı. 1500-cü ildə Ərzincanda qızılbaĢların 

müĢavirəsi oldu və qərara alındı ki, ilk zərbəni ĢirvanĢahlara endirsinlər [1, s. 

392-399]. Belə qərara alınmasının səbəbi o idi ki, əgər Ġsmayıl ilk öncə 

ağqoyunlular üzərinə hücum etsə idi, səfəvilər Əlvənd, Murad və Fərrux Yasarın 

qüvvələri arasında qalacaqdı. Beləliklə, səfəvilər ilk öncə ĢirvanĢahlar üzərinə 

yürüĢ etməyi qərara aldı.  

1500-cü ilin dekabr ayında Fərrux Yasar və Ġsmayılın qoĢunları arasında 

həlledici döyüĢ baĢ verdi. Çobanı (və ya Cəbanı) düzündə baĢ vermiĢ bu döyüĢ 

Ġsmayılın ilk böyük döyüĢü və ilk böyük qələbəsi idi [7, s. 130]. DöyüĢ zamanı 

qızılbaĢ qoĢununun sağ cinahında Ģamlı, solunda isə ustaclı tayfalarının 

döyüĢçüləri mövqe tutmuĢdular. Ġsmayıl özü isə mərkəzdə idi. Təkəli, rumlu və 

zülqədər tayfaları isə gözətçi dəstələri (çərxçiyan) təyin edilmiĢdilər. DöyüĢ 

zamanı Fərrux Yasar və digər ġirvanĢah sərkərdələri öldürüldü [4, s. 82-83; 2, 

s.40]. 
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Cabanı döyüĢü 

Bu döyüĢdə hələ 14 yaĢı tamam olmamıĢ Ġsmayılın döyüĢ meydanında 

göstərdiyi Ģəxsi igidlik onun gələcəkdə qüdrətli bir hökmdar olacağından xəbər 

verirdi. Bir müddət sonra səfəvilər Bakı qalasını mühasirəyə aldı və çətinliklə 

olsa da, oranı tuta bildilər.  Səfəvilərin sonrakı hədəfi Gülüstan qalası oldu. 

Onların məhz bu qalanı tutmaq istəməsinin səbəbi o idi ki, orada Səfəvilərə baĢ 

ağrısı ola biləcək xeyli sayda ġirvan qoĢunu var idi və səfəvilər buranı tutmadan 

baĢqa istiqamətə yürüĢ etsə idi, ġirvan yenidən müstəqilliyini bərpa edə bilərdi.  

Gülüstan qalası yaxĢı müdafiə olunan möhkəm qala idi. Buranı tutmaq Səfəvilər 

üçün çətin olacaqdı. Onlar qalanı mühasirəyə aldı və gözlənilən kimi mühasirə 

uzun çəkdi. Lakin onlar qalanı tam tuta bilmədilər. Qalanın ələ keçirilməsinin 

yaxınlaĢdığı bir vaxtda səfəvilər mühasirəni yarımçıq qoyub cənuba doğru 

irəlilədilər [2, s. 41-44]. Buna əsas səbəb kimi, Ġsmayılın Əlvəndin 30 minlik 

qoĢunla ġirvana yürüĢə baĢlamasından xəbər tutması idi. Əgər Ġsmayıl Əlvəndi  

məğlub etsə  idi  o, Azərbaycanı birləĢdirmək uğrunda ən böyük rəqibini məğlub 

etmiĢ olacaqdı. 

Ġsmayıl təcili qaydada mühasirəni dayandırıb, Əlvənd Mirzənin ordusunu 

ġirvana buraxmamaq üçün tədbirlər gördü və onun olduğu Naxçıvana doğru 

hərəkət etdi. Səfəvilərin Kürü keçib irəlilədiyini eĢidən Əlvənd isə Osman sultan 

Türkman adlı sərkərdəsini 10 minlik qoĢunla onların yolunu kəsmək üçün 

göndərdi. Ġsmayıl bu maneəni dəf etmək üçün Qara Piri bəy Qacarın və Ġlyas bəy 

Halvaçıoğlunun komandanlığı ilə 5 minlik qoĢun yolladı. BaĢ vermiĢ döyüĢdə 

Osman və onun oğlu Məhəmməd də daxil olmaqla 5 min Ağqoyunlu əsgəri 

həlak oldu. QızılbaĢlar qələbə qazandılar və çoxlu qənimət ələ keçirdilər [7, s. 

132-133]. 

Osmanın məğlubiyyət xəbəri Əlvəndə çatdıqda Naxçıvan Ģəhərini tərk 

edib, ġərura doğru hərəkət etdi. Elə bu zaman qızılbaĢların yaxınlaĢdığı xəbərini 

aldı. Ġsmayıla məktubla müraciət edib ġirvan və Ərdəbil vilayətlərinin 

idarəçiliyini ona verdyini bildirən Ağqoyunlu hökmdarı ġirvana qayıtmağı tələb 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eirvan%C5%9Fahlar_d%C3%B6vl%C9%99ti
https://az.wikipedia.org/wiki/Nax%C3%A7%C4%B1van


 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 

etsə də rədd cavabı aldı [2, s. 44; 7, s. 132-133]. Belə olduqda, o, qəti döyüĢə 

hazırlaĢmağa baĢladı. 

Naxçıvana çatan qızılbaĢlar isə Ağqoyunlu qoĢunlarının burada olmadıqla-

rını görüb onlar da Ģimal-qərbə doğru irəlilədilər. Tez bir zamanda Ağqoyunlu 

hərbi qüvvələrinin yaxınlığına yetiĢərək orada düĢərgə saldılar. 

Həsən bəy Rumlu səfəvi qüvvələrin 7000-i keçmədiyi məlumatını verirdi. 

QızılbaĢ ordusunun sol cinahında Xadim bəy Xülafə, Məhəmməd bəy Ustaclı və 

Bayram bəy Qaramanlı, sağ cinahında isə Qaraca Ġlyas Bayburtlu, Piri bəy 

Qacar, Əli bəy Rumlu və digərləri mövqe tutmuĢdu. Mərkəzə isə Ġsmayıl özü 

baĢçılıq edirdi. Ağqoyunlu ordusunun təqribi sayı isə bəzi mənbələrdə 10 min, 

bəzilərində 30 minə yaxın kimi göstərilmiĢdir. Ağqoyunlu qüvvələrinin sağ 

cinahına Məmməd bəy və Qulabu bəy, sol cinahna isə Qaraca Mahmud və Xəlil 

bəy baĢçılıq edirdi. Mərkəzdə isə Əlvənd Mirzə özü yer tutmuĢdu [1, s. 402]. 

Lakin Ağqoyunlu qoĢununun sayca üstün olmasına baxmayaraq Əlvənd 

Mirzənin qələbəyə ümidi az idi. Bu haqda Ġsgəndər bəy MünĢi yazır ki, 

Ġsmayılın sücaəti və qorxmazlığı, həmçinin ölümü əbədi həyat bilən qızılbaĢların 

fədəkarlığı Ağqoyunluları bərk qorxuya salmıĢdı [4, s. 84]. 

Elə bu səbəbdən də Əlvənd Mirzə ordusunun döyüĢ meydanından 

qaçmasının qarĢısını almaq üçün dəvələri ordu sırasının arxasına düzməyi və 

zəncirləməyi əmr etmiĢdi. DöyüĢ 1501-ci ilin avqust ayında baĢladı. Əlvənd 

Mirzə ordusunun çoxluğuna güvənərək hücum əmri verdi. Səfəvi cinahı aypara 

Ģəklində açılaraq ağqoyunluları ox atəĢinə tutdu. Ağqoyunlular böyük itkilər 

verərkən Ġsmayıl Mirzənin əmri ilə mərkəz cinah da hücuma keçdi.  

DöyüĢ zamanı Ġsmayıl Mirzə baĢda Kərçiqay bəy olmaqla bir çox rəqibini 

qılıncdan keçirərək öz səkərdəlik məharətini və Ģəxsi hünərini göstərdi. 

QızılbaĢların ardıcıl ümumi hücumu zamanı ağqoyunlulardan Lətif bəy, Sidi 

Qazi bəy, Musa bəy, Qaraca Mahmud bəy öldürüldü. Vəziyyətin getdikcə 

səfəvilərin xeyrinə dəyiĢdiyini görən Əlvənd Mirzə ordusuna geri çəkilmə əmri 

verdi. Bir tərəfdən zəncirlənmiĢ dəvələr, digər tərəfdən isə Səfəvi qüvvələri 

arasında qalan ağqoyunlu ordusu darmadağın edildi [1, s. 402; 9, s. 164-165]. 

DöyüĢ səfəvilərin qalibiyyəti ilə nəticələndi. Əlvənd Mirzə canını qurtaraq 

Ərzincana (bəzi mənbələrdə Diyarbəkrə) qaçdı. Ġsmayıl bu döyüĢdən sonra 

Təbrizə daxil oldu və öz hakimiyyətini elan etdi. 

Səfəvilərin bu döyüĢdə qələbə çalmasının əsas səbəblərindən biri yerli 

əhalinin ağqoyunlulara rəğbət bəsləməməsi, əksinə qızılbaĢlara heç bir 

müqavimət göstərməyərək, açıqcasına onların tərəfinə keçməsi idi. Deməli, 

səfəvilərin burada uğur qazanmasında Naxçıvan əhalisinin az da olsa rolu 

olmuĢdur [5, s. 124; 3, s. 26]. Digər tərəfdən isə yerli əhali hələ ilk vaxtlardan 

qızılbaĢların hakimiyyətinə üstünlük vermiĢdir. Tarixçi-alim R.Məmmədov 

mənbələrə istinadən göstərmiĢdir ki, Naxçıvan bölgəsinin Səfəvi idarəçiliyinə 

daxil edilməsi qızılbaĢların qüvvəsini müəyyən qədər möhkəmləndirmiĢdir. Bu 

qələbə gənc Ġsmayıla Naxçıvan və Qarabağ bölgələri ilə birlikdə bütün Cənubi 

Azərbaycanı və indiki Ermənistan Respublikasının Ģimalını qazandırdı [6, s. 66]. 

Yəni, həmin vaxt Ağqoyunlu dövlətinin Əlvənd Mirzənin hakimiyyəti altında 

olan əraziləri tutuldu. 
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Bəs bu döyüĢün Naxçıvan ərazisində olmasını kim seçmiĢdi? Və yaxud 

döyüĢ Naxçıvan Muxtar Respublikanın hansı ərazisində baĢ vermiĢdi? 

Tarixçi-alim Mehman Süleymanovun apardığı tədqiqatlara əsasən ġərur 

düzünün döyüĢ meydanı seçilməsi Əlvənd Mirzənin təĢəbbüsü idi. Buna görə də 

Əlvənd öz qoĢunu ilə Təbrizdən Naxçıvana gəlmiĢ və döyüĢü burada keçirtmək 

istəmiĢdi. Lakin sonradan fikrini dəyiĢmiĢdi. Çünki Naxçıvan və ətrafı böyük 

qoĢunun fəaliyyəti üçün yararlı deyildi. Bir tərəfdən Araz çayı, digər tərəfdən 

dağlıq ərazi 30 minlik qoĢunu hərəkətinə mane ola bilərdi. Buna görə də Əlvənd  

qərbə, yəni  Çuxursədə doğru hərəkət etdi. O ġərur düzünə çatanda buranın 

döyüĢ üçün əlveriĢli olduğunu görüb məhz burada düĢərgə salmağı qərara aldı 

[9, s. 162].  

ġərur düzünün hansı ərazidə yerləĢməsinə gəldikdə isə bu düzənlik 

Vəlidağ-Dəhnə yüksəkliyindən Qarabağlar-Qıvraq tirəsinədək uzanaraq 

Arazboyu düzənliyin böyük bir hissəsini tutur. Dəniz səviyyəsindən 780-850 

metr mütləq yüksəklikdə yerləĢməklə Araz çayı boyunca 14 km enində və 30 km 

uzunluqda olan bir ərazidə uzanır. Dağətəyi maili düzənlik olan ġərur düzənliyi 

cənub-Ģərqə doğru Qaraçoban, Tənənəm və Qarabağlar-Qıvraq kimi daha kiçik 

maili düzənliklərə bölünür [11].  

DöyüĢ üçün məhz Naxçıvanın seçilməsi ilə bağlı digər məĢhur bir iddiaya 

görə Ġsmayıl Mirzə Gülüstan qalasının mühasirəsində olarkən ona xəbər gəlid ki, 

Əlvənd böyük bir qoĢunla Kür çayı tərəfə gəlir. Bunu öyrənən Ġsmayıl Mirzə 

əmr etdi ki, Səfəvi qoĢunu tez bir zamanda Kürün cənubuna keçərək Əlvəndin 

üzərinə hücum etsin. Lakin, səfəvilərin kəĢfiyyatçısı Məhəmməd Xəlilin 

yolladığı çapar xəbər verdi ki, Əlvənd Naxçıvanda düĢərgə salıb. Bunu eĢidən 

Ġsmayıl Naxçıvana doğru irəliləməyə baĢladı [1, s. 401-402]. Qeyd edildiyi kimi, 

yolüstü Əlvəndin göndərdiyi Osman bəy Mosullunu məğlub edərək özünü 

ağqoyunluların düĢərgəsinə çatdırdı. 

Beləliklə, Azərbaycanın dövlətçilik tarixində mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin qurulmasına arapan yol məhz qədim 

Azərbaycan torpağı olan Naxçıvandan keçmiĢdir. Fikrimizcə, bu hər zaman 

olduğu kimi, bəhs edilən dövrdə də, Naxçıvanın Azərbaycanın dövlətçilik 

tarixində mühüm mövqeyə sahib olduğundan xəbər verir.  
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РЕЗЮМЕ 

ИЛЬХАМИ АЛИЕВ, ЭЛЬНАР АХМЕДЛИ, МУХАММЕД АЛЛАХВЕРДИЕВ 

ШАРУРСКАЯ БИТВА 

В статье рассматривается битва при Шаруре между Сефевидами и Агкоюнлу в 

Нахчыване в 1501 году. Отмечается, что накануне сражения военно-стратегические цели 

Сефевидов (кызылбашов) и Агкоюнлу, их борьба за власть и серьезные усилия по 

достижению победы не смогли спасти Агкоюнлу от поражения, и привели  Сефевидов 

(кызылбашов) к решающая победа. Выбор Нахчывана для столь важного сражения, 

военно-стратегическое значение выбранного географического положения в достижении 

победы и др. проблемы отражены в статье. В результате было подчеркнуто, что дорога к 

созданию Сефевидского государства, имеющего важное значение в истории нашей 

национальной государственности, проходит через Нахчыван. 

Ключевые слова: Сефевидское государство, Нахчыван, Агкоюнлу, битва, 

государственность, военно-стратегическое 

 

SUMMARY 

ILHAMI ALIYEV, ELNAR AHMADLI, MOHAMMED ALLAHVERDIYEV THE 

BATTLE OF SHARUR 

The article deals with the battle of Sharur between the Safavids and the Aghgoyunlues. It 

is noted that on the eve of the battle, the military-strategic goals, their struggle for power and 

serious efforts to achieve victory of the Gizilbashes and Aghgoyunlues could not save the  
Aghgoyunlues from defeat, and led the Gizilbashes to a decisive victory. The selection of 

Nakhchivan for such an important battle, the military-strategic importance of the chosen 

geographical position in achieving victory, etc. issues are reflected in the article. As a result, it 

was emphasized that the road to the establishment of the Safavids state, which is important in the 

history of our national statehood, passes through Nakhchivan. 

Keywords: Safavids state, Nakhchivan, Aghgoyunlues, battle, statehood, military-

strategic 

 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Hacı Fəxrəddin Səfərli tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2022, № 3 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2022, № 3 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2022, № 3 

 

UOT:32.019.5321                                                                                       KÖNÜL ġIXĠYEVA 

                                                             AR DTX-nin Heydər Əliyev adına Akademiyası 

konul_politoloq@mail.ru 

 

ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN AZƏRBAYCAN  XÜSUSĠ XĠDMƏT 

ORQANLARINDA FƏALĠYYƏTĠ VƏ DÖVLƏTĠN MĠLLĠ MARAQLARININ 

FORMALAġMASINDA  ROLU 

 

Məqalədə ulu öndər Heydər Əliyevin təhlükəsizlik orqanlarında fəaliyyəti və xidmətləri 

araĢdırılmıĢdır. Eyni zamanda sovet hakimiyyəti dövründə Heydər Əliyevin Azərbaycan xüsusi 

xidmət orqanlarında həyata keçirdiyi milliləĢdirmə prosesinə diqqət yetirilmiĢ, onun müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının xüsusi xidmət orqanlarının yenidən təĢkili və fəaliyyətində  müstəsna 

rolu  tədqiq olunmuĢdur. Həmçinin məqalədə müstəqil Azərbaycan Respublikasının milli 

maraqlarının formalaĢmasında və milli təhlükəsizlik siyasətinin əsasının qoyulmasında ulu öndər 

Heydər Əliyevin və onun siyasi irsinin layiqli davamçısı kimi Cənab Prezident Ġlham Əliyevin  bu 

sahədə fəaliyyəti də öz əksini tapmıĢdır. 

Açar sözlər: təhlükəsizlik orqanları, əməliyyat oyunları, kəĢfiyyat və əks-kəĢfiyyat 

fəaliyyəti, milliləĢdirmə prosesi, milli maraqlar  

 

Təhlükəsizlik işçisi yüksək mədəniyyətli, keyfiyyətli işçi olmalıdır. Elə bir 

işçi ki, şairlə də, bəstəkarla da, yazıçı ilə də, alimlə də, adi vətəndaşla da danışa 

bilsin. Əgər belə olmasa, o, ağı qaradan, pisi yaxşıdan, cinayəti səhvdən, səhvi 

cinayətdən ayıra bilməz. 

Dövlətin təhlükəsizlik, yaxud kəşfiyyat orqanı o vaxt qalib gəlir, öz 

vəzifəsini layiqincə yerinə yetirir ki, orada peşəkar kadrlar və iş üslubu olsun. 

                                                                                                                      

HEYDƏR ƏLĠYEV 

                                                                Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

 

Azərbaycanda 1920-ci ildə sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra da 

Azərbaycan SSR Fövqəladə Komissiyasında, Xalq Daxili ĠĢlər Komissarlığında, 

Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyində və nəhayət Dövlət Təhlükəsizlik 

Komitəsində fəaliyyət göstərən yeni nəslin bir sıra nümayəndələri Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin mütərəqqi ənənələrini inamla davam etdirmiĢ, öz xalqına, 

doğma vətəninə sədaqətlə xidmət etmiĢdir. Xalqın içərisindən çıxmıĢ və onun 

ağrıları ilə yaĢayan bu insanlar repressiyanın baĢ alıb getdiyi dövrlərdə belə 

mümkün olan hər vəchlə çalıĢmıĢlar ki, xalqımızın günahsız övladlarını Sovet 

imperiyasının qaçılmaz ölüm və sürgünlərindən xilas etsinlər. 

Bu da danılmaz həqiqətdir ki, o vaxtkı sovetlər rejiminin mərkəzi hakimiy-

yətinin əli ilə təhlükəsizlik orqanlarında düĢünülmüĢ surətdə yerləĢdirilmiĢ, hər 

cür dona girməyə qadir olan, tarixi düĢmənçiliklərini unutmayaraq soyqırımı 

siyasəti aparan erməni daĢnakları və bolĢeviklər xalqımızın minlərlə say-seçmə 

ovladlarına ―xalq düĢməni‖, ―vətən xaini‖ damğası vuraraq, görkəmli elm, sənət, 

mədəniyyət xadimlərini, bir sözlə, milli düĢüncə və əxlaqın daĢıyıcıları olan 

mütəfəkkir Ģəxsiyyətləri fiziki və mənəvi məhvə məruz qoymuĢlar. Ulu öndər 
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Heydər Əliyevin təbirincə desək, 1920-1950-ci illərin təhlükəsizlik orqanlarının 

fəaliyyəti bizim xüsusi xidmət orqanlarının tarixində silinməz qara ləkədir (2, s 

.423). 

Ötən əsrin 50-ci illərinin ortalarından etibarən Ģəxsiyyətə pərəstiĢin – 

stalinizmin ifĢası və bununla əlaqədar repressiv aksiyalara, eləcə də siyasi terrora 

məruz qalmıĢ insanların bəraət alması təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətinə də 

öz müsbət təsirini göstərdi. Məhz bu dövrdən baĢlayaraq respublikanın 

təhlükəsizlik orqanlarında yeni ab-hava yaranmağa baĢladı.     

Milli kadrlara belə bir ögey münasibət olduğu dövrdə xalqımızın dahi oğlu 

Heydər Əliyevin Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarındakı fəaliyyətinə nəzər 

yetirdikdə görərik ki, öz yüksək intellektual səviyyəsinə, peĢəkarlığına, iĢgüzar-

lıĢğına, əməliyyat Ģəraitini qiymətləndirmək və təĢkilatçılıq bacarığına görə 

həmkarlarından seçilən bu böyük insan təhlükəsizlik orqanlarının milliləĢdiril-

məsi sahəsində nə qədər böyük iĢlər görmüĢdür.  

1941-ci ildən həmin dövrün xüsusi xidmət orqanı hesab olunan Naxçıvan 

MSSR Xalq Daxili ĠĢlər Komissarlığında arxiv Ģöbəsinin məxfi hissəsinin 

müdiri vəzifəsində iĢləyən Heydər Əliyev, daha sonra muxtar respublikanın 

Xalq Komissarları Sovetində Ģöbə müdiri vəzifəsinə təyin olunmuĢ, 1944-cü ildə 

Xalq Dövlət Təhlükəsizliyi Komissarlığında bilavasitə əməliyyat fəaliyyətinə 

baĢlamıĢdır. Gənc zabit kimi biliyi, bacarığı və malik olduğu peĢəkarlıq 

səviyyəsi ilə seçilən Heydər Əliyev Naxçıvan MSSR Xalq Dövlət Təhlükəsizliyi 

Komissarlığında və Naxçıvan MSSR Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyində iĢlədiyi 

dövrlərdə bu orqanların rəhbərliyinin nəzər-diqqətindən yayınmamıĢdır. 1944-ci 

ildə əməliyyat iĢini üzrə təkmilləĢmək məqsədi ilə Bakı Diyarlararası Məktəbə 

kursa göndərilən Heydər Əliyev, həmin kursları müvəffəqiyyətlə bitirdikdən 

sonra yenidən xidməti fəaliyyətini Naxçıvan MSSR Dövlət Təhlükəsizlik 

Nazirliyində davam etdirmiĢdir. Naxçıvan MSSR DTN-də gərgin və uğurlu 

xidməti fəaliyyətinin nəticəsi olaraq Heydər Əliyev 1949-cu ildə SSRĠ Dövlət 

Təhlükəsizliyi Nazirliyinin Leninqrad Ģəhərinə rəhbər heyətin təkmilliĢdirilməsi 

üzrə Djerzsinki adına məktəbə xüsusi təhsil almağa göndərilmiĢdir. 06 iyul 

1950-ci ildə kursu yüksək nəticələrlə bitirərək, 26 avqust 1950-ci ildə 

Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyinin 2-ci Ģöbəsinin 6-cı bölməsi 

rəisinin müavini vəzifəsinə təyin olunmuĢdur. Ümummilli liderin Naxçıvandan 

Bakıya gəliĢi ona DTN-də yuxarı vəzifələrdə fəaliyyət göstərməsi ilə yanıĢı, 

ölkədə gedən siyasi prosesləri yaxından izləmək, xalqına qarĢı rus-erməni birliyi 

tərfindən həyata keçirilən oyunlardan xəbərdar olmaq imkanı vermiĢdir (2, 

s.424). 

1950-ci ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində Ģöbə 

rəisi iĢləyən Heydər Əliyevin yeniliklərlə zəngin əməliyyat iĢindəki sonrakı 

uğurlu fəaliyyətləri SSRĠ DTK rəhbərliyinin nəzər-diqqətini özünə cəlb etmiĢdir. 

Heydər Əliyev tərəfindən Ģəxsən həyata keçirilən ―Duel‖, ―Alagöz‖, 

―Naturalist‖, ―Ġzuver‖, ―Axito‖, ―Duqlas‖ və s. kimi əks-kəĢfiyyat əməliyyat 

oyunları çərçivəsində xarici xüsusi xidmətlərin kəĢfiyyat orqanlarının apardığı 

agentura-pozuculuq fəaliyyəti və bu iĢdə istifadə etdikləri kanalları nəzarət 

altında saxlamağa imkan vermiĢ, bir-neçə rəqib kəĢfiyyatının ifĢa olunmuĢ 
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agentləri əməkdaĢlığa cəlb olunmuĢdur. Onun bilavasitə rəhbərliyi altında 10-

dan artıq əcnəbi diplomatın qeyri-qanuni fəaliyyəti sənədləĢdirilmiĢ, əldə 

olunmuĢ materiallar əsasında SSRĠ rəhbərliyi səviyyəsində həmin Ģəxslərə 

əlaqədar tədbirlər görülmüĢdür (9). 

Heydər Əliyev təhlükəsizlik orqanları sıralarında qüsursuz xidmətinə görə 

dəfələrlə fəxri fərmanlara, orden və medallara layiq görülmüĢdür. O, 1962-ci il 

aprelin 15-də ―Dövlət təhlükəsizliyi orqanının fəxri əməkdaĢı‖ niĢanı, 1962-ci 

ilin mayında Qırmızı Ulduz ordeni, 1964-cü ildə isə ―Qüsursuz xidmətə görə‖ 

medalı ilə təltif edilmiĢdir. 1964-cü ildə Azərbaycan SSR DTK-nın sədr müavini 

vəzifəsinə irəli çəkilən Heydər Əliyev, 1967-ci ilin iyun ayının 22-də SSRI 

Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin əmri ilə Azərbaycan 

SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsinə 

təyin edilir (10). 

Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsindəki fəaliyyəti dövründə 

Heydər Əliyev vətəninin rus və erməni millətlərindən olan Ģəxslər tərəfindən 

idarə olunması ilə, repressiya, milli ayrıseçkilik, xalqının öz torpağında ikinci 

sinif kimi arxa planda saxlanılması ilə barıĢmamıĢ, milli kadr potensialının 

yaradılmasında əvəzsiz xidmətlər göstərmiĢdir. 

Respublika təhlükəsizlik orqanlarında keçən əsrin əllinci illərin sonların-

dan etibarən yüksələn xətlə aparılan milliləĢmə prosesi ömrünün yarım əsrdən 

artıq dövru bu və ya digər formada təhlükəsizlik orqanları ilə əlaqəli olan ulu 

öndər Heydər Əliyevin adı ilə qırılmaz surətdə bağlıdır. Məhz onun rəhbərliyi ilə 

milli kadrların seçilib yerləĢdirilməsi, irəli çəkilməsi böyük səriĢtə ilə həyata 

keçirilmiĢ, təhlükəsizlik orqanlarında azərbaycanlıların xüsusi çəkisi sürətlə 

artaraq, 40-50-ci illərdəki 25 faizdən 1970-80-cı illərdə 70 faizə çatmıĢ, bu 

proses dinamik, dönməz xarakter almıĢdır. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 

respublikaya rəhbərlik etdiyi ötən əsrin 69-82-ci illəri geniĢ vüsətli quruculuq-

yaradıcılıq fəaliyyəti ilə yanaĢı, təhlükəsizlik orqanlarının azərbaycanlılaĢmasına 

və burada milli ruhun bərqərar olmasına böyük qayğı və diqqət göstərilməsi ilə 

yadda qalmıĢdır (7, s.19). 

O, milli təhlükəsizlik orqanlarında silinməz izlər qoymuĢ, əsl peĢəkarlıq, 

xalqa xidmət nümunəsi göstərməklə, sonrakı nəsillərin yetiĢməsində mühüm rol 

oynayan bir məktəb yaratmıĢdır. PeĢəkarlığı, qətiyyəti və uzaqgörənliyi 

sayəsində dəfələrlə xalqa qarĢı yönəlmiĢ bəd niyyətlərin qarĢısını almıĢ, onun 

ziyalı təbəqəsini, milli dəyərlərini repressiyalardan xilas etmiĢdir. 

Əvəzsiz siyasi idarəçilik bacarığına malik olan Heydər Əliyevin Azərbay-

can Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il iyul plenumunda 

Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilərək 

respublikanın rəhbərliyinə gəlməsi ölkəmizin həyatında birinci dönüĢ nöqtəsi 

olmuĢdur. Azərbaycanın bütün geriliklərdən xilas olması üçün fədakarlıqdan 

çəkinməyən, yüksək tələbkarlığı və tükənməz enerjisi ilə tanınan Heydər Əliyev 

həmin dövrdə mövcud rejimdəki dərin nöqsanları daim əsaslı tənqid obyektinə 

çevirmiĢ, rezonans doğuran çıxıĢlar etmiĢdir. 

DTK-da rəhbər vəzifələrdə çalıĢdığı dövr ərzində respublika həyatının 

müxtəlif sahələrinə diqqət və qayğı göstərən Heydər Əliyev siyasi rəhbərliyə 
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gəldikdən sonra da ümumrespublika miqyaslı problemlərlə yanaĢı, ayrı-ayrı 

sahələrdəki problemləri də diqqət mərkəzində saxlamıĢdır. Bu mənada 

təhlükəsizlik orqanlarındakı durumun incəliklərinə dərindən bələd olan dahi 

öndər birinci katib seçildikdən sonra da onun üçün doğma olan təhlükəsizlik 

orqanlarının sonrakı inkiĢafını Ģərtləndirən mühüm qərarların qəbulunda 

bilavasitə iĢtirak etməklə həmin qərarların icrası prosesinə Ģəxsən nəzarət 

etmiĢdir. 

1982-ci ilin dekabrında Sovet Ġttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi 

Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSRĠ Nazirlər Soveti 

sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmiĢ və beləliklə SSRĠ-nin 

rəhbərlərindən biri olmuĢdur. O, Kremldə rəhbərlik etdiyi iqtisadiyyatın mühüm 

sahələrində öz xəttini yürütmüĢ və çəkinmədən öz sözünü demiĢdir. 

BeĢ il ərzində Azərbaycanda gedən prosesləri Moskvadan izləməklə 

kifayətlənməyən dahi öndər hər il Vətənə gələrək burada görüĢlər keçirmiĢ, 

respublika ilə daha yaxından maraqlanmıĢdır. Heydər Əliyev 1987-ci ilin 

oktyabrında Sovet Ġttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi 

Bürosunun və Ģəxsən BaĢ katib Mixail Qorbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz 

əlaməti olaraq tutduğu vəzifələrdən istefa vermiĢdir. 

Heydər Əliyev 1990-cı ilin 20 yanvarında sovet qoĢunlarının Bakıda 

törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar ertəsi gün Azərbaycanın Moskvadakı nümayən-

dəliyində bəyanatla çıxıĢ edərək, Azərbaycan xalqına qarĢı törədilmiĢ cinayətin 

təĢkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb etmiĢdir. O, Dağlıq Qara-

bağda yaranmıĢ kəskin münaqiĢəli vəziyyətlə bağlı SSRĠ rəhbərliyinin ikiüzlü 

siyasətinə etiraz əlaməti olaraq, 1991-ci ilin iyulunda Sovet Ġttifaqı Kommunist 

Partiyasının sıralarını tərk etmiĢdir. 

1990-cu ilin yanvarından baĢlayaraq Azərbaycanda yaranan faktiki 

hakimiyyətsizliyin və bundan istifadə edən ermənilərin ölkə üçün yaratdıqları 

təhlükələri, eləcə də ermənilərin Naxçıvana baĢladıqları hərbi təcavüzün törədə 

biləcəyi nəticələri əvvəlcədən görən ulu öndər Sovet rejiminin onun üzərindəki 

bütün təzyiqlərinə məhəl qoymayaraq doğma vətəninə qayıtmıĢdır. 

Heydər Əliyev Naxçıvana rəhbərlik etdiyi dövrdə dövlətçilik ənənələrinin 

bərpası istiqamətində tarixi qərarlar qəbul edərək, Azərbaycanın üçrəngli 

bayrağının muxtar respublikada ucaldılması, onun adındakı sovet və sosialist 

sözlərinin götürülməsi kimi addımlara imza atmıĢdır. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətində dövləti-

mizin milli maraqlarına cavab verən təhlükəsizlik siyasətinin və strategiyasının 

müəyyən olunması və həyata keçirilməsi xüsusi yer tutmuĢdur. Ölkə vətəndaĢ-

larının mütləq əksəriyyətinin istək və arzusu ilə 1993-cü ildə yenidən siyasi 

hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyevin qarĢısında dayanan ən çətin və mürəkkəb 

məsələlərdən biri də ölkəmizin milli maraqlarına cavab verə biləcək düzgün 

siyasi-strateji kursun müəyyən olunması əsasında müstəqil Azərbaycan dövlə-

tinin etibarlı milli təhlükəsizlik siyasətinin iĢlənib hazırlanması idi. Ulu öndər 

bütün xarici və daxili təhdidlərə baxmayaraq bunu uğurla həyata keçirmiĢdir. 

1994-cü ildən dövrümüzə qədər olan xüsusi xidmət orqanaları fəaliyyəti 

Heydər Əliyevin "xüsusi xidmət əsəridir". Ümummilli Liderin siyasi kursu 
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yalnız dövlət təhlükəsizliyi ilə bağlı deyil, müxtəlif sferaları həmçinin insan 

təhlükəsizliyini də əhatə edirdi və bu təhlükəsizliyə məhz milli kadrların köməyi 

ilə nail olmaq mümkün idi. O bilirdi ki, ölkə təhlükəsizliyi tabeliyində 

olduğumuz rusların vasitəsilə həyata keçirilirsə burada heç bir güvəndən söz 

gedə bilməz. Azərbaycançılıq ideologiyasına əsaslanıb milli kadr mövzusunu 

daim gündəmə gətirirdi.   

XX əsrin 80-ci illərindən xüsusi xidmət orqanlarında azərbaycanlıların 

sayının artması dinamik xətlə irəliləyir, iĢçi sayının yarısından çoxunu milli 

kadrlar təĢkil edirdi. Bu böyük nailiyyət idi. Buna baxmayaraq 80-ci illərin 

sonlarından xalqın DTK-yə olan inamı azaldı, çünki DTK Azərbaycan xalqının 

yox, imperiyanın maraqlarına xidmət edirdi. ―Qanlı Yanvar‖ hadisələri bir daha 

xalqa hər Ģeyi aydın göstərdi ki, DTK yalnız əmr alıb icra edir. O, bizim mənafe-

yimizə heç bir əhəmiyyət vermirdi. Hələ SSRĠ dövründə xüsusi xidmət orqanla-

rının milliləĢdirilməsinihəyata keçirən Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqillik 

əldə etdiyi dövründən sonra bu mövzuya daha da diqqət ayırdı (2, s.456). 

1991-ci il noyabr ayının 1-də DTK Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə 

əvəzləndi. Ona görə əvəzləndi deyirik ki, o yeni bir qurum kimi yox, DTK-nın 

bazası əsasında yaradılmıĢdı. Bu da o demək idi ki, MTN ölkə və insan 

təhlükəsizliyinə təminat verə bilməzdi. 1991-1993-cü illər aralığında MTN-nin 

məsul Ģəxslərinin tez-tez dəyiĢdirilməsi ölkə stabilliyini ləngidir, hətta yeni 

müstəqil olmuĢ dövlətin mövcudluğunu Ģübhə altına atırdı. Heydər Əliyevin özü 

də bilirdi ki, MTN-nin 1994-cü ilədək olan fəaliyyəti düzgün qurulmayıb və bu 

çox böyük bir boĢluq idi. Heydər Əliyev bu siyasətdə dönüĢ yaratmaq və 

təhlükəsizlik orqanlarına xalqın inamını qaytarmaq üçün əməli islahatlar apardı 

və ölkənin ən elit qrumunun kadrlarını milliləĢdirmə siyasətini yüksək dinamika 

ilə inkiĢaf etdirdi (9). 

 1993-cü ildə dahi xilaskar Heydər Əliyevin xalqımız tərəfindən ölkə 

rəhbərliyinə gətirilməsi ilə respublikada dövlət quruculuğunun möhkəmləndiril-

məsi, sosial-psixoloji tənəzzülün və siyasi gərginliyin aradan qaldırılması, demo-

kratik, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirildi. 

1994-cü ildə ―Cinayətkarlığa qarĢı mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluq və 

hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında‖ 9 avqust 1994-cü il 

tarixli fərman ilə Azərbaycan güc strukturları qarĢısına mühüm vəzifə qoyuldu. 

Burada əsas güc MTN-nin üzərinə düĢürdü. Dahi öndər yalnız dövlətin hərbi, 

siyasi, ekoloji, iqtisadi, informasiya təhlükəsizliyini təmin etməklə kifayətlən-

mədi, eyni zamanda tarixi dövlətçilik ənənələrinin bərpası və onun inkiĢafı iĢini 

paralel apardı və beləliklə də, Azərbaycanın bütöv bir təhlükəsizlik sistemini 

yaratdı. Hazırda  ölkəmizdə xüsusi xidmət orqanlarına milli kadr hazırlayan 

DTX-nin Heydər Əliyev adına Akademiyasının yaranması da Heydər Əliyevin 

adı ilə bağlıdır (7, s.17). 

Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarının formalaĢması, təĢəkkülü 

xüsusiyyətləri və prioritetliyinin aĢkar edilməsi, təmin edilməsində xüsusi 

xidmət orqanlarının rolu milli təhlükəsizlik sahəsində böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Milli maraq problemini tədqiq edən tədqiqatçıların yekdil rəyincə, bu, 

mürəkkəb və uzunmüddətli proses üç əsas mərhələdən keçir: 1) milli maraqların 
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araĢdırılıb formalaĢdırılması; 2) milli maraqların ölkənin qanunvericilik 

aktlarında təsbit olunması; 3) milli maraqların təmin olunmasının vasitə və 

üsullarının müəyyən edilib əməli fəaliyyətə keçilməsi (3, s.73). 

Bu bölgüyə müvafiq olaraq da Azərbaycan Respublikasının formalaĢması 

və inkiĢaf mərhələlərinə qisaca nəzər salaq. Müstəqil Azərbaycan 

Respublikasının milli maraqlar kompleksinin formalaĢmasını Ģərti olaraq üç 

mərhələyə bölə bilərik: 1. 1991-1993-cü illər; 2. 1994-2003-cü illər; 3. 2004-

2021-ci illər 

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyə qovuĢduğu 1991-ci ildən milli 

təhlükəsizliyin əsas məqsədləri, milli maraq çərçivəsinin müəyyən edilməsi və 

təmin olunması, milli təhlükəsizlik siyasətinin vəzifələri, mexanizmləri, metod 

və vasitələrin tapılması və s. haqqında müxtəlif dövlət qurumları səviyyəsində, 

akademik dairələrdə və ictimai-siyasi institutlarda rəsmi və qeyri-rəsmi müzaki-

rələr baĢlandı. Milli inkiĢaf strategiyasının, milli maraq dairəsinin, ölkənin 

təhlükəsizliyinin əsaslarının müəyyən olunması  və lazimi səviyyədə təĢkili, 

onun təhlükəsizlik çərçivəsinin, geosiyasi kodunun yaradılması və milli təhlükə-

sizlik siyasətinin həyata keçirilməsi kimi mühüm dövlət vəzifələrinin həlli 

yenicə müstəqillik  qazanmıĢ və milli təhlükəsizlik sistemi hələ kifayət qədər 

möhkəmlənməmiĢ bir dövlət üçün düĢünüldüyü kimi asan iĢ deyildi.  Bu mənada 

deyə bilərik ki, milli maraqların formalaĢmasının birinci mərhələsi-1991-1993-

cü illərdə ümumi prioritetlər məlum olsa da, ölkənin milli maraqlarının müəy-

yənləĢdirilməsi, həmçinin onların təmin oluması istiqamətində demək olar ki, elə 

bir fundamental iĢ görülməmiĢdir.  Bu sahənin müəyyən sistemə salınması, milli 

maraqları təmin edəcək milli təhlükəsizlik sisteminin formalaĢmasına baĢlan-

ması haqqında danıĢmaq belə tez idi (4, s.49). 

Ġkinci mərhələdə artıq milli təhlükəsizlik sisteminin formalaĢdırılması 

istiqamətində müvafiq əməli iĢlər görülmüĢdü, milli maraqların təmin olunması 

üçün daxili və xarici siyasət kursunda ciddi dönüĢ yaradıldı. Azərbaycan 

Respublikasının milli təhlükəsizliyinin nəzəri əsasları ulu öndər Heydər Əliyevin 

1993-2003-cü illərdəki ayrı-ayrı çıxıĢlarında öz əksini tapmıĢdır. Lakin 

bütövlükdə ölkənin Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının ərsəyə gəlməsi və 

təhlükəsizlik siyasətinin tam formalaĢdırılması üçün Azərbaycan hökümətinə 

xeyli vaxt lazım olmuĢdur.  

Milli maraqların tam formalaĢması və təmini-üçüncü mərhələ ulu öndər 

Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı prezident Ġlham Əliyevin adı 

ilə bağlıdır. Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyev ölkənin milli maraqları ilə bağlı 

dövlət siyasətini formalaĢdırarkən bir çox iqtisadi, siyasi, ideoloji, coğrafi, 

mədəni və digər amilləri, daxili siyasi maraqları, müxtəlif sosial-siyasi qüvvə-

lərin, beynəlxalq aləmin mümkün reaksiyalarını, ulu öndərin təhlükəsizliklə 

bağlı zəngin nəzəri irsini nəzərə alaraq, ölkə vətəndaĢlarının milli iradəsini və 

dövlətin ali təhlükəsizlik maraqlarını rəhbər tutmuĢdur. 2004-cü ildə "Milli 

təlükəsizlik haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul etmiĢdir. 

Qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyi-dövlətin 

müstəqilliyinin, suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün, konstitusiya quruluĢunun, 

xalqın və ölkənin milli maraqlarının, insanın, cəmiyyətin və dövlətin hüquq və 
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mənafelərinin daxili və xarici təhdidlərdən qorunmasının təmin edilməsidir. Bu 

qanun özündə milli lider Heydər Əliyevin milli təhlükəsizlik təliminin əsas 

prinsiplərini, məqsəd və vəzifələrini əks etdirməklə yanaĢı, həm də ölkənin Milli 

Təhlükəsizlik Konsepsiyasının yaradılmasını ĢərtləndirmiĢdir.Azərbaycan Res-

publikasının Mili Təhlükəsizlik Konsepsiyası Azərbaycan Prezidentinin 2007-ci 

il 23 may tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuĢ və fəaliyyət üçün əsas götürül-

müĢdür. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik sahəsinin 

qanunvericiliyinin əsasını ―Milli təhlükəsizlik haqqında‖ Qanun və ―Milli 

Təhlükəsizlik Konsepsiyası‖ təĢkil edir( 8, s.242) .  

―Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası‖nın ―Azərbaycan Respublikasının milli 

maraqları‖ bölməsində xalqımızın fundamental dəyər və məqsədlərini, habelə 

insan, cəmiyyət və dövlətin tərəqqisini təmin edən siyasi, iqtisadi, sosial və digər 

tələbatların məcmusundan ibarət olan milli maraqlarımız aĢağıdakı kimi 

sıralanır: 

- dövlətin müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması, onun beynəlxalq 

səviyyədə tanınmıĢ sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsi;  

- Azərbaycan xalqının vahidliyinin qorunub saxlanılması, azərbaycançılıq 

ideyasının təĢviqi;  

- vətəndaĢ cəmiyyətinin formalaĢdırılması, insan hüquq və əsas azadlıqlarının 

təmin olunması;  

- demokratik və vətəndaĢ cəmiyyəti təsisatlarının inkiĢafı, qanunun aliliyi, 

asayiĢin təmini yolu ilə dövlətin funksiyalarının yerinə yetirilməsinin 

gücləndirilməsi, əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması;  

- beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmək, qlobal və regional təhlükəsizlik və 

sabitliyə töhfə vermək üçün dəyərlərini bölüĢdüyü beynəlxalq təĢkilatlarla 

inteqrasiyaya yönəlmiĢ əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsi;  

- bazar iqtisadiyyatının inkiĢafı, onun hüquqi əsaslarının təkmilləĢdirilməsi, 

iqtisadi sabitliyin təmin olunması məqsədi ilə daxili və xarici sərmayələr üçün 

əlveriĢli Ģəraitin yaradılması;  

- təbii sərvətlərdən tam səmərəli istifadə edilməsi, davamlı iqtisadi inkiĢaf, 

ətraf mühitin qorunması, təhsil, elmi və texnoloji potensialın artırılması yolu 

ilə Azərbaycan xalqının gələcək inkiĢafının, əhalinin layiqli həyat səviyyə-

sinin və fiziki sağlamlığının təmin edilməsi;  

- dünya azərbaycanlılarının bölüĢdüyü dəyərlərə əsaslanan milli özünəməxsus-

luğun və həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi;  

- Azərbaycan xalqının mədəni-tarixi irsinin və mənəvi dəyərlərinin qorunması, 

eləcə də ümumbəĢəri dəyərlərlə zənginləĢdirilməsi, dilinin, özünüdərk, vətən-

pərvərlik və milli iftixar hissinin, intellektual potensialının inkiĢaf etdirilməsi 

(1, s.1). 

Prezident Ġlham Əliyevin milli maraqları təmin edən siyasət yürütməsi 

müstəqilliyinin 31-ci ilini yaĢayan respublikamızı beynəlxalq nüfuz baxımından 

xarakterizə edən əsas keyfiyyətlərdən biridir. Eyni zamanda Azərbaycanın öz 

torpaqları uğrunda inamla savaĢa baĢlaması da müstəqil siyasətin təzahürüdür. 

Ġlham Əliyevin sürətlə inkiĢaf etdirdiyi, möhkəmləndirdiyi respublikamızın 

uğurlu hərbi əməliyyatları da güclü dövlətin ortaya qoyduğu reallıq idi. 
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Prezident Ġlham Əliyev 44 günlük Vətən müharibəsi ərzində beynəlxalq təzyiq-

ləri layiqincə dəf etdi. Ən əsası, Ali BaĢ Komandan bir daha bütün dünyaya 

sübut etdi ki, heç bir qüvvə Azərbaycanı özünün haqq yolundan, həyati vacib 

maraqlarından döndərə bilməz. Beləliklə, həm tarixinin ən güclü dövlətinə 

çevrilməsi, həm də tam müstəqil siyasət yürütməsi Azərbaycanın Vətən 

müharibəsindən qalib kimi çıxmasını Ģərtləndirən əsas amillər oldu. Milli 

maraqlarımızın əsasını təĢkil edən ərazi bütövülüyümüz, suverenliyimiz tam 

bərpa olundu və Prezident Ġlham Əliyev vahid Azərbaycanın güclü lideri kimi 

tarixə öz adını yazdırmıĢ oldu. 

Azərbaycan Respublikasında sülh və insanlıq, dövlətin konstitusiya 

quruluĢunun əsasları və təhlükəsizliyi əleyhinə cinayətlərin, xarici xüsusi xidmət 

orqanlarının və baĢqa təĢkilatların, həmçinin ayrı-ayrı Ģəxslərin Azərbaycan 

Respublikasına qarĢı kəĢfiyyat, terror-təxribat və digər pozuculuq fəaliyyətləri-

nin aĢkarlanması, qabaqlanması və qarĢısının alınması məqsədilə müvafiq dövlət 

orqanları tərəfindən xüsusi fəaliyyətlər həyata keçirilir. Bu fəaliyyətlər  kəĢfiyyat 

və əks-kəĢfiyyat fəaliyyətinə bölünür. Bu fəaliyyətlər haqqında 29 iyun 2004-cü 

ildə qəbul edilmiĢ "KəĢfiyyat və əks-kəĢfiyyat haqqında" Azərbaycan Respubli-

kasının Qanunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 avqust 2004-cü il 

tarixli Fərmanı ilə tətbiq edilir. Həmin qanunun birinci fəslinin ümumi müddəa-

lar hissəsinin birinci maddəsində kəĢfiyyat və əks-kəĢfiyyat fəaliyyətlərinin 

anlayıĢı aĢağıdakı kimi təsbit olunmuĢdur:  KəĢfiyyat və əks-kəĢfiyyat fəaliyyəti 

anlayıĢı və onun təyinatı: 

- kəĢfiyyat fəaliyyəti - Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət orqan-

larının ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial, elmi-texniki, hərbi və digər sahələrdə milli 

maraqlarının müdafiəsi ilə bağlı məlumatların əldə edilməsinə və təhlilinə 

yönəlmiĢ, milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilən xüsusi 

fəaliyyətdir. 

- Əks-kəĢfiyyat fəaliyyəti - Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət 

orqanları tərəfindən xarici xüsusi xidmət orqanlarının və ayrı-ayrı Ģəxslərin 

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, 

konstitusiya quruluĢuna, iqtisadi, müdafiə, elmi-texniki potensialına və digər 

milli maraqlarına zərər vura biləcək terror-təxribat və s. pozuculuq əməllərinin 

aĢkarlanması və qarĢısının alınması məqsədilə həyata keçirilən xüsusi 

fəaliyyətdir (5, s.1). 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti qanunverici-

liklə müəyyən edilmiĢ səlahiyyətlər əsasında ölkəmizin milli təhlükəsizliyinin 

təmin olunması məqsədilə fəaliyyət göstərən xüsusi xidmət orqanıdır.  Bu 

fəaliyyət çərçivəsində DTX xarici xüsusi xidmət orqanlarının, təĢkilatların və 

ayrı-ayrı Ģəxslərin Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, suverenliyinə, 

ərazi bütövlüyünə, konstitusiya quruluĢuna, iqtisadi, müdafiə, elmi-texniki 

potensialına və digər milli maraqlarına zərər vura biləcək kəĢfiyyat, terror-

təxribat və sair pozuculuq əməllərinin aĢkarlanması, qabaqlanması və qarĢısı 

alınması istiqamətində əks-kəĢfiyyat, əməliyyat-axtarıĢ və istintaq tədbirləri 

həyata keçirir. Konstitusiya quruluĢunun əsasları və təhlükəsizliyi əleyhinə olan 

cinayətlər, terrorçuluq, kibercinayətlər, habelə dövlətin ictimai və iqtisadi sahədə 
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milli təhlükəsizlik maraqlarına və qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər 

vuran cinayətlərin vəzifəli Ģəxs tərəfindən törədildiyi aĢkar olunduqda, həmin 

cinayətlərə dair iĢlər üzrə ibtidai istintaqı Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Təhlükəsizliyi Xidməti aparır.  

Azərbaycan xalqının ən böyük nailiyyəti olan dövlət müstəqilliyinin 

qorunub saxlanılmasında və daha da möhkəmləndirilməsində üzərinə mühüm 

vəzifələr düĢən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti qarĢıya qoyulmuĢ vəzifələri 

həyata keçirən Ģəxsi heyətin saflığına, Vətənə, xalqa və dövlətə sədaqətinə, eyni 

zamanda peĢə, fiziki və döyüĢ hazırlığına xüsusi önəm verir. Ġndi yüksək 

peĢəkarlıq və intellektual səviyyə, ciddi xidmət və icra intizamı baĢlıca meyar-

lardır. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının memarı, ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyev və onun siyasi irsinin davamçısı olan prezident Ġlham Əliyevin 

məqsədyönlü və uzaqgörən siyasətinin nəticəsi olaraq, milli maraqlarımızın 

təmin olunması  xüsusi xidmət orqanlarının baĢlıca vəzifəsinə çevrilmiĢdir. 
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elmi-praktik konfransin materialları,  21–22 oktyabr 2021-ci il, 241-243 s. 

9. https://www.dtx.gov.az/az/tarix.html 

10. http://www.nakhchivan.az/portal-1/gork-sexsiyy.htm 
 

РЕЗЮМЕ 

КОНУЛЬ ШЫХИЕВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА ГЕЙДАРА АЛИЕВА В ОРГАНАХ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АЗЕРБАЙДЖАНА И РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА 

 В статье исследуется деятельность и заслуги великого лидера Гейдара Алиева в 

органах безопасности. При этом внимание было привлечено к процессу национализации 

Гейдара Алиева в спецслужбах в советский период. Также была изучена исключительная 

роль Гейдара Алиева в реорганизации и деятельности независимых Азербайджанских 

спецслужб. Здесь также находит отражение деятельность Гейдара Алиева и Господин 

Президента Ильхама Алиева как продолжателя его политического наследия в 

формировании национальных интересов независимой Азербайджанской Республики и 

фундаменте политики национальной безопасности. 

Kлючевые слова: органы безопасности, оперативные игры, деятельность разведка и 

контрразведка, процесс национализации, национальные интересы 

https://www.dtx.gov.az/az/tarix.html
http://www.nakhchivan.az/portal-1/gork-sexsiyy.htm
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SUMMARY 

KONUL SHIKHIYEVA 

THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL LEADER HAYDAR ALIYEV IN THE 

SPECIAL SERVICE OF AZERBAIJAN AND THE ROLE IN THE FORMATION OF 

THE NATIONAL INTERESTS OF STATE 

The article examines the activities and merits of the great leader Haydar Aliyev in the 

security agencies. At the same time, attention was drawn to the process of nationalization of 

Haydar Aliyev in the special services during the Soviet period. The exceptional role of Haydar 

Aliyev in the reorganization and activities of independent Azerbaijani special services was also 

studied. It also reflects the activities of Haydar Aliyev and Mister President Ilham Aliyev as the 

successor of his political legacy in shaping the national interests of the independent Republic of 

Azerbaijan and the foundation of the national security policy. 

Key words: security agencies, operational games, intelligence and counter-intelligence 

activities, nationalization process, national interests 
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ġAHBUZ RAYON ƏHALĠSĠNƏ NƏQLĠYYAT, RABĠTƏ VƏ ENERGETĠKA 

XĠDMƏTĠNĠN  ĠNKĠġAFI TARĠXĠNDƏN 

 

Məqalədə ġahbuz rayon ərazisində  əhalinin ənənəvi və müasir nəqliyyat vasitələrindən 

istifadəsi, həmçinin onların yaranması və inkiĢafı tarixindən  bəhs edilmiĢdir. 

Aparılan araĢdırmalar nəticəsində rayon ərazisində rabitənin yaranma tarixi, inkiĢafı və 

əhaliyə müasir rabitə və informasiya-kommunikasiya xidmətinin təĢkilindən məlumatlar 

verilmiĢdir. 

Məqalədə, həmçinin muxtar respublika ərazisində olan elektrik stansiyaları haqqında 

məlumat verməklə yanaĢı, ġahbuz rayonunun yaĢayıĢ məntəqələrinin elektrikləĢdirilməsi 

tarixindən də bəhs edilmiĢdir. Eyni zamanda müstəqillik illərində dövətin gördüyü tədbirlər 

nəticəsində əhalinin fasiləsiz olaraq elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi haqqında məlumatlar da 

öz əksini tapmıĢdır.  

 Açar sözlər: ġahbuz, əhali, ənənəvi nəqliyyat vasitələri, rabitə, energetika, mavi 

yanacaq. 

 

Naxçıvan diyarının ayrı-ayrı bölgələrində, o cümlədən ġahbuz rayonunda 

da qədim dövrlərdən etibarən günümüzədək müxtəlif nəqliyyat vasitələrindən 

istifadə edilmiĢdir. Azərbaycan etnoqrafiyasında ölkəmizdə uzaq keçmiĢdə sadə 

yük nəqliyyatı, minik-yük nəqliyyatı, qoĢqu nəqliyyatı və su nəqliyyatı 

vasitələrinin olduğu göstərilir [1, s. 245].  Lakin, müasir dövrdə nəqliyyat 

vasitələrinə avtomobil nəqliyyatı, hava və dəmiryolu nəqliyyatı da əlavə edilir. 

Əsrlər boyu ölkəmizin hər bir bölgəsində olduğu kimi, ġahbuz ərazisində 

də əhali əsas nəqliyyat vasitəsi kimi minik və yük heyvanları olan atdan, 

dəvədən, ulaqdan, öküzdən istifadə etmiĢdir. Əhalinin təsərrüfat məiĢətində 

mühüm rol oynayan at ən qiymətli  xalq nəqliyyat vasitəsi olmuĢdur. Atdan 

nəqliyyatda istifadə edilməsi e.ə. IV minilliyin axırlarına təsadüf edilir [3, s. 3]. 

Atdan minik vasitəsi ilə yanaĢı, həm də  yük heyvanı kimi də istifadə edilir. 

ġahbuz rayonunun Keçili, Külüs, ġahbuzkənd, Biçənək, Ağbulaq, Kolanı, Nurs 

və digər kəndlərində atçılığın gündəmdə qalması yaĢayıĢ məntəqələrinin təbii-

coğrafi Ģəraitindən irəli gələn amillərlə əlaqədardır.   

Bütün dövrlərdə, eyni zamanda XVIII-XIX əsrlərdə də ölkəmizdə maldar-

lıq təsərrüfatının inkiĢafında atçılıq xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Azərbay-

canda nəqliyyat vasitəsi olan at və qatırlar haqqında Ġ.ġopen yazırdı ki, bu dövr-

də atlardan və qatırlardan minik vasitəsi kimi istifadə olunurdu [36, 1231 c.].   

Vaxtilə ġahbuz ərazisində minik-yük nəqliyyat vasitəsi kimi dəvələrdən də 

istifadə edilirdi. AMEA-nın müxbir üzvü  H.F.Səfərli yazır ki, 1865-ci ildə II 

Kəlbəli xanın himayəsi ilə ġahbuz rayonunun Kükü kənd ərazisndə yerləĢən 

Qanlıgöldə su anbarı tikillən zaman bu əraziyə tikinti materialları dəvə, at, qatır, 

ulaq və s. ilə uzaqdan, keçilməz dağ yolları ilə tikinti sahəsinə daĢınmıĢdır [20 

s.85-92].   
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Tarixən ölkələr və xalqlar arasında iqtisadi, ticarət və mədəni əlaqələrin 

həyata keçirilməsində mühüm rol oynayan, Böyük Ġpək yolunun yardımçı 

qollarından  biri də Naxçıvan Ģəhərindən baĢlayaraq ġahbuz ərazisindən keçərək 

Ģimala doğru gedən Naxçıvan-Qarababa, Gorus istiqamətində olmuĢdur. 

Naxçıvan vadisi ilə Biçənək aĢrımına, oradan Gorus-Laçın-ġuĢa-Ağdam-Yevlax 

istiqamətində uzanan bu karvan yolu Naxçıvan bölgəsini Azərbaycandan keçən 

Ġpək yolu ilə birləĢdirirdi [7, s. 99]. ġahbuz rayonu ərazisinin kəndlərinin karvan 

yolunun üzərində yerləĢməsi ilk növbədə bu ərazilərdə heyvandarlığın, qoyunçu-

luq, maldarlıq, dəvəçilik, atçılıq və s. növlərinin inkiĢafından xəbər verir. At və 

dəvə ilə yanaĢı, ġahbuz rayonunun dağlıq bölgələdində uzunqulaqdan bütün 

dövrlərdə nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edilmiĢdir. Bölgədə ulaqların təsərrüfat 

həyatında müstəsna rola malik olması həm qaynaqlardan, həm də texnikanın 

inkiĢaf etməsinə baxmayaraq, günümüzdə də bu heyvanın dağ kəndlərinin təsər-

rüfat həyatında önəm daĢımasından bəllidir.  

Tədqiqatçı alim S.Haçıyeva Naxçıvanda ənənəvi nəqliyyat vasitələrindən 

bəhs edərək yazır ki, uzaq keçmiĢdə dəvə karvanı gedən zaman  karvanın 

qabağında uzunqulaq gedərmiĢ. Çünki, uzunqulağın yaddaĢı yaxĢı olduğuna 

görə bir dəfə keçdiyi təhlükəli yoldan ikinci dəfə keçməzdi [8, s. 67]. Hətta, 

dumanlı havada çarvadar yolu itirərdisə, onda qabağa uzunqulağı buraxardılar 

[32].  

Nəqliyyat vasitələrinin rahat gediĢ-gəliĢini təmin etmək məqsədi ilə XIX 

əsrin ortalarından etibarən Naxçıvan ərazisinə də Ģose yolları salınmağa 

baĢlandı. Onu da qeyd edək ki, Rusiya tərəfindən Azərbaycanın ilhaqından 

sonrakı  dövrdə  vaxtilə mövcud olan karvan və poçt yolları əsasında Ģöse yolları 

salınırdı. 1828-ci ildən sonra Naxçıvan-Yerevan, Culfa, Ordubad və Sisyan 

arasında Ģose yolu salındı [2, s. 214]. Bu yolun bir hissəsi ġahbuz ərazisindən 

keçirdi. Bu yol haqqında Z.ġahverdiyev yazır: ―Naxçıvandan Qarababa 

istehkamı vasitəsilə BərgüĢad çayınadək Qarabağ əyalətinə gedirdi [21, s. 101]. 

Yolun Naxçıvanla Biçənək keçidi arasındakı hissəsi XIX əsrin sonunda yararlı 

hala salınmıĢdır. Yalnız Biçənəklə Gorus arasında mürəkkəb relyefli dağlıq 

ərazidə arabaların hərəkəti mümkün deyildi. Bu hissədə yalnız ilin quraqlıq 

çağında yük heyvanlarının keçə biləcəyi cığırlar mövcud idi [4,  s. 103]. 

ġahbuz rayonu ərazisindən keçən Ģose yoluna ġahbuzun kənd yolları da 

birləĢirdi. El arasında bu yollar ―araba yolu‖, ―qara yol‖, ―el yolu‖  və s. ifadə-

lərlə adlandırılırdı.  

Muxtar respublikada avtomobil nəqliyyatının inkiĢafına və mər-

kəzləĢdirilmiĢ qaydada fəaliyyətinə XX əsrin 20-ci illərindən baĢlanılıb və 

avtomobil nəqliyyatı ilə əlaqədar olan ilk təĢkilatlar Naxçıvan Kommunal 

Təsərrüfat Komissarlığının tərkibində yaranmıĢdır [6, s. 45]. 

Arxiv materiallarına istinadən demək olar ki, SSRĠ MĠK və XKS-nin 3/III-

1936-cı il tarixli ―Torpaq və Ģose yollarının quruluĢu və təmiratı əhalinin əmək 

iĢtirakı haqqında‖kı qərarında [11] əsasən xalqların iqtisadi və mədəni 

tələbatının təmin edilməsi məqsədilə yol quruculuğu sahəsində olduqca böyük 

məsələlərin durduğu açıqlanırdı. Qərardan irəli gələn vəzifələri həyata keçirmək 

məqsədilə muxtar respublika üzrə sosialist yarıĢı təĢkil edilir. Yolların təmirinə 
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və yenidən qurulmasına baĢlayan ġahbuz rayon yol Ģöbəsinin kollektivi Ordubad 

rayon yol Ģöbəsinin kollektivini sosialist yarıĢına çağırır. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, daimi yol kolxoz briqadalarına 18-45 yaĢadək kiĢilər, 16-40 yaĢadək 

qadınlar cəlb edilirdi [11]. 

ġahbuz rayonunun  bir çox kənd yollarının təmir edilməsi 1939-cu ilin illik 

planına daxil edilmiĢdir. Arxiv materiallarında yolları təmir ediləcək kəndlərin 

adı, rayon mərkəzindən həmin kəndə qədər olan məsafə, yola düĢən yerin 

xarakteristikası (düz, təpəlik, dağlıq yol tiraslar və torpağın növü) qeyd 

olunmuĢdur [12]. Həmin plana əsasən rayonun dağ kəndlərindən Keçili, ġada, 

Biçənək və digər kənd  yollarının təmiri  nəzərdə tutulmuĢdur. 1950-60-cı illərdə 

yol-nəqliyyat sahəsində müəyyən iĢlər görülməsinə baxmayaraq, rayonun 

yollarının yenidən qurulmasına ötən yüzilliyin 70-ci illərindən baĢlanıldı. 

Ötən əsrin 70-80-ci illərində  ġahbuz rayonunun bir çox kəndlərində yeni 

yollar salınmıĢdır ki, bunlara misal olaraq RemeĢin-Kükü, ġahbuzkənd-Keçili, 

AĢağı RemeĢin -Yuxarı RemeĢin, Badamlı-ġada, Kömür-Gecəzur və digərlərini 

göstərmək olar [12].  

XX əsrin 90-cı illərinin ortalarından baĢlayaraq inkiĢaf və tərəqqi yoluna 

qədəm qoyan Naxçıvanda digər sahələr kimi, yol infrastrukturunun qurulmasına 

da xüsusi diqqət yetirilmiĢ, muxtar respublika ərazisində yolların çəkiliĢi, 

yenidən qurulması istiqamətində irimiqyaslı iĢlər həyata keçirilmiĢdir. Azər-

baycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin ―Yol iqtisadiyyat, mədəniy-

yət, bir sözlə, həyat deməkdir‖, - fikrinin iĢığında nəinki muxtar respublika əra-

zisindəki magistral yollar, hətta ən ucqar dağ kəndlərimizə gedən yollar belə, 

yüksək standartlara uyğun qurularaq istifadəyə verilmiĢdir. Bunun bariz 

nümunəsidir ki, ―2000-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Görüləcək iĢlə-

rin Proqramı‖na daxil edilmiĢ Batabat  magistral yolunun təmir edilməsi ġahbuz 

rayon Yol Ġstismar Ġdarəsinin qarĢısına məqsəd kimi qoyulmuĢdur [24, s. 46]. 

SərniĢin daĢınmasının və avtobus xidmətinin səviyyəsini yaxĢılaĢdırmaq 

məqsədilə 2009-cu ildə ġahbuz Ģəhərində də avtovağzal kompleksi istifadəyə 

verilmiĢdir [29, s. 21]. 

Dövlətin dəstəyi ilə 2012-ci ildə Naxçıvan-ġahbuz-Batabat yolunun 

tikintisinə baĢlanmıĢ, bi iĢ 2014-cü ildə keyfiyyətlə baĢa çatdırılaraq istifadəyə 

verilmiĢdir.  Bu gün ġahbuz rayonunun bütün kəndlərinin yollarına asfalt örtük 

çəkilmiĢ, nəqliyyatın gediĢ-gəliĢi asanlaĢmıĢ və bütün kəndlərə marĢrutlar 

salınmıĢdır.  

Muxtar respublikada əhəmiyyətli avtomobil yollarının 65 km-i Naxçıvan-

ġahbuz istiqamətində fəaliyyət göstərir. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının 

174 km-i ġahbuz rayonu ərazisindədir. Bu yolun 100 km-i ikinci dərəcəli 

kateqoriyaya, 9 km-i isə 3-cü dərəcəli kateqoriyaya aiddir [9, s. 219, 347]. 

Nəqliyyat sisteminin müasir standartlara uyğun qurulması nəticəsində 

muxtar respublikanın digər bölgələrində olduğu kimi, ġahbuz rayonunda da yük 

və sərniĢin daĢınmasında  müsbət nailiyyətlər əldə edilmiĢdir. hazırda rayon üzrə 

29 marĢrut, 34 avtobus və 27 taksi vasitəsi ilə əhaliyə nəqliyyat  xidməti göstə-

rilir. Görülən tədbirlərin nəticəsidir ki, ġahbuz rayonu üzrə  2021-ci ildə 409 min 
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900 ton yük, 1 milyon 260 min 200 sərniĢin daĢınmıĢdır. Yük və sərniĢin daĢın-

madan bütövlükdə  1 milyon 496 min 600 manat vəsait əldə edilmiĢdir [19]. 

 Məlumdur ki Nəqliyyat yolarının inkiĢafı ilə yanaĢı ġahbuz rayonunda 

poçt yollarının da salınması tarixi XIX əsrə aiddir. Aid olduğu dövrdə poçt 

yolları adətən mövcud olan Ģose yollarının kənarları ilə çəkilirdi. 1828-ci ildən 

sonra Naxçıvan-Yerevan, Culfa, Ordubad və Sisyan arasında Ģose yolu, 1870-ci 

ildə isə Naxçıvan-ġuĢa poçt yolu çəkilir ki, bu yolun müəyyən bir hissəsi ġahbuz 

ərazisindən keçirdi [2, s.214]. Azərbaycan etnoqrafiyasında Azərbaycanda ilk 

teleqraf xəttinin 1864-cü ildə Naxçıvanla Culfa arasında çəkildiyi haqqında 

məlumat verilir [1, s. 293].  

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 1923-cü ilin may 

ayında Naxçıvan diyar Komitəsinin qərarına uyğun olaraq Naxçıvan Ģəhərində 

radio stansiyası təĢkil olunmuĢdur. 1924-1925-ci illərdə Naxçıvan Ģəhərində 

mövcud olan radio Ģəbəkə aparatları ilə 7 məntəqə üzrə-partiya, komsomol,  

qadın klubları və s. veriliĢlər təĢkil olunmuĢdur [13]. 

Naxçıvan MSSR XKS tərəfindən 1926-cı il 17 mart tarixli ―Naxçıvan 

MSSR-nin telefonlaĢdırılması haqqında‖ qəbul etdiyi qərara əsasən, ilk növbədə, 

Naxçıvan-Qıvraq-BaĢ NoraĢen və Naxçıvan-Cəhri-ġahbuz-Biçənək xəttinin çə-

kilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. 1930-cu ildə ġahbuzda 30 yerdə radio qovĢağı 

quraĢdırılmıĢdır [6, s. 44-45]. 1931-ci ildə ġahbuz rayonunun bir çox kəndlərinə, 

o cümlədən Nurs və Mahmudoba, Qarababa kəndlərinə də radio xətləri 

çəkilmiĢdir [14]. Muxtar respublikanın bütün rayon mərkəzlərində radio 

qovĢağının təĢkili məqsədilə Naxçıvan MSSR MĠK-nin 1 aprel 1932-ci il tarixli 

qərarı əsasında radioveriliĢ komitəsi təĢkil olunmuĢdur [15]. Bu məqsədlə 1932-

1934-cü illərdə ġahbuzda radio qovĢağı tikilərək istifadəyə verilmiĢdir. 1933-

1936-ci illərdə ġahbuz rayonunun Kənd ġahbuz (ġahbuzkənd), Sələsüz, 

Mahmudoba, Ərinc (Ayrınc) və s. kəndlərinə radio xətti çəkilmiĢdir [16]. 

Naxçıvan MSSR Radio Komitəsinin rəhbərliyi və təĢkilatçılığı altında 1  

yanvar 1940-cı ildən mövcud olan 7 radio qovĢağı ilə 1684 nöqtə üzrə radio 

veriliĢlər təĢkil olunmuĢdur ki, bunlardan 75-i ġahbuz rayonunda fəaliyyət 

göstərirdi [17]. 

1940-1941-ci illərdə muxtar respublikanın bütün rayonlarında artıq radio-

veriliĢləri komitələri təĢkil olunmuĢdur ki, həmin dövrdə  ġahbuz rayonunda 150 

radio-reproduktor mövcud idi [18].  

Artıq, 1970-ci ildə ġahbuz rayonu üzrə rabitə müəssisələri və bölmələrinin 

sayı 17-yə çatmıĢdır. Əhalidə olan telefon aparatlarının sayı  isə 420 olmuĢdur 

[10, s. 206].   

1980-1985-ci illərdə ġahbuz rayonunda da tam avtomat telefon əlaqəsi 

yaradılmıĢdır. 

1990-cı il yanvar ayının 17-də erməni iĢğalçıları tərəfindən Gorus rayo-

nunda yerləĢən Üçtəpə radioteleötürücü stansiyasına gələn xətlər ermənilər 

tərəfindən kəsməklə Naxçıvan Muxtar Respublikasına ötürülən televiziya və 

radio veriliĢləri dayandırıldı və muxtar respublika tam informasiya blokadasına 

alındı [19].   
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1998-ci ildə ġahbuz rayonu üzrə rabitə müəssisələri və bölmələrinin sayı 

18, əhalidə olan telefon aparatlarının sayı isə 733 olmuĢdur. 

Rabitə əlaqəsini təmin etmək məqsədilə Türkiyə və Naxçıvan Muxtar 

Respublikası arasında radiotele xətti çəkilib istifadəyə verilmiĢdir. Bu zaman 

muxtar respublikanın digər bölgələrində olduğu kimi, ġahbuz rayonunun qəsəbə 

və kəndlərində də telefon xəttinin çəkiliĢi davam etmiĢ və 2000-ci ildə 700 

nömrəlik telefon çəkiliĢi baĢa çatmıĢdır. Bununla yanaĢı, muxtar respublika əra-

zisində 1-ci respublika proqramı üzrə radioyayımın keyfiyyətini yaxĢılaĢdırmaq 

məqsədilə ġərur, Culfa və ġahbuz rayonlarında FM radioqəbuledicisi quraĢdırıl-

mıĢdır. Həmçinin, ġahbuz, ġərur və Babək rayonlarında teleqraf sexi faks 

sisteminə keçirilməsi məqsədi ilə bir çox iĢlər görülmüĢdür[24, s. 46].   

Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkiĢafına nəzər saldıqda məlum olur 

ki, ġahbuz rayonunda telefon xətlərinin çəkiliĢi sonrakı illərdə də davam 

etmiĢdir. Rayon ərazisində 2003-cü ildə 164 nömrəlik yeni telefon xətləri [25,  s. 

26], 2004- cü ildə139 [26, 12, s. 49], 2005 -ci ildə 70 sayda telefon xətləri 

çəkilmiĢdir [27, s. 31]. 2006-cı ildə isə AĢağı QıĢlaq kəndində kəndində 192 

nömrə tutumluluq yeni elektron avtomat telefon stansiyası Mahmudoba kəndinə 

yeni poçt bölməsi istifadəyə verilmiĢdir [28 s. 28].  

 Rabitə sahəsində qazanılan uğurların nəticəsidir ki, muxtar respublikanın 

yaĢayıĢ ərazilərinin 98 faizində geniĢzolaqlı, 99 faizində isə simsiz internet 

xidmətləri təĢkil edilir [5, s. 79].   

Ġnformasiya və rabitə sahəsində yeni texnologiyaların tətbiqi rabitə 

xidmətlərinin də artmasına təsir göstərir. Beləki, ġahbuz rayon ərazisində 2002-

ci ildə əhaliyə 190,0 manat dəyərində informasiya və rabitə xidməti göstərildiyi 

halda, 2020-ci ildə bu rəqəmin sayı 2354,7 minə çatmıĢdır [33]. 

Görülən iĢlərin nəticəsində ġahbuz rayonunda 2021-ci ilin yanvar-may 

aylarında poçt və rabitə xidməti sahəsində müəyyən nailiyyətlər əldə edilib. 

Beləki,  293 min 969 manat barat qəbul edilib, 223 min 997 manat barat 

ödənilib. 101 nəfər pensiyaçıya poçt bölmələri tərəfindən 165 min 697 manat 

məbləğində pensiya, müavinət və təqaüdlər ödənilib. Bununla yanaĢı, 37 yeni 

telefon xətti çəkilib, ümumilikdə, əhaliyə 866 min 100 manatlıq rabitə xidməti 

göstərilib [9].  Bu gün ġahbuz əhalisinin demək olar ki, əksəriyyəti rəqəmsal 

televizordan, həmçinin internet Ģəbəkələrindən istifadə edir. 

Sosial inkiĢafına təsir edən amillərdən biri də əhalinin energetika və mavi 

yanacaqla mütəmadi təmin edilməsidir. Naxçıvanda elektrik enrjisindən istifadə  

XX əsrin 30-cu illərinə təsadüf edilir. Professor S.Babayev yazır ki, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında 1930-1940-cı illərdə bir sıra çayların, həmçinin yüksək 

debitli bulaqların üzərində su elektrik stansiyaları tikilmiĢdir. Bunlardan Əlincə-

çay üzərində Xanağa, Naxçıvançay üzərində Qarababa, Asnı bulağı üzərində 

Qarabağlar, Elsuyu üzərində Çalxanqala və s. su elektrik stansiyalarını göstər-

mək olar [2,  s. 143].  Lakin, bu stansiyalar muxtar respublika  əhalisinin elektrik 

enerjisinə olan tələbatı tam olaraq ödəmirdi. 

1955-ci ildə Mingəçevir Ģəhərində Su Elektrik Stansiyasının tikilərək isti-

fadəyə verilməsi bölgələrin elektrik enrjisi ilə təmin olunmasına zəmin yaratdı. 

Naxçıvan ərazisini elektrik enerjisi ilə təmin etmək məqsədilə Yerevan-Naxçı-
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van yüksək gərginlikli elektrik xəttinin çəkiliĢi 1958-ci ildə  baĢa çatdı [2,  s. 

143]. Naxçıvanın digər rayonları kimi, ġahbuz rayonunun da yaĢayıĢ məntəqə-

ləri baĢdan-baĢa elektrikləĢməsi 1966-cı ilin sonunadək baĢa çatdı. Lakin, 1990-

cı ildən etibarən məlum hadisələr nəticəsində Naxçıvana daxil olan elektrik xət-

ləri ermənilər tərəfindən dağıdılaraq məhv edildi. Ümummilli lider Heydər Əli-

yevin səyi nəticəsində 1993-cü ildən etibarən Naxçıvana Ġran Ġslam Respublika-

sından və Türkiyə Respublikasından elektrik enerjisi daxil olmağa baĢladı [23].   

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Azərbaycan Respublikasında 

elektrik enerji təminatının yaxĢılaĢdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında‖ 

2005-ci il 2 may tarixli Sərəncamına uyğun olaraq muxtar respublikada əhalini 

elektrik enerjisi ilə təmin etmək məqsədilə Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası, 

2006-cı ildə ġahbuz rayonunun bütün istifadəçilərinin, həmçinin Babək rayonu-

nun Cəhri, Nəzərabad, Kərimbəyli kəndlərində elektrik təchizatını yaxĢılaĢdır-

maq məqsədi ilə 110/35 kilovoltluq 50 meqavat güclü ikitransformatorlu ―Xal-

xal‖ elektrik yarımstansiyası tikilib quraĢdırılmıĢ və istismara verilmiĢdir [34].  

