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BĠZNESĠN RƏQABƏT ÜSTÜNLÜKLƏRĠNĠN TƏMĠN EDĠLMƏSĠNDƏ 

ĠNNOVASĠYA PROSESĠNĠN YERĠ VƏ ROLU 

 

Elmi məqalədə innovasiyaların ölkənin inkiĢafındakı və biznes subyektlərinin rəqabət 

qabiliyyətliliyindəki yeri və rolundan bəhs olunmuĢ, innovativ inkiĢaf, innovasiya prosesi və 

innovasiya fəaliyyəti kimi anlayıĢların məzmununa aydınlıq gətirilmiĢdir. 

Məqalədə biznes subyektlərinin innovativ fəaliyyətinin iqtisadi artımın sürətlənməsinə və 

cəmiyyətin maddi rifahının təmin edilməsinə yaratdığı zəmindən söhbət açılmıĢ, rəqabət 

mühitində biznesin iqtisadi dayanıqlılığının innovativ fəaliyyətlə təmin olunması 

əsaslandırılmıĢdır.  

Açar sözlər: biznes mühiti, innovasiya, innovasiya fəaliyyəti, innovasiya prosesi, rəqabət 

qabiliyyətlilik, iqtisadi dayanıqlılıq.  

 

Xarici bazarda sərt rəqabətə davam gətirmək üçün innovasiyalı inkiĢaf 

ölkənin beynəlxalq münasibətlər subyekti kimi fəaliyyətinin əsas Ģərtlərindən 

biridir. Ġnnovasiyaların sayının artırılması əsas deyil, onu bütün iqtisadi 

proseslərin tərkib hissəsinə çevirmək və innovasiya, maliyyə, sosial və s. 

məqsədlərlə istifadə etmək daha mühümdür. Ġnnovasiya təkcə texnoloji 

proseslərdə deyil, həmçinin təĢkilati, idarəetmə, maliyyə, təhsil, ekoloji və digər 

sahələrdə də tətbiq edilməlidir. Parantez açaraq bir faktı qeyd edək ki, 

innovasiyanın inkiĢafı elmi tədqiqatların sürətləndirilməsinə təkan verir. 

Azərbaycanda təkcə elmi tədqiqatların intensivləĢdirilməsi deyil, həmçinin 

bu tədqiqatların mexanizmlərinin iĢlənib hazırlanması və müxtəlif layihələrə 

tətbiq edilməsi vacibdir. Ġnnovasiyanın iĢlənib hazırlanması və tətbiqinin əsas 

məqsədi rəqabət mübarizəsində üstünlük əldə etməkdir. Ġnnovasiya fəaliyyəti 

nəticəsində innovasiya potensialı yaradılır. Ġnnovasiya potensialı aĢağıdakılardan 

ibarətdir: 

- yeni məhsulun yaradılması, onun istehsalı və ya təkmilləĢdirilməsi. Bunun 

üçün maliyyə və texnoloji imkanlar, elmi-texniki yeniliklər, texnoloji proseslərin 

yenilənməsi və bu texnologiya ilə iĢləyə bilən mütəxəssislər olmalıdır. 

- yeni rəqiblərin məhsulundan keyfiyyətcə üstün, istehlakçıların dəyiĢən 

tələblərinə cavab verən məhsulların hazırlanması, istehsalı və satıĢının təĢkili 

imkanı olmalıdır [2, səh. 276]. 

Müəssisənin hər bir həlqəsinin iĢinin rentabelliyinə nəzarəti, onun 

fəaliyyətinin müxtəlif sferalarının balanslaĢdırılmasının təkmilləĢdirilməsi 

innovasiya deməkdir. Bütün yeniliklər firmanın iĢinin müxtəlif tərəflərinin 

sistemli, kompleks təhlili əsasında aparılır. Burada ən baĢlıcası alınmıĢ 

nəticələrin artıq əldə edilənlərlə deyil, bazarın həmin vaxtda malik olduğu 

potensialla müqayisə etməkdir. AparılmıĢ elmi-tədqiqatın və ya edilmiĢ kəĢfin 
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nəticələrinə görə o, keyfiyyətcə özündən əvvəlki oxĢarından fərqlənir. Ġnnovasi-

yanın reallaĢması prosesində baĢ verən elmi-texniki, texnoloji və təĢkilati dəyi-

Ģikliklərin məcmusu innovasiya prosesi adlanır. Yeniliklərin yaradılması, 

yayılması və istifadəsi dövrünü isə innovasiya tsikli adlandırmaq olar. 

Ġnnovasiya proseslərinin idarə edilməsi sistemi 2000-ci illərin əvvəllərində 

yaradılmıĢdır. Bu sistem ənənəvi məhsul istehsalından, idarəetmənin ümumi 

sistemindən ayrılmıĢdır. Bu yeni sistem yeniliklərin iĢlənməsini və tətbiqini 

fasiləsiz idarəetmə sisteminə çevirmiĢdir. Bu proses zamanı innovasiya ideyaları 

yeni biznes sahələrinə daxil edilməni stimullaĢdıran perspektivli istehsalat 

planlarını və proqramlarını əhatə edir. Bu sistemlərin vəzifəsi qərarların qəbul 

edilməsi, yeni məhsulun iĢlənilməsi və tətbiqinin sürətlənməsi, planlaĢdırılması 

və stimullaĢdırılması sistemlərinin yaxĢılaĢdırılması və s. bölmələrdən ibarətdir. 

Ġnnovativ inkiĢafı yeni və daha mükəmməl texnologiyaların iĢlənib 

hazırlanması və reallaĢdırılması əsasında təsərrüfat subyektinin iqtisadi artımı 

kimi müəyyən etmək olar. Ġnnovativ inkiĢafın səviyyəsi həm innovasiya 

prosesinin resurs tərkibi, həm də innovasiya texnologiyaları transferinin 

effektivliyi ilə müəyyən edilir. Bu zaman innovasiya prosesinin iki hissəyə 

bölünməsi məqsədəuyğundur: 

1. Ġnnovasiya tsiklinin hər bir mərhələsində resursların və infrastrukturun 

mövcudlugu; 

2. Yeniliyin bir mərhələdən digərinə hərəkət etmə sürəti. 

Yuxarıdan göründüyü kimi, innovativ inkiĢafa həsr olunmuĢ iĢlərin 

əksəriyyətində əsas nəzərə çarpan məsələ innovasiya fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsi üçün iqtisadi sistemin resurs imkanlarının qiymətləndirilməsi sayılır. 

Lakin təkcə resurs tərkibi yox, həm də innovasiya fəaliyyəti çərçivəsində resurs 

axını prosesinin effektivliyi son həllini tapacaqdır. 

Ġnnovasiya prosesləri kifayət qədər spesifik, iri miqyaslı idarəetmə obyek-

tidir. Onun effektiv inkiĢafı üçün idarəetmə təsirinin xüsusi formalarından və 

metodlarından istifadə olunması tələb olunur. Ölkə iqtisadiyyatında köklü isla-

hatların həyata keçirildiyi bir Ģəraitdə, yeniliklərin bütün dövlət idarəetmə orqan-

ları strukturundan tutmuĢ orta və iri müəssisələrə qədər onların ayrılmaz elemen-

ti olduğu bir vaxtda innovasiya menecmentinin elmi metodlarından istifadə 

olunması ölkənin iqtisadi inkiĢafının, istənilən müəssisənin yaranmasının və 

ticari müvəffəqiyyətinin vacib amilidir [1, səh. 53]. 

Müasir qloballaĢma Ģəraitində texnologiya sahəsində baĢ verən yeniliklər 

xüsusilə də firmalar, kiçik müəssisələr üçün getdikcə daha böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Ġnnovasiyanın səmərəliliyi bu sahədə çalıĢanların, o cümlədən firmala-

rın, elmi-tədqiqat müəssisələrinin, universitetlərin peĢəkarlıq fəaliyyətindən, on-

ların yerli, milli və beynəlxalq səviyyədə əlaqələrindən asılıdır. Digər tərəfdən 

innovasiya sisteminin səmərəliliyinə təsir edən amillər sırasına fərdləri və müəs-

sisələri öyrənməyə stimullaĢdıran Ģərtlər, maliyyə sisteminin etibarlılığı, dövlət 

tənzimlənmələrinin səmərəliliyi və s. aid olunur. 

Ġnnovasiya prosesinin milli iqtisadiyyata təsir göstərə bilməsinin mühüm 

Ģərtlərindən biri elmi-tədqiqat müəssisələr ilə sahibkarlar arasında qarĢılıqlı 

əlaqələrin yaradılması və inkiĢaf etdirilməsidir. Bu sahədə dövlətin vəzifələri 

sırasına innovasiya sisteminin gücləndirilməsinin, innovasiya üçün zəruri Ģərai-
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tin yaradılmasının, yeni texnologiyanın yayılmasının, ĢəbəkələĢmə və təmərküz-

ləĢmənin tətbiqi daxil edilir [4, səh. 802]. 

Ġnnovasiya prosesini səciyyələndirən cəhətlər aĢağıdakılardan ibarətdir:  

- qarĢıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün çoxlu sayda qeyri-müəyyən yolların 

və yüksək riskin mövcudluğu; 

- dəqiq proqnoz qiymətləndirilməsinin aparılmasının qeyri-mümkünlüyü; 

-  iqtisadi münasibətlərin mövcud olduğu sferada gərginliyin aradan qaldırıl-

ması; 

-  innovasiya prosesinin bilavasitə iĢtrakçılarının mənafelərini qorumaq 

zərurəti [6, səh. 202]. 

Ġnnovasiya prosesi yeni növ məhsulun mənimsənilməsini və buraxılan 

məhsulun modernləĢdirilməsini, yeni maĢın, avadanlıq və materialların istehsa-

lata tətbiqini, yeni texnologiyalardan və məhsulun istehsalı üsullarından istifadə 

edilməsini, istehsalın təĢkilinin və mütərəqqi idarəetmə metodlarının, vasitə və 

qaydalarının tətbiqini nəzərdə tutur. 

Ġnnovasiya prosesi müxtəlif yollarla həyata keçirilə bilər. Daha səmərəli 

yolun seçilməsi texnologiyanın xarakteri, firmanın potensialı, iqtisadi iqlim, son 

məhsul bazarı, rəhbərliyin səriĢtəlilik dərəcəsi kimi amillərdən asılıdır. Müxtəlif 

qruplar tərəfindən istənilən halda həyata keçirilən çoxmərhələli proseslərin bir 

çox bölmə, təĢkilatlar və insanlar arasında dinamik qarĢılıqlı təsirinin rolu 

böyükdür. Həm də maneə və müqavimətin aradan qaldırılması uğurun qazanıl-

ması ilə bağlıdır. Söylənənlərdən belə aydın olur ki, innovasiyalar təĢəbbüssüz 

və inadsız, hətta istehsal, insan, təĢkilati və sosial amillər sahəsində iri xərclər 

çəkilmədən mümkün deyildir. 

Yeniliklər sahəsində uğurun qazanılması firmaların fəaliyyətinin inteqrasi-

yası və əlaqələndirilməsi mexanizminin yaradılmasından asılıdır. Uğurla inkiĢaf 

edən müəssisələr kollektivdə yeniliklərin sürətlə mənimsənilməsinə can atırlar. 

Bunun üçün də müəyyən sistemlər iĢlənib hazırlanır və istifadə edilir. Firmalar 

öz təĢkilati strukturlarını təkmilləĢdirərkən innovasiya prosesinin məqsədindən 

istifadə edir. Yeniliklərin iĢlənib hazırlanması və tətbiqində müxtəlif firmaların 

və təĢkilatların əməkdaĢlığından və qarĢılıqlı təsirindən istifadə olunur. Artan 

həcmlərdə innovasiya iĢində iĢtirak müəssisənin iĢçilərinin əksəriyyətinin özünü 

doğrultma, yeniləĢmə, səriĢtələĢmə forması kimi çıxıĢ edir. ĠĢ innovasiya 

yanaĢmasına tələbat kadr hazırlığının yeni konsepsiyasının tətbiqini Ģərtləndirir. 