2007-ci ildən baĢlayaraq 2009-cu ilə kimi ġahbuz rayon əhalisinin  

mənzillərində də pulsuz olaraq elektron sayğaclar quraĢdırılmıĢdır. 2008-ci ildə 

ġahbuz rayonunda istehlak edilmiĢ enerji 12897 min kvt-saat olmuĢdur. 2012-ci 

ildə ġahbuz rayonunda elektrik veriliĢi xətlərinin uzunluğu 693,3 kilometr, 

elektrik yarımstansiyaların sayı 188 ədəd, elektrik sayğaclarının sayı 4179 ədəd, 

istehlakçıların sayı 4179  olmuĢdur [33, s. 23, 25, 26, 27, 28].  Bu gün isə bütün 

Ģahbuzlular tamamilə elektrik enerjisi ilə fasiləsiz olaraq təmin olunmuĢlar. 

Ümumiyyətlə, sovet hakimiyyəti illərində muxtar respublikada cəmi 1 

elektrik stansiyası fəaliyyət göstərirdirsə, bu gün ərazidə 9 elektrik stansiyası 

fəaliyyət göstərir. Artıq muxtar respublika ərazisində vətəndaĢlar fasiləsiz olaraq 

elektrik enerjisi ilə təmin olunub. Bu isə  əhalinin məiĢət Ģəraitinin yaxĢılaĢması-

na və rahatlığına Ģərait yaradıb.. 

Muxtar respublika əhalisinin məiĢətinə mavi yanacağın daxil olması 1980-

cı ilə təsadüf edir. Lakin, həmin dövrdə Naxçıvan diyarının kəndlərinin hamısı 

qazla təchiz edilməmiĢdir. Çünki, qaz xətti Ermənistan ərazisindən keçdiyi üçün 

1991-ci ildə Naxçıvana gələn təbii qazın nəqli dayandırılmıĢdır. 

Uzun müddətdən sonra nəhayət, 2005-ci ildə muxtar respublikaya  mavi 

yanacağın verilməsi bərpa edildi. 

2011-ci ilin sonunda  isə muxtar respublikanın ən ucqar dağ kəndləri də 

əhatə olunmaqla bütün əraziləri qazlaĢdırılmıĢdır [30,  s. 1-14],  2012-ci ildə isə 

uzunluğu 27 kilometr olan Cəhri-ġahbuz ortatəzyiqli qaz xəttində tikinti iĢləri 

baĢa çatdırılmıĢdı [31,  s. 15].  Görülən  səmərəli fəaliyyət nəticəsində 2012-ci 

ildə ġahbuz rayonunda mavi yanacaq istehlakçılarının sayı 4400 olduğu halda 

[31, s. 3].   2021-ci  ildə 4749 olmuĢdur. Bundan əlavə qaz istehlakçılarının sayı 

özəl müəssisələrdə 101, dövlət obyeklərində isə 122 olmaqla cəmi 4972 

istehlakçı olmuĢdur. ġahbuz rayonunda 2021-ci ildə mavi yanacaq sərfi 9 mln. 

906 min 744 kub olmuĢdur.  

Bu gün ġahbuz rayon əhalisinin gediĢ-gəliĢini təmin edən rahat yol və 

marĢurutlar, məiĢətinin rahatlığı üçün mavi yanacaq, elektrik enerjisi və müxtəlif 

kommunikasiya xidmətləri  insanların rahat bu günündən, xoĢ gələcəyindən 
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xəbər verir. Bu isə bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycan dövlətinin ən ali 

məqsədi insan amilidir. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙТЕКИН ГАХРАМАНОВА 

ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО, КОММУНИКАЦИОННОГО 

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ШАХБУЗСКОГО 

РАЙОНА 

В статье рассказывается об использовании населением традиционных и 

современных транспортных средств на территории Шахбузского района, а также об 

истории их возникновения и развития. 

В результате проведенных исследований была предоставлена информация об 

истории возникновения связи на территории района, развитии и организации 

современных коммуникационных услуг населению. 

В статье также представлена информация об электрических станциях на 

территории Автономной республики, истории электрификации населенных пунктов 

Шахбузского района. В то же время отражена информация о бесперебойном обеспечении 

населения электроэнергией в результате мер, принятых государством в годы 

независимости. 

Ключевые слова: Шахбуз, население, традиционные транспортные средства, 

связь, энергетика, голубое топливо.  

 

SUMMARY 

AYTEKIN KAHRAMANOVA 

FROM THE HISTORY OF ORGANIZATION OF TRANSPORT, COMMUNICATION 

AND POWER ENGINEERING SERVICES TO THE POPULATION OF SHAHBUZ 

DISTRICT 
The article was discussed the use of traditional and modern transport vehicles by the 

population in the territory of Shahbuz district, also the history of their creation and development. 

          As a result of the research, information was given on the history of communication, 

development and organization of modern connection and communication services in the district 

territory. 

The article also in addition to giving information on electric plants in the territory of the 

autonomous republic, the history of electrification of settlements of Shahbuz region was also 

discussed. At the same time, as a result of measures taken by the state during the years of 

independence, information was also reflected on the uninterrupted about providing with 

electricity to the population. 

 Keywords: Shahbuz, population, traditional transport vehicles, communication, power 

engineering, blue fuel. 
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NAXÇIVANDA MUZEY ĠġĠ 

 

MuzeyĢünaslıq və muzey iĢi məsələləri tarix elminin əsas sahələrindən biridir. Bu gün 

dünyanın hər bir ölkəsində xalqın mədəni sərvətlərinin hifz olunması məqsədi ilə muzeylər 

yaradılıb. Bu baxımdan Naxçıvan Muxtar Respublikası da muzeylər diyarı, Naxçıvansa öz-

özlüyündə bir muzey Ģəhərdir. Naxçıvanda on minlərlə dəyərli eksponatı qoruyub saxlayan və 

nümayiĢ etdirən 30-dan artıq muzey və muzeytipli müəssisələr yaradılmıĢdır. Müxtəlif profilli bu 

muzeylər fəaliyyətə baĢaldıqları  ilk gündən etibarən günü-gündən zənginləĢir, milli sərvətimizi 

layiqincə mühafizə edir və gələcək nəsillərə çatdırmaq yolunda əzmlə çalıĢırlar. Muxtar 

respublikada yaradılmıĢ Heydər Əliyev Muzeyi, “Gəmiqaya” Tarix-Bədii Qoruğu və Muzeyi, 

Açıq Səma Altında Muzey, “Əlincəqala” Tarix-Mədəniyyət Muzeyi, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-

Memarlıq Muzeyi, Duz Muzeyi, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi və rayonlarda fəaliyyət göstərən 

tarix-diyarĢünaslıq muzeyləri, “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzeyi, Bəhruz Kəngərli 

Muzeyi, Dövlət Bayrağı Muzeyi, Xatirə Muzeyi,  DöyüĢ ġöhrəti Muzeyi,  Cəlil Məmmədquluzadə 

adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyi, Cəlil Məmmədquluzadənin, CəmĢid 

Naxçıvanskinin, Hüseyn Cavidin, Məmməd Səid Ordubadinin, Akademik Yusif Məmmədəliyevin, 

Məmməd Arazın ev-muzeyləri, Nehrəm qəsəbəsində və Cəlilkənddə  Cəlil Məmmədquluzadənin 

xatirə muzeyləri, Milli Dəyərlər Muzeyi və digər muzeylər maddi-mənəvi sərvətimizin saxlanc 

yeridir. Bu muzeylərdə saxlanılan minlərlə dəyərli eksponatlar keçmiĢdən gələcəyə körpü 

yaratmaqla bu yerlərin qədim türk yurdu olduğunu göstərən təkzibedilməz faktlarla zəngindir. 

Açar sözlər: Naxçıvan, mədəni sərvətlər, muzey iĢi, muxtar respublika, eksponat, mədəni 

irs 

             

Muzeylər tarixi keçmiĢimizi gələcəyə aparan əsas vasitədir. Muzey sözü 

Qədim Yunan dilində "museus" sözündən götürülmüĢdür, mənası "incəsənəti 

himayə edən ilahələrin yaĢadığı yer anlamına gəlir. "Maddi və mənəvi dəyərləri-

mizin saxlanc yerləri olan muzeylər hər bir xalqın genetik pasportu da hesab 

edilə bilir. Bu dəyərlərin müqəddəsliyini ən gözəl Ģəkildə ifadə edərək, Məhəm-

məd Peyğəmbər (sav)  ümmətinə etdiyi son nəsihətlərin birində "Canın, malın, 

iffətin və dəyərlərin qorunmasının Məkkə Ģəhərinin qorunması qədər önəmli 

olduğu"nu buyurmuĢdur. (10, s. 329). Vaxtiykən deyilən bu dəyərli kəlamlar 

bütün dövürlər üçün aktual olmuĢdur. 

Naxçıvanda muzey iĢinə XX əsrin birinci yarısından baĢlanılmıĢır. Lakin 

vaxtilə tarixi, mədəni irsin qorunub saxlanmasında, mühafizəsində və təbliğində 

muzeylərin rolunu lazımınca qiymətləndirən Naxçıvanın vətənpərvər övladları 

muzey yaradılmasına təĢəbbüs göstərmiĢlər. XIX əsrin sonlarında Naxçıvanın 

Nehrəm kəndində müəllim iĢləyən görkəmli yazıçı və dramaturq Cəlil 

Məmmədquluzadə öz həmkarları ilə birlikdə topladıqları arxeoloji , tarixi 

etnoqrafik materiallar vasitəsilə muzey yaratmağa təĢəbbüs göstərmiĢdir. O 

zaman C.Məmmədquluzadə Xalq məktəbləri müdiriyyətinə məktubla müraciət 

edərək belə bir muzeyin məktəbdə açılmasına icazə verilməsini xahiĢ edir. 
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Sonralar isə görkəmli yazıçı C.Məmmədquluzadə bu cür nəcib təĢəbbüsünə görə 

Xalaq Məktəbləri müdiriyyətinin təĢəkkürünü də almıĢdır. 

C.Məmmədqquluzadənin bu nəcib təĢəbbüsü sonrakı onilliklərdə Naxçı-

vanda ayrı-ayrı ziyalıların, sadə peĢə adamlarının muzey iĢinə maraqlarının 

artmasına və muzey əhəmiyyətli eksponatların kolleksiya halında toplanmasına, 

sonralar isə ev Ģəraitində muzey yaradılmasına gətirib çıxarmıĢdır. 

Naxçıvan Ģəhərində yaĢayıb iĢləyən və yaĢlı nəslə mənsub olan ziyalılar-

dan Lətif Hüseynzadə, Səttar Məmmədov, Məmmədtağı müəllim və digərlərinin 

söhbət zamanı bildirdiklərinə görə hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrün-

də Naxçıvan Ģəhərində sadə peĢə adamı və ziyalı olan Balabəy Əlibəyov 

həvəskar kolleksiyaçı kimi muzey əhəmiyyətli saxsı və mis məiĢət əĢyaları, 

xalça və xalça məmulatları, nümuzmatik materialları toplamıĢ və sonrakı illərdə 

özünün Ģəxsi evində muzey yaratmıĢdır. 

    Naxçıvan Ģəhər sakini, təqaüdçü Səttar Məmmədovun məlumatına görə 

Balabəy Əlibəyovun evi Naxçıvan Ģəhərinin mərkəzində əvvəlki Kirov, indiki 

Atatürk küçəsində yerləĢən və son illərədək kommunal və məiĢət müəssisələri 

kombinatının yerləĢdiyi binanın yerində olmuĢdur. Balabəy Əlbəyovun özünün 

ikiotaqlı mənzilində yaratdığı muzeyin formalaĢmasında onun yaxın dostlarının, 

qohumlarının və o dövrün maarifçi ziyalılarının da əməyi az olmamıĢdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında muzeylərin yaradılmasına 1924-cü 

ildən baĢlansa da Ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə gəliĢindən 

sonra bu sahədə dinamik inkiĢafı baĢlamıĢdır. Ümummilli liderin təĢəbbüsü ilə 

1993-cü ildə Nazirlər Kabinetində muzey iĢçilərinin respublika müĢavirəsi 

keçirilib, 1994-cü ildə isə bu müĢavirənin materialları əsasında  ―Azərbaycan 

Respublikasında muzey iĢinin vəziyyəti və onun yaxĢılaĢdırılması haqqında‖ 

qərar qəbul edilib. 2000-ci il martın 24-də qüvvəyə minmiĢ ―Muzeylər haqqın-

da‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkəmizdə muzeylərin fəaliyyətinin 

təĢkilati-hüquqi əsaslarını və müvafiq münasibətləri tənzimləyir. (5) Bu sənədə 

əsasən muzey - maddi mədəniyyət abidələrinin komplektləĢdirilməsi, mühafizə-

si, öyrənilməsi, kütləvi nümayiĢinin və təbliğinin həyata keçirildiyi mədəniyyət, 

elmi-tədqiqat müəssisəsidir. 

Muzey iĢinə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, Azərbaycanda 

mövcud olan 200-dən çox muzeyin 30-dan çoxu məhz Naxçıvanda yerləĢir. 

Bunlardan 16-sı Naxçıvan Ģəhərində, digər muzeylər isə rayonlarda fəaliyyət 

göstərir. Mədəni irsin qorunmasında mühüm rola malik olan bu muzeyləri 3 əsas 

qurupa ayırmaq olar. Tarix muzeyləri, Xatirə muzeyləri, Ədəbiyyat və Ġncəsənət 

muzeyləri.  

Tarix yönümlü muzeylər muxtar respublika ərazisində sayca daha üstünlük 

təĢkil edir Ġlk belə muzey Naxçıvan Dövlət Tarix muzeyi olmuĢdur. Bu muzey 

30 oktyabr 1924 cü ildə yaradılmıĢ (8, s. 64) lakin vəsait çatıĢmamazlığından 

ziyarətçilərə qapısını 2 il sonra aça bilmiĢdir. Ġlk vaxtlar Tarix-etnoqrafiya 

muzeyi kimi fəaliyyətə baĢlamıĢ muzeyə 1968-ci ildə dövlət statusu verilmiĢdir. 

Muzey XX əsrin 60-cı illərinin sonundan inkiĢafının intibah dövrünə qədəm 

qoymuĢ, 2000-ci ildə isə yeni binaya köçürülmüĢdür. (7, s. 7) Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədri 2019-cu il avqustun 2-də "Naxçıvan Dövlət Tarix 
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muzeyinin 95 illik yubleyinin keçirilməsi haqqında" Sərəncam imzalamıĢ, 

bununla bağlı Tədbirlər Planı təstiq edilmiĢdir. (6, s. 4-5) Naxçıvan Dövlət Tarix 

muzeyinin 95 illik yubley tədbirində çıxıĢ edən Ali Məclisi Sədri demiĢdir: 

"Muzeylərə, sadəcə, maddi-mədəniyyət nümunələrinin saxlanc yeri kimi baxmaq 

düzgün deyil. Muzeylər həm də elm ocaqlarıdır. Naxçıvan Dövlət Tarix muzeyi 

də ötən dövrdə Naxçıvanda tarixĢünaslıq elminin inkiĢafına mühüm töhfə 

vermiĢdir. Hazırda muzeydə mühafizə olunan hər bir eksponat ayrıca tədqiqat 

mövzusudur. Xalq o zaman mütərəqqi dəyərlərə malik xalq hesab olunur ki, 

onun qədim tarixi, dövlətçilik ənənələri və zəngin mədəniyyəti olsun. Maddi-

mədəniyyət nümunələrinin qorunub saxlandığı, təbliğ və nümayiĢ olunduğu 

mərkəz kimi Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin fəaliyyəti xüsusi qeyd 

olunmalıdır" (9)   

Daha sonra bu kimi muzeylər muxtar respublikanın müxtəlif rayonlarında 

da yaradılmağa baĢlanılmıĢdır. Yaradılan bu müəssisələr Naxçıvanda maddi-

mədəniyyət qalıqlarının toplanması və geniĢ ictimaiyyətə təbliğ edilməsi iĢini 

uğurla həyata keçirmiĢdir. Bu cür muzeylərin yaradılmasının nəticəsi kimi onu 

deyə bilərik ki uzun zaman ərzində Parisin Luvr Muzeyində saxlanılan 1190-cı 

ilə aid olan bürünc qab, Moskva Dövlət Tarix Muzeyində ən qiymətli ekspo-

natlar kimi nümayiĢ etdirilən Qızılburun arxeoloji materialları (1, s. 10) və 

yüzlərlə belə sənətkarlıq nümunələrinin müxtəlif yollarla Naxçıvandan aparılma-

sının qarĢısı alındı.  

2007-ci il 6 mart tarixdə "Azərbaycanın regionlarında fəaliyyət göstərən 

muzeylərin müasir standartlara uyğun təmirinə, yeni avadanlıq və zəruri 

eksponantlarla təchizatına dair xüsusi Tədbirlər Planı" haqqında Sərəncam 

verildikdən sonra Azərbaycanın bütün regionlarında olduğu kimi Naxçıvanda da 

fəaliyyət göstərən tarix-diyarĢünaslıq muzeylərinin fəaliyyət inkiĢafı daha da 

sürətlənmiĢdir. 5 iyun 2013-cü il tarixli Sərəncama əsasən "Naxçıvanqala" 

Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin yaradılması, 11 fevral 2014-cü il tarixli 

Sərəncamla  "Əlincəqala" tarixi abidəsində bərpa iĢlərinin aparılması, 21 avqust 

2014-cü il tarixli Sərəncamla 17 noyabr 2014-cü il tarixində "Bayraq muzeyi"nin 

təĢkili bu inkiĢafın mühüm göstəricilərindən olmuĢdur. 

Muzeylərin digər qurupundan olan  xatirə muzeyləri də tariximizin əks 

etdirilməsində özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Bu muzeylər 

Naxçıvan torpağının yetirdiyi tarixi Ģəxsiyyətlərin, ədəbi simaların xatirəsini əks 

etdirir.  Naxçıvanda yaradılan ilk xatirə muzeyi M.S.Ordubadinin ev muzeyi 

olmuĢdur. Muzey, M. S. Ordubadinin anadan olmasının 100 illiyi münasibəti 

ilə 1972-ci ilin iyununda ədibin anadan olduğu mənzildə yaradılmıĢdır. Muzey 

hal hazırda Naxçıvan MR Mədəniyyət Nazirliyi nəzdindədir. Muzeydə ədibin 

həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotoĢəkillər, müxtəlif sənədlər, orada yaĢadığı 

dövrə aid xatirə əĢyaları, portretlər, əsərlərinin müxtəlif illərdə və dillərdə 

nəĢrlərindən nümunələr, məktub və əlyazmaları, M. S. Ordubadi ilə ünsiyyətdə 

olmuĢ görkəmli Ģəxslərin fotoĢəkilləri, xatirələri və s. qorunub saxlanılır.  Ölkə 

baĢçısı 22 may 2009-cu il tarixdə ―Azərbaycanm regionlarında fəaliyyət 

göstərən muzeylərin müasir standartlara uyğun təmirinə, yeni avadanlıq və 

zəruri eksponatlarla təchizatına dair xüsusi tədbirlər planının təsdiq edilməsi 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172 

haqqında‖ Sərəncam imzalamıĢdır. (3, s. 177) Həmin sərəncamdan sonra 

Ordubad Ģəhərində M.S.Ordubadinin ev muzeyi yenidən qurulmuĢdur. Sonrakı 

illərdə yaradılan xatirə muzeyləri sırasına akademik Yusif Məmmədəliyevin, 

Bəhruz Kəngərlinin, C. Məmmədquluzadənin, H. Cavidin ev muzeyləri də 

qoĢulmuĢdur. 

Xatirə muzeyləri sırasında  Heydər Əliyev  muzeyi mühüm yerdə dayanır. 

Bu muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 1999-cu il 18 

fevral tarixli Sərəncamına əsasən yaradılmıĢ və  mayın 10-da fəaliyyətə 

baĢlamıĢdır. (2, s. 3 )Muzey ümummilli liderimizin həyat və fəaliyyətinin, 

ictimai-siyasi, elmi-nəzəri, dövlətçilik irsinin, azərbaycançılıq məfkurəsinin 

öyrənilməsi, elmi cəhətdən araĢdırılıb təbliğ edilməsi və gələcək nəsillərə 

çatdırılması kimi Ģərəfli və çox lazımlı bir vəzifəni həyata keçirir. Muzeydə ulu 

öndərin həyatı,  siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti ilə bağlı Ģəxsi əĢyaları,  sənəd və 

materiallar, kitab və monoqrafiyalar nümayiĢ etdirilir   Hazırda muzeydə 4382 

eksponat mövcutdur. (4, s. 172) 

Üçüncü qurupa aid etdiyimiz  Ədəbiyyat və Ġncəsənət muzeylərindən olan  

C. Məmmədquluzadə adına Naxçıvan MR Ədəbiyyat muzeyi 1967-ci ildə 

fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Naxçıvan Ģəhərində möhtəĢəm bir binada yerləĢən bu 

muzey ədəbiyyat xadimlərinin yüksək səviyyədə təbliğ edilməsini həyata 

keçirir.  Muzeyin fondunda çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini əks etdirən 

qiymətli əlyazmaları, tətbiqi və təsviri sənət nümunələri, qədim və müasir 

kitablar (o cümlədən avtoqraflı), qəzet və jurnallar, xatirə əĢyaları və digər 

muzey materialları mühafizə olunur. 

Ġncəsənət muzeylərinə isə 1982-ci ildə yaradılmıĢ Naxçıvan Dövlət Rəsm 

Qaleryasını və 1998-ci ildə fəaliyyətə baĢlayan Naxçıvan Dövlət Xalça muzeyini 

nümunə göstərmək olar. 388 eksponatla fəaliyyətə baĢlayan Rəsm Qaleryası 

2010-cu ildə yeni binaya köçürülmüĢ və eksponatlarının sayı 10 dəfə 

artırılmıĢdır. Naxçıvan Dövlət Xalça muzey isə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı ilə 1998-ci ildə fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Bu 

muzeyin yaradılması muxtar respublikada xalçaçılıq sənətinin inkiĢafı 

istiqamətində keçirilən məqsədyönlü tədbirlərdəndir. Xalçaçılıq sənətinin 

yaĢadılması istiqamətində görülən iĢlər bu sahə üzrə yeni elmi araĢdırılmaların 

aparılmasına stimul olmuĢdur. Naxçıvan Dövlət Xalça muzeyi 2010-cu ildə yeni 

bina ilə təmin olunmuĢ, 2013-cü ildə isə muzeyin ekspozisiyası yenidən 

qurulmuĢdur. 2015-ci ildə muzeydə 3292 eksponat olmuĢdur. (4, s. 172) 

Bu gün muzeylər istər respublika, istərsə də muxtar respublika rəhbərliyi 

tərəfindən ən yüksək səviyyədə diqqət və qayğı ilə əhatələnib. Naxçıvanda 

yaradılmıĢ muzeylərdə fəaliyyət göstərən ixtisaslı kadrlar tam bir komanda 

Ģəklində öz üzərlərinə düĢən vəzifələri layiqincə yerinə yetirir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəznində fəaliyyət göstərən muzeylərdə 

və  muzeytipli müəssisələrdə müəssisə rəhbərlərinin baĢçılığı altında fond 

mühafizləri, elmi heyət, zal nəzarətçiləri və texniki iĢçiləri ümumilikdə hər biri 

bir amal uğrunda çalıĢır:  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin "Muzeylərlə 

əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında" 2014-cü il 19 dekabr tarixli 
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Sərəncamı ilə muxtar respublikada "Muzey Günləri" təĢkil olunmuĢdur. (4, s. 

171) Bu Sərəncama uyğun olaraq "Muzey günləri" ndə mərkəzi və yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarının, müxtəlif təĢkilatların əməkdaĢları muzeylərə gedir, 

xalqımızın tarixini, mədəniyyətini, görkəmli Ģəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətini, 

milli dəyərlərimizi özündə əks etdirən eksponatlarla tanıĢ olaraq yeni məlumatlar 

əldə etmək imkanı qazanırlar.  Bütün bunlarla yanaĢı muzey iĢçilərinin bilik və 

bacarıqlarının artırılması, muxtar respublika ərazisində olan muzeylərin 

tanınması məqsədi ilə hər ay seminar treninqlər keçirilir,  gənc nəslin muzeylərlə 

əlaqəsini daha da gücləndirmək məqsədi ilə açıq və interaktiv dərslər və müxtəlif 

əlamətdar günlərdə muzeylərdən canlı yayınlanan onlayn ekskursiyalar və 

tədbirlər  təĢkil edilir. 
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РЕЗЮМЕ 

НУРАЙ ГАДЖИЕВА 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО В НАХЧЫВАНЕ 

Вопросы музееведения и музейного дела, являются одним из основных 

направлений исторической науки. Сегодня в каждой стране мира созданы музеи с целью 

сохранения культурных ценностей народа. В связи с этим Нахчыванская Автономная 

Республика также является страной музеев, а Нахчыван сам по себе является городом-

музеем. В Нахчыване создано более 30 музеев и учреждений музейного типа, хранящих и 

демонстрирующих десятки тысяч ценных экспонатов. Музеи различного профиля с 

самого начала своей деятельности обогащаются с каждым днем, достойно охраняют наше 

национальное достояние и упорно трудятся на пути его передачи будущим поколениям.

 Музей Гейдара Алиева, созданный в Автономной Республике, Историко-

художественный заповедник и Музей ―Гамигая‖, музей под открытым небом, историко-

культурный музей ―Алинджагала‖, Государственный историко-архитектурный музей 

―Ханский дворец‖, Музей соли, Нахчыванский Государственный Музей Ковра и большое 

количество историко-краеведческие музеев, действующих в районах, а также историко-

архитектурный музей ―Нахчывангала‖, музей Бахруза Кенгарли, Музей Государственного 

флага, Мемориальный музей, Музей Боевой Славы, музей литературы имени Джалила 

Мамедгулузаде музей, дома-музеи Джалила Мамедгулузаде, Джамшида Нахчыванского, 

Гусейна Джавида, Мамеда Саида Ордубади, академика Юсифа Мамедалиева, Мамеда 
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Араза, кроме этого  мемориальные музеи Джалила Мамедгулузаде в поселке Нехрам и 

Джалилкенте, Музей национальных ценностей и другие музеи являются хранилищами 

наших материальных и духовных ценностей. Тысячи ценных экспонатов, хранящихся в 

этих музеях, богаты неопровержимыми фактами, указывающими на то, что эти места 

являются древне- тюркской землей, создают мост из прошлого в будущее. 

Ключевые слова: Нахчыван, культурные ценности, музейное дело, Автономная 

Республика, экспонаты, культурное наследие 

 

SUMMARY 

NURAY HAJIYEVA 

MUSEOLOGY  IN NAKHCHIVAN 

The issues of museology and museum study are one of the main directions of historical 

science. Today, museums have been created in every country of the world in order to preserve 

the cultural values of the people. In this regard, the Nakhchivan Autonomous Republic is also a 

country of museums, and Nakhchivan itself is a museum city. More than 30 museums and 

museum-type institutions have been created in Nakhchivan, to store and to display tens of 

thousands of valuable exhibits. Museums of various profiles from the very beginning of their 

activities are enriched every day, adequately protect our national heritage and work hard to pass 

it on to future generations. 

The Heydar Aliyev Museum, established in the Autonomous Republic, the Historical and 

Art Reserve and Museum ―Gamigaya‖, the open-air museum, the Historical and Cultural 

Museum ―Alinjagala‖, the State Historical and Architectural Museum ―Khan's Palace‖, the Salt 

Museum, the Nakhchivan State Carpet Museum and a large number of historical and local 

history museums operating in the districts, as well as the Nakhchivangala Historical and 

Architectural Museum, the Bakhruz Kengarli Museum, the National Flag Museum, the 

Memorial Museum, the Museum of Military Glory, the Jalil Mammadguluzadeh Museum of 

Literature, house-museums of Jalil Mammadguluzadeh, Jamshid Nakhchivanski, Huseyn Javid, 

Mammad Said Ordubadi, academician Yusif Mammadaliyev, Mammad Araz, in addition, the 

memorial museums of Jalil Mammadguluzade in the village of Nehram and Jalilkent, the 

Museum of National Values and other museums are repositories of our material and spiritual 

values. Thousands of valuable exhibits stored in these museums are rich in irrefutable facts 

indicating that these places are the ancient Turkish lands and create a bridge from the past to the 

future. 

Keywords: Nakhchivan, cultural values, museum study, Autonomous Republic, exhibits, 

cultural heritage 
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AÇIQ SƏMA ALTINDA MUZEYLƏRĠN FƏALĠYYƏTĠ 

 

Xalqımızın qədim tarix və mədəniyyətini əks etdirən, müxtəlif nəsillərdən olan adamların 

estetik tərbiyəsinin inkiĢafına təsir göstərən mədəniyyət müəssisələri içərisində muzeylərin 

özünəməxsus rolu, dəst-xətti vardır. Elmi-nəzəri, metodik ədəbiyyatdan məlum olduğu kimi 

Azərbaycanda müxtəlif profillər üzrə fəaliyyət göstərən muzeylər, Azərbaycanın gözəl təbiətini, 

zəngin tarixini və mədəniyyətini, milli adət və ənənələrini, yaradıcılıq nümunələrini nümayiĢ 

etdirməklə onların mənəvi-estetik fəaliyyətini xalq kütlələrinə çatdırır. 

Açar sözlər: muzey, ekspozisiya, daĢ abidələr, sənduqə, qoç fiqurlar, bədii tərtibat. 

 

 Muzey fəaliyyətinin məzmunu bütövlükdə elmi-bədii yaradıcılıqla sıx 

bağlıdır. Çünki, muzey elmi-tarixi faktları özündə əks etdirən və müəyyən tarixi 

dövr yaradıcılığının nəticəsi, nümunəsi olan eksponatı yüksək zövqlə müxtəlif 

dərəcəli tələbkarlığı özündə saxlayan tamaĢaçıya təqdim edən müəssisə olmaqla, 

elmin ayrı-ayrı sahələrinin inkiĢafına  təkan verir, Ģərait yaradır. 

 Açıq Səma Altında muzeylər obyekti və ekspozisiyaları açıq ərazidə olan, 

qapalı binalara yerləĢməyən muzeylərdir. Bunlar daĢınmaz tarix və mədəniyyət 

abidələri əsasında onların mövcud olduğu, təbiət mənzərələri qoynunda, təbii 

landĢaftı qorumaq Ģərtilə mühafizə edilən ərazidə yaradılırlar. 

 Bəzi hallarda abidələr muzey üçün ayrılmıĢ xüsusi ərazilərə köçürülürlər. 

Açıq Səma Altında yaradılmıĢ muzeylər çox hallarda qarıĢıq tipli olurlar, yəni 

həm öz yerindən daĢınmadan muzeyə çevrilmiĢ abidədən, həm də oraya əlavə 

edilmiĢ, nəql olunan abidədən ibarət olurlar. Belə muzeylərin ən qiymətlisinə 

―qoruq muzey‖ statusu verilir. Müasir dövr üçün ―açıq səma altında muzey‖ 

dedikdə müxtəlif yerlərdən nəql edilərək bir muzey altında abidələrin toplandığı, 

yaxud qarıĢıq tipli muzeylər nəzərdə tutulur. Açıq Səma Altında nuzey dünyada 

ilk olaraq Ġsveçin paytaxtı Stokholm Ģəhətrində 1891-ci ildə etnoqraf-alim 

A.Qazelins tərəfindən abidələrin keçirilməsi metodu ilə yaranmıĢdır. (1, səh 

101) 

 Naxçıvan Ģəhərində diqqəti cəlb edən məkanlardan biri də açıq səma 

altında gənclərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm rol oynayan Naxçı-

van DöyüĢ ġöhrəti muzeyidir. Muzey Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100-cü 

ildönümü ərəfəsində yaradılıb. 

 Muzey 26 adda eksponatla fəaliyyətə baĢlayıb. Bu ilin iyun ayında 

eksponatların sırasına üç yeni aviasiya texnikası daxil edilib. Beləliklə, hazırda 

muzeydə silah və texnika nümunələrinin sayı artırılaraq 40-a çatdırılıb. Yeni 

eksponatlardan iki təlim təyyarəsi gənc pilotların hazırlanmasında istifadə 

olunub, döyüĢ-nəqliyyat vertolyotu isə birinci Qarabağ müharibəsində Ģərəfli 

döyüĢ yolu keçib. 

 Ümumi sahəsi 13 min kvadratmetr olan muzeydə, silah, texnika və 

qurğular – top və minaatanlar, hava hücumundan müdafiə üzrə döyüĢ maĢınları, 
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zenitraket və qurğuları nümayiĢ olunur. Burada ―Mi-8T‖ döyüĢ-nəqliyyat 

vertolyotu, yerqazan və maneə ləğvetmə maĢınları, tanklar, piyadanın döyüĢ 

maĢınları, zirehli transportyor və döyüĢ kəĢfiyyat maĢınları, eləcə də müxtəlif 

hərbi təyinatlı avtomobillər də yer alıb. 

 Muzeydə nümayiĢ etdirilən hərbi texnikaların hər birinin yanında məlumat 

lövhələri qoyulub. Həmin lövhələrdə nümayiĢ etdirilən texnikaların istehsal ili, 

istifadə sahələri, texniki xüsusiyyətləri, döyüĢlərdə iĢtirakı haqqında məlumatlar 

yerləĢdirilib. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu gün burada nümayiĢ etdirilən 

hərbi texnikalar hazırda bir çox ölkələrin ordularında, eləcə də erməni hərbi 

birləĢmələrində istifadə olunmaqdadır. Lakin ölkəmizin iqtisadi gücünün 

nəticəsində bu gün ordumuzun arsenalı müasir tələblərə yüksək səviyyədə cavab 

verən milli və dünyanın aparıcı silah sənayelərinin istehsalı olan hərbi texnika-

larla təchiz olunub. 

 Naxçıvan Ģəhərindəki DöyüĢ ġöhrəti muzeyi maraqlı eksponatları ilə bu 

gün həm Ģəhər sakinlərinin, həm də muxtar respublikamıza gələn turistlərin 

diqqətini özünə cəlb edir. 

 Muzey iĢinə, muzeyĢünaslığa müxtəlif baxıĢlar, muzeylərin təsnifatında                 

ayrı-ayrı prinsiplərin təzahürünə gətirib çıxarmıĢdır. Bu proses muzeyin bir 

mədəni forma kimi qəbul edildiyi XIX əsrdə və elmlərin differensiasiyası 

nəticəsində baĢlanmıĢdır. O zaman müvafiq olaraq müxtəlif profilli muzeylər 

anlayıĢı yaranmıĢdır. Bunlara incəsənət, arxeologiya, etnoqrafiya, kənd təsər-

rüfatı əyani vəsait və s. profilli muzeylər daxil idi. 

 Qeyd edim ki, elmi-texniki və sənaye muzeyləri ekspozisiyalarının böyük 

ölçülü dəzgahlardan, qurğulardan ibarət olduğuna görə açıq səma altındakı 

muzeylər qrupuna daxildirlər. 

 Açıq Səma Altında muzeylərin tədqiqi XX əsrin 60-cı illərindən baĢlamıĢ-

dır. Hələ 1963-cü ildə Ġ.V.Makovelski bu muzeylərin təĢkili prinsiplərini və 

çətinliklərini, bu iĢin mürəkkəbliyini ―Sovetskaya etnoqrafiya‖ jurnalında (№2) 

çap etdirdiyi məqaləsində qeyd etmiĢdir. 1983-cü ildə açıq səma altında 

muzeylərin tarixi, yaranması və inkiĢafı haqqında V.Q.ġmelyov monoqrafiya 

çap etdirmiĢdir. (1, səh 107) 

 Arxeologiya muzeyləri çöl iĢləri, ekspedisiyalar, arxeoloji tədqiqatlar 

zamanı aĢkar edilmiĢ tarixi, bədii əhəmiyyətə malik olan əĢyaları toplayır, 

öyrənir, mühfizə və təqdim edir. Arxeologiya muzeyinin obyektlərinə əĢyalardan 

baĢqa daĢınmaz arxeoloji abidələr, qədim Ģəhər yerləri, dəfnlər, müxtəlif 

müdafiə, ayin, hərbi və mülki qurğu və tikililər də daxildir. (3, səh 28) 

 Mühafizə formasına və təqdimetmə vəzifələrinə müvafiq olaraq, arxeoloji 

muzeylər müxtəlif Ģəkildə -arxeoloji kolleksiya, qoruq-muzey, muzey-abidə, 

açıq səma altında muzey Ģəklində mövcud olur. Arxeoloji muzeylərin fəaliyyəti 

abidənin xarici görünüĢü, maarifləndirici və elmi funksiyası, bərpası və 

konservasiyası iĢlərinin səviyyəsindən asılıdır. (4, səh 29) 

 Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində açıq səma altında muzeylərimiz var. 

 Belə muzeylərdən biri də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 

sədrinin ―Naxçıvan Ģəhərindəki ―Əcəmi‖ seyrangahında Açıq Səma Altında 

Muzeyin yaradılması haqqında‖ 2002-ci il 11 iyul tarixli sərəncamına əsasən 
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yaradılmıĢdır. Muzeyin yaradılmasında əsas məqsəd xalqımızın dekorativ-tətbiqi 

sənətinin ən yaxĢı nümunələrindən olan daĢdan yonulmuĢ mədəniyyət nümunə-

lərimizin mühafizəsi, öyrənilməsi və təbliğ edilməsindən ibarətdir. Ekspozisiya-

da mifoloji və dini baxıĢlarla əlaqəli olan qoç heykəllər, daĢ kitabələr, qəbirüstü 

abidələr və digər mədəniyyət nümunələrindən ibarət 228 ədəd eksponat nümayiĢ 

etdirilir və qorunaraq mühafizə olunur. 

 Ümumiyyətlə, Açıq Səma Altında muzeyin ekspozisiyasında nümayiĢ 

etdirilən eksponatlar dörd qrup üzrə təsnifatlaĢdırılmıĢdır. 

1. MəiĢət və etnoqrafik abidələr. 

2. Tikinti mənbələri. 

3. DaĢ qoç heykəlləri, qəbir abidələri. 

4. Qayaüstü təsvirlər. 

Oyma, cızma, yonma üsulu ilə daĢ üzərinə həkk olunmuĢ təsvirlərin ən 

qədim nümunələri Ordubadın Gəmiqayası üzərindəki rəsmlərdir. Muzeyin ən 

dəyərli eksponatlarından olan Gəmiqayadan gətirilmiĢ daĢın üzərindəki təsvirlər 

hər bir tamaĢaçının marağına səbəb olur. Yeri gəlmiĢkən qeyd edək ki, 

Naxçıvanda təsviri sənətin kökləri də elə qədim Gəmiqaya rəsmlərinə (e.ə.VI-I 

minilliklərə) gedib çıxır. DaĢın üzərindəki keçi, əqrəb, quĢ və heyvan təsvirləri 

bu diyarın qədim sakinlərinin dünyagörüĢünü, bədii estetik təfəkkürünü əks 

etdirir. 

Ekspozisiyada diqqətçəkən unikal eksponatlardan biri də məhz elə 

Ordubad rayonunun Gəmiqaya ərazisindən gətirilmiĢ Qayaüstü təsvirdir ki, bu 

eksponatın unikallığı və üzərindəki təsvirlərin əhəmiyyəti nəzərə alınaraq onun 

daha ciddi qorunmasının və mühafizəsini təĢkil etmək məqsədilə hündür formalı 

ĢüĢə qapılı və kilidlə bağlanması mümkün olan Ģkaf vitrinə qoyulmuĢdur. 

Ekspozisiyanın ümumi görünüĢünü daha maraqlı və zəngin göstərən onun 

ətrafına hörülmüĢ mühafizə divarıdır ki, aypara formalı bu divarın imkanların-

dan da bədii tərtibat iĢləri zamanı geniĢ istifadə olunmuĢ, daĢ qoç heykəllərinin, 

məzar daĢlarının və daĢ məiĢət əĢyalarının bir qismi də taxçalara müvafiq 

qaydada yerləĢdirilmiĢlər. 

Naxçıvanda bu günə qədər qalmıĢ yerüstü maddi mədəniyyət abidələrinin 

və epiqrafik daĢların üzərində həkk olunmuĢ bədii həndəsi naxıĢlar və bitki, 

heyvan təsvirləri daĢyonma ustaların mahir istedadından və orta əsrlər dövründə 

Naxçıvanda incəsənət və bədii təsvirin inkiĢafından xəbər verir. Muzeydə çoxlu 

sənduqə və müxtəlif heyvan fiqurları – at, qoç və sair qəbir daĢları qorunub 

saxlanılır. Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixini öyrənmək üçün bu 

abidələr və onlar üzərindəki rəmzi məna daĢıyan naxıĢlar diqqəti xüsusilə cəlb 

edir. 

Muzeyin əsas eksponatlarını daĢdan yonulmuĢ qoç fiqurları təĢkil edir. 

Qədim türk xalqlarının inamları və dəfn adətləri ilə bağlı olan daĢ qoç və qoyun 

heykəlləri əvvəlcə dəfn olunanların yanına qoyulub, zaman keçdikcə bu adət 

tədricən qəbirlərin üstünə qoyulan heykəllərlə əvəzlənib. Ġslam dininin qəbulun-

dan sonra bu adət müvəqqəti unudulub, XIV əsrdən baĢlayaraq və tədricən XV 

əsrdə Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu tayfalarının Azərbaycanda hakimiyyəti za-

manı yenidən dirçəlib. 
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Qeyd edim ki, Naxçıvanda da qəbirlərin üstünə daĢ qoç və qoyun heykəllə-

ri qoyulub. Əksər qoç fiqurlarının üzərində qılınc təsvir edilməsi xalqımızın 

döyüĢkən və qəhrəmanlıq tarixindən xəbər verir. 

Ekspozisiya qurulan zaman bu eksponatlar dərindən öyrənilmiĢ, xarakteri-

zə olunmuĢ, sonra elmi-bədii tərtibat iĢlərinə cəlb edilmiĢlər. Onların yerləĢdiril-

məsi, uyğun mövqelərə qoyulması üçün lazım olan yer kimi, həm ekspozisiyanın 

özü, həm də onun ətrafına dekorativ kərpiclərlə hörülmüĢ taxçalı divar əsas 

götürülmüĢdür. 

Təsnifat üzrə qruplaĢdırılmıĢ eksponatlar sıra ilə aypara Ģəklində yerə sal 

daĢlar döĢənmiĢ ekspozisiyada əvvəlcə daĢ qoç fiqurları, sonra tikintidə istifadə 

olunmuĢ daĢ və kərpic, sütun atlıqları, digər sıralarda məiĢətdə istifadə olunmuĢ 

daĢ dibəklər, daĢ həvənglər, dəyirman daĢları, daĢ təsərrüfat əĢyaları ölçülərinə 

və həcminə görə müvafiq qaydada sıralanmıĢlar. 

Ekspozisiyaya giriĢ daĢ sütunların arasından keçməklə daxil olunur. 

Sütunlardan zaman-zaman sarayları, malikanələri, karvansara və digər qədim 

tikililəri bəzəyən, möhtəĢəm və zəngin göstərən ünsür kimi tikintidə geniĢ 

istifadə olunub. Bu o deməkdir ki, xalqımız dünya yaranandan bu günə kimi 

tikinti-quruculuq iĢlərində daim fəal olmuĢ, yaratdıqları mədəniyyətlər dünya 

svilizasiyasına böyük töhfələr kimi hədiyyə edilmiĢlər. 

Hal-hazırda ―Xan Sarayı‖ Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatun və açıq 

Səma Altında Muzey Kompleksi kimi fəaliyyət göstərir. Hər il muzeyi minlərlə 

qonaq ziyarət edir. bu isə zəngin tarixi-mədəni irsimizin təbliği və tanıdılması 

baxımından mühüm əhəmiyyət daĢıyır.      
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5.  

РЕЗЮМЕ 

ЗЕНФИРА СЕИДОВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

 Среди культурных учреждений, отражающих древнюю историю и культуру нашего 

народа и влияющих на развитие эстетического воспитания людей разных поколений, 

музеям отводится уникальная роль и сценарий. Как известно из научно-методической 

литературы, музеи, действующие в Азербайджане по разным профилям, рассказывают о 

прекрасной природе, богатой истории и культуре Азербайджана, национальных обычаях и 

традициях, творческих примерах, доносят до общественности свою духовно-эстетическую 

деятельность.  

Ключевые слова: музей, экспозиция, каменные памятники, сундук, фигурки 

баранов, художественная композиция. 

 

SUMMARY 

ZENFIRA SEYIDOVA 

ACTIVITIES OF OPEN AIR MUSEUMS 

 Among the cultural institutions that reflect the ancient history and culture of our people 

and influence the development of the aesthetic education of people from different generations, 
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museums have a unique role and script. As it is known from the scientific and methodological 

literature, the museums operating in Azerbaijan on various profiles convey the beautiful nature, 

rich history and culture of Azerbaijan, national customs and traditions, creative examples, and 

convey their spiritual and aesthetic activities to the public. 

Keywords: museum, exposition, stone monuments, chest, ram figures, artistic 

composition. 
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MƏDƏNĠYYƏTLƏRĠN QLOBALLAġMASI: QARġILIQLI TƏSĠRĠN PRĠNSĠPLƏRĠ 

VƏ MĠLLĠ MƏDƏNĠYYƏTLƏRĠN QORUNMASI VƏ ĠNKĠġAF PROBLEMLƏRĠ 

Məlum olduğu kimi, mədəniyyət müasir beynəlxalq münasibətlərin əsas mövzularından 

biridir. XX əsrin ikinci yarısında baĢlayan qloballaĢma prosesi bütün ictimai məkanları əhatə 

etdiyi üçün mədəniyyət fenomeninə də öz təsirini göstərmiĢdir. Bütün mədəniyyətlər müxtəlifliyi, 

rəngarəngliyi və qarĢılıqlı əlaqəsi ilə bəĢəriyyətin ümumi sərvəti olduğu üçün hər bir 

mədəniyyətin hörmət edilməli və qorunmalı olan ləyaqəti və dəyəri vardır. Böyüklüyündən, 

kiçikliyindən və iqtisadi qüdrətindən asılı olmayaraq, hər bir xalqın öz mədəniyyətini inkiĢaf 

etdirmək hüququ var. Ona görə də xalqlar öz mənəvi irsini, bilik və təcrübələrini bir-biri ilə 

bölüĢməlidirlər. Lakin beynəlxalq mədəni əməkdaĢlıq həyata keçirilərkən onların hər birinin 

müstəqilliyinə və suverenliyinə hörmət edilməli, mədəni əməkdaĢlıqda iĢtirak edən bütün 

xalqların bundan bəhrələnmələri üçün Ģərait yaradılmalıdır. 

Açar sözlər: QloballaĢma, mədəniyyət, milli-mədəni, beynəlxalq, dil 

QloballaĢmanın əsas ilkin Ģərtləri rabitə vasitələri, informasiya mübadiləsi, 

nəqliyyat sistemləri sahəsində texnoloji tərəqqi, iqtisadiyyatın və ticarətin 

liberallaĢdırılması, beynəlxalq və transmilli təĢkilatların fəaliyyət dairəsinin 

geniĢləndirilməsi, kapitalın beynəlmiləlləĢməsi və dünya bazarlarında rəqabətin 

artması, təbii ehtiyatların tükənməsi və onlara nəzarət uğrunda gərgin mübarizə, 

demoqrafik partlayıĢ, vahid kütləvi informasiya vasitələrinin formalaĢdırılması, 

kütləvi mədəniyyət və s. daxildir. Bu faktların qarĢılıqlı təsiri qloballaĢma 

proseslərinin mürəkkəbliyini və ziddiyyətli xarakterini müəyyən edir. Beləliklə, 

informasiya texnologiyalarının inkiĢafı dünyanın iqtisadi, elmi-texniki, mədəni 

inkiĢafının sürətləndirilməsi və bəĢəriyyətin birliyi, onun mənafeləri və dünyanın 

taleyi naminə öz məsuliyyətini yerinə yetirmək üçün real imkanlar yaradır. Eyni 

zamanda, dünyanın bölünməsində və gərginliyin artmasında vasitə olmaq 

təhlükəsi bütün xalqları ciddi narahat edir. ġübhəsiz ki, qloballaĢmanın aĢkar 

üstünlükləri və faydaları ilə yanaĢı (beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləĢməsi, 

dünya bazarının geniĢlənməsi, beynəlxalq miqyasda qarĢılıqlı faydalı əlaqələrin 

geniĢlənməsi, qabaqcıl texnologiyanın yayılması, dünya miqyasında ümumi 

rifahın yüksəlməsi və s.) yeni problemlər və mümkün münaqiĢələr də müĢayiət 

olunur.  

QloballaĢmanın həm əleyhdarları, həm də tərəfdarları öz mövqelərini 

əsaslandırmaq üçün ciddi arqumentlər irəli sürürlər [6, s.138-149]. QloballaĢma-

nın milli dövlətə və mədəniyyət mentalitetə təsiri ilə bağlı bir sıra nəzəriyyələr 

mövcuddur. Hətta qloballaĢmanın bu nəticələrini iĢıqlandıran və onun milli 

dövlətçiliyə, milli mədəniyyətə, adət-ənənələrə mənfi təsir göstərəcəyini vurğu-

layan qlobal hərəkat – antiqloballaĢma hərəkatı da var ki, bununla mübarizəni 

özünün baĢlıca məqsədi hesab edir. Əslində qlobalĢünaslığın bir elm kimi 

meydana çıxması qlobal problemlərin öyrənilməsi zərurəti ilə sıx bağlıdır. Milli, 
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regional və dünya səviyyəsində münaqiĢə təhlükəsi çox vaxt dünya iqtisadiy-

yatının qloballaĢma prosesinin yaratdığı üstünlüklərin qeyri-bərabər paylanması 

ilə əlaqələndirilir [4, s.402]. QloballaĢmanın mümkün nəticələrini müəyyən 

etmək üçün mədəni amillər və onların milli mədəniyyətlərin dəyər-normativ 

əsaslarına təsirləri nəzərə alınmalıdır. QloballaĢma dövründə tarixən formalaĢ-

mıĢ lokal (milli) mədəniyyətlərin taleyi necə olacaq? Bu proses mədəni müxtə-

lifliyin qorunmasına kömək edəcəkmi, yoxsa bəĢəriyyətin mədəni assimilyasi-

yası, müxtəlif mədəniyyətlərin vahid qlobal mədəniyyətlə əvəzlənməsi hamı 

üçün ümumidir? Bu gün ən müxtəlif cavabları doğuran suallar bunlardır. Milli 

Ģüurun dirçəliĢi qloballaĢma ilə bağlı mərkəzdənqaçma qüvvələrinin dağıdıcı 

təsirinə qarĢı cəmiyyətin özünümüdafiə reaksiyası kimi meydana çıxır.  

QloballaĢma, bir tərəfdən, vahid iqtisadi, siyasi və informasiya məkanının 

formalaĢması üçün real imkanlar açır, digər tərəfdən, müxtəlif inkiĢaf mərhələlə-

rində, necə deyərlər "müxtəlif start vəziyyətləri"ndə olan, özünəməxsus mənəvi, 

mədəni dəyərlərə malik birliklərə ciddi tələblər qoyur. QloballaĢma bəzi hallarda 

mədəniyyətlər arasında mövcud münaqiĢələrin kəskinləĢməsinə, yeni münaqiĢə-

lərin yaranmasına və milli adət-ənənələrin məhvinə gətirib çıxarır. QloballaĢma 

həm də milli mədəniyyətlər arasında əvvəlcədən mövcud olan maneələri aradan 

qaldırmaqla mədəniyyətlərin qarĢılıqlı əlaqə və təsir formalarının və səviyyələri-

nin geniĢlənməsinə gətirib çıxarır. Qlobal mədəniyyətin formalaĢması ilə yanaĢı, 

mədəniyyətlərin inkiĢafında daha bir tendensiya - mədəni müxtəlifliyin tədricən 

zəifləməsi və milli mədəni dəyərlərin müəyyən edilməsi (unifikasiyası) meydana 

çıxır. Beynəlxalq mədəni əməkdaĢlığın geniĢləndiyi, mədəniyyətin beynəlxalq 

ünsiyyətin əsas formalarından birinə çevrildiyi bir vaxtda milli özünəməxsuslu-

ğun qorunub saxlanmasının zəruriliyi məsələsi aktuallaĢır. QloballaĢma 

dövründə mədəniyyətlərin qovuĢması təkcə ayrı-ayrı mədəni formaların yox 

olması ilə deyil, həm də ona görə təhlükəlidir ki, mədəni homogenlik insanların 

düĢüncə tərzinin, dünyagörüĢlərinin homogenləĢməsinə gətirib çıxarır. Bu 

təhlükə müxtəlif beynəlxalq təĢkilatları, o cümlədən BMT və YUNESKO-nu 

mədəni müxtəlifliyi qorumaq üçün bir sıra qərarlar qəbul etməyə vadar edib. 

Eyni zamanda, qloballaĢma xalqlar və ölkələr arasında mədəni bərabərsizliyin 

dərinləĢməsinə gətirib çıxarır. Təhsilin səviyyəsinə, mədəniyyət müəssisələrinin 

sayına və onların istifadə sahələrinə, fərdi kompüterlərin təchizatına, nəhayət, 

dövlət tərəfindən mədəniyyət sahəsinə ayrılan vəsaitin həcminə və göstəriciləri-

nə görə qabaqcıl ölkələrlə xarici dövlətlər arasında fərqlər artır. Ġqtisadi və 

texnoloji bərabərsizliklə yanaĢı, mədəni bərabərsizlik bu gün də sosial tərəqqiyə 

ən böyük maneə olmaqda davam edir. Təəssüf ki, qloballaĢma müxtəlif ölkələrin 

mədəni inkiĢafı arasındakı fərqləri nəinki aradan qaldırır, əksinə, dərinləĢdirir. 

Ölkələrin inkiĢafının əsas göstəricisi olan insan potensialının səviyyəsindəki bu 

fərqlər xarici ölkələrdə bəzi hallarda fanatizm, millətçilik, radikalizm və 

ekstremizm kimi meyllərin artması ilə müĢayiət olunur. Bir tərəfdən Qərbin 

mədəni müdaxiləsi bəzi ölkə və regionlarda mədəni geriliyin səbəbi kimi 

göstərilir, digər tərəfdən, ―Faust sivilizasiyası‖ birliklərinin siyasi, iqtisadi və 

mədəni üstünlüyünə ideoloji-coğrafi baxımdan haqq qazandırmağa və 

―Avrosentrizm‖ anlayıĢını dirçəltməyə çalıĢılır. 
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Müasir dünya milli və mədəni müxtəlifliyin vəhdəti kimi çıxıĢ edir. Milli 

mədəniyyətlərin zənginliyi bütün bəĢəriyyətin mənəvi sərvəti deməkdir. Ona 

görə də hər bir milli mədəniyyət qiymətli sərvət kimi diqqət və qayğı tələb edir. 

Xalqların öz milli-mədəni sərvətlərini qorumaq və inkiĢaf etdirmək səylərini 

keçmiĢin yadigarları kimi görən qloballaĢmanın qızğın tərəfdarlarının əksinə 

olaraq, mədəniyyət heç vaxt mücərrəd ümumbəĢəri xarakter almayacaq, həmiĢə 

konkret və milli Ģəkildə inkiĢaf edəcəkdir. QloballaĢma tərəfdarlarının fikrincə, 

milli mədəniyyətlər öz potensialını itirmiĢ cəmiyyətlərin dəyərlərini qoruyub 

saxlamağa çalıĢan və onların dünya qlobal sisteminə daxil olmasına mane olan 

elementlər kimi çıxıĢ edir [5, s.170]. Eyni zamanda, məlum məsələdir ki, 

mədəniyyət öz mahiyyətinə görə unikal və milli olsa da, öz-özünə inkiĢaf edə 

bilməz. Milli mədəniyyət ancaq baĢqa mədəniyyətlərlə qarĢılıqlı əlaqədə 

olmaqla, bir-birini zənginləĢdirməklə, orijinallığını qoruyub saxlamaqla ümum-

bəĢəri mədəniyyət səviyyəsinə yüksələ bilər. Bu baxımdan milli və ümumbəĢəri 

mədəniyyətləri bütöv və hissəvi münasibətlər kimi xarakterizə etmək olar. 

Müasir dünyada milli mənlik Ģüurunun, milli kimliyin inkiĢafının Ģahidi oluruq. 

Milli dəyərlərə sadiqlik mənsub olduğu xalqın, millətin və etnik qrupun sosial, 

iqtisadi, siyasi və mənəvi inkiĢafını təmin etmək, baĢqa xalqların mənəvi 

dəyərlərinə hörmət etmək və milli bərabərlik prinsiplərə riayət etmək istəyi ilə 

mümkündür. Əks halda, bu sahiblik xalqın mənafeyinin və maraqlarının 

mütləqiyyətinə, milli eqoizmə və millətçiliyə gətirib çıxarır. V.S.Malaxovun 

fikrincə, dəyərlərin, öhdəliklərin ĢiĢirdilməsi, xalqın ortaq tarixi, dil və mədəni 

homogenliyi kimi keyfiyyətlər etnik millətçilik üçün xarakterikdir. Etnik millətçi 

üçün onun mədəniyyətinə, dilinə, adət-ənənəsinə, həyat tərzinə üstünlük 

verilməlidir, çünki onlar digər millətlərdən daha mütərəqqidir. Milli müstəsnalıq 

iddiası, etnik qürur son nəticədə etnik münaqiĢələrə, regional müharibələrə 

gətirib çıxarır ki, bu da təkcə qonĢu xalqlara deyil, həm də ilk növbədə etno-

millətçilik xəstəliyinə tutulmuĢ millətin özünə ziyan vurur. Etnik millətçiliyin ən 

mühüm təzahürlərindən biri nəyin bahasına olursa olsun dövlətçilik iddiasıdır. 

Onların fikrincə, dövlət vahid millətin nümayəndələrindən ibarət olmalıdır. 

Dövlətçilik və etnik millətin sərhədlərinin bərabərləĢdirilməsi tələbləri təhlükəli 

vəziyyətlərə və münaqiĢələrə, məcburi sürgünlərə, soyqırıma səbəb olur, 

çoxmillətli vəziyyətdə yaĢayan bütün baĢqa xalqları özünə tabe edir [12, s.309]. 

QloballaĢma populyar mədəniyyət, elit mədəniyyət və kütləvi mədəniyyət 

arasında qarĢılıqlı əlaqədə əsaslı dəyiĢikliklərə səbəb olmuĢdur. Biz bir tərəfdən 

birinci tip mədəniyyətin statusunun aĢağı düĢməsi tendensiyası ilə qarĢılaĢırıq, 

digər tərəfdən isə kütləvi mədəniyyətin postindustrial cəmiyyətin mədəniyyət 

sisteminin əsas elementinə çevrildiyini müĢahidə edirik. Bir sıra hallarda 

yaranan qlobal mədəniyyət qərbin həyat tərzi və davranıĢının, düĢüncə tərzinin 

və qərbin, əsasən Amerika mədəniyyətinin geniĢ yayılmasının qlobal hücumuna 

əsaslanan milli mədəniyyətlərin qlobal qərbləĢməsi (vesternizasiya) prosesi kimi 

qəbul edilir. ―Universal sivilizasiya‖ anlayıĢı Qərbin mədəni hegemonluğuna 

haqq qazandırmaq məqsədi daĢıyır. P.Berger, R.Robertson və baĢqaları mədəni 

qloballaĢmanın bu mənfi nəticələrini tam vurğulayırlar [14, p.56]. Kütləvi 

mədəniyyətin sürətlə yayılması ənənəvi milli mədəniyyətlər üçün real təhlükə 
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yaradır. XXI əsrdə bu tendensiya geniĢlənir. QloballaĢma proseslərinin təsiri ilə 

mədəniyyətin mal və xidmətlərə çevrilməsi təhlükəsi artır. Kütləvi mədəniyyətin 

nəticəsi olan birləĢməyə özünü qoruma reaksiyası kimi mədəni separatizmə meyl 

ortaya çıxır. Müasir dünya qütbləĢmiĢdir. ABġ yavaĢ-yavaĢ eksklüziv liderliyini 

itirir, yeni güc mərkəzləri (Çin, Hindistan, Cənub-ġərqi Asiya, Türkiyə) yaranır. 

Həyat tərzinin və mədəni simvolların müəyyənləĢdirilməsi və sadələĢdirilməsi 

nəticəsində universallaĢma prosesi sürətlənir və geniĢlənir. QloballaĢma Qərb və 

Amerika dəyərlərini, normalarını və həyat tərzini bütün dünyaya yaysa da, digər 

mədəniyyətləri əvəz edə bilməz. Nəticədə mədəniyyətlərin toqquĢması və 

münaqiĢəsi təhlükəsi yaranır. 

QloballaĢma milli-mədəni kimlik problemini çətinləĢdirir, bir çox xalqları 

―biz kimik‖? sualına cavab axtarmağa sövq edir. Bu böhranın bariz təzahürlərin-

dən biri də milli dillərin statusunun aĢağı düĢməsi, ingilis dilinin yeganə 

mədəniyyətlərarası ünsiyyət vasitəsi kimi bərqərar olmasıdır. Mədəniyyətin 

inkiĢafında dilin mühüm rolu danılmazdır. Dil mədəniyyətdə müxtəlif funksiya-

lar yerinə yetirsə də, onun əsas funksiyası kommunikativdir. Sakit insanların 

ünsiyyət qurması mümkün deyil. Dil və mədəniyyətin qarĢılıqlı əlaqəsi təbii və 

qırılmazdır, çünki mədəniyyət insanların ətraf mühitə uyğunlaĢmasının əsas 

metodu kimi kommunikativ xarakter daĢıyır. Hər bir mədəniyyətin özünəməxsus 

dil sistemi var, onun vasitəsilə mədəniyyətin daĢıyıcıları bir-biri ilə ünsiyyət 

qururlar. Dil özü mədəniyyətin bir hissəsi, onun nəsildən-nəslə ötürülməsinin 

daĢıyıcısı kimi çıxıĢ edir. Dil təkcə insanı əhatə edən real dünyanı deyil, həm də 

xalqın mentalitetini, milli xarakterini, adət-ənənələrini, əxlaq normalarını, dəyər 

sistemini əks etdirən güzgüdür. O, mədəni sərvət kimi çıxıĢ edir, xalqın topladığı 

bütün biliklər, vərdiĢlər, maddi və mənəvi dəyərlər öz dil sistemində - folklorda, 

yazılı və Ģifahi nitqdə qorunub saxlanılır. O, həm də insan Ģəxsiyyətini 

formalaĢdıran mədəni vasitədir. Onun vasitəsilə insan öz xalqının dünyasının 

mədəniyyətini, mentalitetini, adət-ənənələrini, mədəni simasını dərk edir. 

BəĢəriyyətin mədəni-linqvistik müxtəlifliyi qədim tarixə malik olsa da, dilin 

mühüm ünsiyyət vasitəsinə çevrilməsi yalnız millətlərarası və beynəlxalq 

ünsiyyət vasitəsi olan dillərin yaranması sayəsində mümkün olmuĢdur. Akkad, 

qədim yunan və latın dilləri müxtəlif dövrlərdə beynəlxalq ünsiyyət vasitəsi 

rolunu oynamıĢ, bu dillərdə elmi-texniki terminologiya formalaĢmıĢdır. Hal-

hazırda inkiĢaf etmiĢ dillərdə elmi-texniki terminologiyanın 85%-i qədim yunan 

və latın dillərinin leksik bazasında formalaĢan terminlərdir [8, s.288]. XVII əsrin 

ortalarından XX əsrin ortalarına qədər fransız dili mədəniyyətlərarası ünsiyyət 

və mədəniyyət dili rolunu oynamıĢ, mədəniyyətə aid sözlərin əksəriyyəti bu 

dildən götürülmüĢdür. Nəhayət, XX əsrin ortalarından etibarən ingilis dili bey-

nəlxalq və mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə əsas yeri tutdu. Ġngilis dilinin beynəl-

xalq ünsiyyət vasitəsinə çevrilməsi ilə dünya qlobal bilinqvizm (ikidillilik) (ana 

dili+ingilis dili) dövrünə qədəm qoyub. Bu dilin dünya dillərinə və 

mədəniyyətinə qlobal təsiri artıq Ģübhə doğurmur. Dil və mədəniyyət arasındakı 

əlaqə bütöv və hissələrin əlaqəsi hesab olunur. Xüsusilə son iyirmi ildə müxtəlif 

ölkələrin mədəniyyət sahəsinə Amerika kütləvi mədəniyyətinin güclü müdaxiləsi 

milli mədəniyyətləri qorumaq istəyənlərin ciddi narahatlığına səbəb olub. 
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Amerikanın siyasi və intellektual elitasının bir çox nümayəndələri açıq Ģəkildə 

etiraf edirlər ki, Amerika kütləvi mədəniyyəti dəyərlərinin digər mədəni 

sivilizasiyalar tərəfindən mənimsənilməsi ABġ-ın xarici siyasətinin mühüm 

elementidir. ABġ-ın məĢhur siyasi xadimi Henri Kissincer 12 oktyabr 1999-cu 

ildə Triniti Kollecində (Dublin, Ġrlandiya) etdiyi çıxıĢda açıq Ģəkildə etiraf etdi: 

"Əsl problem ondan ibarətdir ki, tez-tez qloballaĢma adlandırılan Ģey əslində 

ABġ-ın hakim rolunun baĢqa bir adıdır [9,15]. Buna bir neçə halda Amerika 

siyasi ənənələrinin demokratik idealları da kömək edir. Bu, ―Amerika mədəni 

imperializmi‖nin sürətlə yayılmasına gətirib çıxarır. 

Mədəni imperializm, kütləvi informasiya vasitələri texnologiyasının 

istehsalı və yayılmasında sənaye cəhətdən inkiĢaf etmiĢ ölkələrin üstünlüyü 

üçüncü dünya ölkələrinin əhalisinin Ģüuruna yad mədəni dəyərlərin, norma və 

davranıĢ nümunələrinin daxil edilməsinə Ģərait yaradır. Ġnformasiya məkanında 

əsasən ABġ və Qərb KĠV-ləri üstünlük təĢkil etdiyindən, Amerika həyat tərzinin 

dəyərləri üçüncü ölkələrin ənənəvi mədəniyyətini sıxıĢdırır və onların milli 

kimliyinə sarsıdıcı zərbə vurur. QloballaĢmanın gizli tərəfləri ondan ibarətdir ki, 

inkiĢaf etmiĢ ölkələr digər müstəqil dövlətlərin milli maraqlarını, norma və 

ənənələrini nəzərə ala bilmir, dövlətlərin suverenliyini məhdudlaĢdırılır və bütün 

sivilizasiya strukturlarını avrosentrik modelə uyğunlaĢdırır. Belə hallarda 

―Mədəni təcridçilik‖ qloballaĢmanın Qərbin hegemonluğuna və onun mədəni 

dəyərlərinin zorla mənimsənilməsinə təbii reaksiyası kimi çıxıĢ edir. Bunun ən 

bariz nümunəsi kimi Ġranda antiĢah inqilabı göstərilir. Amma baĢqa misallar da 

var. Cənub-ġərqi Asiya ölkələri, xüsusən də, Yaponiya qlobal maliyyə, iqtisadi 

və texnoloji Ģəbəkəyə uğurla inteqrasiya etməklə yanaĢı, eyni zamanda öz 

mənəvi və mədəni unikallığını qoruyub saxlayır. Xüsusən Yaponiya üçün 

qloballaĢma o qədər də təhlükəli deyil. ―Yapon ruhu, qərb texnologiyaları‖ 

ideyasına sadiq qalan bu ölkə qlobal birləĢmə və assimilyasiya prosesləri 

Ģəraitində belə öz etnik kimliyini cəsarətlə müdafiə edir. Bu sözləri ―Qlobal 

düĢün, yerli hərəkət et‖ prinsipi ilə yaĢayan Cənub-ġərqi Asiya ölkələri üçün də 

demək olar. Rus alimi N.D. Nikandrovun fikrincə, iqtisadi, siyasi və ideoloji 

rəqabət Ģəraitində qlobal mədəniyyət mümkün deyil. Dilin mədəniyyətin əsasını 

təĢkil etdiyini nəzərə alsaq, qlobal mədəniyyət çağırıĢı heç kimin nə rasional, nə 

də emosional səviyyədə müdafiə edə bilməyəcəyi qlobal bir dil çağırıĢı 

deməkdir. Bunun ən bariz nümunəsi ABġ-da 18-ci əsrdən bəri mövcud olan 

əridici tiyan (melting pot) siyasətinin iflasa uğramasıdır. Bu ideya tarixə çevrilsə 

də, ölkədə dil və mədəniyyət problemləri davam edir. Ona görə də qlobal-

laĢmanın ərimə qazanı kimi qəbul edilməsi mifdir. Çünki fərqlər, müxtəliflik və 

ziddiyyətlər olmadan inkiĢaf ola bilməz. Ona görə də qlobal mədəniyyətin özü 

mif, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqu isə reallıqdır [10, s.365]. Lakin 

―qlobal mədəniyyət‖ anlayıĢı bütün dünya tərəfindən paylaĢılan, müəyyən edilən 

və standartlaĢdırılan dəyərlər toplusu deyil. Qlobalistlər qərb modelinin 

həyatiliyini təmin etmək üçün demokratiya, insan hüquqları, iqtisadi inkiĢaf, 

yoxsulluğa qarĢı mübarizə kimi nəcib ideyalardan geniĢ istifadə edirlər. Əslində, 

onlar bütün dünyada insanların yoxsullaĢmasına, sərvətlərin az sayda ölkədə və 

əllərdə cəmləĢməsinə səbəb olurlar. Heç bir dövlət və ya dövlətlər qrupu 
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demokratiya və insan haqları adı altında belə öz yeni imperiya məqsədlərini, 

iradəsini, əxlaqi prinsiplərini və istehlak etnik normalarını baĢqalarına tətbiq 

etməməlidir. 

QloballaĢma prosesinin əsasını elmin, texnikanın, mədəniyyətin və 

siyasətin ümumi inkiĢaf qanunlarının təsiri altında müxtəlif ölkələrin və 

mədəniyyətlərin yaxınlaĢması, dünya informasiya mübadiləsi təĢkil edir. Ġqtisadi 

qloballaĢmanın sürətlənməsi və biliyin qlobal xarakter daĢıması nəticəsində 

mədəniyyət öz milli sərhədlərini aĢaraq qlobal bazar mexanizminin təsir 

dairəsinə çəkilir. Mədəni malların istehsalı, paylanması və istehlakı getdikcə 

daha çox milli sərhədləri aĢmaqdadır. Hazırda əsas mədəni axın ―ġimal‖dan 

(Qərb) ―Cənub‖a (ġərq) yönləndirilib. Əslində, ənənəvi olaraq qərbləĢmə 

adlanan bu cəhət mədəni qloballaĢmanın bütün aspektlərini tam əhatə etmir. Son 

zamanlar Qərb dövlətləri ilə yanaĢı, bir sıra Asiya və Latın Amerikası ölkələri (o 

cümlədən Hindistan, Çin, Türkiyə, Braziliya, Ġran və s.) qlobal mədəni 

proseslərin fəal iĢtirakçılarına çevrilib. Hind filmlərinin satıĢından əldə olunan 

gəlirin yarıdan çoxu qərb ölkələrinin payına düĢür. Nobel mükafatı laureatları 

arasında qeyri-qərbli müəlliflərin sayı artır. Bütün dünyada baĢ verən miqrasiya 

prosesləri (xüsusən də ―Cənub‖dan ―ġimala‖) inkiĢaf etmiĢ ölkələrin etnik-

mədəni mənzərəsinin sürətlə dəyiĢməsinə, qeyri-qərb mədəni məhsullarının 

(həm simvolik, həm də maddi) istehsalı və istehlakının artmasına ciddi təsir 

göstərir. Bütün bunlar sübut edir ki, dünya mədəniyyətində ciddi transformasiya 

prosesi baĢlayıb. Amma hələlik mədəni qloballaĢmada Qərbin aparıcı rolu 

danılmazdır. Müasir rabitə və kommunikasiya vasitələrinin inkiĢafı sayəsində 

müxtəlif ölkələrdə yaĢayan insanlar milli-dövlət sərhədlərini keçərək bir-biri ilə 

müxtəlif maraqlar naminə ünsiyyət qururlar. 

Bu gün incəsənət həvəskarlarını birləĢdirən milli faktor yox, məhz bu 

xüsusi maraq və ehtiyaclardır. Bu yeni növ mədəni assosiasiyanı xarakterizə 

etmək üçün ingilis sosioloqu Roland Robertson qlokallaĢma terminindən istifadə 

etmiĢdir (qloballaĢma və lokallaĢma sözlərinin birləĢməsinə əsaslanır). 

QlokallaĢma qlobal dünyada mədəniyyət sahəsində baĢ verən bir-biri ilə əlaqəli 

iki prosesin–homogenləĢmə (yekcinsləĢmə) və heterogenlik (müxtəlifliyin 

saxlanılması) nəticəsi kimi baĢa düĢülür [12,s.199]. 

Multikulturalizm müasir cəmiyyətin etno-milli problemlərinin mümkün 

həlli kimi son vaxtlar tez-tez müzakirə olunan mövzulardan biridir. Multikultu-

ralizmi yad fenomen kimi görüb ondan imtina edilməsini istəyənlər, onun 

cəmiyyətdə millətlərarası münasibətlər praktikasında geniĢ tətbiqini təklif 

edənlər də var. Birincisi, xüsusilə multikulturalizmi ölkənin yeganə mədəni 

məkanını mozaika, aidiyyəti olmayan parçalara ayırmaq təhlükəsi ilə üzləĢən 

təxribatçı ideya kimi görür və vurğulayır ki, cəmiyyətin etnik parçalanmasının 

ən təhlükəli nəticəsi üstünlük təĢkil edən mədəniyyətin könüllü mədəni 

assimilyasiyanın ən kiçik təzahürlərindən imtina etməsi və bunun nəticəsində 

etnik və artan dini gərginlikdir. Onların fikrincə, multikulturalizm müxtəlif 

etnomədəniyyətlərin nümayəndələrinin folklor obrazını bilərəkdən formalaĢdırır, 

etnik icmaların marginallaĢmasına gətirib çıxarır və mədəniyyətlərarası dialoq-

dan daha çox onların münaqiĢəsinə səbəb olur. Multikulturalizm bütün 
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mədəniyyətlərin vahid mədəniyyətdə birləĢməsini nəzərdə tutan ―əridici tiyan‖ 

anlayıĢına qarĢı çıxır. Buna misal olaraq, Kanada və ABġ-ı göstərmək olar. 

Bunlardan birincisində həyata keçirilən mədəniyyət siyasəti multikulturalizmi, 

digərində isə ―ərimə qazanını‖ dəstəkləyir. 1960-cı illərdən baĢlayaraq Qərb 

ölkələrində mühacirlərə qarĢı iki yanaĢmanın mövcudluğuna diqqət yetirmək 

lazımdır: diferensiallaĢma və assimilyasiya. DifferensiallaĢdırma siyasəti cəmiy-

yətdəki müxtəlif etno-mədəni qruplar arasında aydın sərhədlərin saxlanmasını və 

onlara müstəqil icmalar kimi yanaĢılmasını və hörmət edilməsini nəzərdə tutur. 

Bu model 60-70-ci illərdə Almaniyada qastrabayterlərə münasibətdə istifadə 

edilmiĢdir. Onlara müvəqqəti iĢçi qüvvəsi kimi yanaĢırdılar və onların yerli 

icmaya inteqrasiyası gözlənilmirdi. Bu, indi bəzi ərəb ölkələrində əcnəbi iĢçi və 

qulluqçulara tətbiq edilən yanaĢmadır. Ġkinci yanaĢma assimilyasiya adlanır və 

immiqrantların yaĢadıqları cəmiyyətdə mövcud olan sosial-mədəni davranıĢ 

modellərini qəbul edərək yerli cəmiyyətə inteqrasiyasını hədəfləyir. Bu siyasət 

xüsusilə mühacirlərin uĢaqları ilə bağlı özünü göstərir. Onlar məktəbəqədər 

təhsil müəssisələrini bitirdikdə artıq yerli icmadakı həmyaĢıdlarından fərqlən-

mirlər. Bu yanaĢma ABġ-da daha aydın görünür. Assimilyasiya modeli milli-

etnik fərqlilikləri və müxtəlifliyi qəbul etmir və bu qruplar arasındakı 

balanssızlığı aradan qaldıra bilmir. Bu iki yanaĢma artıq mədəniyyət baxımından 

fərqli cəmiyyətlərin tələblərinə cavab vermir. Təbii ki, bu o demək deyil ki, 

mədəni müxtəlifliyi ilə seçilən ölkələr öz milli mədəniyyətlərini dağılmağa və ya 

itirməyə məhkumdurlar. Bununla belə, müxtəlifliyi qəbul etmək bir sıra sosial-

mədəni problemlərin həllində, xüsusən də mühacirlərin cəmiyyətə inteqrasiyası 

ilə bağlı ümumi məxrəcə gəlməyi tələb edir. Uzun müddət üstünlük təĢkil edən 

fikir multikulturalizmin mədəni inteqrasiyanın ən müsbət modeli kimi mədəni 

assimilyasiya modelini əvəz etməli olması idi. Lakin daha əvvəl qeyd edildiyi 

kimi, bu siyasətin uğursuzluğu ―mədəni hegemoniya‖ mövqeyinin hökmran-

lığına səbəb oldu. Ona görə də azlıqların mədəni azadlıq probleminə fərdi hüquq 

və azadlıqlar kontekstində baxmaq tələbi getdikcə daha çox dəstək alır. Bu ideya 

daha çox mədəni inkiĢafı yüksək olan Avropa cəmiyyətlərində irəli sürülürdü.  

Multikulturalizm termini ilk dəfə XX əsrin 60-cı illərində Kanadada ölkə 

əhalisinin etnik-mədəni, irqi və dini müxtəlifliyini ifadə etmək üçün təklif 

edilmiĢdir. O vaxtkı baĢ nazir Trüdo bu ideyanı ölkənin müxtəlif əhalisi olan 

yerli hindular, fransız və ingilis avropalıları və yeni mühacirlər arasında ciddi 

bərabərsizlik və narazılıq səbəbindən formalaĢdırıb. Ölkədə müxtəlif əhalinin 

mədəniyyətini homogenləĢdirmək məqsədi daĢıyan assimilyasiya siyasətinin 

iflasa uğraması 1971-ci ildə dövlət institutlarının rəsmi olaraq multikulturalizm 

siyasətinə keçməsinə səbəb oldu. Multikultural model mədəni müxtəlifliyin 

müxtəlif formalarının mövcudluğunun qanuniləĢdirilməsini nəzərdə tutur. Multi-

kulturalizmin əleyhdarları multikulturalizmin ictimai diskursu etnikləĢdirdiyini 

və ayrı-seçkiliyi gücləndirdiyini vurğulayır və multikultural cəmiyyətdə sosial, 

iqtisadi, siyasi və regional maraqlar arasındakı ziddiyyətlərin özünü etnik və dini 

ziddiyyətlər kimi büruzə verdiyini göstərir. Multikulturalizm müəyyən Ģərtlər 

daxilində insanların milli-etnik birliklərinin özünə qapanmasını və insanlar 

arasında sərt sərhədlərin yaradılmasını Ģərtləndirir və ―könüllü qapalı dairə‖ ya-
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radır. Yaxud, mədəni kimliyin mütləqləĢdirilməsi, mədəniyyətin arxaik xüsusiy-

yətlərinə üstünlük verilməsi Ģəxsiyyətin sərbəst inkiĢafı yolunda maneələrə 

gətirib çıxarır [3, s.439]. QloballaĢma kontekstində bu, qərb, xüsusən də Ameri-

ka mədəniyyətinin digər mədəniyyətlər üzərində qələbəsi deməkdir. QloballaĢ-

ma nəticəsində bu monokultura yaranmıĢdır [11, s.352]. 

Beləliklə, dünya mədəniyyətinin, onun mədəni nailiyyətlərinin və bəĢəriy-

yətin sosial-mədəni inkiĢafı təcrübəsinin fəal öyrənilməsi üçün mədəni təhsil, 

müxtəlif ölkələrdə elmi biliklərə əsaslanan demokratik idarəetmə sisteminin hə-

yata keçirilməsinə köməklik, dünyada humanitar prinsiplərə əsaslanan demokra-

tiyanın etik-hüquqi normalarına əsaslanan yüksək etik sosial mədəniyyətin for-

malaĢdırılması, qloballaĢma Ģəraitində müxtəlif ölkələrin xalqlarının və vətən-

daĢlarının mədəniyyətinin, dininin və maraqlarının uyğunlaĢdırılması, bəĢəriyyə-

tin sosial və mədəni inkiĢafı, bir-biri ilə əlaqəli inkiĢaf üçün yeni sosial mühitin 

yaradılması, dünya mədəniyyətinin təsdiqi və dünya xalqlarının rifahının 

yaxĢılaĢdırılması üçün layihə və proqramların iĢlənib hazırlanması, müxtəlif 

ölkələrdə sosial-mədəni fəaliyyətin əlaqələndirilməsi və dünya mədəni məkanı-

nın sosial-etik cəhətdən təkmilləĢdirilməsi üçün BMT-nin elmi əsaslı tövsiyələri-

nin yaradılması, dünya mədəniyyət siyasəti məsələləri üzrə qərarların qəbulu, 

dünya inkiĢafının ümumi strategiyasında xalqların intellektual və mənəvi 

mədəniyyətlərinin prioritet inkiĢafına, milli mədəniyyətlərin demokratikləĢməsi-

nə kömək etmək, qloballaĢmanın tələblərinə cavab verən yeni dünya mədəniyyə-

tinin formalaĢması üçün Beynəlxalq Dünya Mədəniyyəti ġurasının yaradılması, 

qloballaĢma Ģəraitində beynəlxalq münasibətlərin və yeni sosial-mədəni mühitin 

formalaĢması üçün Ģəxsiyyətlərin və liderlərin təhsili və yenidən hazırlanması 

üçün Beynəlxalq Dünya Mədəniyyəti Ġnstitutunun açılması. Yuxarıda göstərilən 

Ģərtlərin tətbiqi qloballaĢma Ģəraitində insan inkiĢafının mühüm problemlərini 

düzgün görməyə və həll etməyə, beynəlxalq mədəniyyət siyasətini, beynəlxalq 

münasibətlər sistemini və həyatın humanistləĢdirilməsi prosesini təkmilləĢdirmə-

yə kömək edə bilər [6, s.235]. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙТАКИН ГАСЫМОВА  

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУР: ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

ЗАЩИТЫ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

 Как известно, культура является одной из главных тем современных 

международных отношений. Поскольку процесс Глобализации, начавшийся во второй 

половине ХХ века, затронул все общественные сферы, этот процесс не оставил своего 

влияния и на феномен культуры. Поскольку все культуры в их разнообразии, 

разнообразии и взаимодействии являются общим достоянием человечества, каждая 

культура имеет достоинство и ценность, которые необходимо уважать и сохранять. 

Независимо от своего размера, малочисленности, экономической мощи каждый народ 

имеет право развивать свою культуру. Поэтому народы должны делиться друг с другом 

своим духовным наследием, знаниями и опытом. Однако при осуществлении 

международного культурного сотрудничества должны уважаться независимость и 

суверенитет каждого из них, их национально-культурная самобытность, должны 

создаваться условия, чтобы все народы, участвующие в культурном сотрудничестве, 

получали от этого пользу. 

 Ключевые слова: Глобализация, культура, национально-культурный, 

интернациональный, язык. 

 

SUMMARY 

AYTAKIN GASIMOVA  

GLOBALIZATION OF CULTURES: PRINCIPLES OF INTERACTION AND 

PROBLEMS OF PROTECTION AND DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURES 

 As we know, culture is one of the main topics of contemporary international relations. 

Since the process of Globalization, which began in the second half of the 20th century, has 

affected all public spheres, this process has not left its impact on the phenomenon of culture. 

Since all cultures, in their diversity, diversity and interaction, are the common wealth of 

humanity, each culture has dignity and value that must be respected and preserved. Regardless of 

its size, smallness, economic power, every nation has the right to develop its culture. Therefore, 

peoples should share their spiritual heritage, knowledge and experience with each other. 

However, when international cultural cooperation is carried out, the independence and 

sovereignty of each of them, their national-cultural uniqueness should be respected, and 

conditions should be created so that all peoples participating in cultural cooperation benefit from 

it. 

 Keywords: Globalization, culture, national-cultural, international, language 
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NAXÇIVAN MSSR-DƏ MƏDƏNĠYYƏTĠN TƏRƏQQĠ VƏ ĠNKĠġAF DÖVRÜ  

(1969-1982-CĠ ĠLLƏR) 

 

Ötən əsrin ikinci yarısı Azərbaycan üçün mühüm nəticələrlə yadda qalmıĢdı. Belə ki, 

Ġkinci Dünya müharibəsindən sonrakı ilk on ildə Azərbaycan həm iqtisadi, həm də mədəni 

baxımdan fərqli inkiĢaf yolunda irəlləyirdi. Lakin bütün sahələrdə iĢlər aparılmasına 

baxmayaraq inkiĢaf gözə çarpmır, əksinə respublika digər respublikalardan geridə qalırdı. Bu, 

mədəniyyət sahəsində də belə idi. 1969-cu ildə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev respublikanın 

digər respublikalardan geridə qalmasının qarĢısının alınması yolunda mühüm iĢlər həyata 

keçirməyə baĢladı. Heydər Əliyev xalqın mədəni səviyyəsini artırmaq üçün tədbirlər həyata 

keçirdi. Təhsil sahəsinə xüsusi diqqət artırıldı. Mədəniyyət abidələrinin qorunması və 

restavrasiyası ilə bağlı tapĢırıqlar verdi. Bu proses Naxçıvan Muxtar Respublikasında da geniĢ 

vüsət aldı. Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1970-1980-ci illərdə mədəniyyət 

sahəsində atılan addımlar barədə məlumat verilir.  

Açar sözlər:   tərəqqi, mədəniyyət abidələri, təhsil, milli, xalq teatrı 

 

SSRĠ adlanan birliyin digər respublikaları kimi Azərbaycanın və onun 

hökumət rəhbərinin qarĢısında ölkəni həm iqtisadi, həm də ictimai-siyasi 

baxımdan irəliyə aparmaq, ittifaq miqyasında artan gerilikdən xilas etmək, 

ideoloji yenidənqurma siyasəti aparmaqla və mədəni yeniliklərdən istifadə 

olunmaqla təhsil, elm və səhiyyənin inkiĢaf etdirlməsi dururdu. Əhalinin həm də 

həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılması kimi məsələlər də XX əsrin 70-ci illərinin 

əvvəllərində ölkə rəhbərliyinin qarĢısında konkret vəzifələr qoyurdu. Belə ki, 

XX yüzilliyin 50-60-cı illərində bolĢevik rəhbərlər SSRĠ ərazisində sosializmin 

qələbəsini, Kommunist Partiyasının Ģəriksiz ağalığını təmin etmək üçün xalqın 

gücündən məharətlə istifadə etməyə çalıĢırdılar. Kommunist ideoloqlar tərəfin-

dən ideoloji iĢ elə aparılırdı ki, xalq yaĢadığı sovet cəmiyyətinin qüsursuz bir cə-

miyyət olduğuna inanır, aparılan hər bir iĢin xalqın həyat tərzinin yaxĢılaĢdırıl-

masına yönəldiyini düĢünürdü. Lakin rəhbərlik bütün ittifaq respublikalarında 

əsasən ruslaĢdırma siyasətini həyata keçirir, hər bir sahənin ağalığını Moskvanın 

əlində cəmləĢdirirdi. Sözdə müstəqil olan respublikaların milli-mənəvi dəyərləri 

qəsdən xalqa unutdurulur, təhsil və elmin inkiĢafı sovetlərin nəzarəti ilə həyata 

keçirilirdi. Ümumtəhsil məktəblərində sovet cəmiyyəti ən ali cəmiyyət kimi təh-

silalanlara təlqin edilirdi. Lakin bütün bunlara baxmayaraq imperiya çərçivəsin-

də yaĢayan xalqlar, o cümlədən azərbaycanlılar öz milli varlıqlarını qoruyub 

saxlamağa çalıĢır, yüzillərlə formalaĢmıĢ milli mədəniyyətlərini ölduğu kimi 

gənc nəslə miras qoymaq üçün əllərindən gələni edirdilər. Lakin 1950-1960-cı 

illərdə milli mədəniyyətimizin inkiĢaf etdirilməsi iĢində görülən tədbirlər 

bolĢevik ideologiyası buxovundan qurtara bilmirdi. Bu hal özünü Azərbaycanın 

ittifaq respublikaları içərisində ən geridə qalmıĢ respublika olmasında da 

göstərirdi. 
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1969-cu ildə Azərbaycanda rəhbərliyə baĢlayan Heydər Əliyev respublika-

nı düĢdüyü acınacaqlı vəziyyətdən xilas etmək üçün kompleks tədbirlər həyata 

keçirməyə baĢladı. Həm iqtisadi sahənin inkiĢafı, həm də mədəni səviyyənin 

yüksəldilməsi iĢinə start verildi. Xalq maarif iĢinin yaxĢılaĢdırılması üçün təhsil 

sahəsinə ayrılan vəsaitin həcmi yüksəldildi. Respublikada məktəblərin 

tikintisinə, köhnələrinin isə yenidən təmir olunmasına dair qərarlar verildi. Yeni 

təhsil müəssisələrinin tikintisi, məktəblərin maddi-texniki bazasının yüksəldil-

məsi, bu illərdə Ģagird və tələbə kontingentinin artırılması, xüsusən gənclərin 

ittifaqın digər respublikalarına oxumağa göndərilməsi və təhsilin inkiĢafını əks 

etdirən bir sıra statistik göstəricilər bu sahədə sözün əsl mənasında yeni bir 

mərhələnin baĢlandığını göstərirdi. Bəhs olunan dövrdə 703 min yerlik 1058 

ümumtəhsil məktəb binası tikilib istifadəyə verilmiĢdi. Ümumtəhsil məktəbləri-

nin sayı 4356-ya çatdırılmıĢdı və bu məktəblərdə 1,4 milyona qədər Ģagird təhsil 

almıĢ, məktəblərdə tədris aparan müəllimlərin sayı isə 132 min nəfərə qədər 

artmıĢdı. 1980-ci illərin sonunda respublikada 2185 məktəbdənkənar uĢaq 

müəssisələri, o cümlədən 91 pioner və məktəblilər sarayı, 1593 pioner düĢərgəsi, 

240-dan çox uĢaq idman məktəbi, 210 musiqi məktəbi fəaliyyət göstərmiĢdi.  Bu 

illərdə həmçinin respublikada 87 yeni muzey, 1972-ci ildə ―Azərbaycan xalçası 

və tətbiqi sənət muzeyi‖, Sergey Yeseninin xatirə muzeyi, 1975-ci ildə 

Ü.Hacıbəyovun və S.Vurğunun, 1981-ci ildə Naxçıvanda H.Cavidin, 1982-ci 

ildə Bakıda C.Cabbarlının, Bülbülün ev muzeyləri, rayonlarda onlarla tarix-

diyarĢünaslıq muzeyləri təĢkil olunmuĢdu (9, s. 441).  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1970-1980-ci illərdə sosial-iqtisadi 

sahədə əldə edilmiĢ nailiyyətlər mədəniyyətin inkiĢafına da lazımi Ģərait 

yaratmıĢdı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında maarif iĢinin təĢkili 1959-cu illə 

müqayisədə  1970 və 1980-ci illərdə kəskin dəyiĢikliklərin olduğunu müĢahidə 

edirik. 1959-cu ildə məktəblərdə 25 min nəfər Ģagird oxuduğu halda, on il sonra 

bu rəqəmin iki dəfədən çox olduğu müĢahidə olunur (5, s. 48). 1970-ci ilə aid 

muxtar respublika ilə bağlı bir faktı – ümümtəhsil məktəblərinin sayının 210, 

Ģagirdlərin sayının isə 55 mindən çox olması faktını (1), 1980-ci illərin sonu ilə 

müqayisə etdikdə məlum olur ki, məktəblərin sayı 217-ə, o cümlədən orta 

məktəblərin sayı isə 73-dən 165-ə, Ģagirdlərin sayı 63633-nəfərə, müəllimlərin 

sayı 7200-ə çatmıĢdı (6, s. 136). Naxçıvan MSSR Maarif Nazirliyinin xətti ilə 

tikilən məktəb və uĢaq baxçalarının tikintisinə 1974-cü ildə 2 milyon 621 min 

manat vəsait ayrılmıĢdır. Bu ildə Ġliç (ġərur) rayonunun Sədərək kəndində 1176 

Ģagird yerlik, Naxçıvan rayonunun Cəhri kəndində 1176 Ģagird yerlik, Nehrəm 

kəndində isə 1000 Ģagird yerlik məktəb binaları tikilib istifadəyə verilmiĢdir (3, 

s. 61). Bu illərdə təhsilin əsas aparıcı qollarından biri də orta ixtisas və texniki 

peĢə  məktəbləri idi. Belə ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin bilavasitə diqqət 

və qayğısı ilə yaradılan texniki-peĢə məktəbləri xalq təsərrüfatında kadr 

potensialının artırılması iĢində müstəsna xidmətlər göstərmiĢdi. Əgər Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında 1970-ci ildə yüz nəfərlik Ģagird kontingenti olan bir 

texniki-peĢə məktəbi var idisə, 1980-ci illərin sonlarında bu rəqəm 10-a çatmıĢdı 

(6, s. 137). Həmin illərdə orta ixtisas müəssisələrini-texnikumları bitirən 
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ixtisaslaĢmıĢ kadrlar istehsala cəlb edilir və xalq təsərrüfatının bərpa olunmasın-

da gənc nəslin əməyindən düzgün istifadə edilirdi. 

Naxçıvan MSSR-in 50 illiyinə həsr olunmuĢ təntənəli iclasda Azərbaycan 

KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyev Naxçıvanda mədəni səviyyənin 

yüksələn xətlə inkiĢafına diqqət çəkərək muxtar respublikada inqlabdan əvvəl 

hər 100 nəfərdən 98-nin savadsız olmasını, hazırkı dövrdə isə (1974-cü il) 

müxtəlif təhsil növlərinə 70 mindən artıq insanın cəlb olunmasını vurğulamıĢdı. 

Ulu öndər həmçinin Naxçıvan Pedaqoji Ġnstitutunun açılmasını, Azərbaycan 

SSR Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Elmi Mərkəzinin yaradılmasını respubli-

kada mədəni yüksəliĢə dövlət qayğısının və diqqətinin daimi olmasından irəli 

gəldiyini göstərmiĢdir (4, s. 52). Naxçıvan Ģəhərində yaradılmıĢ Elmi Mərkəz 

(1972) və Batabat yüksəkliyində rəsədxananın fəaliyyətə baĢlaması 1970-1980-

ci illərdə Naxçıvanın elmi həyatında mühüm hadisə olmuĢdur. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında zəhmetkeĢlərə 174 klub və mədəniyyət evi, 200-dən çox rayon, 

Ģəhər və kənd kitabxanası, iki respublika kitabxanası, xalq yaradıcılığı evi, 

mahnı və rəqs ansanbılı, xalq teatrı, 135 daimi kino qurğusu, 7 kino-teatr və 11 

səyyar kino qurğuları xidmət göstərmiĢdir. Bu illərdə həmçinin Bəhruz Kəngərli 

adına və Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Tarix və Azərbaycan 

ədəbiyyatı muzeyləri də fəaliyyət göstərmiĢdir (7, s. 10). Həmin dövrdə muxtar 

respublikada 83 yeni klub, 51 kitabxana, 2 xalq teatrı tikilmiĢ, əhalinin mədəni-

maarif müəssisələri ilə təminatında mühüm iĢlər görülmüĢdür. Bu illərdə 

həmçinin ümummilli lider Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə Naxçıvan Ģəhərində 

mədəniyyət sarayı (1984), xatirə muzeyi, tarix muzeyi, rayonlarda diyarĢünaslıq 

muzeyləri tikilmiĢ, əhalinin istifadəsinə verilmiĢdir (2, s. 69).  

Göründüyü kimi, Azərbaycan xalqının milli mənafeyini hər Ģeydən uca 

tutan Heydər Əliyev mədəniyyət abidələrinin qorunması və yenidən bərpa 

edilməsində israrlı olmuĢdur. O, əldə edilmiĢ naliyyətlərlə bərabər yarımçıq 

qalan iĢlərin də tamamlanmasına xüsusi diqqət yetirmiĢdi. ―Azərbaycan SSR-də 

mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsi, qorunması, bərpası və təbliğinin vəziyyəti 

haqqında‖ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 17 noyabr 1972-ci il 

tarixli qərarında respublika ərazisində yerləĢən tarixi abidələrə ögey münasibətin 

öz əksini tapması və bu sahədə vəziyyətin düzəldilməsi üçün təcili tədbirlərin 

görülməsi ilə bağlı göstəriĢlərin verilməsi Heydər Əliyevin bu sahəyə nə qədər 

önəm verməsini göstərirdi. Həmin qərarda Ordubad və ġuĢa Ģəhərlərində tarixi-

memarlıq qoruqlarının təĢkil edilməməsi məsələsi xüsusi vurğulanmıĢdır. Eyni 

zamanda bir sıra tarixi abidələrin üzərinə lövhələrin vurulmaması məsələsi də 

diqqətdən yayınmamıĢ, hər bir abidənin üzərində onun tarixini əks etdirən 

məlumat lövhələrinin vurulması tapĢırılmıĢdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası 

rəhbərliyi qarĢısında qoyulan məsələlər çox keçmədən öz həllini tapmıĢdır. Belə 

ki, Naxçıvan MSSR Mədəniyyət Nazirliyi Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin 

Rəyasət Heyətinə verdiyi arayıĢda Möminə xatın məqbərəsinin, Yusif Küseyr 

oğlu türbəsinin, Qarabağlardakı qoĢa minarəli baĢtağın mühafizəsi ilə bağlı 

iĢlərin görüldüyü öz əksini tapmıĢdır (3, s. 65). Bu illərdə Heydər Əliyev tarix və 

mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və bərpasına ayrılan büdcə xərclərinin ildən-

ilə artırılmasına nail olmuĢdu.  
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70-ci illərdə muxtar respublikada təhsil sahəsində atılan adımlardan biri də 

1975-ci ildə Naxçıvan Musiqi Texnikumunun açılması olmuĢdu. 1976-cı ildə 

Musiqi Texnikumuna dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun adı verlmiĢdi (8, s. 

237). Yaradılan mədəniyyət ocağında xalq çağlı alətləri, orkestr alətləri, 

fortepiano, xanəndəlik, musiqi nəzəriyyəsi və s. ixtisaslar üzrə orta ixtisaslı 

kadrlar yetiĢdilməyə baĢlanmıĢ, musiqi mədəniyyətimizin rayon mərkəzləri və 

kəndlərdə təbliğ edilməsində əhəmiyyətli dərəcədə iĢlər aparılmıĢdır. Musiqi 

Texnikumu kimi yaradılmıĢ təhsil ocağı bu gün də Naxçıvan Musiqi Kolleci adı 

ilə fəaliyyət göstərir.   

Qeyd edilən bəzi faktlar onu göstərirki, XX əsrin ikinci yarısında sovet 

rejiminin, məlum kommunist ideologiyasının möhkəm bərqərar olduğu respubli-

kada milli mədəniyyətin, təhsilin, emlin inkiĢaf etdirilməsi məslələrinin reallaĢ-

dırılması, əslində çətin və olduqca məsuliyyətli bir iĢ idi. Göründüyü kimi XX 

əsrin 70-80-ci illəri nəticə etibarı ilə Azərbaycan və o cümlədən Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının mədəniyyətinin inkiĢafında əhəmiyyətli bir dövr 

olmuĢdu. Ümummilli ider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq siyasəti, Azərbayca-

nın hərtərfli inkiĢafına yönəlmiĢ qətiyyəti sayəsində təhsil və elm, mətbuat, 

ədəbiyyat, incəsənətin bütün sahələrinin inkiĢafı üçün əlveriĢli imkanlar 

yaradılmıĢdı. Heydər Əliyevin daha çox önəm verdiyi, Azərbaycanın ittifaq 

miqyasında inkiĢafına təkan verəcək ziyalı ordusu, ixtisaslı kadrlar daha da 

artmıĢdı. Özündə tarixi həqiqətləri qoruyub saxlayan, gələcək nəsillər üçün təd-

qiq və təbliğ ediləcək milli-mədəni irsin, Azərbaycan dilində yazılan elmi və 

bədii əsərlərin sayının çoxalması kimi proseslər geniĢ vüsət almıĢdı. Mədəniyyət 

sahəsində atılan addımlar, yeni yaradılan mərkəzlər, çəkilən kinofilmlər, səhnə-

ləĢdirilən teatr tamaĢaları bir növ milli oyanıĢa istqamətlənmiĢ siyasətdə özünü 

göstərmiĢdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi karyerasında, idarəetmə sis-

temində mədəniyyət sahəsinin xüsusi diqqətdə saxlanması məhz həmin illərdən 

elm, təhsil, incəsənət sahələrində geniĢ tərəqqi dövrü baĢlanmasına, müstəqillik 

illərində isə bu sahələrin yeni inkiĢaf mərhələsinə ucalmasına səbəb olmuĢdur. 
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РЕЗЮМЕ 

ГАДИР АКБАРОВ 

ПЕРИОД ПОДЪЕМА И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ НАХЧЫВАНСКОЙ АССР (1969-

1982 ГОДЫ) 
Вторая половина прошлого века ознаменовалась для Азербайджана важными 

результатами. Таким образом, в первые десять лет после Второй мировой войны 
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Азербайджан шел по другому пути развития как в экономическом, так и в культурном 

плане. Однако, несмотря на проводимую работу по всем направлениям, развития не 

заметно, наоборот, республика отставала от других республик. Так было и в сфере 

культуры. Гейдар Алиев, пришедший к власти в 1969 году, начал проводить важные 

работы по недопущению отставания республики от других республик. Гейдар Алиев 

осуществил меры по повышению культурного уровня народа. Особое внимание было 

уделено сфере образования. Он дал задания, связанные с охраной и реставрацией 

памятников культуры. Этот процесс получил широкое распространение в Нахчыванской 

Автономной Республике. В статье представлена информация о шагах, предпринятых в 

области культуры в Нахчыванской Автономной Республике в 1970-х и 1980-х годах. 

Ключевые слова: прогресс, памятники культуры, образование, национальный, 

народный театр 

SUMMARY 

GADIR AKBAROV 

THE PERIOD OF RISE AND DEVELOPMENT OF CULTURE OF NAKHCHĠVAN 

ASSR (1969-1982) 

The second half of the last century was marked by important results for Azerbaijan. Thus, 

in the first ten years after the Second World War, Azerbaijan was advancing on a different path 

of development both economically and culturally. However, despite the work being done in all 

areas, the development is not noticeable, on the contrary, the republic was lagging behind other 

republics. This was also the case in the field of culture. Heydar Aliyev, who came to power in 

1969, began to implement important works to prevent the republic from falling behind other 

republics. Heydar Aliyev implemented measures to increase the cultural level of the people. 

Special attention was paid to the field of education. He gave tasks related to the protection and 

restoration of cultural monuments. This process became widespread in the Nakhchivan 

Autonomous Republic. The article provides information about the steps taken in the field of 

culture in the Nakhchivan Autonomous Republic in the 1970s and 1980s. 

Keywords: progress, cultural monuments, education, national, folk theater 
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NAXÇIVAN VƏ DĠGƏR TÜRKDĠLLĠ XALQLARIN XALÇA SƏNƏTĠ NÜMUNƏLƏRĠ 

ÜZƏRĠNDƏKĠ OXġAR MOTĠVLƏR 
 

Məqalədə qədim türk yurdu olan Naxçıvan bölgəsinə aid xalçalarla digər türkdilli 

xalqların xalça nümunələri üzərindəki motivlərdən bəhs edilmiĢdir. Qeyd edilmiĢdir ki, Naxçıvan  

xalçaları üzərində naxıĢlanmıĢ müxtəlif həndəsi, nəbati, zoomorf və antropomorf naxıĢlar, digər 

türkdilli xalqların xalça sənəti nümunələri üzərində də yer almaqdadır.  Bu isə onu göstərir ki, 

bu ornamenlər xalçalar üzərində ümumtürk mədəniyyətinin bir neçə minillikləri əhatə edən 

tarixini özündə ehtiva edir və hər bir naxıĢ – nəyinsə rəmzidir. Əlbəttə, bütün bunlar bu ərazidə 

yaĢayan xalqların digər türk xalqları ilə bağlı olan  genetik ortaqlığından, mədəni qarĢılıqlı 

əlaqələrindən xəbər verir. Bu baxımdan da çoxĢaxəli sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə malik olan 

Naxçıvan xaçaları ilə yanaĢı digər türkdilli xalqlara məxsus xalça nümunələrinin araĢdırılması 

mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

 Açar sözlər: Naxçıvan bölgəsi, türkdilli xalqlar, xalçaçılıq, sənətkarlıq xüsususiyyətləri, 

naxıĢ  elementləri 

 

Naxçıvan xalçaları hələ qədim zamanlardan Azərbaycan xalçaçılıq sənəti-

nin ən gözəl nümunələri hesab edilmiĢdir. Bu ərazidə toxunan xalçaçılıq sənətinə 

aid çox sayda nümunələr, məiĢət əĢyaları vardır. Bunlar palaz, cecim, kilim, 

Ģəddə, zili kimi xovsuz xalçalar,  sujetli, portret və miniatür xalçalar, o cümlədən 

müxtəlif əl iĢləri, tikmələr, toxuculuq alətləri, xurcun, duz torbası və s. kimi 

əĢyalardır.  Təsadüfi deyil ki, ümumtürk mədəniyyətinin adət-ənənələrini, milli 

ruhunu, mənəviyyatını özündə ifadə edən xalçalarımız dünyada müqayisə 

edilməyən nümunə tək qəbul olunur.  Məhz, bu baxımdan da, N.Diyarbəkirli 

Oktay Aslanapanın tədqiqat iĢlərinə əsaslanaraq xalçanı türk sənətinin ən orijinal 

yaratmalarından biri olaraq, dünya mədəniyyətinə türklərin bir hədiyyəsi kimi 

səciyyələndirmiĢdir [1,  с. 140].  

Naxçıvan o cümlədən də digər türkdilli xalqların xalçaları üzərində rast 

gəlinən naxıĢlardan ən geniĢ yayılanı həndəsi motivli naxıĢlardır. Bu tip  naxiĢlar 

ilk olaraq Orta Asiyada ortaya çıxmıĢ daha sonra Azərbaycan və Anadoluya  

yayılmıĢdır. Ġlk dövrlər magik, sonralar dekorativ əhəmiyyət kəsb edən həndəsi 

naxıĢlar nəsildən-nəslə keçərək möhür kimi də yayılıb. Bu, indi də dünyanın ən 

qədim, çoxsaylı və geniĢ coğrafi ərazilərə yayılan türk xalqlarının xalça və digər 

əl iĢlərində müĢahidə olunur. Türkdilli xalqların xalça sənətində həndəsi naxıĢlar 

olduqca zəngindir. Rusiyada yaĢayan çuvaĢlar, xakaslar, tatarlar, baĢqırdlar, 

bulqarlar, eləcə də Ukraynada karaimlər, Moldovada qaqauzlar, habelə qazax, 

qırğız, türkmən və s. kimi türkdilli xalqların xalça sənətində həndəsi motivlər 

geniĢ yer tutmaqdadır. Sibirdə yaĢayan müxtəlif xalqların toxuculuq sənətində 

əsas aparıcı naxıĢ həndəsi formalı naxıĢlar hesab edilir. 

 Bütün həndəsi formalı naxıĢların arasında ən mükəmməl olanı Üçbucaq-

dır. Üçbucaq ―möhkəmlik‖, ―dəyiĢməzlik‖ və ―dayanıqlılıq‖ anlayıĢlarını ifadə 
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edir. Müasir elmə görə Tanrı, insan və kainat üçlüyü bir üçbucağın küncləri kimi 

möhkəm əlaqəyə malikdir. Təpə nöqtəsi yuxarıya baxan üçbucaq göyün, aĢağıya 

baxan üçbucaq isə yerin simvolu sayılır. Bunların iç-içə keçməsi səmavi 

möcüzələrin yer üzündə ortaya çıxmasını ifadə edir. Üçbucaqların birləĢməsin-

dən altıbucaqlı ulduzlar, romb, kvadratların birləĢməsindən səkkizbucaqlı 

ulduzlar qurulur. 

Həndəsi motivli xalçalar üzərində Ulduz naxıĢına daha çox rast gəlinir. 

AraĢdırmalardan məlum olur ki, qədim türklərdə  günəĢ kimi kainat elementi 

olmaqla ulduz da müqəddəs sayılmıĢ və insanlar ona daim etiqad etmiĢlər. Ulduz 

naxıĢlarından xalçaların yelənlərinin bəzədilməsində və ara sahəsində medalyon 

kimi istifadə edilmiĢdir. Ulduz naxıĢları xalçalarda kainatın, yaranıĢın və 

cənnətin rəmzi kimi qəbul edilir. Anadolu xalçalarında əsasən də Selçuklu 

xalılarında  bu motiv çox geniĢ yayılmıĢdır. Günümüzdə də bu naxıĢ çox istifadə 

olunmaqdadır. Bəzən ulduz dilimləri dəyiĢik formada estetik bir görüntü yaradır. 

Kənarlarında istifadə edildiyi kimi xalçanın iç bəzəmələrində də geniĢ istifadə 

edilir. Bəzən bütün xalça baĢtanbaĢa ulduz (Mühür Süleymanlarla) bəzənmiĢ 

olur. Anadoluda bu naxıĢın xalçalarda çox iĢlənməsini xalça toxuyanın çox 

sıxıntıda olması ilə əlaqələndirirlər və bu naxıĢın uğur gətirən bir motiv 

olduğuna inanırlar. Anadolu xalçalarında adətən bu motivi bir dua kimi 

dəyərləndirilir. Naxçıvan xalçalarında olduğu kimi Anadolu xalçalarında ulduz 

motivi hər çeĢiddə toxunmuĢdur [3, s. 234].  

Həndəsi motivlər arasında ən geniĢ yaılanı SəkkizguĢəli ulduz naxıĢıdır. 

Bu motiv Səlcuq mədəniyyət və sənətinin təməl fiqurlarından biridir. Kvadratla 

dairə arasında bir forma olan səkkizbucaqlı (oktagen) yerlə göy arasındakı 

əlaqənin keçid mərhələsini də simvollaĢdırır. GünəĢ Ģüaları dünyaya, təxminən, 

8 dəqiqəyə gəlir və bu baxımdan 8 rəqəmi kosmik tarazlığı da ifadə etməkdədir. 

Naxçıvan xalçalarında, o cümlədən də digər türkdilli  xalqların xalçalarında 

səkkiz dilimli ulduz Ģəklində medalyonlar toxunur ki, həmin medalyonlar  sanki 

iç- içə səkkiz qollu ulduz Ģəklində təsvir edilir. Ġri medalyonun mərkəzində bir 

nöqtədən ətrafa yayılan səkkiz dilimli və ya səkkiz qollu ulduz Ģəklində motivlər 

xalçalar üzərində geniĢ  Ģəkildə yayılmıĢdır. Bu motiv Anadoluda 16 və 17 

yüzillərdə toxunan Ulduzlu uĢaq xalçalarında, eyni zamanda ġərqi Anadolu 

xalçalarında istifadə edilmiĢdir. Əski Orta Asiya inanclarına görə, iki naxıĢın 

çarpaz olaraq bir-biri üstünə gəlməsindən meydana gələn səkkiz qollu ulduz 

naxıĢı kainatin simvolu hesab edilir. Bu tip xalçalar Tunceli, Balıkesir, Ağrı, 

Ardahan, Ġzmir, Çanakkale, Malatya, Ağrı vs. kimi bölgələrdə toxunmuĢdur [3, 

s. 320]. Naxçıvan xalçalarında bu motivdən geniĢ istifadə edilmiĢdir. 

 Həndəsi təsvirlər arasında Sivastika Motifi  də vardır ki, GörünüĢü xaç, 

çınar yaprağı kimi adlarla adlanmaqdadır. GörünüĢ baxımından bu motifin her 

biri çaxmaq formasında görünməsinə baxmayaraq bütün olaraq baxıldığında 

çərxi-fələk bənzəri bir bəzəmədir. Orta Asya kökenli olduğu söylenen bəzəmə-

nin ―Ģamanlığa inanılan Türklərdə qudrət, bəd  ruhları qovan tilsım‖ kimi 

istifadə edildiyi qəbul edilir. Anadolu da xalı ve digər toxumaların mərkəzində 

hələ də istifadə edilməkdədir. Türkdilli xalqların sənətində bu gün də yaĢayan ən 

qədim motiv bərabər ölçülü çıxıntıları olan xaçdır. Yaratdıqları ilk xaç 
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təsvirlərinin izlərini Sibirin cənubunda qoyan türklər bu ornamentin Avropaya 

ayaq açmasına da səbəb olublar. Bu gün mansi, çuvaĢ tikmələrində olduğu kimi, 

Naxçıvan xalçalarında mürəkkəb quruluĢlu xaç təsviri iĢlənməkdədir. Ġnsanlara 

həyat verən gümüĢ simvolu olan xaç bolluq rəmzi sayılan romblarla eyni 

mənĢədən meydana gəlib.  KeçmiĢdə xaç dini mahiyyət daĢıyan iĢarə idi. Müxtə-

lif ayinlər, əsatirlər, əfsanələr onunla bağlı idi, o möhkəmliyi rəmzləĢdirirdi. Onu 

dörd ünsürün – su, od, torpaq, küləyin birləĢmə sxemi ilə əlaqələndirirlər. Xaç 

od rəmzi idi. Od da günəĢ kimi iĢıq və istilik gətirdiyindən, qədim insanların 

təsəvvürlərində GünəĢ, od və onun əldə edilməsi üçün istifadə edilən alət – xaçla 

(qədim insanlar odu ağacdan olan iki, bir-birinə çarpaz Ģəkildə yerləĢmiĢ çubuq 

vasitəsi ilə əldə edirdilər) sıx birləĢmiĢdi və xaç iĢarəsini GünəĢin rəmzi təsviri 

kimi dairə Ģəkli ilə əlaqələndirməyə baĢlamıĢdılar. Tək Tanrıçılıq dininə sitayiĢ 

edən qədm türklər bərabərtərəfli xaçdan istifadə etməklə Tanrıya – Böyük Səma 

Ruhuna itaətlərini vurğulayırdılar. Bundan baĢqa, xaç bir çox qədim türk 

yazılarında rast gəlinən damğaları bildirir, mənası isə Allaha yaxınlığın baĢlıca 

Ģərti olan günahsızlığı göstərirdi. Xaç iĢarəsi dörd qolludur və türklərin çox 

qədimdən bəri bilinən ―dörd yön‖ anlayıĢının da ifadəsidir. Əslində qədim 

türklər üçün xaç - dünyanın modeli, Tanrı (göy, günəĢ, od, Ģaquli yön – aktivlik, 

kiĢi baĢlanğıcı) -Yer-Su (torpaq, su, üfüqi yön – sabitlik, qadın baĢlanğıcı) 

əlaqəsinin, həyatın varlıq səbəbinin təcəssümü idi və bu baxımdan çox mühüm 

anlam daĢıyırdı. Onların təfəkküründə xaç əksliklərin vəhdətindən (Göy-Yer, 

iĢıq- qaranlıq, kiĢi- qadın, mənəvi-maddi, Ģaquli-üfqi və s.) meydana gələn vahid 

həyatı, bu əksliklərin müvazinətini və harmoniyasını ifadə edir və qoruyurdu. 

Türkdilli xalqların xalçalarında olan bu naxıĢ Naxçıvan xalçalarında da geniĢ yer 

tutmuĢdur [4].  

  Qeyd edək ki, Qurani Kərimin Zariyyat surəsi ayə 49-da yazılır ki, Cənabi 

Hakk hər yaratdığını cift olaraq yaratmıĢdır. Qadın-kiĢi, yerlə-göy, günəĢlə-ay, 

dənizlə-torpaq, dağla-təpə yazla-qıĢ, həyatla-ölüm, acıyla-Ģirin, aydınlıqla –

qaranlıq  və s. həmçinin, Vaqiə surəsinin 76-cı ayəsində təfsirçilər ayənin izahını  

iki yaĢıl ağacın bir birinə sürtülməsiyə hasil olan atəĢ də ağıllara durğunluq 

verən ibrət örnəklərdən biridir- deyə söyləyirlər. 

Xalçalar üzərində geniĢ yayılmıĢ həndəsi motivlərdən biri də romb 

motividir. qarmaqlı romb – bəhrə verən Ana - Torpağın rəmzi, məhsuldarlığın 

simvolu olan bəhər verən tarlanın iĢarəsidir. On iki qarmaqlı romb isə dövriliyi 

bildirir və ilin on iki ayı ilə bağlı idi. Ġki qarmaqlı romb qoyun buynuzunu, dördü 

isə bir cüt qoyun buynuzunu bildirirdi. Xalçalarda buynuzların təsviri təsadüfi 

xarakter daĢımır, çünki hələ qədim zamanlardan türkdilli xalqlarda bu motiv 

qüdrət rəmzi idi. QarmaqĢəkilli motivlər isə onlara Ģər ruhlardan qoruyucu kimi 

xidmət göstərirdi. Romb Təbriz, ġirvan, Qarabağ toxuculuq məktəblərində əsas 

aparıcı element - ―göl‖ Ģəklində təsvir edilir. Türkmən xalçalarında ―göl‖ 

mahiyyətcə tayfaların özünəməxsusluğunu əks etdirən damğalara çevrilib. 

Həmçinin, xalçalar üzərində naxıĢlanan paxlava və ya romb – dünyanın 

rəmzidir. Üçbucaqların rombun ətrafında verilməsi Peyğəmbərin Allahın yerdə 

elçisinə iĢarədir. Paxlava içərisində iĢlənmiĢ 4 ədəd üçbucaq gecə və gündüzü, 4 

istiqaməti (cənub, Ģərq, qərb, Ģimal), 4 ünsürü - hava, su, torpaq, odu göstərir, 12 
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ədəd quĢ baĢı - ildə 4 fəsli və hər fəsldə 3 ayı ifadə edir. Bəzi mənbələrə görə, 

dördlük – havanı (yel), suyu, torpağı, odu (istiliyi) bildirir. Yəni mövcudata dair 

nə varsa, onların canında bu dörd ünsür yer almıĢdır. Qazax toxuculuq 

məktəbinə daxil olan ―Qaçağan‖, ―Kəmərli‖, Qarabağın ―Muğan‖ xovlu və 

―Zili‖ xovsuz xalçalarında, Təbriz və ġirvanın ―Gəzməli‖ adlı kilimlərində, 

Türkmənistanın ―Sarı qulak‖ yomut çuvallarında ətrafı qarmaqlarla bəzədilən 

romb formalı ―göl‖lər oğuz tayfalarının totemi kimi təsnif edilib. Bu qarmaqlar 

xalq arasında - ―dırnaq‖ adlanaraq ov quĢlarının rəmzi obrazını xatırladır. Bu 

gün də Avropa və Orta Asiya xalqlarının ən çox sevilən motivləri ətrafları 

qarmaqlı romb, xaç, səkkizguĢəli ulduz və s. naxıĢlardır.  

Naxçıvan xalçaları üzərində haĢiyə zolaqlarından istifadə edilən üçbu-

caqlar üzərində romb naxıĢlı elementlərə rast gəlinir ki, bu tip motivləri çuvaĢ, 

türkmən və qaraqalpaqların xalça nümunələri üzərində geniĢ yayıldığı qeyd 

edilir. Həmçinin Sibirdə yaĢayan mansi və xanti xalqlarının, eləcədə onlara  ən 

yaxın türkdilli xalqlar hesab edilən çuvaĢ, baĢqırd və qırğızların xalça sənəti 

nümunələri üzərində haĢiyə zolaqlı naxıĢlar geniĢ yayılıb. Bu təsvir Türkiyənin 

―UĢak‖ xovlu xalçalarında, QaĢqay ―kilim‖lərində, Bakının ―Suraxanı‖, Qara-

bağın ―Vərni‖ və ―TalıĢ‖, Qazaxın ―Qaraçöp‖ və s. xalçalarında da toxunur. Rast 

gəlinən bu haĢiyə elementi iĢlənmə üslubu, semantikası və tipinə görə bütün 

türkdilli xalqların incəsənətində stilizə edilib. Müxtəlif variantlarda yayılıb və 

onlara qonĢu olan xalqların əl sənətlərinə-əsasən tikmə və geyimlərinə təsir edib. 

Xalçalar üzərində altı guĢəli ulduz rəsmlərinə də rast gəlinir. Bu rəsmlərdə altı 

guĢəli ulduz, ata, ana, uĢaq, göy, kainat, axirət mənasını ifadə edir. Qeyd edək ki, 

xalçalarımızla yanaĢı digər sənət nümunələri üzərində də altı guĢəli ulduz 

rəsminə rast gəlinir. Ġslamı bilgilərdə bu iĢarə müqəddəs hesab edilir. Ġslam 

alimləri Qurani-Kərimə əsaslanaraq kainatın altı gündə və ya altı dövrdə yaran-

dığını qeyd edilər. Bu baxımdan da altı rəqəminin islam dini bilgilərində 

müqəddəs bir rəqəm olduğu qeyd edilməkdədir. 

Naxçıvanda toxunan xalçaların yelənlərini ortada toxunmuĢ göllərdən və 

ara sahələrdən ayırmaq üçün daha çox dalğavarı xətlərdən istifadə edilir ki, bu 

naxıĢ əsasən iki və ya üç yelənlə toxunmuĢ naxıĢları bir-birindən ayırmaq 

məqsədi ilə istifadə edilir. Xalçaçılar tərəfindən bu motiv sadə həndəsi 

ornamentlərdən biri kimi dəyərləndirilir. Qədim zamanlarda Orta Asiyada, 

Yaxın ġərqdə, eləcə də Azərbaycanda suyu həyatın ən lazımlı Ģərtlərindən qəbul 

edərək onu xalçalar və digər sənət əsərləri üzərində balıq, quĢ, ördək formasında 

təsvir edirdilər. Axar suyu isə düz və ya dalğalı xətlərlə göstərirdilər. Naxçıvan 

xalçalarının kənar yelənləri üzərində iĢlənmiĢ və memarlıqda da ―miandra‖ adı 

ilə tanınan ―S‖ formalı naxıĢ, xalçalarda ―Su‖ elementinin rəmzi hesab edilir. Bir 

çox kompozisiyalarda su elementi bitki elementi ilə birlikdə iĢlənir. Türklərdə su 

göl, bitki-ağac kultu ilə bağlıdır. YaĢıllığın, suyun onqonlarının mifik səciyyələri 

birləĢərək, yaĢıllıq, su, gənclik ilahəsi -―Öləng‖i ifadə edir. ―Öləng‖ ilahəsi - 

bitkini göyərdən, istiliyi, yazı qoruyan qadın və kiĢi baĢlanğıcıdır. ―Öləng‖ həm 

də yaĢıllıq, gənclik, ailə ilahəsinin adıdır [5, s. 54-60]. 

Naxçıvan xalçalarında çox iĢlənən elementlərdən biri də nəbati naxıĢlardır. 

Bu naxıĢlar xalçalar üzərində iki formada-həndəsiləĢmiĢ yəni düzxətli və əyri 
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xətli toxunubdur. Xalçalar üzərində ən çox təsadüf edilən həyat ağacı, sərv, nar, 

palıd ağacları təsvirləridir. Ümumiyyətlə, ağac, bitki aləmi ilə ruhsal vəhdət, 

insanın, nəslin, soyun, icmanın nəbatatla bağlılığı türklər qədər heç bir xalqda 

mövcud olmayıb. Ağac, bitki, göylük, nəbatat türk mədəniyyətinin mühüm 

anlayıĢlarıdır Gül-çiçək və yarpaq naxıĢları ilahi eĢqi simvolizə edir. Gül və 

qərənfil motivləri Cənnəti ve Dünya evi gözəllikləri simvolizə edir. Gül 

təsvirlərinin həndəsiləĢdirilərək buynuzu xatırladan qarmaqvari xaçabənzər 

üslubda təsvirinə çuvaĢ, qaraqalpaq tikmələrində rast gəlindiyi kimi, qazax, 

qırğız xalılarında da təsadüf olunur. Xalçalar üzərində ağac, yarpaq, gül və çiçək 

rəsmləri də geniĢ formada öz əksini tapmıĢdır. 

AraĢdırmalardan məlum olur ki, ağac simvolu Türk Ģamançılığının, əsatir 

və folklorunun, etnoqrafiyasının, xalq sənətinin özəyini təĢkil edir. Buna görə də 

türk mifoloji sistemlərinin tədqiqində ağac simvolunun təfsiri xüsusilə vacibdir. 

Altay yaradılıĢ dastanlarında Ay və GünəĢlə əhatə olunmuĢ doqquz budaqlı 

Ģaman ağacı, Abakan türklərində Dəmirdağda bitən yeddi budaqlı qayın ağacı 

təsvir olunur. Həyat ağacının çeĢidli Ģəkil dəyiĢmələrindən olan Qaba ağac – 

nəsil ağacı türk folklorunda geniĢ intiĢar tapıb. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un poetik 

frazeologiyasında rast gəldiyimiz ―Qaba ağac‖ ifadəsi, Ģübhəsiz ki, oğuz-qıpçaq 

xalqlarının əsatiri olan həyat ağacı ilə bağlıdır. Qaba ağacın kökləri yeraltı dünya 

və ya keçmiĢ, budaqları səma və ya gələcək anlamındadır: ―BaĢı ala baxar 

olsam, baĢsız ağac! Dibi ala baxar olsam, dibsiz ağac!‖ Ağacın quruması nəslin, 

soyun ölümü, ağacın canlılığı isə əksinə, dirilik, həyat deməkdir: [5, s. 63]. 

Naxçıvan xalçaları üzərində tez-tez rast gəlinən bir çox heyvan təsvirləri də 

vardır. Bunlardan qoç, maral, əjdaha, dəvə, at, qurd və s. kimi rəsmləri nümunə 

göstərmək olar. AraĢdırmalar göstərir ki, qoç türkdilli xalqlar arasında uzaq 

keçmiĢlərdən müqəddəs heyvanlardan biri sayılıb. Qədimdə türklər yer allahına 

qoç, göy allahına at qurban kəsiblər. Qoç buynuzu motivi bərəkət, qəhramanlıq, 

güc, qüvvət, qüdrət simvolu hesab edilir [8]. Qoç buynuzları təkcə Naxçıvan 

xalçalarında deyil, Türkmənistanda və Anadoluda toxunan xalçaların əksəriy-

yətində var. Onun ən orijinal nümunələrinə Türkmənistanda Yomut, Salor, 

Tekin, BəĢir, Türkiyədə Ərzurum, Qars, Ağrı və Bitlisdə toxunan xalçalarda 

təsadüf edilir. Xalçalar üzərində at və dəvə naxıĢına da rast gəlinməkdədir. 

Xalqımızın ata olan yüкsəк münasibəti folкlor nümunələrində də diqqəti cəlb 

edir.  At həm namus, qeyrət, həm də ucalıq rəmzi  кimi tanınır. Naxçıvan 

xalçaları içərisində dəvə naxıĢı da vardır. Öz spesifik toxunuĢu və bədii quruluĢu 

ilə seçilən xovsuz xalça növü olan Ģəddə tipli xalçaların üzərində bəzən atlıların 

və dəvələrin növbələĢərək cərgə ilə düzülməsi, yaxud çullarla bəzədilmiĢ dəvə 

karvanı süjetləri öz-özlüyündə bir fəlsəfi məna kəsb edir. Bu, daim dövr edən 

əbədi həyatın, ömür karvanının simvoludur.  

Naxçıvan xalça sənəti nümunələri üzərində  digər heyvan tipli təsvirlərdən 

biri də əjdaha rəsmidir. Həm real, həm də mücərrəd Ģəkildə toxunan qarmağa-

bənzər belə təsvirlər xalçalar üzərində daha geniĢ yayılmıĢdır. Qarmağabənzər 

bu tip rəsm elementi Qarabağ və Qazax xalçaları ilə yanaĢı Naxçıvan xalçaları 

üzərində də əks olunmuĢdur. Vərnilər üzərində əjdaha təsvirinə daha çox rast 

gəlinir. "Vərni‖lərdə əjdəhalar adətən xalı boyu simmetriya əsasında yerləĢdirili-
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bdir. Onlar uzun quyruq və qoĢabuynuzlu təsvir olunubdu. Adətən əjdaha təsvi-

rinin daxili hissəsində, elə bil ki, su üzərində süzən quĢlar toxunubdu. Qocaman 

toxucuların verdiyi məlumatlara görə, bunlar əjdahanı suyun qoruyucusu kimi 

təmsil edirlər. Əcaib ilanabənzər bu heyvan Azərbaycan xalq nağılları və 

dastanlarında da suda yaĢayıb, suyun qoruyucusu kimi təsvir edilib [4].  

Xalçalar üzərində çox rast gəlinən naxıĢlardan biri də müxtəlif quĢ 

motivləridir. Tarixin qədim dövrlərindən bu günədək sənət abidələrinin, o 

cümlədən də xalçaların üzərində rast gəlinən quĢ motivlərinin müxtəlif semantik 

mənaları var. QuĢ rəsminə ilk dəfə olaraq ġumerlərin ―Bilqamıs‖ dastanında rast 

gəlinir. Burada quĢ dirilik ağacı ilə əlaqəli çıxıĢ edərək ölməzlik simvolunu ifadə 

edir‖  ġərq aləmində quĢ insanın ruhu mənasını ifadə edir. Hər bir insanın quĢ 

Ģəklində bir qoruyucu ruhu olduğu, ölən insanın ruhunun göyə yüksəlib quĢ kimi 

uçması, biri öləndə ―quĢ kimi uçdu getdi‖ tipli ifadələr hələ də xalq arasında 

mövcuddur. Qədim türklərin minilliklər öncə yaranıb inkiĢaf edən inamlarında 

quĢ təsvirləri böyük simvolik əhəmiyyət daĢımıĢ, semantik mənada güc – qüdrəti 

ifadə etmiĢdir. Bu mənada Oğuz tayfasının (Oğuz xanın 24 nəvəsinin) damğası, 

onqonu məhz – qırğı, çalağan, Ģahin, humay, qartal və s. quĢların adı ilə bağlı 

olmuĢdur [7].   

Bu cür motivlər həm sosial həyatla həm də inanclarla bağlı olaraq sənət 

əsərləri üzərində istifadə edilmiĢdir. AraĢdırmalara görə quĢ təsvirli bəzəmələr 

ölüm, gözəllik, uğur, uğursuzluq, quvvət, oxĢatma və ucalıq kimi simvollarla 

iĢlənməkdədir. Onu da qeyd edək ki, Anadoluda  quĢ motifi qədər geniĢ anlam 

daĢıyan baĢqa motif yoxdur. BayquĢ, qarga kimi kuĢlar uğursuz, göyərcin, 

qumru, bülbül kimi ise uğurlu sayılır. Təsadüfi deyildir ki, quĢ rəsmləri 

Anadoluda qurulmuĢ bir çox imparatorlukların simvolu hesab edilmiĢdir.  

 Xalçalar üzərində tez-tez təsadüf edilən quĢ rəsmləri arasında TovuzquĢu 

rəsmi üstünlük təĢkil edir. Xalçalarda bu quĢun obrazı çox stilizə edilmiĢ bir 

tərzdə tətbiq olunur. TovuzquĢu təsvirinin geniĢ yayılması səbəbsiz deyil. 

Toplanılan materiallardan məlum olur ki, uzaq keĢmiĢlərdə tovuzquĢu türkdilli 

xalqlar arasında müqəddəs ocağın tanrısı sayılıbdır. Hələ VI yüzillikdə Bizans 

səfirləri Mərkəzi Asiya hakimi Ġstemi paĢanın hüzurunda olarkən türklərin bu 

quĢu müqəddəs sayaraq ona sitayiĢ etdiklərini göstəriblər. Çin mənbələrinin 

verdiyi məlumatlara görə, VII yüzillikdə Mərkəzi Asiyada yaĢayan türklərin öz 

damğalarında da bu quĢun təsviri olub. Azərbaycanda bu quĢun rəmzi xarakter 

daĢıyan təsviri də vardır. O, alov diliminə bənzər ―buta‖ rəsmidir. KeçmiĢdə 

Azərbaycanda ―tovuzlu‖, ‖butalı‖ adlı xüsusi xalılar toxunubdu. Naxçıvan 

xalçalarında naxıĢlanan ―buta‖ elementi isə öz bədii quruluĢuna və texniki 

üslubuna görə ―Naxçıvan butası‖ adını daĢıyır. Türk xalqlarında "buta"lar qrup-

qrupdur. Bunlar əsasən dörd böyük qrupa bölünür. Həmin qruplar aĢağıdakı kimi 

sıralanır: Xalça bəzəyində iĢlədilən "buta"lar; Ailə həyatını təmsil edən 

"buta"lar; Rəmzi mahiyyət daĢıyan "buta"lar; Müxtəlif formalı "buta"lar.  

Naxçıvanın xovsuz xalçaları və xalça məmulatları üzərində qartal və qoĢa 

baĢlı qartal təsvirləri də vardır. Babək rayonunun Payız kəndində XX əsrdə 

toxunmuĢ kilimin qırmızı rəngli ara sahəsi üzərində qara rəngdə qoĢa baĢlı qartal 

təsvirləri iĢlənibdir.  Həmçinin,  Naxçıvan xalça muzeyində 1950-ci ildə Sədərək 
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rayonunun Kərki kəndində toxunmuĢ xalçada havada qanad açmıĢ qartal, qoç 

təsvirləri  vardır.  Əski türklərdə qartal müqəddəs sayılaraq hakimiyyət niĢanəsi 

idi. QoĢa baĢlı qartal türk uluslarının, türk cəmiyyətinin quruluĢunun rəmzi idi. 

Biri xəzinə, digəri dövləti tərənnüm edirdi. Dövləti xəzinəsiz, xəzinənəni isə 

dövlətsiz təsəvvür etmirdilər. Bu motiv türklər tərəfindən maddi və mənəvi 

mahiyyət daĢıyır [6, s. 89,91].  

Xalçalar üzərində, dini məzmun daĢıyan təsbeh, möhür, ələm, mehrab və s. 

kimi əĢyaların təsvirlərinə də rast gəlinir ki, bu cür rəsmlər də təbii ki,  islam 

mədəniyyəti ilə bağlıdır. Xalçalar üzərində əks olunan hər bir naxıĢ, ahəng və 

ölçü, axıcılıq, rəng çaları, yığcamlıq, adət-ənənəyə bağlılıq bir baĢa qədim 

türklərin milli - mənəvi dəyərlərindən örnəklərdir. Qeyd etmək olar ki, tarixin 

hər bir mərhələsində xalçaçılıq sənəti üzərində ustalar həm qədim türk 

mədəniyyətinə, mifologiyasına, həm də islami dəyərlərə yer vermiĢ və bunu 

xalçaçılıq sənəti nümunələri üzərində  təcəssüm etdirmiĢlər. L.Kərimov yazır ki, 

Azərbaycan xalçaçılıq sənətində iĢlədilən bütün bəzək elementləri real mühitdən 

alınmıĢ təsvirlərdən ibarətdir [2, s. 5].  

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, xalça bir simvoldur, rəngərin dili ilə 

yazılan kitabələrdir. Hər ilmənin öz fəlsəfəsi, hər rəngin öz ruhu, hər naxıĢın bir 

hikməti var. Xalçalar-keçmiĢdən bugünə yol gələn özündə böyük mətləbləri 

saxlayan səlnamələrdir. Həmin salnamələr isə bütün türkdilli xalqların 

tarixindən, dini və mifoloji dünyagörüĢündən, mədəniyyətindən bizə verilən 

mesajlardı.  
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РЕЗЮМЕ 

САРА ГАДЖИЕВА 

ПОДОБНЫЕ МОТИВЫ НА КОВРОВОМ ТВОРЧЕСТВЕ НАХЧИВАНСКОГО И 

ДРУГИХ  ТЮРКОЯЗЫКНЫХ НАРОДОВ 

В статье рассматриваются мотивы на коврах древнетюркской земли Нахчыван и 

других тюркоязычных народов. Отмечено, что на нахчыванских коврах вышиваются 

различные геометрические, растительные, зооморфные и антропоморфные узоры, а также 

образцы коврового искусства других тюркоязычных народов. Это говорит о том, что эти 

орнаменты содержат в себе историю общетюркской культуры, охватывающую несколько 

тысячелетий на коврах, и каждый узор является символом чего-то. Безусловно, все это 

свидетельствует о генетической общности и культурном взаимодействии народов, 

проживающих на этой территории, с другими тюркскими народами. С этой точки зрения, 

наряду с нахчыванскими крестами, обладающими многогранными художественными 

http://azerbaijani-studies.blogspot.com/


 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

особенностями, важно изучение образцов ковров, принадлежащих другим тюркоязычным 

народам. 

Ключевые слова: Нахчыванский край, тюркоязычные народы, ковроткачество, 

ремесленные особенности, элементы узора. 

 

SUMMARY 

SARA HAJIYEVA 

THE SIMILAR MOTIVES ON THE EXAMPLES OF CARPET ART OF NAKHCHIVAN 

AND OTHER TURKIC-SPEAKING PEOPLES 

In the article it has been dealt with the motifs on the carpets of the ancient Turkic land of 

Nakhchivan and other Turkic-speaking peoples. It was noted that various geometric, floral, 

zoomorphic and anthropomorphic patterns embroidered on Nakhchivan carpets, as well as 

examples of carpet art of other Turkic-speaking peoples. This shows that these ornaments 

contain the history of all-Turkic culture covering several millennia on the carpets, and each 

pattern is a symbol of something. Of course, all this indicates the genetic commonality and 

cultural interaction of the peoples living in this area with other Turkic peoples. From this point of 

view, along with Nakhchivan crosses with multifaceted artistic features, it is important to study 

carpet samples belonging to other Turkic-speaking peoples. 

Keywords: Nakhchivan region, Turkic-speaking peoples, carpet weaving, handicraft 

features, pattern elements  
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QLOBALLAġMA PROSESĠNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI DAXĠLĠ VƏ 

XARĠCĠ SĠYASĠ KURSUNUN TƏHLĠLĠ - ÜMUMMĠLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEV ĠRSĠ 

1991-ci il oktyabrın 18-də müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan Respublikası üzləĢdiyi 

problemlərə baxmayaraq, bu gün sürətlə inkiĢaf edir. Dünyanın aparıcı dövlətləri tərəfindən 

etibarlı strateji tərəfdaĢ kimi tanınan Azərbaycan beynəlxalq aləmdə öz yerini təsdiqləmiĢ, 

ümumbəĢəri problemlərin həllində, yer üzündə sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanmasında, 

xalqların və mədəniyyətlərin yaxınlaĢmasında, qlobal iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsində 

fəal iĢtirak edir. Eyni zamanda, Azərbaycan coğrafi mövqeyi və təbii sərvətləri ilə 

fövqəldövlətlərin geostrateji maraqlarının hədəfinə çevrilib. Məhz bu səbəblər Azərbaycan 

Respublikasını xarici təsirləri neytrallaĢdırmaq və daxili potensialını gücləndirmək üçün yeni, 

praqmatik və çevik xarici siyasət konsepsiyası hazırlamağa sövq edir. 

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, Heydər Əliyev, qloballaĢma, dövlət, xarici siyasət. 

XX əsrin sonu - XXI əsrin əvvəllərində dünyada baĢ verən köklü siyasi 

proseslərin, beynəlxalq münasibətlərin və beynəlxalq hüququn məzmun və ma-

hiyyətinin, dünya siyasətinin ənənəvi prinsiplərinin köklü dəyiĢikliklərə məruz 

qalmasının, milli dövlətlər - planetin əsas siyasi həyatının subyektləri getdikcə 

öz suveren hüquqlarından məhrum olunmasının və yeni dünya nizamının 

yaranmasının üç əsas müəyyənedicisi, determinantı (səbəbkarı) vardır. Bunlar: 

1) Bütün dünyanı əhatə edən və bəĢəriyyətin ―millət-dövlət-vətəndaĢ‖ prinsiplə-

rinə getdikcə daha çox meydan oxuyan qloballaĢma;

2) BəĢəriyyətin sosial nizamı kimi dövlətlərarası inteqrasiya beynəlxalq münasi-

bətlərin gündəminə gəlir;

3) Dünya siyasətinin transmilliləĢməsi beynəlxalq münasibətlərin, beynəlxalq

hüququn və beynəlxalq davranıĢın əsası kimi demokratiya, vətəndaĢ cəmiyyəti,

insan hüquq və azadlıqları prinsiplərinin bərqərar olmasından və bu normaların

hökumətlərarası və qeyri-hökumət təĢkilatları tərəfindən milli dövlət qurumları-

nın inhisarından çıxarılması, yeni aktorlar hesabına dövlətin suveren hüquqlarını

məhdudlaĢdırılmasından ibarətdir [3, s. 116].

Hər üç determinant nisbətən müstəqil inkiĢaf etsə də, müasir dünya siyasə-

tinin və beynəlxalq münasibətlərin vahid tendensiyası çərçivəsində bir-birini 

tamamlayır. Çünki hər hansı bir proses inkiĢaf və qloballaĢma ilə bağlı təzahür 

etsə də, digər tərəfdən bu prosesə rəhbərlik edən qeyri-hökumət təĢkilatlarının və 

ya digər aktorların rolu nəticəsində baĢ verir [5, s.117]. 

XX əsrin sonlarında dünyada yaĢanan qlobal proseslər, xüsusilə VarĢava 

Müqaviləsi TəĢkilatının ləğvi, ―soyuq müharibə‖nin baĢa çatması və SSRĠ-nin 

parçalanması siyasi mühitin ciddi Ģəkildə dəyiĢməsinə, beynəlxalq aləmdə yeni 

geosiyasi vəziyyətin yaranmasına səbəb oldu. Postsovet məkanında yeni yaran-

mıĢ müstəqil dövlətlərin bilavasitə beynəlxalq münasibətlər sistemində iĢtirak 

edərək öz maraqlarını ifadə edən xarici siyasət kursunu həyata keçirməyə 
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baĢlamaları dünyada dövlətlərarası münasibətlərin yeni tənzimlənmə formasının 

yaranmasına səbəb olmuĢdur. Bu, bir tərəfdən, beynəlxalq aləmdə siyasi 

gərginliyin azalması, qlobal münaqiĢənin aradan qaldırılması, digər tərəfdən, 

siyasi, iqtisadi və hərbi strateji əhəmiyyət kəsb edən maraqların və mənafelərin 

kəsiĢdiyi bir sıra yerli mərkəzlərin yaranması ilə səciyyələnirdi [2, s.170]. 

Mühüm geosiyasi məkanda yerləĢən Azərbaycan Respublikası 1991-ci il 

oktyabrın 18-də öz müstəqilliyini elan etmiĢ, 1980-ci illərin sonu, 1990-cı illərin 

əvvəllərində beynəlxalq aləmdə baĢ verən dəyiĢikliklər milli dövlətçilik prinsip-

lərinə uyğun yeni xarici siyasət marĢrutunun yaradılmasının və həyata keçiril-

məsinin ən mühüm məsələ kimi gündəmə gətirilməsinə səbəb olmuĢdur. Qısa 

müddətdə dünyanın bir çox dövlətləri tərəfindən rəsmən tanınan Azərbaycan 

Respublikası 1992-ci il martın 2-də BMT-yə üzv qəbul edilmiĢdir [6, s.170-171]. 

Dövlətlərin xarici siyasətinin ümumi ruhu, istifadə etdikləri üsul və alətlər 

dərhal beynəlxalq münasibətlər sisteminə təsir göstərir. Bəzən bu təsir o qədər 

güclü olur ki, bütün beynəlxalq münasibətlər sistemi dəyiĢir. Əgər belədirsə, 

geosiyasi statusundan asılı olmayaraq hər bir dövlətin xarici siyasətinin ümumi 

beynəlxalq vəziyyətə təsir göstərməsi ehtimalını qəbul etməliyik. Belə həssas 

Ģəraitdə yaxın keçmiĢdə müstəqillik əldə etmiĢ dövlətlər öz xarici siyasətlərini 

çox diqqətlə seçməli idilər. Təbii ki, dövlət müstəqil və suveren olmaq istəyirsə, 

bunu etməlidir [7, s.97]. 

Dağlıq Qarabağda erməni separatizmi və Ermənistanın hərbi təcavüzü 

nəticəsində dərinləĢən ciddi siyasi və iqtisadi problemlər Azərbaycan dövlətinin 

xarici siyasət fəaliyyətini müĢayiət etmiĢ, diplomatiyası qarĢısında çox mühüm 

vəzifələr qoymuĢdur. Təcavüzün və millətçi separatizmin qarĢısının alınması, 

onların ağır nəticələrinin aradan qaldırılması, dövlətin ərazi bütövlüyü və 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, dünya birliyi ilə siyasi və iqtisadi inteqrasiya-

nın zəruriliyi məqsədyönlü, ardıcıl və fəal xarici siyasətin həyata keçirilməsini 

tələb edirdi. Beynəlxalq ictimaiyyəti Azərbaycanla qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıq 

əlaqələrinin qurulması zərurətinə inandırmaq, milli maraqları dünya döv-

lətlərinin kəsiĢən və toqquĢan maraqları ilə uzlaĢdırmaq, beynəlxalq müstəvidə 

Azərbaycanın müstəqilliyinə və təhlükəsizliyinə təminat əldə etmək üçün ciddi 

səylər göstərilməli və intensiv fəaliyyət həyata keçirilməli idi [6, s.171 ].  

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində, 

dövlət maraqlarının qorunmasında ölkənin zəngin iqtisadi potensialı və əlveriĢli 

geosiyasi mövqeyi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu amillər milli dövlətin maraq-

larına cavab verən səmərəli və məqsədyönlü xarici siyasət kursunun həyata 

keçirilməsi üçün ilkin əlveriĢli zəmin yaradır. Lakin mövcud ilkin potensialın və 

əlveriĢli zəminin reallaĢdırılması, onlardan maksimum istifadə edilməsi beynəl-

xalq aləmdə gedən proseslərin ciddi Ģəkildə öyrənilməsini, Azərbaycanın 

maraqlarına uyğun incəliklə, hərtərəfli düĢünülmüĢ, əsaslandırılmıĢ, bütün Ģəraiti 

nəzərə alan addımların atılmasını tələb edirdi. 

Hələ 1988-ci ildən keçirilən mitinqlərdə Azərbaycan xalqı respublikanı 

xilas etməyin yolunu ancaq Heydər Əliyevdə görürdü. Onlar israrla onun 

respublikaya qayıtmasını istəyirdilər. 1992-ci il oktyabrın 16-da Azərbaycanın 

91 nüfuzlu ziyalısı – alim, müəllim, jurnalist, hüquqĢünas, həkim, fəhlə, siyasət-
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çi ―Səs‖ qəzeti vasitəsilə Heydər Əliyevə hakimiyyətə qayıtmaq üçün rəsmi 

çağırıĢ etdilər. ġübhəsiz ki, Heydər Əliyev kimi vətənpərvər millətin bu ağır 

vəziyyətinə kənardan baxa bilməzdi. Azərbaycan xalqı ağır böhrandan çıxmaq 

üçün Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsini tələb etdi və o zamankı 

Azərbaycan rəhbərliyi Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməli oldu. Nəhayət, bu 

çağırıĢları nəzərə alan Azərbaycan xalqının böyük oğlu 1993-cü il iyunun 9-da 

Bakıya qayıtdı. Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdıĢı ilə ölkənin 

ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, elmi-mədəni həyatında beynəlxalq norma və 

prinsiplərə uyğun müstəqil dövlət quruculuğu prosesinin baĢlanğıcı üçün real 

dönüĢ yarandı. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin konseptual əsasları, 

məqsədləri, prinsipləri və əsas xüsusiyyətləri 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul 

edilmiĢ Azərbaycan Konstitusiyasında və Prezident Heydər Əliyevin nitqlərində 

öz əksini tapmıĢdır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 10-cu maddə-

sində göstərilir ki, Azərbaycan digər dövlətlərlə və xarici dünya ilə münasibətlə-

rini ölkənin mənafelərini təmin edən beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri 

əsasında qurur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 1993-cü il oktyabrın 10-

da keçirilən rəsmi andiçmə mərasimindəki nitqində qeyd etdi ki, ―Respublikamız 

qarĢısında duran əsas vəzifələrdən biri də Azərbaycanın mənafeyini qlobal miq-

yasda qoruya bilən ağıllı, savadlı xarici siyasətin həyata keçirilməsidir. Bizim 

qarĢımızda böyük vəzifələr var. O, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqil-

liyinin təmin edilməsinə yönəlməlidir.Vəzifəmiz bütün dünya ölkələri ilə bəra-

bərhüquqlu və qarĢılıqlı surətdə faydalı əlaqələr yaratmaq və inkiĢaf etdirmək, 

eyni zamanda onlardan səmərəli istifadə etmək, Azərbaycan Respublikasının 

beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək, həm də respublikanın iqtisadiy-

yatını, elmini və mədəniyyətini inkiĢaf etdirməkdən ibarətdir‖ [6, s. 177]. 

Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətdə əsas vəzifələrini aĢağıdakı 

istiqamətlər üzrə qruplaĢdırmaq olar: 

- Beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ sərhədlər çərçivəsində ölkənin müstəqilliyini, 

suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq, onun təhlükəsizliyini regional və 

beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi ilə sıx əlaqələndirmək; 

- Azərbaycanı bütün beynəlxalq və regional təĢkilatlarda təmsil etmək, sivil 

birgəyaĢayıĢ qaydaları ilə idarə olunan əsas dünya siyasətində iĢtirak etmək, 

beynəlxalq və regional münasibətlərin tənzimlənməsində fəal iĢtirak etmək, 

dünya siyasi xəritəsində layiqli yer tutmaq; 

- Bütün dünya ölkələri ilə bərabərhüquqlu və qarĢılıqlı surətdə faydalı əməkdaĢ-

lıq əlaqələri qurmaq, bu əlaqələrdən respublikanın iqtisadiyyatının, elminin və 

mədəniyyətinin inkiĢafında səmərəli amil kimi istifadə etmək; 

- Maraqları Azərbaycanın dövlətçiliyinə və milli mənafelərinə uyğun gələn 

dövlətlərlə tərəfdaĢlıq və müttəfiqlik münasibətləri qurmaq, onun imkanlarından 

respublikanın beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək üçün istifadə etmək; 

- Demokratiya və azad bazar iqtisadiyyatı, müstəqil daxili və xarici siyasət yolu 

ilə ölkənin tərəqqisi üçün əlveriĢli beynəlxalq Ģəraitin yaradılmasına çalıĢmaq; 

- Əhalinin əsas hüquq və azadlıqlarının qorunmasına yönəlmiĢ beynəlxalq 

normaların həyata keçirilməsi üçün Ģərait yaradılması; 
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- Regionda gərginliyin aradan qaldırılması və mehriban qonĢuluq münasibətləri-

nin qurulması üçün səy göstərmək; 

- Azərbaycana qarĢı yönəlmiĢ xarici təzyiqlərin qarĢısını alan və ya minimuma 

endirən beynəlxalq müdafiə mexanizminin yaradılmasını təmin etmək; 

- Bütün beynəlxalq, regional, iqtisadi, elmi-texniki, mədəni, humanitar və s. 

təĢkilatlarda fəal iĢtirak etmək; 

- Xalqın mənafeyinə əsaslanan xarici iqtisadi siyasət həyata keçirmək, ölkə 

iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası üçün bütün xarici və daxili 

amillərdən yararlanmaq; 

- Xarici ölkələrlə elmi, mədəni, humanitar əlaqələrin və geniĢ məlumat mübadi-

ləsi mexanizmlərinin yaradılması və s. 

Bütün bu vəzifələr və onların həyata keçirilməsi istiqamətində konkret 

səylər Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq, regional və dövlətlərarası münasibətlər 

sahəsində atdığı əməli addımlarda, saziĢlərdə öz əksini tapıb. 

Ötən dövr göstərdi ki, Respublikamız ölkənin milli suverenliyini təmin 

etmək üçün öz neft strategiyasını uğurla həyata keçirə bilər. Bu strategiya Ulu 

Öndər Heydər Əliyev tərəfindən hazırlanmıĢdır. Dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələri-

nin Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarına marağını düzgün qiymətləndirən 

Ümummilli lider Heydər Əliyev dövlətin milli mənafeyinə xidmət edən çoxkom-

ponentli siyasi-diplomatik xətt üzərində iĢləyirdi. Ġkitərəfli siyasi əlaqələrin 

qurulması iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkiĢafı üçün əlveriĢli zəmin yaratdı. 

QarĢılıqlı faydalı iqtisadi əməkdaĢlıq isə siyasi münasibətlərin dərinləĢməsində, 

qarĢılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu 

kontekstdə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının istismarı-

na dair 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmıĢ ―Əsrin müqaviləsi‖ Azərbayca-

nın dünya dövlətləri ilə ikitərəfli əlaqələrinin geniĢlənməsinə, beynəlxalq möv-

qelərini möhkəmləndirməsinə güclü təkan verdi. ―Əsrin müqaviləsi‖ və sonrakı 

dövrdə imzalanmıĢ çoxsaylı neft müqavilələri Azərbaycanın dünya birliyi ilə 

inteqrasiyasını gücləndirir və onun qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlığın inkiĢafı üçün 

geniĢ ümumi əlaqə nöqtələri Ģəbəkəsinə malik olduğunu nümayiĢ etdirir. 

1998-ci il sentyabrın 7-8-də 32 ölkənin və 13 beynəlxalq təĢkilatın nüma-

yəndələrinin iĢtirakı ilə tarixi ―Böyük Ġpək Yolu‖nun bərpası və onun nəticələri-

nə həsr olunmuĢ Bakı beynəlxalq konfransı Azərbaycanın müstəqillik illərində 

xarici siyasətinin ən mühüm nailiyyətlərindən biri idi [6, s. 171-172]. 

Avropa Ġttifaqının TASĠS-TRASEKA proqramı çərçivəsində ―Böyük Ġpək 

Yolu‖nun bərpası istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər Avropa-Qafqaz-Asiya 

nəqliyyat dəhlizində yerləĢən bütün ölkələrin inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģərait yaradır 

və onların iqtisadi potensialından daha səmərəli istifadə və çoxtərəfli iqtisadi 

əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsini təmin edir. ġərqlə Qərb arasında körpü rolunu 

oynayan Azərbaycanın Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkiĢafında 

lider mövqeyi tutması respublikanın dünya dövlətləri ilə inteqrasiyasının daha da 

dərinləĢməsinə xidmət edir. Bu, təkcə iqtisadi baxımdan deyil, həm də siyasi 

sabitlik və təhlükəsizlik baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan Respublikasının mürəkkəb regionda xarici siyasətdə əldə etdi-

yi böyük uğurlar həqiqətən də zirvəyə yüksəlmək deməkdir. Bu yolda qapıları 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206 

salamat açan, maneələri dəf edən gənc müstəqil dövlət hazırda regionun lideri-

dir. Xarici siyasəti zirvəyə çatdıran əsas cəhətləri üzərində dayanmaq istərdik: 

Hər bir dövlətin strateji fəaliyyət konsepsiyası olmalıdır. Bu konsepsiya çərçivə-

sində uzunmüddətli fəaliyyət proqramı hazırlanır. Dövlətin uzunmüddətli 

fəaliyyəti, digər Ģərtlərlə yanaĢı, bütövlükdə beynəlxalq münasibətlər sisteminin 

inkiĢafı variantlarının gözlənilməsini tələb edir. Bu uzaqgörənliyə regional 

miqyasda əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsi və konkret dövlətin digər dövlətlərlə mü-

nasibətlərinin qurulması daxildir. Bu zaman beynəlxalq münasibətlər sisteminin 

bu və ya digər elementinin dəyiĢmə istiqamətini dəqiq müəyyən etmək lazımdır. 