Bunun da əsasında yaradıcı Ģəxsiyyətin formalaĢması və inkiĢafı durur [5, səh. 

93-94]. 

Ġnnovasiya aktivliyinin artması müasir iqtisadiyyatın ən əsas məsələsidir. 

Bu istiqamət istənilən sahə və regional problemin rəqabət qabiliyyətliliyini təmin 

edir. Ġnnovasiya aktivliyi ölkənin istehsal sektorunun ümumi inkiĢaf alətləridir. 

Ġstehsal sektorunun inkiĢafı innovasiya fəaliyyətinin davamlı və məqsədyönlü 

təĢkilinə əsaslanmalıdır. 

Qlobal rəqabət mühitində fəaliyyət göstərməli olan yerli müəssisələrin 

inkiĢafının dayanıqlılığı məhz innovativ fəaliyyətlə təmin oluna bilər. Yenilikçi 

sahibkarların fəaliyyəti iqtisadi artımın sürətlənməsi və cəmiyyətin ümumi 

rifahının təmin edilməsi üçün zəmin yaradır. 

Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti aĢağıdakıları əhatə edir: 
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-  yeni ideyaların hazırlanması, laboratoriya tədqiqatlarının aparılması, 

laboratoriya nümunələrinin hazırlanması, yeni məhsul və texnika üzrə elmi-

tədqiqat və konstruktor iĢlərinin həyata keçirilməsi; 

- yeni məhsul növlərinin hazırlanması üçün xammal və materialların lazımi 

növlərinin seçilməsi; 

- yeni məhsulun istehsalı üzrə texnoloji prosesin hazırlanması; 

-  məhsulun istehsalı üçün lazım olan yeni texnika nümunələrinin 

layihələndirilməsi, istehsalı, sınaqdan keçirilməsi və mənimsənilməsi; 

-  yeniliyin reallaĢdırılmasına yönəldilmiĢ yeni təĢkilati-idarəetmə qərarları-

nın hazırlanması və tətbiqi; 

- lazımi informasiya resurslarının tədqiqi, hazırlanması və ya alınması; 

-  elmi-tədqiqat və layihə-konstruktor iĢlərinin həyata keçirilməsi üçün lazım 

olan kadrların hazırlanması, öyrədilməsi, ixtisasının artırılması və heyətin 

seçilməsinin xüsusi metodlarının tədbiqi; 

-  nou-hau iĢlərinin aparılması və ya lazımi sənədlərin əldə edilməsi üzrə 

onların lisenziyalaĢdırılması, patentləĢdirilməsi və alınması; 

- marketinq tədqiqatlarının təĢkili və aparılması üzrə innovasiyaların bazara 

daxil edilməsi. 

Ġnnovasiya prosesinə innovasiya fəaliyyətinin bütün fəaliyyətləri aid edilir. 

Fəaliyyətin bütün növləri innovasiya sferasını əks etdirir, yəni innovasiyaların 

yaradılması və yayılması, innovasiya məhsulları istehsalçılarının və istehlakçıla-

rının fəaliyyət sahəsi, innovasiya infrastrukturu və s. daxildir. 

Müəssisələrdə innovasiya fəaliyyətinin aparılması təcrübəsi göstərir ki, 

yenilikçi müəssisələr fəaliyyətin ilk dövrlərində bir-biri ilə qarĢılıqlı əlaqədə 

olan daxili və xarici maneələrlə qarĢılaĢırlar. Yeniliyin yaradılması və texnoloji 

mənimsənilməsi üçün elmi-texniki məhdudiyyətləri, ciddi maliyyə çatıĢmazlığı-

nı əsas daxili maneələrə aid etmək olar. Xarici maneələrə isə bazarın yeniliklərə 

qarĢı psixoloji və iqtisadi faktorlarla izah olunan müqavimətini, mövcud 

rəqiblərin maliyyə və satıĢ Ģəbəkəsi ilə təmin olunmuĢ güclü əks reaksiyasını, 

müəlliflik hüquqlarının qorunmasında mövcud çətinlikləri aid etmək olar [3, səh. 

10-11]. Fikrimizcə, belə bir Ģəraitdə yenilikçi müəssisələrin dövlət tərəfindən 

dəstəklənməsi milli iqtisadiyyatın innovativ inkiĢaf yoluna keçməsi üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Biznesdə rəqabətə davam gətirmək və hazırkı çətinlikləri aradan qaldır-

maqla inkiĢafa can atmaq meylləri müəssisəni onun qarĢısında duran problemlə-

rin sürətli və məhsuldar həllinə kömək edən yeni idarəetmə alətlərinin axtarıĢına 

və fəal istifadəsinə məcbur edir. Bugünkü günün yeni səmərəli alətlərindən biri 

kimi məhz reinjinirinq özünü dogrultmaqdadır. Reinjinirinq konsepsiyasına 

əsasən təĢkilatın ətraf mühitin dəyiĢməsinə vaxtında reaksiya göstərməsi mütləq-

dir. Bu müəssisənin gələcəyini dəqiq görməsini və reinjinirinq menecerinin bü-

tün mərhələlərdə qrupun iĢində bilavasitə iĢtirakını nəzərdə tutur. Bu cür yanaĢ-

mada müĢtərilərin tələbatının ödənilməsi və rəqiblərin fəaliyyətinin nəzərə alın-

ması strategiyası sərt Ģəkildə daxili dəyiĢikliklər strategiyasına uyğunlaĢdırılır. 

Son olaraq qeyd edək ki, qloballaĢma və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya 

Ģəraitində yerli müəssisələrin innovativ fəaliyyəti onların gələcək inkiĢafının 

baĢlıca zəminidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ДЖЕЙХУН МАХМУДОВ, НИХАД МАХМУДОВ 

МЕСТО И РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ БИЗНЕСА 

В научной статье рассмотрено место и роль инноваций в развитии страны и 

конкурентоспособности субъектов предпринимательства, уточнено содержание таких 

понятий, как инновационное развитие, инновационный процесс и инновационная 

деятельность. 

Также в статье говорится о созданной инновационной деятельносту субъектов 

предпринимательства на почве для ускорения экономического роста и обеспечения 

материального благополучия общества, обосновывается экономическая устойчивость 

бизнеса в условиях конкуренции за счет инновационной деятельности. 

Ключевые слова: бизнес-среда, инновации, инновационная деятельность, 

инновационный процесс, конкурентоспособность, экономическая устойчивость. 

 

SUMMARY 

JEYHUN MAHMUDOV, NIHAD MAHMUDOV 

THE PLACE AND THE ROLE OF THE INNOVATION PROCESS IN PROVIDING 

COMPETITIVE ADVANTAGES OF BUSINESS 

The scientific article considers the place and role of innovations in the development of the 

country and the competitiveness of business entities, clarifies the content of such concepts as 

innovative development, innovative process and innovative activity. 

The article also talks about the ground created by the innovative activity of business 

entities to accelerate economic growth and ensure the material well-being of society, justifies the 

economic sustainability of business in a competitive environment through innovation. 

Keywords: business environment, innovation, innovation activity, innovation process, 

competitiveness, economic sustainability. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASININ APARICI 

 SƏNAYE SAHƏLƏRĠ 

 
         Bu gün muxtar respublika iqtisadiyyatında böyük çəkiyə malik olan sənaye sürətlə inkiĢaf 

edir və iqtisadi inkiĢafın lokomotivi sayılan sənayenin inkiĢafı regionda yeni mərhələyə qədəm 

qoymuĢdur. Təhlillər göstərir ki, bu sahə üzrə aparılan uzunmüddətli və güclü iqtisadi islahatlar 

öz töhfəsini verməkdədir.  

      Tədqiqata cəlb edilərək araĢdırılan əsas məsələlər də məhz sənaye sahəsində 

rəqabətqabiliyyətliyi və ixracyönümlü məhsul istehsalının artırılmasını əhatə edir. Bunun üçün 

isə innovasiyalara əsaslanan yeni müəssisələrin qurulması vacib Ģərtdir. Uğurları məhz bu yolla 

daha da artırılmaq mümkündür.  

       Açar sözlər: rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsul, innovasiyalı idarəetmə, “Sənaye 

ili”, iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi, iqtisadi diversifikasiya, sənaye məhəllələri 

 

        Son dövrdə sosial, mədəni və xüsusi ilə də iqtisadi sahədə əldə etdiyi 

uğurları ilə diqqəti cəlb edən Naxçıvan Muxtar Respublikası innovativ və 

rəqabətqabiliyyətli iqtisadi inkiĢaf modeli qurmaq yolunda mühüm irəliləyiĢlər 

əldə etməkdədir. Dinamik və dayanıqlı inkiĢafa nail olmaq üçün muxtar 

respublikada həyata keçirilən iqtisadi siyasətin əsas strateji hədəflərindən biri 

investisiya qoyuluĢları sahəsində əldə edilən uğurlardır. 

      Ötən illərdə muxtar respublikada bu sahəyə göstərilən diqqətin nəticəsidir ki, 

əvvəllər aqrar sahənin üstünlük təĢkil etdiyi muxtar respublikada artıq ümumi 

daxili məhsul istehsalında sənaye ilk yeri tutur. 1991-ci ilin sonuna muxtar 

respublikada 46 sənaye müəssisəsi fəaliyyət göstərirdisə ötən dövr ərzində 

yüksək texnologiyalar əsasında mebel, maĢınqayırma, metallurgiya, kimya, 

mədənçıxarma, yüngül və yeyinti sənayesi olmaqla 400-dən çox istehsal sahəsi 

yaradılıbdır. Yeni istehsalat obyektləri və perspektivləri sənayenin strukturunun 

və əhatəsinin diversifikasiyası baxımından bu sahədə yeni istehsalat 

obyektlərinin istismara verilməsi üçün son illərdə ciddi iĢlər görülübdür. Muxtar 

respublikanın Ģəhər və rayonlarında yaradılmıĢ sənaye müəssisələri daxili 

tələbatı ödəməklə yanaĢı, ixracyönümlü məhsul istehsalına da imkan verir. 

Bunlardan: ―Gəmiqaya Sənaye Kompleksi‖ Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, 

―Cahan-Sənaye Kompleksi‖ Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, ―Naxçıvan 

Sement Zavodu‖ Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, ―Naxçıvan Avtomobil 

Zavodu‖ Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, ―Ləzzət Qida Sənaye‖ Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyəti, ―Naxçıvan Duz Ġstehsalı Müəssisəsi‖ Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyəti, ―Badamlı Mineral Sular Zavodu‖ Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyəti, Babək ―Sirab‖ Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər müəssisələrin 

yaradılması muxtar respublika sənayesinin növbəti mərhələdə daha dərin 

Ģaxələndirmə siyasətinin həyata keçirilməsinə geniĢ imkanlar yaradıbdır. Yerli 

mailto:iradebagirova@yahoo.com
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istehsal sahələrinin inkiĢafı nəticəsində muxtar respublikada 384 növdə məhsul 

istehsal olunaraq 350 növdə məhsula olan tələbatın yerli istehsal hesabına 

ödənilməsi təmin edilibdir. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası regionda 

demək olar ki, enerji sahəsində lider mövqedədir. Naxçıvanın iqlim Ģəraiti 

alternativ və bərpa olunan enerjidən istifadə üçün geniĢ imkanlar açıbdır. Muxtar 

respublikada 1991-ci ildə cəmi 1 (bir) bir elektrik enerjisi istehsal edən müəssisə 

fəaliyyət göstərirdisə, keçən müddət ərzində bu sahədə aparılan məqsədyönlü 

islahatlar nəticəsində enerji istehsalı müəssisələrinin sayı 9-a (doqquz) 

çatdırılmıĢdır. 

        Prezident Ġlham Əliyevin 2 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən 

―Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkiĢafa dair Milli Prioritetlər‖ təsdiq 

edilmiĢdir. Bu proqram növbəti onillikdə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkiĢafına dair 

nəzərdə tutulmuĢ beĢ milli prioritetin icrasını əhatə edir. Bildiyimiz kimi ölkədə 

getdikcə güclənən rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın gerçəkləĢdirilməsi davamlı 

inkiĢafın daha da sürətləndirilməsinə möhkəm zəmin yaratmıĢdır.  

      Bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ġ.Əliyev də 

Naxçıvan MR-də bütün sahələr üzrə görülən iĢləri yüksək qiymətləndirmiĢdir və 

muxtar respublikanın ictimayyətinə demiĢdir: ―Siz Ali məclisin sədri Vasif 

Talıbovun fəaliyyəti sayəsində bütün bu uğurlara nail olmusunuz. Azərbaycanın 

digər bölgələri də inkiĢaf edir. Amma sizə deyə bilərəm ki, bu baxımdan 

Naxçıvan Azərbaycanda liderdir və ümid edirəm ki, siz gələcəkdə də liderliyi 

saxlayacaqsınız. Bunu abadlıq-quruculuq iĢlərini, yeni binaların zövqlə, səliqə 

ilə tikiliĢini, diqqətlə tikilməsini Naxçıvana gələn hər bir vətəndaĢ, qonaq görür. 

Hiss olunur ki, bu iĢlər böyük məhəbbətlə görülür‖.  

      2022-ci il Naxçıvan Muxtar Respublikasında ―Sənaye ili‖ elan edilərək, 

Tədbirlər Planı təsdiqlənmiĢdir və sənaye sahəsində rəqabətqabiliyyətli və 

ixracyönümlü məhsul istehsalının təĢviqi, innovasiyalara əsaslanan yeni 

müəssisələrin qurulması və uğurların artırılması məqsədini qarĢıya qoymuĢdur.   

Hazırda muxtar respublikada istehsal edilən sənaye məhsulunun 93%-i özəl 

sektorun payına düĢür. Son təhlillərə baxdığımızda görürük ki, sənaye məhsulu 

istehsalının dinamik artım tempinə və eləcə də sənayenin ümumi məhsulunun 

tərkibində özəl sektorun payına görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının  

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi regionları ilə müqayisədə ön sırada gedir. 

Naxçıvanda mövcud sənaye sahələrinin diversifikasiya proseslərinə cəlb 

edilməsi prioritet istiqamətlərdən biri olduğundan, qeyri-neft sektorunda sənaye 

məhsullarının ixracı üzrə beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya amili kimi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir.  

       Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

sənayesi tarixən Azərbaycan iqtisadiyyatında aparıcı yerlərdən birini tutmuĢdur. 

Əsasən yeyinti, yüngül və digər sənaye sahələrini özündə birləĢdirən bu vacib 

sahə XX əsrin ortalarından baĢlayaraq daha intensiv inkiĢaf  yoluna qədəm 

qoymuĢdur. Azərbaycanda istehsal edilən daĢ duzun, molibdenin, sink və 

qurğuĢunun hamısı, mineral suların əsas hissəsi, ipək xammalının, inĢaat 

materiallarının, mərmərin, Ģərabın, meyvə, mürəbbə konservlərinin böyük bir 

hissəsi muxtar respublikanın payına düĢür.  Naxçıvan Muxtar Respublikası 

sənaye məhsulu istehsalının artım tempinə görə, sənayenin ümumi məhsulunun 

tərkibində qeyri-dövlət sektorunun xüsusi çəkisinə və hazır məhsul qalığının 
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minimum həddə olmasına görə Azərbaycan Respublikasının 14 iqtisadi rayonu 

arasında ilk yerdədir. Yaradılan münbit sahibkarlıq mühiti öz növbəsində yeni 

hüquqi və fiziki Ģəxslərin yaranması, sənayedə fəal təsərrüfat subyektlərinin 

sayının artması proseslərini xeyli dərəcədə sürətləndirmiĢdir. Sənaye 

potensialının müntəzəm əsasda gücləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilən 

sistemli tədbirlər öz bəhrəsini verməkdədir. 

    Naxçıvanda faydalı qazıntı hasilatı xüsusi yer tutur. Sənaye əhəmiyyətli daĢ 

duz, dolomit, travertin, tuf, mərmərləĢmiĢ əhəngdaĢı, gips, gil, qum, mergel, sink-

qurğuĢun, molibden, miss-molibden, qızıl və mineral sular kimi zəngin təbii 

sərvətlərə malik muxtar respublikada müxtəlif növ tikinti materiallarının, o 

cümlədən dəmir-beton, kərpic, travertin, mərmər və sair məhsulların istehsalının 

geniĢləndirilməsi və istehsal olunmuĢ məhsulların dünya bazarına çıxarılması 

üçün əlveriĢli Ģərait mövcuddur. Muxtar respublikada həyata keçirilən uğurlu 

iqtisadi siyasət sənayeləĢmə prosesini daha da sürətləndirmiĢ, dinamik inkiĢaf 

qorunub saxlanılmıĢdır. 2021-ci ildə muxtar respublikada 1 milyard 69 milyon 

655 min 700 manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunmuĢdur ki, bu da bir il 

öncəki göstəricini 1,7 faiz üstələmiĢdir. Sənaye məhsulu istehsalının 94,6 faizi 

malların, 5,4 faizi isə xidmətlərin payına düĢmüĢdür. Ġstehsal olunan sənaye 

məhsulunda özəl bölmənin payı 92,3 faiz təĢkil etmiĢdir. 2021-ci ildə muxtar 

respublikada dövlət dəstəyi ilə iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 142 layihə 

üzrə istehsal və xidmət obyektləri yaradılmıĢ, 52 layihə üzrə istehsal və xidmət 

obyektlərinin yaradılması isə davam etdirilmiĢdir. 

    Muxtar respublikada həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasət sənayeləĢmə 

prosesini daha da sürətləndirmiĢ, dinamik inkiĢaf qorunub saxlanılmıĢdır. 2022-ci 

ilin yanvar-mart aylarında muxtar respublikada 263 milyon 789 min 200 manat 

dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunmuĢdur ki, bu da bir il öncəki göstəricini 

1,5 faiz üstələmiĢdir. 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. 2022-ci ilin ilk rübündə muxtar respublikada dövlət 

dəstəyi ilə iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 33 layihə üzrə istehsal və 

xidmət obyektləri yaradılmıĢ, 51 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektlərinin 

yaradılması isə davam etdirilmiĢdir. Sənayenin inkiĢafı məqsədilə bank və kredit 

təĢkilatları tərəfindən təsərrüfat subyektlərinə 2022-ci ilin yanvar-mart aylarında 

6 milyon 122 min manat kredit verilmiĢdir ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 30, 

3 faiz çoxdur. 

   Bildiyimiz kimi muxtar respublikada inkiĢaf edən sənaye sahələrindən biri də 

yeyinti sənayesidir. Yeyinti sənayesinin infrastrukturunu isə kənd təsərrüfatı 

təĢkil etdiyinə görə bu sahənin inkiĢafı da daim diqqət mərkəzindədir. Belə ki, 

Muxtar respublikada əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatında mühüm yer 

tutan kənd təsərrüfatının inkiĢafı üzrə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.  Muxtar 

respublikada meyvə-tərəvəz məhsullarına olan tələbatın yerli istehsal hesabına 

ödənilməsi, ixracyönümlü və ekoloji təmiz meyvə-tərəvəz məhsulları istehsalı 

sahələrinin yaradılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 

Sədrinin 2021-ci il 12 mart tarixli Sərəncamı ilə  təsdiq edilmiĢ ―2021-2025-ci 

illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkiĢafı 

üzrə Dövlət Proqramı‖nın icrası diqqətdə saxlanılmıĢ, cari ilin ilk rübündə 1 

istixana təsərrüfatının yaradılması, 4 istixana təsərrüfatının geniĢləndirilməsi baĢa 
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çatdırılmıĢ, 2 soyuducu anbarın yaradılması davam etdirilmiĢdir. 

    Məhsul istehsalçılarının kənd təsərrüfatı maĢın və mexanizmləri ilə təchizatı 

davamlı olaraq yaxĢılaĢdırılır. ―Naxçıvan Aqrolizinq‖ Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinin xətti ilə 2022-ci ilin yanvar-mart aylarında 69 müxtəlif təyinatlı 

kənd təsərrüfatı texnikası və texnoloji avadanlıq alınaraq muxtar respublikaya 

gətirilmiĢdir. 2022-ci ilin ilk rübündə 31 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı 

texnikası və texnoloji avadanlıq lizinq yolu ilə icarəyə verilmiĢ, 3 ədədi nağd 

yolla satılmıĢdır. Bu dövrdə məhsul istehsalçıları 7836,3 ton mineral gübrə ilə 

təmin olunmuĢdur. Kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən olan heyvandarlığın 

inkiĢafı 2022-ci ilin ilk rübündə də diqqətdə saxlanılmıĢ, 24 heyvandarlıq 

təsərrüfatının yaradılması, 4 heyvandarlıq təsərrüfatının geniĢləndirilməsi baĢa 

çatdırılmıĢ, 8 heyvandarlıq təsərrüfatının yaradılması, 1 heyvandarlıq kompleksi-

nin yenidən qurulması və  2 heyvandarlıq təsərrüfatının geniĢləndirilməsi davam 

etdirilmiĢdir. Ümumilikdə, bank və kredit təĢkilatları tərəfindən bu sahəyə 2022-

ci ilin yanvar-mart aylarında 3 milyon 726 min 100 manat kredit verilmiĢdir ki, 

bu da bir il öncəki göstəricidən  8,4 faiz  çoxdur. Daxili bazarda yerli istehsalın 

həcminin artırılması məqsədilə 1 quĢçuluq təsərrüfatının yaradılması baĢa 

çatdırılmıĢ, 1 quĢçuluq təsərrüfatının yenidən qurulması davam etdirilir. 2022-ci 

ilin yanvar-mart aylarında muxtar respublikada diri çəkidə 6926 ton ət, 13443,7 

ton süd istehsal olunmuĢdur ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 

5,2 və 1,3 faiz çoxdur. 

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 18 noyabr 

tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ ―2017-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında arıçılığın inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramı‖nın icrası diqqətdə 

saxlanılmıĢ, 2022-ci ilin yanvar-mart aylarında 1 damazlıq ana arı yetiĢdirmə tə-

sərrüfatının və 1 arıçılıq təsərrüfatının yaradılması, 1 arıçılıq təsərrüfatının geniĢ-

ləndirilməsi davam etdirilmiĢdir. Təsərrüfat subyektlərinə 2022-ci ilin ilk rübündə 

20 min 500 manat kredit verilmiĢdir. Arıçılıqla məĢğul olan hüquqi və fiziki 

Ģəxslərə subsidiyaların verilməsi bu sahəyə marağı daha da artırmıĢdır. Muxtar 

respublikada kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkiĢafının təmin olunması, istehsal 

olunan məhsulların ixrac potensialının artırılması və  kənd təsərrüfatı istehsalına 

əsaslanan emal müəssisələrinin qurulması  məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respubli-

kası Ali Məclisi Sədrinin 2021-ci il 29 mart tarixli Sərəncamı ilə ―2021-2025-ci 

illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, 

emalı və ixracının stimullaĢdırılmasına dair Dövlət Proqramı‖ təsdiq edilmiĢdir. 

2022-ci ilin ilk rübündə kənd təsərrüfatı sahəsi ilə məĢğul olan təsərrüfat 

subyektlərinə, ümumilikdə, 4 milyon 487 min 500 manat məbləğində kredit veril-

miĢdir ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 8 faiz çoxdur.  

  Ġqtisadi inkiĢafın lokomotivi sayılan sənayenin inkiĢafının muxtar respublika-

mızda yeni mərhələyə qədəm qoyması, bu sahədə uzun illər aparılan islahatlar, 

yeni yaradılan istehsal müəssisələri və bununla həm də məĢğulluğun təmin edil-

məsi belə deməyə əsas verir ki, bir vaxtlar aqrar region kimi tanınan qədim 

diyarımız artıq güclü sənaye potensialı olan bir məkana çevrilib. 
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РЕЗЮМЕ 

ИРАДА БАГИРОВА, ДЖАББАР ДЖАББАРОВ 

ГЛАВНЫЕ  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ...НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ          

 Сегодня промышленность, имеющая большой удельный вес в экономике 

автономной республики, развивается быстрыми темпами, а развитие промышленности, 

являющейся локомотивом экономического развития, в регионе вступило в новый этап. 