Bu mürəkkəb prosesdir. Buraya həm də dövlətin xarici siyasətinin müxtəlif 

aspektlər üzrə qarĢısında duran əsas vəzifələrin müəyyən edilməsi məsələsi 

daxildir. Bu vəzifələr ölkənin siyasi və iqtisadi maraqlarına uyğun olaraq müəy-

yən edilir. Yəni xarici siyasət milli maraqlar əsasında formalaĢmalıdır. Milli 

maraqların müəyyən zaman və məkanda prioritetləri xarici siyasətin istiqamətinə 

və məzmununa ciddi təsir göstərir. Xüsusilə, müəyyən situasiyalarda xarici siya-

sət prioritetlərinin müəyyən edilməsi üçün meyar rolunu oynayır [7, s.109-110].  

Xarici siyasətdə mühüm əhəmiyyət kəsb edən vəzifələri yaĢadığımız 

dövrdə və məkanda müəyyən etmək müstəqil dövlət üçün prinsipial əhəmiyyət 

kəsb edir. Bu vəzifələrin aydınlaĢdırılması real ictimai-siyasi, hərbi, iqtisadi, 

geosiyasi, regional və beynəlxalq Ģəraitin nəzərə alınmasını tələb edir. Nəticədə 

xarici siyasət prioritetləri formalaĢır. Bir xüsusiyyət haqqında danıĢaq. Xarici 

siyasət həmiĢə daxili siyasətin davamıdır və dövlətin ümumi fəaliyyətinin bu iki 

əsas komponenti bir-birini tamamlayır. Dövlət öz siyasəti ilə cəmiyyətin 

varlığını, təhlükəsizliyini, inkiĢafını təmin etməyə çalıĢır. Bu məqsədə çatmaq 

üçün uyğun daxili və açıq mühit yaradılmalıdır. Məsələnin bir tərəfi daxili 

siyasətlə, digər tərəfi isə xarici siyasətlə bağlıdır. Onlar bir-birini tamamlayanda 

dövlətin siyasəti güclü olur. Bu məqam xarici siyasət prioritetlərində müəyyən 

qədər öz əksini tapmalıdır. Müasir tarixi mərhələdə dövlətlərarası münasibətlər o 

qədər geniĢlənmiĢ və inkiĢaf etmiĢdir ki, daxili və xarici siyasət arasında klassik 

sərhədlər dəyiĢmiĢdir [7, s.176]. 

Təbii ki, müasir dünyada baĢ verən köklü və dinamik dəyiĢikliklər Azər-

baycan Respublikasından, onun vətəndaĢlarının mənafeyindən də yan keçmir. 

Odur ki, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi və xarici siyasəti də beynəlxalq 

aləmdə baĢ verən hadisələrin gediĢatını, transmilli qloballaĢma prosesinin xüsu-

siyyətlərini nəzərə almalı və bu sahədə mövcud olan bütün vasitələrdən istifadə 

etməlidir. 

Bu gün ölkəmiz Cənubi Qafqaz regionunda söz sahibi olan, mürəkkəb 

geosiyasi və geoiqtisadi Ģəraitdə öz milli maraqlarına cavab verən müstəqil 

siyasət aparan lider dövlətdir. Eyni zamanda, Azərbaycan iqtisadi potensialını 

daim gücləndirmiĢ, dünya ilə inteqrasiya prosesini sürətləndirmiĢ və bir sıra 

qlobal iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsində aparıcı dövlət kimi iĢtirak 

etmiĢdir. Bu nailiyyətlər ilk növbədə Ümummilli lider Heydər Əliyevin adı və 

fəaliyyəti ilə bağlıdır [3, s.28]. 

Ona görə də Azərbaycan Respublikasının bugünkü mükəmməl və səmərəli 

xarici siyasəti və onun uğurlu nəticələri Heydər Əliyevin milli maraqlara uyğun 
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uzaqgörən xarici siyasət kursunun bilavasitə irsi nəticəsidir. Təsadüfi deyil ki, 

dövlətimiz hazırda dünyanın bir çox mötəbər beynəlxalq təĢkilatlarının tamhü-

quqlu üzvüdür. Azərbaycan Respublikası dünyanın 177 ölkəsi ilə diplomatik 

əlaqələr qurub. Azərbaycanda 80-dən çox xarici dövlətin səfirliyi və konsulluğu 

fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə, Azərbaycanın 62 ölkədə səfirlikləri, konsulluq-

ları və daimi nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir [3, s.30]. 

Uğurlu daxili və xarici siyasəti ilə dünya ictimai fikrində möhkəm 

mövqeyə və sözə sahib olan Azərbaycan Respublikası bu gün öz tarixinin Ģərəfli 

dövrünü yaĢayır. Bu dövrdə ölkəmiz dünyanın sürətlə inkiĢaf edən ölkələri 

sırasında birinci yeri tutmuĢ, iqtisadi, siyasi, mədəni və digər sahələrdə yüksək 

göstəricilərə nail olmuĢdur. Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsinin varisi, onun siyasi xəttini inamla 

davam etdirən Prezident Ġlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində 

Azərbaycan bölgənin lider dövlətinə çevrilmiĢ və ciddi uğurlara imza atmıĢ və 

sürətli iqtisadi inkiĢafı ilə dünyada öz yerini qoruyub saxlaya bilmiĢdir. Odur ki, 

məqalənin əsas leytmotivi və fikir xətti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab Ġlham Əliyevin aĢağıdakı tarixi sözləridir: "Bu gün Azərbaycan inkiĢaf 

edir. Bu gün müstəqil dövlətimiz özünün ən uğurlu dövrünü yaĢayır. Azərbaycan 

çoxəsrlik tarixində heç vaxt bugünkü qədər güclü olmamıĢdır. Aparılan 

islahatlar xalqımızın gələcək inkiĢafını təmin edir. Azərbaycan dövləti çox 

möhkəm təməllər üzərində qurulub!" 
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РЕЗЮМЕ 

ВАФА АБУЛОВА 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ - 

НАСЛЕДИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА ГЕЙДАРА АЛИЕВА 

 Азербайджанская Республика, восстановившая свою независимость 18 октября 

1991 года, сегодня стремительно развивается, несмотря на стоящие перед ней проблемы. 

Признанный ведущими государствами мира в качестве надежного стратегического 

партнера, Азербайджан подтвердил свое место в международном мире, активно участвует 

в решении общечеловеческих вопросов, защите мира и безопасности на Земле, сближении 

народов и культур, реализации глобальных экономических проектов. В то же время 

Азербайджан стал объектом геостратегических интересов сверхдержав благодаря своему 
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географическому положению и природным ресурсам. Именно эта причина подтолкнула 

Азербайджан к разработке новой прагматичной и внешнеполитической концепции для 

нейтрализации внешних воздействий и укрепления своего внутреннего потенциала. 

 Ключевые слова: Азербайджанская Республика, Гейдар Алиев, глобализация, 

государство, внешняя политика. 

 

SUMMARY 

VAFA ABULOVA  

ANALYSIS OF THE DOMESTIC AND FOREIGN POLITICAL COURSE OF THE 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN THE GLOBALIZATION PROCESS - THE LEGACY 

OF NATIONAL LEADER HAYDAR ALIYEV 

 The Republic of Azerbaijan, which regained its independence on October 18, 1991, is 

developing rapidly today despite the problems it faces. Recognized by the world's leading states 

as a reliable strategic partner, Azerbaijan has confirmed its place in the international world, 

actively participates in solving universal issues, protecting peace and security on Earth, bringing 

peoples and cultures together, and implementing global economic projects. At the same time, 

Azerbaijan became the target of geostrategic interests of the superpowers with its geographical 

position and natural resources. It is this reason that pushed Azerbaijan to develop a new 

pragmatic and flexible foreign policy concept to neutralize external influences and strengthen its 

internal potential. 

 Keywords: Republic of Azerbaijan, Heydar Aliyev, Globalization, state, foreign policy 
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KƏND TƏSƏRRÜFATINDA TRANSFORMASĠYA PROSESLƏRĠNĠN REGĠONAL 

ASPEKTLƏRĠ 

 

Transformasiya prosesləri kənd təsərrüfatında sahə və ərazi dəyiĢikliklərini xarakterizə 

etməklə struktur dəyiĢikliklərinin istiqamətini müəyyənləĢdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, kənd 

təsərrüfatının struktur dəyiĢikliklərinin özü transformasiyanın mərhələləri ilə özünü göstərir. 

Nəzərə almaq vacibdir ki, regional kontekstdə transformasiya prosesləri kənd təsərrüfatında 

məhsul istehsalının tərkibini də formalaĢdırır. Ona görə müxtəlif mülkiyyət formalı təsərrüfat 

kateqoriyaları arasında kənd təsərrüfatı istehsalının bölüĢdürülməsini Ģərtləndirən 

transformasiya prosesinə kimpleks yanaĢma zəruridir.  

Açar sözlər: ərazi strukturu, transformasiya, regional iqtisadiyyat, keyfiyyət dəyiĢikliyi, 

rəqabət üstünlükləri. 

 

Kənd təsərrüfatı milli iqtisadiyyatın strateji əhəmiyyətli tərkib hissəsidir. 

Onun inkiĢafı bütövlükdə cəmiyyətin normal fəaliyyətinə təsir etməklə ölkənin 

iqtisadi təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. AraĢdırmalar göstərir ki, aqrar 

iqtisadiyyat statik deyil, onun inkiĢafı iqtisadi proseslərdən asılı olaraq dəyiĢir, 

yəni transformasiya prosesi kənd təsərrüfatının sahə və ərazi strukturunu 

formalaĢdırır [2, s. 166]. Aqrar sahədə transformasiya proseslərinin tədqiq olu-

nan obyektin növünün, formasının, əsas xüsusiyyətlərinin dəyiĢməsini, çevrilmə-

sini xarakterizə edir. Bu onu göstərir ki, transformasiya iqtisadi və sosial proses-

lərlərlə bağlı yeni keyfiyyət dəyiĢikliklərinə gətirib çıxarır. Transformasiyanı 

bəzi yeni elementlərin, əlamətlərin, xassələrin yaranması ilə müĢayiət olunan 

hadisələrin, vəziyyətlərin dəyiĢməsi prosesi kimi də xarakterizə etmək olar. O, 

regional iqtisadi sistemlərin və bütün iqtisadi məkanın strukturunun yenidən 

istiqamətləndirilməsini nəzərdə tutur.  

AraĢdırmalara əsaslanaraq qeyd etmək olar ki, geniĢ mənada transformasi-

ya prosesi təkamül və çevik dəyiĢikliklərlə, sabit vəziyyətdən qeyri-sabit vəziy-

yətə keçidi ilə bağlı iqtisadi sistemlərin inkiĢaf formasıdır. Burada təkamül, 

sistemin parametrlərinin tədricən dəyiĢməsi prosesi kimi nəzərdən keçirilir və 

sistemin fərqli inkiĢaf istiqamətlərinə keçidini önə çəkir. Dar mənada transfor-

masiya prosesi təkamül prosesinin tərkib hissəsi kimi özünü göstərir, keyfiyyət 

dəyiĢiklikləri prosesinin tədricən həyata keçirilməsini əks etdirir [4, s.126].  

Müasir aqrar iqtisadiyyatda transformasiyanın mahiyyəti, onun qanunauy-

ğunluqları və uzunmüddətli perspektivdə inkiĢaf meyli, həmçinin regional 

aspektləri ilə bağlı yeni yanaĢmaları Ģərtləndirir. Çünki kənd təsərrüfatında baĢ 

verən çoxsaylı dəyiĢikliklər arasında transformasiya proseslərinin regional 

xüsusiyyətlər baxımından fərqləndirmək obyektiv zərurətə çevrilir. Qeyd edilən-
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ləri nəzərə alaraq regional kontekstdə kənd təsərrüfatında transformasiya 

prosesinin aĢağıdakı mərhələlərini fərqləndirmək olar: 

- birbaĢa transformasiya mərhələsi. Bu mərhələnin xarakterik xüsusiyyətlə-

ri bütün subyektlərin müxtəlif formalarının inkiĢafını tələb edən sosial 

gərginliyin artması və tarazlı inkiĢafın əhəmiyyətli dərəcədə pozulması ilə 

bağlıdır;  

- informasiyalaĢma mərhələsi. Ġqtisadi sabitliklə bağlı yeni formanın əldə 

edilməsi dövrü kimi xarakterizə olunan bu mərhələ bütün elementlər sistemi 

tərəfindən mənimsənilməsi ilə xarakterizə olunur. Bu zaman keyfiyyətcə yeni 

idarəetmə, motivasiya, sosial əlaqələr sisteminin üstünlüyü aĢkara çıxır;  

- transformasiyadan sonrakı vəziyyət. Yeni sistemin formalaĢması və 

inkiĢafı mərhələsi kimi xarakterizə olunmaqla iqtisadi proseslərin bütün 

həlqələrini əhatə edir. 

Göstərilən mərhələlər regional baxımdan kənd təsərrüfatının sahə və  

istehsal strukturunu müəyyən etdiyindən, ona yeni inkiĢaf məqsədinə nail olmaq 

üçün davamlı mexanizm kimi baxmaq olar [1, s.72]. Aqrar transformasiya ilə 

bağlı dünya təcrübəsinin təhlilinə əsaslanaraq, kənd təsərrüfatında transformasi-

yaların üç prioritet məqsədini fərqləndirmək olar: rəqabət üstünlüklərinə 

əsaslanan ixracyönümlü və effektiv kənd təsərrüfatı sisteminin formalaĢdırılma-

sı; kənd yerlərinin inkiĢafı; ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Qeyd 

edilənlər göstərir ki, transformasiya dövründə kənd təsərrüfatında ciddi 

dəyiĢikliklər baĢ verir ki, bu da təkcə institusional və təĢkilati baxımdan deyil, 

həm də ərazi və sahə dəyiĢikliklərinə təsir edir. Beləliklə, transformasiya 

prosesləri kənd təsərrüfatının regional baxımdan sahəvi ərazi strukturunda baĢ 

verən aĢağıdakı əsas dəyiĢiklikləri qeyd etməyə imkan verir: kənd təsərrüfatı 

istehsalında baĢ verən dəyiĢikliklər; əkin sahələrinin strukturundakı dəyiĢiklik-

lər; kənd təsərrüfatı məhsullarının təsərrüfatçılıq formaları üzrə  payındakı 

dəyiĢikliklər [3, s.64]; yüksək iqtisadi səmərə verən və xarici bazarlarda tələb 

olan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında dəyiĢikliklər; torpaq-iqlim 

resurslarına və böyük bazarlara malik regionlarda kənd təsərrüfatı istehsalının, 

əkin sahələrinin təmərküzləĢməsi. 

Kənd təsərrüfatı istehsalında struktur dəyiĢikliklərini Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının regionlarının misalında heyvandarlıq sahəsi üzrə nəzərdən 

keçirdikdə məlum olur ki, 2021-ci il üzrə ət istehsalının xüsusi çəkisi ġərur 

rayonunda 30,3%, Babək rayonunda 19,2% təĢkil etmiĢdir. Ordubad, Culfa, 

ġahbuz və Kəngərli rayonlarında ət istehsalının xüsusi çəkisi 10,1%-13,5% 

aralığında dəyiĢmiĢdir. Naxçıvan və Sədərk rayonları 3,6% və 1,6%-lə ən aĢağı 

göstəriciyə malikdir. Süd istehsalında 33,5%-lə ġərur rayonu, yumurta 

istehsalında 29,2%-lə Babək rayonu, yun istehsalında 20,1%-lə Babək rayonu ən 

yüksək xüsusi çəkiyə malikdir. 

Bitkiçiliyə transformasiya proseslərinin təsirini araĢdırdıqda məlum olur 

ki, Naxçıvan MR-nın kənd təsərrüfatında 2017-ci ildə dənli və dənli paxlalılar 

(qarğıdalı da daxil olmaqla) sahəsinin ümumi əkin sahələrinin strukturundakı 

xüsusi çəkisi 57,6% təĢkil etdiyi halda 2020-ci ildə bu göstərici 4,5 bənd artaraq 

62,1 % təĢkil etmiĢdir. 2021-ci ildə isə yenidən azalma qeydə alımıĢdır – 2020-ci 
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illə müqayisədə 6,3 bənd. 2021-ci il üzrə artım əsasən yem bitkilərində özünü 

daha qabarıq göstərmiĢdir. Yem bitkiləri sahəsinin 2021-ci ildəki xüsusi 

çəkisinin artımı 2017-ci ilə nisbətən 2,8 bənd, 2020-ci ilə nisbətən 4,7 bənd 

təĢkil etmiĢdir. Müqayisə olunan dövrdə tərəvəz, bostan bitkiləri  və texniki 

bitkilərin xüsisi çəkisində azalma (müvafiq olaraq 0,4, 0,6 və 0,2 bənd), kartof 

sahələrində isə artım (0,2 bənd) qeydə alınmıĢdır [5]. 

Beləliklə, kənd təsərrüfatında transformasiya proseslərinin regional 

aspektlərinin tədqiqi onun aĢaöıdakı coğrafi xüsusiyyətlərinin aqrar 

iqtisadiyyatın inkiĢafına təsirinin öyrənilməsini də zərurətə çevirir: 

- transformasiya prosesləri, ilk növbədə onun coğrafi proses kimi nəzərdən 

keçirilməsini tələb edir;  

- sahə, ərazi və  istehsal strukturunda baĢ verən dəyiĢiklillərlə əlaqədar 

olaraq məkan və zaman dəyiĢikliklərini müəyyən etmək.  

Kənd təsərrüfatında transformasiya prosesləri iqtisadi sistemin inkiĢafı ilə 

əlaqədar olaraq hər bir regionun institusional, sahəvi, ərazi xarakterinin 

dəyiĢməsi meylini də müəyyən edir. Ona görə coğrafi baxımdan regionların 

kənd təsərrüfatında baĢ verən transformasiya proseslərini nəzərdən keçirərkən 

ərazi aspektinə xüsusi diqqət yetirmək vacibdir.  
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РЕЗЮМЕ 

ИСМАТ ГАСАНОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 Трансформационные процессы определяют направление структурных изменений, 

характеризуя полевые и территориальные изменения в сельском хозяйстве. Следует 

отметить, что структурные изменения сельского хозяйства проявляются этапами 

преобразования. Важно учитывать, что трансформационные процессы в региональном 

разрезе формируют и состав сельскохозяйственного производства. Поэтому необходим 

комплексный подход к процессу преобразования, предусматривающий распределение 

сельскохозяйственной продукции по разным формам собственности. 

Ключевые слова: территориальная структура, трансформация, региональная 

экономика, качественное изменение, конкурентные преимущества. 
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SUMMARY 

ISMAT HASANOV 

REGIONAL ASPECTS OF TRANSFORMATION PROCESSES IN AGRICULTURE 

Transformation processes determine the direction of structural changes by characterizing 

field and territorial changes in agriculture. It should be noted that the structural changes of 

agriculture are manifested by the stages of transformation. It is important to consider that 

transformation processes in the regional context also shape the composition of agricultural 

production. Therefore, a complex approach to the transformation process, which stipulates the 

distribution of agricultural production among different types of ownership, is necessary. 

Keywords: territorial structure, transformation, regional economy, quality change, 

competitive advantages. 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCANDA KƏND YAġAYIġ MƏNTƏQƏLƏRĠNĠN FUNKSĠONAL TĠPLƏRĠ  

VƏ ONLARIN MORFOLOJĠ-GENETĠK QURLUġU 

 

       Əhali coğrafiyasında kəndlərin struktur və ərazi planirovkasında aparılan tədqiqatlar 

birmənalı olaraq kəndlərin sosial-iqtisadi bazasının inkiĢaf səviyyəsindən və potensial gücündən 

asılıdır. Azərbaycan müstəqilliyə qədəm qoyduqdan sonra son otuz ildə əhalinin sosial və mədəni 

səviyyəsində, eləcə də təsərrüfatlarda baĢ vermiĢ iqtisadi və genetik dəyiĢikliklər kəndlərin 

abadlığında və onların funksiyalarının çoxsahəli olmasında özünü biruzə vermiĢdir. Ölkədə 

təsərrüfat sahələrinin özəlləĢdirilməsi ilə yanaĢı kənd təsərrüfatı sahələrinin intensivləĢdirilməsi 

istehsalın tərkibinin müasir tələblərə uyğun yaxĢılaĢmasında  və kənd icmalarının əmək 

fəaliyyətinin xarakterində fundamental dəyiĢikliklər olmuĢdur.  

       Açar sözlər: Təbii-coğrafi Ģəriat, tarixi-coğrafi inkiĢaf, kənd yaĢayıĢ 

məntəqələri, məhsuldar qüvvələr 

 

Respublikada kəndlərin funksional tipologiyası tədqiq edilərkən yaĢayıĢ 

məntəqələrindəki əhalinin məĢğulluq dərəcəsi və əmək vərdiĢləri təhlil edilib 

araĢdırılmalıdır. Bu baxımdan ölkəmizdə kəndlərin rekonstruksiyası aparılmıĢ,  

iĢlərin müəyyən hissəsi həyata keçirilmiĢ, aqrar islahatların aparılması və digər 

iĢlərin görülməsi üçün tədbirlər planlarının hazırlanması isə diqqətdə saxlanılır 

(5). Bu planlar Azərbaycan kəndinin təsərrüfat quruluĢunu fundamental dəyiĢdir-

miĢ, onların funksional tiplərə bölünməsinə zəmin yaratmıĢdır. Buna görə də 

bütün kənd məntəqələrini ixtisasına görə aĢağıdakı 10 funksional təsərrüfat 

tipinə ayırmaq olar: 1.Pambıqçılıq; 2.Üzümçülük; 3.Taxılçılıq; 4.Heyvandarlıq; 

5.Tərəvəzçilik; 6.Çayçılıq; 7.Subtropik meyvəçilik; 8.Ġsti Ģitilliklər; 9.QuĢçuluq; 

10.Arıçılıq tipli kəndlər. Qeyd etmək olar ki, son 25-30 ildə əhalinin sosial 

inkiĢafı və təsərrüfatlar arası iqtisadi dəyiĢikliklərlə əlaqədar ölkədə turizm 

sənayesinin sürətlə inkiĢafı da 100-ə yaxın kəndin yaĢıl və kənd turizminin 

formalaĢmasına təkan verir.  

        Bundan baĢqa respublikada müxtəlif sahəli qarıĢıq funksiyalı kəndlər də 

vardır ki, bunlara ərazinin bütün inzibati rayonlarında rast gəlirik. Respublikanın 

kənd məntəqələrinin funksional tiplərə bölünməsi məskunlaĢmıĢ ərazilərin əkinə 

yararlı torpaq sahəsi, su təminatı, irriqasiya kanalları, nəqliyyat yolları, təsərrü-

fatlar arası kommunikasiyalar, əhalinin əmək vərdiĢləri, əməkdə ixtisaslaĢması 

və s. kimi təhlillərin aparılması müəyyən nəticələrə gəlməyə imkan verir. Bun-

ları nəzərə alıb deyə bilərik ki, respublika kəndlərinin təxminən 80-85%-i kənd 

təsərrüfatı tiplidir.  

        Tədqiqat zamanı müəyyən etdik ki, 2019-cu ilin məlumatına görə kəndlərin 

üçdə iki hissəsi normal irriqasiya-meliorasiya baxımından inkiĢaf etmiĢ, pambıq-
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çılıq, üzümçülük, tərəvəzçilik (istixanalarda) və qarıĢıq tipli istiqamətdə ixtisas-

laĢmıĢ, çoxsaylı əmək vərdiĢlərinə malik olmaları ilə diqqəti cəlb edir. Tədqiqat 

zamanı məlum oldu ki, bu tip kəndlərin sayı respublikada 3,5 minə yaxın olub 

respublika kəndlərinin 80%-ni təĢkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin 

pambıqçılıq rayonlarında təsərrüfata yararlı olan torpaqlar istifadəyə tam cəlb 

olunmuĢdur. Ona görə də bu ərazilərdə salınmıĢ məntəqələr Kür, Araz, AkuĢa, 

Tərtər, Göyçay çaylarının və Yuxarı ġirvan və Yuxarı Qarabağ kanallarının 

ətrafında (3-15 km radiusda) zəncirvari və lentformalı, dağətəyi bölgələrdə isə 

qövs formalı konfiqurasiya yaratmıĢlar.  

      Pambıqçılıq, üzümçülük və taxılçılıq istiqamətli kəndlər istər əhalinin sayı, 

istərsə də məntəqələrin sıxlığı baxımından tərəvəzçilik, bağçılıq və Ģəhərətrafı 

təsərrüfat funksiyalı kəndlərdən baĢqa digər qarıĢıq tipli kəndlərdən üstündür. 

Belə ki, taxılçılıq, heyvandarlıq və qarıĢıq tipıi kəndlərdə 1kv.km-ə 120-130 

nəfər, hər 100 kv.km-ə 5-7 məntəqə düĢdüyü halda, pambıqçılıq, üzümçülük və 

taxılçılıq tipli məntəqələrdə müvafiq olaraq 180-225 nəfər, 8-12 məntəqə düĢür. 

Kür çayı boyunca intensiv Ģəkildə pambıqçılıq və taxılçılıqla məĢğul olunur. 

Mingəçevir su anbarından Xəzər dənizinə qədər (250 km) ərazidə 120-yə yaxın 

inkiĢaf etmiĢ iri ölçülü kənd mənətəqəsi yerləĢir. Bu regionda təxminən 315-350 

minə yaxın əhali yaĢayır ki, hər məntəqəyə təxminən 2800-3100 nəfər əhali 

düĢür (2020). Ġkinci əsas pambıqçılıq zonası Araz çayı boyunca 70-80 km məsa-

fədə 40-a yaxın kənd məntəqəsi yeləĢib ki, özündə 100 minə yaxın əhalini birləĢ-

dirir. Qeyd etmək lazımdır ki, respublikanın düzən və dağətəyi taxılçılıq-üzüm-

çülük və pambıqçılıq rayonlarının ərazisindən ölkənin ən məhsuldar çayları olan 

Arpaçay, Türyançay, Göyçay, Tərtərçay, Kür və Araz çayları axır. Bu çayların 

düzənlikdən axan sahələrində əhali sıx məskunlaĢmıĢdır. Belə ki, Arpaçayın 

hövzəsində 30-a qədər məntəqənin əhalisinin 65-98%-i məskunlaĢmıĢdır.  

      Heyvandarlıq, taxılçılıq, kartofçuluq, bağçılıq funksiyalı kəndlər. Bu tip 

kəndlər əsasən respublikanın dağətəyi və nisbətən orta dağlıq ərazilərində (500-

1200 m) yerləĢərək tam heyvandarlıq tipli kəndlərdən özünün yararlı torpaq 

sahəsinin geniĢliyi və əhalinin sağlam həyat tərzi ilə yanaĢı təsərrüfatçılığın 

üstünlüyü ilə fərqlənir. Bura Qusar, ġabran, Lerik, Yardımlı, ġahbuz, Tovuz və 

s. rayonlardakı kəndlər daxildir.  

      Sırf kartofçuluq tip kəndlər respublikada az deyil. Belə ki, əsasən bu tip 

kəndlər Gədəbəy, Tovuz, Oğuz, Qusar, DaĢkəsən, Lerik, Yardımlı və Qazax 

rayonlarında yerləĢir.  

      Tərəvəzçilik və bağçılıq tipli kəndlər. Respublikada bu tip kəndlərə Lənkə-

ran, Masallı, Astara, Xaçmaz, AbĢeron, Sabirabad, ġəmkir, Gəncə Ģəhərətrafı (3-

25 km) bölgələrdə, Cəlilabad, Qazax və Ağstafada rast gəlinir. Bu tip kəndlər 

digərlərindən özlərinin xarici görünüĢünə, abadlığına, səliqə-səhmanına, 

planirovkasına, küçələrinin planauyğun salınmasına və binaların uzunmüddətli 

davamlılığına görə fərqlənir (3). Son 20-25 ildir ki, bu kəndlərin bəzisi artıq 

qəsəbə kimi fəaliyyət göstərir. Ġstər Lənkəran zonasında, istərsə də Xaçmaz-

Xudat turizm bölgəsində artıq kənd aqlomerasiyası formalaĢmıĢdır. Burada bəzi 

kəndlərin əhalisinin sayı 5-10 min nəfər təĢkil edir. Hal-hazırda respublikada bu 

tip kəndlər pambıqçılıq, taxılçılıq və maldarlıq tipıi kəndlərə nisbətən daha 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 

sürətlə inkiĢaf edir. Yaxın gələcəkdə Azərbaycanın Xəzərsahili zonasında (825 

km məsafədə) qövsĢəkilli qəsəbə məskunlaĢması diqqəti cəlb edəcəkdir. Bunun 

baĢlıca səbəbi odur ki, artıq 15-20 ildir Xəzərsahili ərazi beynəlxalq səviyyəli 

sanatoriya-kurort və turizm istirahət zonasına çevrilmiĢdir. 

      ƏlveriĢli iqlim Ģəraiti, torpaq və bitki örtüyü baĢqa kənd təsərrüfatı sahələri 

ilə yanaĢı bağçılıq və meyvəçiliyin çox ərazilərdə zona boyunca, bəzən isə lokal 

formada inkiĢaf etməsinə zəmin yaratmıĢdır. Respublikanın inzibati rayonlarının 

15-18%-ni çıxmaq Ģərtilə qalanlarında bağçılıq, meyvəçilik, arıçılıq və son 20-

25 ildə isə müalicə əhəmiyyətli turizm sahələri inkiĢaf etdirilir. Məlumdur ki, 

təsərrüfatın bu sahələrində, tərəvəzçilik, heyvandarlıq və sanatoriya-kurort kimi 

sahələrində də nisbətən çox əl əməyi tələb olunur. Bu baxımdan bu tip və 

funksiyalı kəndlər ərazidə seyrəkdir, əhalisi çoxdur, iqtisadi-sosial Ģəraiti nisbə-

tən yaxĢıdır. Bu tip kəndlər Xaçmaz, Quba, Göyçay, Qazax, ġəmkir, Zaqatala, 

Balakən, Bərdə, Ordubad, Naxçıvan, nisbətən Qusar və Ucar inzibati rayonları-

nın ərazilərindədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu tipli kəndlər magistral yol-

lardan 3-5 və bəzən isə 12-15 km kənarda yerləĢərək, əsasən iki mərtəbəli daĢ 

binalardan ibarət olub nisbətən geniĢ 2-3 küçəyə malikdir. Məsələn, Ordubad 

rayonunda Dırnıs, Dəstə, Göyçay rayonunda Bığır, Quba rayonunda 1-ci və 2-ci 

Nügədi, Nabrankənd, ġimal, Balaqusar, Xucbala s.-i göstərmək olar. 

        Çayçılıq tipli kəndlər adət-ənənələrinə və memarlıq formasına görə digər 

regionlardan fərqlənir. Bu kəndlər əsasən ġəki-Zaqatala və nisbətən Quba-Xaç-

maz iqtisadi-coğrafi rayonlarının kəndlərinə oxĢayır. Kəndlər özlərinin forma və 

böyüklüyündən baĢqa tikinti materialları və binaların vizual görünüĢü baxımın-

dan eyni olması ilə fərqlənir. Belə binalara yağmurlu bölgələrdə əsasən Lənkə-

ran, Astara, Masallı (Hirkan, Haftoni, Pensər, MaĢxan, Suparibağ, ġiakəran, Ma-

musta, Siyakü, Kijoba, Ərkivan, Boradigah), (2) ġəki-Zaqatalada isə Mahamalar, 

Göyəm, QamıĢtala, AĢağı Tala, Ġlisu, Xalxal, Zarağan, Bucaq, Qəmərvan, Vən-

dam və s. rast gəlmək olur. Respublikanın çayçılıq tipli kəndlərində hər ailənin 

öz həyətyanı sahəsi vardır. Bu həyətyanı sahələrin çəpərləri də formasına görə 

fərqlənir.  

ġəhərətrafı təsərrüfatlar. Azərbaycanda Ģəhərətrafı təsərrüfatlar əsasən 

gülçülük, tərəvəzçilik, üzümçülük və quĢçuluq üzrə ixtisaslaĢmıĢdır. Bu tip 

təsərrüfatlar həm açıq, həm də (1980-1990-cı illərdən sonra) örtülü Ģəkildə, isti 

Ģitilliklər formasında  Ģəhər və qəsəbələrin ətrafında inkiĢaf etdirilir. Məsələn, 

Bakı, Sumqayıt, Gəncə, ġəmkir, Tərtər, Naxçıvan, Lənkəran, Mingəçevir, 

ġirvan, Naftalan, Bərdə və s. bölgələrdə məskunlaĢmıĢ kənd əhalisi təzə tərəvəz, 

quĢ əti, yumurta son illərdə süd, qatıq, Ģor və hətta balıq məhsulları (nohur 

balıqçılıq) ilə həm yerli əhalini, həm də ətraf məntəqələrin əhalisini təmin etmək. 

Respublikada təsərrüfatların bu formada inkiĢaf etməsi yaxın gələcəkdə emaledi-

ci sənaye sahələrinin yaranmasına səbəb olacaqdır ki, bu da öz növbəsində 

kəndlərin funksional və morfoloji-genetik xüsusiyyətlərinin dəyiĢməsinə səbəb 

olacaqdır. Nəticədə respublikanın bəzi regionlarında yeni məskunlaĢma forma və 

tipləri yaranacaq, kəndlərin sosial-iqtisadi Ģəraiti və memarlıq görünüĢü 

dəyiĢəcəkdir. Misal olaraq Ġsmayıllıda Ġvanovka, Qubada Zərdabi, Cəlilabadda 
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Muğan, Qazaxda DaĢ Salahlı, Masallıda Boradigah, Gədəbəydə Slavyanka, 

Cəbrayılda Cocuq Mərcanlı və s-i göstərmək olar. 

Müstəqillik illərində iqtisadi dirçəliĢlə əlaqədar olaraq respublikanın ov-

alıq, düzən və orta dağlıq ərazilərində olduğu kimi ucqar dağlıq və nisbətən 

yüksək dağlıq ərazilərində də köklü dəyiĢikliklər oldu. Xınalıq kəndinə gedən 

Quba-Xınalıq magistral avtomobil yolunun bərpası və yenilənməsini, Bakı-

Beyləqan, Bakı-Astara, Bakı-Gəncə-Qazax, Bakı-Xaçmaz-ġabran və s. göstər-

mək olar. Ölkədə iqtisadi dirçəliĢlə əlaqədar kənd təsərrüfatının inkiĢafı ilə bağlı 

bir neçə kanal, su anbarı və dəryaçalar tikilib təsərrüfata cəlb edilmiĢdir. 

Məsələn, Taxta-körpü su anbarı Samur-AbĢeron kanalı ilə birləĢərək təsərrüfat-

ların suvarılmasında istifadə edilir. Bu Samur çayından götürülən su öz axarı ilə 

Vəlvələçay-Taxta-Körpü kanalı ilə eyniadlı su anbarına tökülür. Son 25-30 ildə 

bu Ģosse və su kanalları ətrafında kəndlərin ərazisi geniĢləndirilmiĢ, binalar 

memarlıq baxımından abadlaĢdırılmıĢ və dəmyə ərazilərində nəqliyyat yolları 

boyunca yaĢıllaĢdırma iĢləri aparılmıĢdır. Hazırda bu iĢlər tam həyata keçdikcə 

Ģübhəsiz ki, respublika daxilində, əsasən kənd rayonlarında əhalinin miqrasi-

yasında da dəyiĢiklik olacaqdır. Sovet dönəmində, yəni 1980-ci ilə qədər kənd 

əhalisi Ģəhərlərə birmənalı olaraq miqrasiya edirdi. Lakin son 30 ildə əhalinin 

miqrasiya əmsalı xeyli aĢağı enmiĢdir. Kənd əhalisi artıq dağlıq və yüksək 

dağlıq kəndlərdə yaĢamağa davam edir. XoĢa, Cimi, Puçuq, Göynük, Kətəm, 

Kilit, Xınalıq, Buduğ, ƏrzikuĢ, Milax, Sudur, Laza, Çörəkli, Arvana, Suv və s. 

kəndlərin həyat tərzi yaxĢılaĢdırılmıĢ, nəqliyyat-iqtisadi infrastrukturları geniĢ-

ləndirilmiĢdir. Ümumiyyətlə, ucqar dağ kəndlərinin abadlaĢması ilə bağlı olaraq 

onun əhalisinin durmadan artması, həmin ərazilərdə indiyə qədər istifadə olun-

mayan torpaqların təsərrüfata cəlb olunması kimi məsələlər ölkənin irəli sürdüyü 

regionlararası iqtisadi problemlərin həllində çox mühüm rol oynayacaqdır. Bu 

tip və funksiyalı kəndlərin saxlanılması eyni zamanda təbiətin qorunmasına, 

ekoloji tarazlığın bərpasına, onun təbii resurslarından–rekreasiya-turizm ehtiyat-

larından uzun müddətli istifadəsinə zəmin yaradacaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Azərbaycan kəndlərinin turizm baxımından qiymətləndirilməsi müxtəlif kənd 

məskənlərinin plan-uçotunun, onun yaĢama qabiliyyətinin xüsusiyyətlərini və 

nəhayət bütün kənd məntəqələrinin morfoloji-genetik quruluĢunun təsnifatını 

verməkdir (4). Azərbaycan kəndlərinin müxtəlifliyini yalnız məntəqələrin həcmi 

ilə deyil, həm də xarici görünüĢü, funksional tipi, onun genetik quruluĢu və 

mövcud tikinti materiallarının müxtəlifliyi ilə fərqlənir. MəĢhur əhaliĢünas alim 

V.S.CaoĢvili düzgün olaraq qeyd edir ki, kənd yaĢayıĢ məntəqələrinin genetik və 

morfoloji xüsusiyyətləri aĢağıdakı amillərin təsiri nəticəsində formalaĢır (1.314): 

1.Sosial-iqtisadi Ģərait; bu məhsuldar qüvvələrin inkiĢaf səviyyəsini və istehsal 

fondunu təyin edir. 2.Tarixi-etnoqrafik xüsusiyyətlər və adət-ənənələr; 3.Funksi-

onal təqdimat; 4.Təbii-coğrafi mühit.  

        Ərazidə məhsuldar qüvvələrin inkiĢafı kəndlərin formasına, onların böyük 

və kiçikliyinə, tikinti materiallarının növünə, xarici görünüĢünə və təsərrüfat 

tikintilərinə də böyük təsir göstərir. Məlumdur ki, sosial-iqtisadi Ģərait kəndlərin, 

eyni zamanda mədəni-məiĢət və xidmət sahələrinin vəziyyətinə təsir edərək, 
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onların müasir tələbata uyğun inkiĢafını dərinləĢdirir, əhalinin maddi rifahına və 

zövqünə müsbət təsir göstərir. 

       Kəndlərin ərazi daxilində yerləĢməsi, onların ölçüsü, inĢaat materiallarının 

növləri və tarixi etnoqrafik Ģəraitin təsiri altında dəyiĢilir. Bu amillər özlüyündə 

Azərbaycan kəndlərinin yerləĢməsində və əhalisinin məskunlaĢmasında da 

özünü aydın biruzə verir. Respublikanın kəndləri uzun tarixi dövr ərzində xarici 

iĢğalçıların təcavüzü altında dəfələrlə dağıdılmıĢ və yenidən məskunlaĢmıĢ, 

ərazilərin miqyası dəyiĢmiĢdir. Respublikanın Ermənistan, Gürcüstan və 

Dağıstan respublikaları ilə həmsərhəd inzibati rayonlarındakı kəndlərin tarixi-

etnoqrafik xüsusiyyətləri milli irsi ornament baxımından az da olsa bir-birindən 

fərqlənir. Kəndlərin müxtəlif tipli morfoloji və genetik xüsusiyyətləri müəyyən 

təbii-coğrafi mühit əsasında meydana gəlmiĢdir. Azərbaycan kəndlərinin 

morfoloji və genetik xüsusiyyətləri ərazinin iqlimindən, relyef quruluĢundan və 

torpaq örtüyündən çox asılıdır. Belə ki, respublikanın bəzi aran rayonlarında və 

Naxçıvan MR-də binaların tikintisində yerli iqlim Ģəraitinə uyğun müxtəlif 

tikinti materiallarından istifadə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, 1985-1990-cı 

illərə qədər Culfa, Ordubad, ġərur, ġabran və Qusar inzibati rayonlarının bir çox 

kənd məntəqələrinin tikintisində və bərpasında saman, ağac tozunun torpaqla 

qarıĢığından hazırlanmıĢ materiallardan istifadə edilirdi. Bu növ tikinti 

materialları yayın ən isti günlərində evləri sərin saxlayırdı. Lakin artıq kənd 

evlərinin tikintisində müasir konstruksiyalardan və ĢüĢə-plastik materiallardan 

istifadə edilir. Bu da mövcud iqlim Ģəraitində yaĢamaq və rahat nəfəs almaq 

üçün əlveriĢli deyil. Respublikanın Ģimal və qərb regionunun kənd məntəqələri-

nin tikintisində əsasən taxta məmulatlarından, xırda çay daĢlarından və nisbətən 

biĢmiĢ kərpicdən istifadə olunur. Elə dağ kəndləri də vardır ki, ağac və daĢ 

məmulatlarının olmaması və onların daĢınmasının baha baĢa gəlməsi, həm də 

havaların soyuq və yağıntılı keçməsi səbəbindən evlərin tikintisində biĢmiĢ 

kərpicdən istifadə edilir. Belə evlərə Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Naxçıvan, Qazax, 

Tovuz, ġəmkir, Lənkəran, Masallı, Goranboy və s. rayonların əksər kəndlərində 

rast gəlinir. Respublikanın məskunlaĢmıĢ ərazilərində relyefin mənfi 28 m-dən 

mütləq 2750 m-ə qədər yüksəlməsi və onun kontrastlığını nəzərə alaraq bu 

ərazilərdə salınmıĢ kənd yaĢayıĢ məntəqələrini öz təbii-coğrafi Ģəraitinə görə 5 

qrupa bölmək olar: 

1.Rütubətli subtropik iqlimə malik olan ovalıqda salınmıĢ kəndlər; 2.Quru-isti və 

mülayim iqlimli dağətəyi və düzən ərazilərdə yerləĢən kəndlər; 3.Mülayim və 

quru iqlimli orta dağlıq ərazilərdə salınmıĢ kəndlər; 4.QıĢı quru və nisbətən 

soyuq keçən dağlıq və dağüstü düzən ərazilərdə yerləĢən kəndlər; 5.Yüksək 

dağlıq, iqlimi kontinental və sərt keçən (subalp və alp) çəmənlik ərazilərdə 

yerləĢən kəndlər (7). Hər bir qrupa daxil olan kəndlər yerləĢdiyi ərazinin 

relyefindən asılı olaraq morfoloji genetik cəhətdən də müxtəlif formalı 

məntəqələrdir. Eyni zamanda bir sıra kəndlər də vardır ki, bunlar yuxarıda 

göstərilən qrupların birindən digərinə keçid astanasındadır. Onlara ovalıqla 

düzən, dağətəyi ilə orta dağlıq və dağlıqla yüksək dağlıq qurĢaqları arasında 

yerləĢən kəndlər aiddir. Bunlara Astara rayonunda Süpəribağ, Səncərəddi, Lerik 

və Yardımlı rayonlarında Qosmalyan, Coni, QıĢlaq, Arvana, Qazax rayonunda I 
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və II ġıxlı, ġamaxıda ƏrəbĢalbaĢ, Ərəbqədirli, Gədəbəydə Düzyurd, Naxçıvan 

MR-da Dəstə və Dırnıs və s. aid etmək olar (3). 

        Rütubətli, subtropik zonada yerləĢən kəndlər Lənkəran-Astara iqtisadi-

coğrafi rayonunun dəniz sahilindən baĢlamıĢ meĢəətrafı sahələrə qədər ərazini 

əhatə edir. Dənizsahili kəndlər mənfi 26 m dünya okeanı səviyyəsindən 0m-ə 

qədər ərazidə sıx məskunlaĢmıĢ uzunsov-lenformalı zolağı təĢkil edir. Burada 

120-yə qədər kənd məntəqəsi yerləĢmiĢdir (). 

        Suayrıcı sahələrdə yerləĢən kəndlər sırasında əsasən Lənkəran-Astara, ġəki-

Zaqatala, Quba-Xaçmaz, ġamaxı-Ġsmayıllı, Culfa-Ordubad rayonlarının aĢağı 

dağlıq hissələrində olan kəndləri misal göstərmək olar. Burada kəndlər əsasən 

dağ çaylarının düzənliyə çıxdığı zaman əmələ gətirdiyi radikal formalı 

ərazilərdə, dağlıqdan düzənə keçid zonada salınmıĢdır. Məsələn, Lerikdə 

Azərbaycan kəndini, 20-ci km, ġəkidə AĢağı Göynük, Göyçayda Ġncə, Qubada 

Xucbala, Cəlilabadda Qarakazımlı və s. göstərmək olar.  

        Orta dağlıq ərazilərdə salınmıĢ kəndlər sayca az olub çox mürəkkəb 

hipsometrik hündürlüklərdə yerləĢirlər. XX əsrin 70-80-ci illərinə kimi Dağlıq 

Qarabağ, onun düzən və orta dağlıq ərazilərində salınan məntəqələrin tikintisin-

də çay daĢlarından, qırma və palçıq qarıĢıq xırda qumlu-daĢlı materiallardan, son 

40-50 ildə isə müasir tikinti materiallarından və ağ-boz rəngli daĢ-

kubikdən(kərpic) istifadə edilmiĢdir. Bu tip kəndlərə Ağdamın Orta Qərvənd, 

Çullu, Xocavəndin Akaku və Tuğ, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Füzuli, Tərtər 

rayonlarında və Hadrut qəsəbəsəində rast gəlmək olar (iĢğal altında olmayanlar). 

Bu morfoloji və genetik tipli kəndlərə coğrafi ərazilərin keçid sərhəddində 

salınmıĢ kəndləri daxil etmək olar. Belə kəndlərə Qarabağ və ġərqi Zəngəzur 

iqtisadi rayonlarının Qarakənd, Qırmızı Bazar, Bulutan, Cəbrayılda Horovlu, 

Naxçıvan MR-də Ordubad, Culfa, ġərur (600-700 m ərazisində yerləĢir), Quba-

Xaçmaz iqtisadi-coğrafi rayonunun Bala Qusar, Ġmamqulukənd, Vladimirovka, 

Dağ QuĢçu və s. kəndlərini misal göstərmək olar.  

        Dağlıq və dağüstü düzənlikdə (plato) salınmıĢ kəndlər relyefin kəskin par-

çalanması ilə əlaqədar olaraq özünəməxsus məskunlaĢma arealı yaratmıĢdır. Bu-

raya respublikanın 1500-2000 m-də yerləĢən ərazisi daxil olub respublika kənd-

lərinin 15-16%-ni təĢkil edir. Dağüstü (plato) düzənlik sahələr respublikanın 

Lerik inzibati rayonunda (Qosmalyan, Deman), Yardımlı inzibati rayonunda 

(Yardımlı düzənliyi), DaĢkəsən, Gədəbəy, Qusar, ġəmkir, Naxçıvan MR-in Or-

dubad, ġərur rayonlarının bəzi zonalarının düzən ərazilərində yerləĢən kəndlər 

daxil edilir.  

       Kəndlərin yüksək dağlıq zonada yerləĢməsinə görə respublikamız MDB 

ölkələri arasında özünəməxsus yer tutur. Yüksək dağlıq ərazilərin kəndləri sıldı-

rımlı dağların yamaclarında, dərələrdə (kanyonlarda), dağüstü maili düzənlik-

lərdə yerləĢir. Belə kəndlərdən Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərq yamacında dörd 

Sudur adlı yaĢayıĢ məntəqələrini, Cimi, Laza, Buduğ, Xınalıq, Naxçıvan MR-da 

Ərəfsə, Kükü, Bist, Nəsirvaz, Kətəm, Kilit, TalıĢ dağlıq zonasında PalikeĢ, 

QıĢlaq, Qarabağ və ġərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında DaĢüĢən, Mixitərikənd 

və s., Kiçik Qafqazı misal göstərmək olar.  
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        Respublikanın mərkəzi hissəsindəki Kür-Araz ovalığında hər 100 kv.km-ə 

düĢən kənd məntəqələrinin sıxlığı yalnız Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi 

rayonunun dənizsahili mənfi 26m-dən 200m-ə qədər (14-18 məntəqə) və Samur-

Dəvəçi (ġabran) kanalının sahil zolağında 0-la 200m arasında (12-15 məntəqə) 

zonasından geri qalır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ən iri və böyük kəndlər də 

bu ərazilərə məxsusdur. Buradakı kəndlərin böyüməsinə tərəvəzçilik, sitrus 

meyvəçilik, çayçılıq, bağçılıq, balıqçılıqla yanaĢı, heyvandarlıq, arıçılıq, tütün-

çülük və üzümçülüyün də təsiri az olmamıĢdır.  

       Azərbaycan kəndlərinin ərazi üzrə salınması onların yerləĢmə imkanına, 

kəndlərin böyüklüyünə, onların plan-sxeminə, mənzil tikintilərinin forma və tip-

lərinə, genetikasına (köhnə və yeni tikintilərə) görə 13 morfoloji tip müəyyənləĢ-

dirmək olar (1-ci sxem-xəritə). 

      1.Ən nəhəng və məhəlli planı olan kənd məntəqələri. Bu tip kəndlər dənizsa-

hili zonada yerləĢib tədricən qəsəbə və Ģəhər formasını almıĢdır. Onların bir neçə 

planlı küçələri olub yaĢayıĢ binaları küçəboyu sıra ilə düzülmüĢ, əsasən 

ikimərtəbəli eyvanlıdırlar. 1980-1990-cı illərdən etibarən binaların tikintisində 

biĢmiĢ kərpicdən, qum və çaydaĢlarından istifadə olunmuĢdur. Bu kəndlərdə 

əhalinin sayı 8-10 min, bəzən 15 minə yaxındır. Belə kəndlərə Masallı, Lənkə-

ran, Astara, Xaçmaz, ġabran, Qazax, Biləsuvar, Quba, ġəmkir, Tovuz və s. 

rayonlarda rast gəlinir (sxem 1a). 

        2.Nəhəng, nisbətən planlı küçələri olan kəndlər. Bu tip kəndlərin bir-iki 

planlı düz küçəsi olub iki, bəzən üç mərtəbəli evlərdən (əksəriyyəti zirzəmili və 

aynabəndlidirlər) ibarətdir. Əsas tikinti materialı qırmızı biĢmiĢ kərpic, damların 

üstü kirəmit, Ģifer, 1990-cı ildən sonra isə sarımtıl biĢmiĢ kərpic, qırmızı, yaĢıl 

və bozumtul dəmir təbəqəli plitələrlə örtüklüdür. Bu kəndlər respublikanın 

üzümçülük-bağçılıq, sitrus meyvəçilik təsərrüfatları inkiĢaf etmiĢ ərazilərdə, çay, 

kanal, magistral Ģosse və dəmir yolları ətrafında, düzən və ovalıq ərazilərdə, 

intensiv suvarma əkinçiliyi inkiĢaf edən ərazilərdə salınmıĢdır. Əsas magistral 

yollar kənd mərkəzləri, köməkçi küçələr isə kənd mərkəzi ilə qonĢu məntəqələr 

arasında əlaqə yaradır. Bu kəndlərin əhalisi 2500-3500 nəfər təĢkil edir. Bunların 

normal həyətyanı torpaq-bağ sahələri (500-1000 kv.m) vardır. Bu kəndlər 

XVIII-XIX əsrlərə, kanallar ətrafındakı kəndlər isə XIX əsrin sonu XX əsrin 

əvvəllərinə aiddirlər. Çay ətrafındakı kəndlər daha qədim olub XVII-XVIII 

əsrlərə aiddirlər (1-ci sxem b). 

       3.Ən böyük, sistemsiz küçələrə, pərakəndə tikintiyə malik kəndlər. Bu tip 

kəndlər qədimdir, küçələri torpaq və çınqıllıdır. Evlər əsasən ikimərtəbəlidir, çiy 

kərpicdən və daĢdan tikilmiĢdir. Belə kəndlər Culfa və Ordubad rayonlarının 

Arazsahilində, Quba-Xaçmaz, Salyan-Neftçala və Zəngilan rayonlarında daha 

çoxdur. Bu kəndlərin bəzi evlərinin birinci mərtəbəsi daĢdan, ikinci mərtəbəsi 

isə ağacdan və ya çiy kərpicdən hörülür (1-ci sxem k) (5). 

       4.Çox böyük və böyük, bəzən isə iri ölçülü kəndlər. Bu kəndlər orta dağlıq 

ərazidə yerləĢib sistemsiz-plansız, səliqə-səhmanı olmayan, sıx, bəzən terrasvari 

Ģəkildə salınmıĢdır. Bu tip kəndlərdə bir əsas küçə olub ona sağdan və soldan 

perpendikulyar əyri küçələr birləĢir. Evlər bir-iki mərtəbəli olub birinci 

mərtəbəsindən zirzəmi və ya yarımzirzəmi (anbar) kimi istifadə olunur. 
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Tikintidə daĢ və nisbətən biĢmiĢ kərpicdən və çay daĢlarından istifadə edilir. Bu 

tip kəndlərə Lənkəran rayonunda (Alma, Osağaküçə, Kənzə) və respublikanın 

pambıqçılıq və heyvandarlıq rayonlarında rast gəlinir. Əhalisi 2-3 min, bəzən 

daha da az olur (1-ci sxem d). Bu qrup kəndlər çərçivəsində Qarabağ və ġərqi 

Zəngəzur iqtisadi rayonlarının kəndlərinin iĢğalda olmayanları daxil edilib. 

       5.Böyük, iri, sistemsiz kəndlər. Bu morfoloji tip kəndlər ərazi üzrə yerləĢmə 

xüsusiyyətinə görə dördüncü tip kəndlərə çox oxĢayır. Dağətəyi və orta dağlıq 

zonalarda və bəzən düzən ərazilərdə də rast gəlinir. Belə kəndlər demək olar ki, 

respublikadakı kəndlərin 50-60%-ni təĢkil edir. Kəndlər əsasən çay vadilərində, 

kanallar və göllər ətrafında birmərtəbəli, bəzi hallarda ikimərtəbəli olub çaydaĢ-

larından tikilmiĢdir.Yeni məntəqələrin salınması zamanı ərazilərdə çoxillik əkin 

sahələri azalaraq əvəzində birillik əkin sahələri artmıĢdır. Hər 100 kv.km-ə 4-5, 

bəzən isə 5-6 məntəqə düĢür. Hər kəndin orta həcmi 1600-1800 nəfər təĢkil edir 

(1-ci sxem, d). 

       6.Çox iri, iri və orta həcmli dağınıq (səpələnmiĢ) kəndlər. Evlər yarımzirzə-

mili olub birmərtəbəlidir. Tikinti materialı kimi çaydaĢlarından və çiy kərpicdən 

istifadə edilir. Küçələri qısa və darısqal torpaq cığırlardan ibarətdir. Bu tip 

kəndlərə respublikanın dağlıq və meĢəlik ərazilərində, çay astanalarında rast 

gəlmək olar. Bu tip kəndlərə Lerik, Qusar, Quba, Dağlıq Qarabağ və Naxçıvan 

MR-in rayonlarında rast gəlinir. Belə kəndlər respublika kəndlərinin 30%-ə 

qədərini təĢkil edir. Bu kəndlərin əhalisinin sayı 250-1000 nəfər arasında 

tərəddüd edir (1-ci sxem, e). Son illər iqtisadi inkiĢafla əlaqədar bu tip kəndlərin 

sayı get-gedə azalır.  

       7.Ġri, orta, kiçik, sistemsiz və küçələri olmayan kəndlər. Bu morfoloji tip 

kəndlər dağlıq və yüksək dağlıq ərazilərdə yerləĢir, evlər əsasən ikimərtəbəlidir. 

Birinci mərtəbədən tövlə kimi, ikinci mərtəbədən isə yaĢayıĢ mənzili kimi 

istifadə olunur. Bu tip kəndlərin həyətyanı sahəsi kəndlərin ətraflarında olur, 

bunlara çöl bağları deyilir. Əsasən payızlıq kələm, kartof, çuğundur, bəzən isə 

taxıl və arpa əkilir. Evlərin tikintisində saman qarıĢıqlı çiy kərpicdən, bəzi 

hallarda isə qırma-ağ daĢlardan və çınqıllardan istifadə edilir. Belə kəndlər 

əsasən hündürlüklərdə (1200-2200m arasında) salınmıĢdır. Bunlara Böyük 

Qafqazın Azərbaycan hissəsinin dağlıq ərazilərində (1850-2200m), Ordubad, 

ġahbuz, Laçın-Kəlbəcər rayonlarının ərazilərində rast gəlmək olar. Belə 

kəndlərin əhalisi əsasən heyvandarlıq və arıçılıqla məĢğul olurlar (1-ci sxem,ə). 

       8.Orta, kiçik və xırda kəndlər. Bunlar özünəməxsus yığcam yerləĢmə 

arealları olub bəzi çay dərələrinin nisbətən geniĢ sahələrində, çay terraslarında 

yerləĢirlər. Binalar bircərgəli, bəzən iki-üç cərgəli olub çaylara paralel yerləĢir. 

Bu kəndlərin həyətyanı sahələri orta ölçülü olub 0,3-0,5 ha tala formalıdır, 500-

1500 m radiusa malikdir. Bu tip kəndlərin tikintisində yonma daĢlar və 

çaydaĢlarından istifadə olunur, damlar Ģiferlə örtülür. Kəndlər əsasən dağlıq 

(1200-1500m), bəzi rayonlarda isə yüksək dağlıq zonada salınmıĢdır (1-ci 

sxem). 

      9; 10; 11; 12;13-cü tip kəndlərə əsasən respublikanın yüksək dağlıq  və bəzi 

hallarda orta dağlıq zonalarında rast gəlinir. Burada əhali əsasən qoyunçuluq və 

arıçılıqla məĢğul olur (yüksək dağlıq ərazilərdən baĢqa). Əhali öz örüĢ sahələrini 
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tərk etmədən nisbətən aĢağı zonalarda yaĢayırlar. Böyük Vətən müharibəsinə 

qədər bu tip kəndlər 17-18% təĢkil edirdisə, hazırda cəmi 1-2% təĢkil edir. Buna 

baxmayaraq, respublikamızda bu tip kəndlər var və nisbətən sürətlə inkiĢaf 

edirlər. Belə kəndlərə Qusarda Suz, Cağar, Taqor, Lerikdə QıĢlaq, Ordubadda 

Kətam, Kilit və s. göstərmək olar. Bu kəndlərin hər birində 20,3 nəfər adam 

yaĢayır. Bu morfoloji tip kəndləri baĢqalarından fərqləndirən xüsusiyyətlərdən 

biri də təbii yaĢıllığın olmamasıdır. Bu kəndlər subalp və alp çəmənliklərində 

salınmıĢdır (1-ci sxem, j və k). 

Nəticə 

.Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə əhali və yaĢayıĢ məntəqələrinin ərazi 

üzrə məskunlaĢması, kəndlərin salınması, onların ərazi daxilində yerləĢdirilməsi 

və tarixi-coğrafi xüsusiyyətlərinin dərindən öyrənilməsi haqqında tədqiqat iĢləri 

daha da gücləndirməli. 

      2.Müasir dövrdə əhali və yaĢayıĢ məntəqələrinin ərazi daxilində salınması, 

onların plan-uçotunun relyef baxımından tənzim edilməli. 

      3.Ərazidə olan məntəqələrin tarixi-coğrafi xüsusiyyətləri təyin edilməli. 

      4.Məntəqələrin təsərrüfat tipləri müəyyən edilməli. 

      5.YaĢayıĢ məntəqələrinin tədqiqatı zamanı onların elmi mahiyyəti praktik 

cəhətdən təhlil edilməli, elmi axtarıĢ və paralellərdə verilməli. 

      6.Kənd təsərrüfatı tipli məntəqələrin funksional və morfoloji-genetik 

quruluĢunun təsnifatı ərazinin relyef formalarına uyğun verilməlidir.    
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РЕЗЮМЕ 

МAMED СADЫГОВ, ИЛЬГАР МАМЕДОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ СЕЛЬСКОГО ЖИЛЬЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ИХ 

МОРФОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

       Исследования структурно-территориальной планировки села в географии населения 

явно зависят от уровня развития и потенциальной прочности социально-экономической 

базы села. За последние тридцать лет с момента обретения Азербайджаном независимости 

экономические и генетические изменения в социальном и культурном уровне населения, а 

также в фермерских хозяйствах проявились в развитии сел и диверсификации их функций. 

Наряду с приватизацией фермерских хозяйств в стране интенсификация сельского 

хозяйства привела к коренным изменениям в совершенствовании структуры производства 

в соответствии с современными требованиями и характером трудовой деятельности 

сельских общин. 

     Ключевые слова: Естественно-географическое право, историко-географическое 

развитие, сельские поселения, производительные силы. 

 

SUMMARY 

MAMMAD SADIQOV, ĠLQAR MAMMADOV 

FUNCTIONAL TYPES OF RURAL RESIDENCES IN AZERBAIJAN AND THEIR 

MORPHOLOGICAL-GENETIC STRUCTURE 

      Research on the structural and territorial planning of villages in population geography clearly 

depends on the level of development and potential strength of the socio-economic base of 

villages. Over the last thirty years since Azerbaijan gained independence, economic and genetic 

changes in the social and cultural level of the population, as well as in the farms, have 

manifested themselves in the development of villages and the diversification of their functions. 

Along with the privatization of farms in the country, the intensification of agriculture has led to 

fundamental changes in the improvement of the structure of production in accordance with 

modern requirements and the nature of the labor activity of rural communities.  

     Keywords: Natural-geographical law, historical-geographical development, rural settlements, 

productive forces 
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TOURISM POTENTIAL OF ABSHERON NATIONAL PARK AND WAYS OF USING 

IT 

 

National parks are primarily aimed at the protection of biological diversity and then at 

obtaining economic income. Biodiversity provides a range of cultural services essential to 

human health. In this regard, the conservation and protection of the natural resources that are 

being depleted come to the fore. Economic contributions of protected areas in several developed 

countries: positive effects on people's activities such as income generation and employment 

generation. Therefore, in addition to protecting biological diversity in national parks, the 

management of the area is considered part of the concept of sustainable development in a 

broader sense. In the presented article, the biological diversity of Absheron National Park was 

studied, and the tourism attractiveness of the area was evaluated. Strategic directions for 

obtaining economic income are also mentioned. 

Keywords: Absheron, national park, tourism, ecotourism, biodiversity, Caspian seal, 

birdwatching. 

 

The preservation of biological diversity and its effective use is essential for 

sustainable economic and social development. Because of a clean and pure 

biological environment increases its tourism-recreational attractiveness and the 

importance of its use. However, in modern times, biological diversity has 

decreased in our republic, as in most regions of the world, leading to serious 

environmental problems. The destruction or threat of destruction of natural 

ecosystems and wildlife is causing several changes on a regional scale. These 

changes weaken the life-regulating role of the biosphere. From this point of 

view, the preservation of biological diversity and all its related components 

should always be in focus. 

In the world and our republic, in addition to the protection of biological 

diversity, some state-important works are being carried out to find ways to use it 

effectively. One of them is the creation of national parks. As mentioned in the 

first chapter, national parks provide biological diversity and environmental 

protection. Moreover, creating national parks ensures the protection of nature 

and its efficient use and supports local and regional economic and social 

development. 

Absheron peninsula, which we studied, is one of our republic's regions 

subject to ecological aggression. Here, the development of industrial areas, 

especially the oil industry, the construction of new buildings and private 

residences in Baku city and its surrounding areas, the expansion of road 

transport infrastructure, etc., have led to the overloading of the area. This has 

caused a " drumbeat of excitement" in the nature of the peninsula, in the words 

of Hasan Aliyev, as well as "a complete disruption of the relationship between 

nature and man and a dangerous situation‖. [3, p. 8].  
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Over 700 species of flora and up to 2000 species of fauna live on the 

Absheron Peninsula, and the land cover has been subjected to extensive 

anthropogenic impacts and degradation. Reduction in the number of species of 

flora and fauna and their habitats: wild cat, safsar, gazelle, Mediterranean sea 

turtle, gypsy lizard, little and hissing swan, common flamingo, Sultan hen, pink 

and curled pelican, steppe eagle, common goldfinch, sea pikeperch, white-eye 

bream, Euphrates flounder, Acherontia atropos, etc. led to the inclusion of 

animal and bird species in the "Red Book of Azerbaijan" and the "Red List of 

the UN" [10]. 

In connection with what we have mentioned above, in order to preserve 

and increase the samples of flora and fauna that are endangered on the Absheron 

peninsula (Absheron State Nature Reserve, 1969), it was necessary to create a 

national park (renewal of the management system, attraction of ecotourists, 

creation of hiking routes etc.), which has economic advantages. National parks 

are developed in connection with the organization of various geographical 

excursions related to nature, which is valued as a revenue-generating area. At the 

same time, economic and social work is being carried out in the national parks, 

organizing tourism and recreation, protecting natural monuments, minimizing 

environmental violations, and other areas. This also serves to increase the 

economic potential and power of the region. 

Absheron National Park was established on February 8, 2005, in the 

territory of Zira settlement, Khazar district of Baku city. The national park on 

the western coast of the Caspian Sea, near the city of Baku, in Shah Dil, 

indicates that it is in a favorable economic and geographical position. The 

satisfaction of tourists coming to the national park depends primarily on the 

provision of transport infrastructure. The area of the national park is 783 ha. It is 

the smallest national park in the Greater Caucasus's physical-geographical 

province. 

In the Absheron National Park, wetland birds, Caspian seals, and gazelles 

brought from Zira Island (since 1969) are protected. The climate of Absheron 

National Park, which has a small area, belongs to the mild warm climate type of 

semi-deserts and steppes (abundant solar energy, little precipitation, windy) 

since the territory is covered with coastal sands, sand plants, as well as reeds, 

sparse reeds, and wetland phytocenosis (saline soils) prevail here. Although the 

flora is relatively weak, the fauna of the national park is quite rich. There are 

different types of turtles, frogs, lizards, snakes, migratory birds, Caspian seals, 

gazelles, wolves, foxes, jackals, rabbits, wild cats, hedgehogs and other animals. 

―The uniqueness of Absheron National Park is the presence of endemic 

Caspian seals that live here. These seals can only be found in the brackish 

Caspian Sea and the freshwater Lake Baikal‖ [7, p. 152]. Caspian seals are the 

only marine mammals that live in the sea, feeding on kelp and other small fish. 

In summer, Caspian seals migrate from the northern part of the sea to the 

southern part. In winter, they return to the northern Caspian again to reproduce. 

At the beginning of the 20th century, the number of Caspian seals was 

estimated at 1 million. Later, according to the calculations made by experts, we 
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can say that their number varies from 110,000 to 350,000. We can point to the 

hunting of seals and anthropogenic impacts on the marine ecosystem as the 

cause of the decline [1]. In recent years, we often come across cases of Caspian 

seals dying. However, the real reason for this is still unknown [2]. 

The number of Caspian seals in the Absheron National Reserve is 

uncertain. This is because sea seals come to the area during migration and do not 

stay here for long. But despite this, tourists come to the National Park, like to 

watch the seals and come into contact with them, even if not up close. 

In addition to Caspian seals, flamingos, ducks, little and hissing swans, 

pink and curled pelicans, etc., birds pass through the national park territory 

during migration. During this period, an exciting scene emerges, creating 

favorable conditions for the development of birdwatching, i.e. birdwatching, an 

alternative type of tourism. Many researchers (H.S. Chagan, H.K. Cordell, N.G. 

Herbert, J.C. Isaacs, etc.) believe that bird watching is a major part of 

ecotourists. "The specific objective of protected birdwatching is to review the 

economic potential of non-residential birdwatching, identify potential benefits 

and challenges associated with this activity, and ensure the creation of favorable 

conditions for bird conservation. Birdwatching has great potential to improve 

local communities' financial and environmental well-being." [4]. Birdwatching 

is considered a good source of income, as birdwatching ecotourists are both 

educated and above-average income earners [5]. Diversification of birdwatching 

destinations strengthens control over them, which leads to increased income 

through the organization of tours within the area, resulting in an incentive for 

local people to protect the environment [6]. The organization of birdwatching is 

based on the principle of enumeration of birds and identification of differences 

between bird families, in addition to generating income. 

Birdwatching tours operate based on better-organized principles in the 

USA, Canada, England, France, Germany, Japan and other developed countries. 

In addition to contributing to the local economy, it plays an important role in 

providing qualified guides with jobs [9] In Absheron National Park, which we 

studied, birdwatching tours are carried out almost exclusively. Except for some 

exceptional cases (except for tours organized by university teachers for 

students), we can say that this area is poorly organized not only in Absheron 

National Park but also in our republic. Organizing birdwatching tours using the 

experience of developed countries in this field is possible. For this, tourism 

companies should hire qualified guides and create conditions for them to 

practice constantly. 

The strategic development direction of the national park is to preserve 

biodiversity and develop ecotourism in the area. The International Ecotourism 

Organization defines ecotourism as "responsible travel that protects the 

environment and supports the well-being of residents while visiting natural 

areas." [8]. However, there is no settlement in the territory of Absheron National 

Park, where residents can provide services to tourists only near the national park. 

Tourism's development, a branch of the economy, is measured by the level 

of service provided to tourists. From this point of view, as a result of our 
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research, we can say that the entrance to Absheron National Park is between 

09:00 and 18:00, and the entrance fee is 2 manats for both local and foreign 

citizens, and it is accessible for children up to 6 years old, schoolchildren and the 

disabled. Based on the experience of foreign countries, we can say that the 

entrance fee to the territory of the national park should be high for citizens of 

other countries. Thus, this rule has been applied in foreign countries for many 

years, and ticket fees for foreign citizens are 5-10 times more expensive than for 

domestic citizens. Also, we cannot forget the students here. I believe that entry 

for students should be free. 

Currently, Absheron National Park has two routes that can be of interest to 

tourists. In addition, auxiliary routes connecting the routes to the eastern part of 

the national park and a tower located in the central part for a better view of the 

area are presented to visitors. The main route, number one, passes through the 

center of the national park, and the second route passes through the coast of the 

Caspian Sea in the western part of the national park. Auxiliary routes allow one 

to know the area more closely (figure 1). The length of the route is 8 km, and it 

is carried out on foot. However, in some exceptional cases, it is possible to move 

to the national park territory by car. 

 
Figure. 1. Absheron national park map 

 

If we analyze the tourist attraction in Absheron National Park by the 

months of the year, we will see that tourists prefer to visit the area mainly in 

April and May. Because during these months, nature comes alive, the area 

becomes more colorful and attractive. The landscape of the national park 

combines coastal wetlands and semi-desert. The area's fauna (gazelle, wolf, 
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jackal, snake, Mediterranean turtle, Caspian seal, etc.) is rich. Most of the birds 

are migratory birds that migrate along the coast of the Caspian Sea. 

The location of the national park in the city of Baku (60 km from the 

center) creates favorable conditions for both local and foreign tourists to visit the 

area because the national park is very well provided with transport 

infrastructure. Nevertheless, the number of visitors to the national park is not at 

the desired level. Therefore, to increase the number of tourists visiting the 

national park and its attractiveness, a strategic development concept should be 

developed, and development directions should be determined. 
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XÜLASƏ  

AYSEL NAMAZOVA 

ABġERON MĠLLĠ PARKININ TURĠZM POTENSĠALI VƏ ONDAN ĠSTĠFADƏ 

YOLLARI 

Milli parklar ilk öncə bioloji müxtəlifliyin qorunması, daha sonra iqtisadi gəlir əldə etmək 

məqsədi daĢıyır. Bu baxımdan, tükənməkdə olan təbii ehtiyatların qorunması və mühafizəsi ön 

plana çəlkilir. Bir sıra inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə mühafizə olunan ərazilərin iqtisadiyyata verdiyi 

töhfələr: insanların gəlir əldə etmək və məĢğulluq yaratmaq kimi fəaliyyətlərinə müsbət təsir 

göstərir. Buna görə, milli parklarda bioloji müxtəlifliyin qorunması ilə yanaĢı, ərazinin idarə 

edilməsi daha geniĢ mənada dayanıqlı inkiĢaf konsepsiyasının tərkib hissəsi kimi nəzərdən 

keçirilir. Təqdim olunan məqalədə AbĢeron Milli Parkının bioloji müxtəlifliyi öyrənilmiĢ, 

ərazinin turizm cəlbediciliyi dəyərləndirilmiĢ və iqtisadi gəlir əldə etmək üçün strateji 

istiqamətlər qeyd edilmiĢdir.  

Açar sözlər: AbĢeron, milli park, turizm, ekoturizm, biomüxtəliflik, Xəzər suiti, 

bördvoçinq. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙСЕЛ НАМАЗОВА 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АБШЕРОНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА И ПУТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Национальные парки в первую очередь нацелены на охрану биоразнообразия, а 

затем на получение экономического дохода. В связи с этим на первый план выходят 

вопросы сохранения и защиты природных ресурсов. Экономический вклад охраняемых 

территорий в ряде развитых стран: положительное влияние на деятельность людей, 

например, на получение доходов и создание рабочих мест. Поэтому, помимо защиты 

биоразнообразия в национальных парках, управление территорией считается частью 

концепции устойчивого развития в более широком смысле. В представленной статье было 

изучено биоразнообразие Абшеронского национального парка и дана оценка 

туристической привлекательности территории.  

Ключевые слова: Абшерон, национальный парк, туризм, экотуризм, 

биоразнообразие, каспийский тюлень, орнитология. 
 

 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 
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KĠÇĠK QAFQAZIN ġĠMAL-ġƏRQ YAMACININ  MÜASĠR  LANDġAFTLARININ   

DĠFERENSASĠYASINA    TƏSĠR EDƏN AMĠLLƏR 

 

Kiçik  Qafqazın  Ģimal-Ģərq  yamacının təbii  landĢaftlarının üfüqü və Ģaquli diferensasi-

yası   və  onların ekocoğrafi  problemləri  ötən  əsrin 70-80  cı  illərindən  baĢlayaraq  B.Ə.Bu-

daqov (1988, 1995), M.A.Müseyibov (1983, 1998, 2003), H.T.Haqverdiyev (1975, 1978, 2000)  

T.Y.Verdiyeva (2004, 2007), H.Əsgərova (1995, 2012), E.ġ.Məmmədbəyov (2000, 2013), 

Y.Ə.Qəribov (2011, 2012, 2017)  və s. müəlliflər  tərəfindən  tədqiq  edilmiĢdir.  

Kiçik Qafqazın Ģimal-Ģərq yamacı Respublikamızın qərb hissəsində yerləĢir. Bölgənin 

ərazisi Ģimaldan və Ģərqdən Kiçik Qafqaz dağlarının  ətəyini əhatə edən maili düzənliklərlə, cə-

nubdan isə Qarabağ silsiləsi ilə həmsərhəddir. Qərb və cənub-qərbdən isə regionun sərhəddi 

ölkəmizin Ermənistanla  olan inzibati sərhəddindən keçir. Azərbaycan ərazisi landĢaftı istər 

yüksəklik  və istərsə də   üfüqi istiqamətdə dəyiĢir. Respublika ərazizisində  landĢaft kompleks-

lərinin  istər yüksəklik istərsə də üfüqi istiqamətdə dəyiĢməsi  iqlimlə relyefin  qarĢılıqlı əlaqə və  

təsiri nəticəsində  yaranmıĢdır.           

Ümumiyyətlə , Azərbaycanda ümumi landĢaft qərbdən-Ģərqə doğru  aridləĢir, daha quraq 

Ģəkil alır. Yeri gəlmiĢkən  deyək ki, ölkəmizdə  landĢaftın  bir əsas bölgüsü  mövcuddur. 

Onlardan birinci sinfi  dağlıq, ikinci sinfi isə düzənlik landĢaftıdır. Göründüyü  kimi  onların hər 

ikisi  quru landĢaftına aiddir. 

Açar sözlər: Kiçik Qafqaz, Ģimal-Ģərq,  diferensasiya, azonal amillər, zonal-sektor, 

bedlend 

 

LandĢaftın üfüqi diferensasiyasının əsas səbəbi iqlimin coğrafi enlikdən 

asılı olaraq dəyiĢməsidir. Azərbaycan respublikasının ərazisi coğrafi enlik üzrə 

çox uzanmadığına görə bu amilin təsiri landĢaftın cənubdan Ģimala (yaxud əksi-

nə, yəni Ģimaldan cənuba) dəyiĢməsi özünü olduqca zəif göstərir. Azərbaycan 

düzənliklərinin cənub (Muğan, Mil düzləri) və Ģimal (Samur-Dəvəçi ovalığı) his-

sələri arasında temperatur və nisbi rütubətlənmə dərəcəsinə görə ciddi fərq 

yoxdur. Ə.M. ġıxlinskinin tərtib etdiyi Azərbaycan ərazisinin nisbi rütubətlənmə 

xəritə-sxeminə görə cənubda Muğan və Mil düzənlikləri, Ģimalda isə Samur –

Dəvəçi ovalığı eyni rütubətlənmə zonasında yerləĢir və buna görə göstərilən 

ərazilərin fon landĢaftı yarımsəhralardır. 

Kiçik Qafqazın Ģimal- Ģərq yamacının massivi üçün isə əsasən landĢaftın 

Ģaquli istiqamətdə dövri dəyiĢikliklərə məruz qalması səciyyəvi təsvirdir. Azər-

baycan ərazisi fəal orogen qurĢaqda yerləĢdiyinə görə burada landĢaft diferensa-

siyasının ikinci tipi, yəni yüksəkliyə görə təbii komplekslərin böyük diapazonda 

dəyiĢməsi özünü daha qabarıq Ģəkildə göstərir. Dağlıq və düzənlik ərazilərin 

növbələĢməsi üfüqi landĢaft strukturunu daha böyük planda mürəkkəbləĢdirir. 

Respublika ərazisinin Ģimal Ģərqində zonal-sektor yarımsəhra tipi, Böyük 

Qafqazın  yüksəklik landĢaft kompleksləri ilə, axırıncı yenidən Kiçik Qafqazın 

yüksəklik landĢaft qurĢaqları ilə əvəzləĢir. Arazyanı silsilə və düzənliklərin, 

cənub-Ģərqdə isə Lənkəran ovalıq və dağlıq landĢaftların bir-birini əvəz etməsini 
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nəzərə alsaq, Azərbaycan nisbətən kçik ərazisində təbii komplekslərin ərazisi 

diferensasiyasının mürəkkəb xassəli və növlü olmasını görərik. 