Анализ показывает, что этому способствуют долгосрочные и сильные экономические 

реформы в этой области. 

         К основным вопросам, затронутым в исследовании, относятся повышение 

конкурентоспособности отрасли и производство экспортоориентированной продукции. 

Для этого важным условием является создание новых предприятий на основе инноваций. 

Именно таким образом можно еще больше укрепить успех. 

          Ключевые слова: конкурентоспособная и экспортоориентированная продукция, 

инновационный менеджмент, «Год промышленности», диверсификация экономики, 

промышленные районы. 

 

SUMMARY 

IRADA BAGIROVA, JABBAR JABBAROV 

THE LEADING INDUSTRIES OF NAKCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC  

       Today, industry, which has a large share in the economy of the autonomous republic, is 

developing rapidly, and the development of industry, which is the locomotive of economic 

development, has entered a new stage in the region. The analysis shows that long-term and 

strong economic reforms in this area are contributing. 

       The main issues involved in the study include increasing the competitiveness of the industry 

and the production of export-oriented products. For this, the establishment of new enterprises 

based on innovations is an important condition. It is in this way that success can be further 

enhanced. 

          Keywords: competitive and export-oriented products, innovative management, ―Year of 

Industry‖, economic diversification, industrial districts. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  В  УСЛОВИЯХ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В статье оценена сущность глобализации в современных экономических условиях и 

с различных аспектов проанализированы факторы, влияющие на продовольственную 

безопасность в условиях глобализации. Также рассмотрено понятие продовольственной 

безопасности с точки зрения поддержания здоровья и жизнедеятельности населения. 

B работе исследуется практика развитых стран по обеспечению продоволь-

ственной безопасности и на примере Азербайджанской Республики показываются пути 

проведение в жизнь мероприятий пo обеспечении продовольственной безопасности. В 

статье создание государственных продовольственных запасов показано как один из 

важнейщих условий продовольственной безопасности. 

Ключевые слова: глобализация, продовольственная безопасность, сельское 

хозяйство, аграрный сектор, экологически чистый продукт. 

 

Многочисленные притеснения, которым подвергается современная 

мировая экономика показывают, что ни одно государство не в состоянии 

решить встречающиеся проблемы в одиночку или же в состоянии 

изоляции. Поэтому мировые государства, считая важным соединение 

имеющихся возможностей и совместное решение экономических проблем, 

пришли к выводу, что с этой точки зрения глобализация является  

эффективным средством. 

Основываясь на такие факторы, как интенсификация экономических и 

торговых связей, стимулирование межгосударственного торгового оборота, 

формирование здоровой конкуренции на потребительском рынке, 

большинство государств мирового сообщества предусматривают глоба-

лизацию как оптимальный вариант решения проблем. В таких условиях 

производители, независимо от их материально-технического положения в 

глобальном рынке должны быть представлены с одинаковыми правами, 

конкуренция же должна выступать в роли основного регулировщика. 

Продовольственная проблема, являясь во все времена актуальной, 

никогда не теряла своего значения в истории развития человечества. Хотя 

продовольственная проблема наблюдалась во все времена, однако в 

мировой печати  главным образом особенно выпукло это просматривается 

в период Франко-Английской столетней войны. А это непосредственно 

обуславливается тем, что физическое существование каждого члена 

общества, каждой личности непосредственно зависит от удовлетворения 

его потребностей в пищевых продуктах. Удовлетворение потребностей же 

связано с производством сельскохозяйственной продовольственной 

продукции, составляющей материальную основу потребления. Действует 
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закон «сохранения массы вещества», то есть невозможно потреблять 

больше, чем производится нами. Правда, за счѐт встречающейся  гумани-

тарной помощи, каналов импорта в различные периоды оказывают помощь 

в решении проблем потребления, однако этот процесс не может быть 

длительным и носить постоянный характер. 

Как нам известно, удовлетворение потребностей в пищевых 

продуктах, являясь важным аргументом, характеризующим жизненный 

уровень населения, в некоторой степени обуславливает реализацию 

жизненных возможностей членов общества. Этот процесс на самом деле 

носит непрерывный, длительный характер, хотя бы потому что 

человечество никогда не может остановить потребление, остановка 

потребления означает конец физического существования личности. Поэто-

му производство пищевой продукции должно устойчиво возрастать. Имен-

но с этой точки зрения за весь период истории человечества улучшение 

продовольственного обеспечения, приобретая международный масштаб, 

сохраняет свою актуальность в национальной безопасности стран. С соз-

данием ООН с целью устранения  нехватки продовольствия в мировом 

масштабе  усилия государств объединились. Так, по инициативе ООН в 

1996-ом году принята «Римская декларация об общемировой 

продовольственной безопасности» и поставлена задача об уменьшении до 

2015-го года до 2-х раз число голодающих и об улучшении 

продовольственного обеспечения членов общества. 

«В международной стратегии развития в IV декаде (1990-2000)» ООН 

отмечается, что удовлетворение увеличивающейся потребности населения 

в продовольствии непосредственно связано с увеличением производства, 

темпы увеличения объѐма производства продовольствия в конце ХХ века 

ежегодно составляло 4%, а это создавая благоприятные условия 

обеспечения продовольственной безопасности, оценивается непосред-

ственно как результат поддержки развития аграрной промышленности. 

Формирование продовольственной безопасности в мировом масштабе 

нашло свое отражение на общемировой продовольственной конференции в 

столице Италии Риме. В соответствии с единогласно принятым решением 

этой конференции было предусмотрено создание системы международной 

продовольственной безопасности. Естественно, что с целью решения про-

довольственной проблемы эта система предусматривает объединение 

усилий  мировых стран и формирование координационного механизма 

между странами и к еѐ основным положениям отнесены нижеследующие: 

- система предварительного сообщения о нехватке продовольствия и 

мониторинг рынков в международном масштабе; 

- создание национальных продовольственных запасов регулируемых на 

международном уровне; 

- оказание продовольственной помощи в форме гуманитарной помощи 

нуждающимся странам; 

- путѐм устойчивого повышения доли развивающихся стран в междуна-

родной реализации сельскохозяйственной продукции защита их на 

международном уровне от отрицательных проявлений процесса 

глобализации. 
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Именно после Римской конференции защита стабильности на рынке 

сельскохозяйственной продукции, международная продовольственная 

безопасность, привлекая внимание мировой общественности, превратились 

в приоритетное направление деятельности международных экологических 

и неправительственных организаций. С получением международного 

масштаба, в особенности на фоне глобализации, продовольственная 

безопасность проявила себя со всей актуальностью. Так как обеспечение 

продовольственной безопасности непосредственно связано с увеличением 

производства и покупательной способностью населения, этот процесс ещѐ 

больше непосредственно связан с финансовыми возможностями страны, 

состоянием государственного бюджета. Поэтому в последнее время в 

решении этой актуальной проблемы начали играть активную роль 

международные финансовые организации – Международный Банк Рекон-

струкции и Развития (МБРР), Европейский Банк Реконструкции и Развития 

(ЕБРР), Международный Валютный Фонд (МВФ) и др. 

Практика развитых стран показывает, что создание продоволь-

ственных запасов также создаѐт благоприятные условия для страховки от 

продовольственного кризиса, которые могут быть порождены стихийными 

бедствиями, климатическими изменениями. С этой точки зрения в практи-

ке развитых стран и даже стран, проживающих трансформационный 

процесс, в широкой форме встречаются случаи создания национальных 

продовольственных запасов. Продовольственными запасами обычно 

широко пользуются для стабилизации уровня цен на рынке. В это время с 

точки зрения  покупательной способности потребителей достижение 

стабильного и подходящего уровня цен с целью реализации усилий го-

сударства в деле создания в обществе социально-политической ста-

бильности, приобретает особенно важное значение. Подходящий уровень 

цен, особенно с точки зрения интересов малообеспеченных слоѐв 

населения, важный фактор для нейтрализации деструктивных тенденций, 

порождаемых расслоением общества. 

Исследования показывают, что подготовка и проведение в жизнь 

конкреетных мероприятий реализации стратегии, связанной с 

международной продовольственной безопасностью, непосредственно 

связаны с уровнем экономического развития страны. Так, в развитых и в 

развивающихся странах подходы к этой проблеме в достаточной степени 

отличаются. А это в первую очередь непосредственно связано с созданием 

международных продовольственных запасов, с достаточной ограниченнос-

тью возможностей развивающихся стран входить в международный продо-

вольственный рынок. Необходимо отметить, что экономические возмож-

ности развивающихся стран ограничивают их участие на международном 

продовольственном рынке с точки зрения оказания деятельности в кaчес-

тве равноправного партнѐра и ведения конкуренции. Так, деятельность 

этих стран основана на рыночной конъюнктуре, на периодично 

изменяющейся рыночной ценовой волне, а также на согласованной 

монополии стран экспортѐров и здесь посторонний участник подвергается 

тенденции дискриминации. 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

22 

С этой точки зрения развитые страны, направляя продовольственные 

запасы, созданные в целях обеспечения международной продовольствен-

ной безопасности, всѐ более на экспорт, в то же время пытаются 

уменьшить имеющиеся расходы. А в развивающихся странах продовольст-

венные запасы непосредственно направляются на обеспечение националь-

ной продовольственной безопасности. В развивающихся странах основная 

часть расходов на формирование продовольственных запасов тратится на 

создание объектов инфраструктуры, связанных с хранением продукции. 

Одним из основных факторов обуславливающих продовольственную 

безопасность является аграрная отрасль. Аграрная отрасль, в особенности 

сельское хозяйство, по ряду своих особенностей отличается от других 

отраслей экономики. Характер этой отрасли складывается из серьѐзной за-

висимости сельскохозяйственного производства от ряда объективных и 

естественных факторов. Ускорение процессов выветривания земельных и 

водных ресурсов, непропорциональное изменение отношения спроса-

предложения на продовольственную продукцию, случаи кризиса, депрес-

сий и т.д. создают дополнительные трудности для аграрной отрасли. Всѐ 

это вместе на современном этапе требует проведения в жизнь гибкой 

аграрной политики. В целях обеспечения устойчивого и длительного 

развития аграрного сектора, создания надѐжных основ для продовольствен-

ной безопасности страны, а также для того, чтобы национальные произво-

дители могли идти в ногу с ростом конкуренции современная аграрная 

политика должна создавать крепкую базу для конкурентоспособности 

аграрного сектора в глобальном рынке. 

Для приспособления к глобализации, происходящей в мировой 

экономике и динамике изменения в конъюнктуре глобального потреби-

тельского рынка, главной целью аграрной политики должно быть приведе-

ние в соответствие с международными нормами и требованиями и норма-

тивно-правовую базу по аграрному сектору, производственные отношения 

и, таким образом обеспечение устойчивости национального производства к 

конкуренции. Для достижения поставленной цели в этой области важней-

шим фактором является проведение в жизнь мероприятий по продоволь-

ственной безопасности, уменьшению зависимости от импорта, пищевой 

безопасности (здоровью), эффективному использованию земельных и 

водных ресурсов и их защите, поддержке научных исследований, нап-

равлению современных кадров в деревню, уменьшению современной 

сельской урбанизации, расширению экспортного потенциала. 

Как было отмечено, современное производство и экономические 

отношения зависят от степени конкурентоспособности хозяйственных 

субъектов. В особенности растущие требования к сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции ещѐ более обострили конкуренцию на пот-

ребительском рынке. Этот фактор показывает, что производители должны 

пользоваться современной технологией и стандартами, производить 

продукцию, соответствующую международным условиям норм и правил. 