Müəyyən edilmiĢdir ki, nəinki böyük tirə və dərin dərələrin müxtəlif səmtli 

yamacları, hətta nisbi yüksəklik ampitudu 50-100 metrdən artıq olmayan 

tirələrin belə Ģimal, Ģimal-Ģərq yamacları ilə cənub-qərb yamacları təbii kom-

plekslərin xarakterinə görə fərqlənir[4]. 

Regionda əsasən taxıl, üzüm, meyvə, bostan və tərəvəz bitkiləri əkilir. 

ġərabçılıq qədim təsərrüfat sahəsi kmi  bölgənin iqtisadiyyatında böyük  rol 

oynayır. Burada heyvandarlıq da yüksək səviyyədə inkiĢaf etmiĢdir. Kiçik 

Qafqazın Ģimal-Ģərq yamacının, Ceyrançöl alçaqdağlığının və onların arasında 

yerləĢən Gəncə - Qazax maili düzənliyinin müasir təbii landĢaftları istər 

respublika ərazisi, istərsə də ayrı-ayrı regionlar fonunda bir sıra tədqiqatçılar 

(Hacıyeva 1965; Süleymanov 1965, 1975; Haqverdiyev 1975, 1984; Müseyibov, 

Süleymanov 1975; Müseyibov 1981; Mikayılov 1982; Budaqov 1988; 

Mikayılov, Əlizadə 1990 və b.) tərəfindən ətraflı öyrənilməsinə və həmin 

ərazilərin landĢaftları onların tərtib etdikləri orta (1: 600 000) və iri (1:100000) 

miqyaslı landĢaft xəritələrində dolğun əks olunmasına baxmayaraaq ərazi 

landĢaftlarının təbii prosesləri və insanlarının təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri 

nəticəsində dəyiĢməsi, antropogen qanunauyğunluqları və səhralaĢma problemi 

indiyə kimi öyrənilməmiĢdir[13]. 

Dağlıq ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda, hündürlük landĢaft qurĢaqları 

diferensasiyasının əsas əlamətlərinin yaranması onun yerləĢdiyi coğrafi bölgənin 

və enlik qurĢağının xarakterindən asılıdır. Respublikamız öz coğrafi vəziyyətinə 

görə kontinental bölmə ilə Atlantik okean bölməsinin keçid zolağında, subtropik 

qurĢağın Ģimal yarımqurĢağında yerləĢir. 

Azərbaycan ərazisində həm  zonal həm də azonal  landĢaft  tiplərinin 

inkiĢafın etmiĢdir. Bu landĢaft vahidlərinin  (yarımsəhra, çöl, meĢə, çəmən, 

subnival - nival və s.) hündürlük istiqamətdə differensasiyası ilk növbədə həmin 

istiqamətdə iqlim göstəricilərinin temperatur və rütubətin münasibətinin 

dəyiĢməsilə bağlıdır. Azərbaycanın yerləĢdiyi bölgə  azonal amillərin ilk 

növbədə  relyefin dağlıq və dağarası çökəklik, qısa məsafələrdə dəyiĢən müxtəlif 

iqlim Ģəraitinin, səthi təĢkil edən ana süxurların, litoloji-petroqrafik tərkibinin 

müxtəlifliyi  onun ərazisində subtropik qurĢağın baĢqa regionlarında 

təkrarlanmayan, özünə məxsus komplekslər cəminin əmələ gəlməsinmə səbəb 

olmuĢdur. Müasir relyef istər daxili  və istərsə də  xarici  qüvvələrin  qarĢılıqlı 

əlaqə və təsiri nəticəsində yaranır. Bu qüvvələrin  üstünlüyündən  asılı olaraq  

müxtəlif relyef  formaları  yaranır. Ekzogen proseslər dağlıq ölkələrdə daha 

intensiv getdiyi üçün coğrafi landĢaftın yaranmasında, inkiĢafında və dəyiĢmə-

sində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

 Endogen proseslər relyefdə yüksəklik fərqi əmələ gətirir ki, ekzogen 

qüvvələr mütəmadi olaraq bu fərqi aradan qaldırmağa çalıĢır. Beləliklə bütün il 

ərzində relyefin aĢınması, dağılması, parçalanması kimi ardıcıl iĢ gedir.  

Yüksək dağlıq qurĢaqda Ģaxta aĢınması nəticəsində baĢ verən uçqunlar 

zamanı yamacların aĢağı hissələrinə hələ o qədər ovxalanmamıĢ xeyli miqdarda 

material toplayır [5]. 
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Kiçik Qafqazın Ģimal-Ģərq hissəsində  landĢaftın diferensasiyasına təsir 

edən amillərdən sırasında neotektonik hərəkətlərin də rolu böyükdür.Alp 

qırıĢıqlığı zonasının digər dağ sistemlərində olduğu kimi Kiçik Qafqaz dağların-

da da müasir Ģaquli landĢaft qurĢaqlarının məcmusunun yaranmasında və inkiĢa-

fında neotektonik hərəkətlərin  rolu böyükdür.Burada Ģaquli landĢaft qurĢaqla-

rının yaranmasının əsas amili ərazinin hipsometrik xüsusiyyətləri ilə,neotektonik 

hərəkətlərin fəallığı və ümumi amplitudu ilə sıx əlaqədardır. Neotektonik 

mərhələdə dağların ümumi qalxma sürəti denudasiyanın sürətindən artıq 

olduğuna görə  qalxmaqda olan dağlıq ərazi  dərin  çay dərələri ilə parçalan-

mıĢdır. Beləliklə Ģaquli landĢaft qurĢaqlarının substratı olduqca mürəkkəbləĢmiĢ-

dir.Ona görə də bu sahələrdə Ģaquli landĢaft qurĢaqlarının istər aĢağı, istərsə də 

yuxarı sərhəddi  düz xətt üzrə deyil olduqca girintili- çıxıntılı əyri xətt üzrə keçir.  

Azərbaycanın geomorfologiyası və geotektonikası ilə məĢğul olan 

alimlərin fikrincə Kiçik Qafqazın Ģimal-Ģərq hissəsi nisbətən qısa bir geoloji 

vaxtı əhatə edən pliosen və dördüncü dövrdə 1500 m-dən 2500-3000 m-ə qədər 

yüksəyə qalxmıĢ və burada sarmatın axırlarında təpəlik və alçaqdağlıq , 

yüksəkdağlıq relyefi  və yaylalarla əvəz olunmuĢdur. Bu mürəkkəb proses 

tədricən baĢ vermiĢdir.  

Beləliklə, üst pliosen və dördüncü dövrdə neotektonik hərəkətlər nəti-

cəsində Kiçik Qafqazın Ģimal-Ģərq yamacındakı  silsilələrin mütləq yüksəkliyi 

2000 m-ə qədər artmıĢ və bu dövrdə ərazidə alp, subalp, həmçinin yuxarı və orta 

dağ- meĢə zonasının yaranması üçün lazımi mütləq yüksəkliklər əmələ 

gəlmiĢdir[4].Hələ sarmat əsrində hazırki Göyçə gölü çökəkliyi, Kiçik Qafqazın 

Ģimal-Ģərq ətəyində hündürlüyü 1000-1400 m-ə qədər olan sahələr dayaz dənizlə 

örtülü olmuĢ və burada dəniz çöküntüləri toplanmıĢdır. Həmin əsrdə hazırda 

mütləq yüksəkliyi 3000-3500 m-dən artıq olan Murovdağ, ġahdağ dəniz 

səviyyəsindən 500-800 m yüksəyə qalxmaqla əsasən düzənlik-təpəlik relyefə 

malik olmuĢdur. M.A.Müseyibov, A.V.Məmmədov (1967), L.Ġ. MaruaĢvilinin 

(1952) verdiyi məlumata görə bu sahədə yarpağını tökən enliyarpaqlı meĢələr 

hakim olmuĢ və bu meĢələrdə həmiĢəyaĢıl ağaclar da yayılmıĢdır.  

Beləliklə hələ o vaxt ərzində ən yüksək sahələrin hündürlüyü 1000 m-dən 

xeyli az olmuĢdur.  

Pliosendə ərazidə tektonik qalxma baĢ verməsi ilə yüksəklik tədricən 

artmıĢ və landĢaftın Ģaquli qurĢaqları yaranmağa baĢlanmıĢdır[3]. 

L.Ġ. MaruaĢvili (1952) Kiçik Qafqaz ərazisində AbĢeron əsrində dağlıq 

relyefin olmasını göstərdiyi dağların mütləq yüksəkliyi haqda onun burada 

ayırdığı Ģaquli qurĢaqlarından nəticə çıxarmaq olar. O dağətəyi düzən və təpəlik 

sahədə savanna, dağlıq sahədə isə hirkan tipli dağ-meĢə və alp çəmənləri 

zonasını ayırır. Özü də L.Ġ. MaruaĢvilinin sxemində alp qurĢağı xeyli geniĢ bir 

sahəni tutur. Əgər o zaman iqlimin müasir iqlimdən xeyli isti olmasını nəzərə 

alsaq, deməli hirkan tipli dağ-meĢə qurĢağının yuxarı sərhəddinin hazırki dağ-

meçə qurĢağının sərhəddindən bir qədər (200-300 m) yuxarı keçirməli olaraq və 

beləliklə alpqurĢağının aĢağı sərhəddinin də təxminən 2200-2300 m 

yüksəklikdən keçirməli olacağıq.  
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L.Ġ.MaruaĢvilinin paleocoğrafi sxemidən çıxardığımız bu nəticələr son 

zamanlar ərazinin və o cümlədən bütövlükdə respublikanın və Ģərqi Zaqafqazi-

yanın izotekonikasına həsr olunmuĢ tədqiqatlarda (Məmmədov Ə.V., ġirinov 

N.ġ. 1956, Müseyibov M.A., 1957, 2003, 2013) təsdiq olunur. Həmin müəlliflə-

rin və B.A. Antonovun  (1953)  fikrincə ərazinin dağlıq relyefi əsasən üst pliose-

nin axırlarına qədər formalaĢmıĢ, AbĢeron əsrinin axırlarında Murovdağ, ġahdağ 

silsilələrində mütləq yüksəkliyi 2500 metr və bundan bir qədər artıq olmuĢ, 

Qarabağ silsiləsinin yüksəkliyi 2000-2200 m-ə çatmıĢdır. Dördüncü dövrdə sözü 

gedən ərazidə qalxma 600-800 m (1000 m-ə qədər) olmuĢdur. Kiçik Qafqaz 

Ģimal-Ģərq yamacının  müasir landĢaftların  diferensasiyasına təsir edən amillər 

araĢdırılmıĢdır. Kiçik Qafqazın Ģimal-Ģərq yamacının ərazisinə aid olan fond 

materialları ilə yeni tərtib olunan  kosmolandĢaft xəritəsindəki informasiyaların 

müqayisəli təhlili aparılmıĢdır. Kosmik Ģəkillərin deĢifrələnməsi əsasında tərtib 

olunan kosmolandĢaft xəritəsi ilə əvvəlki landĢaft xəritələrinin müqayisəli təhlili 

müasir landĢaftların əsas inkiĢaf təmayüllərini aĢkar etməyə imkan yaratmıĢdır. 

Kosmik Ģəkillərlə mövcud landĢaft xəritələrinin müqayisəsi nəticəsində müəy-

yən olunmuĢdur ki, daha məhsuldar landĢaft komplekslərinin  deqradasiyası və 

areallarının get-gedə daha da kiçilməsi baĢ verir. Nəticədə çılpaqlaĢmıĢ qayalıq-

ların, bedlendlərin bitki örtüyündən məhrum olmuĢ sürüĢmə yamaclarının sahəsi 

artmıĢdır. Kiçik Qafqazın Ģimal- Ģərq yamacında  eqzodinamik  proseslərin  

törətdiyi sürüĢmə, sel  ocağı, uçqun, erroziya  və s.  proseslərin  baĢ  vermə  

səbəbləri  araĢdırılaraq onların qarĢısının  alınması  və  məhdudlaĢdırılması  üçün  

dövlət  səviyyəsində  tədbirlər sistemi  hazırlanmalıdır. 

 Qeyd olunan məsələlər tədqiq  olunan  regionda   vaxt  aĢırı  ekoloji  

manitoriqlər  keçirməklə  bu  proseslərin  düzgün idarə  edilməsinə  və  nizam-

lanmasına nail  olunması olduqca  zəruri  və  dövlət  səviyyəsində  həlli  vacib  

sayılan  tədbirlər  kimi qiymətləndirilməlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ЛАТАФАТ ДЖАФАРОВА  

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ СОВРЕМЕННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА МАЛОГО КАВКАЗА 

Горизонтальная и вертикальная дифференциация природных ландшафтов северо-

восточного склона Малого Кавказа и их эколого-географические проблемы изучались 
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Будагов Б.А. (1988, 1995), Мусеибов М.А. (1983, 1998, 2003), Хаквердиев Х.Т. (1975, 1978, 

2000) Вердиева Т.Ю. (2004, 2007), Аскерова Х. (1995, 2012), Э.Ш. Мамедбеков (2000 , 

2013), Ю.А. Гарибов (2011, 2012, 2017) с 70-х и 80-х годов прошлого века. 

Северо-восточный склон Малого Кавказа расположен в западной части республики. 

Территория области ограничена с севера и востока пологими равнинами, окружающими 

предгорья Малого Кавказа, а с юга - Карабахским хребтом. С запада и юго-запада граница 

области пересекает административную границу нашей страны с Арменией. Ландшафт 

территории Азербайджана меняется как по высоте, так и по горизонтали. Смена 

ландшафтных комплексов на территории республики как в высотном, так и в 

горизонтальном направлении является результатом взаимодействия и влияния климата и 

рельефа. 

В целом общий ландшафт в Азербайджане засушливый с запада на восток, 

становящийся еще суше. Кстати, в нашей стране существует базовое деление ландшафта. 

Первый класс из них горный, а второй класс равнинно-ландшафтный. По-видимому, оба 

они относятся к сухому ландшафту. 

Ключевые слова: Малый Кавказ, северо-восток, дифференциация, азональные 

факторы, зональный сектор, русло. 

 

SUMMARY  

LATAFAT JAFAROVA  

FACTORS INFLUENCING THE DIFFERENTIATION OF MODERN LANDSCAPES 

OF THE NORTH-EASTERN SLOPE OF THE LESSER CAUCASUS 

Horizontal and vertical differentiation of natural landscapes of the northeastern slope of 

the Lesser Caucasus and their ecological and geographical problems were studied by B. A. 

Budagov (1988, 1995), M. A. Museyibov (1983, 1998, 2003), H. T. Haqverdiyev (1975, 1978, 

2000) T. Y. Verdiyeva (2004, 2007), H.Asgarova (1995, 2012), E.Sh. .Mammadbeyov (2000, 

2013), YA Garibov (2011, 2012, 2017)70s and 80s of the last century. 

The north-eastern slope of the Lesser Caucasus is located in the western part of the 

Republic. The territory of the region is bordered on the north and east by sloping plains 

surrounding the foothills of the Lesser Caucasus Mountains, and on the south by the Karabakh 

Range. From the west and south-west, the border of the region crosses the administrative border 

of our country with Armenia. The landscape of the territory of Azerbaijan changes both in 

altitude and horizontally. The change of landscape complexes in the territory of the republic, 

both in height and in the horizontal direction, is the result of interaction and influence of climate 

and relief. 

In general, the general landscape in Azerbaijan is arid from west to east, becoming drier. 

By the way, there is a basic division of the landscape in our country. The first class of them is 

mountainous, and the second class is plain landscape. Apparently, both of them belong to the dry 

landscape. 

Keywords: Lesser Caucasus, north-east, differentiation, azonal factors, zonal sector, 

bedland 

 
 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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XƏZƏR DƏNĠZĠNĠN SUMQAYIT SAHĠL ZONASINDA NEFTLƏ ÇĠRKLƏNMƏNĠN 

YAYILMASININ QEYRĠ-SƏLĠS HESABLANMASI MODELĠ 

 

Təqdim olunmuĢ məqalədə neft məhsullarının Sumqayıt sahil zonasında yayılmasının 

statistik göstəricilərindən ibarət zaman sırası əsasında qeyri-səlis proqnozlaĢdırma modeli 

qurulur. Baxılan zaman anlarında qeyd olunmuĢ məlumatlar ardıcıllığı və onlar arasında 

əlaqənin aĢkar edilməsi implikativ qaydada həyata keçirilir. Bu zaman nəzərə alınır ki, zaman 

sırasını təĢkil edən məlumatlar və ya trenddəki dəyiĢikliyin xarakteri qeyri-səlis ola və linqvistik 

formada təqdim edilə bilər. Tətbiq olunan modelin fərqli modifikasiyası ilk dəfə Sonq və Çissom 

tərəfindən təklif edilmiĢdir.  

Açar sözlər: qeyri-səlis zaman sıraları, qeyri-səlis çoxluqlar, linqvistik dəyiĢən, neftlə 

çirklənmə. 

 

GiriĢ. Zaman sıralarının təhlili bir çox aktual problemlərin həllində 

mühüm rol oynayır. Hazırda iqtisadi və ekoloji məsələlərin həllndə gözlənilən 

dəyiĢikliklərin adekvat qiymətləndirilməsini təmin edən qeyri-səlis zaman 

sıralarına əsaslanan proqnozlaĢdırma metodları iĢlənib hazırlanır. Qeyri-səlis 

zaman sıralarından istifadə olunması modelləĢdirmə üsullarının imkanlarını 

artırdı. Beləliklə, qeyri-səlis zaman sıralarının və süni intellekt texnologiyalarına 

əsaslanan modellərin tətbiqi istiqamətində yeni elmi araĢdırmalar getdikcə daha 

geniĢ vüsət alır. Bu zaman ekspert qiymətləndirmələrinə əsaslanan qərar 

qəbuletmədən  istifadə olunur [1]. 

Sumqayıt sahil zonasında çirkləndiricilərin yayılmasını proqnozlaĢdırmaq 

üçün qurulmuĢ modedə çirkləndiricilərin dəniz səthində yayılması haqqında real 

statistik göstəricilərin toplanması və ehtimal olunan gələcək tendensiya haqqında 

nəticə çıxaran texniki təhlildən istifadə olunur [5]. Eyni inervalda baxılan zaman 

anlarında qeyd olunmuĢ məlumatlar ardıcıllığı və onlar arasında əlaqənin aĢkar 

edilməsi çirkləndiricilərin yayılmasını proqnozlaĢdırmaq üçün istifadə edilə 

bilər. Bununla belə, zaman sırasını təĢkil edən məlumatlar və ya trenddəki 

dəyiĢikliyin xarakteri qeyri-səlis ola və linqvistik formada təqdim edilə bilər. Bu 

problemi həll etmək üçün son illərdə qeyri-səlis nəzəriyyəyə əsaslanan yeni həll 

üsulları təklif edilmiĢdir. 

Qeyri-səlis zaman sıralarında dinamik (zamanla dəyiĢən) prosesin vəziy-

yətləri mənsubiyyət funksiyaları ilə ifadə olunan qeyri-səlis dəyiĢənlərlə əlaqə-

ləndirilir [2, 6]. Bu dəyiĢənlər arasındakı asılılıqlar qeyri-səlis qaydalar əsasında 

―Əgər- onda‖ qeyri-səlis əlaqə matrisi ilə implikativ Ģəkildə qurulur və ədədi 

ifadə edilir. 

Xəzər dənizinin Sumqayıt sahil zonasında çirkləndiricilərin yayılmasının 

modifikasiya olunmuĢ Prinston modeli əsasında hesablanması modeli məlumdur 

[3]. Həmin model əsasında alınmıĢ göstəricilərdən istifadə edərək, neft məhsul-



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 

larının sahil zonasında yayılmasının statistik göstəricilərindən ibarət zaman 

sırası əsasında qeyri-səlis proqnozlaĢdırma modeli quraq (Cədvəl 1).  

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi on gün ərzində mənbədən fasiləsiz axan neft 

məhsulunun yerdəyiĢməsinin hesabatı əsasında yay mövsümü üçün ortaiqlim 

axını Ģəraitində neft ləkəsinin dənizin səthinə yayılmasının dinamikası göstəril-

miĢdir. Modeldə küləyin və günəĢ Ģüalanmasının neftin buxarlanmasına atəsiri 

nəzərə alınmıĢ, sutkada 2.4 ton neft dağıldığı təqdirdə hər zaman vahidində 

ləkənin əhatə etdiyi sahəni proqnozlaĢdırmaq üçün üsul verilmiĢdir. Zaman 

vahidini 12 saat qəbul edək.  

Cədvəl 1.  

Yay mövsümü üçün ortaiqlim axınları Ģəraitində neft məhsullarının dənizin 

səthinə yayılması.  

№ t (sutka) m (ton) S (m
2
) 

1 0,5 1,2 50 

2 1 2,4 80 

3 1,5 3,6 110 

4 2 4,8 130 

5 2,5 6,0 140 

6 3 7,2 160 

7 3,5 8,4 170 

8 4 9,6 180 

9 4,5 10,8 190 

10 5 12 200 

11 5,5 13,2 210 

12 6 14,4 220 

13 6,5 15,6 220 

14 7 16,8 220 

15 7,5 18 225 

16 8 19,2 230 

17 8,5 20,4 240 

18 9 21,6 240 

19 9,5 22,8 240 

20 10 24 245 

Addım 1. Nəzərdən keçirilən vaxt intervalı ərzində neft ləkəsinin 

yayılması sahəsini (problemin təyini sahəsi) müsbət ədəd oxunda qiymət alan U 

ilə iĢarə edək. Cədvəl 1-yə görə U =[0; 250] aralığında dəyiĢir. 

Addım 2. U çoxluğu eyni uzunluqlu intervallara bölünür. Tutaq ki, biz beĢ 

qeyri-səlis çoxluqla iĢləyəcəyik. Onda U çoxluğunu beĢ eyni uzunluqlu intervala 

bölürük.   ,      ̅̅ ̅̅ ,     ,    -    ,      -     ,       -    
,       -    ,       -   

Addım 3. ―Neft ləkəsinin dənizin səthinə yayılma sahəsi‖  - [0; 250] 

daĢıyıcısına malik linqvistik dəyiĢəni  üçün   ,      ̅̅ ̅̅  qeyri-səlis çoxluqlarının 

təyin edilməsi. 

Tutaq ki, ―Neft ləkəsinin dənizin səthinə yayılma sahəsi‖  qeyri-səlis 
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dəyiĢəni aĢağıdakı qiymətlərdən ibarət term-çoxluqla xarakterizə olunur:    (çox 

az),    (az),    (orta),    (çox),    (daha çox). 

QurulmuĢ   ,      ̅̅ ̅̅   intervalları üçün hər bir xüsusi    -nin müəyyən    

çoxluğuna aid olması      ̅̅ ̅̅   [0, 1] - vahid intervaldan olan həqiqi ədədlə ifadə 

edilir, yəni. hər bir term çoxluq üçün mənsubiyyət funksiyası diskret formada 

verilir: 

   *                           + 
   *                             + 

                           *                             +                   (2) 

     *                             + 
   *                           + 

burada   ,      ̅̅ ̅̅  U çoxluğunun elementi,     –nin qarĢısında duran ədəd isə bu 

elementin uyğyn     ,      ̅̅ ̅̅  çoxluğuna mənsub olma dərəcəsini göstərir. Bu 

qeyri-səlis çoxluqları vektor Ģəklində aĢağıdakı kimi təsvir etmək olar: 

    (                  ) 
   (                 ) 

                                               (                  )                                       (1) 

   (                   ) 
   (                   ) 

 Addım 4. 1-ci addımda qurulmuĢ çoxluqlar fazifikasiya olunur - qeyri-

səlisləĢdirilir (yəni, verilmiĢ giriĢ qiymətlərinə görə qeyri-səlis çoxluqların 

mənsubiyyət funksiyaları qurulur).   

Əgər zaman sırasının hər hansı t həddi üçün   ,      ̅̅ ̅̅  intervallarından 

birinə aid olan cirklənmənin yayılma sahəsi verilirsə və    elementinə aid 

maksimal mənsubiyyət dərəcəsi ilə daxil olan     linqvistik göstəricisi varsa, 

onda çirklənmənin səthdə yayılma sahəsi,    kimi fazifikasiya olunur. Məsələn, 

zaman sırasının 8-ci həddi Sumqayıtda baĢ vermi qəzadan 4 sutka keçdikdn 

sonra 9,6 ton neft dağılması nəticəsində 180 m
2
 sahənin çirklənməsini göstərir.  

Bu qiymət    intervalına düĢür və    dəniz səthinin çirklənmə sahəsi üçün (çox) 

termi ilə xarakterizə olunur.  (Cədvəl 1). Zaman sırasnın hər bir elementi analoji 

Ģəkildə təyin edilir. 

Addım 5.       məntiqi münasibətlərin qurulması. 

Məntiqi münasibətlərin ardıcıllığını qurmaq üçün 4-cü addımda müəyyən 

edilən cüt-cüt ardıcıl fazifikasiya olunmuĢ göstəricilər (6→7, 7→8, 8→9 və s.) 

nəzərdən keçirilir (əgər təkrar kombinasiyalar varsa, onda onlar birləĢdiriləcək). 

Nümunəmizdəki məntiqi münasibətlərin siyahısı aĢağıdakı formada olacaq: 

      

      

               

               

         

Fərz edilir ki, hər hansı         vektorları üçün       implikativ 

münasibəti Mamdani mənada qeyri-səlis implikasiya ehtiva edir. Yəni, D 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237 

matrisinin elementləri aĢağıdakı düsturla müəyyən edilir:  

      
        (     ), 

burada    və    , uyğun olaraq,        vektorlarının i-ci və j-ci elementləridir.   
  

isə    vektorunun transpanirə olunmasından alınır. 

Addım 6. Məntiqi münasibətlərin qruplaĢdırılması. 

Sol hissələri eyni olan məntiqi əlaqələr birləĢdirilir və əldə edilən qrupların 

hər biri üçün    münasibətləri hesablanır,      ̅̅ ̅̅  . 

Bizim nümunəmizdə qruplaĢdırma yalnız    və    üçün baĢ verəcək, 

çünki yalnız bu linqvistik dəyiĢənlərin (―orta‖ və ―çox‖) birdən çox əlaqəsi var: 

            

            

        ̅̅ ̅̅  yekun münasibət i -ci qrupa düĢən məntiqi münasibətlərin 

birləĢməsi nəticəsində hesablanır.  

     
     

     
     

     
       

     

                                                 
        

                                         (3) 

     
     

Bu Ģəkidə alınmıĢ    münasibətləri Song və Çissomun proqnozlaĢdırma 

modelində istifadə olunub. 

                                       (   )   ( )   ( )                                        
(4) 

burada  ( )   çirklənmənin t anında məlum olan sahəsi;   (   )  isə zaman 

sırasının növbəti (   )  həddində proqnozlaĢdırılmıĢ çirklənmə sahəsini 

göstərir.  ( )     ili üçün hesablanmıĢ münasibət; ―     iĢarəsi  ―max-min‖ 

operatoru göstərir. 

 Addım 7. AlınmıĢ nəticələrin proqnozlaĢdırılması. 

 Addım 8. Əvvəlki addımda alınmıĢ proqnozun tam ədədə çevrilməsi. 

Baxılan məsələ üçün         ̅̅ ̅̅  münasibətlərini hesablayaq. 

     
    = 

(

 
 

 
   
 
 
 )

 
 
  (                 )  

(

 
 

                            
                           

                                    
                               
                             )

 
 

   (5) 

     
      

(

 
 

   
 
   
 
 )

 
 
  (                  )  

(
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  (                     )  
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  (9) 

Məsələn, (4) düsturundan istifadə edərək, zaman sırasının səkkizinci həddi, 

yəni baĢ vermiĢ qəzadan dörd gün sonra dəniz səthinin çirklənməsi sahəsinin 

proqnozlaĢdırılması aĢağıdakı Ģəkildə həyata keçirilir: 
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     =              = (0  0  0.5  1  0.5)   

(

 
 

                      
                      
                   
                     
                  )

 
 

 = (0  0  0.5  

1  1) 

Ağırlıq mərkəzi defazifikasiya üsulundan istifadə edərək, çirklənmənin 

sahəsini tam ədədə çevirə bilərik: 
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A
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dttt

ACOA




                              

 Burada   baxılan   intervalına aid hər hansı ədəd,  isə həmin 

ədədin çoxluğa mənsubolma dərəcəsini göstərir.  

 Beləliklə: 

  =             (               )  (                   )  
    
 Analoji qayda ilə zaman sırasının bütün hədlərini – proqnoz qiymətlərini 

hesablamaq olar. Hesablamaların nəticələri cədvəl 2-də göstərilib. 

Cədvəl 2.  

Yay mövsümü üçün ortaiqlim axınları Ģəraitində neft məhsullarının dənizin 

səthinə yayılması.  
№ 

 

xi 

t (yarım 

sutka) 

Dağılan neftin 

kütləsi m (ton) 

Dağılan neftin 

dəniz səthində 

yayıldığı sahə S  

(sahə m
2
) 

Qeyri-səlis 

çoxluqlar 

Proqnozun 

nəticələri 

1 0,5 1,2 50      

2 1 2,4 80     79.2 

3 1,5 3,6 110    108.3 

4 2 4,8 130    126.7 

5 2,5 6,0 140    142.5 

6 3 7,2 160    154.2 

7 3,5 8,4 165    161.9 

8 4 9,6 175    173 

9 4,5 10,8 180    177 

10 5 12 190    181 

11 5,5 13,2 200    197.8 

12 6 14,4 210    217.5 

13 6,5 15,6 220    222.5 

14 7 16,8 220    222.5 

15 7,5 18 225    222.5 

16 8 19,2 230    225 

17 8,5 20,4 235    227.5 

18 9 21,6 240    232.5 

19 9,5 22,8 243    232.5 

20 10 24 245    235 

Nəticə. Cədvəl 2-nin altıncı sütununda baxılan zaman periodu üçün 

)(xA
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dağılan neftin dəniz səthinə yayılma sahəsinin proqnozlaĢdırılmasının nəticələri 

öz əksini tapır. Dördüncü və altıncı sütunda alınmıĢ qiymətləri müqayisə etsək 

aydın olur ki, qeyri-səlis modelin proqnozlaĢdırdığı çirklənmə sahələri əvvəl 

hesablanmıĢ sahələrə kifayət qədər yaxındır. Ġmplikativ üsulla qeyri-səlis 

proqnozlaĢdırmanın nəticələrinin daha adekvat olması praktikada sübut edilir. 

Xüsusilə statistik göstəricilərin monoton olmadığı hallarda bu üsul klassik riyazi 

üsullara nisbətən daha sadə olub daha adekvat nəticələr verir. 
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РЕЗЮМЕ 

РЕНА АХМЕДОВА 

НЕЧЕТКАЯ РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕФТЯНЫХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ СУМГАИТА КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

В представленной статье построена модель нечеткого прогнозирования на основе 

временных рядов статистических показателей распределения нефтепродуктов в 

прибрежной зоне Сумгаита. Последовательность регистрируемых данных и выявление 

взаимосвязи между ними осуществляется импликативным образом. При этом 

учитывается, что данные, составляющие временной ряд или характер изменения тренда, 

могут быть нечеткими и представлены в лингвистической форме. Подобные модели 

впервые были предложены Сонгом и Чиссомом. 

Ключевые слова: нечеткие временные ряды, нечеткие множества, лингвистичес-

кая переменная, нефтяное загрязнение. 

 

SUMMARY 

RANA AHMADOVA 

FUZZY COMPUTATĠONAL MODEL OF THE SPREAD OF OĠL POLLUTĠON ĠN THE 

COASTAL ZONE OF SUMGAYĠT OF THE CASPĠAN SEA 

In the presented article, a fuzzy forecasting model is built based on the time series of 

statistical indicators of the distribution of oil products in the Sumgait coastal zone. The sequence 

of recorded data and the detection of the relationship between them are carried out in an 

implicative manner. In this case, it is taken into account that the data constituting the time series 

or the nature of the change in the trend may be fuzzy and presented in a linguistic form. A 

different modification of the applied model was first proposed by Song and Chissom. 

Key words: fuzzy time series, fuzzy sets, linguistic variable, oil pollution.  

 
 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN ĠQTĠSADĠ RAYONUNUN ġƏHƏR MƏNTƏQƏLƏRĠNDƏ AĠLƏ-NĠKAH 

STRUKTURUNUN DƏYĠġĠLMƏ MEYLLƏRĠNĠN TƏDQĠQĠ 

 

Məqalədə Naxçıvan iqtisadi rayonunun Ģəhər yaĢayıĢ məntəqələrində əhalinin ailə-nikah 

strukturu öyrənilmiĢ və demoqrafik proseslərin gediĢatına təsiri araĢdırılmıĢdır. Siyasi sabitliyin 

və epidemiyaların nikah və boĢanmalara göstərdiyi təsirlər məqalədə əks olunmuĢdur. 

Açar sözlər: ġəhər əhalisi, nikah, boĢanma, Ģəhər yaĢayıĢ məntəqəsi  

 

GiriĢ:               
―Ailə cəmiyyətin təbii və baĢlıca özəyidir, cəmiyyət və dövlət tərəfindən 

müdafiə olunmaq hüququna malikdir‖[5].       

Ailə insan populyasiyasının ən baĢlıca daĢıyıcısıdır. Ġnsan populyasiyası-

nın ən dayanıqlı və davamlı inkiĢafı məhz ailə vasitəsi ilə təmin olunur [4.s.439]. 

Ailənin formalaĢmasına təbii Ģərait, tarixi fon, demoqrafik stiuasiya, sosial-iqti-

sadi vəziyyət, din, adət-ənənələr, urbanizasiya səviyyəsi, gəlirlər, mənzillə təmi-

nat, uĢaqların sayı, özünütənzimetmə əxlaqı, ailənin tipləri və s amillər təsir gös-

tərir. Ailənin funksiyaları olan iqtisadi-təsərrüfat funksiyası, tərbiyəvi funksiya 

və bərpaedici funksiyaların pozulması nəticəsində boĢanma halları çoxalır. Ailə-

nikah strukturununda yaĢanan mənfi tendensiyalar təbii artım göstəricilərinin də 

dəyiĢilməsinə səbəb olur. Bu baxımdan məqalə aktual məsələnin tədqiqinə 

əsaslanır.      

Tədqiqatın aparılması: 
Müasir dövrdə pandemiyalar da digər demoqrafik proseslər kimi ailənin 

formalaĢmasına təsir etmiĢdir. 2020-ci ildə baĢ verən pandemiya ilə əlaqədar 

olaraq aparılan karantin tədbirləri də nikahların sayının azalmasına səbəb 

olmuĢdur. Bütün inzibati rayonlarda 2010-cu ilədək artmaqda olan nikah sayı 

2020-ci ildə xeyli azalmıĢdır. 2010-cu ilə nisbətən 2020-ci ildə ölkə üzrə 

nikahların mütləq sayı 2,3 dəfə, iqtisadi rayon üzrə isə nikah sayı 1,7 dəfə 

azalmıĢdır( cədvəl 1).          

2020-ci ilin ikinci yarısında isə Vətən Müharibəsi də nikahların sayının 

azalmasına səbəb oldu. Gənclərin müharibəyə getməsi və karantin tədbirləri 

mütləq və nisbi nikah göstəricilərinin azalmasına səbəb oldu. 2020-ci ildə 2010-

cu ilə nisbətən boĢanmaların sayı artmıĢdır. Ölkə üzrə boĢanmaların mütləq sayı 

1,4 dəfə artdığı halda, iqtisadi rayon üzrə 1,5 dəfə artmıĢdır. YaĢ ailənin 

formalaĢmasına və onun sayına təsir göstərən baĢlıca amillərdən biridir. MDB 

ölkələrinin bir çoxunda əhalinin yaĢlanması, digər faktorlarla birlikdə nikahların 

sayının azalmasına təsir göstərmiĢdir. Naxçıvan iqtisadi rayonunun mərkəzi olan 

Naxçıvan Ģəhəri, gənclərin sayının çoxluğu, miqrasiya və s.amillərin təsirindən 

ən çox nikahların və boĢanmaların olduğu yerdir(cədvəl 1). 14-29 yaĢlı gənclər 

Ģəhər əhalisinin 23,4%-ni təĢkil edirdi.        

mailto:turkanaliyeva11111@gmail.com
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Ölkədə nikahların sayına əsaslı təsir 1990-cı illərin ağır iqtisadi-siyasi 

vəziyyəti ilə əlaqədar yaranmıĢdır. 1990-2000-ci illərdə nikahların mütləq və 

nisbi sayı istər ölkə səviyyəsində, istərsə də iqtisadi rayon və inzibati rayonlar 

üzrə azalmıĢdır. Ġqtisadi çətinliklərə görə nikah yaĢına çatmıĢ gənclərin ölkəni və 

iqtisadi rayonu tərk etməsi nikahların sayını aĢağı saldı. 1990-2000-ci illərdə 

boĢanmaların sayı da kəskin azalmıĢdır. Ölkə üzrə boĢanmaların mütləq sayı 3,2 

dəfə, iqtisadi rayon üzrə 4,1 dəfə azalmıĢdır(cədvəl 1).   

2000-ci ildən etibarən sosial-iqtisadi vəziyyətin sabitləĢməsi ölkə üzrə 

nikahların və boĢanmaların mütləq sayının 2010-cu ildə artmasına səbəb 

olmuĢdur. Lakin nikah və boĢanmaların nisbi sayı artsa da 1990-cı ildəki 

səviyyəsinə çatmamıĢdır. Nikahların mütləq sayının dəyiĢilməsinə inzibati-ərazi 

quruluĢunda edilən dəyiĢikliklər də təsir göstərmiĢdir. Ölkədə yeni sənaye 

Ģəhərlərinin inkiĢafı da nikahların sayınaın artmasına təsir edir [3. s.165]. 2020-

ci ildə Babək rayonu ərazisində Ģəhər yaĢayıĢ məntəqələrinin sayının artması 

Ģəhər əhalisinin artması ilə birlikdə nikah və boĢanmaların da mütləq sayının 

artmasına səbəb olmuĢdur(cədvəl 1). 

Cədvəl 1 

Ġnzibati rayonların Ģəhər əhalisinin nikah və boĢanma göstəriciləri(mütləq 

hesabla)   
Ġnzibati 

rayonlar 

1990 2000 2010 2020 

nikah boĢanma nikah boĢanma nikah boĢanma nikah boĢanma 

Naxçıvan. Ģ 411 144 316 57 495 92 239 125 

ġərur 69 75 32 7 41 5 23 12 

Babək 96 24 65 5 32 5 119 31 

Ordubad 99 22 54 11 79 11 28 11 

Culfa 94 33 66 8 101 15 48 16 

Kəngərli - - - - 63 4 26 8 

ġahbuz 34 9 29 6 34 4 23 6 

Sədərək 18 2 - - 11 - 9 - 

Ġqti r 821 309 562 94 856 136 515 209 

Azərb.R 37748 13210 19994 4332 41592 6753 18314 9531 

Mənbə: [1, s.115-117]; [2, s. 354-376 ]       

 2000-ci ildən etibarən boĢanmaların nisbi sayında kəskin fərqlər 

olmamıĢdır. Bütün inzibati rayonlarda boĢanmaların nisbi sayı 0,8-2,4 nəfər 

arasında dəyiĢir(cədvəl 2). Bu göstəriciyə görə ölkə və iqtisadi rayon səviyyəsinə 

çox yaxındır. Son dövrdə Ģəhər əhalisinin nikahların nisbi səviyyəsinə görə 

Kəngərli, ġahbuz və Sədərək rayonları fərqlənir(cədvəl 2). BoĢanma göstəriciləri 

bütün iqtisadi rayonlarda bir birinə yaxın olmaqla ölkə göstəricisindən 

aĢağıdır(cədvəl3). 

Cədvəl 2 

Ġnzibati rayonların Ģəhər əhalisinin nikah və boĢanma göstəriciləri( əhalinin 

hər min nəfərinə)   
Ġnzibati 

rayonlar 

1990 2000 2010 2020 

nikah boĢanma nikah boĢanma nikah boĢanma nikah boĢanma 

Naxç. Ģ 6,7 2,4 5,0 0,9 6,6 1,2 2,8 1,5 

ġərur 11,0 11,9 4,7 1,0 6,6 1,2 3,1 1,6 

Babək 40,0 10,0 21,7 1,7 9,4 1,5 3,6 0,9 
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Ordubad 10,1 2,3 5,5 1,1 7,5 1,0 2,5 1,0 

Culfa 11,2 3,9 6,4 0,8 8,3 1,2 3,6 1,2 

Kəngərli - - - - 12,4 0,8 4,2 1,3 

ġahbuz 14,8 3,9 11,6 2,4 8,9 1,1 4,4 1,1 

Sədərək 3,2 0,4 - - 6,1 - 4,0 - 

Ġqtisadi rayon 8,6 3,2 5,8 1,0 7,2 1,2 3,2 1,3 

Azər. R. 10,0 3,5 4,9 1,1 8,8 1,4 3,5 1,8 

Mənbə: [1, s.115-117]; [2, s. 354-376 ]        

 

2010-2020-ci illər ərzində boĢanmaların nisbi sayı Kəngərli rayonunda 1,6 

dəfə, ġərur və Naxçıvan Ģəhərlərində 1,3 dəfə artmıĢ, Babək rayonunda 1,7 dəfə 

azalmıĢ, digər rayonlarda isə sabit qalmıĢdır(cədvəl 2). Nikahların nisbi sayı 

iqtisadi rayonda ölkə səviyyəsinə yaxın olsa da, inzibati rayonlar üzrə kəskin 

fərqlər vardır. Babək və ġahbuz rayonlarında Ģəhər əhalisinin nisbi nikah 

səviyyəsi daha yüksək oluĢdur. 2010-2020-ci illərdə nisbi nikah səviyyəsi 

Kəngərli rayonunda 3,1 dəfə, Babək rayonunda 2,6 dəfə, ġahbuz rayonunda isə 

2,1dəfə, Sədərək rayonunda 1,5 dəfə, Naxçıvan Ģəhərində 2,4 dəfə, ġərur 

rayonunda 2,1 dəfə, Ordubad rayonunda 3 dəfə, Culfa rayonunda 2,3 dəfə 

azalmıĢdır.     

1990-2000-ci illər ərzində iqtisadi rayonda nikahların və boĢanmaların 

mütləq sayı azalmıĢ, 2010-2020-ci illər ərzində isə nikahlar azalmıĢ, boĢanmalar 

isə artmıĢdır(cədvəl 3). 

Cədvəl 3 

Ġqtisadi rayonda Ģəhər əhalisinin tərkibində nikah və boĢanların sayının 

artımı(%-lə) 

Ġnzibati 

rayonlar 

1990-2000 2010-2020 

nikah boĢanma nikah boĢanma 

Naxç. Ģ 76,9 39,6 52,1 135,9 

ġərur 46,4 9,3 56,1 240 

Babək 67,7 20,8 371,8 620 

Ordubad 54,6 50 35,5 100 

Culfa 70,2 24,3 47,5 106,7 

Kəngərli - - 41,3 200 

ġahbuz 85,3 66,7 67,7 150 

Sədərək - - 81,8 - 

Ġqti r 68,5 30,4 60,2 153,7 

Azərb.R 53,1 32,8 44,0 141,1 

 Mənbə: [1, s.115-117]; [2, s. 354-376 ]    

  

1990-2000-ci illərdə nikahların mütləq sayı daha çox ġərur(53,6%) və 

Ordubad(45,4%) rayonlarında azalmıĢdır(cədvəl 3). ġahbuz(14,7%) və 

Naxçıvan(23,1%) Ģəhərlərində isə azalma nisbətən aĢağıdır. 2010-2020-ci illərdə 

isə Ordubad və Culfa rayonlarında nikahların mütləq sayı daha çox azalmıĢdır. 

Babək rayonunda isə artım olmuĢdur. BoĢanmaların mütləq sayı isə daha çox 

Babək, ġərur və Kəngərli rayonlarında artmıĢdır. 
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Nəticə və təkliflər: 

-Naxçıvan iqtisadi rayonunda Ģəhər əhalisi arasında olan nikah və 

boĢanmaların miqdarı onun ümumi sayından, cins və yaĢ quruluĢundan, 

qadınların mədəni-təhsil səviyyəsindən və təsərrüfat iĢlərində iĢləməsindən 

asılıdır. Nikah və boĢanmalar əhalinin təbii artımına, ilk növbədə doğum 

səviyyəsinə təsir göstərən amillərdən biridir. Gənclərin sayının çox olması və 

onun nəticəsində nikahların yüksək səviyyəsi doğumun da artmasına səbəb olur. 

-Əhalinin maddi və mənzil tələbatını ödəmək üçün miqrasiya etməsi, cins-

yaĢ strukturunun dəyiĢməsinə və nikahların sayının azalmasına səbəb olur.  

-1990-cı ildən 2000-ci ilədək nikahların mütləq sayı azalsa da, boĢanmalar 

sabit qalmıĢ, 2010-cu ilədək nikahların və boĢanmaların mütləq sayı artmıĢ, 

2010-2020-ci illərdə isə yenidən nikahlar azalmıĢ, boĢanmaların sayı isə 

artmıĢdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ТУРКАН АЛИЕВА 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СЕМЕЙНО-БРАЧНОЙ СТРУКТУРЫ В ГОРОДСКИХ 

РАЙОНАХ 

В статье изучена семейно-брачная структура насаления городских приютов 

Нахдживы и исследовано влияние на демографические процессы, отражено влияние 

политичской стабильности и эпидемий на браки и разводы.  

Ключевые слова: Городское население, брак, развод, городское поселение 

 

SUMMARY 

TURKAN ALIYEVA 

TRENDS IN CHANGING THE FAMILY-MARRIAGE STRUCTURE IN URBAN 

AREAS OF NAKHCIAN ECONOMIC DISTRICT 

In the article, the family marriage structure of the population in the city shelters of 

Nakhcivan economic district was studies and the influence on demographic processes was 

investigated. The effect of political stability and epidemics on marriage and divorce were 

reflected in the article.       

Key words: City population, marriage, divorce, city settlement 
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KĠÇĠKYAġLI MƏKTƏBLĠLƏRƏ HEYDƏR ƏLĠYEV NÜMUNƏSĠNDƏ 

VƏTƏNPƏRVƏRLĠK  TƏRBĠYƏSĠNĠN AġILANMASI YOLLARI 

 

 Məqalədə kiĢikyaĢlı məktəblilərə Heydər Əliyev nümunəsində vətənpərvərlik tərbiyəsinin 

aĢılanması yollarından bəhs edilir. Vətənpərvərlik tərbiyəsinin aĢılanmasında əvəzolunmaz 

Ģəxsiyyət, ümummilli lider Heydər Əliyevin irsi, həyat yolu və fəaliyyəti örnək sima kimi təbliğ 

edilir. Ulu öndərin irsi nümunəsində vətənpərvərlik tərbiyəsinin aĢılanmasında təlim prosesinin 

imkanları müəyyən edilir, bu məqsədlə ibtidai sinif dərslikləri təhlilə cəlb edilir. 

 Açar söz: vətənpərvərlik tərbiyəsi, kiçikyaĢlı məktəbli, ibtidai sinif, dərs vəsaiti, mənəvi 

dəyərlər. 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının bəĢəriyyətə bəxĢ 

etdiyi nadir təbiətli  Ģəxsiyyətlərdəndir. Bütün mənalı həyatını öz xalqının siyasi,  

içtimai, mədəni həyatının dirçəliĢinə sərf etmiĢ, müstəqillik yolu ilə cəsarətlə, 

əzmlə, uğurla irəliləməsinə çalıĢmıĢdır. Onun mənalı və mübarizələrlə dolu 

ibrətamiz həyat yolu gənc nəsil üçün əsil nümunə, örnəkdir. Heydər Əliyev 

bütün siyasi fəaliyyəti boyu gəncliyin  tərbiyəsi iĢini dövlətin ümdə vəzifəsi 

olduğunu qeyd edərək yazırdı: ―…Müstəqil Azərbaycanın gələcəyi   gənclərin 

əlindədir… Ona görə də məktəbdə gənclərimizi nə qədər yaxĢı, hərtərəfli hazır-

lasalar, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi də bir o qədər uğurlu, parlaq olacaqdır. 

Mən əminəm ki, xalqımızın fitri istedadı və XX əsrdə təhsil sahəsində  toplanmıĢ 

təcrübə, yaranmıĢ məktəblərin potensialı, yüksək təhsil vermək səviyyəsi 

Azərbaycanın indi orta məktəbdə  təhsil alan gənc nəslin gələcəyə hərtərəfli  

hazırlanmasına təminat verir‖ (5, s.361). 

Ġbtidai siniflərdə Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti nümunəsində  

vətənpərvərlik tərbiyəsinin ən mühüm yolu tədris prosesidir. Məhz dərs zamanı 

müəllimlər ulu öndərin ideyaları haqqında Ģagirdlərdə aydın təsəvvür 

formalaĢdıra bilər, xalqımızın yetiĢdirdiyi bu dahi Ģəxsiyətin əməlləri, gərgin, 

misilsiz mübarizə yolu  və fəaliyyətindən bəhs etmək imkanı qazanar. 

Bu iĢi həyata keçirərkən müəllimlər bir həqiqəti dərk etməlidirlər ki, bu 

gün böyüyən nəsillərə Heydər Əliyev haqqında lazımi qədər, daha dərin 

məlumatlar verilməlidir. Bugünkü nəsil bilməlidir ki, xalqımızın, yaĢadığımız 

torpağın varlığını, onun böyük tarixini, gözəl Ģəxsiyyətlərini, təbii sərvətlərini, 

suyunu, havasını, günəĢini  məhz ümummilli liderin sayəsində  özümüzünkü  

edə bilmiĢik. Müstəqillik yolu tutmuĢ, suveren dövlət kimi dünya dövlətləri 

cərgəsində inamla addımlayan Azərbaycan adlı məmləkət məhz bu böyük 

dühanın adı ilə bağlıdır. Bu məqsədlə ümumtəhsil məktəblərində bütün təlim-

tərbiyə iĢi Heydər Əliyev ideallarının öyrədilməsi fonunda  həyata keçirilməli, 
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onun tövsiyələri əsasında gənc nəslin idraki, mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri 

formalaĢdırılmalıdır. Heydər Əliyev ideyaları məktəb təhsilində ardıcıl, sistemli,  

yüksək səmərə verə biləcək bir Ģəkildə  həmiĢə  yeni Ģəraitin tələbləri  nəzərə 

alınmaqla  istifadə olunmalıdır. Lakin ibtidai sinif dərsliklərini təhlil etdikdə 

aydın olur ki,  ibtidai siniflərin dərs vəsaitlərində  Heydər Əliyev haqqında  bir-

baĢa mənbələr azlıq təĢkil edir.  

 Ġbtidai təhsilin birinci sinfində tədris olunan ―Azərbaycan dili‖ (2) 

dərsliyində Ģagirdlərin ulu öndərin nümunəsi ilə tərbiyəsi üzrə bilavasitə ilk 

mətn əlifbadakı hərflərin öyrədilməsi üzrə mətnlərdən biri kimi, ―Rəhbərin 

heykəli‖ və F.Yusifoğlunun ―Ulu öndər‖ Ģeiri verilmiĢdir. Bu mətnlər ulu öndər 

Heydər Əliyev haqqında uĢaqları məlumatlandırmaq cəhətdən faydalı hesab 

oluna bilər. Lakin etiraf edək ki, ulu öndərin həyat və fəaliyyətini daha geniĢ və 

məzmunlu Ģəkildə iĢıqlandırmaq imkanları var və bu imkanlardan istifadə etmək 

lazımdır.  

 Ġbtidai siniflərdə Heydər Əliyev idealları ruhunda vətənpərvərlik tərbiyəsi 

üzrə biliklər verilməsinin çox mühüm xüsusiyyəti bu iĢdə müəyyən sistemin 

yaradılması, nəzərdən keçirilməsi olmalıdır. Birinci sinif Ģagirdlərini məktəbə 

gəldikləri ilk gündən problemlə bağlı sistemli biliklərlə silahlandırmaq üçün 

müxtəlif mövzularda aparılan giriĢ sözlərindən, söhbət və müsahibələrdən, 

mətnlərdən bacarıqla istifadə edə bilmək hər bir müəllimin baĢlıca vəzifəsi 

olmalıdır. KiçikyaĢlı məktəblilərdə vətənpərvərlik tərbiyəsinə aid konkret bilik-

lər formalaĢdırmaq üçün təkcə Heydər Əliyevin haqqında, onun həyat və 

fəaliyyəti ilə bağlı epizodları əks etdirən bir neçə mətnlə  kifayətlənmək olmaz. 

Müəllim belə bir  aydın həqiqəti dərk etməlidir ki, dərslikdəki əksər mövzuları 

Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti nümunəsi, böyük nəzəri irsi ilə dərindən 

bağlamaq, əlaqələndirmək mümkündür və belə bir tələbi gözləyə bilən, bu isti-

qamətdə müəyyən uğur qazanan hər bir müəllim öz iĢinin həqiqi ustası, bilicisi 

sayıla bilər. 

Dərslikdəki əksər bölmələrdə (―Vətənimizin tarixindən‖, ―Azərbaycan- 

vətənim mənim‖, ―Mənəvi dəyərlərimiz‖ və s.) ulu öndər Heydər Əliyevin ideya 

xəzinəsindən yararlanmaqla Ģagirdlərin xalq, Vətən, insanlıq ideallarını məqsəd-

yönlü Ģəkildə daha da zənginləĢdirmək olar. Ulu öndər Heydər Əliyevin gərgin 

mübarizəsini, yeritdiyi müdrik siyasətin əsaslarını, dövlətimizin müstəqilliyi və 

iĢğal olunmuĢ ərazilərin düĢmən tapdağından azad olunması yolundakı səylərini 

kiçik məktəblilərin baĢa düĢəcəyi, qavrayacağı bir dildə Ģərh etməliyik. 

Göstərməliyik ki, beynəlxalq aləmdə ―məzlum erməni‖ xisləti, məkr və hiylə 

üzərində qurulmuĢ erməni vəhĢiliyi məhz Heydər Əliyevin müdrikliyi, uzaqgö-

rən siyasəti nəticəsində heçə-puca çıxarılmıĢ, darmadağın edilmiĢdir. Dünya 

ölkələrinin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın əzəli-əbədi torpaqları olduğunu 

qeydsiz-Ģərtsiz tanıması bu dediklərimizə sübutdur. 

 Azərbaycanın dövlətçilik tarixində özünəməxsus rol oynamıĢ böyük sər-

kərdələr, hökmdarlar, mədəniyyətimizin tarixində mühüm yer tutan elm, ədəbiy-

yat, incəsənət xadimlərinin fəaliyyətlərinə dair mətnlərin öyrədilməsinə  həmiĢə 

ehtiyac, tələb vardır. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin möhkəmləndirilməsi və 

torpaqlarımızın mənfur erməni iĢğalından azad edilməsi üzrə Heydər Əliyevin 
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fəaliyyətini bütün tarixi Ģəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətləri ilə əlaqələndirmək, 

həmçinin dahi Ģəxsiyyətlər haqqında ümummilli liderin  fikirlərini mötəbər 

mənbə kimi Ģagirdlərə çatdırmaq da çox səmərəli yol hesab edilməlidir. 

 Ġbtidai siniflərin II, III və IV siniflərində də Ģagirdlərin vətənpərvərlik 

tərbiyəsinin formalaĢdırılması ilə bağlı biliklərə geniĢ yer verilməlidir. ġagirdlər-

də vətənpərvərlik hisslərini əks etdirən bilik və təsəvvürlər formalaĢdıran 

müəllim, təbiidir ki, ilk növbədə dərslikdə təklif olunan materiala diqqət yetir-

məlidir. Dərsliklərdə vətənpərvərlik üzrə materiallar müxtəlif tapĢırıqlarda, 

nümunələrdə əks olunmuĢdur. Bu siniflərdə də Ģagirdlər ulu öndərin həyat və 

fəaliyyəti barədə dərslikdəki Ģeir və hekayələr, tərcümeyi-hal xarakterli oçerklər 

vasitəsi ilə tanıĢ olurlar. Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, bu dərsliklərdə 

ümummilli liderin mənalı həyatından bəhs edən fraqmentlər, epizodlar yox 

dərəcəsindədir. 

Ġstər dərslik, istərsə də sinifdənxaric oxu materiallarında ana dili, doğma 

Azərbaycan dili haqqında məlumatlar da Ģagirdlərin ideya tərbiyəsi iĢində 

əhəmiyyətli rol oynayır. Bu məĢğələlərdə kiçikyaĢlı məktəblilərdə doğma 

Vətənə, xalqımıza məhəbbət hissi formalaĢır. Dilin zənginliyini, melodiyasını, 

təmizliyini, poeziyasını Ģagirdlərə göstərmək müqəddəs vəzifədir və onu 

müəllim yerinə yetirməlidir. Bu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman müəllim 

Heydər Əliyevin dilimizə sevgisi, onu qoruyub gələcək nəsillərə çatdırmaqla 

bağlı tövsiyələri ilə Ģagirdləri məlumatlandırmalı, onların Heydər Əliyevin 

nitqlərinin təmizliyi, aydınlığı, gözəlliyi haqqında təsəvvürlərini geniĢləndirmə-

lidir. Ümummilli lider ―dünyaya gəldiyi torpağa, ana dilinə, xalq danıĢıq dilinin 

incəliklərinə, özünəməxsus mülayimliyinə, səmimiyyətinə, eyni zamanda sərt 

məntiqinə məhəbbətlə böyümüĢ bir azərbaycanlı kimi həmin dilin daĢıdığı gücü, 

mənəvi enerjini mənimsəmiĢdi. Rus dilini nə qədər gözəl öyrənib, həmin dildə 

ölkənin tanınmıĢ içtimai- siyasi xadimlərinin belə qibtə etdikləri bir səviyyədə 

danıĢsa, nitqlər söyləsə, məruzələr etsə də  doğma Azərbaycan dilinin 

cazibəsidən heç zaman qopmamıĢdı‖ (8, s.17). Heydər Əliyev Azərbaycan dilinə 

xalqımızın milli sərvəti kimi baxır və onun qorunmasını hər bir azərbaycanlının 

müqəddəs vəzifəsi sayırdı. O, fəaliyyətinin bütün dövrlərində - sovetlər 

dönəmində də, müstəqillik Ģəraitində də dilimizin sosial-siyasi mövqeyi 

haqqında düĢünmüĢ, dil quruculuğu məsələləri ilə bağlı dövlət sənədlərinin 

hazırlanmasına rəhbərlik etmiĢ, fikir və tövsiyələrini vermiĢdir.   

Azərbaycan dilinin öyrədilməsi prosesində sinif və sinifdənxaric oxu 

müstəsna əhəmiyyətə malikdir. MüĢahidələr göstərir ki, ibtidai siniflərdə 

müəllim dilin öyrənilməsinə, onun xüsusiyyətlərinin aydınlaĢdırılmasına daha 

tez müvəffəq olur. Məhz sinifdənxaric oxu materialı xalqımız və onun 

vətənpərvərliyi, mənəvi dəyərlərinə daha dərindən toxunmaq imkanı yaradır. Bu 

biliklərin formalaĢması üçün vacib olan təbii Ģərt isə Ģagirdlərin yaĢ və biliyinə 

müvafiq materialın seçilməsidir. 

 Vətənə məhəbbət onun təbiəti ilə tanıĢlıqdan baĢlayır. Vətənimizin torpağı, 

meĢələri, çayları, dağları, dənizləri, sənaye mərkəzləri, tikintiləri, təbii abidələri  

Ģagirdlərin tərbiyəsi üçün faydalı materialdır. KiçikyaĢlı məktəblilər hər Ģeylə 

maraqlanır, hər Ģeyi bilmək istəyirlər. Onlara hər il vətənə qayıdan köçəri quĢlar, 
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çay və dənizdəki balıqlardan, meĢələrimizin, çöl və düzənliklərimizin sərvətin-

dən, dağlardan, neft yataqlarından danıĢmaq lazımdır. Bu, uĢaqlar üçün həm 

yaxĢı təbiətĢünaslıq  dərsi olar, həm də doğma vətənə məhəbbət və sədaqət tərbi-

yəsi üçün böyük  material verər.  Ölkəmizdə bitki və heyvanlar aləminə qayğıkeĢ 

münasibət, bununla əlaqədar görülən iĢlər də mütləq qeyd olunmalıdır. Məktəb-

də oxuduqları ilk gündən Ģagirdləri  təbiəti mühafizə  hərəkatına - güllərin əkil-

məsinə,  ağac və kolların salınmasına və s. iĢlərə cəlb etmək zəruridir. 

 Dərslikdə təklif olunan mətnlərin əksəriyyətinin tədrisində belə imkanlar 

vardır. Belə mövzuya dərsliklərdəki ―Təbiəti sevək və qoruyaq‖, ―Təbiətin sirlə-

ri‖, ―Heyvanlar və quĢlar‖, ―Ġlin fəsilləri‖, ―Vətənin gözəllikləri‖ haqqında veri-

lən bölmələr misal ola bilər. Bu tədris materialları da kiçikyaĢlı məktəblilərə 

vətənpərvərlik tərbiyəsi üzrə biliklər, anlayıĢlar formalaĢdırmağa kömək edə 

bilər. 

 Ulu öndər dönə-dönə qeyd edirdi ki, xalqımızın tarixi, milli ənənələri, 

ədəbiyyatı, mədəniyyəti orta məktəbdə diqqətlə öyrənilməli, Ģagirdlərin vətən-

pərvərlik tərbiyəsi iĢində çox mühüm vasitə kimi istifadə olunmalıdır. Ümum-

milli lider söyləyirdi: ―Bizim tarixi, mədəni ənənələrimiz gərək orta məktəblərdə  

tədris olunsun. Çünki tariximizi, tarixi köklərimizi yaxĢı bilmədən, onlara 

hörmət etmədən müstəqil dövlətimizi gələcəkdə yaxĢı qura bilmərik. Ona görə 

də gənclər gərək öz köklərini, respublikamızın, xalqımızın tarixini bilərək bu 

gün də, gələcəkdə də vətənpərvərlik, Vətənə xidmət, Vətənə qayğı hissi ilə 

yaĢasınlar.  

 Tarixi keçmiĢimizin çoxu  ədəbiyyatda əks olunub. Azərbaycan xalqının 

zəngin ədəbi  irsi var. Ona görə də  ədəbi irsimizin bütün gənclərə - bu gənclər 

hansı istiqamətdə iĢləyəcək, çalıĢacaqlarsa, ondan asılı olmayaraq - çatdırılması, 

bildirilmə-si, tədris olunması çox mühüm bir iĢdir. Buna ciddi fikir vermək 

lazımdır‖ (5, s.287). 

 Məhz bu səbəbdən qabaqcıl sinif müəllimləri dərs və sinifdənxaric oxu 

saatlarında Ģagirdləri Azərbaycan xalqının zəngin milli - mənəvi sərvətləri, 

mədəniyyəti, ədəbiyyatı və incəsənəti ilə tanıĢ etməlidirlər. Bu zaman müəllim-

lər Ģagirdlərin yaĢına uyğun material seçməli və onu sinif kitabxanasına daxil 

etməlidirlər. Beləliklə, Ģagirdlərin qarĢısında Azərbaycan xalqının milli-mənəvi, 

mədəni-ədəbi  irsinin bütün zənginliyi və özünəməxsusluğu açıla bilər, onların 

vətənpərvərlik hissləri tamlıq, mükəmməllik qazanar. Ġbtidai sinif Ģagirdləri 

Azərbaycan xalqının etnik düĢüncəsinin, psixologiyasının əsasında tərbiyə 

olunmalı, milli qəhrəmanlarının, sərkərdələrinin, görkəmli dövlət adamlarının 

həyatı və Ģəxsiyyəti  nümunəsində formalaĢmalı, ədəbiyyatımızın, mədəniyyəti-

mizin, elmimizin görkəmli nümayəndələrinin (N.Gəncəvi, Xaqani, Nəsimi, 

M.Füzuli, N.Tusi, ġ.Ġ.Xətai, M.F.Axundov, H.Zərdabi, C.Məmmədquluzadə, 

N.Nərimanov, M.Ə.Sabir,  S.Vurğun, R.Rza, Babək, Koroğlu, Cavadxan və 

baĢqaları) adlarını eĢitməli, rəssamlarımızdan Mikayıl Abdullayev, Tahir Sala-

hov, Toğrul Nərimanbəyov, Fuad Əbdürrəhmanbəyovun yaradıcılığı ilə tanıĢ 

olmalı, bəstəkarlarımızdan Üzeyir Hacıbəyovun, Qara Qarayevin, Fikrət 

Əmirovun, Niyazinin musiqisini dinləməlidirlər. 
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 Belə biliklərin və digər məzmun istiqamətinə malik məlumatların mənim-

sənilməsi və tədricən  inama çevrilməsi, hər Ģeydən əvvəl, müəllimin iĢindən, 

bacarıq və məharətindən asılıdır. Müəllim iĢini elə qurmalıdır ki, təlim prosesi 

(dərs və sinifdənxaric oxu) aydın ideya-siyasi istiqamətə malik olsun. 

ġagirdlərdə xalqa və Vətənə sədaqət, onun xoĢbəxt gələcəyi uğrunda mübarizə 

əzmi, ulu öndər Heydər Əliyev nümunəsində vətənpərvərlik tərbiyəsinin forma-

laĢdırılması günümüzün tələbidir və  bu tərbiyə istiqaməti üçün tədris prosesi 

zəngin imkanlara malikdir. Bu imkanlardan bacarıqla istifadə edən müəllim 

yetiĢən nəslin ulu öndərin həyat və fəaliyyəti nümunəsində vətənpərvərlik 

tərbiyəsinin formalaĢdırılması iĢini həyata keçirməklə böyük və Ģərəfli bir iĢin 

daĢıyıcısı olur. 
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РЕЗЮМЕ 

ЛАЛА АЛЛАХВЕРДИЕВА 

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ГЕЙДАРА АЛИЕВА 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В статье рассматриваются способы воспитания патриотизма у младших 

школьников на примере Гейдара Алиева. Неоценимая фигура в воспитании патриотизма, 

наследие, жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева 

пропагандируются как образцы для подражания. На примере наследия великого 

полководца выявляются возможности учебного процесса в привитии патриотического 

воспитания, для чего анализируются учебники для начальных классов. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, младшие школьники, начальная 

школа, учебники, нравственные ценности. 
  

SUMMARY 

LALA ALLAHVERDIYEVA 

FOR LITTLE SCHOOLCHILDREN ON THE EXAMPLE OF HEYDAR ALIYEV 

WAYS TO INCREASE PATRIOTIC EDUCATION 

The article discusses the ways of educating patriotism among junior schoolchildren on the 

example of Heydar Aliyev. An invaluable figure in the education of patriotism, the legacy, life 

and work of the national leader Heydar Aliyev are promoted as role models. On the example of 

the legacy of the great commander, the possibilities of the educational process in instilling 

patriotic education are revealed, for which textbooks for primary classes are analyzed. 

          Key words: patriotic education, junior schoolchildren, elementary school, textbooks, 

moral values. 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜNDƏ ĠSLAM MƏDƏNĠYYƏTĠNĠN YÜKSƏK TĠPLĠ 

MƏKTƏBLƏRĠNDƏ TƏHSĠL ALMIġ NAXÇIVAN ZĠYALILARI 

 

Xalqımızın çoxəsrlik tarixini, mədəniyyətini, adət və ənənəsini nəsildən-nəsilə ötürərək 

yaĢadan  Naxçıvanda IX əsrdən baĢlayaraq islam tipli məktəblər yaranmıĢ və dünya Ģöhrətli 

alimlər məhz bu tip məktəblərdə yetiĢmiĢdir. Məqalədə orta əsrlər dövründə yaĢamıĢ dünya 

Ģöhrətli  Naxçıvanlı alimlərin bir qismi haqqında məlumat verilmiĢdir. AraĢdırmalar zamanı 

məlum olmuĢdur  ki, naxçıvanlı alimlərin yalnız Azərbaycanda deyil, əksər ölkələrdə tanınmıĢ, 

dünya elm, mədəniyyət, incəsənət, memarlıq tarixində böyük yerləri olmuĢdur. Məqalənin 

məqsədi zamanla unudulmuĢ, əsərləri baĢqaları tərəfindən mənimsənilmiĢ Naxçıvan 

mütəfəkkirlərinin həyat və yaradıcılıqlarını yenidən araĢdırmaq, onları gənc nəslə tanıtmaqdır.  

Açar sözlər:  alimlər,  mollaxanalar, xanəgahlar, kitabələr.  

 

VII əsrdə Cənubi Qafqazın bir çox əraziləri kimi, Naxçıvan ərazisi də 

ərəblərin hücumuna məruz qalır. Ərəblər ölkələri fəth etdikcə Ġslam dini ilə 

bərabər müxtəlif elmləri də yayırdılar ki, bu elmləri də öyrənmək üçün xüsusi 

məktəb Ģəbəkəsi yaranırdı. Ġlkin orta əsrlərdə Azərbaycanın Təbriz, Ərdəbil, 

Həmədan, Marağa, ġiz, Gəncə, Bərdə, Beyləqan, Dərbənd, ġə-ki, ġamaxı, Bakı 

kimi Ģəhərlərində olduğu kimi Naxçıvanda da Ġslam qaydalarına uyğun 

məktəblər və mollaxanalar açılmağa baĢladı. ―Məktəb‖ sözü ərəb sözü olan 

―ketb‖ (yazı yazmaq) kökündən əmələ gəlmiĢdir ki, Azərbaycan dilində mənası 

―yazı yazılan yer‖ deməkdir. Məktəbdə dərs deyən müəllimlərə ―molla‖ 

deyildiyindən, həmin dövrdəki məktəblərə də ―mollaxana‖ deyilirdi. Müxtəlif 

ədəbiyyatlarda mollaxanaların ətalətin, geriliyin, savadsızlığın rəmzi olaraq 

göstərilməsi bir çox hallarda həqiqəti əks etdirmir. Əksinə mollalar, mirzələr 

insanların savadlı, bilikli Ģəxsiyyət kimi formalaĢaraq cəhalətdən qurtarmaları 

üçün o dövrə görə böyük iĢlər görən savadlı Ģəxslər olmuĢlar. Bu səbəbdəndir ki, 

xalq arasında belə bir deyim var: ―Hər oxuyan Molla Pənah olmaz‖. Təsadüfi 

deyildir ki, elm və ədəbiyyat sahəsində ilk görkəmli alimlər, Ģairlər  məhz bu 

məktəblərdə yetiĢirdi. Professor Əsəd Yəqubi XI əsrdə yetiĢən Əbu-Ömər 

Naxçıvani, Ekmiləddin Naxçıvani, Qətran Təbrizi, habelə XII əsrin görkəmli 

filosofu ġihabəddin Sohrverdinin öyrənmə, ilk təhsil alma yeri kimi məktəbləri 

əsas götürərək belə bir qənaətə gəlirdi ki, ―Azərbaycandakı məktəb və maarifin 

sürətlə çiçəklənməsi XII əsrdə daha bariz Ģəkildə nəzərə çarpır. Azərbaycanda 

formalaĢmıĢ məktəb və mədrəsə sisteminin fəaliyyət tarixinə aid olan ilk konkret 

faktlar da məhz bu sonuncu dövrə aiddir‖ (14.səh. 7). 

Akademik Ġsa Həbibbəyli ― Qədim karvan yolu üzərində Naxçıvan‖ adlı 

məqaləsində göstərmiĢdir ki, karvan yollarının, əsasən də Böyük Ġpək Yolunun 

Naxçıvan ərazisindən  keçməsi ən qədim dövrlərdən baĢlayaraq burada həm 

ġərq, həm də Qərb maarif və mədəniyyətinin inkiĢaf etməsinə Ģərait yaratmıĢdır. 

Xüsusilə XII əsrdə Atabəylər dövlətinin paytaxtı olan  Naxçıvanda dövlət baĢçısı 
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Atabəy ġəmsəddin Eldənizin fərmanları ilə (hakimiyyət illəri- 1136-1125) inĢa 

edilən indiki mənada universitet statusuna malik olan mədrəsələr Yaxın ġərqdə 

tanınmıĢ və böyük Ģöhrət tapmıĢdır. Həmin mədrəsələrdə ġərq mədəniyyəti ilə 

yanaĢı, dünyəvi elmlər də - həndəsə, riyaziyyat, astronomiya, tibb tədris 

olunurdu. ġəmsəddin Eldəniz ölkəsində məktəb və mədrəsələrin Ģəbəkəsini 

geniĢləndirmək üçün bir sıra iĢlər görmüĢ, məscid və camilər, məqbərə və 

türbələr, inĢa etdirmiĢdir ki, bunların da əksəriyyətinin Memar Əbubəkr Əcəmi 

Naxçıvaninin bu dövrdə yaratdığı və müasir dövrümüzdə də dünya mədəni irs 

siyahısına daxil olduğu hərkəsə məlumdur.  

XII əsrdə Naxçıvan haqqında yazılan əsərlərin hər birində burada olan 

məktəb və mədrəsələr, onların fəaliyyəti ilə bağlı qısa da olsa məlumata rast 

gəlmək mümkündür. Naxçıvan orta əsrlər dövründə hər tərəfli inkiĢaf etmiĢ, 

zəngin mədəniyyətə malik bir Ģəhər olmuĢdur. Atabəylər dövləti təxminən 30 il 

Naxçıvanın mərkəzi meydanında ucalan Darül-mülkdən (Hökümət evi) idarə 

olunmuĢdur. Heç Ģübhəsiz ki, mərkəzi meydanda ucalan digər tikililərlə yanaĢı 

mədrəsələr də dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuĢ və əsərdə də qeyd olunduğu kimi 

əhalisi çox olan bu Ģəhərdə əsas təhsil müəssisəsi idi. Müxtəlif tarixi əsərlərin 

tədqiqindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, XII əsrdə Naxçıvanda ―Mədrəseyi-

Bəhtaniyyə‖ və ―Mədrəseyi ĠrĢadiyyə‖ adı ilə fəaliyyət göstərən mədrəsələrdə 

təkcə dini dərslər deyil, dünyəvi dərslər də keçirilir, hətta burada təhsil almaq 

üçün Yaxın və Orta ġərqin bir sıra ölkələrindən də uĢaqlar gəlirdilər. Bu iki 

böyük mədrəsədən əlavə orta əsr mənbələrində verilmiĢ məlumata, o cümlədən  

Övliya Çələbinin yazdığına görə bu dövrdə Naxçıvanda 10200 ―örtülü böyük 

ev‖, 40 məscid, 20 karvansara fəaliyyət göstərmiĢdir. XIII əsrdə isə təhsil 

Ģəbəkəsi daha da geniĢlənmiĢdir. Belə ki, bu dövrdə Naxçıvanda 4 ali tipli 

mədrəsə, məscidlərin nəzdində 60-dan çox ibtidai məktəb fəaliyyət göstərmiĢdir. 

Bu mədrəsələr XX əsrin əvvəllərinə qədər mövcud olmuĢdur. (15 səh. 22) 

Naxçıvan mədrəsələri Möminə xatın və Yusif Küseyir oğlu türbələrinə aid 

olmuĢ və onların vəqfləri, gəlirləri hesabına maliyyələĢmiĢdir. Məlum olur ki, 

ġərqdə məktəb və mədrəsələrin bir çoxu məscidlər və məqbərələr yanında təĢkil 

edildiyindən onların bütün xərcləri də məscid və ya məqbərənin vəqfləri 

hesabına ödənilirdi. 

Naxçıvanda XII əsrin məktəb və mədrəsələrinin tarixinə və onların 

inkiĢafına dair dəyərli sənədlər və fərmanların bəziləri günümüzə qədər gəlib 

çatmıĢdır. Bu cür dəyərli  sənədlərdən biri ―Təqrir-i tədris-i mədrəseyi Naxçıvan 

əz inĢa mərhum ġəmsəddin Sahib-Divan‖ (―Mərhum Sahibi Divan ġəmsəddinin 

inĢa etdirdiyi Naxçıvan mədrəsələrinin tədrisi təqdirinə dair‖) adlı Fərmandır. 

Fərman Atabəylər dövründə Sultan ġəmsəddin Eldənizin Naxçıvanda inĢa 

etdirdiyi mədrəsələr və onların bərpası haqqındadır. Bu mədrəsələrin tarixi 

Əcəmi yadigarları olan Mömünə Xatun (1186-cı il) və 1162-ci ildə inĢa edilmiĢ 

Yusif Ġbn Küseyr türbəsinin tarixinə müvafiqdir. Müəllifi Elxanilər sarayında 

baĢ vəzir iĢləmiĢ ġəmsəddin Məhəmməd Cüveyni olan olan bu fərmandan 

görünür ki, Atabəylər dövründə Naxçıvanda mədrəsələr çox məĢhur olduğundan 

dövlət himayə etmiĢdir. (16 səh.59 ) 
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Bu Fərmanın əhəmiyyəti təkcə mədrəsələrin inĢası və bərpası  tarixinə dair 

məlumat almaqla bitmir. Belə ki, burada mədrəsənin quruluĢu, təhsilin 

məzmunu, müdərris və tələbələrin vəzifələri göstərilməklə yanaĢı ilk dəfə olaraq 

mədrəsədə ―Ədəb qaydaları‖ haqqında məlumat verilir. Ədəb qaydalarında 

müdərrislər qarĢısında xüsusi tələblər qoyulur və tələb olunan qaydalara ciddi 

əməl olunması göstərilir: müdərris tələbələrə ehtiramla yanaĢmalı və onları öz 

ruhani oğlu hesab etməlidir, onların yaĢ və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almalı, 

dərsi asan və anlaĢılan Ģəkildə aparmalı, Ģagirdlərlə keçirilən dərsləri müzakirə 

etməli, ayda bir dəfə imtahan təĢkil etməli, fərqlənən tələbələri baĢqalarına 

tanıtmalı idi. Əsrlər sonra  çex pedaqoqu Y.A.Komenski də təxminən eyni 

formada belə demiĢdir: ―Sən ata kimi hərəkət etmirsənsə, müəllim kimi fəaliyyət 

göstərə bilməzsən‖. Fərmana görə Ģagirdlər də aĢağıdakı vəzifələri yerinə 

yetirməli idilər: onlara dərs keçən məlimlərin birini digərindən üstün 

tutmamalıdırlar; tənbəllikdən uzaq olub keçilmiĢ dərsləri təkrar etməlidirlər; 

dərsdə diqqətli olub, mövzuya dair sual verməlidirlər; bir dərsi mənimsəmədən 

baĢqasına keçməməlidirlər; təkcə elmə deyil əxlaq təmizliyinə də diqqət 

verməlidirlər. 