Только внедрение  инноваций, новых научных достижений и создание 

производственных площадей соответствующих техническим нормам и 

отвечающих современным требованиям в локализуемой мировой 
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экономике смогут создать условия для производства продукции 

устойчивой к конкуренции. Таким образом, поможет получению места на 

общем рынке. 

В Азербайджанской Республике и производственный потенциал, и 

сортность сельскохозяйственной и продовольственной продукции могущей 

быть представленным на глобальный рынок очень широки. Аграрные и 

климатические условия, земельные и водные ресурсы Азербайджана яв-

ляются хорошей основой для производства на этой территории продукции, 

отвечающей современным требованиями международным стандартам.   

В настоящее время на продовольственном рынке локализуемого мира 

имеется серьѐзная потребность в безопасной и качественной продоволь-

ственной продукции и эта потребность постоянно растѐт. Современный 

мир уже убедился в необходимости экологически чистой продовольст-

венной и сельскохозяйственной продукции и устойчиво наращивает 

преимущество потребления таких продуктов. Основная  цель продоволь-

ственной безопасности состоит в устойчивом и надѐжном обеспечении 

населения страны сельскохозяйственной продукцией, сырьѐм и про-

довольствием. Для достижения этой цели на внутреннем потребительском 

рынке должно быть обеспечено достаточное физическое наличие  продо-

вольственной продукции безопасной для жизни и здоровья людей. 

Население же должно иметь возможность приобретать эту продукцию. 

Если говорить в обобщѐнной форме продовольственная безопасность для 

потребления продукции должна быть подходящей и с физической, и с 

экономической стороны. Кроме этих основных критериев в понятие про-

довольственной безопасности входят уровень калорийности, качество 

безопасность (здоровье) продовольственной продукции. 

В локализуемой экономике импортно-экспортные операции являются 

полностью нормальными явлениями и, в целях устранения имеющихся 

проблем в этой области, устранения препятствий торговле между странами 

и построения глобальных торговых связей в рамках единых правил, ми-

ровые государства уже длительные годы ведут переговоры. В результате 

двухсторонних и многосторонних переговоров в 1995-ом году создана 

Всемирная Торговая Организация (ВТО).  ВТО является наследником  

заключѐнного в 1947-ом году Главного Соглашения по Тарифам и Торгов-

ле, и его главная цель состоит в либерализации международной торговли и 

регулировании политико-экономических связей между государствами 

членами. Согласно требованиям ВТО не допускаются ограничительные 

мероприятия в торговых связях между  государствами членами и все сторо-

ны должны сотрудничать в рамках одинаковых требований. 

Надѐжное продовольственное обеспечение является главным 

условием экономической стабильности и социальной устойчивости каждой 

страны, а также важным компонентом комплексной безопасности, в том 

числе экономической безопасности государства. На современном этапе 

говоря о продовольственной безопасности, как отмечено со стороны 

Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН (ПСО), 

подразумевается обеспечение в любое время и в возможной степени 

экономической и физической доступности  потребления необходимой и ка-
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чественной продукции для поддержания здоровой и активной жизни 

населения. 

  В последние годы причинами повышения цен на продовольственную 

продукцию на мировом рынке и превращения в реальную опасность 

нехватки еѐ в некоторых странах стали  повышение цен на энергоносители 

на мировом рынке, возникновение отрицательных тенденций на финансо-

вых рынках ведущих стран, климатические изменения, ограниченность 

водных ресурсов, повышение потребности в продовольственной 

продукции, в результате увеличения численности населения.    

Факт неадекватности производства продовольственной продукции и 

роста населения в мире отражѐн и в сведениях ПСО. Согласно 

исследованиям вышеназванной организации в последние годы в мире 

наблюдается тенденция уменьшения годового роста производства продо-

вольствия, продолжение этого уменьшения прогнозируется и в следующие 

годы. Перед ускоренным ростом мирового населения ограниченность 

территориальных и водных ресурсов является угрозой для глобальной 

продовольственной безопасности. По этой причине необходимо внедрение 

ещѐ более производительных методов и использование экономных 

оросительных технологий. В настоящее время глобальное потепление и 

климатические изменения оказывают отрицательное влияние на сельскохо-

зяйственный сектор, играющий значительную роль в удовлетворении 

потребностей людей в продовольственной продукции. Адаптация 

сельского хозяйства к климатическим изменениям, являясь важным с точки 

зрения обеспечения глобальной продовольственной безопасности и за-

щиты экосистемы, требует больших затрат. 

Изменения цен на энергоносители и в связи с этим распространение 

использования биоэнергетики увеличивает потребность в 

сельскохозяйственной продукции. В последние годы расширение посевных 

площадей для биологического горючего, уменьшило посевы для продо-

вольственных целей, а это сыграло большую роль в  ограничении 

предложения пищевых продуктов и в повышении цен. Например, 

использование в качестве биологического горючего таких сельскохозяй-

ственных продуктов как кукуруза, пшеница, сахарный тростник, сахарная 

свекла создают серьѐзные проблемы для глобальной продовольственной 

безопасности. 

Всѐ это заставляет мировые страны  ради глобальной продоволь-

ственной безопасности определить ещѐ более совершенную аграрную 

политику, вести совместную борьбу с предстоящими рисками, внедрять 

ещѐ более новые и современные технологии. Таким образом, в настоящее 

время эффективное решение проблемы продовольственной безопасности, 

на фоне происходящей в мире ускоренной глобализации является одной из 

важных задач. 

В нашей республике, избравшей путь эффективной интеграции в гло-

бальную экономическую систему и вступившей в устойчивый этап 

социально-экономического развития, в результате комплексного подхода к 

проблеме продовольственной безопасности 25 августа 2008-го года распо-

ряжением Президента Азербайджанской Республики принята 
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«Государственная Программа по надѐжному обеспечению населения в  

Азербайджанской Республике продовольственной продукцией в 2008-

2015-ые годы». Своевременное и успешное выполнение предусмотренных 

Государственной Программой мероприятий по эффективному использова-

нию пригодных к посеву земель, развитию растениеводства (в особенности 

производства зерна, фруктов, овощей, винограда), животноводства (в том 

числе производства мяса и молока), создают в стране условия для роста 

производства продовольственной продукции, и полного удовлетворения 

качественных продовольственных потребностей всех  граждан страны. 

Успешное выполнение Государственной Программы в предстоящие годы 

будет иметь особенное значение с точки зрения обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны.   

Основываясь на приоритет не нефтяного сектора, Азербайджан 

придаѐт большое значение развитию аграрной отрасли. Проводимые в 

аграрном секторе коренные реформы создали благоприятные почву для 

ускоренного развития этой отрасли. Начиная с 1995-го года в результате 

строительства экономики на основе рыночных отношений и проведения 

земельных реформ, в сельском хозяйстве произошли серьѐзные 

структурные изменения, были созданы новые отрасли, сформировались 

отличные по содержанию отношения.  Сегодня оказание со стороны госу-

дарства широкой технической и финансовой поддержки сельско-

хозяйственным производителям и перерабатывающим предприятиям 

играет важную роль в развитии аграрного сектора. В соответствии с Рас-

поряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2007-

го года «О государственной поддержке производителей сельскохозяйс-

твенной продукции» оплата государством 50% стоимости используемых 

производителями сельскохозяйственной продукции горючего, моторного 

масла и минеральных удобрений, а также субсидирование посевов зерна, 

семян и производства саженцев дали сильный толчок сельскохозяйствен-

ному производству. Наряду с этим  проводится в жизнь импорт и продажа 

племенных животных лизинговым путѐм с 50%-ной скидкой, занимаю-

щимся в животноводстве производителям сельскохозяйственной продук-

ции. 

Как составная часть аграрной политики, проводимой в стране, с 

целью развития лизинговых отношений, в 2005-ом году создано Открытое 

Акционерное Общество (ОАО) «Агролизинг» и за прошедший период со 

стороны агросервисных филиалов ОАО, действующих в различных регио-

нах, на основе заказов производителям сельскохозяйственной продукции 

оказаны различные агротехнические услуги. Начиная с года деятельности 

по линии этого закона ОАО «Агролизинг», за счѐт выделенных средств из 

государственного бюджета, привозит в страну различные виды сель-

скохозяйственной техники, технологического оборудования, племенных 

коров, минеральных удобрений и пестицидов и продаѐт фермерам на 

льготных условиях. Особенно необходимо отметить роль льготных кре-

дитов развитию аграрной отрасли, выдаваемых по линии Национального 

Фонда Помощи Предпринимательству. 
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Одним из главных условий продовольственной безопасности является 

создание государственных продовольственных запасов и эффективное 

управление ими. В связи с этим в 2009-ом году совершенствована 

законодательная база, связанная с созданием и управлением государствен-

ных запасов по зерновой продукции, обеспечена эффективная деятельность 

Государственного Зернового Фонда. Также проведены важные работы в 

направлении построения новых элеваторов и амбаров, соответствующих 

требованиям. 

Как известно продовольственный рынок играет важную роль в удов-

летворении потребностей населения в продовольственной продукции. 

Обеспечение стабильности на продовольственном рынке непосредственно 

связано с уровнем социально-экономического развития страны, а также по-

купательной способности населения, даже от характера внешних 

экономических связей. Один из факторов усиливающих общую 

экономическую активность состоит из свободной доставки на мировые 

рынки высококачественной продукции местного производства, отвечаю-

щей требованиям международных стандартов, эффективного решения 

проблем еѐ реализации, ещѐ большего усиления экспортного потенциала. 
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XÜLASƏ 

CEYHUN MAHMUDOV, DƏRYA QARAYEVA 

QLOBALLAġMA ġƏRAĠTĠNDƏ ƏRZAQ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠNĠN TƏMĠN EDĠLMƏSĠ 

ZƏRURĠLĠYĠ 

Məqalədə müasir iqtisadi Ģəraitdə qloballaĢmanın mahiyyəti dəyərləndirilmiĢ, 

qloballaĢma Ģəraitində ərzaq təhlükəsizliyinə təsir edən amillər müxtəlif aspektlərdən təhlil 

edilmiĢdir. Məqalədə, həmçinin ərzaq təhlükəsizliyi anlayıĢına əhalinin sağlamlığı və həyat 

fəaliyyətinin saxlanılması nöqteyi-nəzərindən baxılmıĢdır.  

Elmi məqalədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı inkiĢaf etmiĢ ölkələrin 

təcrübəsi araĢdırılmıĢ və Azərbaycan Respublikası timsalında ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi yolları göstərilmiĢdir. Məqalədə dövlət ərzaq 

ehtiyatlarının yaradılması ərzaq təhlükəsizliyinin ən mühüm Ģərtlərindən biri kimi göstərilmiĢdir. 

Açar sözlər: qloballaĢma, ərzaq təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı, aqrar sektor, ekoloji 

cəhətdən təmiz məhsul. 

 

SUMMARY 

JEYHUN MAHMUDOV, DARYA GARAYEVA 

THE NEED TO ENSURE FOOD SECURITY IN THE GLOBALIZATION 

In the article, the essence of globalization in modern economic conditions is evaluated, 

factors affecting food security in the context of globalization was analysed from different 
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aspects. In the article, the concept of food safety was also considered from the point of view of 

maintaining the health and life activity of the population. 

In the scientific the experience of developed countries in ensuring food safety has been 

investigated and showed the ways of implementing measures to ensure food safety in the 

example of the Republic of Azerbaijan. In the article, the creation of state food reserves is 

indicated as one of the most important conditions for food security. 

Key words: globalization, food security, agriculture, agro-industry, eco-friendly products. 
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NAXÇIVAN-KÜKÜ-GURBULAQ TURĠZM MARġRUTU  ÜZRƏ 

RESURS  QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında  turizmin inkiĢaf məsələləri burada  turizm 

marĢrutlarının  iĢlənilib hazırlanması üzrə yeni istiqamətlərin üzə çıxarılmasını  tələb  edir. Bu 

məqalədə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının  ġahbuz rayonu  Kükü kəndi ərazsində  yerləĢən  

turizm -rekreasiya məkanlarının resurs  potensialı  üzrə Naxçıvan-Kükü-Gurbulaq turizm 

marĢrutunun imkanları qiymətləndirilmiĢdir.   