Azərbaycanda təhsil və pedaqoji fikir tarixi üçün önəmli olan digər fərman 

isə tarixçi alim Əli Hüseynzadənin ―Naxçıvan mədrəsələrinə dair bir Elxani 

fərmanı‖ adlı məqaləsi ilə hər kəsə məlum olan fərmandır. Fərmanda mədrəsə 

təhsilinin quruluĢu, məzmunu, müdərris və tələbələrin vəzifələri öz əksini 

tapmıĢdır. Fərmana görə müəllimlər (müdərrislər) təlim, tərbiyə prosesində 

tələbələrə əziyyət verməməli, onları yormamalı, fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə 

alaraq onlara təlim fənni təyin etməli, dərs zamanı yaranmıĢ elmi mübahisəni 

düzgün istiqamətləndirməli, həftədə bir dəfə tələbələrlə dərslərin müzakirəsini 

keçirməli idi. Dərsin keyfiyyətini yoxlamq və yaxĢı oxuyan tələbələri üzə 

çıxarmaq məqsədi ilə ayda bir dəfə imtahanlar keçirilir və istedadlı uĢaqlar 

hamıya tanıtdırılırdı. Fərmanda tələbələr üçün nəzərdə tutulan qaydalara görə isə 

tələbələr: tənbəllik və səhlənkarlıq etmələli, hər daim dərləri təkrar etməli; 

dərsdə diqqətli olmalı, baĢa düĢmədikdə sual verməli; bir mövzunu 

mənimsəmədən yeni mövzuya keçməməli; yalnız elmlə kifayətlənməyərək 

əxlaqi biliklərə də yiyələnməlidirlər. Mədrəsədaxili nəzərdə tutulan hər bir 

qaydaya əməl edən və yaxĢı oxuyan tələbə digərlərindən üstün tutulmalı idi. 

Fərmanda həmçinin mədrəsələrdə tədris olunan fənlər və onların proqramları 

haqqında da məlumat verilmiĢdir.  

Qədim Naxçıvan tarixini öyrənmək üçün yalnız fərmanlar və əsərlərdən 

istifadə edilmir, çünki,  burada antik və orta əsrlər dövrünə aid maddi 

mədəniyyət nümunələri və tarixi abidələrlə ilk insanların yaĢadıqları mağaralar, 

qədim yaĢayıĢ yerləri, erkən Ģəhər mədəniyyəti, möhtəĢəm qala divarları, 

qayaüstü rəsmlər, daĢ qoç heykəlləri, xatirə memarlığının ən mükəmməl 

nümunələri olan türbələrlə, digər tarixi abidələrlə zəngindir. Naxçıvan  

ərazisində daĢ dövrünə aid - Qazma, Əshabi-Kəhf və Kilit mağaraları, Batabat 

yaylağında, Naxçıvançay və Əlincəçay vadilərində, Haçadağın cənub ətəyində 

aĢkar olunan tarixi abidələr indi də qalmaqdadır.  Tarixi abidələrin qalıqlarından 

məlum olur ki, IV minilliyin sonu – II minilliklərdə Naxçıvan ərazisində 
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Oğlanqala, Çalxanqala, Govurqala kimi qalaĢəhər məntəqələri yaranmıĢdır. 

Naxçıvandakı daĢ dövrü abidələri içərisində ən məĢhuru və qədimi Əshabi-

Kəhfdir. Eradan əvvəl III minilliyə aid edilən, qədim tariximizin yadigarı olan, 

xalqımızın bir sıra inanclarını özündə yaĢadan bu abidə barədə müqəddəs dini 

kitablarda bəhs edilməsi, ‖Quran‖da ayrıca surənin olması onun daha əvvəllər də 

islam ölkələrində tanınmasının sübutudur.  

Qeyd olunan fərmanlardan baĢqa yazılma tarixi 1221-1231-ci illər ehtimal 

olunan farsca yazılmıĢ anonim əsər olan ―Əcaib əd-Dünya‖ əsəridir. Əsərdə 

müxtəlif ölkələrin tarixi, coğrafiyasi barədə məlumatlar verilib ki, bu məlumatlar 

daha çox Ģifahi və müĢahidə yolu ilə əldə olunub. Müəllif əsərdə ən çox 

Azərbaycanla bağlı məlumat verdiyindən onun bu ölkəylə bağlılığı sezilir. Daha 

çox Ərdəbil, Arran, Dərbənd, Bərdə, Təbriz, Salmas, ġirvan, ġamaxı, xüsusilə 

də Naxçıvan haqqında məlumatlar diqqəti cəlb edir. Əsərdə Naxçıvan haqqında 

aĢağıdakı məlumatlar qeyd olunmuĢdur: ― Naxçıvan Azərbaycanda böyük və 

əhalisi sıx olan gözəl Ģəhərdir. Hündür ərazidə yerləĢən bu Ģəhərdə çoxlu 

saraylar, köĢklər, eyvanlar, mədrəsələr, məscidlər, qala tikilmiĢdir. Bütün bu 

binalar gəc və biĢmiĢ kərpicdən tikilmiĢdir. Araz çayı Ģəhərin sərhəddərindən 

keçir. ġəhərin yaxĢı ərazisi, axar suyu, bağları, göy-göyərtisi, dadlı meyvələri 

var. Eldənizlər dövlətinin paytaxtı olan Ģəhərin əhalisi incə təbiətli, igid, oxatan, 

qəribsevən, xoĢ dilli, gözəl qiyafəlidir‖ (11 səh. 118). 

Orta əsrlər dövründə Naxçıvan Ģəhərinin bu dərəcədə gözəl memarlıq 

incilərinə sahib olması təsadüfi deyil. Çünki, orta əsr Azərbaycan memarlığına 

yeni istiqamət vermiĢ, özünün sənət dühası ilə Səlcuqilər dövrü memarlığının 

ağır və sərt üslubuna böyük incəlik və dinamiklik gətirmiĢ, Yaxın ġərq 

memarlığına güclü təsir göstərmiĢ Azərbaycan memarlığının görkəmli 

nümayəndəsi, Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi Əcəmi Əbubəkr oğlu 

Naxçıvanidir. Bu məktəb bəĢəriyyətə Əmirəddin Məsud Naxçıvani, Əhməd ibn 

Əyyub əl-Hafiz Naxçıvani kimi dahi memarlar, sənətkarlar bəxĢ etmĢdir. ġərqin 

böyük dühaları tərəfindən ―ġeyxül-mühəndis‖ (mühəndislərin baĢçısı) 

adlandırılan Əcəmi Naxçıvani yaratdığı əsərlərin üzərinə özünü tanıtmaq üçün ― 

Əbubəkr oğlu Əcəmi, Naxçıvanlı memar‖ sözlərini yazmıĢdır.  Əcəmi 

Naxçıvaninin yaratdığı ilk memarlıq əsəri Yusif ibn Küseyir türbəsidir.  

Bu türbə Naxçıvan Ģəhərinin mərkəzində yerləĢir və el arasında ―Atababa 

günbəzi‖ adlanır. Səkkizbucaqlı gövdədən, qülləvari günbəzdən, bucaqlarda 

qoyulmuĢ dayaqlardan ibarət bu abidə 1162-ci ildə kərpicdən hörülmüĢ, divarları 

quraĢdırma həndəsi ornamentlərlə örtülmüĢdür. Əcəmi Naxçıvaninin ikinci 

böyük əsəri el arasında ―Atabəy günbəzi‖ adlanan Mömünə xatun türbəsidir. 

 Bu türbə Atabəy ġəmsəddin Eldənizin arvadı, Məhəmməd Cahan 

Pəhləvanın anası Mömünə xatunun Ģərəfinə  1186-cı ildə tikilmiĢdir. Türbə iri 

ölçüsü, yeraltı sərdabənin quruluĢu ilə həmin dövrə aid olan bütün abidələrdən 

fərqlənən böyük sənət əsəridir. Əcəmi Naxçıvaninin memarlıq əsərlərini tədqiq 

etdikdə görünür ki, o böyük bir memarlıq kompleksi yaratmıĢdır. Bu kompleksə 

Mömünə xatun türbəsi, qoĢa minarədən və bunları birləĢdirən baĢtağdan ibarət 

abidə, Naxçıvan Cümə məscidi, Darülmülk ( Eldənizlər sarayı) və Dövlətxana ( 

hökümət binası) daxildir. Lakin tədqiqatçılar Əcəmi Naxçıvaninin memarlıq 
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əsərlərinin yalnız qeyd etdiklərimizlə yekunlaĢmadığını, Atabəylər paytaxtında 

çoxlu tikililərin müəllifi olduğunu, lakin onların günümüzə qədər gəlib 

çatmadığını söyləyirlər. Əcəmi Naxçıvaninin memarlıq əsərlərinin tədqiqi 

göstərir ki, o bu əsərləri yaradan zaman orta əsr analyıĢı çərçivəsinə sığmayan  

riyazi və bədii fikrin vəhdətindən istifadə etmiĢdir.  

Günümüzə qədər gəlib çatmıĢ fərman və əsərlərin tədqiqindən belə 

nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanda məktəb və maarifin sürətlə inkiĢafı XII 

əsrin sonları, XIV əsrin əvvəllərində daha açıq - aydın özünü göstərir. Bu cür 

sürətli inkiĢaf dövründə Naxçıvanda mütəfəkkirlər, ədiblər və Ģairlər yaĢayıb 

yaratmıĢlar. Bu Ģəxsiyyətlər fəlsəfə, ədəbiyyat, incəsənət, siyasət kimi elmlərlə 

yanaĢı, təlim-tərbiyənin də inkiĢafı üçün böyük iĢlər görmüĢlər. Naxçıvanın 

XIII-XIV əsr alimləri sırasında Nəsrəddin Tusi, Qazı Nəcməddin Əhməd ibn 

Məhəmməd, Həsən ibn Ömər Naxçıvani, Kamaləddin Əbülfəzail Məhəmməd 

ibn Əbülfəzail ən-Naxçıvani, Fəxrəddin Əbülfəzl Məhəmməd ibn Deyləm ən-

Naxçıvani, Abdulla ibn Əhməd ət-Tusi ən-Naxçıvani, Ġbn Savəci Məhəmməd 

Səd ibn Məhəmməd, Fəxrəddin HinduĢah Naxçıvani, Məhəmməd ibn HinduĢah 

Naxçıvani, Baba Nemətullah Naxçıvani, Fəxrəddin Əhməd ibn AribĢah ibn Əli 

ibn Cəbrayıl ən-Naxçıvani, Əlaəddin Əbu Abdulla Məhəmməd ibn Əli ən-

Naxçıvani, Fəxrəddin Əbülqasim Əli ibn Tamam ibn Xələf ən-Nəsibi ən-

Naxçıvani və baĢqalarını qeyd etmək olar. ( 15 səh. 24) 

Orta əsrlər dövründə yaĢamıĢ mütəfək-kirlərindən HinduĢah 

Naxçıvanilərin adını xüsusi qeyd etmək lazımdı.  Azərbaycan maarif, məktəb və 

pedaqoji fikir tarixində böyük yeri olan Naxçıvan torpağının yetirdiyi dahi 

Ģəxsiyyətlərdən HinduĢah Naxçıvanilərin həyat və yaradıcılıqlarını xüsusi 

araĢdırmaq lazımdır. Çünki, HinduĢah Naxçıvanilərin həyatını, dövlət idarə 

iĢlərini, müxtəlif elm sahələrini əhatə edən yaradıcılıqlarını tədqiq etmək elm 

aləminə böyük tövhə verə bilər. Dövrünün alim, filosofu olmuĢ Fəxrəddin 

HinduĢah Naxçıvaninin və oğlu Məhəmməd HinduĢah Naxçıvanin həyat və 

yaradıcılıqları Azərbaycanla yanaĢı ġərqdə eləcə də Türkiyədə bir çox elmi 

tədqiqatların əsas mövzusuna çevrilsə də hələ tam araĢdırılmamıĢdır. Bu zamana 

qədər aparılan tədqiqatlardan məlum olur ki, Fəxrəddin HinduĢah ibn Səncər ibn 

sahib-Naxçıvani XIII əsrin II yarısında Naxçıvanın Gilan Ģəhərində anadan 

olmuĢdur. O, Bağdatdakı Müsdənsəriyyə mədrəsəsində təhsil almıĢ, daha 

sonralar qardaĢı Seyfəddin Mahmud Naxçıvani ilə birlikdə Elxanilərin sarayında 

xidmət etmiĢdir. Fəxrəddin HinduĢah Naxçıvani türk, ərəb, fars, pəhləvi dillərini 

mükəmməl Ģəkildə bilməsiylə yanaĢı fəlsəfə, riyaziyyat, nücum elmləri ilə də 

məĢğul olmuĢdur. Fəxrəddin HinduĢah Naxçıvani bir çox əsərlərin də 

müəllifidir. Bu əsərlərdən biri 1324-cü ildə bitirdiyi, Luristan Atabəylərindən 

Nüsrəddin Əhmədə iltifat etdiyi,  özünün ictimai-siyasi həyatından bəhs edən, və 

farsca yazdığı ―Təcarüb əs-Sələf‖ (Sələflərin təcrübələri) əsəridir.  

Dövrünün alim, filosofu olmuĢ Fəxrəddin HinduĢah Naxçıvaninin bu günə 

qədər gəlib çatmıĢ əsərlərindən biri də ―Əs-sihah əl-Əcəmiyyə‖ adlı farsca-

türkcə lüğətidir. Düz yazı ilə yazılan bu lüğətdə on min türkcə söz və cümlələr 

yer almıĢdır. Lüğət əsasən üç bölmədən ibarətdir. Birinci bölmədə ərəbcə 

müqəddimə, ikinci bölmədə farsca-türkcə sözlük, üçüncü bölmədə fars -ərəb 
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dilinin qramatikası öz əksini tapmıĢdır. Fəxrəddin HinduĢah Naxçıvaninin 

yazmıĢ olduğu bu lüğət XV-XVI əsrlərdə yazılmıĢ lüğətlərin daha da təkmil 

Ģəkildə yazılmasına böyük təsir etdiyindən farsca-türkcə lüğətlərin əsası və 

bünövrəsi hesab olunur. Beləki, bu lüğətdən faydalanaraq Qarahisari ― ġamil əl-

lüğət‖, Xətib Rüstəm Məvləvi ―Vəsilət əl-məkasit‖, Nemətullah ibn Əhməd 

Rumi ― Lüğəti Nemətullah‖ əsərlərini yazmıĢlar.  

Fəxrəddin HinduĢah Naxçıvaninin ―Əs-sihah əl-Əcəmiyyə‖ adlı lüğəti 

Azərbaycanda  araĢdırılaraq üç bölmə əsasında ərəb əlifbası ilə nəĢr olunmuĢdur. 

Əsərin orijinal nüsxələrindən biri Türkiyənin Konya vilayətində əlyazmalar 

fondunda qorunmaqdadır. Digər iki bölməsindən biri Ġsanbulun Süleymaniyyə 

kitabxanasında, digəri isə Topqapı saray muzeyində mühafizə olunur.  

AraĢdırmalar göstərir ki, ―Əs-sihah əl-Əcəmiyyə‖ əsəri vaxtilə Qafqazda, 

Anadoluda, Balkanlarda və Yaxın ġərqdəki mədrəsələrdə dərs vəsaiti kimi 

istifadə olunduğundan əsərin bu günə kimi yüzə yaxın nüsxəsi qorunub 

saxlanılmaqdadır. Yuxarıda adları çəkilən əsərlərdən baĢqa Fəxrəddin HinduĢah 

Naxçıvaninin farsca bir ―Divan‖ı, ərəb dilində yazdığı ―Məvarid əl-ərəb‖ 

antologiyası və farsca bir neçə məĢhur Ģerləri vardır.  

Naxçıvan mütəfəkkirlərindən biri də Məhəmməd ibn HinduĢah 

Naxçıvanidir. Orta əsrlər dövründə yaĢamıĢ bir sıra Ģəxsiyyətlər kimi 

Məhəmməd ibn HinduĢah Naxçıvani haqda da məlumatlar çox azdır. Onun 

müxtəlif  hökmdarlara ithaf etmiĢ əsərlərini dərindən tədqiq etdikcə bu 

hökmdarların hökmranlıq illərindən belə nəticəyə gəlmək olur ki, alim 1288 və 

ya 1289-cu illərdə Naxçıvanda anadan olmuĢ 1366-cı ildə isə vəfat etmiĢdir.  

Onun həyatı barədə həmçinin ĢərqĢünas-alim V. Q. Tizenqauzenin Vena, Paris, 

Leyden əlyazmalarından istifadə edərək verdiyi məlumatlarda, ĢərqĢünas-alim 

Ə. Ə. Əlizadənin Məhəmməd ibn HinduĢah Naxçıvaninin ―Dəsturul katib fi 

təyinil- məratib‖ əsərinin elmi-tənqidi mətninə yazdığı ― Müqəddimə‖də, 

Hammer-PurqĢtalın, R. Dozinin, H. Dudanın və bir çox digər ĢərqĢünas-

alimlərin əsərlərində rast gəlirik. Adları çəkilən əsərlərin tədqiqatları  göstərir ki, 

o, XIII əsrin sonlarında Naxçıvanda, dövrünün ən görkəmli alimlərdən biri olan 

Mövlana Fəxrəddin HinduĢah ibn Səncər ibn Abdullah Sahib Naxçıvaninin 

ailəsində göz açmıĢdır. Ġlk təhsilini ailədə atasından, ali təhsilini isə Naxçıvan 

mədrəsələrində almıĢ Məhəmməd ibn HinduĢah Naxçıvani Azərbaycan, farsvə 

ərəb dillərini mükəmməl Ģəkildə bilmiĢdir. O, Bağdatdakı Müsdənsəriyyə 

mədrəsəsində təhsilini mükəmməl Ģəkildə tamamlayaraq Təbrizdə Elxanilər 

sarayında xidmət etmiĢdir. XIV əsrin 20-ci illərindən baĢlayaraq isə Hülakilər 

sarayında uzun müddət katib vəzifəsində çalıĢmıĢdır. Vəzifəsinin öhdəsindən 

layiqincə gəldiyi üçün Məhəmməd ibn HinduĢah Naxçıvaniyə ―ġəmsi ül-MünĢi 

ən-Naxçıvani‖ (Naxçıvanda olan münĢilərin günəĢi) ləqəbi verilmiĢdir. Bu 

ləqəbi özünə təxəllüs götürərək qrammatika məsələlərindən və 

ədəbiyyatĢünaslıqdan bəhs edən ―Səhih əl-lüğə‖ (Lüğətlərin ən dəqiqi) əsərini 

yazmıĢdır. Bu lüğət orta əsr mədrəsələrinin dərs vəsaitlərindən biri kimi Ģöhrət 

qazanmıĢmaqla bərabər, həmin dövrün lüğət yazanlarının da ilk mənbəyi 

olmuĢdur.  
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Elxanilər sarayında xidmət etdiyi zamanlarda sarayın tarixçi alimi 

Fəzlullah RəĢidəddinin oğlu Qiyasəddin RəĢidi ilə dostluq edir və özünün ― 

Sihahül-əcəm‖ adlı əsərini ona həsr etmiĢdir. Əsərin tədqiqi göstərir ki, 

Məhəmməd ibn HinduĢah Naxçıvani dövrünün ədəbiyyatını, təbabətini, 

coğrafiyasını, tarixini, hüquq elmini, riyaziyyatını, astronomiyasını, poetikasını, 

fəlsəfəsini, tərbiyə elmini əsaslı bilmiĢ, Sokrat, Platon, Ərəstu kimi görkəmli 

yunan filosoflarının ibn Sina, Fərabi, Bəhmənyar kimi orta əsr filosoflarının 

əsərlərini dərindən oxuyaraq onlardan bəhrələnmiĢdir.  

Məlumatlara görə Sultan Əbu Səid Elxanilər dövlətinin tarixi, quruluĢu, 

idarəçiliyi haqqında Məhəmməd ibn HinduĢah Naxçıvaniyə böyük bir əsər 

yazmasını tapĢırır. Mahmud Miraftabın, Hammerin, Dozinin və Flügelin 

məlumatlarına istinad edərək demək olar ki, Məhəmməd ibn HinduĢah 

Naxçıvani bu əsəri 73 yaĢında, təqribən 1360-cı ildə tamamlasa da daha altı il 

əsəri təkmilləĢdirmək  üçün üzərində iĢləmiĢdir. Əsərin yazılması uzun 

sürdüyündən Sultan Əbu Səid bu əsəri görə bilməmiĢdir. Bu iri həcmli tarixi əsər 

― Dəstur əl-katib fi təyin əl məratib‖ ( Dərəcələrin müəyyənləĢdirilməsində 

katiblər üçün vəsait) adlandırılmıĢ və iki hissədən ibarət olmuĢdur.  

Yuxarıda adları qeyd olunan əsərlərdən baĢqa Fəxrəddin HinduĢah 

Naxçıvani özünün ictimai-siyasi həyatından bəhs edən ―Təcarüb əs-sələf‖ 

(Sələflərin təcrübələri) əsərinin, ―Əssihah əl-Əcəmiyyə‖ adlı farsca-türkcə 

lüğətinin, ―Sihah əl-fors‖ lüğətinin, farsca ―Divan‖ın, ―Məvarid əl-ərəb‖ adlı 

ərəb dilində antolagiyanın və bir çox Ģerlərin də müəllifidir. Bu əsərləri 

incələdikcə görürük ki, Fəxrəddin HinduĢah Naxçıvani atası Fəxrəddin HinduĢah 

Naxçıvaninin yolu ilə gedərək Azərbaycan dilinin təkmilləĢməsi üçün böyük 

iĢlər görmüĢdür.  

XIII əsrdə yaĢamıĢ görkəmli Naxçıvan alimlərindən ġeyxül-Ġslam 

Əlaəddin Əbu Abdullah Mühəmməd ibn Ġsa ibn Əli Naxçıvaninin, Muhəmməd 

ibn Həsən Naxçıvaninin,  Əbu Bəkr Əhməd ibn Həccaf əl-Azəri Naxçıvaninin, 

Əbu Hatim Əbdürrhman ibn Əli ibn Yəhya ibn Muhəmməd ibnür- Rəvvas 

Naxçıvaninin, Muhəmməd ibn Əli Naxçıvaninin, Təbib Fəxrəddin Əhməd  ibn 

Cəbrayıl Naxçıvaninin, Təbib Nəcməddin  Əhməd  ibn Əbu Bəkir ibn 

Muhəmməd Naxçıvaninin adlalarını çəkmək olar. Bu insanlar orta əsrlər 

dövründə yaĢamıĢ dünya Ģöhrətli Naxçıvan alimlərinin yalnız bir hissəsidir.  

Nəticə: Qədim Naxçıvana gəlmiĢ Övliyə Çələbi, Tavariye, ġarden, 

Dübuye de-Mopere, Moryer, Robert Ker Perter kimi ġərq və Avropa tarixçiləri, 

coğrafiyaĢünaslar, səyyahlar, missionerlər bu qədim diyarda tikilmiĢ abidələr, 

elm, təhsil və mədəniyyət ocaqları haqqında qiymətli məlumatlar, xatirələr 

yazmıĢlar. MəĢhur sənətĢünas M.V.Alpanov Naxçıvanla bağlı  yazırdı ki, 

Firdovsi və Nizami kimi ġərqin ölməz klassiklərinin əsərlərində duyduğumuz 

bəĢəri gözəlliyi ―Naxçıvan abidələrində görürük‖. Görkəmli türkoloq Murad Acı 

isə zəngin tarixə və mədəniyyətə malik Naxçıvanı ―Ġkinci Altay‖ adlandırmıĢdır. 

  Orta əsrlər dövrünə aid əsərlərin, fərmanların incələnməsinin nəticəsi 

olan bu məqalədə Naxçıvanın qədim dövrlərdən baĢlayaraq bir elm ocağı olduğu 

göstərilmiĢdir. IX əsrdən baĢlayaraq bu qədim diyarda islam tipli məktəblər 

yaranmıĢ və dünya Ģöhrətli alimlər məhz bu tip məktəblərdə yetiĢmiĢdir. 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257 

Naxçıvanda açılmıĢ islam tipli məktəblər, mədrəsələr islam ölkələrində 

məhĢurlaĢdığından Naxçıvan orta əsrlərdə Ġslam mədəniyyətinin əsas 

mərkəzlərindən birinə çevrilmiĢdi.  XV əsrdə tərtib edilmiĢ ―Dünyanın Ġslam 

tarixi xəritəsi‖ndə Naxçıvan haqqında yazılmıĢdır: ―Naxçıvan Ġslamın ən güclü 

dayaqlarından biridir... Naxçıvan diyarı  Allaha yaxınlığı ilə Azərbaycan və 

Ġslam  üçün möcüzədir‖. 

Məqalədə həmçinin orta əsr Naxçıvan alimlərinin yalnız bir qismi 

haqqında məlumat verilmiĢdir. AraĢdırmalar zamanı məlum olur ki, naxçıvanlı 

alimlər yalnız Azərbaycanda deyil, əksər ölkələrdə tanınmıĢ, dünya elm, 

mədəniyyət, incəsənət, memarlıq tarixində böyük yerləri olmuĢdur. Məqalənin 

məqsədi zamanla unudulmuĢ, əsərləri baĢqaları tərəfindən mənimsənilmiĢ 

Naxçıvan mütəfəkkirlərinin həyat və yaradıcılıqlarını yenidən araĢdırmaq və 

Ġslam mədəniyyətinin paytaxtı olan Naxçıvanın islam tipli məktəblərinin tarixini 

daha dərindən tədqiq etməkdir.  

Təsadüfü deyil ki, Bakı Ģəhərində 2009-cu ilin oktyabr ayında Ġslam 

ƏməkdaĢlıq TəĢkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransında 

Naxçıvan Ģəhərinin 2018-ci il üçün Ġslam mədəniyyətinin paytaxtı elan 

olunmasına dair qərar qəbul edilmiĢdir.  
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РЕЗЮМЕ 

НУБАР САФАРЛИ 

В СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ НАХЧЫВАНИ ОБУЧАЛИСЬ В 

ВЫСШИХ ШКОЛАХ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 В Нахчыване, хранящем из поколения в поколение многовековую историю, 

культуру, обычаи и традиции нашего народа, с IX века были созданы школы исламского 

типа, в которых получали образование всемирно известные ученые. В статье представлена 

информация о некоторых всемирно известных ученых из Нахчывана, живших в средние 
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века. В ходе исследования стало известно, что ученые из Нахчывана были известны не 

только в Азербайджане, но и в большинстве стран, занимали видное место в мировой 

истории науки, культуры, искусства и архитектуры. Цель статьи – заново рассмотреть 

жизнь и творчество нахчыванских мыслителей, чьи труды со временем были забыты, и 

познакомить с ними подрастающее поколение. 

Ключевые слова: ученые, моллаханы, ханаги, надписи. 

 

SUMMARY 

NUBAR SAFARLI 

INTELLIGENTS OF NAKHCHIVAN EDUCATED IN THE HIGH TYPE SCHOOLS OF 

ISLAMIC CULTURE DURING THE MIDDLE AGES 

 In Nakhchivan, which preserves the centuries-old history, culture, customs and traditions 

of our people from generation to generation, Islamic-type schools were established from the 9th 

century and world-renowned scholars were educated in these schools. The article provides 

information about some of the world-famous scientists from Nakhchivan who lived in the 

Middle Ages. During the research, it became known that scientists from Nakhchivan were well-

known not only in Azerbaijan, but in most countries, and had great places in the world history of 

science, culture, art, and architecture. The purpose of the article is to re-examine the lives and 

works of Nakhchivan thinkers whose works have been forgotten over time, and to introduce 

them to the younger generation. 

Key words: scientists, mollakhanas, khanaghas, inscriptions. 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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FƏALĠYYƏT PROSESĠNDƏ MOTĠVLƏRĠN TƏZAHÜR XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə fəaliyyət prosesindən, motivasiyanın sahəsindən və motivlərin təzahür 

xüsusiyyətlərindən bəhs olunur. B.Dadanov tərəfindən verilən mürəkkəb fəaliyyət növlərində 

müxtəlif niyyət motivlərin nisbi sxemi  məqalədə öz əksini tapmıĢdır. Qeyd edilmiĢdir ki, fəaliyyət 

əsasən müxtəlif motivlər qrupu tərəfindən həvəsləndirilir. Və hər bir motivin həvəsləndirmə 

gücündən çox Ģey asılıdır. Bəzən bir motivin gücü bir neçə motivin birlikdə təsirindən üstün olur. 

Əksər hallarda nə qədər çox motiv aktuallaĢırsa, motivasiya da bir o qədər güclü olur. Əlavə 

motivləri hərəkətə gətirmək mümkün olduqda, motivasiyanın ümumi səviyyəsi də yüksəlir. Eyni 

zamanda bu motivlərdən hər biri fəaliyyətin ümumi motivasiyasına həm pozitiv, həm də neqativ 

tövhəsini verir. FəallaĢan və fəaliyyətə təhrik edən  motivlərin sayının motivasiyanın ümumi 

səviyyəsindən asıllığı da xüsusilə vurğulanmıĢdır.  

Açar sözlər:   fəaliyyət, motivasiya, motivlərin nisbəti sxemi, motiv,  motivasiya sahəsi 

 

Ġnsan fəaliyyətinin mənası təkcə nəticə əldə olunmasından ibarət deyil. 

Fəaliyyət özlüyündə insanı cəlb edə bilər. Fəaliyyət prosesi (məsələn, fiziki və 

intellektual aktivliyin təzahürü) insanın xoĢuna gələ bilər. Fiziki aktivlik kimi 

zehni aktivlik də insana məmnunluq hissi verir və spesifik bir ehtiyac rolunu 

oynayır. Subyekti fəallığa fəaliyyətin nəticəsi yox, özü təhrik edirsə, bu motiva-

siyada prosessual komponentin mövcudluğuna dəlalət edir. Bu komponent 

fəaliyyət zamanı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki fəaliyyətin motivi onun 

nəticəsində deyil, prosesin özündədir. 

 Motivasiyanın nəticə komponenti də fəaliyyət prosesində təqdim olunur. 

Bu səbəbdən motivasiyanın prosessual və nəticə komponentləri bir-biri ilə sıx 

bağlıdır. Tədris prosesində prosessual komponentə çox mühüm yer ayrılır. 

Tədris fəaliyyətində çətinlikləri dəf etmək, öz gücünü və bacarıqlarını sınaqdan 

keçirmək cəhdi təhsilin Ģəxsiyyət üçün əhəmiyyətli motivi hesab oluna bilər.  

 Eyni zamanda, məhsuldar motivasiya, xüsusilə onun prosessual kompo-

nenti (yəni, fəaliyyət prosesi) neqativ emosiya yaratdıqda, fəaliyyətin determina-

siyasında təĢkilatlandırıcı rol oynayır. Belə halda insanın enerjisini səfərbər edən 

məqsədlər və məramlar ön plana çıxır. Nəzərə almaq lazımdır ki, məqsədin və 

ya aralıq tapĢırıqların qoyulması istifadəsi zəruri olan əhəmiyyətli motivasiya 

amilidir.  

 Məlum olduğu kimi, istənilən fəaliyyət polimotivasiyalıdır, yəni təkcə bir 

yox, bir neçə, bəzən də daha çox motivlə həvəsləndirilir. Fəaliyyətin polimotiva-

siyası onunla müəyyən olunur ki, insanın fəaliyyəti maddi dünyaya, insanlara, 

cəmiyyətə, özü-özünə münasibətlə müəyyən olunur. Fəaliyyət prosesi ictimai 

baxımdan motivasiya olunmuĢdur, lakin digər xarici və daxili motivlər də təsir 

göstərə bilər. Məsələn, öz köpəyinin qayğısına qalmaq «heyvanları sevmək» 
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motivinə uyğun olmaqla, həm də uĢaqların tərbiyəsi, mənzilin qorunması, 

sağlamlıq üçün faydalı gəzintilərin həyata keçirilməsi zəruriliyi kimi motivlərə 

də cavab verir.  

 Eyni ehtiyac müxtəlif obyektlərdə təzahür etməklə yanaĢı, eyni obyektdə 

də müxtəlif ehtiyaclar təzahür edə bilər. Məsələn, təhsil motivi özündə müəlli-

min təqdirini, həm Ģəxsi özünüqiymətləndirmə səviyyəsinə uyğunluq ehtiyacını, 

həm də dostların nüfuzunu qazanmaq cəhdlərini təcəssüm etdirə bilər. Lakin 

fəaliyət prosesi həmiĢə sadə mexanizmə malik olmur. Bir sıra hallarda mürəkkəb 

fəaliyyət növlərində müxtəlif niyyət motivləri ortaya çıxır ki, onlara da aydınlıq 

gətirmək zəruridir. 

 Mürəkkəb fəaliyyət növlərində müxtəlif niyyət motivlərin nisbəti sxemi B. 

Dadonov tərəfindən təfsilatı ilə verilmiĢdir (2). Bu sxemə əsasən fəaliyyət 

aĢağıda göstərilən motivlər qrupu tərəfindən həvəsləndirilir: 

 1)    fəaliyyət prosesinin özündən alınan zövq; 

 2) fəaliyyətin birbaĢa nəticəsi (yaradılmıĢ məhsul, biliklərin mənimsənil-

məsi və s); 

 3) fəaliyyətə görə mükafatlandırma (pul ödəmə, vəzifənin artırılması, Ģan-

Ģöhrət); 

 4) fəaliyyətdən boyun qaçırdıqda və ya iĢi vicdanla yerinə yetirmədikdə, 

gözlənilən sanksiyalardan (cərimələrdən) qurtulmaq.  

 Qeyd olunan motivlərdən hər biri fəaliyyətin ümumi motivasiyasına həm 

pozitiv, həm də neqativ tövhəsini verə bilər. FəallaĢan və fəaliyyətə təhrik edən  

motivlərin sayının motivasiyanın ümumi səviyyəsini müəyyən etməsini ehtimal 

etməyə bütün əsaslar vardır. B. Dadonovun nümayiĢ etdirdiyi sxemdə ayrıca bir 

motivin motivasiyasının ümumi səviyyəsinə töhvəsi böyük əhəmiyyət daĢıyır.  

 Ġnsanı fəaliyyətə adətən motivasiya kompleksi (motivlər sistemi və ya 

ierarxiyası) yaradan bir neçə motiv həvəsləndirir.  Bu sistemin bir sıra motivləri 

aparıcı əhəmiyyətə və daha böyük həvəsləndirici gücə malikdir. Qalan motivlə-

rin təsiri azdır. Onların həvəsləndirici gücü zəif olduğu üçün motivlər 

ierarxiyasının aĢağı qatlarında yer tuturlar.  

 Motiv konkret həyat Ģəraitindən, digər insanların təsirindən, zaman amil-

lərindən asılı olaraq, müxtəlif səviyyədə ifadə oluna bilər. Buna görə də motivlər 

ierarxiyası nisbi sabitliyinə baxmaraq, mütləq davamlı psixi struktur deyil.  

Ayrıca motivlərin qüvvəsi müxtəlif sosial və psixoloji amillərin təsiri altında 

vaxtaĢırı olaraq dəyiĢə bilir. Aparıcı mövqe tutan motivlər daima aktuallaĢırlar 

və insanın fəaliyyətinə əhəmiyyətli motivasiya təsiri göstərdikləri üçün fəaliy-

yətdə olan motivlər adlanırlar.  

 Motivasiya ierarxiyasının aĢağı pillələrində yer tutan motivlər insanın 

fəaliyyətinə zəif təsir göstərirlər, əksər hallarda isə, ümumiyyətlə təzahür 

etmirlər. A.Leontyev onları potensial motivlər adlandırır (3). Deməli konkret 

zaman kəsiyində onlar həvəsləndirici təsir göstərmirlər, lakin müəyyən Ģəraitdə 

aktuallaĢa bilirlər.  

 Potensial motivlər bir sıra amillərin təsiri ilə həvəsləndirci əhəmiyyət kəsb 

edə bilirlər, yəni fəaliyyətdə olan motivlərə çevrilirlər. Məsələn, sosial motivi 
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(məsuliyyət hissi) passiv olan (fəaliyyətə həvəsləndirmirdi) Ģagirddə müəllimlə 

söhbətdən sonra onun güclənməsi baĢ verir və fəaliyyətdə olan motivə çevrilir.  

 Motivlər ierarxiyası mütləq sabit motivasiya kompleksi deyil, zaman və 

yaĢla əlaqədar dəyiĢir (Ģəraitdən və inamların təsirindən asılı olaraq). Məsələn, 

məktəblini uĢaq yaĢlarında oxumağa böyüklərin tələbləri və canını xoĢagəlməz 

vəziyyətlərdən qurtarmaq cəhdləri təhrik edir. Sonradan bu motiv onun 

fəaliyyətinə daha az təsir göstərir, öyrənmə motivi isə aparıcı əhəmiyyət kəsb 

edir. 

 Motivasiya sahəsi kifayət qədər dinamik bir sahədir. Dinamik olaraq 

ayrıca motivlərin əhəmiyyəti və təsiri dəyiĢir. Məsələn, müəllimlə (məĢqçi ilə) 

söhbətdən sonra Ģagird özü üçün maraqlı və cəzbedici elm dünyasını (idman 

dünyasını) kəĢf edir və onunla maraqlanmağa baĢlayır. Bunun nəticəsində 

öyrənmə motivinin həvəsləndirici gücü böyük əhəmiyyət kəsb etməyə baĢlayır. 

Əvvəllər motivlər ierarxiyasında fəaliyyətin məzmununa maraq elə bir 

əhəmiyyətli yer tutmurdu, yaĢlı insanla söhbətdən sonra isə, motivasiyanın 

yenidənqurulması baĢ verir, ayrı-ayrı motivlərin təsiri dəyiĢir və bu da 

motivlərin ierarxiyasında dəyiĢikliklərə səbəb olur. Oxunan kitab, dostla söhbət, 

ətrafdakılarla münaqiĢə nəticəsində keçirilən həyəcan da analoji qaydada təsir 

göstərə bilər.  

 Motivasiya sahəsinin dinamikliyinə baxmayaraq, hər bir insana motivlərin 

ierarxiyasının nisbi sabitliyi xasdır. Qeyd etmək olar ki, bizi fəaliyyətə 

həvəsləndirən motivlər müvafiq zaman ərzində nisbətən davamlı və dəyiĢməz-

dirlər. Motivlər ierarxiyasının nisbi sabitliyi onunla müəyyən olunur ki, 

Ģəxsiyyət və motivlər o qədər də asanlıqla dəyiĢmirlər. UĢağın motivasiya 

sahəsini dəyiĢmək və ya inkiĢaf etdirmək nisbətən asan olsa da, yaĢlı insanla 

bunu etmək çətindir. Beləliklə, motivlər ierarxiyasını dəyiĢməyə qadir olan 

müxtəlif amillərin təsirinə baxmayaraq, onların nisbi sabitliyi haqqında 

danıĢmağa əsas vardır.  

 Belə qanunauyğunluq motivasiya tənzimləməsinə də aiddir. Müəyyən bir 

iĢi yerinə yetirməli olduqda, motivasiya çatmırsa, motivasiyanın ümumi 

səviyyəsini qaldırmağa kömək edən əlavə motivləri aktivləĢdirmək lazımdır.  

 Qeyd edildiyi kimi, fəaliyyət bir deyil, bir neçə motivlə həvəsləndirilir. 

Fəaliyyət nə qədər çox motiv determinasiya edirsə, motivasiyanın səviyyəsi də 

bir o qədər yüksək olur. Məsələn, fəaliyyət beĢ  motivlə həvəsləndirilirsə, onun 

aktivliyi iki motivlə həvəsləndirilən insanın aktivliyindən daha yüksək olur. Və 

hər bir motivin həvəsləndirmə gücündən çox Ģey asılıdır. Bəzən bir motivin gücü 

bir neçə motivin birlikdə təsirindən üstün olur. Əksər hallarda nə qədər çox 

motiv aktuallaĢırsa, motivasiya da bir o qədər güclü olur. Əlavə motivləri 

hərəkətə gətirmək mümkün olduqda, motivasiyanın ümumi səviyyəsi də 

yüksəlir. Bu isə fəaliyyətə təkan verən motivlərin sayından, Ģərait amillərinin 

aktuallaĢdırılmasından, bu motivlərdən hər birinin həvəsləndirici gücündən 

asılıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

СЕВИНДЖ ОРУДЖЕВА, САЛАТИН ГАДЖИЕВА 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ МОТИВОВ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассказывается о процессе деятельности, сфере мотивации и особенностях 

проявления мотивов. Разъяснение, предоставленная Б. Дадановым, нашло свое отражение 

в статье. Было отмечено, что исходя из этого разъяснения, деятельность стимулируется 

различными группами мотивов. Каждый  мотив во многом зависит от уровня поощрения. 

Иногда один мотив превосходит совокупности нескольких мотивов в силе воздействия. 

Во многих слугаях сила мотиващии зависит от   актуальности мотива. При возможносьти 

содействия дополнительных мотивов, повышается общий уравен мотивации. При этом 

каждый из этих мотивов дает как позитивный, так и негативный аспект общей мотивации 

деятельности. Также, особо подчеркивается зависимость количества мотивов, 

активизирующих и провоцирующих деятельность, от общего уровня мотивации. 

Ключевые слова: деятельность, мотивация, схема соотношения мотивов, мотив, 

мотивационная сфера 

 

SUMMARY 

SEVINJ ORUJOVA, SALATIN HAJIYEVA 

MANIFESTATION FEATURES OF MOTIFS IN ACTIVITY PROCESS 

 The activity process, the area of motivation and the manifestation features of motifs are 

dealt with in the paper. The classification made by B. Dadanov is represented in the paper. It is 

highlighted that according to this classification an activity is encouraged by different motifs 

group. And a lot depends on the motivating power of each motive. Sometimes the power of one 

motive outweighs the combined effect of several motives. In most cases, the more relevant the 

motive, the stronger the motivation. When additional motives can be mobilized, the overall level 

of motivation also increases.However, each of these motifs makes its positive and negative 

contribution to the general motivation of an activity.  The dependence of the number from the 

general level of brisking and encouraging to activity is especially highlighted.  

 Key words: activity, motivation, scheme of correlation motifs, motivation area  
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AĠLƏDƏ YENĠYETMƏ QIZLARIN DAVRANIġ MƏDƏNĠYYƏTĠNĠN 

FORMALAġDIRILMASI 

 

Yeniyetmə gənclərin, xüsusilə qızların xalqımızın milli- mənəvi davranıĢ mədəniyyətinin  

və  zövqünün formalaĢmasında milli -mənəvi dəyərlərin, xalqın adət və ənənələrinin böyük rolu 

və təsiri vardır. Xalqın dili, dini, müdrik fikirləri, deyimləri, bayramları, folklor nümunələri, adət 

və ənənələri, geyimi, zövqü, ətraf aləmə, insanlara münasibəti mühüm tərbiyə vasitəsi olaraq 

yeniyetmə və gənclərin, daxili aləminin, mənəvi dünyasının formalaĢmasına həlledici təsir 

göstərən mühüm amillərdəndir.   

         Yeniyetməlik dövrü yeniyetmənin inkiĢafında ən çətin dövrlərdən biridir. Yeniyetmədə, 

xüsusən də qızlarda Ģərəf və ləyaqət hissinin inkiĢafı tərbiyə prosesində ən mühüm məsələlərdən 

biridir. Məqalədə qızların ailədə davranıĢı prosesində yaranan tərbiyə və pedaqoji-psixoloji 

problemlərdən bəhs edilir. 

Açar sözlər: Ailə, yeniyetməlik, davranıĢ mədəniyyəti, qızlar.  

 

Dövlət və cəmiyyət yetiĢən nəslin tərbiyəsində ilk baĢlanğıc kimi ailənin 

roluna xüsusi diqqət və əhəmiyyət verir. Ailə-nikah, yaxud  qan qohumluğuna 

əsaslanan kiçik qruplar,  ailə üzvləri bir-birinə həmiĢə dəstək olmalı,  bir-birinə 

məiĢət birliyi, mənəvi cavabdehlik, qarĢılıqlı kömək, birgə maraq  telləri ilə 

bağlanmalıdırlar.  

Ġnsan cəmiyyətinin ilk kollektivi olan ailə ilk və əsas tərbiyə ocağıdır. Bu-

rada təsir və  əks təsir prinsipi əsasında həm uĢaqlar, həm də yaĢlılar tərbiyə olu-

nurlar. BaĢqa sözlə desək, tərbiyə olunanlar tərbiyə aldıqları kimi, tərbiyə verən-

lər də  tərbiyə olunurlar. ġəxsiyyətin təĢəkkülündə, sonrakı inkiĢafında və tərbi-

yəsində ailədə verilmiĢ tərbiyənin əhəmiyyətini böyük pedaqoq A.S.Makarenko 

belə ifadə etmiĢdir: ―tərbiyənin bünövrəsi beĢ yaĢınadək qoyulur və siz beĢ ya-

Ģınadək nə etmiĢsinizsə, bu artıq bütün tərbiyə prosesinin 90 faizini təĢkil edir‖ 

(1, 187). 

Bu baxımdan ailədə böyüyən uĢaq  və yeniyetmələrin, xüsusilə qız övlad-

larının düzgün tərbiyə olunması böyük əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Çünki ailədə 

böyüyən qız uĢağı gələcəkdə anadır, tərbiyəçidir və o  da öz övladına, ailə 

üzvlərinə tərbiyə verəcəkdir. Bu cəhətdən onun ailədə düzgün tərbiyə alması 

həmçinin gələcək nəslin düzgün tərbiyə almasına təsir  göstərəcəkdir. 

Ailə - millətin ürəyi, cəmiyyətin ilкin özəyidir. Ailənin möhkəmliyi, döv-

lətin möhkəmliyi  deməkdir. Hər bir ailənin öz tərbiyə sahəsində özünün qayda 

qanunları, adət-ənənələri olsa da ümumi pedaqoji qaydalar, ailə tərbiyəsinin 

pedaqoji prinsipləri  hər bir  ailədə əsas tutulmalıdır. UĢaqlar üçün canlı tərbiyə 

nümunəsi valideynlərin bir-birinə olan münasibətləridir. Ailədə yaranan xoĢ 

iqlim valideynlərin qarĢılıqlı münasibətlərindən, qarĢılıqlı hörmətdən xeyli 

dərəcədə asılıdır. Оnların bir-birinə bəslədiyi məhəbbət, hörmət, qayğı evdə 

böyüyən uĢaq və yeniyetmələr üçün, o cümlədən qızlar üçün əsil nümunə məktə-

binə, davranıĢ mədəniyyətinə çevrilir. ―Ailə tərbiyəsinin əsasını əcdadların, ulu 
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babaların təcrübəsi, valideynlərin nüfuzu, onların iĢi, davranıĢ ənənələri təĢkil 

edir‖ (2, 547).   

Ailədə uĢaq dünyaya gələrкən valideynlərin üzərinə böyük məsuliyyət və 

cavabdehliк düĢür. Onlar cəmiyyət üçün layiqli vətəndaĢlar, hərtərəfəli inkiĢaf 

etmiĢ Ģəxsiyyətlər yetiĢdirməlidirlər. Оnlar çalıĢmalıdırlar кi, övladlarını sağlam 

böyüdüb, cəmiyyət üçün yararlı vətəndaĢlar yetiĢdirsinlər. Böyük astronom  və 

pedaqoq Məhəmməd Nəsirəddin Tusi qeyd edirdi ki, uĢağın tərbiyəsi ona verilən 

gözəl addan baĢlayır. Namünasib addan uĢaq bütün ömrü bоyu хəcalət çəкər və 

davarnıĢı da düzgün qurula bilməz (3, 162).  

Yeniyetmə qızlarda düzgün davranıĢ normalarının formalaĢdırılması ən 

kiçik yaĢlardan baĢlanmalı və bu xüsusi həssaslıqla, düzgün emosional duyğular-

la, sevgi və məhəbbətlə cilalanmalıdır. Bu hiss və duyğular ailənin əxlaqi 

sərvətləri və dəyərləridir ki, bunlar, sevgi və məhəbbət, namus, ləyaqət, borc, 

vicdan, qarĢılıqlı hörmət əsasında formalaĢıb inkiĢaf etməlidir.  

Bu istiqamətlərdə aparılan tədqiqatlarda bir cəhət xüsusi qeyd edilir ki,  

ailədə ər-arvad münasibətlərində xarakter keyfiyyətləri, davranıĢ mədəniyyəti  

həmiĢə emosional boya kəsb edir. Onlardan hər birinin özünəməxsus zəngin 

emosional palitrası, davranıĢı, hsslər mədəniyyəti vardır. Buna ―xarakter mədə-

niyyəti‖, ―davranıĢ mədəniyyəti‖ də deyə bilərik. Bu hiss və emosional davranıĢ-

lar xarakter mədəniyyətini formalaĢdırır və ailədə uĢaq və yeniyetmələr  üçün bir 

etalon, bir normaya çevrilir. Beləliklə, qarĢılıqlı psixoloji uyuĢma ailədə əlveriĢli 

psixoloji iqlimin yaranmasına səbəb olur. Lakin, ər-arvad arasında bu uyuĢma 

olmazsa ailədə psixoloji iqlim  gərginləĢəcək, tədricən pisləĢəcək, ailədə söz-

söhbətlər əmələ gələcək, münaqiĢələr yaranacaqdır ki, bu  da ailədə böyüyən 

uĢaqlar üçün zərərli, xoĢ olmayan davranıĢ nümunəsi sərgilənməsinə səbəb 

olacaqdır.  

Ərlə arvadın, valideynlərlə uĢaqların, uĢaqlarla uĢaqların qarĢılıqlı münasi-

bətlərinə əsaslanan psixoloji iqlim daha çox qadın və kiĢidən asılı olur. Ata-ana 

arasındakı psixoloji münasibətlər, onların bir-birilə davranıĢ və rəftarı böyümək-

də olan yeniyetmə qızların xarakterində dərin, köklü izlər buraxır. Ana ilə qaba 

rəftar edib, onun Ģəxsiyyətini, ləyaqətini hamının gözü qarĢısında təhqir edən 

ata, ananın simasında yeniyetmə qızını da təhqir etmiĢ olur, onda oğlan və 

kiĢilərə qarĢı patoloji nifrət hissinin yaranmasına imkan verir. Bu, sonralar 

yeniyetmə qız gənclik dövrünə qədəm qoyan zaman müxtəlif psixoloji fəsadlarla 

müĢaiyət edilir. Eyni zamanda yeniyetmə oğlan da öz atasından eyni nümunəni 

götürüb, onun həyat yolunu, rəftar və münasibətini həm öz anasına həm də öz 

gələcək həyat yoldaĢına münasibətdə təkrarlayacaqdır. Beləliklə, ata-ana 

münasibətindəki qeyri-tarazılıq özündən sonra gələn neçə nəslin ailə həyatına 

mənfi emosional zərbə vurmuĢ olur və davranıĢını pozmuĢ olur. Gələcəyin 

valideynləri olan yeniyetmələr quracaqları ailənin modelini öz ailələrindən, ata 

və ana nümunəsindən götürürlər. 

Belə nəticəyə gəlirik ki, ailədə valideynlərin rolu, sözü, iĢi, mövqeyi, 

nüfuzu yeniyetmə qızlarda düzgün davranıĢ mədəniyyətinin formalaĢıdırlmasın-

da əsas vasitədir. Valideynlər arasında yaranan normal münasibətlər və  xoĢ 
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ünsiyyət səviyyəsi yeniyetmə qızların davranıĢında və tərbiyəsində mühüm 

istiqamətvericidir.  

Ailədə ata-ana münasibətləri yeniyetmə qızlar üçün əsas nümunə rolunu 

oynayır. Qızlarda öz anasının simasında qadın təsəvvürü, atanın Ģəxsində isə  

kiĢi haqqında təsəvvür formalaĢır. Qızların ilk sevgisi ana və atasınadır. Ata-ana 

yalnız insan nəslini artıran bioloji fərd yox, həm də ictimai tərbiyəçidirlər. 

Gələcəyin əsl vətəndaĢı olacaq övladları tərbiyə edib yetiĢdirmək onların 

vətəndaĢlıq borcudur.  

Böyük pedaqoq A.S.Makarenko valideynin tərbiyədə məsuliyyəti haqqın-

da yazırdı ki, siz həmiĢə valideyn olduğunuzu yadda saxlamalı və bilməlisiniz 

ki, oğlunuzu, yaxud qızınızı yalnız öz sevinciniz üçün tərbiyə etmirsiniz. Sizin 

ailənizdə və sizin rəhbərliyiniz altında gələcək xadim və gələcək mübariz, 

gələcək vətəndaĢ böyüyür. Siz pis insan tərbiyə etsəniz, bunun bəlasını yalnız 

özünüz deyil, həm də baĢqaları çəkəcək, hətta bütün ölkə çəkəcəkdir,  cəmiyyətə 

pis insanlar  verdiyinizə görə daha böyük ayıb olacaqdır (1, 179).  

Yeniyetmə qızlarda nəcib əxlaqi xüsusiyyətlərin, gözəl davranıĢ mədəniy-

yətinin formalaĢdırılmasında ailənin tərbiyəvi funksiyası daha önəmli rola 

malikdir ki, bu  özü  də aĢağıdakı funksiyalarla Ģərtlənir: 1) Tərbiyə iĢinin ailə-

nin yaĢlı üzvləri tərəfindən aparılması; 2) Ailədə qızların tərbiyəsinə və davra-

nıĢına  xüsusi diqqət  yetirilməsi; 3) Ailə üzvlərinin bir-birinə tərbiyəvi  təsiri və 

tərbiyə olunanlara uzun müddətli,  fasiləsiz olaraq tərbiyəvi təsirin göstərilməsi; 

4) Tərbiyə olunanla tərbiyə verənin bir-birinə qarĢılıqlı təsiri.        

Qızların davranıĢ mədəniyyətinin formalaĢdırlmasında ünsiyyət mədəniy-

yətinin xüsusi rolu və əhəmiyyəti vardır ki, valideynlər bu cəhətə də diqqət 

yetirməlidirlər. Ünsiyyət üçün ilk növbədə səmimi və ―etibarlı‖ olmaq səciy-

yəvidir. Belə pedaqoji ünsiyyət imkan verir ki, yeniyetmə qızı həyəcanlandıran, 

maraqlandıran və narahat edən problemlərə ilk növbədə ailəsindən cavab ala 

bilsin və öz mənəvi aləmini zənginləĢdirməklə Ģərəf və ləyaqətə xələl gətirə 

biləcək vərdiĢləri aradan qaldırsın, gözəl  davranıĢ mədəniyyətinə  sahib olsun. 

Yeniyetmə qızların ailə ilə tez-tez gəzintiyə, kinoya, teatra getməsi onlarla 

ailə üzvləri arasında xoĢ etibarlı ünsiyyətin yaranmasına səbəb olur. Bu xoĢ 

ünsiyyət və münasibətlər yeniyetmə qızlarda düzgün davranıĢ normalarına əməl 

etməsinə Ģərait ayardır.Valideynlə birgə çalıĢan yeniyetmə qızlarda əməksevər-

lik, çalıĢqanlıq, əməyə, zəhmətə bağlılıq, görülmüĢ iĢ üçün iftixar hissi kiçirmək, 

özünə ləyaqət baxımından yüksək qiymət vermə hissləri yaranır. 

Yeniyetmə qızların düzgün tərbiyəsində milli adət-ənənələrimzdən, davra-

nıĢ normalarına əsaslanan xalq pedaqogikası nümunələrindən bəhrələnmək la-

zımdır. Azərbaycan xalqının min illər ərzində formalaĢmıĢ adət-ənənələri, tərbi-

yə üsulları, mənəvi mədəniyyəti, düzgün davranıĢ normaları həm milli və həm 

də ümumbəĢəri əxlaq normalarından bəhrələnir. 

Ən ali insani keyfiyyətlərə əsaslanan bu əxlaqi  davranıĢ  normaları xalq 

müdrikliyinə, ulu babalarımızın davranıĢ təcrübəsinə əsaslanmıĢdır ki, bu daha 

da təkmilləĢərək bu günkü günlərimizədək gəlib çıxmıĢdr.  

YetiĢməkdə olan nəslin ləyaqət, Ģərəf tərbiyəsi azərbaycanlıların etnik 

xüsusiyyətləri, maddi-mənəvi mədəniyyəti, folkloru, musiqisi, tərbiyə ənənələri 
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əsasında aparılmalıdır. Mərhum professor ailmlərimiz Ə.S.Bayramov və Əbdül 

Əlizadə haqlı olaraq yazırdılar: ‖Ailədə aparılan tipik tərbiyə üsulları xalqın  

etnik xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq aparılmalıdır (5, 185). 

 ―Azərbaycan xalqının milli ləyaqətə, insanpərvərliyə söykənən bənzərsiz 

milli adət-ənənələri, əxlaqi dəyərləri,  mənəvi keyfiyyətləri,  yüksək davaranıĢ 

mədəniyyəti  vardır ki,  ailədə böyüyən yeniyetmə qızlarımız xalqımızın bu 

dəyərli davranıĢ normalarına yiyələnməlidirlər (6, 193).  
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РЕЗЮМЕ 

НАРМИН АЛИЕВА 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ В 

СЕМЬЕ 

Большую роль и влияние в формировании национальной моральной культуры и 

духовности подростков нашего народа, особенно девушек, имеют национально-

нравственные ценности, обычаи и традиции народа. Национальный язык, религия, 

афоризмы поговорки, праздники, фольклор, обычаи и традиции, одежда, стиль, отношение 

к окружающему миру, отношение к людям- являются важными факторами, а также 

образовательным инструментом, оказывающим решающее влияние на формирование 

внутреннего и духовного мира подростков и молодежи.  

Подростковый период один из сложных периодов в развитие подростка. Развитие в 

подростке чувств чести и достоинства, особенно у девушек, является одним из важнейших 

вопросов в процессе воспитания. В статье рассматривается воспитание и педагогические и 

психологические проблемы возникающих в процессе поведения девушек  в семье.  

Ключевые слова: Семья, подростковый возраст, культура поведения, девочки 

 

SUMMARY  

NARMIN ALIYEVA 

FORMATION OF THE BEHAVIOR CULTURE OF TEENAGE GIRLS IN THE 

FAMILY 

National-moral values, customs and traditions of the people have a great role and 

influence in the formation of the national-spiritual culture and taste of our nation's teenagers, 

especially girls. National language, religion, aphorisms, sayings, holidays, folklore, customs and 

traditions, clothing, style, attitude to the world, attitude to people are important factors, as well as 

an educational tool that has a decisive influence on the formation of the inner and spiritual world 

of adolescents and youth. 

Adolescence is one of the most difficult periods in the development of a teenager. The 

development of a sense of honor and dignity in a teenager, especially among girls, is one of the 

most important issues in the process of education. The article discusses the upbringing and 

pedagogical and psychological problems arising in the process of the behavior of girls in the 

family. 

Key words:    Family, adolescence, behavioral culture, girls 
 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ALĠ TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏLƏRĠNĠN  TƏLƏBƏQƏBUL PROQNOZLAġDIRILMASINDA 

ƏMƏK BAZARINDA BAġ VERƏN DƏYĠġĠKLĠKLƏRĠ NƏZƏRƏ ALMASI 

VƏZĠYYƏTĠ 

 

Kadr hazırlığı aparılan ali təhsil müəsissələri tərəfindən tələbə qəbul planının 

hazırlanması zamanı əmək bazarında müvafiq sahə üzrə məĢğulluq göstəriciləri, eləcə də ali 

təhsil müəssisəsinin daxili resurslarının təhlili əsas rol oynamır və bu da nəticə olaraq, əmək 

bazarında ixtisaslı kadrların profisiti və ya defisitinin yaranmasına, eləcə də keyfiyyətlə bağlı 

problemlərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Azərbaycan ali təhsil məkanında tələbəqəbulu və 

ixtisasların seçilməsi istiqaməti üzrə tələbin təklifi formalaĢdırmasından daha çox təklif tələbi 

formalaĢdırır. Belə ki, ali təhsil müəssisələrinə qəbul sistemi tələbənin arzuladığı və istədiyi 

ixtisasa düĢməkdən daha çox topladığı bala uyğun ixtisasa düĢməsinə gətirib çıxarır. Bu isə ali 

təhsil müəssisələrini əmək bazarında profisit yaranan ixtisaslar üzrə belə yenə də qəbul planını 

artırmaqdan çəkindirmir, çünki hər bir halda az bal toplamıĢ Ģəxslər vasitəsi ilə həmin yerlər 

nəticə olaraq dolmuĢ olur. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, ali təhsil daha çox maliyyə 

dayanıqlığının təmininə çalıĢır.  

Açar sözlər: Ali təhsil müəssisəsi, əmək bazarı, keyfiyyət təminatı, akkreditasiya. 

 

GĠRĠġ 

 

QloballaĢma ölkələr arasındakı əlaqələri geniĢləndirir və bunun nəticəsi 

olaraq təhsil sistemlərinin və müəssisələrinin fəaliyyətinin keyfiyyət və 

effektivliyinin müqayisəsinə maraq artır. Bundan əlavə, regional və qlobal dəyər 

zəncirində ölkələr arasında rəqabətin artması yüksəkixtisaslı iĢçi qüvvəsinə 

tələbat yaradır və qlobal innovasiya iqtisadiyyatı Ģəraitində belə iĢçi qüvvəsi 

olan ölkələr üstünlüyə malik olurlar [3, 52 s.].  

MəĢğulluq təhsil siyasətinin müəyyən edilməsinə güclü təsir göstərir və 

təhsilə, eləcə də peĢə biliklərinə qoyulan sərmayə kifayət qədər istifadə 

edilmədikdə iĢsizlik yaranır. ĠĢsizlik nisbətlərinin yüksək olmasının ən mühüm 

səbəblərindən biri əmək bazarında tələb olunan bacarıqların iĢçi qüvvəsinin 

ixtisasları ilə uyğun gəlməməsidir. Belə ki, bir ölkədə təhsil alan əhalinin öz 

ixtisaslarına uyğun olaraq çalıĢması xoĢagələn və digər Ģərtlər sabitkən (ceterius 

paribus) bu hal umulan və planlanan haldır. Lakin, bu gün ölkəmizdə iĢlə təmin 

olunanların əksəriyyəti təhsil aldıqları təhsil istiqamətinə (ixtisas və (və ya) 

ixtisaslaĢmalarına) uyğun olaraq əmək bazarında fəaliyyət göstərmirlər. Belə 

olan halda əsas problemlərdən bəlkə də ən mühümü təhsillə məĢğulluq arasında 

lazımi əlaqənin sağlam Ģəkildə qurulmamasıdır. 

Bir sıra ölkələrdə qlobal iqtisadi qeyri-müəyyənliyin təsiri nəticəsində 

biznesə etimad zəifləmiĢ, iĢ yerlərinin sayı azalmıĢdır. ĠĢsizlik səviyyəsinin 

yüksək olmasına baxmayaraq, istedadlı iĢçi qüvvəsinin çatıĢmazlığı təhsil 

sistemi ilə əmək bazarının tələbləri arasındakı uyğunsuzluğun nəticəsi kimi 
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qiymətləndirilir. Xüsusən də, cari qlobal mühitdə gənclər arasında iĢsizlik 

səviyyəsinin yuxarı olması iqtisadi inkiĢafı ləngidən və sosial sabitliyi pozan 

mühüm problemlərdən biridir [3, s.4].  

Getdikcə artan ixtisaslı kadr çatıĢmazlığı problemini həll etmək, 

tələbələrin və iĢəgötürənlərin ehtiyaclarını təmin etmək məqsədilə təhsilə maraq 

daha da artmaqdadır. Ġxtisaslı kadr çatıĢmazlığının getdikcə artması, əsasən, 

təhsil və əmək bazarı arasında kəmiyyət, keyfiyyət və gözləntilər baxımından 

uyğunsuzluqlarla əlaqədardır. Kəmiyyət baxımından uyğunsuzluqlar müxtəlif 

ixtisas dərəcələri (ilk, orta və ya ali ixtisas) və sahələr (tibb, texnologiya və s.) 

üzrə əmək bazarında bəzən tələb olunandan çox, bəzən isə tələb olunandan az 

sayda kadrların hazırlanması nəticəsində yaranır. Keyfiyyət uyğunsuzluqları 

məzunların iĢəgötürənlərin iĢ səriĢtələri və iĢə hazırlıq səviyyəsi ilə bağlı 

tələblərinə uyğun olmaması nəticəsində baĢ verir. Həmçinin ixtisasın təmin 

etdiyi gələcək imkanlar və karyera uğurunu təmin edəcək digər vasitələrlə bağlı 

yanlıĢ ilkin təsəvvürlər təhsil və əmək bazarı arasında gözləntilər baxımından 

uyğunsuzluğa səbəb olur [3, s.5]. 

Əmək bazarında ixtisaslı iĢçi çatıĢmazlığı və ixtisassız iĢçi artıqlığı 

problemləri eyni vaxtda yaĢanmaqda davam edir. Təhsil-məĢğulluq münasibətlə-

rinin qurulması baxımından təhsil müəssisələri tərəfindən verilən təhsilin səmə-

rəliliyi və keyfiyyəti çox vacibdir. Buna nail olmaq üçün əmək bazarı ilə təhsil 

müəssisələri arasında harmoniya və məqsəd birliyinə nail olunmalıdır. Tələb 

olunan ixtisaslara malik iĢçi qüvvəsinə uyğun olaraq təlim proqramları yaradıl-

malı və iĢçi qüvvəsi lazımi bilik/peĢəkar bilik, bacarıq və bacarıqlarla təmin 

edilməlidir [1, s.25]. 

Ġxtisaslı iĢçi qüvvəsi texnoloji tərəqqinin yaratdığı sosial və fərdi uyğun-

suzluq problemlərini azalda bilər. Bu vəziyyət ölkə iqtisadiyyatına dolayısı ilə 

müsbət təsir göstərir. Bununla belə, ixtisassız iĢçi qüvvəsi iĢsizlik problemlərinə 

səbəb olur. Bu baxımdan, ixtisaslı iĢçi qüvvəsi təhsil baxımından iĢsizliyin 

azaldılmasında ilk addımdır [7, s.39]. 

 

METODOLOGĠYA 

Elmi tədqiqat zamanı mövcud vəziyyətin təhlili keyfiyyət tədqiqatı metodu 

əsasında aparılmıĢdır. Tədqiqat sualı olaraq ali təhsil müəssisələrinin əmək 

bazarında baĢ verən dinamik dəyiĢiklikləri nəzərə almasının mövcud vəziyyətinə 

dair cavab axtarılmıĢdır. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin təqdim etdiyi 

əmək bazarının göstəricilərinə və təhsil sahəsinə dair statistik nəticələr birinci 

mənbə olaraq qəbul edilmiĢ və müəyyən meyarlar əsasında tədqiqatçı tərəfindən 

təhlil edilmiĢdir. Eləcə də, bu Təhsil Nazirliyindən sorğu əsasında əldə edilmiĢ 

statistik nəticələr də təhlil zamanı tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün istifadə 

edilmiĢdir.   

 

ALĠ TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏLƏRĠNĠN VƏ TƏHSĠLALANLARIN SAYININ 

MÜSTƏQĠLLĠK DÖVRÜNDƏN SONRA DƏYĠġMƏ DĠNAMĠKASI 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirinin 513 nömrəli 25 iyun 1999-

cu il tarixli ―Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində yeni ixtisasların açılması 
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və lisenziyaya əlavə olunması‖ qaydalarına əsasən ali təhsil müəssislərində yeni 

ixtisasların açılması ali təhsil müəssisəsinin rəhbərinin təqdimatı əsasında Elm 

və Təhsil Nazirliyinin əmri ilə həyata keçirilir. Eyni zamanda, ali təhsil 

müəssisəsində tədris olunan mövcud ixtisaslar üzrə bakalavr və magistr təhsil 

səviyyələri üzrə proqnozlaĢdırılan tələbə qəbul planı müəssisənin rəhbəri 

tərəfindən tərtib olunaraq Elm və Təhsil Nazirliyinə müvafiq qaydada təqdim 

olunur. Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən müvafiq qaydada Azərbaycanda fəa-

liyyət göstərən ali təhsil müəssisələrindən toplanmıĢ proqnozlaĢdırılan tələbə 

qəbul planları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə müvafiq qaydada 

təqdim olunur və müvafiq orqan tərəfindən təsdiqləndikdən sonra tələbə qəbulu-

nun aparılması üçün müvafiq məsələyə dair səlahiyyətli orqan sayılan Dövlət 

Ġmtahan Mərkəzinə göstəriĢ verilir.  

Ali təhsil müəssisələrinin maliyyələĢməsinin əhəmiyyətli hissəsinin təhsila-

lanların təhsil haqqlarından formalaĢdığını nəzərə alaraq deyə bilərik ki, ali 

təhsil müəssisələri maliyyə dayanıqlılığı üçün  daha çox tələbə cəlb etməyə ma-

raqlıdırlar. Bu tendensiyanı statistik nəticələrdə görmək mümkündür.  

Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin 2021-ci ildə elan etdiyi statistika-

ya əsasən yuxarıda qeyd olunan illər aralığında ali təhsil müəssisələrinə qəbul 

olmuĢ təhsilalan tələbələrin təhsil səviyyələri üzrə statistikasına müqayisəli 

olaraq baxdığımız zaman toplam olaraq artım dinamikasını, əsasən də bakalavr 

təhsil səviyyəsi üzrə təhsilalanların sayında artımı müĢahidə edirik. 

 

Qrafik 1. 
 

Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrin sayı 
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Qrafik 2. 
 

Аli təhsil müəssisələrinə qəbul olan tələbələrin sayı (təhsil səviyyələri üzrə) 

 
 

 
 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi (www.stat.gov.az) 
 

Ali təhsil pilləsi üzrə Dövlət standartının müvafiq müddəalarına əsasən ali 

təhsil müəssisələrinə qəbul olmuĢ tələbələrin qanunvericiliyə uyğun olaraq 

bakalavr ali təhsil səviyyəsi üzrə normativ təhsil müddəti təhsilalma formasından 

asılı olaraq ortalama 4-5 il, magistr təhsil səviyyəsi üzrə isə 2-2.5 il olaraq qəbul 

olunur. Bunu nəzərə alaraq, ali təhsil müəssisələrinə bakalavr təhsil səviyyəsi 

üzrə qəbul olan tələbələrin normativ təhsil müddətində məzunolma faizinə nəzər 

salsaq görərik ki, 2005/2006-ci tədris ilində ali təhsil müəssisələrinə bakalavr 

təhsil səviyyəsi üzrə qəbul olan tələbələrin 2010/2011-ci ildə 98.6%-i, 

2010/2011-ci ildə qəbul olan tələbələrin isə 2015-ci ildə 96.99%-i, 2015/2016-cı 

ildə qəbul olan tələbələrin 2020-ci ildə 93.75%-i məzun olaraq diplom əldə 

etmiĢdir.  2019/2020-ci tədris ilində qəbul magistr təhsil səviyyəsi üzrə qəbul 

olmuĢ tələbələrin 2020/2021-ci tədris ilində 87.1% məzun olmuĢdur.  
 

Qrafik 3.  

Ali təhsil müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin ümumi sayından  

təhsilin səviyyəsi üzrə diplom alanlar (bakalavr, magistr) 

 
Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi (www.stat.gov.az) 
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Yuxarıdakı statistik nəticələrə baxdığımız zaman aydın olur ki, ali təhsil 

müəssisələrinə qəbul olmuĢ tələbələrin çox əhəmiyyətli hissəsi normativ təhsil 

müddətində məzun olaraq diplom əldə edir. Normativ təhsil müddətində məzun 

ola bilməyən tələbələr sırasında sosial məzuniyyət, hərbi xidmətə yollanan, 

akademik məzuniyyət götürən və müəyyən çətinliklərlə bağlı öz istəyi ilə 

təhsilini müvəqqəti müddət təxirə salan tələblərin də olduğunu nəzərə alsaq, 

akademik göstəricilərinə görə məzun ola bilməyən tələbələrin sayının çox az 

olduğu görüləcəkdir.  

Cədvəl 1. 

MBD məkanı ölkələrində ali təhsil müəssisələrinin sayının dəyiĢmə 

dinamikası 

 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin statistik 

göstəricilərinə əssasən doktorant tərəfindən tərtib olunmuĢdur 
 

Ali təhsil müəssisələrinin sayı təhsilalan sayına və əmək bazarında 

məĢğulluq məsələsinə təsir edən əsas faktorlardan biridir. Azərbaycanda 

fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin sayını bir sıra MDB məkanı ölkələri 

ilə müqayisə etdiyimiz zaman son 21 il ərzində Belarusda (12%), Qazaxıstanda 

(26%), Moldovada (49%), Rusiyada (23%), Ermənistanda (34%) ali təhsil 

müəssisələrinin sayında azalma dinamikası müĢahidə edilir. Türkmənistanda ali 

təhsil müəssisələrinin sayının illər ərzində sabit qalmasına baxmayaraq, 
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2000/2001 43 57 170 45 47 315 965 61 30 16 

2005/2006 42 55 181 51 35 345 1068 62 36 16 

2007/2008 42 56 167 49 31 351 1108 62 33 16 

2009/2010 53 53 148 54 33 350 1114 63 36 16 

2010/2011 51 55 149 56 33 349 1115 63 33 16 

2011/2012 51 55 146 53 34 345 1080 63 33 16 

2012/2013 52 54 139 54 34 334 1046 64 33 16 

2013/2014 52 54 128 55 32 325 969 66 33 16 

2014/2015 53 54 126 53 31 277 950 68 37 16 

2015/2016 54 53 127 52 31 288 896 68 38 16 

2016/2017 51 51 125 50 30 287 818 68 39 16 

2017/2018 51 51 122 51 29 289 766 70 39 16 

2018/2019 52 51 124 51 29 282 741 98 39 16 

2018/2019 52 51 124 51 29 282 741 98 39 16 

2019/2020 52 51 125 38 27 281 741 119 40 16 

2020/2021 52 50 125 57 24 515 741 127 41 16 
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Azərbaycanda (21%), Qırğızıstanda (27%), Ukraynada (63%), Özbəkistanda 

(108%) və Tacikistanda (37%) ali təhsil müəssisələrinin sayında artım 

dinamikası görülür. 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrində təhsilalan 

sayının bir sıra MDB məkanı ölkələri ilə müqayisə etdiyimiz zaman son 21 il 

ərzində Azərbaycanda (66%), Ermənistanda (31%), Qırğızıstanda (13%), 

Qazaxıstanda (31%), Özbəkistanda (211%), Tacikistanda (215%) təhsilalan 

sayında əhəmiyyətli dərəcədə artım müĢahidə edilir. Lakin, Belarusiyada (7%), 

Moldovada (25%), Rusiyada (15%), Ukraynada (19%) təhsilalan sayında azalma 

dinamikası müĢahidə edilir.  

Cədvəl 2. 

MBD məkanı ölkələrində ali təhsil müəssisələrində təhsilalan sayının 

dəyiĢmə dinamikası 
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2001 120 282 441 189 79 184 4741 78 17 1403 

2006 130 383 776 231 126 279 7065 132 17 2204 

2007 130 414 717 251 123 297 7461 154 17 2373 

2008 139 430 610 234 110 286 7419 158 17 2245 

2009 140 443 620 230 108 286 7050 152 17 2130 

2010 143 446 630 239 104 286 6490 152 17 1955 

2011 146 428 572 232 102 258 6074 152 17 1825 

2012 151 395 527 223 97 259 5647 152 17 1724 

2013 158 363 477 214 90 261 5209 165 17 1438 

2014 161 336 459 199 82 264 4767 176 17 1375 

2015 164 313 477 175 75 264 4399 187 17 1369 

2016 168 299 496 161 66 298 4246 196 17 1330 

2017 177 283 542 165 61 360 4162 210 17 1322 

2018 177 283 542 165 61 360 4162 210 17 1322 

2019 188 273 604 160 57 441 4068 230 17 1266 

2020 199 263 577 214 59 572 4049 246 17 1142 

 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin statistik 

göstəricilərinə əssasən doktorant tərəfindən tərtib olunmuĢdur 

 

ALĠ TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏLƏRĠNĠN ƏMƏK BAZARINDA BAġ 

VERƏN DƏYĠġĠKLĠKLƏRĠ NƏZƏRƏ ALMASI VƏZĠYYƏTĠ 

Ali təhsil müəssisələrindən məzun olmuĢ mütəxəssislərin əmək bazarında 

istiqamətlər üzrə bölgüsünə diqqət yetirsək görərik ki, qeyd olunmuĢ illər 

aralığında 6 il ərzində təhsil ixtisasları (25%), humanitar və sosial ixtisaslar 

(26%), mədəniyyət və incəsənət ixtisasları (53%), eləcə də kənd təsərrüfatı 
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ixtisasları (120%) üzrə ali təhsil müəssisələrində bakalavr səviyyəsi üzrə məzun 

olmuĢ mütəxəssislərin sayında artım dinamikası müĢahidə olunur. Eləcə də, 

magistr təhsil səviyyəsi üzrə təhsil ixtisasları (74%), mədəniyyət və incəsənət 

ixtisasları, (59%), texniki və texnoloji ixtisaslar (52%), səhiyyə, rifah və xidmət 

ixtisasları (368%) üzrə məzun olan təhsilalanlar sayında da yüksələn dinamika 

görülür.  

Cədvəl 3. 

Dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin 

istiqamətlər üzrə bölgüsü 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ali təhsil müəssisələrini bitirənlərin sayı - 

cəmi, nəfər  33705 36951 37506 37116 37562 40824 

onlardan təhsilin səviyyəsi üzrə diplom alanlar: 

bakalavr - cəmi, nəfər  28985 31138 32480 31707 31468 34716 

o cümlədən  

ixtisas qrupları üzrə1): 

təhsil ixtisasları qrupu  7569 9354 9499 8417 9004 9475 

humanitar və sosial ixtisaslar qrupu  3501 3425 3914 4157 4142 4418 

mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu  877 939 1090 991 889 1345 

iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu  6381 6744 6978 6853 6559 7449 

təbiət ixtisasları qrupu  1220 1528 1291 1339 1174 1468 

texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu  6637 6302 6779 7048 6771 7028 

kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu  319 334 383 303 433 703 

səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu  2414 2506 2540 2579 2496 2830 

magistr - cəmi, nəfər 4720 5813 5026 5409 6094 6108 

o cümlədən  

ixtisas qrupları üzrə1): 

təhsil ixtisasları qrupu  435 555 522 676 784 755 

humanitar və sosial ixtisaslar qrupu  919 831 599 631 824 713 

mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu  164 193 158 206 230 261 

iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu  1576 2078 1966 1822 1964 1968 

təbiət ixtisasları qrupu  622 737 568 588 576 602 

texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu  811 979 818 1011 1153 1239 

kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu  78 99 85 117 108 74 

səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu  106 341 310 357 455 496 
 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi (www.stat.gov.az) 
 

Yuxarıdakı təhlildən görünür ki, ali təhsil müəssisələrinə toplam olaraq 

qəbul olan və məzun olan tələbələlərin, eləcə də əmək bazarında mövcud olan 

istiqamətlər üzrə təhsil alıb məzun olan tələbələrin sayında illər ərzində artım 

dinamikası müĢahidə edilir. Ġndi isə, ali təhsil müəssisələrinin tələbə qəbul 

planlamasında əmək bazarında baĢ verən dəyiĢiklikləri nəzərə alması vəziyyətini 

təhlil edək.  
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Dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin 

istiqamətlər üzrə bölgüsünü nəzərə alaraq əmək bazarının müəyyən meyarlar 

üzrə tərtib olunmuĢ statistikasına nəzər yetirsək görərik ki, əhalinin sayının 

artımı ilə düz mütənasib olaraq iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin sayı da illər üzrə 

artmıĢdır. 2020-ci ildə iĢsiz əhalinin sayının artmasına, eləcə də bir sıra 

sahələrdə məĢğulluq faizinin aĢağı düĢməsinə pandemiyanın da böyük ölçüdə 

təsir etdiyi düĢünülür.  
 

Cədvəl 4. 

Ġqtisadi fəal əhalinin və iĢsiz əhalinin ali təhsilli olmasına dair 
 

YaĢ qrupları 
Ġqtisadi fəal 

əhali, cəmi 
Ali təhsil  Faiz 

ĠĢsiz əhali, 

cəmi  
Ali təhsil  Faiz 

Cəmi 5252.5 871.2 16.6 375.9 46.9 12.5 

15-19 107.6 0.0 0.0 16.6 0.0 0.0 

20-24 500.9 83.2 16.6 75.1 7.9 10.5 

25-29 769.5 187.1 24.3 62.4 8.4 13.5 

30-34 772.9 103.1 13.3 47.9 8.2 17.1 

35-39 656.6 97.2 14.8 38.0 5.5 14.5 

40-44 621.8 75.3 12.1 32.6 4.5 13.8 

45-49 597.6 97.0 16.2 35.2 3.6 10.2 

50-54 633.9 88.4 13.9 36.0 4.9 13.6 

55-59 394.3 109.6 27.8 27.6 3.7 13.4 

60-64 152.9 25.3 16.5 4.5 0.2 4.4 

 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi (www.stat.gov.az) 
 

Azərbaycanda bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə təhsilalan və məzun olmuĢ 

tələbələrin ən azı 21-22 yaĢ olmasını, fasiləsiz olaraq magistr təhsil səviyyəsi 

üzrə təhsilalanın isə ən azı 23-24 yaĢ olmasını nəzərə alsaq, 35-yaĢadək iqtisadi 

cəhətdən fəal əhali arasında iĢsizlərdən ali təhsilli olanların faiz nisbətinin 

artması müĢahidə olunur. Belə təhsil müəssisələrindən məzun olan Ģəxslərin 

dərhal əmək bazarına daxil olmasında çətinliklərin olduğu və həmiĢ Ģəxslərin bir 

müddət friksional iĢsiz olaraq sinifləndirildiyi görülür. Bu hala təsir edəcək 

faktorlar sırasında ali təhsil müəssisəsinin əmək bazarının tələblərini nəzərə 

alaraq tələbəqəbul planlaması etməməsi (Ģəxslərin bir müddət öz ixtisasları üzrə 

iĢ tapa bilmədikdən sonra sahə dəyiĢməsi), əmək bazarının tələblərinə uyğun 

kadr yetiĢdirməməsi (Ģəxslərin müəyyən təkmilləĢmə kurslarından keçərək iĢ 

yerlərinə müraciət etməsi) və qlobal miqyasda iqtisadi çətinliklərin olması 

(minimum əmək haqqının yüksəlməsi, pandemiya və s) və s. kimi təsir edən 

faktorları sıralamaq mümkündür.  

 MəĢğul əhalinin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə statistikasına son 15 il 

nəzər alaraq təhlil etdiyimiz  zaman tikinti (69%), informasiya və rabitə (90%), 

peĢə, elmi və texniki fəaliyyət (68%), maliyyə və sığorta fəaliyyət üzrə (59%) 
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məĢğulluğun 50%-dən çox artdığı müĢahidə edilir. Eyni zamanda, turistlərin 

yerləĢdirilməsi və ictimai iaĢə (158%), eləcə də inzibati və yardımçı xidmətlərin 

göstərilməsi fəaliyyəti (132%) üzrə məĢğulluq göstəriciləri son 15 il ərzində 

100%-dən çox artmıĢdır.  

Cədvəl 5. 

Ġqtisadi fəaliyyət növləri üzrə məĢğul əhalinin sayı min nəfər 
Ġqtisadi fəaliyyət növləri  2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Ġqtisadiyyat üzrə – cəmi 4062.3 4329.1 4671.6 4822.1 4879.3 4938.5 4876.6 

Kənd təsərrüfatı, meĢə təsərrüfatı və 

balıqçılıq  1573.6 1655.0 1698.4 1752.9 1769.3 1777.7 1771.9 

Mədənçıxarma sənayesi  42.3 41.5 39.1 37.9 40.3 40.4 40.1 

Emal sənayesi  198.4 208.9 229.8 249.1 254.8 262.6 258.3 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, bölüĢdürülməsi və təchizatı  27.9 30.6 27.1 27.5 27.5 30.5 28.3 

Su təchizatı, tullantıların 
təmizlənməsi və emalı  23.9 25.2 25.4 30.8 41.1 30.2 29.9 

Tikinti  211.9 287.5 336.4 347.9 354.5 366.2 357.5 

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin  təmiri  634.8 626.7 693.7 705.9 706.1 712.0 690.5 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı  174.6 179.1 197.1 201.0 203.2 205.8 202.7 

Turistlərin yerləĢdirilməsi və ictimai 
iaĢə  25.1 46.9 61.5 73.5 78.2 80.5 64.9 

Ġnformasiya və rabitə  32.3 55.8 60.3 61.7 62.8 63.2 61.4 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti  18.1 24.4 33.0 26.9 27.4 28.0 28.9 

DaĢınmaz əmlakla əlaqədar 

əməliyyatlar  82.1 69.6 89.7 88.8 90.8 93.3 90.0 

PeĢə, elmi və texniki fəaliyyət  43.4 45.6 59.6 73.5 74.3 74.5 72.9 

Ġnzibati və yardımçı xidmətlərin 

göstərilməsi  38.7 46.5 55.2 58.0 59.5 70.0 89.8 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial 
təminat  256.6 279.1 287.3 284.2 281.5 282.1 276.9 

Təhsil  345.1 349.8 373.5 377.8 380.2 382.9 380.1 

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin 

göstərilməsi  188.8 170.3 180.8 189.0 190.0 191.3 190.2 

Ġstirahət, əyləncə və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət  52.4 59.6 69.6 80.6 81.5 82.0 77.7 

Digər sahələrdə xidmətlərin 

göstərilməsi  92.3 127.0 154.1 155.1 156.3 165.3 164.6 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi (www.stat.gov.az) 
 

Yuxarıdakı təhlillərdən görülür ki, ali təhsil müəssisələrinin istiqamətlər 

üzrə məzun göstəriciləri ilə həmin istiqamət üzrə məĢğulluğun dəyiĢmə 

dinamikası arasında  uyğunsuzluq mövcuddur və hansı ki, bu uyğunsuzluq əmək 

bazarında disbalansın yaranmasına və ali təhsilli iĢsizlərin formalaĢmasına səbəb 

olan əsas amillərdən biridir. Ali təhsil müəssisələri il ərzində tələbə qəbul planı 

müəyyənləĢdirərkən və ya ixtisasların (ixtisaslaĢmaların) təsnifatında olan 

müvafiq yeni ixtisas (ixtisaslaĢma) açmağa qərar verərkən əmək bazarının 

tələblərini və ehtiyaclarını, eləcə də öz kadr potensialını və maddi-texniki 

göstəricilərini nəzərə almalıdır. Lakin, ali təhsil müəssisələrinin qəbul planını 

müəyyən etmə və yeni ixtisas açma ilə bağlı meyar, indikator və müvafiq 

qanunvericilik olmadığı üçün əmək bazarının tələblərini nəzərə alaraq qəbul 

planının formalaĢdırılmasının hüquqi bazasının qurulmasına ehtiyac vardır.  

Nəticə olaraq, ali təhsil müəssisələrinin tələbə qəbul planlaması ilə əmək 

bazarının tələbləri, eləcə də müəssisənin keyfiyyət göstəriciləri uzlaĢmır və 

əmək bazarında ixtisaslı kadr profisiti və (və ya) defisiti, eləcə də kadr 

file:///C:/Users/Asiman.ilyasov/Desktop/Asiman/Dissertasiya%20işi/asiman%20dissertasiya/Elmi%20nəşrlər/Məqalə/3%20NU%20Məqalə/www.stat.gov.az
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hazırlğının keyfiyyəti ilə bağlı problemlər ortaya çıxır. Qeyd olunan məsələyə 

dair daha spesifik hal üzərindən təhlil aparaq.  

Bildiyimiz kimi, müəllimlərin iĢəqəbulu prosesi müvafiq qanunvericiliyə 

və obyektiv meyarlara əsasən mərkəzləĢmiĢ qaydada Təhsil Nazirliyi tərəfindən 

həyata keçirilir. Belə ki, 2010-2011-ci tədris ilindən etibarən Respublikanın 

ümumi təhsil məktəblərinə müəllimlərin iĢə qəbulunun yeni qaydalar əsasında 

müsabiqə yolu ilə aparılmasına baĢlanılmıĢdır. Sözügedən proses 2013-ci ildən 

etibarən tam Ģəkildə elektronlaĢdırılmıĢdır. 

Dissertasiyanın bu hissəsində pedaqoji istiqamətdə kadr hazırlığı aparan ali 

təhsil müəssisələrinin qəbul planını formalaĢdırmasında əmək bazarının 

tələblərinin nəzərə alma səviyyəsini müəyyən etmək üçün 2019-2021 

müəllimlərin iĢə qəbulu göstəricilərinin statistik nəticələri ilkin məlumat olaraq 

alınmıĢ və müxtəlif aspektlərdən öncədən müəyyən olunmuĢ meyarlar əsasında 

təhlili aparılmıĢdır. Belə ki, vakant elan olunan yerlər və bu yerlərə müraciətlərin 

sayının artım dinamikası, habelə təyinat alan müəllimlərin nəticələrinin müxtəlif 

parametrlər üzrə təhlili aparılmıĢdır.  

Sözügedən sorğunun təhlilinin nəticəsi aĢağıdakı kimidir:  

1. Ġbtidai sinif (5%), Azərbaycan dili və ədəbiyyat (8%), Tarix (11%) və 

Xarici dil (11%) fənləri üzrə edilmiĢ müraciətlərin qarĢılığında 

vakansiyaya çıxarılan yerlərin sayının kəskin azlığı müĢahidə olunur; 

2. Mövcud fənlər arasında yalnız Kimya fənni üzrə vakansiyaya çıxarılan 

yerlərin sayı həmin vakansiya üzrə edilmiĢ müraciətlərin sayından 

artıqdır (+20%); 

3. Dövr ərzində Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənni üzrə müraciətlərin sayı 

vakant elan olunan yer və vakant yerə təyinat sayından təqribən 15 dəfə 

çoxdur; 

4. Dövr ərzində Ġbtidai sinif müəllimliyi üzrə müraciətlərin sayı vakant elan 

olunan yer və vakant yerə təyinat sayından təqribən 16 dəfə çoxdur; 

5. Dövr ərzində Tarix fənni üzrə müraciətlərin sayı vakant elan olunan yer 

və vakant yerə təyinat sayından təqribən 14 dəfə çoxdur. 
 

Qrafik 4. 

Əmək bazarının ixtisaslar üzrə MĠQ nəticələri əsasında təhlili 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: Müəllimlərin iĢəqbulu statistik göstəriciləri əsasında dissertant 

tərəfindən tərtib olunmuĢdur. 
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Ümumi nəticələr təhlil olunduqdan sonra Elm və Təhsil Nazirliyindən 

alınmıĢ statistik göstəricilər əsasında son 3 il ərzində əmək bazarında disbalansın 

yarandığı Ġbtidai sinif müəllimliyi, Tarix müəllimliyi, Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı müəllimliyi, Kimya müəllimliyi üzrə ali təhsil müəssisələrinə 

aparılmıĢ tələbəqəbulu nəticələrinə nəzər salaq. Tədqiqatın məqsədi bu 

disbalansın yaranmasında ali təhsil müəssisəsinin planlamasının nə ölçüdə rol 

oynadığını tədqiq etməkdir.  

Cədvəl 6 

Müvafiq ixtisaslar üzrə ATM-lərə tələbə qəbulu statistikası 
 

 

Ġbtidai sinif 

müəllimliyi 

Tarix müəllimliyi, 

Tarix, Tarix və 

coğrafiya müəllimliyi 

Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı  

müəllimliyi, 

Filologiya 

(Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı üzrə) 

Kimya  müəllimliyi, 

Kimya 

ATM-in adı 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Bakı Dövlət 

Universiteti 
N/A N/A N/A 263 310 359 181 195 204 265 262 271 

BDU Qazax filialı 29 30 29 117 101 91 57 108 70 N/A N/A N/A 

Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universiteti 
331 325 330 227 247 240 186 180 200 88 86 84 

ADPU Ağcabədi filialı 29 30 49 25 27 6 30 30 50 N/A N/A N/A 

ADPU Cəlilabad filialı 37 38 49 24 30 24 40 40 50 N/A N/A N/A 

ADPU Quba filialı 36 40 44 38 40 35 39 40 50 N/A N/A N/A 

ADPU ġamaxı filialı 25 39 48 25 24 6 25 29 29 N/A N/A N/A 

ADPU ġəki filialı 21 25 29 25 24 12 23 30 40 N/A N/A N/A 

Azərbaycan Dillər 

Universiteti 
20 20 20 126 N/A N/A 20 30 60 N/A N/A N/A 

Bakı Slavyan 

Universiteti 
112 112 92 N/A N/A N/A 115 140 129 N/A N/A N/A 

Sumqayıt Dövlət 

Universiteti 
25 39 50 139 143 113 123 125 113 18 20 22 

Gəncə Dövlət 

Universiteti 
40 40 60 169 170 223 123 130 130 29 34 27 

Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
58 58 58 90 108 44 57 60 60 N/A N/A N/A 

Mingəçevir Dövlət 

Universiteti 
40 39 58 25 25 40 39 40 50 N/A N/A N/A 

Naxçıvan Dövlət 

Universiteti 
N/A N/A N/A 43 45 45 33 30 45 20 19 29 

Naxçıvan Müəllimlər 

Universiteti 
140 140 138 N/A 15 20 N/A N/A 15 N/A N/A N/A 

Azərbaycan 

Universiteti 
N/A N/A N/A 30 30 30 N/A 30 29 N/A N/A N/A 

Qərbi Kaspi 

Universiteti 
N/A N/A N/A 77 49 53 60 30 45 N/A N/A N/A 

Naxçıvan Universiteti N/A N/A N/A 20 25 25 N/A 43 30 N/A N/A N/A 

Xəzər Universiteti 28 43 55 22 25 36 48 53 35 15 12 1 

Odlar Yurdu N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45 N/A N/A N/A 

Bakı Avrasiya 

Universiteti 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 87 100 99 N/A N/A N/A 

Bakı Qızlar Universiteti 50 50 48 50 50 50 50 53 58 N/A N/A N/A 

Toplam 1021 1068 1157 1272 1178 1093 1155 1366 1432 170 171 163 

Mənbə: Elm və Təhsil Nazirliyinin təqdim etdiyi statistik göstəricilər 

əsasında doktorant tərəfindən hazırlanmıĢdır. 
 

Yuxarıdakı statistik götəricilərdən aydın olur ki, əmək bazarında təklif 

profisiti yaĢanan Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, Ġbtidai sinif 

müəllimliyi və Tarix müəllimliyi üzrə illər ərzində əksər ali təhsil müəssisələri 

əmək bazarındakı məĢğulluğun azalmasına baxmayaraq tələbə qəbul planını 

artırmıĢ və nəticə olaraq daha çox tələbə qəbul etmiĢdir. Bu isə bazardakı tələb-
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İbtidai sinif müəllimliyi 

Tarix müəllimliyi, Tarix, Tarix və 
coğrafiya müəllimliyi  

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı  
müəllimliyi, Filologiya (Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatı üzrə) 

Kimya  müəllimliyi, Kimya 

təklif disbalansının daha da dərinləĢməsinə səbəb olur və olacaqdır. Lakin, əmək 

bazarında tələb profisitinin yaĢandığı Kimya müəllimliyi ixtisası üzrə ATM-lər 

üzrə tələbəqəbulu planlarında əsaslı dinamiki artım müĢahidə edilmir.  

 

Qrafik 7. 

Müvafiq ixtisaslar üzrə ATM-lərə tələbə qəbulu statistikası 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin statistik göstəriciləri 

əsasında doktorant tərəfindən hazırlanmıĢdır. 
 

Əmək bazarında yaĢanan disbalansın aradan qaldırılması və ya minimal-

laĢdırılması üçün Elm və Təhsil Nazirliyi və Nazirlər Kabineti müəyyən tənzim-

ləyici addımlar atılır. Misal olaraq, əmək bazarında yaĢanan təklif artıqlığını 

nəzərə alaraq, Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən Filologiya (Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı müəllimliyi)  ixtisasını bitirmiĢ Ģəxslərin ixtisasartırma kurslarına 

cəlb olunaraq Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi fəaliyyət göstərmələ-

ri prosesini bir müddətlik dayandırılmıĢdır. Eyni zamanda, Azərbaycan Res-

publikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 30 aprel tarixli 156 nömrəli Qərarı ilə 

təsdiq edilmiĢdir ―Pedaqoji fəaliyyətlə məĢğul olma‖ qaydalarına əsasən bir sıra 

ixtisaslar üzrə məzun olmuĢ Ģəxslər ixtisasartırma kurslarına cəlb olunduqdan 

sonra qaydalara görə müəyyən olunmuĢ müvafiq ixtisaslar (əmək bazarında tələb 

artıqlığı müĢahidə olunan) üzrə pedaqoji fəaliyyətlə məĢğul ola biləcəklər.  

NƏTĠCƏ 

Yuxarıda qeyd olunmuĢ statistik göstəricilərin təhlili nəticəsində aydın 

olur ki, əmək bazarında müvafiq ixtisaslar üzrə defisit və profisit yaranmasına 

dair statistik məlumatlar ali təhsil müəssisələri tərəfindən tələbəqəbulu proqnoz-

laĢdırılması zamanı əsas rol oynamır və bunun üçün aĢağıdakılar tövsiyə edilir: 

1. Kadr hazırlığı aparılan ali təhsil müəsissələri tərəfindən tələbə qəbul planının 

hazırlanması zamanı əmək bazarının müvafiq sahə üzrə olan məĢğulluq 

imkanları, daxili resursları (maddi texniki bazası, kadr potensialı) nəzərə 

alınmalı; 
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2. ―Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası‖ qaydalarında proqram akkreditasiya-

sının məqsədlərindən birinin də proqramlar üzrə say həddinin təyin olunması 

göstərildiyini nəzərə alaraq bu məsələnin icrasını təmin edəcək meyarlar və 

metodoloji yanaĢma hazırlanmalı; 

3. Qəbul planın formalaĢması və yeni ixtisasların açılmasına dair qanunvericilik 

təkmilləĢməli və müvafiq məsələyə dair hesabatlılıq formalaĢdırılmalıdır.  
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РЕЗЮМЕ 

АСИМАН ИЛЬЯСОВ 

СИТУАЦИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРИЕМА СТУДЕНТОВ ВУЗЫ С УЧЕТОМ 

ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА НА РЫНКЕ ТРУДА 

При составлении высшими учебными заведениями плана приема студентов 

показатели занятости в соответствующей сфере на рынке труда, а также внутренние 

ресурсы вуза не играют ключевой роли, а это, как результате, приводит к созданию 

избытка или дефицита квалифицированных кадров на рынке труда, а также к качеству 

вызывает появление связанных с этим проблем. В сфере высшего образования в 

Азербайджане в направлении приема и выбора специальностей предложение формирует 

спрос, а не спрос формирует предложение. Таким образом, система приема в высшие 

учебные заведения ведет студента к поступлению на специальность по набранным баллам, 

а не на ту специальность, которую он желает и хочет. Это не мешает вузам увеличивать 

план приема даже на те специальности, которые имеют избыток на рынке труда, 

поскольку в любом случае эти места заполняются за счет людей с низким баллом. Это 

говорит о том, что высшее образование больше пытается обеспечить финансовую 

стабильность. 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, рынок труда, обеспечение качества, 

аккредитация. 
 

SUMMARY  

ASIMAN ILYASOV 

THE SITUATION OF FORECATING STUDENT ADMISSION BY HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS BY CONSIDERING CHANGES IN THE LABOR 

MARKET DEMAND 

During the preparation of the student admission plan by the higher education institutions, 
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the employment indicators in the relevant field in the labor market, as well as the internal 

resources of the higher education institution, do not play a key role, and this, as a result, leads to 

the creation of a surplus or deficit of qualified personnel in the labor market, as well as to the 

quality causes the emergence of related problems. In the field of higher education in Azerbaijan, 

in the direction of admission and selection of specialties, the supply forms demand rather than 

demand forms supply. Thus, the system of admission to higher education institutions leads the 

student to enter the specialty according to the points he/she has collected, rather than to the 

specialty he/she desires and wants. This does not prevent higher education institutions from 

increasing the admission plan even for the specialties that have a surplus in the labor market, 

because in any case, those places are filled by means of people with low scores. This suggests 

that higher education is trying to ensure financial stability more. 

Keywords: Higher Education Institution, labor market, quality assurance, accreditation. 

 
 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ġƏXSĠYYƏTĠN TĠPĠNDƏN FƏRDĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNDƏN ASILI OLARAQ 

ORQANĠZMDƏ PSĠXOSOMATIK DƏYĠġĠKLĠKLƏRĠN YARANMASI 

 

Məqalədə, stressin insanın Ģəxsiyyətinə təsiri və müxtəlif dərəcəli stresə tab gətirmə 

qabiliyyəti təhlil edilir. Ġnsanı fərqləndirən cəhətlərdən biri onun subyektiv aləmində baĢ verən 

prosesləri dərk etməsidir. Stressli vəziyyətdə insanın nevropsixoloji vəziyyəti pozulur. Yüngül 

stresslə onun fəaliyyəti artır, çünki o, bütün enerjisini hərəkətə yönəldir. TanınmıĢ stress 

mütəxəssisi Hans Selye sübut edir ki, kiçik dozalarda stress gəncliyi bərpa edir və çətin həyat 

vəziyyətlərinin öhdəsindən gəlmək vərdiĢini inkiĢaf etdirir. Əgər insan stresli vəziyyətlərdə 

enerjisindən düzgün istifadə etməyi öyrənərsə, o zaman lazımsız gərginlik onun həyatından 

silinəcək.  

Məqalədə psixoanalitik Karen Xorninin tədqiq etdiyi 3 Ģəxsiyyət tipindən də bəhs edilir. 

K.Xorni həmçinin hesab edirdi ki, insan onsuz da təlaĢ, həyəcan hissi ilə doğulur və stresli 

vəziyyətdə narahatlıq hiss etmək normaldır.  

Açar sözlər: idrak prosesləri, psixi proseslər, hisslərin keçirilməsi, emosional gərginlik, 

psixoloji stress, psixosomatik xəstəliklər, aksentuasiyalı Ģəxsiyyətlər, psixosomatik proses, 

stressor    

      

Ġnsan öz təbiəti etibarilə bioloji olduğu halda, mahiyyət etibarilə sosialdır. 

Ġnsanı fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri özünün subyektiv aləmində gedən 

prosesləri dərk etməkdir. Ġnsan idrak prosesləri vasitəsilə ətraf aləmi öz beynində 

əks etdirir, hiss və emosiyaların köməyilə isə onlara münasibətini bildirir. 

Ġnsanın hansı hissləri keçirməsi onun qan dövranına təsir edir. Adam utandıqda 

üzünün rəngi qızarır, qorxduqda isə ağarır. Onun nə kimi hisslər keçirməsini 

mimikasından, intonasiyasından, hərəkətlərindən, pantomimikasından baĢa 

düĢmək olur.  [ 1. S.168 ] 

Stress ingilis sözü olub gərginlik deməkdir. Həyat gərginliksiz ola bilməz. 

Ona görə ki, həyat - hərəkətdir, deməli stressdir. Hər Ģey təsirin dərəcəsindən və 

insanın stressə qarĢı olan dayanıqlığından və müqavimətindən asılıdır. Stress 

həm də situasiyadan asılı olaraq insanın vəziyyətinin, həm də orqanizmdə baĢ 

verən dəyiĢikliyin ifadəsidir. 

Stress vəziyyətində olan insanın sinir-psixoloji vəziyyəti pozulur, ancaq 

yüngül stress halında olanda onun fəaliyyəti yüksəlir, çünki bütün gücünü 

fəaliyyətə yönəldir. Stresslər üzrə tanınmıĢ mütəxəssis Hans Selye sübut edir ki, 

kiçik dozada olan stress gəncliyi qaytarır, mürəkkəb həyati vəziyyətlərlə 

bacarmaq vərdiĢini yaradır.  

Ġnsana zərər verən stressdən yaranan gərginlik deyil, həyata və həyatda 

meydana çıxan vəziyyətlərə hazır olmamaqdır. Ġnsanların həyatındakı bütün 

problemlər ona görə yaranır ki, naməlum vəziyyətlə üzləĢəndə onlarda kifayət 

qədər effektli daxili strategiya olmur. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, əgər insan 
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enerjini stress vəziyyətlərdə müsbət Ģəkildə istifadə etməyi öyrənərsə, o zaman 

artıq gərginlik onun həyatından yox olar.    

 H.Selye stresi iki qrupa ayırıb: ―yaxĢı‖ (eustress) və ―pis‖ (distress). Psixi 

prosesslərin: diqqətin, qavrayıĢın, hafizənin, təfəkkürün gediĢinə dolaĢıqlıq 

yaradan psixi hal distress adlanır. Uzunmüddətli distress vəziyyəti insanda bəzi 

xəstəliklərin (beyin insultu, infakt, diĢ tökülməsi, saçın tökülməsi) yaranmasına 

səbəb olur. Eustress - xoĢ xəbər, yaradıcılıq müvəffəqiyyəti, xoĢa gələn fiziki iĢ 

nəticəsində yaranan müsbət gərginlik vəziyyətidir. Eustress əmək fəaliyyətini 

artırır və bədən xəstəliklərə qarĢı müqavimətini gücləndirir.  Stress əvvəlcə 

fizioloji termin kimi iĢlənmiĢ, sonra isə insan davranıĢını psixoloji səviyyədə 

təsir etmək ücün iĢlənməyə baĢlanmıĢdır. Əgər insanın tənəffüs sistemində, 

vegetativ göstəricilərdə, qanda biokimyəvi dəyiĢikliklər baĢ verirsə bu hal 

fizioloji stresslə bağlıdır. 

Psixoloji stress emosional və informasiya stresslərinə bölünür. Ġnformasiya 

yükü çox olduqda insan gördüyü iĢin öhdəsindən gələ bilmir, düzgün qərar qəbul 

edə bilmir. Emosional stress dərin inciklik, təhlükəli, qorxulu Ģəraitdə baĢ verir. 

Psixi proseslərin gediĢində fəaliyyətin motivasiya sahəsində dəyiĢiklik baĢ verir. 

Bu halda insanın hərəkətlərində, nitqində pozğunluq yaranır. Yəni emosional 

stresslər bir sıra psixosomatık xəstəliklərin törəməsi ilə nəticələnə bilir. 

Orqanizm və həyat üçün təhlükəli olan hər bir stressor emosional stress yarada 

bilir. Stressor gücünə, müddətinə görə insana təsir edən əlveriĢsiz stimullar, 

hallar, hadisələr olub, güclü fizioloji və psixi zədə əmələ gətirə bilir. [ 2.s.251-

255] 

 Sosial mühitin insan qarĢısına qoyduğu çətin tələb - stressor orqanizmin 

ona verdiyi qeyri-adi cavab - emosional stress kimi özünü göstərir. ġəxsiyyətə 

təsir edən hər hansı stimulun adi  təsirindən əlavə qeyri-adi tələbləri olur və 

onlar orqanizmin daxili mühitində qeyri-adi reaksiyalar törədir. 

Hər hansı stressor insanın sağlamlıq dərəcəsindən və Ģəxsiyyət tipindən 

asılı olaraq müəyyən təsir gücünə malik olub, bu və ya digər dərəcəli stress 

yaradır. Məsələn: psixopatik Ģəxsiyyətlər asanlıqla hər hansı xarici stressorun 

təsirindən müvazinətlərini itirir və emosional stress halı kecirirlər. 

Psixopatik Ģəxsiyyətlərdə sağlam insana məxsus bütün əlamətlər olsa da, 

onlar ya güclənmiĢ, ya zəifləmiĢ, ya da ahəngsiz Ģəkildə olur.  Onların inkiĢafı 

ali sinir sisteminin anadangəlmə və erkən qazandığı zədələrlə xarici mühitin 

əlveriĢsiz Ģəraitinin qarĢılıqlı təsiri nəticəsində baĢ verir və verdikləri reaksiya 

anomal xarakter daĢıyır. 

Onlarda affektiv, iradi və fikri pozuntular olduğundan bu təsirlə bağlı 

yürütdükləri düĢüncələr affektiv, infantil xarakter daĢıyır və qeyri-obyektiv 

stress müĢahidə olunur.  

Aksentuasiyalı Ģəxsiyyətlər isə daha həyəcanlı, hissiyatlı və yüksək iddia 

səviyyəsinə malik olurlar. Ona görə bu tiplərdə stressoru inkar edib düzgün 

qiymətləndirmədən baĢlanır, onu əsassız olaraq əlacsız qəbul etməyə qədər 

düzgün qiymətləndirməməyə rast gəlmək olur. 

Hər hansı zədədən, infeksiya və intoksikasiyalardan sonra bəzi adamlarda 

psixopata bənzər hallar müĢahidə olunur. Belə Ģəxsiyyətlərin affektləri nisbətən 
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davamlı olduğuna görə stressorun təsiri altında emosional stressdən çıxmağın 

mümkünsüz və çətin olduğunu zənn edirlər. Beləliklə, Ģəxsiyyətin tipindən, fərdi 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq stressin yaranma və davam etməsi, orqanizmin 

ona reaksiyası müxtəlif olur, orqanizmdə psixopatık dəyiĢikliklər baĢ verir. 

[3.s.128-138; 209 - 235] 

Psixopatik proses müxtəlif psixi hal və onların dəyiĢmələrinə orqanizmin 

fizioloji reaksiyasıdır. Müxtəlif insanlar müxtəlif cür düĢünürlər və dünyanın 

təsvirini özləri üçün müxtəlif cür qururlar. Bu fərqlər üç əsas hiss orqanına 

uyğundur: görmə, eĢitmə və lamisə. Yəni insan öz daxilində görünən obrazları 

yarada bilər, hansısa bir hissiyatı dərk edə bilər və ya öz-özü ilə danıĢa bilər. Bu 

zaman həmin sistemlərdən biri dünyanın təsəvvür və təsvir olunmasında onun 

üçün aparıcı olacaq. Onları öyrənmək üsullarından biri onun öz təcrübəsini təsvir 

etdiyi sözləri eĢitməkdir. Müxtəlif insanlar hər üç sistemdən istifadə edirlər. 

Lakin müxtəlif vəziyyətlərdə bunlardan birinə üstünlük verirlər. Məsələn, idman 

məĢğələsi zamanı kinetik duyğu birinci yerdə olacaq. Siz televizora baxırsınızsa 

- görmə, musiqi dinləyirsinizsə - eĢitmə. 

Ayrı-ayrı adamların fəaliyyətində, davranıĢında uyğun cəhətlər var. Ona 

görə də insanların uyğun, oxĢar sosial əlamətlərinə görə qruplara ayırmaq olar 

ki, bunu adətən Ģəxsiyyət tipləri adlandırırlar. Alman psixoloqu E.ġpanqer 

Ģəxsiyyətin 6 tipini göstərir: nəzəri tip (həqiqəti aĢkara çıxarmağa meyilli, 

tənqidi yanaĢma), iqtisadi tip (faydaya meyilli, praktik), estetik tip (dünyanın 

obrazlı qurulmasına meyilli), sosial tip (insanlara sevgi), siyasi tip (hakimiyyətə 

meyilli), dini tip (fövqəltəbiiliyə inam). 

Karen Xorni Ģəxsiyyətin 3 tipini qeyd edir: güzəĢtə gedən (insanlara 

istiqamətlənən), təcrid edilmiĢ (insanlardan qacan), düĢmən (insanlara qarĢı kin 

saxlayan). K. Xorni insan Ģəxsiyyətinin əsasında anadangəlmə narahatlıq hissini 

qoymuĢdu. Onun fikrincə uĢaq həmin hisslə doğulur. Doğulduğu gündən uĢaq 

güclü səviyyədə narahatlıq hissi kecirməyə baĢlayır və həmin hisslər onun bütün 

sonrakı həyatına təsir edir, onu bəzəyir, psixi fəaliyyətinin daxili xassəsi kimi 

stress halında özünü göstərir. Ġnsan ilk saniyədən baĢlayaraq dünyaya qarĢı 

düĢmənçilik hissi keçirməyə baĢlayır. Buna əsaslanaraq K.Xorni narahatlıq 

hissini insan davranıĢının əsas motivasiyası hesab edir və onu ―köklü həyəcan‖ 

adlandırır. Onun fikrincə ―köklü həyəcan‖ insanı təhlükəsizliyə cəhd göstərməyə 

məcbur edir.     

MəĢhur psixoanalitik Erik Fromma görə  Ģəxsiyyət nəzəriyyəsi iki əsas 

ehtiyac üzərində qurulur: azad olmaq və aid olmaq ehtiyacı. ġəxsiyyət növlərin-

dən birinin öz azadlıqlarına investisiya qoymaq qabiliyyəti , duyğusal və fərdi 

müstəqillik qazanmaq bacariğı. Digərləri cəmiyyətin daha eqoist, maddiyat 

güdən və səmərəsiz hissəsini təmsil edir. E.Fromm Ģəxsiyyətin 5 tipini göstərir: 

alıcı tip, istismarçı, yığımcıl, alverçilik edən, səmərəli və ya fayda verən 

Ģəxsiyyətlər. 

E.Fromm fərdi inkiĢaf sahəsində çox gördüyümüz bir fikrə görə yalnız öz 

psixoloji dəyərinə, özünə hörmətinə və müstəqilliyinə investisiya qoyan 

baĢqalarını eyni istiqamətdə inkiĢaf etdirmə qabiliyyətinə sahibdir. Yalnız daha 

insani və ümidli bir cəmiyyətin təməlini qoyacaq insandır. [4.s.51-70]   
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Stress halı orqanizmin psixoloji halının ekstremal vəziyyətə hazırlığına 

təbii cavabı kimi baĢ verir. Bu stress halının idmançıya iki cür təsirini misal 

gətirə bilərik. Birinci halda stress səviyyəsinin yüksək olduğu zaman idmançı 

yarıĢa tam hazır olsa da, özündə inamsızlıq hiss edir və böyük narahatlıq 

keçirərək özünü çox yorğun hiss edir (Ģok vəziyyət). Belə situasiyada emosional 

oyanma güclənir, zəiflik insanın daĢıya bilməyəcəyi bir prosesə çevrilir. Daxili 

vəziyyəti idarə edə bilməyən insan emosiyanın xarici ifadəsini  sıxıĢdırır. Belə 

halda idarə olunmaz emosional vəziyyət orqanizmin daxili üzvlərini sıradan 

çıxarır və ciddi fəsadlar törədir. Ġnsan belə hallarda özünə nəzarət etməyi 

bacarmalıdır. Hissləri idarə etmək üçün bizi qəzəbləndirən situasiyanın düĢüncə 

ilə zamana uyğun idarə sisteminə salınması vacibdir. 

Ġkinci halda idmançı özünü çox gümrah və inamlı hiss edir ki, bu da 

idmançıda yarıĢmaq arzusunu qüvvətləndirir. Bu, idmançının çox zəif stress 

vəziyyətinin, yəni emosional vəziyyətinin ona müsbət təsir göstərən səviyyədə 

olduğunu göstərir. Bu halda idmançının mübarizə hazırlığı ona uyğun gələn 

səviyyəsində olur.  

Normal fəaliyyət zamanı insanın hissləri fəaliyyəti müĢayət edir və çox 

vaxt özünün idarəolunmaz pik nöqtəsinə çatır. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙНУР ЭЙВАЗЗАДЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗМЕ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЛИЧНОСТИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 

В статье анализируется действие стресса на личность человека и способность 

устоять разной степени стресса. Одной из отличительных черт человека является 

понимание процессов, происходящих в его субъективном мире. В стрессовом состоянии 

нервно-психическое состояние  человека нарушается. При легком стрессе его активность 

повышается, так как всю свою энергию он направляет на действие. Известный специалист 

по стрессу Ганс Селье доказывает, что в малых дозах стресс  восстанавливает молодость и 

вырабатывает привычку справляться со сложными жизненными ситуациями. Если 

человек научится использовать свою энергию  правильно в стрессовых ситуациях, то из 

его жизни исчезнет лишнее напряжение. Также в статье рассказывается о 3 типах 

личностей исследованных  психоаналитиком Карен Хорни. К. Хорни также считала, что 

человек уже рождается с чувством тревоги и это нормально чувствовать тревогу в 

стрессовом состоянии.  

Ключевые слова: когнитивные процессы, психические процессы, переживания, 

эмоциональное напряжение, психологический стресс, психосоматические заболевания, 

акцентуированные личности,  психосоматический процесс, стрессор.    
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SUMMARY 

AYNUR EYVAZZADE  

FORMATION OF PSYCHOSOMATIC CHANGES IN THE ORGANISM DEPENDING 

ON THE TYPE OF PERSONALITY AND INDIVIDUAL CHARACTERISTICS 

The article analyzes the effect of stress on a person's personality and the ability to 

withstand varying degrees of stress. One of the distinguishing features of a person is the 

understanding of the processes taking place in his subjective world. In a stressful state, the 

neuropsychic state of a person is disturbed. With mild stress, his activity increases, since he 

directs all his energy to action. Renowned stress specialist Hans Selye proves that in small doses, 

stress restores youth and develops the habit of coping with difficult life situations. If a person 

learns to use his energy correctly in stressful situations, then unnecessary stress will disappear 

from his life. The article also talks about 3 personality types studied by psychoanalyst Karen 

Horney. K. Horney also believed that a person is already born with a sense of anxiety and it is 

normal to feel anxiety in a stressful state. 

Keywords: cognitive processes, mental processes, feelings, emotional tension, 

psychological stress, psychosomatic diseases, accentuated personalities, psychosomatic process, 

stressor 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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BĠOLOGĠYA DƏRSLƏRĠNDƏ EKOLOJĠ BĠLĠK VƏ TƏRBĠYƏNĠN VERĠLMƏSĠ 

 

 “Ekologiya” termini ilk dəfə 1866-cı ildə alman bioloqu E.Hekkel tərəfindən istifadə 

edilmiĢdir. Hələ Aristotel (e.ə. 384-322), Böyük Pliney (23-79 e.ə), R.Boykonun (1627-1691) 

əsərlərində yaĢayıĢ mühitinin orqanizmlərin həyatında əhəmiyyəti və onların müəyyən yaĢayıĢ 

yerində məskunlaĢması məsələlərinə toxunulur (4, s.14).  

Ekologiyanın mərkəzində canlı sistem dayanır. Bu baxımdan da ekologiyanın 

yaranmasının əsas səbəbi canlılar haqqında, o cümlədən insanların özləri haqqında biliklər 

olmuĢdur. Canlılar haqqında biliklər ekologiyanın əsasını təĢkil etdiyindən biologiya dərsləri 

ekoloji bilik və tərbiyənin verilməsində geniĢ imkanlara malikdir.    

Biologiyanın məzmun xəttlərinə aid olan mövzuların müəyyən qismi ekoloji bilikləri 

özündə əks etdirir. Lakin “Canlılar və ətraf mühit” məzmun xəttinin isə əksər mövzuları 

ekologiya ilə bağlıdır. Biologiyanın hər kursunda ekoloji bilikləri vermək və ekoloji tərbiyəni 

aĢılamaq üçün uyğun mövzular var. 

Açar sözlər: ekologiya, biologiya, tədris, ekoloji bilik, ekoloji tərbiyə 

 

Botanika kursunda- ―xəzan‖ mövzusunun tədrisi zamanı payızda, o 

cümlədən yayın quraqlıq dövründə bitkilərin yarpaqlarının tökülməsi, bu 

hadisənin bitkilər üçün bir zərurət olduğu (çünki soyuq havalarda torpaqdakı su 

get-gedə qatılaĢır və mənimsənilməsi çətinləĢir) haqqında məlumatları verərkən 

həm də ekoloji biliklər vermiĢ oluruq. Ağac bitkilərini əyani metoddan tətbiq 

edərək çətirinin Ģərq və qərb budaqlarını qısa müddətli müĢahidə etmək olar. Bu 

zaman bitkinin günəĢ Ģüası düĢən budaqları digərlərindən daha yaxĢı inkiĢaf 

edir. Ġllik halqaların arasındakı məsafə də günəĢ Ģüası düĢən tərəfdə daha çox 

olur. Otaq bitkilərinin inkiĢafı günəĢ süası düĢən tərəfə doğru meyillidir. 

Botanikanın bitkilərin iĢığa münasibətinə görə qrupları mövzusunu tədrisi 

zamanı onların iĢığa, kölgəyə münasibəti haqqında bəhs edərkən həm də ekoloji 

biliklər aĢılamıĢ oluruq. Belə ki, bağayarpağı, günəbaxan, pambıq, qarğıdalı, 

akasiya və s. kimi iĢıqsevən bitkilərə misaldır. Kölgəsevən qruplara kölgəli 

meĢələrin alt yarusunu təĢkil edən, mağara və dərin suların bitkiləri (yaĢıl 

mamır, adi dovĢan kələmi, küknar, cökə, qaraçöhrə və s.) aiddir. Bu bitkilər 

günəĢ Ģüasının güclü iĢıqlanmasına pis tab gətirir. Kölgəyədavamlı qruplar 

kölgələnməyə davam gətirir, iĢıqda da yaxĢı bitir. Onlar iĢıqlanma Ģəraitinin 

dəyiĢməsilə özlərini dəyiĢdirə bilirlər. Bu qrupa bəzi çəmən bitkiləri, meĢə 

talalarında, kənarlarında bitən növləri misal göstərmək olar. Bitkilərin rütubətə 

münasibətinə görə də qrupları var: kserofitlər, mezofitlər, hiqrofitlər. Bu 

qruplara aid məlumatları verərkən ekoloji bilikləri də aĢılamıĢ oluruq.  

Zoologiya kursunda heyvanların günün uzunluğuna görə qrupları: gündüz 

heyvanları (fil, pələng), alaqaranlıq heyvanları (yarasa), gecə heyvanları 

(bayquĢ) haqqında biliklər ekologiya ilə bağlıdır. Ġstiqanlı heyvanlarda mövsümə 

bağlı olaraq tüklərin tökülməsi, çoxalmasına aid məlumatları özündə əks etdirən 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287 

mövzular ekologiya ilə əlaqəlidir. Bəzi heyvanların (ayı, dələ, sünbülqıran, 

həĢəratyeyən heyvanlar) qıĢ yuxusuna getməsi, bəzilərinin qıĢ fəslində yem 

axtarması, bir qisim quĢların baĢqa ərazilərə köçməsi, balıqların miqrasiyası və 

s. kimi mövzular da ekoloji bilikləri əks etdirir. 

Anatomiya kursunda qan təzyiqi ilə bağlı mövzularda sözü gedən 

məsələlərə aid biliklər var. Belə ki, tədris zamanı hündürlüyə qalxdıqca qan 

təzyiqinin yüksəldiyi qeyd olunur. Buna səbəb isə atmosfer təzyiqinin azalma-

sıdır. Vitaminlərə aid mövzularda – yay fəslində dəridə D vitamininin, melanin 

piqmentinin əmələ gəlməsi, tər ifrazının yay fəslində digər fəsillərə nisbətən 

daha çox olması, günvurma və istivurma, temperaturun, suyun, iĢığın orqanizmə 

təsiri haqda məlumatlar mühitlə əlaqəli olduğu üçün ekoloji bilikləri əhatə edir.  

Genetika kursunda da ekoloji bilikləri vermək imkanı var. Belə ki, eyni bitki 

növünü Ģəraitdən asılı olaraq müxtəlif səviyələrdə inkiĢaf etdiyi üçün onun 

görünüĢündə dəyiĢkənlik baĢ verir. Bu illər nəticəsində baĢ verir və bitkilərin 

fenotipində olan modifikasiya dəyiĢkənliyidir.  

Təkamül təlimi kursunda ekoloji bilikləri mənimsətmək üçün müəyyən 

mövzular var. Yapon dovĢanının rəngi parlaq qırmızı-qəhvəyidən tünd boz-

qəhvəyi çalarlarında ola bilir. BaĢ və ayaq nahiyələrində  isə ağ ləkələr olur. 

ġimal adalarında yayılmıĢ yarımnövlərində isə mövsümü dimorfizm müĢahidə 

olunur. Belə ki, qıĢ aylarında dovĢanın xəzi ağ rəngə bürünür. Növlərin ekoloji 

kriterisi barədə məlumat verərkən eyni növün yaĢadığı müxtəlif ekoloji mühitlə-

rə görə morfoloji quruluĢunda fərqlərin nəzərə çarpdığı qeyd olunur. Populyasi-

ya dalğalarına mövsüm dəyiĢikliyi, Ģiddətli Ģaxta, quraqlıq təsir edir. HəĢəratlar-

da mimikriya hadisəsi – olduğu mühitə uyğun rənginin dəyiĢilməsi məhz ekolo-

giya ilə bağlıdır. Bəzi çiçəklərin tozcuğu yağıĢ suyunu özünə çəkir, ĢiĢib patla-

yır. Nəticədə tozcuğun normal cücərməsi dayanır.  Belə çiçəklərdə aĢağı əyilmə 

kimi uyğunlaĢmalar baĢ verir ki, bu da mühit amilləri ilə əlaqəlidir.  

DaĢ kömür dövründə qıjılar hündür bitkilər idi. Lakin sellər nəticəsində bu 

bitkilər məhv olmuĢlar. Ekologiya elmini Darvin Ģərti olaraq ―YaĢamaq uğrunda 

mübarizə adlandırdı‖. Lamark təkamül nəzəriyyəsinin müəllifi kimi hesab edirdi 

ki, xarici Ģəraitin təsirində orqanizmlərin uyğunlaĢmasında heyvan və bitkilərin 

təkamülü ən vacib səbəblərdən biridir.  

Seleksiya kursunda quraqlığa, Ģaxtaya, soyuğa davamlı sortların yaradıl-

ması, yeni bitki sortları, heyvan cinsləri yaradılarkən onları üçün ekoloji rayon-

laĢdırmaq tədbirlərinin həyata keçirilməsi və s. kimi məlumatlar da ekoloji 

biliklərlə əlaqəlidir.   

Bunlardan baĢqa sinifdənkənar məĢğələlərdə quĢlara yuva düzəltmək, 

bitkilərə qulluq etmək, canlı guĢədəki iĢləri yerinə yetirmək kimi fəaliyyətlərdə 

Ģagirdlər həm də ekoloji tərbiyəyə yiyələnirlər. Dərsdənkənar kütləvi iĢlərdə 

təbiətə turist gəzintilərinin təĢkili zamanı Ģagirdlər ərazinin flora, fauna, təbii 

sərvətləri, torpaq tipləri və s. ilə yaxından tanıĢ olur.  

Fəal təlimdə tədris proqramının hər bölməsindən sonra layihə dərslərinə 

yer verilir. Layihə dərslərində bölmənin ekoloji bilikləri özündə əks etdirən 

mövzusu üzərində çalıĢmaq bu baxımdan səmərəli olar.  
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Biologiya dərslərində ekoloji bilikləri mənimsətmək üçün ―qərarlar ağacı‖ 

üsulu daha səmərəlidir. Bu zaman ekoloji problemlərin aradan qaldırılması 

haqda Ģagirdlərə məlumat toplamaq tapĢırığı verilir. Bu tapĢırıq 3 variantda 

yerinə yetirilir. Hər variantda problemə aid məlumatların müsbət və mənfi 

yönləri də qeyd olunur. Bu üsuldan istifadə etməklə ekoloji bilikləri dərindən 

mənimsəmə imkanı yaranır. Bu metod faydalı nəticə verərək Ģağırdlərdə idrak 

fəallığına müsbət mənada təsir edir.  

Biologiya mövzuları ekskursiyalarla daha dərindən qavranılır.  Ekskursiya 

zamanı kommunikativ, maarifləndirici, hissiyatlı, emosional, əyani vasitələrdən 

istifadə etməklə təĢkil edilən ekoloji oyunlarla ekoloji tərbiyəni aĢılamıĢ olarıq. 

Maarifləndirmə iĢində əsas məsələlərdən biri də təbiətin bizə verdiyi 

sərvətlərə  qayğı ilə yanaĢmaq, ona mədəni münasibət göstərmək bacarığını 

inkiĢaf etdirməkdir. Təbiət qoynuna səyahətlərin təĢkil olunması və bu ekskursi-

yalar zamanı təbiətdə topladıqları dərman bitkilərindən, güllərdən herbarilər 

düzəltmək, heyvanları və quĢları müĢahidə etmək sonra uĢaqların təbiət ünsürlə-

rinə həsr etdikləri yaradıcılıq iĢinə həsr olunmuĢ sərgilərin təĢkil olunması onla-

rın ətraf mühit elementləri haqqında müxtəlif biliklərin formalaĢmasına səbəb 

olacaqdır.                

Bunlardan baĢqa ekologiyaya aid – Ətraf mühitin mühafizə günü (5 iyun), 

Heyvanların mühafizə günü (4 oktyabr), Dünya ekoloji təhsil günü (26 yanvar) 

kimi əlamətdar günlərlə bağlı tədbirlər  təĢkil etməklə ekoloji bilikləri vermək 

olar.  

Bu bilikləri mənisəməklə Ģagirdlərdə müsbət psixoloji xüsusiyyətlər- 

xeyirxahlıq, təbiətə qayğı kimi hisslər inkiĢaf edəcəkdir. 

Ekoloji mədəniyyət – yeni formalaĢan Ģəxsiyyətin ümumi mədəniyyətinin 

ayrılmaz bir hissəsidir. Tərbiyə mədəniyyətin çox vacib bir hissəsidir. Mədəniy-

yətin inkiĢafı isə tədrislə əlaqədardır.  
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РЕЗЮМЕ 

АФАК АЛИЕВА  

ВЫДАЧА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ВОСПИТАНИЙ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

В статье обсуждены на применение экологических знаний и воспитаний при 

обучении на биологических занятиях. Здесь отмечены возможности выдача экологических 

знаний по разным отдельным предметам. Кроме того, отмечены способы усвоение 
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экологических знаний в внеклассных занятий. При преподавание биологии дано 

информации по способов с активными обучениями и экологическими знаниями и 

воспитаний. Кроме того, отмечены просматривание доведение темы по соответствующие 

экологических мероприятий и викторины. Обсуждены роль экологических воспитаний 

для формирования личности и положительных качеств в жизнь человечества.  

Ключевые слова: экология, биология, преподавание, экологические знания, 

экологические воспитания 

  

SUMMARY  

AFAG ALIEVA  

ISSUANCE OF ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE AND EDUCATION WHEN 

TEACHING BIOLOGICAL CLASSES 

The article discusses the application of environmental knowledge and education in 

teaching biological studies. Here, the possibilities for the issuance of environmental knowledge 

in various departments of subjects are noted. In addition, ways of assimilation of environmental 

knowledge in extracurricular activities are noted. When teaching biology, information is given 

on ways with active learning and environmental knowledge and education. Also featured are 

browsing bringing topics to relevant environmental events and quizzes. Discussed the role of 

environmental education for the formation of personality and positive qualities in the life of 

mankind. 

Keywords: ecology, biology, teaching, ecological knowledge, ecological education 
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ERKƏN ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜNDƏ ORTAQ TÜRK MÜTƏFƏKKĠRLƏRĠNĠN 

MUSĠQĠ VƏ MUSĠQĠ TƏRBĠYƏSĠ HAQQINDA FĠKĠRLƏRĠ 

 

Erkən orta əsrlərin ortaq türk mədəniyyətinə nəzər  salmıĢ olsaq bu mədəniyyətin bütün 

sahələrdə dünya mədəniyyətinə çox böyük töhfələr  verdiyini görərik. Təəssüf ki, qədim Yunan, 

qədim Misir,  Çin, Hindistan mədəniyyəti  haqqında çox  danıĢılsa  da,  yazılsa da qədim və orta 

əsrlərin türk mədəniyyətinin öyrənilməsinə və təbliğinə kifayət qədər diqqət göstərilməmiĢdir.  

Ortaq türk mədəniyyətinin tərkib hissəsi olan Azərbaycan zəngin mədəniyyətə malik olan 

bir ölkədir. Azərbaycan xalqının zəngin musiqi mədəniyyətinin tarixi də çox qədim dövrlərdən 

xəbər verir. Bu baxımdan Gəmiqaya və Qobustan qayaüstü rəsmləri, eləcə də “Kitabi-Dədə 

Qorqud” dastanı xalqımızın ən qədim musiqi mədəniyyəti haqqında dolğun məlumat verir. 

Məqaləmizdə Erkən orta əsrlər dövrünün ortaq  türk alimlərinin, xüsusilə Fərabi, Ġbn Sina,  

Nizami Gəncəvi, Səfiəddin Urməvi və baĢqalarının musiqi nəzəriyyəsi bu müdrik Ģəxsiyyətlərin 

musiqi və musiqi tərbiyəsi haqqında  fikirləri də öyrənilmiĢdir.   

Açar sözlər:  Erkən orta əsrlər, ortaq türk mədəniyyəti, Kitabi Dədə Qorqud, Fərabi, Ġbn 

Sina, Nizami, Səfiəddin Urməvi, Əbdülqadir Marağayi. 

 

Erkən orta əsrlərin ortaq türk mədəniyyətinə nəzər  salmıĢ olsaq bu mədə-

niyyətin bütün sahələrdə dünya mədəniyyətinə çox böyük töhfələr verdiyini, 

dünya mədəniyyətini  zənginləĢdirdiyini görərik. Təəssüf ki, qədim Yunan, 

qədim Misir,  Çin, Hindistan mədəniyyəti  haqqında çox  danıĢılsa  da, yazılsa da 

qədim və orta əsrlərin türk mədəniyyətinin öyrənilməsinə və təbliğinə yetərincə 

diqqət göstərilməmiĢdir.      

Ortaq türk mədəniyyətinin tərkib hissəsi olan Azərbaycan zəngin mədəniy-

yətə  malik olan bir ölkədir. Azərbaycan xalqının zəngin musiqi mədəniyyətinin 

tarixi də çox-çox qədim dövrlərdən xəbər verir. Bu baxımdan Gəmiqaya və Qo-

bustan qayaüstü rəsmləri, eləcə də ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı xalqımızın ən 

qədim musiqi mədəniyyəti haqqında dolğun məlumat verir (1). Qobustan 

qayaüstü rəsmlərdə on bir Ģəxsin əl - ələ  tutub yallı getməsi, ən qədim musiqi 

alətinin -  ―QavaldaĢ‖ın burada mövcud olması insanların  yüksək mədəniyyətin-

dən, yüksək  bədii  zövqündən xəbər  verir.   

Uzun illər boyu xalqımızın ulu abidəsi olan ―Kitabi Dədə Qorqud‖ dastanı, 

tariximizi, ədəbiyyatımızı, folklorumuzu, mədəniyyətimizi, incəsənətimizi və 

bunun kimi bir bir çox elementləri özündə cəmləĢdirən ilk ana kitabımızdır. Bu 

yazılı abidəmizdə Vətənin dağları, çölləri, bulaqları, al-əlvan çəmənləri, əzəmətli 

qalaları, abidələri, habelə, xalqın məiĢət tərzi, yaĢayıĢı, adət-ənənələri, musiqisi  

haqqında söhbətlər gedir. 

Ortaq türk xalqlarının, xüsusilə Azərbaycan xalqının ana kitabı sayılan 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı insanlıq tarixini və xalqın mədəni həyatını 

öyrənmək baxımından çox böyükdür. Hələ X-XI əsrlər yazıya alınmıĢ bu ulu 

Ģifahi və yazılı mədəniyyət abidəsinin yaranmasını bir çox mütəxəssislər haqlı 
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olaraq daha qədim dövrlərə aid edirlər. Ən azı 1300 il bundan öncə meydana 

gəlmiĢ Dədə Qorqud dastanları qədim oğuzların həyat tərzini, adət və ənənələri-

ni, etnoqrafiya, psixologiya, dil, ədəbiyyat, incəsənət və ümumiyyətlə, bədii 

təfəkkür xüsusiyyətlərini öyrənmək baxımından əvəzsiz bir qaynaq hesab edilir.  

 ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ boylarında o zamanlar musiqi sənətinin inkiĢaf 

səviyyəsi, ictimai vəzifələri və təsir qüvvəsi haqqında   dəyərli məlumatar verilir. 

Bu ulu  dastanda  qədim çalğı alətləri, musiqi ilə bağlı maraqlı ifadə və deyimlər 

öz əksini tapmıĢdır.  

 ―Kitabi Dədə Qorqud‖ ortaq  türk xalqlarının möhtəĢəm tarixi mədəniyyət 

abidəsi kimi bir çox elm sahələrini dilçilik daha çox məĢğul etsə də, ədəbiyyat-

Ģünaslıq, mifologiya, etnoqrafiya, fəlsəfə, pedaqogika, psixologiya və s. musiqi 

sahəsi az öyrənilmiĢdir.   

QorqudĢünas alim  Orhan ġaiq Gökyayın ―Dede Korkut Hikâyeleri‖ adlı 

əsərində musiqi çalğı alətlərindən – qopuz, davul, zurna, nağara və borulardan 

bəhs  edilir (7, s. 18). Dastanda qopuz musiqi aləti haqqında  daha  geniĢ  yazılır 

və bu alət haqqında geniĢ təsəvvür  yaranır. Dastanda türklərin qədim qopuz aləti 

iki növdə göstərilsə də (mizrablı və kamanlı), üç simdən ibarət olduğu bildirilir  

və  aĢıq sazının sələfi kimi nəzərdən keçirilir. Digər alətlərdən kuus (və ya kus) 

haqqında da məlumat verilir və üzərinə qurd dərisi çəkilmiĢ, hərbi-siqnal təyinat-

lı və böyük ölçülü membranlı zərb aləti kimi açıqlanır.  Dastanın  qəhrəmanları 

qopuz çalır, soy soylayır, ―öz qüdrətini, doğma xalqını, təbiəti, sevgilisini 

tərifləyir, düĢmənləri isə lağa qoyur‖ (1, s.79).  Elin müdrik ağsaqqalı qoĢduğu 

nəğmələrin, qiymətli kəlamların geniĢ yayılmasını və gələcək nəsillərə ötürülmə-

sini ozanlara həvalə edir. 

      ―Kitabi Dədə Qorqud‖ dastanında təsvir edilən qəhrəmanlıq səhnələri ilə 

hərbi musiqi haqqında da müəyyən məlumatlar verilir. Bu növ musiqi igidlərin 

döyüĢ əhval-ruhiyyəsini qaldırmaq, onların qələbə əzmini gücləndirmək məqsədi 

daĢıyır və bir qayda olaraq, ağır savaĢlardan öncə Tanrıya dua etməklə bərabər 

icra olunur. Hərbi musiqinin ifasında çox zaman nəfəslə çalınan boru, zərb 

alətlərindən davul, nağara, bəzən də kus musiqi alətlərindən istifadə edilir. 

Əlbəttə, musiqi mədəniyyəti tarixindən bildiyimiz kimi, həmin zərb alətlərinin 

baĢqa vəzifələr də daĢıya bilməsi istisna edilmir. Məsələn, Bəybura oğlu Bamsı 

bəyin boyunda zurnaçılarla yanaĢı nağaraçıların toyda iĢtirakı qeyd olunmuĢdur. 

Davul, kus, boru alətləri isə dastanda istisnasız olaraq ölüm-dirim savaĢlarından 

əvvəl istifadə olunmuĢdur. Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boyda 

oxuyuruq:―Gumbur-gumbur davullar çalındı ol gün/ Burması altun tunc borular 

çalındı ol gün‖ (1,s. 81). 

         Dastanın mətnində davul və nağaranın tembr səslənməsini təyin edən 

―gumbur-gumbur‖ (baĢqa bir yerdə isə ―guppur-guppur‖) sözləri də diqqəti 

çəkir. Bu deyimlər, Ģübhəsiz, qorxunc və uğultulu zərbləri əks etdirən ‖gumb‖ 

və ―gup‖ kimi təqlidi sözlərdən törəmiĢdir. Onlara əlavə edilən ―ur‖ fonemləri 

də əhəmiyyətsiz deyil və həmin alətlərin guruldamasını andırır, hətta vurulan 

zərbələrin ritmik ifasında titrəyiĢli tremolo çalğısından istifadə olunduğunu 

xəyalımızda canlandırır. ―Ur‖  ―vur‖ kəlməsini  yaratmıĢdır.  
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Erkən orta əsrlər dövürnün ortaq  türk alimlərinin – xüsusilə Fərabi, Ġbn 

Sina,  Nizami Gəncəvi, Səfiəddin Urməvi və baĢqalarının  musiqi nəzəriyyəsi 

haqqında  dəyərli fikirləri olmuĢdur.  

          Əbu Nəsr Farabi (870-950)  X əsrdə  yaĢamıĢ büyük filosof, riyaziyyatçı, 

ensiklopedist  və musiqiĢünas  olmuĢdur. O, türk musiqi tarixində, ilk dəfə 

olaraq   dəyərli əsərlər  yazmıĢ,  dünya elm aləminə  musiqi nəzəriyyəsi və 

musiqi alətləri haqqında böyük  töhfələr  vermiĢdir. 

         Tarixə ―Müəllimi sani‖ (Ġkinci müəllim) ismi ile  daxil olmuĢ Farabi musi-

qi sahəsində  böyük xidmətlər göstərmiĢdir. O, ilk  dəfə  olaraq səs dalğalarını 

kağıza  köçürərərk musiqi  notlarının əsasını  yaratmıĢdır. Özü  musiqi  alətləri 

icad  etmiĢ  ve  musiqi alətləri haqqında- özəlliklə,  Ud, Saz, Tar, Dü tar, Miz-

mar, Tenbur  ve  baĢqa musiqi alətləri  haqqında  xüsusilə Qərb aləminə dəyərli 

məlumatlar vermiĢdir. O, bu gün Azərbaycanda çalınan, milli musiqi aləti olan 

tarı icad etmiĢdir. Əsərləri uzun illər Avropa, ġərq və Qərb universitetlərində 

öyrənilmiĢdir (4, s.28).    

Fərabi musiqi sahəsində çox büyük Ģöhrət qazanmıĢ, musiqi elminin inki-

Ģafında büyük xidmətləri və töhfələri olmuĢdur. Musiqinin elmi cəhətdən təs-

nifində onun riyaziyyatla sıx bağlı olduğunu və riyaziyyatın bir qolu olduğunu 

bildirmiĢdir. Fərabi bu sahədə elmi fəaliyətini  davam etdirmiĢ və musiqiyə  dair 

bir çox  müstəqil əsərlər yazmıĢ, ―El medhel ile sanaa el musiki‖', ― Kitab fi 

ihsa-ul ika va-l ikaat‖, ―Sanaate fi-l musiki‖' ve ―El musiki-l kebir‖' kimi Ģah 

əsərlər yaratmıĢıdr. 

         Fərabi səsin fiziki ve psixoloji təsirini açıqlamıĢ, keçmiĢ  musiqi alətləri 

olan ud, Xorasan tənburu, Bağdat tənburu, Mizmar ve Rubab kimi musiqi 

alətlərinin  özəlliklərini təhlil etmiĢdir. Fərabinin əsərlərində musiqi  terminləri 

ilə bərabər özünün nəzəri düĢüncələri  büyük əhəmiyyət kəsb edir. 

        El-Kindî ve Ġbn Sinanın musiqi haqqında əsərlərindən fərqli olaraq Fərabi 

musiqinin nəzəri problemlərinin və musiqi fəlsəfəsinin açıqlanmasına xüsusi 

diqqət yetirmiĢdir.  

Əbu Əli Ġbn Sinanın elmlərin təsnifatında  musiqiyə xüsusi yer ayırmasın-

da, mûsiqinin təməl məsələlərinə münasibəti və onun musiqi anlayıĢında 

Fərabinin təsiri özünü göstərmiĢdir. Ġbn Sina özündən əvvəlki musiqi bilicilərin-

dən öyrənmiĢ və onların əsərlərindən istifadə etmiĢ, fikir üstadı Fərabinin musiqi 

ile iağlı düĢüncələrini yenidən ələ alaraq incələmiĢdir.  Ġbn Sina Fərabidən çox 

yararlanmıĢdır və bu xüsusda,  musiqiyə riyazi elmlər arasında xüsusi yer 

verdiğini də  aydın görmək olur. O demiĢdir: ―Mən Aristoteli 40  dəfə oxudum, 

heç nə  anlamadım, amma,  Fərabini bir  dəfə oxudum və hər  Ģeyi  anladım, 

―ġəfa‖  və ―Tibb Qanunları‖  kitabını yazdım (3,s.189) .   

Daha sonralar  Ġbn Sina (980-1037), böyük Fərabiyə aid elmi bilikləri 

araĢdırmıĢdır. Ġbni Sinanın  əsərlərində qələmə aldığı səs sisteminin Azərbaycan, 

Fars, Ərəb, Özbək, Türkmən musiqisinə daha uyğun olduğu bilinməkdədir. 

        Ġbn Sina ―ġəfa‖  kitabında musiqi  haqqında düĢüncələrini açıqlamıĢ və 

―Cevâmi‘u Ġlmi‘l-Mûsika‖ adlı bir bölüm ayırmıĢdır. Bu bölümdə musiqinin 

mahiyyətini, not bilgiləri, aralıqlar, musiqi növləri, intiqal, ritm növləri, 

bəstəkarlıq, musiqi alətləri və xüsusilə musiqinin insan ruhuna  qida  verdiyini 
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söyləmiĢ və bir çox xəstəliklərin müalicəsində musiqinin təsiri haqqında dəyərli 

məlumatlar vermiĢdir.   

Ġbn Sina  musiqi haqqında  daha geniĢ məlumat  almaq üçün məĢhur 

Yunan alimi Oklidin kitablarına  baxılmasının vacibliyini də  qeyd etmiĢdir.   

          Musiqi səs sisteminin təkmilləĢdirilməsi isə heç Ģübhəsiz Səfiəddin 

Urməviyə aiddir (1216-1294). O, səkkizlik oktavaları on yedi səs aralığına 

bölərək  əldə  etdiyi səs sistemini daha da təkmilləĢdirmiĢ və pərdələri əbcəd sis-

teminə görə hərflərlə ifadə etmiĢdir. Səfiəddin Urməvi, Türk xalqının musiqi 

sənətçisi və xalqın ozan bir sənətkarı kimi musiqi  nəzəriyyəsini yazarkən, o 

dövrün bir çox xalq musiqi sazları içində uda daha çox ütünlük vermiĢdir.  

Urməvi, həmçinin Ərəb musiqisi, Ġran musiqisi, Kürd musiqisi və digər 

musiqilər haqqında  da dəyərli fikirlər  söyləmiĢ, musiqi  tarixində xüsusi  yer  

almıĢdır. Urməvi həm də  məĢhur xəttat olmuĢdur.  

Urməvinin, davamçısı XIV əsrdə Səfiəddin Əbdülqadir Marağayi (1353-

1435) olmuĢdur. Əbdülqədir hələ dörd yaĢında olarkən ―Qurani-Kərim‖i əzbər-

ləmiĢ, on yaĢında musiqi elminin əsaslarını mənimsəmiĢ, habelə qrammatika, 

ritorika və üslubiyyat elmlərini öyrənmiĢ və atası ilə birlikdə alim və Ģeyxlərin 

ədəbi, musiqi məclislərinə dəvət edilmiĢdir.  O, məclislərdə Quran ayələrini 

avazla oxumuĢ və mürəkkəb musiqi əsərləri ifa etmiĢdir.  

Marağayi Azərbaycan musiqisinin nəzəri məsələlərini geniĢ araĢdırmıĢ, 

musiqimizin səs sistemi, ladları, musiqi alətləri haqqında dəyərli əsərlər yazmıĢ-

dır. Marağayi Fərabini, Ġbn Sinanı, Səfiəddin Urməvini, Qütbəddin ġirazini 

oxumuĢ onların əsərlərindən faydalanmıĢdır. Onun musiqi nəzəriyyəsinə dair 

yazdığı əsərlər ġərqin və Qərbin böyük musiqi tədqiqatçıları və musiqiĢünas-

larının marağına səbəb olmuĢ və bu əsərlər dünyanın bir sıra dillərinə tərcümə 

edilmiĢdir  (2,s.42) 

        Əbdülaqadir Marağayi hələ 19 yaĢında olarkən sarayda musiqi üzrə təlimçi 

vəzifəsini daĢımıĢ,  musiqi nəzəriyyəsinə dair dəyərli fikirlər söyləmiĢ və br çox 

musiqi bəstələmiĢdir.  

Əbdülqadir Marağayi Səmərqənddə olarkən musiqi əsərləri və musiqiĢü-

naslıq risalələri yazır. Onun ―Kənz əl-əlhan‖ yəni-―Melodiyalar xəzinəsi‖ 

risaləsindəki melodiyalar Urməvinin hərfi-ədədi sistemi ilə verilmiĢdi. Burada 

hərflər səslərin yüksəkliyini, rəqəmlər uzunluğunu göstərir, ladın və vəznin adı 

isə melodiyanın ritm və quruluĢunu bildirirdi.Ġngilis musiqiĢünası C. Fermer bu 

risaləni təhlil edərək yazmıĢıdr ki, Marağayinin yaratdığı melodiyalar türklər 

arasında ―Giyar‖, yaxud da ―Kiyar‖adı ilə yaĢamaqdadır. 

Marağayinin ―Came əl-əlhan‖ (―Melodiyalar məcmusu‖) adlı musiqi 

nəzəriyyəsi əsəri 1405-ci ildə yazılmağa  baĢlamıĢ  və 1413-cü ildə  tamamlan-

mıĢdır.  Daha sonra o, ―Məqasid əl-əlhan‖ (―Melodiyaların məqsədi‖), ―Lahiy-

yə‖ (―Musiqi‖), ―ġərh əl-ədvar‖ (―Dövrələrə Ģərhlər‖) və ―Fəvaid-i əĢərə‖ (―On 

fayda‖) adlı əsərlərini qələmə almıĢdır. Onun sonuncu əsərləri yüksək mürək-

kəblik dərəcəsi ilə fərqlənmiĢ, ―Came əl-əlhan‖da ilk dəfə olaraq, fars 

musiqisinin geniĢ not yazısını  da  vermiĢdir. Marağayinin əsərlərində muğam 

nəzəriyyəsinə və o dövrün Ģifahi musiqi ənənəsinin digər janr və formalarına da 

geniĢ yer ayırdığı məlum olmuĢdur. O, Muğamlar haqqında belə yazırdı: 
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―Muğamın səsləri səslənmənin gözəlliyi və incəliyi prinsipinə əsaslanır ki, 

bunların da  sayı  ya  səkkizə, ya da  ona çatır.Marağayi öz musiqi risalələrininin  

böyük bir hissəsini fars dilində, bir hissəsini də Azərbaycan türkcəsində 

yazmıĢdır. Marağayi türk xalqlarının musiqisinə, xüsusilə aĢıq musiqisinə böyük 

diqqət yetirmiĢdir. O, öz əsərlərində doqquz əsas türk ladını və bütün Ģərq 

xalqları üçün ümumi olmaqla türk musiqisində daha çox iĢlənən ladları 

müəyyənləĢdirib ayırmıĢdır (ÜĢĢaq, Nəva, Busalik, Nehoft, Bayatı-Novruz). 

Marağayi öz əsərlərində simli alətlərdən kamança, hicaq, ney, tənbur, rübab, 

rudhani və s., nəfəs alətlərindən ağ ney, qara ney,balaban, zurna, burğu və baĢqa 

musiqi alətləri haqqnda  əsərlərində dəyərli  məlumatlar  vermiĢdir.  

          XII əsrdə yaĢamıĢ dahi Azərbaycan Ģairi Nizami Gəncəvinin poeziya  irsi 

Azərbaycan-türk musiqi mədəniyyətinin ilham mənbəyi olmuĢdur. 

     Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin 2021- ci ili  

―Nizami Gəncəvi ili‖ elan etməsi elm, sənət sahəsində çalıĢan insanları  daha  da 

ruhlandırmıĢdır. Ortaq türk mədəniyyətinin ulu Ģairi Nizami Gəncəvi  yaratdığı 

―Xəmsə‖si ilə  dünya Ģöhrəti qazanmıĢdır. Burada  toplanan poemalar insanları  

mənəvi kamilliyə, əxlaqi saflığa, etik-estetik mədəniyyətə, musiqi mədəniyyəti-

nə və musiqi zövqünə səsləmiĢdir.  

        Böyük mütəfəkkirin əsərləri ilə yaxından tanıĢ olduqca belə qənaətə gəlmək 

olur ki, həqiqi incəsənət, poeziya, musiqi, təsviri sənət həyatı, həqiqəti əks 

etdirir, insana güc  verir, onun ruhunu zənginləĢdirir. 

         Nizami Gəncəvi əsərlərində xalqımızın qədim musiqi mədəniyyətinin 

tarixindən, onun inkiĢafından, musiqi alətlərindən bəhs etməklə bərabər, 

musiqinin nəinki insanlara, hətta heyvanlara  təsir  gücünü bədii misralarla  daha 

aydın Ģəkildə Ģərh etmiĢdir. Onun əsərlərində mizrabla, kamanla, nəfəsilə 

çalınan, habelə zərb alətlərinin ən qədim nümunələrindən söhbət açılır.  Ud, rud, 

rübab, saz, çəng, qanun, kamança, ney, musiqar, Ģeypur, kərənay, nəfir, Ģahnəfir, 

kus, təbil, doxul, dəf, dairə, zəng, zindan, nağara və digər musiqi alətlərini 

yaradan və yüksək ifaçılıq məharəti göstərən sənətkarlardan, onların ifa etdiyi 

havaların estetik təsirindən bəhs edən misralar, poetik ümumiləĢdirmələr zövq 

oxĢayır.  

Nizaminin ―Ġsgəndərnamə‖ poeması incəsənətin estetikasını, estetik təsiri-

ni açıb göstərməkdə çox qüdrətli didaktik vasitədir, desək, daha doğru, daha əha-

təli olar. Poemanın ―Ġqbalnamə‖ bölməsinin ―Əflatunun çalğı aləti qayırması‖ 

hissəsində misralar  müğənniyə,musiqiĢünasa bir müraciətlə baĢlayır:  

Müğənni, ucalsın o incə səsin,  

Qızdırsın qoy bizi odlu nəfəsin.  

QızıĢsın iĢlərim, gəl, dadıma çat, 

Kömək ol, bazarım olmasın kasad! 

Daha sonra Nizami musiqi alətinə bir  sehirli qüvvə kimi baxır, onu gözəl 

təsvir edir.Musiqi alətini hikmət xəzinəsi adlandırır, aləti hazırlayan səsləndirən 

hər  elmdən və hər alimdən üstün hesab edilir.  

Hikmət xəzinəsi məndədir bütün,  

Mən oldum hikmətdə hamıdan üstün. 
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Nizami bu hikmət xəzinəsini yaradan ustadın Əflatun un timsalında  

tərənnüm  edir.  

 

Hamıdan biliyi artıqdı onun. 

Nə qədər vardısa orada alim,  

Hamıya olmuĢdu o ilk müəllim.  

Əflatun onlardan üz döndərərək  

Yox oldu saraydan Ənqa quĢutək.  

Gecəli-gündüzlü düĢündü ustad, 

Gizlində o, bir saz elədi icad (6, s.187 ). 

Nizami Gəncəvinin poeziyasına görkəmli Azərbaycan bəstəkarları müraci-

ət etmiĢlər: Əfrasiyab Bədəlbəylinin ―Nizami‖, Niyazinin ―Xosrov və ġirin‖ 

operaları, Soltan Hacıbəyovun ―Ġskəndər və çoban‖ çocuk operası, Fikrət Əmiro-

vun ―Gülüm‖ romans – qəzeli, ―Nizami‖ simfoniyası, Nizami baleti, Qara Qara-

yevin‖Payız‖ lirik xoru, ―Leyli və Məcnun‖ simfonik poeması, ―Yeddi gözəl‖ 

baleti ve  digər əsərlər yazılmıĢdır (5, s. 121). 

      Nizami Gəncəvinin sözlərinə ġərqdə ilk operanın banisi Üzeyir Hacıbəylinin 

1941-ci ildə yaratdığı ―Sənsiz‖ və ―Sevgili canan‖ romansları isə musiqi tari-

xində ilk Romans-qəzəl janrının yaranmasının əsasını qoymuĢdur. Səs və 

fortepiano üçün yazılmıĢ bu əsərlərdə romansın əsas xüsusiyyətləri, qəzəlin lirik 

məzımunu, muğamın lirikası və məntiq bir vəhdət halında birləĢmiĢdir (5).  

Dahi sənətkarın yaradıcılığına böyük qiymət verən Ulu öndər Heydər 

Əliyev 1995-ci ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun anadan olduğu günü – 18 

sentyabr ―Milli Musiqi Günü‖ kimi qeyd olunması haqqında Sərəncam imzala-

mıĢdır. Sərəncamda: ―Bizim gözəl incəsənətimiz, mədəniyyətimiz, bənzərsiz 

xalq musiqimiz və ondan bəhrələnən, onun əsasında yaranan müasir, peĢəkar 

musiqimiz var. Zənnimcə, peĢəkar musiqimiz həm görkəmli bəstəkarlarımızın, 

həm də mahir ifaçılarımızın ən böyük nailiyyətidir‖ – yazılır. Həmin tarixdən 

etibarən hər il sentyabrın 18-i Azərbaycanda ―Milli Musiqi Günü‖ (Üzeyir günü) 

kimi qeyd olunur. 
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РЕЗЮМЕ 

БИЛАЛ ЭРДОГАН 

ВЗГЛЯДЫ ОБЩЕТЮРКСКИХ  МЫСЛИТЕЛЕЙ О МУЗЫКЕ И МУЗЫКАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ В ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Если мы посмотрим на общетюркскую культуру раннего средневековья, мы 

увидим, что эта культура внесла большой вклад в мировую культуру во всех областях. К 
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сожалению, хотя о культуре Древней Греции, Древнего Египта, Китая, Индии сказано и 

написано много, изучению и пропаганде тюркской культуры древнего и средневековья 

уделяется недостаточно внимания. История богатой музыкальной культуры 

азербайджанского народа восходит к глубокой древности. В этом плане наскальные 

рисунки Гамигая и Гобустана, а также эпос «Китаби-Деде Горгуд» дают полную 

информацию о древнейшей музыкальной культуре нашего народа, в том числе 

общетюркских народов. Общетюркских  ученых раннего Средневековья, особенно у 

Фараби, Ибни Сины, Низами Гянджеви, Сафиеддина Урмави и других, были ценные 

представления о теории музыки. В нашей статье также изучались представления этих 

мудрых личностей о музыке и музыкальном образовании. 

Ключевые слова: раннее средневековье, общетюркская культура, Китаби-Дада 

Горгуд, Фараби, Ибн Сина, Низами, Сафиеддин Урмави, Абдулгадир Марагай. 

 

SUMMARY 

BILAL ERDOGAN 

VIEWS OF THE GENERAL TURKIC THINKERS ABOUT MUSIC AND MUSIC 

EDUCATION DURING THE EARLY MIDDLE AGES 

If we look at the general Turkic culture of the early Middle Ages, we will see that this 

culture has made a great contribution to world culture in all areas. Unfortunately, although a lot 

has been said and written about the culture of Ancient Greece, Ancient Egypt, China, India, 

insufficient attention is paid to the study and promotion of the Turkic culture of the ancient and 

Middle Ages. The history of the rich musical culture of the Azerbaijani people dates back to 

ancient times. In this regard, the rock paintings of Gamigay and Gobustan, as well as the epos 

"Kitabi-Dede Gorgud" provide complete information about the ancient musical culture of our 

people, including the pan-Turkic people. The general Turkic scholars of the early Middle Ages, 

especially Farabi, Ibni Sina, Nizami Ganjavi, Safieddin Urmavi and others, had valuable ideas 

about music theory, and our article also studied the ideas of these wise personalities about music 

and musical education. Farabi is the first music scholar who systematically wrote a book about 

music theory in Turkish music history. 

Key words: Early Middle Ages, common Turkish culture, Kitabi Dada Gorgud, Farabi, 

Ibn Sina, Nizami, Safieddin Urmavi, Abdulgadir Maragai. 

 
 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ĠDMANIN KÜTLƏVĠLĠYĠ GƏNC NƏSLĠN MƏNƏVĠ VƏ FĠZĠKĠ  

ĠNKĠġAFI ÜÇÜN VACĠBDĠR 

 

Məqalədə fiziki tərbiyənin yaranma tarixindən, mahiyyətindən söhbət açılır.Eyni 

zamanda fiziki tərbiyənin məktəblilərin, gənc nəslin inkiĢafında böyük rol oynadığından 

danıĢılır. 

Fiziki tərbiyə və idman sahəsi üzrə aparılan elmi-tədqiqat iĢlərinin məqsədi yaĢından, 

etnik mənĢəyindən, sağlamlıq vəziyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin idman fəaliyyəti 

dairəsinin geniĢləndirilməsi məsələsini həll etmək, idman və gənclər təĢkilatlarının, klubların, 

cəmiyyətlərin, həmçinin məĢqçi və könüllülərin dinamik Ģəbəkəsini yaratmaq, idmanla kütləvi 

Ģəkildə məĢğul olmaq üçün insanların problemlərinin həll yollarını tapmaqdır. Fiziki tərbiyə və 

idmanın kütləviliyini təmin etmək günümüzün vacib məsələlərindəndir. Ġdmanın kütləviliyi gənc 

nəslin mənəvi və fiziki inkiĢafı üçün vacibdir. 

Açar sözlər: fiziki tərbiyə, idman, hərəki bacarıqlar, ĠnkiĢaf Strategiyası ,Milli Strategiya 

və Dövlət Proqramı, hərbi-fiziki hаzırlıq, оv еtmək, аt çаpmаq, fiziki-hərbi möhkəmlik 

 

        ÜmumbəĢər milli mədəniyyətinə qоvuĢmuĢ və оnа dəyərli tövhələr vеrmiĢ 

milli mədəniyyətimizin tаriхi qədim, kеçdiyi yоl оlduqcа çətin və Ģərəfli 

оlmuĢdur. Bədən tərbiyəsi və idmаn milli mədəniyyətimizin tərkib hissəsi kimi 

milli mövcudluğumuzun dаimi dаyаğı оlmuĢ və gələcəkdə də оlаcаqdır. Bu 

bахımdаn хаlqımızın bədən tərbiyəsi və idmаnının inkiĢаf yоlunа nəzər sаlmаq 

хüsusi zəruriyyət kəsb еdir. Qədim Аzərbаycаndа ibtidаi icmа quruluĢunun 

mеydаnа gəlməsi, sinfi cəmiyyətin yаrаnmаsı fiziki qüvvə və bаcаrıqlаrın tək-

milləĢməsinə, mаddi, mənəvi nаiliyytlərin аrtmаsınа, sаğlаmlığın möhkəmlən-

dirilməsinə səbəb оlmuĢdur. Bütün bunlаr Аzərbаycаndа fiziki tərbiyənin mеy-

dаnа gəlməsinə təkаn vеrmiĢ, müdаfiə və hücum хаrаktеrli müхtəlif növ fiziki 

hərəkətlərdə öz əksini tаpmıĢdır. Аtçаpmа, nizə tullаmаq, cürbəcür оyunlаr öz 

inkiĢаfı mərhələsinə qədəm qоymuĢdur.  

Tаriхi mənbələrə və аrхеоlоji qаzıntılаrа istinаd еdərək göstərmək lа-

zımdır ki, Midiyа dövlətinin yаrаndığı dövrdə hərbi rеfоrmа kеçirildi, qоĢunlаrın 

hərbi-fiziki hаzırlığı dаhа dа аrtırıldı, nizə tullаyаnlаr, ох аtаnlаr və s. süvаri 

dəstələr yаrаndı. Midiyа hərbi süvаriləri qоĢun növü kimi ilk dəfə mеydаnа 

gələn ölkələrdən biri оldu. Midiyа dövlətinin süqutundаn sоnrа yеrli əhаli, qоĢun 

hissələri yаdеllilərə qаrĢı аmаnsız оlmuĢ, tоrpаq uğurundа böyük qəhrəmаnlıq 

nümаyiĢ еtdirmiĢlər. Qədim Аzərbаycаnın ġimаl vаdilərində yаĢаyаn аlbаnlаr 

аrаsındа оvçuluq, аtçаpmа inkiĢаf еtmiĢdir. Оnlаr vəhĢi hеyvаnlаrı qоvub nizə 

ilə, yахud охlа оvlаyırdılаr. Аlbаn dövləti hərbi-fiziki hаzırlığа хüsusi diqqət 

yеtirir, оnun döyüĢçüləri düz qılınclаrlа düĢmənlərə qаrĢı аmаnsız оlmuĢ, 

vuruĢlаrdаn Ģərəflə çıхmıĢlаr. DüĢmənlərə qаrĢı döyüĢdə kiĢilərlə bərаbər 

qаdınlаr dа döyüĢür və igidlik göstərirdilər. Аlbаnlаr bеĢ yаĢındаn bаĢlаyаrаq 

iyirmi dörd yаĢınа kimi kаmаndаn ох аtmаğı, nizə tullаmаğı və аt çаpmаğı, həttа 
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qаçıĢ hərəkətlərini də öyrənirdilər. 72 km məsаfəyə sürətlə qаçıĢ yаrıĢlаrı təĢkil 

оlunur, bu məsаfəni dəf еdənlər «ġаtır» (qаçıĢlа məĢğul оlаn аdаm) аdlаndırılır-

dı. Əlbəyаха vuruĢ və təkbətək döyüĢdə Аzərbаycаn bаhаdırlаrı, nəinki Qаfqаz-

dа, həttа ġərq ölkələrində öz məhаrətlərini dəfələrlə göstərmiĢlər.  

ġifаhi хаlq ədəbiyyаtının bütün jаnrlаrındа fiziki tərbiyənin öz əksini 

tаpdığını müĢаhidə еdirik. Qеyd еtməliyik ki, dаstаnlаrdаkı хаlq qəhrəmаnlаrı-

nın igid, cəsur, dözümlü, mübаriz və qоrхmаz оlmаlаrı оnlаrın müхtəlif növ 

оyunlаrlа, fiziki hərəkətlərlə irаdə və bədənlərini möhkəmləndirmələrinə səbəb 

оlmuĢdur. Hеrоdоtа, Diоdоrа, Kitаbi-Dədə-Qоrqudа, «Оğuznаmə»yə, «Qоbus-

nаmə»yə, dаstаn və nаğıllаrımızа (Kоrоğlu, Qаçаq Nəbi və s.), hаbеlə Y.V.Çə-

mənzəminli, Ə.ġ.HаĢımоvа və bаĢqаlаrının tədqiqаtlаrınа istinаd еtsək, Qоbus-

tаn qаyаlаrındа həkk еdilmiĢ təsvirləri təhlil еtsək, məlum оlur ki, qədim Аzər-

bаycаndа hərbi fiziki hаzrlığа хüsusi diqqət yеtirmiĢlər. Tоy mərаsimlərində, 

Nоvruz bаyrаmındа milli fiziki hərəkətlərdən, оyunlаrdаn istifаdə еtmiĢlər: «Оd 

üstündən tullаnmаq», «Çоvkаn» və s. оyunlаrı misаl göstərmək оlаr.  

Аzərbаycаndа Ģаhmаt оyununun gеniĢ vüsət tаpmаsı dа məlumdur. IХ 

əsrdə C.Nахçıvаni yаlnız Аzərbаycаndа dеyil, Qаfqаz və Оrtа Аsiyаdа ən güclü 

Ģаhmаtçı оlmuĢdur. Yunаnıstаn, Rоmа və Ģərq ölkələri ilə Аzərbаycаnın iqtisа-

di-siyаsi əlаqələrinin mövcudluğu bu ölkələrin ən yахĢı fiziki tərbiyə fоrmа və 

mеtоdlаrının tаriхi vətənimizdə mənimsənilməsinə zəmin yаrаtmıĢdır. Bunun 

хаlqımızın fiziki tərbiyəsinin inkiĢаfınа, ölkəmizdə ilk fiziki təriyə sistеminin 

yаrаnmаsınа müsbət təsiri оlmuĢdur və əksinə, Аzərbаycаn milli оyunlаrı, fiziki 

hərəkətləri bаĢqа ölkələrin fiziki tərbiyə və idmаnının fоrmаlаĢmаsınа öz müsbət 

təsirini göstərmiĢdir. «Cоvkаn» оyununun bizdən Hindistаnа, оrаdаn isə Ġngiltə-

rəyə kеçməsi bunа əyаni sübutdur.  

Fiziki tərbiyənin fоrmа və mеtоdlаrı əvvəlki kimi qаlmıĢdır. Lаkin islаm 

dininin gеniĢ yаyılmаsı nəticəsində, о, Аzərbаycаnın bədən tərbiyəsi və idmаn 

hərəkаtındа öz izini qоymuĢdur. Əgər qədim Аzərbаycаndа bədən tərbiyəsi 

ümumi tərbiyə sistеmində аpаrıcı rоl оynаyırdısа, оrtа əsrlərdə isə о ikinci plаnа 

kеçirildi. Əhаlinin intеllеktuаl və zеhni cəhətdən inkiĢаfınа səbəb оlаn оyun və 

hərəkətlərə аz fikir vеrilməyə bаĢlаndı. Bəzi оyunlаrа həttа qаdаğаlаr qоyuldu. 

Оnlаrın хаlqın həyаt tərzindən çıхаrılmаsınа səy göstərildi. Fiziki tərbiyəyə 

dеyil, dini-mənəvi tərbiyəyə dаhа üstünlük vеrildi, qаyğı göstərildi. Bu uzun 

çəkmədi. Yеrli fеоdаl dövlətləri yаrаndı ki, bu dа ХI əsrdən bаĢlаyаrаq ərəb 

iĢğаlçılаrını ərаzimizdən qоvmаq məqsədilə hərbiçilərin hərbi-fiziki hаzırlığınа 

diqqətin аrtırılmаsınа səbəb оldu. Həmin dövrdə ictimаi quruluĢа uyğun fiziki 

tərbiyə sistеmi yаrаndı. Fеоdаl gəncləri оv еtməklə, аt çаpmаqlа fiziki-hərbi 

möhkəmliyini аrtırır, kəndlilər isə yаlnız məiĢət оyunlаrı ilə məĢğul оlurdulаr. 

Çünki оnlаrın bаĢqа cür imkаnlаrı yох idi. Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, оrdu 

sırаlаrındа, həm də хаlq аrаsındа güləĢ, dаĢ qаldırmаq, аt sürmək, üzgüçülük, 

nizə tullаmаq, kаmаndаn ох аtmаq, qаçıĢ və s. milli idmаn növləri ilə məĢğul 

оlmаq kütləvi hаl аlmıĢdır. ХI-ХII əsrlərdə Аzərbаycаnın iri Ģəhərlərində cıdır 

mеydаnlаrı düzəldilir, аt sürmək, güllə аtmаq, Ģаhmаt yаrıĢlаrı kеçirilirdi. «Cоv-

kаn» оyunu təĢkil оlunurdu. Bu оyunlаr ciddi qаydа-qаnunlаrlа idаrə еdilirdi. 

Nizаmi, Хаqаni, Tusi, Əhvədi, M.Nахcıvаni kimi оrtа əsr mütəfəkkirlərinin 
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əsərlərində, хаlq оyunlаrındаn bəhs еdən еpizоdlаrın izаhınа və təhlilinə də rаst 

gəlirik. Böyük Nizаminin «Ġsgəndərnаmə» pоеmаsındа Ģаirin ilhаmlа yаrаtdığı 

pəhləvаnlаr surətləri, Ģübhəsiz, хаlq аrаsındа yаĢаmıĢ еl bаhаdırlаrının ümumi-

ləĢdirilmiĢ оbrаzlаrıdır. Çingizхаn, ġаh Ġsmаyıl Хətаi, ġаh Аbbаs dövründə 

ölkənin fiziki tərbiyəsi хеyli inkiĢаf еtmiĢdir. Bundаn əlаvə, Аzərbаycаnа _ Ģаn-

Ģöhrət gətirmiĢ «Zоrхаnаlаr» gеniĢ vüsət аlmıĢdır. Хüsusilə, Bаkıdа, ġаmахıdа, 

ġəkidə, Qаrаbаğdа, Nахcıvаndа «Zоrхаnа»lаrın təĢkil еdilməsi burаdа yüzlərlə 

cаvаnın öz fiziki hаzırlığını, fiziki gücünü аrtırmаsınа səbəb оlmuĢdur.  

Аzərbаycаndа ХIХ əsrin sоnu və ХХ əsrin əvvəllərində bədən tərbiyəsi və 

idmаnın inkiĢаfı görkəmli filоsоf, yаzıçı və Ģаirlərin əsərlərinə хüsusilə А.Bаkı-

хаnоvun, M.F.Ахundоvun, M.Kаzımbəy, H.Zərdаbi, N.Nərimаnоv və bаĢ-

qаlаrının tədqiqаtlаrınа istinаd еdərək dеyə bilərik ki, bu illərdə Аzərbаycаndа 

bədən tərbiyəsi və idmаnın inkiĢаfındа mühüm tərəqqi оlmuĢdur. ХIХ əsrdə 

Yахın və Оrtа ġərqdə və Zаqаfqаziyаdа sеçilib sаyılаn ġuĢаlı Nаbаt, Sаrаblı 

Rüstəm, Sеyidhəsən, Hüsеynqulu Hаcı Mürsəlqulu оğlu, M.А.Ахundоv və 

ġ.Аbdullаnın, hаbеlə ХХ əsrin əvvəllərində bеynəlхаlq аləmdə tаnınаn pеĢəkаr 

güləĢçi, dünyа çеmpiоnu Sаli Sülеymаn, RəĢid və CümĢüd Yusifоv, Еldаr və 

Çingiz Göyçаylı qаrdаĢlаrı, Məmmədəli Qаzахlı və b. yаĢаmıĢdır. Оnlаrın Аzər-

bаycаn idmаnının təbliğində dаnılmаz rоlu оlmuĢdur. ХХ əsrin bаĢlаnğıcındа 

nеft çıхаrılmаsı və еmаlı ilə əlаqədаr çохlu хаrici ölkə mütəхəsisləri, о 

cümlədən Rusiyаnın müхtəlif guĢələrindən fəhlələr Bаkıyа ахıĢıb gəlirdilər. 

Bunun nəticəsində Bаkıdа gimnаstikа, üzgüçülük, аğır аtlеtikа və s. idmаn 

növləri dаhа dа inkiĢаf еtməyə bаĢlаdı. Bu zаmаn Bаkıdа futbоl dа gеniĢ vüsət 

аldı. Ərаzi prinsiplərinə görə, həm də təhsil оcаqlаrındа futbоl kоmаndаlаrı 

yаrаndı, bеynəlхаlq görüĢlər kеçirilirdi.  

Fiziki keyfiyyətlərin xarakteristikası. 

Fiziki tərbiyə insаnın fiziki cəhətdən təkmilləĢməsinin idаrə оlunmаsının 

ümumi qаnunаuyğunluqlаrınа əsаslаnаn bir еlm оlmаqlа, həm də ümumi 

pеdаqоji qаnunаuyğunluqlаrа istinаd еdir. Fiziki tərbiyə  Ģagirdlərin fiziki kеy-

fiyyətlərinin inkiĢаfı, hərəki bаcаrıq və vərdiĢlərinin fоrmаlаĢmаsı yоllаrını 

mənimsədir. Аzərbаycаn fiziki tərbiyəsi milli dəyərlərə əsаslаnır, milli оyun-

lаrın, idmаn növlərinin inkiĢаfınа хidmət еdir. Fiziki tərbiyə digər еlmlərlə də 

əlаqədаrdır. Хüsusilə, аnаtоmiyа, biоlоgiyа, fiziоlоgiyа, gigiyеnа, kimyа və i.а. 

Fiziki tərbiyə psiхоlоgiyа, pеdаqоgikа еlmləri ilə də sıх bаğlı оlmаqlа yаnаĢı, bu 

еlmlərə əsаslаnаrаq təlim оlunur.  

Məktəbdə Ģagirdlərin əməyə hazırlanmasında fiziki hərəkətlərin öyrədil-

məsinin böyük əhəmiyyəti vardır. YeriĢ, qaçıĢ, tullanma, qaməti düzgün inkiĢaf 

etdirən və s. hərəkətlərin təlimi Ģagirdlərdə sürət, çeviklik, dözümlülük kimi 

fiziki və psixoloji keyfiyyətlərin tərbiyə olunmasına kömək edir, bu da onları 

dolayı yolla əməyə hazırlayır. Fiziki hərəkətlərlə müntəzəm məĢğul olan 

Ģagirdlər fiziki cəhətdən möhkəm və sağlam olur, müəyyən bir iĢi daha tez və 

keyfiyyətlə yerinə yetirirlər. 

Fiziki tərbiyə məĢğələlərində ritmililiyin gözlənilməsi, bilik, bacarıq və 

vərdiĢlərin aĢılanması, müvazinət hərəkətlərinin mənimsədilməsi Ģagirdlərin 

əməyə hazırlanmasında mühüm rol oynayır. 
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Fizioloji və psixoloji tədqiqatlardan aydın olur ki, fiziki hərəkətlər Ģagird-

lərin iĢ qabiliyyətini artırır, sağlamlığını möhkəmləndirir, fiziki inkiĢafına müs-

bət təsir göstərir Nəticədə Ģagirdlər həmin hərəkətlərlə ardıcıl məĢğul olmağa, 

onları düzgün və dəqiq yerinə yetirməyə çalıĢırlar. Bu həm də ürək fəaliyyətinin 

yaxĢılaĢmasına, maddələr mübadiləsinin tədricən sürətlənməsinə, əmək prosesi 

ilə əlaqədar keyfiyyətlərin yüksədilməsinə, habelə müvafiq hisslərin inkiĢafına 

müsbət təsir göstərir. ġagirdlərin əmək qabiliyyətini artıran Ģərtlərdən biri əmək 

elementlərinə malik fiziki hərəkətlərin tənəffüslə uyğunlaĢdırılmasıdır. Hərəkət-

lərin tənəffüslə əlaqələndirilməsi Ģagirdləri əməyə hazırlamağa zəmin yaradır. 

Nəhayət, təbii amillərin (hava, günəĢ, su) vasitəsilə bədənin möhkəmləndirilməsi 

də Ģagirdlərdə əmək qabiliyyətinin artırılmasına müsbət təsir göstərir. 

ġagirdlərin Ģəxsi həyatında və fiziki inkiĢafında mütəhərrik oyunların rolu 

böyük olub, onları əməyə hazırlayır, əmək prosesində lazım olan Ģərtləri (inti-

zam, qayda-qanun, çeviklik, dəyanətlilik və s.) yerinə yetirməyə alıĢdırır. 

Oyunlar təĢəbbüskarlıq, müstəqillik, mətanət, iĢgüzarlıq, yenilməzlik və s. kimi 

yüksək keyfiyyətlərin mənbəyi olmaqla, uĢaqları yaĢadıqları cəmiyyətə bağlayır, 

kollektivin Ģərəfini üstün tutur və bunu yerinə yetirməyə cəhd edir.  Elə 

mütəhərrik oyunlar vardır ki, onlar uĢaqları bilavasitə əmək iĢlərinə cəlb edir. 

Məsələn, «Qalalarla oyun» və «Evcik-evcik» oyunları buna misal ola bilər. 

«Qalalarla oyun»da uĢaqlar kollektiv surətdə qalanı sökmək, hasarları (daĢları) 

səliqə ilə bir yerə yığmaq, sonra sökülmüĢ daĢları divarda öz yerinə qoymaq 

kimi bir çox iĢlər görürlər; bu zaman uĢaqlardan kollektiv iĢləmələri, diqqətli 

olmaları, intizama riayət etmələri tələb olunur. Bu haqda verilən məlumat 

uĢaqları birgə ictimai-faydalı əməyə hazırlayır. Onlarda dostluq, yoldaĢlıq 

hissləri tərbiyə edir, hətta uĢaqlara hasarların gözəyarı ölçülməsi, müqayisə 

edilməsi, qalanın yaraĢıqlı, davamlı, yüksək estetik zövqdə tikilməsi kimi anla-

yıĢ verir. Bu oyun hər bir uĢağa müəyyən vəzifə və tapĢırıq verməklə yanaĢı, bir 

sıra nəzəri bilik əldə etməyə hazırlayır, onların yaradıcı təxəyyülünün inkiĢafına 

səbəb olur. Beləliklə, Ģagirdlər qalanın yenidənqurma iĢlərini müvəffəqiyyətlə 

baĢa çatdırırlar. 

        Ölkəmizin inkiĢafının indiki mərhələsində strateji məqsədi  ―Azərbaycan 

2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasına uyğun olaraq fiziki tərbiyə və 

idman sisteminin ölkədə tam və davamlı inkiĢafına nail olunması, onun köməyi 

ilə uĢaqların, yeniyetmə və gənclərin sağlamlığının yaxĢılaĢdırılması, bununla 

bağlı cəmiyyətdə aktual olan sosial və iqtisadi problemlərin həll edilməsi və 

müasir dövrün tələblərinə uyğun fəaliyyətin təĢkilidir. Bu sahədə əsas istiqamət-

lər,  fiziki tərbiyə və idman fəaliyyətinin məktəblilərin və tələbələrin Ģüurunda 

sağlam həyat tərzi kimi formalaĢması, onların fiziki inkiĢafında və fiziki 

kamilliyə çatmasında zəruri olan  qabiliyyətlərin təkmilləĢdirilməsi yolu ilə yük-

sək fiziki təhsil səviyyəsinə nail olmaq, yaradıcı düĢünən vətəndaĢ və Ģəxsiyyət 

yetiĢdirməkdir. 

Fiziki tərbiyə və idman sahəsi üzrə aparılan elmi-tədqiqat iĢlərinin 

məqsədi yaĢından, etnik mənĢəyindən, sağlamlıq vəziyyətindən asılı olmayaraq, 

hər kəsin idman fəaliyyəti dairəsinin geniĢləndirilməsi məsələsini həll etmək, 

idman və gənclər təĢkilatlarının, klubların, cəmiyyətlərin, həmçinin məĢqçi və 
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könüllülərin dinamik Ģəbəkəsini yaratmaq, idmanla kütləvi Ģəkildə məĢğul 

olmaq üçün insanların problemlərinin həll yollarını tapmaqdır. Fiziki tərbiyə və 

idmanın kütləviliyini təmin etmək günümüzün vacib məsələlərindəndir. Ġdmanın 

kütləviliyi gənc nəslin mənəvi və fiziki inkiĢafı üçün vacibdir. Ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyev fiziki tərbiyə və idmanın inkiĢafına çox böyük diqqət 

ayırmıĢ və öz çıxıĢlarının birində bu haqda belə demiĢdir: ―Ġdmanın və bədən 

tərbiyəsinin inkiĢafı üçün görülən iĢlər, gələcəkdə görəcəyimiz iĢlər, dövlətin və 

hökumətin siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir‖. 

Müasir dövrdə fiziki tərbiyə və idman öz aktuallığını qoruyub saxlayır. 

―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasının hazırlanması barədə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin verdiyi sərəncam, 

xalqımızın gələcəyə istiqamətlənmiĢ siyasətinin vacib hissələrindən biridir. Bu 

sərəncamda, Azərbaycan gənclərini sağlam və fəal həyat tərzinə təĢviq etmək və 

onların cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etmək məqsədi ilə 2013-2023-cü illəri 

əhatə edən ĠnkiĢaf Strategiyası və 2016-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı, 

bədən tərbiyəsi və idmanın inkiĢafı üzrə 2012-2020-ci illəri əhatə edən Milli 

Strategiya və Dövlət Proqramı hazırlanaraq həyata keçirilməkdədir. 

Bu gün ölkəmizdə cəmiyyətin inkiĢaf edən bütün sahələri kimi idman 

da  öz çiçəklənmə dövrünü yaĢayır. Yüksək  səviyyəli idman infrastrukturunun 

yaradılması və 50-yə yaxın olimpiya idman kompleksinin inĢa edilərək 

xalqımızın ixtiyarına verilməsi bunun təzahürüdür. Ölkə rəhbərliyi bu inkiĢafın 

bütün ölkəyə yayılmasını və idmanın kütləviləĢməsini istəyir. Paytaxtda və 

bölgələrdə güclü idman bazaları yaradılır ki, gənclərimiz bu bazalarda idmanla 

məĢğul olaraq sağlam böyüsünlər. 
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РЕЗЮМЕ 

НАИЛЬ АСКЕРОВ 

МАССОВОСТЬ СПОРТА НЕОБХОДИМА ДЛЯ ДУХОВНАЯ И ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ  

В статье рассматривается история и сущность физического воспитания, при этом 

говорится, что физическое воспитание играет большую роль в развитии школьников и 

подрастающего поколения. 

Целью исследований в области физического воспитания и спорта является решение 

вопроса о расширении сферы занятий спортом для всех, независимо от возраста, 

этнической принадлежности, состояния здоровья, создание динамичной сети спортивных 

и молодежных организаций, клубов, обществ, коучей и волонтеров, заключается в том, 

чтобы находить решения проблем людей, чтобы заниматься ими массово. Обеспечение 

популярности физической культуры и спорта является одним из важнейших вопросов на 

сегодняшний день. Популярность спорта важна для духовного и физического развития 

подрастающего поколения. 

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, Стратегия развития, 

Национальная стратегия и Государственная программа, военно-физическая подготовка, 

охота, верховая езда 

SUMMARY 

NAIL ASGAROV 

THE MASSIVENESS OF SPORTS IS IMPORTANT FOR THE SPIRITUAL AND 

PHYSICAL DEVELOPMENT OF THE YOUNG GENERATION 

The article discusses the history and essence of physical education. At the same time, it is 

said that physical education plays a great role in the development of schoolchildren and the 

younger generation. 

The purpose of research in the field of physical education and sports is to address the issue of 

expanding the scope of sports activities for everyone, regardless of age, ethnic origin, health 

status, to create a dynamic network of sports and youth organizations, clubs, societies, coaches 

and volunteers. is to find solutions to people's problems in order to engage en masse. Ensuring 

the popularity of physical education and sports is one of the most important issues today. The 

popularity of sports is important for the spiritual and physical development of the younger 

generation. 

Keywords: physical education, sports, motor skills, Development Strategy, National 

Strategy and State Program, military-physical training, hunting, horse-riding, physical-military 

strength 
 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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UġAQLARDA BƏDĠĠ ESTETĠK TƏRBĠYƏNĠN FORMALAġDIRILMASINDA 

MUSĠQĠNĠN ROLU 

 

UĢaq təfəkkürünün inkiĢafında, bədii-estetik tərbiyəsinin formalaĢmasında musiqinin rolu 

danılmaz bir faktordur. Musiqi azyaĢlıların elastik emosional təbiətinə o qədər yaxındır ki, bu 

proses təbii olaraq qarĢılanmalıdır. Musiqi azyaĢlılarda estetik qavrayıĢı inkiĢaf etdirməklə 

yanaĢı, duyğuları zənginləĢir, düĢünmə tezliyini artırır və sistemə salır. Musiqi bu yaĢ 

qruplarında fərqli hisslər oyadır, emosiyaların dəyiĢməsini sürətləndirir və sinir sisteminin 

inkiĢafında mühüm yer tutur. Təcrübələr göstərir ki, istənilən musiqi alətində ifa edən uĢaqların 

digər uĢaqlara nisbətən yaddaĢı daha çevik, əqli inkiĢafı daha sürətli olur. Ġfa sənətinin zəngin 

söz ehtiyatına sahib nəsil formalaĢdırdığı məlumdur.  

Açar sözlər: Musiqi, estetik tərbiyə, musiqinin tədrisi, uĢaqların tərbiyəsində musiqinin 

rolu, musiqi məktəbləri 

 

ġəxsiyyətin hərtərəfli inkiĢafını mürəkkəb bir proses adlandırmaq olar, 

belə ki, Ģəxsiyyətin tamlığı və orjinallığı onun dinamik inkiĢafının nəticəsidir. 

Bu nəticədə Ģəxsiyyət bədii surətdə özünütəsdiqlə təzahür edir. Özünütəsdiqə 

əsaslı zəmin yaradan musiqi milli təfəkkürün, milli Ģüurun formalaĢması 

Ģəxsiyyətin formalaĢmasına da imkan verir. 

Ümumi tərbiyənin tərkib hissəsi olan estetik tərbiyə ölkəmizin bütün 

ictimai, siyasi və iqtisadi həyatında çox mühüm yer tutur. 

―Gerçəkliyin estetik mənimsənilməsinin ən yüksək forması - inkiĢaf etmiĢ 

estetik Ģüurun ifadəsi, insanın bədii fəaliyyətinin xüsusi biçimi və gerçəkliyin 

hissi-obrazlı dərki olan incəsənətdir. Ġncəsənət insanların duyğularını təkmilləĢ-

dirir və inkiĢaf etdirir, insan onun vasitəsilə ətraf gerçəkliyi təkcə dərk etmir, 

həm də özünü Ģəxsiyyət kimi anlayır və təsdiq edir, çünki incəsənət insanın 

hərtərəfli formalaĢmasına, ümumiyyətlə onun mənəvi aləminin inkiĢafına kömək 

edir. O, emosiyaları cilalayır, dərinləĢdirir və istiqamətləndirir, fantaziya yaradır, 

düĢüncəni fəallaĢdırır, əxlaqi prinsipləri formalaĢdırır, dünyagörüĢünü geniĢlən-

dirir, ideya mövqelərini  möhkəmləndirir‖ (1, s. 8)  

Musiqi bəĢəriyyətin ortaq dəyəridir, o elə bir incəsənət növüdür ki, insan-

ların daha asan duyduğu və mənəvi cəhətdən bəĢər övladına ən yaxın olan 

növlərindəndir. Hətta musiqinin emosianal təsiri bütün digər sənət növlərindən 

daha çox olduğunu desək yanılmarıq. Musiqi sözlə ifadə edilməyən, əqlin yox 

hissiyyatın süzgəcindən keçməklə hiss-həyəcanı artırır.  

Laylaları xatırlayaq, doğulduğumuz andan qulağımızda anamızın laylası 

eĢidilir və qəlbimizdə öz əksini tapır, nəcib ruhlu Ģəxsiyyət kimi formalaĢmağı-

mıza zəmin yaradır.  

Musiqidən müalicə vasitəsi kimi istifadə edilməsini qədim mənbələrdə 

görürük. Musiqi və təbabət əsrlər boyu bir-birindən ayrılmaz olmuĢ və gələcəkdə 

də belə olacaqdır. Musiqinin Ģəfa gücü müxtəlif qitələrdə geniĢ yayılmıĢdır. 
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Mir Möhsüm Nəvvab 1884-cü ildə yazdığı "Vizuhül-ərqam" əsərində 

musiqinin müalicə əhəmiyyətinə diqqət yetirmiĢdir. Görkəmli musiqiçi, maarifçi 

Ģair və filosofun musiqi sənətinin incəliklərinə bələd olduğunu görürük, onun 

musiqinin insan Ģəxsiyyətinin formalaĢmasında rolunu yüksək qiymətləndirməsi 

olduqca maraq doğurur. Belə ki, biz görürük ki, o zamanlar Azərbaycanda da 

musiqi müalicə vasitəsi kimi istifadə olunub.   

Musiqi incəsənətin baĢqa  növlərindən fərqli olaraq hisslərə birbaĢa təsir 

göstərir, ecazkar qüvvəyə malikdir insanlara ən gözəl bir nemət, yaxın sirdaĢ və 

yoldaĢ olmuĢdur. Musiqi qüdrətli estetik tərbiyə vasitəsi kimi insanların 

tərbiyəsində bir baĢa rola malikdir. 

Ümumiyyətlə musiqi müəllimi, musiqiçi bilməlidir ki, musiqi həyat 

sevgisi, yurdsevərlik duyğuları aĢılayır. Musiqi tərbiyəsi insan tərbiyəsidir. 

Müəllim ən ümdə məsələləri məhz musiqi vasitəsilə azyaĢlıya aĢılaya bilər. 

Zövqün, estetik tərbiyənin formalaĢmasında birbaĢa rolu olan musiqi mənəvi 

tutumu artırır, Ģəxsiyyətin bir baĢa formalaĢmasına zəmin yaradır. 

Estetik tərbiyənin ən mühüm vasitəsi kimi musiqi və onun tədrisi xüsusi 

önəm kəsb etdiyindən respublikamızda bədii zövqün inkiĢafı və musiqinin baĢa 

düĢülməsi üçün xeyli iĢlər görülmüĢdür. Gündüz və axĢam musiqi məktəbləri 

Ģəbəkəsi yaradılması, məktəblərdə, peĢə təhsili ocaqlarında, uĢaq və gənclər 

saraylarında, mədəniyyət evlərində və s. musiqi dərnəkləri fəaliyyət göstərməsi 

bunlardan bir neçəsidir. Ġstisnasız olaraq bütün uĢaqların məqsədyönlü, ardıcıl 

musiqi tərbiyəsi yalnız ümumtəhsil məktəblərindəki musiqi dərslərində həyata 

keçirilə bilər. 

Ümumiyyətlə musiqinin tərbiyəvi cəhətlərindən danıĢırıqsa bunların 

həyata keçirilməsi yolları da olduqca maraqlıdır. Bu baxımdan aĢağıda qeyd 

olunan sitat olduqca maraqlıdır. ―UĢaq və gənclərə ümumi musiqi tərbiyəsi 

vermək, onları yüksək musiqi sənətinə cəlb etmək ən yaxĢı xalq, klassik, xarici, 

Azərbaycan musiqisi, habelə müasir bəstəkarların əsərləri nümunəsində estetik 

zövq formalaĢdırmaq, "Fəal bədii özfəaliyyət iĢtirakçılarını, musiqi-estetik 

biliklərin  təbliğatçılarını tərbiyə etmək, böyüməkdə olan nəslin mənəviyyata 

dövrümüzün tələbləri ruhunda təkmilləĢdirilməsinə kömək göstərmək - musiqi-

estetik tərbiyə iĢinin istiqamətləri bunlardır‖ (1, s. 8). 

Hələ qədim dövrlərdən insanın tərbiyəsində, onun mənəviyyatının 

kamilləĢməsində və inkiĢaf etməsində incəsənətin rolu qeyd olunmuĢdur. 

Görkəmli filosoflardan Aristotel incəsənəti insanların mənəviyyatı ilə bağlayaraq 

deyirdi ki, ―o, xeyirxahlığın, kamilləĢmə məsələsinin ayrılmaz hissəsidir; o, 

ruhun "katarsisi" (təmizlənməsi) vasitəsilə insanı alçaq ehtiraslardan 

uzaqlaĢdırır‖ (3). XII əsrin dahi mütəfəkkirlərindən, o cümlədən, Ģair Nizami 

Gəncəviyə görə incəsənət insanlara yaĢamaqda kömək etməli, onlara 

xeyirxahlıq, ədalətlilik hissləri təlqin etməli, mənən yüksəltməli, gözəllik idealı 

aĢılamalıdır.  

Dünyanın bütün mütərəqqi bəstəkarlarının yaradıcılığında estetik tərbiyə 

məsələsi ön planda durur və əhəmiyyəti böyükdür. Çünki məhz musiqi sənətinin 

qüvvəti də onun dərin mənəvi, tərbiyəvi əhəmiyyətindədir. Kifayət qədər 

bəstəkar göstərmək olar ki, onlar musiqi yaradıcılığında olduğu kimi, elmi-
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publisistik irsində də musiqinin insana verdiyi estetik təsir məsələsinə böyük 

diqqət yetirirlər. Əlbəttə ki, bəstəkarların musiqi əsərləri vasitəsilə insanlara 

aĢıladığı hisslərin onun nəzəri mülahizələri ilə ifadəsi də diqqəti cəlb edir və 

musiqinin estetik tərbiyəsi məsələsinin öyrənilməsində bu cəhəti xüsusi 

əhəmiyyətli saymaq olar.  

Bu baxımdan zəmanəmizin görkəmli bəstəkarlarından Qara Qarayevin 

elmi-publisistik irsinə müraciət etmək maraq doğurur. Qara Qarayevin 

məqalələrində aĢıladığı fikir və mülahizələrə fikir versək, musiqinin müasir 

insana estetik təsiri məsələsinə xüsusi diqqət yetirilirdiyini görərik. Musiqi 

müəyyən dünyagörüĢünə, estetik ideala, gözəllik haqqında Ģəxsi təsəvvürə və 

xüsusi istedada malik olan bəstəkarlar tərəfindən yaradılır, buna görə də 

musiqinin estetik rolu, onun tərbiyəvi funksiyası çox halda sənətkarın özünün bu 

mövzunun nə dərəcədə qavramasından, dərk etməsindən asılı olur. Sənətkar 

qavradığı estetik duyğu və düĢüncələri isə ən obrazlı Ģəkildə qarĢısındakına 

çatdırır. 

Q.Qarayev incəsənətin bütün növlərini xüsusi qeyd etsə də, onlar arasında 

musiqinin insana təsirini daha da önə çıxararaq, bildirir: "Radio, televizor… 

əsrində musiqi insanın psixoloji və emosional əhval-ruhiyyəsinin 

formalaĢmasına təsir göstərərək, möhtəĢəm təbliğat alətinə çevrilir" (2, s. 45). 

Buna görə də sənətkarlar incəsənətin təmizliyi, kamilliyi, məzmunluğu uğrunda 

daim mübarizə aparmalı və yadda saxlamalıdırlar ki, incəsənət milyonlarla 

insanın duyğu tərənnümünə birbaĢa müraciət edir. Q.Qarayev haqlı olaraq qeyd 

edir ki, dövrümüzdə "adamlar musiqiyə təkcə əyləncə vasitəsi kimi baxmır, 

musiqidə zəka və qəlb üçün qida axtarır, öz mənəvi aləminin hüdudlarını 

geniĢləndirməyə çalıĢırlar". 

Təbii ki, musiqi insana həyatın gözəl cəhətlərini görməyə, dünyanın estetik 

gözəlliyini bir üst səviyyədə dərk etməyə kömək edir, insanın mənəvi aləmini 

hiss və duyğularla zənginləĢdirir. Ona dərin mənalar qatır. Musiqi insanların 

qarĢısında "gözəllik, səadət, sevinc dünyası" açır. Bu mövzuda isə musiqi və 

həmin musiqini qavrayan insanın estetik ideallarının və zövqünün qarĢılıqlı 

əlaqəsini nəzərə almaq ələlxüsus lazımdır.  

Öz təbiətinə görə incəsənət estetik tərbiyə üçün yaranmıĢdır, burada estetik 

zövqün inkiĢafı zəruri məsələdir. Insanda estetik hisslər sənətkarın ona təlqin 

etdiyi vasitələrlə formalaĢır və ümumiləĢdirilir. Aydın məsələdir ki, inkiĢaf etmiĢ 

duyğu tərənnümünü, məhz inkiĢaf etmiĢ estetik hisslər qavraya bilər. Əlbəttə ki, 

hər bir insan musiqidən kifayət qədər zövq almıĢ ola bilər, lakin estetik hislərin, 

duyğu və düĢüncələrin insanlara bu qədər dolğun çatdırılması bir qədər ali 

prosesdir. 

Q.Qarayev estetik tərbiyə problemini hələ uĢaqlıq çağlarından baĢlayaraq 

həll etməyi məqsədəuyğun bilmiĢdir: "Mən belə fikirləĢirəm ki, uĢaq əlifba ilə 

yanaĢı, qammanın əsas səslərilə, eləcə də spektrin əsas rənglərilə tanıĢ olmalıdır. 

Bu, onun təxəyyülünü zəngin, qüvvətli və çoxcəhətli edər. Sonralar o baĢa 

düĢəcək ki, rənglərin həmahəngliyi, harmoniya, melodiya duyumu yaradır" (2, s. 

63).  Bəstəkarın fikrincə, estetik tərbiyə olmadan gözəllik hissinə malik həssas  

qəlbli və ali instinktə malik insan yetiĢdirmək olmaz.  
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Estetik tərbiyə məsələsi yalnız musiqi ilə tanıĢ olduqda bitmir. Q.Qaraye-

vin fikrincə, estetik tərbiyə anlayıĢına, həmçinin, bəstəkarların dinləyicilərlə 

yaradıcılıq görüĢləri də daxildir.  

Professional təhsillə yanaĢı, insanların musiqi mövzusundakı maarifləndi-

rilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Vaxtilə Üzeyir Hacıbəyov da musiqi 

ocaqlarının açılmasını, populyar konsertlərin verilməsini, musiqili teatrların 

sisteminin geniĢləndirilməsini və s. bu kimi tədbirləri estetik tərbiyənin aĢılan-

ması fəaliyyətinin mühüm Ģərti hesab edirdi. ġübhəsiz ki, bir vaxtlar fəaliyyət 

göstərən mədəniyyət universitetləri, xalq konservatoriyası insanların estetik 

zövqünün tərbiyələndirilməsi məsələsində müəyyən nailiyyətlər əldə etmiĢ və 

zəmanənin tələbini kifayət qədər qarĢılamıĢdılar. Lakin çox təəssüf ki, müasir 

dövrdə onların fəaliyyəti heç də qənaətbəxĢ deyildir və musiqi maarifləndirməsi 

iĢi estetik tərbiyənin mühüm tərkib hissəsi kimi diqqətdən kənarda qalmıĢdır. 

Bunun yaratdığı mənfi hallar isə musiqi sənətində özünü göstərməkdədir. 

Məlumdur ki, insanın estetik zövqünün, o cümlədən, duyğularının tərbiyə 

edilməsində musiqinin rolu məsələsi böyük rus musiqiĢünası B.Asafyevin də 

diqqət mərkəzində dayanmaqda idi. Bu məsələnin həllində B.Asafyev profess-

sional musiqiçilərin kütlələrlə sıx əlaqəsini mühüm amil kimi qiymətləndirərək 

qeyd edirdi ki, insanları elə tərbiyə etmək lazımdır ki, onlar musiqiyə böyük 

mədəniyyət mənbəyi kimi baxsınlar. 

B.Asafyev xüsusilə ümumtəhsil məktəblərində musiqiyə böyük diqqət 

verilməsini mühüm məsələ kimi qarĢıya çəkir və bu prosesin zəruriliyindən söz 

açırdı. O, belə hesab edir ki, məktəbdə musiqini həmin dövrün bədii tendensiya 

və ölçülərinə uyğun olaraq tədris etmək Ģərtdir. B.Asafyev deyirdi ki, "həm bədii 

qiymətləndirmə, həm də estetik zövq musiqi ilə təmas prosesində yaranıb inkiĢaf 

edir, lakin bu, heç də mütləq qəbul olunmuĢ proqram olmamalıdır" (4, s. 21).  

B.Asafyev uĢaqlarda musiqiyə yaradıcı münasibət hissi aĢılamağın 

tərəfdarı idi. Buna görə də onları qamma və intervallarla tanıĢ etməyi lazım 

bilirdi. Onun fikrincə, quru izahat heç bir fayda verməz. Bu iĢdə klassik və xalq 

musiqisinin ən yaxĢı nümunələrindən istifadə olunması məqsədə uyğundur. O, 

belə hesab edirdi ki, musiqi müəllimindən də çox Ģey asılıdır. Müəllim uĢaqları 

hər hansı bir Ģeyə məcbur etməməli, əksinə, onları Ģüurlu surətdə qiymətli bədii 

sərvətləri mümkün qədər geniĢ dairədə anlamağa yönəltməlidir (3).  

Musiqi təhsilinin önəmi daim tərbiyəçinin və müəllimin nəzərində olmalı, 

tədris prossesində bu məsələlər diqqətdən kənarda qalmamalıdır. AraĢdırmaların 

nəticəsi olaraq onu da qeyd etmək lazımdır ki, müəllimin və tərbiyəçinin seçdiyi 

düzgün nümunələr azyaĢlının gələcək estetik tərbiyəsinin formalaĢmasında 

birbaĢa rol oynayır. Min il əvvəldən qeyd olunan məsələlərin bu gün üçün də 

aktuallığı danılmazdır. Tədris prosesində aparılan təlimin önəmi bəndlərdə 

geniĢliyi ilə açıqlanmıĢdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ТОГРУЛ ГУЛИЕВ 

РОЛЬ МУЗЫКИ В ФОРМИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Роль музыки в развитии мышления детей, в формировании художественно-

эстетического воспитания является неоспоримым фактором. Музыка настолько близка 

податливой эмоциональной природе молодежи, что этот процесс следует приветствовать 

как естественный. Помимо развития эстетического восприятия у детей, музыка обогащает 

эмоции, увеличивает частоту мышления и систематизирует его. Музыка вызывает в этих 

возрастных группах разные чувства, ускоряет смену эмоций и занимает важное место в 

развитии нервной системы. Эксперименты показывают, что дети, играющие на любом 

музыкальном инструменте, обладают более гибкой памятью и более быстрым умственным 

развитием, чем другие дети. Известно, что исполнительское искусство формирует 

поколение с богатым словарным запасом. 

Ключевые слова: Музыка, эстетическое воспитание, обучение музыке, роль 

музыки в воспитании детей, музыкальные школы. 

 

SUMMARY 

TOGRUL GULIYEV 

THE ROLE OF MUSIC IN THE FORMATION OF ARTISTIC AESTHETIC 

EDUCATION IN CHILDREN 

The role of music in the development of children's thinking, in the formation of artistic 

and aesthetic education is an undeniable factor. Music is so close to the malleable emotional 

nature of young people that this process should be welcomed as natural. In addition to 

developing aesthetic perception in children, music enriches emotions, increases the frequency of 

thinking and systematizes it. Music evokes different feelings in these age groups, accelerates the 

change of emotions and takes an important place in the development of the nervous system. 

Experiments show that children who play any musical instrument have a more flexible memory 

and faster mental development than other children. It is known that performing arts form a 

generation with a rich vocabulary. 

Key words: Music, aesthetic education, teaching music, the role of music in children's 

education, music schools 

 
 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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RĠYAZĠYYATIN TƏDRĠSĠ PROSESĠNDƏ MÜASĠR TEXNOLOGĠYALARDAN  

ĠSTĠFADƏ 

  

Məqalədə riyaziyyat təlimində müasir pedaqoji texnologiyalardan istifadənin əhəmiy-

yətindən bəhs edilmiĢdir. Riyaziyyat dərslərinin yeni təlim üsulları, texnologiyalar əsasında 

qurulması Ģagirdlərin riyazi və məntiqi təfəkkürünü, yaradıcı fəaliyyətini  inkiĢaf etdirir, 

Ģagirdlərin elmi dünyagörüĢünü geniĢləndirir. Müasir pedaqoji texnologiyalara əsaslanan 

interaktiv dərslər sadəcə maraqlı olmaqla yetinmir, həmçinin öyrənilən materialın tətbiqinə, 

mövzunun yaddaqalan olmasına, öyrənənlərin dərketmə qabiliyyətlərinin inkiĢafına, təlim 

prosesində bütün Ģagirdlərin fəal iĢtirakına və ən əsası isə nəticəyönümlülüyə əsas verir.  

Açar sözlər: Məktəb, Ģagird, müəllim, riyaziyyat, yeni təlim texnologiyaları, təlim 

üsulları, interaktiv metodlar. 

 

Müasir dövrdə təhsilin inkiĢafı və təkmilləĢdirilməsində yeni pedaqoji 

texnologiyaların tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Son dövrlərdə geniĢ tətbiq  

edilən pedaqoji texnologiyalar pedaqoji prosesdə müəllimlərin ən yaxın 

köməkçisinə çevrilmiĢ, təhsilin keyfiyyətini yüksəlməsinə xeyli dərəcədə müsbət 

təsir, göstərmiĢ və Ģagirdlərin elmi dünyagörüĢlərinin yüksəlməsinə, elmi-texniki 

biliklərinin geniĢlənməsinə əlveriĢli imkanlar yaradır.   

Bütün bunlar da ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan fənlər sırasında 

riyaziyyatın yerini müəyyən etməklə yanaĢı, onun tədrisi qarĢısında qoyulan əsas 

məqsəd və vəzifələr Azərbaycan Rspublikasının Ümumtəhsil Məktəbləri üçün 

riyaziyyat fənni üzrə təhsil proqramında (kurikulumu) (I-XI siniflər) (1) 

göstərilmiĢdir ki, onları aĢağıdakı kimi ümumiləĢdirmək olar: həmin məqsəd və 

vəzifəlr aĢağıdaki kimi  belə göstərilmiĢdir:    

1) Riyaziyyatın gerçəkliyi təsviretmə və dərketmə metodu olması barədə 

Ģagirdlərdə riyazi təfəkkür tərzi formalaĢdırmaq.  

2) Riyaziyyatın ümumbəĢəri mədəniyyətin tərkib hissəsi və cəmiyyətin 

inkiĢafının hərəkətverici qüvvəsi olması haqqında Ģagirdlərdə real təsəvvürlər 

yaratmaq. 

3) Təhsili davam etdirmək, digər fənləri öyrənmək, praktik fəaliyyətdə 

tətbiq    məqsədilə ən zəruri bilik, bacarıq və vərdiĢlərə yiyələnmək üçün real 

zəmin  yaratmaq. 

Bütün bunları  həyata keçirməık üçün səriĢtəli müəllim kadrlarının 

hazırlığı tələb olunur ki, 24 oktyabr, 2013 cü il tarixli ölkə prezidenti, cənab 

Ġlham Əliyevin  ―Azərbaycan respublikasında təhslin inkiĢafı üzrə Dövlət Təhsil 

Strategiaysı‖ haqqında Sərəncamında deyilir: ―Müasir dövrdə təhsilin iqtisadi 

həyatda rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmıĢdır. Hazırda təhsil iqtisadiyyatda tələb 

olunan bilik və bacarıqların aĢılanması ilə bərabər, vətəndaĢın gələcək həyata və 
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cəmiyyətə inteqrasiyasına hərtərəfli hazırlığı kimi vəzifələri yerinə yetirməlidir. 

Ġnsanın ömür boyu təhsil almaq tələbatının ödənilməsi isə təhsilin iqtisadi 

həyatda rolunu yüksəldən amillərdən ən mühümüdür‖ (2). Bu baxımdan hər bir  

müəllimin yeni təlim texnologiyalarından istifadə etməsi zəruridir. Yeni təlim 

texnologiyalarına istinad edən müasir dərsin təĢkili, onun mahiyəti cəmiyətin 

özünəməxsusluğunu, tələblərini nəzərə almaqla, elmin müasir səviyyəsini və 

yeni pedaqoji texnologiyaların tələblərini ödəyə bilməsidir. Ona görə də müasir 

dərsin təĢkili kifayət qədər çeviklik və dinamiklik tələb edir. 

Yeni təlim texnologiyalarında Ģagirdlərin intelekltual, mənəvi cəhətdən 

inkiĢaf etdirilməsi ön plana çəkilməkdədir. Yeni texnologoyaların təlimdə tətbiqi 

Ģagirdlərin öz fikirlərini daha aydın, daha məntiqi ardıcıllıqla ifadə etmələrinə 

əlveriĢli imkanlar  və Ģərait yaradır. Riyaziyyat dərslərində yeni pedaqoji 

texnologiyaların düzgün tətbiqi Ģagird Ģəxsiyyətinin formalaĢdırılmasında xüsusi 

yeri vardır və Ģagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərini, tədqiqatçılıq bacarıqlarını  

inkiĢaf etdirməklə yanaĢı, onlarda həm də riyazi təfəkkür, yüksək ünsiyyət və  

mədəniyyət, düzgün rəftar və  davranıĢ  formalaĢdırır. 

Təlimdə tətbiq edilən texnologiyalar Ģagirdlərin inkiĢafına nə qədər çox 

Ģərait yaradarsa, təlimin də səmərəsi bir o qədər yüksək olar. Bu mənada 

müəllimlərimiz haqlı olaraq riyaziyyat dərslərində  fəal və interaktiv təlim 

metodlarının tətbiqinə daha çox üstünlük verirlər. ―Metod olaraq interaktivlik 

təlim prosesində müəllim və Ģagird arasında fəal iĢgüzar ünsiyyət və münasibət-

lərin, dialoqların, əməkdaĢlığın, müzakirə və disputların, yaradıcı fəaliyyəıtin, 

fəal və praktik öyrənmə iqliminin yaradılmaıs  deməkdir” (3, s. 248). 

Dərsə uyğun olaraq yeni təlim texnologiyalarının düzgün seçilməsi, o cüm-

lədən intearktiv metodların düzgün seçimi Ģagirdlərdə riyaziyyatı öyrənmək  is-

təyi və həvəsi yaradır, riyazi təfəkkür, riayzi düĢüncə və riayzi dil formalaĢdırır. 

Yeni pedaqoji texnologiyalar sahəsində dəyərli tədqiqatlar  aparmıĢ alim 

pedaqoq S.R. Bədiyev yeni təlim texnologiyaları haqqında yazır ki,“yeni təlim 

texnologiyaları ənənəvi təlim metodlarına nisbətən Ģagirdlərin yardıcılıq və 

tədqiqatçılıq qabiliyyətinin  inkiĢaf etməsinə tənqidi və yaradıcı təfəkkürün 

formalaĢmasına  real Ģərait və imkanlar yaradır” (4, s. 20). 

Pedaqoji texnologiyalar dedikdə, həm qarĢıya qoyulmuĢ məqsədə uyğun 

olaraq Ģagirdlərdə bilik, bacarıq və vərdiĢləri formalaĢdırmaq üçün metodlar,  

həm də  onlara nəzarəti həyata keçirmək üçün pedaqoji əməliyyatlar kompleksi 

baĢa düĢülür.  

Bu baxımdan riyaziyyat fənninin tədrisində də müəllim yeni təlim metod-

larından istifadə etməklə dərsi daha maraqlı etməyə və Ģagirdlərə yaxĢı mənim-

sətməyə nail ola bilər. Hər bir fənni və ya mövzunu maraqlı etmək, sevdirmək o 

qədər də asan olmayan bir iĢdir.  Bu iĢ müəllimin pedaqoji ustalığından, fənni, 

uĢaqlara necə sevdirməsindən asılıdır. Hər bir fənnin özünəməxsus çətinlikləri  

olduğu kimi riyaziyyat fənninin də çətinlikləri vardır. Riyaziyyat fənni ilk 

baxıĢda Ģagirdlərə ―çətin fənn‖ təsiri bağıĢlayır və onları qorxuda bilər. Amma 

bu fənni maraqlı və asan etmək olar. 

Riyaziyyat məntiqi təfəkkürün formalaĢmasında müstəsna rol oynayır. 

Riyaziyyat dərslərində istifadə olunan əqli mühakimə üsulları Ģagirdlərin 
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məntiqi təfəkkürünün inkiĢafını sürətləndirməklə qalmır, həmçinin diqqətin, 

hafizənin və nitqin inkiĢafına təkan verir. Ünsiyyət qurmaq, mühakimə 

yürütmək, qərar qəbul etmək, müqayisələr aparmaq, isbat və inkar etmək, 

məntiqi təhlillərin aparılması və s. kimi əqli fəaliyyətlərin riyaziyyat dərslərində 

Ģagirdlərə mənimsədilməsi nəzərdə tutulur. 

ġagirdin dərsə marağı onun müstəqilliyindən, Ģüurluluğundan, pedaqoji 

prosesdə fəal iĢtirak etməsindən asılıdır. Buna görə müəllimin ilk növbədə 

Ģagirddə öz fənninə qarĢı maraq oyada bilməsi, motivasiyanın yaradılması 

vacibdir. ġagirdlərin riyazi  fəaliyyətlərini inkiĢaf etdirməyin ən səmərəli 

yollarından biri məsələ həllidir. Məsələ həll edən zaman Ģagirdlərin müstəqilliyi 

artır, riyazi təfəkkür fəallığı yüksəlir, nəzəri materialla praktik iĢ arasında əlaqə 

yaratmaq imkanı geniĢlənir. Məsələ həllinin üstün cəhətlərindən biri odur ki, 

eyni məsələnin bir neçə yolla həlli mümkün olur. Bu isə Ģagirdlərdə yaradıcı 

yanaĢmanı, tədqiqatçılığı,  müxtəlif variantlar axtarmağı, ən əlveriĢli variantı 

seçmək kimi  xüsusiyyətlər formalaĢdırır. Bu proses uĢaqlarda maraq  yaradır və  

Ģagirdlər öz fikirlərini müstəqil olaraq təqdim edir, fikir mübadiləsi aparır, 

müzakirə edir,  hər kəs öz dediyini sübut etməyə çalıĢır. Belə olan halda  

müəllimin yaradıcı, düĢündürücü məsələlər seçməsi və onları tədris olunan 

materialla əlaqələndirilməsi çox vacibdir. Getdikcə çətinlik dərəcəsi artan 

məsələlərin həlli Ģagirdlərin riyazi qabiliyyətləri ilə yanaĢı digər qabiliyyətlərini 

də formalaĢdırır. 

Bəzən mövzulara maraq yaratmaq üçün baĢqa bir üsul - əyləncəli 

elementlərdən də istifadə etmək gözəl nəticələr  verə bilir. Məsələn, VI siniflərdə 

funksiya mövzusunun izahı zamanı cədvəl qurub məlum düsturla qiyməti 

hesablayaraq  özlərinin cədvəli tamamlaması, və ya əksinə verilən qiymətlərin 

hansı düstura əsaslanaraq  tapılması Ģagirdlərdə xüsusi maraq yaradır. 

Beləliklə seçilmiĢ fəal və intearktiv təlim üsulları Ģagirdlərin riyazi 

təfəkkür fəaliyyətini stimullaĢdırmalı, onları düĢünməyə, yaradıcılığa, tədqiqata 

sövq etdirməliduir. ġagirdlər hər dərsdə müstəqil olaraq nə isə öyrənməli və 

inkilaf etməlidirlər. ġagirdlərdə müstəqil fəalliyyət bacarığını formalaĢdırmaq 

üçün onların bəzi tapĢırıqları müstəqil yerinə yetirmələrinə Ģərait yaratmaq 

lazımdır. Müstəqil iĢ müəllimin nəzarətində aparılmalı, Ģagirdlərin bir –birinə 

mane olmalarının qarĢısı alınmalı, zəif oxuyan Ģagirdlərə fərdi Ģəkildə köməklik 

göstərilməlidir. Müstəqil iĢ zamanı Ģagirdləin hər birinin Ģəxsi qabiliyyəti, 

istedadı  aydın görünməlidir. 

Uğurlu dərsin əsasında düzgün problemli vəziyyətin yaradılması durur. 

Riyaziyyatda problem anlayıĢı real həyatdakından fərqli mənaya malikdir. 

Riyaziyyatda problem həll etmək əvvəlcədən qazanılmıĢ olan bilikləri yeni və 

tanıĢ olmayan vəziyyətlərdə tətbiq etmək bacarığıdır. Problem həll etmə 

strategiyalarına isə aĢağıdakılar daxildir: sual verməklə motivasiya və problemli 

vəziyyət yaratmaq, vəziyyəti təhlil etmək, məlumatları mübadilə etmək, 

verilənləri nəticəyə çevirmək, nəticələri ümumiləĢdirmək, nəticələri yoxlamaq. 

Problem həll edərkən Ģagirdlər düzgün nəticəyə gələ bilmək üçün məntiqi 

ardıcıllıq qaydalarına riayət etməlidirlər. 
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Riyazi problemi həll etməyi öyrənmək Ģagirdlərə düĢünməyin yollarını, 

maraqlı və israrlı olmaq vərdiĢlərini, riyaziyyat dərslərindən kənarda tanıĢ 

olmayan vəziyyətlərdə də özünə güvənmək bacarığı qazandırır. Təhslin 

inkiĢafında mühüm nəticələr əldə edən ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, 

informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düĢüncəni 

inkiĢaf etdirən və təhsilalanın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan müasir, fəal 

təlim metodları daha yüksək nəticələr verir.  

Dərsin yeni pedaqoji texnologiyalarla keçilməsi Ģagirdlərdə bir sıra müsbət 

keyfiyyətləri də formalaĢdırır. Onlarda əməkdaĢlıq, bir-birinin fikirlərinə 

hörmətlə yanaĢmaq, baĢqalarını dinləmək bacarığı, sərbəst düĢünmək, bilikləri 

müstəqil əldə etmək, yaradıcı tətbiqetmə, ən baĢlıcası isə özünü və baĢqalarını 

obyektiv qiymətləndirmə kimi lazımi vərdiĢlər yaradır. 
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РЕЗЮМЕ  

САМЕД ЧЕРКАСОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ 

B статье рассматривается важность использования современных педагогических 

технологий в обучении математике. Новые методы обучения и технологии построения 

уроков математики развивают у учащихся математическое и логическое мышление, 

творческую активность, расширяют научный кругозор учащихся. Интерактивные уроки, 

основанные на современных педагогических технологиях, не только интересны, но и дают 

основу для применения изучаемого материала, запоминающейся темы, развития у 

учащихся навыков понимания, активного участия всех учащихся в процессе обучения и, 

самое главное, ориентированы на результаты.  

Ключевые слова: Школа, ученик, учитель, математика, новые технологии 

обучения, методы обучения, интерактивные методы. 
 

SUMMARY  

SAMED CHERKASOV 

USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF MATHEMATICS 

The article discusses the importance of using modern pedagogical technologies in 

teaching mathematics. New teaching methods and technologies for constructing mathematics 

lessons develop students' mathematical and logical thinking, creative activity, and expand the 

scientific horizons of students. Interactive lessons based on modern pedagogical technologies are 

not only interesting, but also provide a basis for applying the material being studied, a 

memorable topic, developing students' comprehension skills, active participation of all students 

in the learning process and, most importantly, results-oriented.  

Keywords: School, student, teacher, mathematics, new learning technologies, teaching 

methods, interactive methods. 

 
(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ĠNFORMASĠYA SĠSTEMLƏRĠNDƏ TĠBBĠ MƏLUMATIN YIĞILMASI VƏ 

ÖTÜRÜLMƏSĠ PROBLEMLƏRĠNĠN HƏLLĠ 

                                                                                                               

 Xəstə haqqında məlumatların toplanması, qiymətlənməsi və ya yoxlanılması, saxlanması 

və axtarıĢının standartlaĢmıĢ üsulları. Ġstənilən informasiya sisteminin üç geniĢ sahəsi – 

daxiletmə, verilənin çevrilməsi və çıxıĢ – mövcud sistemi təsvir etmək üçün kifayətdir, lakin 

yenisini tərtib etmək üçün kifayət deyil. Bunlara sistemdən gələn məlumat əsasında baĢ verməsi 

gözlənilən hərəkətlər əlavə edilməli, bununla da sistemin məqsədi müəyyən edilir və bu hərəkətin 

sistem daxilinə əks əlaqəsi sistemi müəyyən bir yerə yerləĢir. Ġstənilən informasiya sistemi üçün, 

xüsusən də tibbi sistem üçün vacib olan, sadəcə dəqiqlikdən daha çox əhəmiyyət kəsb edən daxil 

edilən məlumatların dəqiqliyidir. Tibbi məlumat sistemi ən dəqiq klinik qərarlar qəbul etmək 

üçün məlumatların və prosedur məlumatlarının miqdarını maksimum dərəcədə artırmaq üçün 

nəzərdə tutulmuĢ zəruri vaxt idarəetməsinin bir hissəsidir. Beləliklə, məlumat idarəetmə sistemi 

klinik qərar məqsədləri üçün interaktiv olmalıdır. 

Açar sözlər: elektron sağlamlıq məlumat sistemi, tibbi mühit, məlumat idarəetmə sistemi 

 

Səhiyyə məlumat sistemi (SMS) səhiyyə məlumatlarını idarə etmək üçün 

nəzərdə tutulmuĢ sistemə aiddir. Buraya xəstənin elektron tibbi qeydini (ETQ) 

toplayan, saxlayan, idarə edən və ötürən sistemlər, xəstəxananın əməliyyat 

idarəetməsi və ya səhiyyə siyasəti qərarlarını dəstəkləyən sistem daxildir. 

Səhiyyə informasiya sistemlərinə həmçinin provayder və səhiyyə təĢkilatlarının 

fəaliyyəti ilə bağlı məlumatları idarə edən sistemlər daxildir. Ġnteqrasiya edilmiĢ 

bir səy olaraq, bunlardan xəstələrin nəticələrini yaxĢılaĢmaq, araĢdırmaları 

məlumatlanmaq və siyasətin qəbulu və qərar qəbuluna təsir etmək üçün istifadə 

edilə bilər. Səhiyyə informasiya sistemləri adətən böyük həcmdə həssas 

məlumatlara daxil olur, onları emal edir və ya saxlayır, bu səbəbdən 

təhlükəsizlik əsas narahatlıq doğurur. Sağlamlıq məlumat sistemlərdən 

xəstələrdən tutmuĢ klinisyenlərə, səhiyyə iĢçilərinə qədər hər kəs səhiyyə 

sahəsində istifadə edə bilər. Onlar məlumat toplayır və onları sağlamlıqla bağlı 

qərarlar qəbul etmək üçün istifadə oluna biləcək Ģəkildə tərtib edirlər (4). 

 Bu iki termin demək olar ki, bir-birini əvəz edir. Elektron tibbi qeyd 

xəstənin xəstəlik tarixinin kağız versiyasını əvəz edir. Elektron sağlamlıq 

qeydinə daha çox sağlamlıq məlumatları, test nəticələri və müalicə daxildir. O, 

həmçinin məlumatları digər elektron sağlamlıq qeydləri ilə bölüĢmək üçün 

nəzərdə tutulmuĢ ki, digər tibb iĢçiləri xəstənin sağlamlıq məlumatlarına daxil 

ola bilsinlər. 

 Təcrübə idarəetmə proqramı səhiyyə təminatçılarına planlaĢma və 

hesablama kimi gündəlik əməliyyatları idarə etməyə kömək edir. Kiçik 

təcrübələrdən xəstəxanalara qədər səhiyyə təminatçıları bir çox inzibati 

vəzifələri avtomatlaĢmaq üçün təcrübə idarəetmə sistemlərdən istifadə edirlər 

(3). 
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 Klinik qərarlara dəstək sistemləri səhiyyə təminatçılarına klinik qərarlar 

qəbul etməyə kömək etmək üçün müxtəlif klinik və inzibati sistemlərdən 

məlumatları təhlil edir.  

 Məlumatlar diaqnozların hazırlanmasına və ya tibbi hadisələrin, məsələn, 

dərmanlarla qarĢılıqlı əlaqənin proqnozlaĢdırılmasına kömək edə bilər. Bu alətlər 

klinisyenlərə fərdi xəstələrə qayğı göstərmək üçün məlumat və məlumatları 

süzür (2). 

 Xəstə haqqında məlumatların toplanması, qiymətlənməsi və ya 

yoxlanılması, saxlanması və axtarıĢının standartlaĢmıĢ üsulları. Ġstənilən 

informasiya sisteminin üç geniĢ sahəsi – daxiletmə, verilənin çevrilməsi və çıxıĢ 

– mövcud sistemi təsvir etmək üçün kifayətdir, lakin yenisini tərtib etmək üçün 

kifayət deyil. Bunlara sistemdən gələn məlumat əsasında baĢ verməsi gözlənilən 

hərəkətlər əlavə edilməlidir, bununla da sistemin məqsədi müəyyən edilir və bu 

hərəkətin sistem daxilinə əks əlaqəsi sistemi müəyyən bir yerə yerləĢir. tibbi 

mühit. Tibbi məlumat sistemi ən dəqiq klinik qərarlar qəbul etmək üçün 

məlumatların və prosedur məlumatlarının miqdarını maksimum dərəcədə 

artırmaq üçün nəzərdə tutulmuĢ zəruri vaxt idarəetməsinin bir hissəsidir. 

Beləliklə, məlumat idarəetmə sistemi klinik qərar məqsədləri üçün interaktiv 

olmalıdır (1). 
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РЕЗЮМЕ 

НАЗЛЫ АЖДАРОВА 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 Стандартизированные методы сбора, оценки или проверки, хранения и извлечения 

информации о пациентах. Трех широких областей любой информационной системы — 

ввода, преобразования данных и вывода — достаточно для описания существующей 

системы, но недостаточно для разработки новой. Они должны сопровождаться 

действиями, которые ожидаются на основе информации из системы, тем самым определяя 

цель системы, а обратная связь этих действий внутри системы помещает систему в 

определенное место медицинской среды. Что важно для любой информационной системы, 

особенно для медицинской системы, так это точность вводимой информации, что важнее, 

чем просто точность. Медицинская информационная система является частью 

необходимого управления временем, предназначенного для максимизации объема данных 

и информации о процедурах, необходимых для принятия наиболее точных клинических 

решений. Таким образом, система управления информацией должна быть интерактивной 

для принятия клинических решений. 

Ключевые слова: электронная информационная система здравоохранения, 

медицинская среда, система управления информацией. 
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SUMMARY 

NAZLI AJDAROVA 

SOLVING THE PROBLEMS OF COLLECTING AND TRANSMITTING MEDICAL 

INFORMATION IN INFORMATION SYSTEMS 

 Standardized methods of collecting, evaluating or verifying, storing and retrieving patient 

information. The three broad areas of any information system - input, data conversion and output 

- are sufficient to describe an existing system, but not enough to design a new one. These should 

be accompanied by actions that are expected to occur based on information from the system, thus 

defining the purpose of the system, and the feedback of these actions within the system places 

the system in a certain place. medical environment. What is important for any information 

system, especially a medical system, is the accuracy of the information entered, which is more 

important than just the accuracy. The medical information system is part of the necessary time 

management designed to maximize the amount of data and procedure information needed to 

make the most accurate clinical decisions. Thus, the information management system must be 

interactive for clinical decision purposes. 

Keywords: electronic health information system, medical environment, information 

management system 
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MÜƏLLĠFLƏRĠN NƏZƏRĠNƏ 

 

 Jurnalda iqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat 

üzrə aparılan elmi araĢdırmaların nəticələrini əks etdirən baĢqa nəĢrlərdə çap olunmamıĢ 

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 aĢağıda iĢlədiyi təĢkilatın adı ―12‖pt ölçüdə 

adi və kiçik hərflərlə yazılır. Yenə 1 interval ara verməklə müəllifin (müəlliflərin) elektron poçt 

adresi göstərilir. Bunlardan sonra 1 sətir boĢ buraxılaraq ortadan ―12‖pt ölçüdə qalın və böyük 

hərflərlə məqalənin adı yazılır.  

Daha sonra bir sətir boĢ 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 birləĢməsi qalın hərflərlə yazılır.   

Xülasələr, ədəbiyyat siyahısı 1, məqalənin mətni 1,5 interval ara ilə yazılmalıdır. 

Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Ġstifadə olunmuĢ ədəbiyyat siyahısı, 

məqalənin sonunda xülasələrdən əvvəl ―12‖ pt ölçüdə 1 interval ara ilə kodlaĢdırma üsulu və 

əlifba sırası ilə göstərilməlidir. ―Ədəbiyyat‖ sözü səhifənin ortasında―12‖pt ölçülü qalın və 

böyük hərflərlə yazılır. 

Redaksiyaya təqdim olunmuĢ məqalələr  (CD və çap variantı) geri qaytarılmır. 

Məqalələr müəlliflərin çalıĢdığı Ģöbə, 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 

Ģriftində yazılaraq kompakt diskdə (CD) və A4 vərəqində təqdim olunmalıdır. 
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К СВЕДНИЮ АВТОРОВ 

 

В наш журнал принимаются не опубликованные в других изданиях статьи, являю-

щиеся результатами научных исследований по экономике, филологии, истории, геогра-

фии, математике,  педагогики и психологии.  

Общий объем статьи включая графические материалы, фотографии, таблицы, 

список литературы и резюме  не должен превышать 10-12 страниц. 

Не желательно чтобы число соавторов превышало трех лиц.  

Автор несет непосредственную ответственность за качество статьи и достоверность 

представленных в нем фактов.  

Статьи могут быть представлены на азербайджанском, русском и английском 

языках. 

На верхнем правом углу статьи в размере ―12‖ pt  жирными и заглавными буквами 

указываются имя и фамилия автора (авторов), ниже с интервалом 1, прописными буквами 

в размере ―12‖ pt название организации, ещѐ ниже с интервалом 1 адресс  электронной 

почты автора (авторов) обычными строчными буквами.  Ниже после одной пустой строки 

указывается название статьи с заглавными буквами,  в  размере ―12‖ pt   жирным 

шрифтом.   

Далее, пропуская одну строку приводится резюме с ключевыми словами на языке 

статьи, а в конце резюме и ключевые слова в двух других языках. Перед резюмах на 

других языках  на правом углу указываются с жирными заглавными буквами в размере 

‖12‖ pt  имя и фамилия автора (авторов), называние статьи, а сама резюме – строчными 

буквами. Ключевые слова не должны превышать 10 слов. Словосочетание  «ключевые 

слова» пишется жирными буквами.  

Резюме и список использованной литературы пишется с интервалом 1, а текст 

статьи -1,5.  

 Следует указать ссылки на научные источники по данной теме. Список исполь-

зованной литературы указывается сразу после статьи перед резюме, с размером  ―12‖ pt, с 

интервалом 1, методом кодирования и в алфавитном порядке. 

Слово «литература» пишется в середине страницы, в размере ―12‖pt жирными и 

заглавными  буквами. 

Представленные в редакцию статьи (CD и печатный  вариант)  не подлежат  возвра-

ту. 

Статьи должны быть представлены вместе с рекамендательным письмом руководи-

теля отдела  и кафедры с места работы автора или с отзывом действительного члена или 

члена-корреспондента  Национальной Академии Наук Азербайджана. 

Статьи представляются в программе WinWord, шрифтом Times New Roman, на 

белой бумаге А4. 

 

 

Адрес редакции: 

Нахчыван – Az 7000 

Бабек. Университетский  

городок НУ 

Тел: (+99436) 550 83 41 

E.mail:elmieserler@nu.edu.az 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elmieserler@nu.edu.az


 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317 

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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