Açar  sözlər: turizm; turizm marĢrutu; Naxçıvan; Kükü 

 

Turizm, sülh və inkiĢaf dövründə xalqların bir-birinin tarixi keçmiĢi, 

mədəniyyəti, yaĢadığı ölkələrin təbiət möcüzələri, saf ekoloji Ģəraiti, iqtisadi 

inkiĢaf səviyyəsi və milli qonaqpərvərliyi ilə tanıĢ olmaq üçün edilən 

səyahətlərdir.  Bununla yanaĢı, turizm mürəkkəb məsələlərin həll olunması ilə 

inkiĢaf edə bilən bir sahədir. Turizmin inkiĢafı problemləri müasir dövrdə 

cəmiyyətin iqtisadi və mədəni inkiĢafı prioritetlərinə görə aktual olub dünya 

ölkələrinin sosial-iqtisadi inkiĢaf göstəriciləri arasında mühüm yer tutur. Çünki, 

turizm ümumi inkiĢafın nəticəsi, həm də onun bəhrələrinin cəmiyyətin bütün 

üzvləri arasında paylanmasının sərfəli bir mexanizmidir. Müasir turizm hər 

Ģeydən əvvəl səyahətsevərlərin asudə vaxtının mənalı keçirilməsi, sərfəli 

qiymətlərlə daha çox rekreasiya xidmətlərindən istifadə olunması və əhalinin 

bütün təbəqələrinin turizmə cəlb olunması tezisləri ilə xarakterizə olunur. 

Müxtəlif turlarda iĢtirak edən turistlər bu yolla ziyarət etdikləri məkanlardan 

aldıqları təəsüratlarla öz rekreasiya tələbatlarını da təmin etmiĢ olurlar. Buna 

görə də turistlərin səyahətlərinin təĢkil oluna biləcəyi bütün istiqamətlərdə 

turizm marĢrutlarının iĢlənib hazırlanması, onların bütün tələblərə uyğun Ģəkildə 

əsaslandırılması qarĢıda duran vacib məsələlərdəndir. Yaradılacaq marĢrutların 

davamlılığı, onların texniki və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması, burada ekoloji 

maraqların və yerli əhalinin mənafelərinin ödənilməsi, təhlükəsizlik məsələləri 

bu istiqamətdə görülən iĢlərin ən mühümləridir. (2)  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkiĢafı diqqət  mərkəzində  

olub çox sayda mühüm  dövlət  qərarları verimiĢdir.(1) Bu baxımdan, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası  ərazsində yeni turizm marĢrutlarınnı iĢlənilib  hazırlanması 

məsələləri də aktualllıq  kəsb  edir.(6)   Belə ki,  hazırki Ģəraitdə həm  yerli,  həm 

də əznəbi turistlər Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif turizm-rekreasiya 

məkanlarına ciddi maraq göstərirlər. Hər il  turizm mövsümündə yerli sakinlərin  

asudə vaxtının mənalı keçməsi üçün   müalicə mərkəzləri, uca dağ yaylaları, 

müasir parklar,   məĢhur   tarixi yerlər,  ucqar dağ kəndləri  səyyahlar  üçün yeni 

fürsətlər yaradır. Bu da öz növbəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliy-

yət göstərən turopreatorlar  qarĢısında  bir sıra yeni turizm marĢrutlarının da 

populyarlığını ortaya qoyur. Naxçıvan-Kükü-Gurbulaq turizm marĢrutu da bir 

sıra cazibədar xüsusiyyətlərinə görə belə turizm marĢrutlarındandır.(8)  
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ġahbuz rayonu Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialı böyük 

olan bölgələrindən biridir. (7)  Hər il turizm mövsümündə, xüsusən qızmar yay 

günlərində ġahbuz dağlarına istirahət üçün gələnlərin sayında artım olur. 

Rayonun kəndlərində turistlərin yerləĢdirilməsi üçün hosteltipli evlərin 

yaradılması, kənd infrastrukturunun buna çox əlveriĢli olması və Ģübhəsiz 

buradakı bənzərsiz landĢaft gözəllikləri ilə təbii-iqlim ehtiyatları buna təsir edən 

əsas amillərdəndir. ġahbuzun iri yaĢayıĢ məntəqələrindən olan Kükü kəndinə də 

üz tutan qonaqların da əsas motivləri məhz bunlardır.   

Naxçıvan Ģəhərindən təximinən 50, rayon mərkəzi ġahbuz Ģəhərindən 12 

kilometr məsafədəki Kükü kəndi dəniz səviyyəsindən 1900-2100 metr yüksək-

likdə, Naxçıvançayın ən böyük qollarından biri olan Küküçayı yatağında yerlə-

Ģir. Kükü kəndi haqqında bir çoxlarının nəzərində gursulu bumbuz bulaqlar, sərt 

qayalar, yaĢıl çəmənlər və dadlı alma sortlarının yetiĢdiyi bağlar canlanır. Bu-

nunla yanaĢı, qıĢın mülayim, yayın da sərin olduğu Kükünün iqlim resursları da 

insanları bu gözəl kəndə cəlb edən əsas faktorlardanlır. Münbit qara torpaq 

örtüyü və kristal kimi Ģirin su ehtiyatları bu kənd ərazisində təkcə almanın deyil 

istənilən meyvə və tərəvəzin, hətta yabanı pencərlərin də minerallarla zəngin və 

özünəməxsus dad-tamlı olmasına imkan verir. Xüsüsən, isti yay   günlərində 

Küküdə kənd turizminə maraq  göstərənlər burada öz  asudə vaxtlarını səmərəli 

keçirə bilirlər.  

Kükü kəndindəki turizm cazibə elementlərini bir neçə qrupa  bölmək 

mümkündür. Bunlar arasında Dərələyəz silsiləsinin Küküdağı, Qanlıgöl və 

Keçəldağ, eləcə də Gurbulaq istiqamətləri daha çox diqqəti cəlb edir.(8) Belə ki, 

Küküyə gəlmiĢ turistlər buradakı kənd evlərindən birində qalmaq üçün yerləĢ-

dikdən sonra üç gün ərzində Qabaqlı, Gurbulaq və Qanlıgöl istiqamətlərində 

turlara çıxa bilərlər. Bu turlarda əsasən, ekoturizm, və ekstrim yürüĢ növü üzrə 

zəngin məzmunlu proqram hazrlamaq olar. Qabaqlı istiqamətində sərt qayalıq 

relyef, unikal biomüxtəliflik və herbari toplama, landĢaft və canlı təbiət üzrə 

fotoovçuluq üçün əlveriĢli imkanlar vardır. Coğrafi mövqeyinə görə bu isti-

qamətdə turlar yay aylarında günün ikinci yarısı daha məqsədəuyğundur. Belə 

ki, yürüĢə çıxmıĢ turistlər ekstrim və yürüĢ təcrübəsi qazana, Kükü kəndinin 

Zəngəzur dağlarınadək uzanan panoramik görüntüsünə tamaĢa edə bilərlər.   

Turizm marĢrutunun əsas cazibə nöqtəsi olan Gurbulaq istiqamətində hərə-

kət edən turistlər üçün isə səhərin erkən saatlarında yola çıxmaq daha sərfəlidir. 

Kənddən təxminən 4 kilometr məsafədəki yolun bir hissəsini avtomobildən də 

istifadə edə bilən turistlər üçün Gurbulaq Ģəlaləsi (ġəkil 1) və ətrafının ecazkar 

mənzərələri, buradakı zəngin biomüxtəliflik, avqust ayının ortalarınadək təbii 

halda qorunub saxlanılan qar, bumbuz bulaqlar, az qala dəqiqədə 1500 litrədək 

debiti olan Gurbulağın qaynayan mənbəyi və ondan bir az aĢağıdakı möhtəĢəm 

Ģəlalələsi, qırmızı rəngli qayalıqlardan süzülüb gələn Qırxbulağın görüntüsü çox 

cazibədardır. Gurbulaq və onun ətrafı turistlərə yay aylarında, xüsusən iyul və 

avqust aylarında üç fəsli bir arada yaĢamağın zövqünü yaĢadan unikal 

yerlərdəndir. (ġəkil 2.) Belə ki, avqust ayında buradakı dərələrin quzeyində 

saxlanılıb qalmıĢ qarın ağzında təzəcə boy atan yarpız, cacıq, baldırğan dadmaq 

olar. Nahar yeməyini və səyyari çadırlarını hazır götürmüĢ turistlər bütün günü 

burada keçirib,  Qaladibində gecələyə, buradakı qədim insan məskəni ilə tanıĢ 
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ola, vəhĢi arıların balından toplamaq üçün unkal ekstrim təcrübəsi də qazana 

bilərlər. 

Küküdən Qanlıgölədək təxminən 7 kilometr məsafə vardır. Bu yolun 

demək olar ki, tamamını avtomobillərlə gedə bilən turistlər istəyə görə piyada da 

hərəkət edə bilərlər. GünəĢin mövqeyinə görə səhərin geç  saatlarında Qanlıgölə 

doğru səfərə çıxmaq daha məqsədəuyğundur. Qanlıgölə gələn turistlər yolüstü, 

qarĢı tərəfdəki Qabaqlı massivinə və 3120 metr yüksəklikdəki Küküdağının   

tam panoramik görüntüsünə tamaĢa edə bilərlər. (ġəkil 3.) Yolüstü turistlər bir 

zamanlar yurd yeri olmuĢ və dəniz səviyyəsindən 2500 metrədək hündürlükdə 

yerləĢən qədim Zırnel kəndinə uzaqdan tamaĢa edə, minerallarla zəngin bulaq-

lardan su içə bilərlər. Qanlıgölə çatmıĢ turistlərə bildirilməlidir ki, bu göl 

tamamən qar və bulaq sularından qidalandığı üçün zamanla onun lillə dolması da 

baĢ verməmiĢdir və gölün suyu tam Ģəffafdır. Yayın son günlərində suyun qıt 

vaxtlarında suvarma üçün də istifadə olunan bu gölün əsas bəndi təxminən 150 il 

əvvəl tikilmiĢ və haliyədə də qalmaqdadır. Güman ki, keçmiĢdə burada boğulma 

halları olduğu üçün gölün adı da buradan qalıb. Qanlıgöl və ətrafı Naxçıvanın 

qədim yurd yerlərindəndir. Burada elə Yurd adı ilə də adlandırılan böyük bir 

ərazidə bolsulu bir bulaqla yanaĢı qədim insan məskənlərinə xas olan maddi-

mədəniyyət nümunələri, müsəlman məzarlığı, döyüĢçü qəbirləri və yaĢayıĢ 

yerləri izləri qarmaqdadır. Tarixi mənbələrə əsasən, dəniz səviyyəsindən 

təxminən 3 min metr yüksəklikdəki bu ərazilər keçmiĢdə yaĢayıĢ məskəni olub, 

bəlkə də döyüĢlərə Ģahidlik edib.   

Qanlıgölə gəlmiĢ turistlər burada keçirilən vaxt ərzində yaylağa köçmüĢ 

çobanların həyat və məiĢəti tlə tanıĢ olmaq, onların mətbəxindən, xüsusən təndir 

kababı və ocaqda qaynadılmıĢ limonlu kəklikotu çayından dadmaq, çadırlarda 

dincəlmək imkanı qazana bilərlər. Daha sonra Ģimal-Ģərqdə 3115 metr hündürlü-

yü olan Keçəldağ istiqamətində hərəkət edən turistlərə gursulu Pünhanbulağın və 

Südlübulağın ağappaq süd kimi suyundan içmək və uzaqdan Naxçıvanın turizm 

incisi Batabat meĢələrinə quĢbaxıĢı nəzər salmaq üçün Hörgülüyədək yürüĢ 

etmək mümkündür.   

Naxçıvan-Kükü-Gurbulaq turizm marĢrutu muxtar respublikamızın pers-

pektivi böyük olan turizm marĢrütlarındandr. Bu marĢrutun test olunması və 

gələcəkdə populyarlıq qazanması bu istiqamətdə turizmin daha da inkiĢaf 

etməsinə imkan yaradacaq.  
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РЕЗЮМЕ 

 АЛИ ДЖАББАРОВ  

ОЦЕНКА РЕСУРСОВ НА ТУРИСТИЧЕСКОМ МАРШРУТЕ НАХЧИВАН-

КУКУ-ГУРБУЛАГ 

Вопросы развития туризма в Нахчыванской Автономной Республике требуют 

открытия новых направлений для развития здесь туристических маршрутов. В данной 

статье были оценены возможности туристического маршрута Нахчыван-Куку-Гурбулаг с 

точки зрения ресурсного потенциала мест туризма и отдыха, расположенных в районе 

села Куку Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики. 

Ключевые слова: туризм; туристический маршрут; Нахчыван; Куку 
 

SUMMARY 

ALI JABBAROV  

RESOURCE ASSESSMENT 

ON THE NAKHCHIVAN-KUKU-GURBULAG TOURISM ROUTE 

Development issues of tourism in the Autonomous Republic of Nakhchivan require the 

discover of new directions for the development of tourism routes here. In this article, the 

possibilities of the Nakhchivan-Kuku-Gurbulag tourism route were evaluated in terms of the 

resource potential of tourism and recreation places located in the area of Kuku village, Shahbuz 

district of Nakhchivan Autonomous Republic. 

Keywords: tourism; tourist route; Nakhchivan; Kuku 
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SƏNAYENĠN ĠNNOVATĠV ĠNKĠġAFINDA QƏNAƏTLĠ ĠSTEHSAL METODLARININ 

TƏTBĠQĠ 

 

Məqalə sənayedə innovativ inkiĢafın təĢkili problemlərinin tədqiqinə həsr edilmiĢdir. 

Burada qənaətli istehsal metodlarının və sənayedə innovativ inkiĢafın təĢkilinin metodoloji 

əsasları araĢdırılmıĢdır. Tədqiqatın vəzifələri müxtəlif sənaye sahələrində innovativ inkiĢafın 

əldə olunması üçün nəzəri və təcrübi əhəmiyyətli təklif və tövsiyyələrin iĢlənib hazırlanmasından 

ibarətdir. Tədqiqatın məqsədi isə sənayedə innovativ idarəetmə modelinin formalaĢması üçün 

təkliflərin verilməsi və sənayedə innovativ proseslərin intensivləĢdirilməsini təmin etmək 

istiqamətləri üçün tövsiyyələrin hazırlanmasıdır. Məqalədə sənaye müəssisələrinin hibrid model 

ilə innovativ idarə edilməsi üçün qənaətli istehsal metodları və idarəetmənin fərqli təĢkili 

modellərinin mahiyyəti, bu modeldən istifadənin üstünlükləri açıqlanmıĢdır. 

Açar sözlər: qənaətli istehsal metodları, 5S sistemi, dəyər yaratma axını xəritəsi, Kanban, 

Kaizen, tam zamanlı istehsal, spagetti diaramı, yamazumi diaqramı, altı siqma metodu 

 

GiriĢ. 

         Ġstehsalat proseslərinin səmərəliləĢdirilməsi dedikdə əsasən müxtəlif 

israfların qarĢısının alınması nəzərdə tutulur. Ġstehsalat israflarına iĢçi saatının 

düzgün bölünməməsi və iĢçilərin müəyyən müddət boĢ qalması, dəyər qatmayan 

iĢçi fəaliyyətləri, yarımfabrikat və hazır məhsulların anbarda uzun müddət 

saxlanmasını da aid etmək olar.  

        Ġstehsal anlayıĢı sənaye müəssisələrində məhsuldarlığın optimallaĢdırılma-

sına əsaslanır. Burada ilk öncə istehsalat xəttlərində iĢçilərin hər birinin iĢ 

yükünün və avtomatlaĢdırılmıĢ istehsalat maĢın və avadanlıqlarının effektiv 

bölüĢdürülməsi nəzərdə tutulur. Qənaətli istehsalat sistemlərinin yaradılması 

əsasən idarəetmə infrastukturu, əməlliyyat sistemi, düĢüncə tərzi və davranıĢı 

kimi hissələrdən asılıdır. Qənaətli istehsal, az miqdarda resurslar ilə qısa 

zamanda, aĢağı qiymətli istehsalı, müĢtərinin tələblərinə uyğun bir formada, 

müxtəlif istehsal faktorlarını səmərəli Ģəkildə istifadə edərək istehsalın reallaĢdı-

rılmasını nəzərdə tutan sistemdir. [3].  

Qənaətli istehsal metodları. 

       Qənaətli istehsal sistemlərinə misal olaraq 5S sistemi, dəyər yaratma axını 

xəritəsi, Kanban, Kaizen, Tam zamanlı istehsal, səhvlərdən müdafiə üsulu poke-

yoke, probelimin həll edilmə praktikası, altı siqma metodu və digər metodları 

nümunə göstərə bilərik [1].  

       Qənaətli istehsal metodlarından biri istehsalatda gərəksiz materialların 

prosesdən çıxarılması, standartlaĢdırma və nizam-intizam baxımından müxtəlif 

üstünlüklər yaradan ―5S‖ metodudur. ―5S‖ metodu sənaye müəssisələrində 

maddi ehtiyatların israfınının qarĢısını almağa, iĢçi məhsuldarlığının artırmasına, 

rahat istifadə oluna bilən arxivləĢdirmənin yaradılmasına Ģərait yaradır. ―5S‖ 

istehsal metodu Yaponiyada müəssisələrin səmərəli formalaĢdırılması üçün 

iĢlənib hazırlanmıĢdır və xadimədən ən üst rəhbərlərə qədər bütün əməkdaĢların 
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qaydalara əməl etməsini nəzərə alır.  ―5S‖ anlayıĢı adını onu təĢkil edən yapon 

sözlərinin ilk hərflərindən götürmüĢdür. Həmən sözlər, seiri, seiton, seiso, 

seiketsu və shitsuke sözləridir [5].  

       ―5S‖ konsepsiyasının effektivliyini analiz etmək üçün ağ və qırmızı etiket 

tətbiq edilməsindən də istifadə olunur. Ağ etiket istehsalat ərazisində istifadəyə 

yararlı olan, və mütəmadi olaraq iĢlənən texnika, ehtiyat hissə və materiallar 

üçün istifadə olunur. Əksinə istifadəyə yararsız olan və mütəmadi olaraq 

iĢlənməyənlər isə qırmızı etiket ilə iĢarələnir. Bu etiketlərin bir nüsxəsi 

mateiralların üzərində, digər nüsxəsi isə istehsalat sahə nəzarətçisində qalır [5].    

      Ümumiyyətlə, ―5S‖ sisteminin reallaĢdırılması bir dəfəlik yox, mərhələlərlə 

həyata keçirilməlidir. Bu sistem istehsalat müəssisələrinin gündəlik fəaliyyətində 

də proseslərinin mütəĢəkkilliyini dəstəkləyir və bütövlükdə onların fəaliyyətinin 

səmərəliliyini yüksəltməyə Ģərait yaradır [5].  

        Tam zamanında istehsal metodunun tətbiq edilməsi üçün bütün bu proseslər 

haqda ətraflı məlumat verən geniĢ bir informasiya sisteminin formalaĢdırılması 

vacibdir. Bu metodda satıĢı nəzərdə tutulan məhsulların istehsalı üçün gərəkli 

olan xammal və ehtiyatların həcmini istehsala bəs edəcək səviyyədə saxlamaq 

lazımdır. Bu metoddan istifadə edən sənaye müəssisələrindən tələb olunur ki, 

istehsalat qrafiklərini elə hazırlasınlar ki, tələb olunan materiallar əvvəlcədən 

müəyyənləĢdirilmiĢ zamanda  və miqdarda ünvana çatdırılmıĢ olsun. Bundan 

baĢqa son məhsul dizaynı istehsal yönümlü, sadə formalı olmalı, istehsal 

vasitələrinin təminatı da göz ardı edilməməlidir. Emal prosesi və iĢ axınının 

sadələĢdirilməsi istehsalat ərazisinin optimal təĢkili və material hərəkətlərinin 

minimuma endirilməsi də tələb olunur. Tam zamanında istehsal metodunun 

tətbiq olunması üçün anlıq informasiya axınının təĢkili və interaktiv qərar qəbulu 

üçün real zamanlı və onlayn sistemlər iĢlənməlidir. Bu metodda son məhsulun 

dəyərini artırmayan müxtəlif faktorlar israf olaraq qiymətləndirilir. Bu sistemin 

tətbiqini çətinləĢdirən ən mühim amil isə sənayedə baĢ verən qeyri-müəyyənlik 

hallarıdır ki, ayrı-ayrı detalların, proseslərin və materialların sistem daxili 

axınına mane olur [4].  

      Dəyər yaratma axını xəritəsi metodunda əsasən 2 cür diaqram istifadə olunur 

ki, bunlar da spagetti diaramı və yamazumi diaqramıdır. Spagetti diaqramı visual 

metoddur, xammal və məhsulların hərəkət trayektoriyasına əsaslanır. Yamazumi 

diaqramı isə tədbirlərin müddət və dövrünü nəzərə alan və iĢ yükünün təkrar 

bölüĢdürülməsində istifadə olunan diaqramdır. Kanban isə siqnal və kart 

mənasını verən yapon terminidir. Bu metodun daxili istehsal kartı, seçim kartı, 

vasitə kartı, vahid kart və digərləri olmaqla bir neçə növü vardır [1].  

       VizuallaĢdırma sistemi optik görüntü Ģəklində qəbul olunan informasıyanın 

Ģəkil, diaqram, qrafik, cədvəl, sxem və s. Ģəkildə təqdim olunma metodudur. Bu 

sistemdə müxtəlif fəaliyyətlərin tətbiqi üçün sadə vizual iĢarələrdən ibarət 

sənədləĢdirilmiĢ prosedurlar tətbiq olunur. Hər hansı bir predmet öz lazımi 

yerində olmasa, vizual nəzarət vasitələri ilə yoxlamaqla mövcud vəziyyəti 

asanlıqla aĢkarlamaq və düzəliĢ etmək olur [2]. 

        Kaizen dedikdə, davamlı təkmilləĢdirmə və iĢ rejiminə tətbiqi nəzərdə 

tutulur. 1960‐cı ildə yapon sənaye müəssisələri müəyyənləĢdirmiĢdir ki, 

keyfiyyət, logistika və dəyər məsələləri ümumi xarakteristikaya malikdirlər. 

Kayzen sisteminin tətbiqinin  əsas müddəaları: 
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- Sənayedə səliqənin təminatı  

- Ġtkilərin qarĢısının alınması 

- Ġstehsalatda standartlaĢdırmanın tətbiqi.  

        Kayzen prosesində istehsalata cəlb olunmuĢ bütün iĢçilərin aktiv iĢtirakı ilə 

motivasiya olunmağa çalıĢılır. ĠĢçilər öz səmərələĢdirici təkliflərini rəhbərləriylə 

müzakirə etməyə yönləndirilirlər. Bu sistem eyni zamanda konkret hədəflərin 

reallaĢdırılması üçün keyfiyyət dərnəkləri kimi kiçik qrupların formalaĢdırılma-

sını da nəzərdə tutur [3].  

        Səhvlərdən müdafiə üsulu və ya digər adı ilə ―poke‐yoka‖ üsulunda qüsurlu 

məhsulun istehsalın növbəti mərhələsinə keçməsinin qarĢısı alınır. Bu metodda 

səhvlərin qarĢısının alınması üçün məhsul keyfiyyətinin davamlı olaraq bütün 

istehsal bölmələrində yoxlanılması nəzərdə tutulur. Poke-yoka metodundan 

istifadə aĢağıdakı üsullar ilə yerinə yetirilir:  

- Problemin konkret olaraq yarandığı və gələcəkdə təkrar yarana biləcək 

mənbəyə yaxınlaĢmaq. Burada yalnızca səhv baĢ verdikdən sonra deyil, 

hələ səhvlər yaranmağa baĢladığı dövrdən araĢdırma getməlidir. 

- Müxtəlif nəzarət tədbirlərinin yerinə yetirilməsi və lazımi cihazlardan 

istifadə 

- Sənaye həlləri və yaxĢılaĢdırmalarının bütün iĢçi heyətinin cəlb 

olunaraq həll olunması [3].   

        Tam zamanlı istehsal sistemində baĢlıca prinsip istehsal və satıĢ üçün vacib 

olan komplektləĢdiricilərinin təchizatı və yerinə yetirilməsidir. Bu metodda lo-

gistikanın xüsusiyyəti vacib olan material lazımi miqdar və meyfiyyətdə  tələb 

olunan ünvana minimal xərclərlə çatdırılmasıdır. Bu metodda böyük partiyalarda 

istehsal proseslərindən imtina edilir və optimal  üsullardan istifadə ilə istehsala-

tın qısaldılması nəzərdə tutulur. Bu metodda ehtiyatların minimallaĢdırılması və 

anbar yerlərinin kiçildilməsinə ehtiyac duyulur. Ġqtisadi düĢüncədən  ehtiyatlar 

və onların saxlanılma xərcləri zəifləyir, nəticə olaraq kapital dövriyyəsi sürətli 

hal alır [4].  

        Qənaətli istehsal metodlarından biri də Toyota Ġstehsal sistemidir. Buna 

bəzən fikirləĢən istehsal sistemi də deyilir. Bu metoddan istifadə məqsədi 

müĢtərilərin daima dəyiĢən istəklərini qarĢılaya biləcək və istənilən bazar 

konyekturunda, qazanc əldə edəcək sənayenin formalaĢdırılmasına əsaslanır. Bu 

strategiyanın əsası sənaye itgilərinin aĢkarlanması, müĢtəri sifariĢi ilə məhsulun 

çatdırılması arasındakı vaxtın kiçildilməsi üçün müxtəlif yollarının axtarıĢına 

sistemli yanaĢmadır. Bu metodologiya əsasən itgilərin minimallaĢdırılmasını 

nəzərdə tutur və qüsurlu iĢləməni fəaliyyətə daxil etməmək, qüsurlu məhsul 

hazırlamamaq və növbəti əməliyyata keçirməmək hədəflərini daĢıyır. [2] 

       ―Altı siqma‖ metodu sənaye müəssisələrinin fəaliyyətində istehsal olunan 

məhsul keyfiyyəti, xərclər və təchizatla əlaqədar olan problemlərin həlli üçün 

istifadə olunur. Bu metodun əsas xüsusiyyəti hər milyon ədəd məhsul baĢına 

düĢən qüsur sayının 3 və ya 4-dən çox olmayacaq qüsurluluq dərəcəsinə çatma-

sını təmin edəcək formada səmərəliləĢdirici fəaliyyətlərin reallaĢdırılmasıdır. 

―Altı siqma‖ anlayıĢı sadəcə qüsurların özlərinə deyil, eləcə də onları yaradan 

proses və əməliyyatlara istiqamətlənir. Siqma təkrarlılığı böyük miqdarda 

məhsulların hazırlanması prosesinin qüsursuz icra olunma imkanını ölçür. Bu 

konsepsiya təĢkilati miqyasda iĢləyən, iyerarxik quruluĢu əhatə edən və statistik 
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alətlərdən istifadəyə əsaslanan bir sistemdir. 6 siqma metodologiyasının tətbiqi 

anlama, müəyyənləĢdirmə, ölçmə, təhlil, təkmilləĢdirmə, nəzarət, standartlaĢdır-

ma və inteqrasiyalaĢdırma kimi mərhələlərdən ibarətdir [2].  

Sənayenin innovativ idarə edilməsinin təĢkili modelləri         

         Sənayenin innovativ idarə edilməsinin təĢkili modellərindən biri olan artan 

innovasiya modeli maneələrə kiçik səddlər yaradaraq imkanlardan istifadə etdiyi 

və yüksək dərəcədə nəzarətə imkan verdiyi üçün sənaye müəssisələrində geniĢ 

istifadə olunur. Burada tamamilə yeni sistem yaradılmır, sadəcə mövcud 

prosesləri təkmilləĢdirilir. Dağıdıcı innovasiya modeli isə texnologiyalardan 

istifadəni, alternativ həllərin yaradılmasını ön planda tutan və bazar üçün 

yeniliklər yaradan modeldir. Sənayenin innovativ idarə edilməsi üçün təĢkil 

modellərindən digər biri olan memarlıq innovasiyası isə digər biznes sahələrində 

tətbiq olunan prosesləri alaraq müəyyən dəyiĢiliklərlə baĢqa sahələrə 

uyğunlaĢdırır. Memarlıq innovasiya modeli xüsusən istehlakçı ehtiyacları və 

marketinqə diqqət yetirən sənaye müəssisələri tərəfindən daha çox istifadə 

olunur.[11] Sənayedə innovativ idarə etmənin növbəti modeli tamamilə yeni 

sənayelər və istehlakçı vərdiĢləri yaradan radikal innovasiyadır ki, müəyyən 

qədər dağıdıcı innovasiyalara da bənzəyir. Bu modeldə sənaye müəssisələri 

innovasiyaları fərqli mənbələrdən əldə edə bilirlər. Belə ki, laboratoriyalar, 

araĢdırma və inkiĢaf departamentləri kimi daxili mənbələrə istinad edilməsi yeni 

innovasiyaların tətbiqini asanlaĢdırır. Xarici mənbələr dedikdə isə tədarük 

zəncirinin müxtəlif halqaları, rəqiblər, startaplar və digər xarici mühit 

imkanlarıdır. [11] Sənayenin innovativ idarə edilməsinin digər modeli çevik 

idarəetmə (agile) modelidir. Agile idarəetmə xüsusisən müasir rəqəmsal 

transformasiya dönəmində müxtəlif sənaye sahələrinin əsasını təĢkil edir. Agile 

manifesti əsasən aĢağıdakı 4 dəyərlər üzərində qurulmuĢdur [9]:  

- Fərdlər və ünsiyyət proseslərdən və alətlərdən daha üstündür.  

- ĠĢləyən proqram mürəkkəb sənədləĢməyə nisbətən daha üstündür.  

- MüĢtərilər ilə əməkdaĢlıq etmək müqavilədəki razılaĢmalardan daha 

üstündür.  

- DəyiĢikliklərə çevik reaksiya vermək plana uyğun hərəkət etməkdən daha 

üstündür.  

Bunlardan əlavə Agile manifestonun hətta son anlarda belə tələblərdəki 

dəyiĢikliklərdən çəkinməmək və çevik proseslər ilə müĢtəri razılığı üçün dəyi-

Ģikliklərdən istifadə etmək, üzərində iĢ görülən proqramı tez-tez hissə-hissə təq-

dim etmək və dar zaman müddətlərindən qaçmaq, layihələri yüksək motivasiya-

ya sahib fərdlər üzrə qurmaq, sadəlik və artıq hissələrin ixtisarı, onlara Ģərait 

yaratmaq və etibar etmək kimi prinsipləri vardır. Agile manifestonun əsas xüsu-

siyyətləri bunlardır: 

- Sərbəstlik –bürokratiya deyil, sərbəst rəhbərlik strukturunu qəbul edir.  

- Sürət —yalnız istehsal prosesinə dəyər qatan vəzifələr diqqətdə tutulur. 

- Çeviklik —Gözləmə vaxtı aradan qaldırılır və adekvat tədbirlər vaxtında 

görülür.  

- Elastiklik –DəyiĢən mühitə daha tez uyğunlaĢa bilir 

- Demokratiklik — Demokratik yanaĢmanı, rolların təcrübə və bacarıqlara 

əsaslanılaraq bölüĢdürülməsini təmin edir. 
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- Dinamiklik —DəyiĢgən bazar tələblərinə uyğunlaĢmaq üçün davamlı 

olaraq hərəkətdə olur. [9] 

         Digər bir sənayenin innovativ idarə edilməsinin təĢkili modeli olan qənaətli 

innovativ idarəetməsi (frugal) qıt resursları üstünlüyə çevirməni hədəfləyən bir 

modeldir. Sənayedə qənaət etməklə və istehsal prosesinin mürəkkəbliyini 

azaltmaqla məhsuldarlıq artırılmağa çalıĢılır və istehsal ucuz baĢa gəldiyi üçün 

beynəlxalq bazarlarda rəqib müəssisələr və istehsalçılarla effektiv rəqabət aparı-

lır. Sənayedə qənaətcil innovativ idarəetmə ilə müĢtəri məmnunluğu yüksəl-

dilməklə eyni zamanda xərclər də azaldılır. Qənaətli innovativ idarəetməni 

reallaĢdırmaqla mənfəətsiz fəaliyyətlər yığıĢdırılır və lüzumsuz xərclər azaldılır. 

Uzaqdan iĢləmək əsas idarəetmə tendensiyaları kimi tanınır, birgə rəqəmsal 

platformalar və telekommunikasiya vasitələri, uzaqdan iĢləyən iĢçilər arasında 

əlaqə saxlamaq rəqəmsal təĢkilati mədəniyyətin tərkib hissəsinə çevrilir. ĠĢçilərin 

uzaqdan idarə edilməsi təĢkilatların müntəzəm əlaqə saxlamasını, videokonfrans 

və e-poçt kimi dialoq üsullarından tez-tez istifadəni zəruri edir. [9] Sənayenin 

innovativ idarə edilməsinin təĢkili modellərindən biri də koqnitiv psixologiya, 

beyin təsviri, nevrologiya sahələrinin tədqiqatlarından istifadə edən  neyrome-

necmentdir. ĠĢ mühitində stress səviyyəsini azaltmaq və effektivliyi artırmaq 

üçün sənaye müəssisələri neyromenecment stilini qəbul edə bilərlər. [9] 

Neyromenecment iĢ mühitinin yaxĢılaĢdırılması, yaradıcılığın təĢviqi və iĢçilərin 

rifahının yüksəldilməsinə kömək edir. Bu innovativ idarəetmə modeli zehni 

prosesləri və beyin fəaliyyətlərini araĢdıraraq insanların biznesə təsir edən tipik 

çağırıĢlara necə reaksiya verdiyini anlayır. Neyromenecment gündəlik qarĢılıqlı 

əlaqədə və iĢ mühitində iĢçilər arasında yaĢanan dəyiĢgən emosiyaların biznes 

nəticələrinə müsbət və mənfi təsirlərini öyrənir. Neyromenecment adlı innovativ 

idarəetmə modelində iĢçilərin beyninin necə əlaqələndiyini görmək üçün sadəcə 

emosional hisslərlər kifayətlənirlmir və əksinə daha geniĢ spektrdən məsələ 

araĢdırılır. Bununla da müxtəlif fərdlərin duyğuları və düĢüncə tərzləri 

anlaĢılaraq, iĢçilərin performansı yaxĢılaĢdırılır. [9]  

       Sənayenin innovativ idarə edilməsinin təĢkili modellərindən digər biri isə 

rəhbər təlimçinin bələdçiliyi ilə performans idarə olunması modelidir. Bu 

modeldə əsas məqsəd iĢçiləri mikro səviyyədə idarə etmək deyil, əksinə 

rəhbərlik ilə iĢçilər arasında koordinasiya yaradaraq istehsal proseslərinin 

təkmilləĢdirilməsi istiqamətində iĢləməkdir. Rəhbər təlimçinin bələdçiliyi ilə 

performans idarə olunması modelində rəhbər iĢçinin rolu aĢağıda göstərilmiĢdir 

[9]: 

- Tabeçiliyindəki iĢçilərin özünə inam hissini yüksəltmək  

- Kömək istəmək –iĢçilər öz fikirlərini bildirmək və yardım istəməyə 

rəhbərlik tərəfindən təĢviq olunur. ĠĢçilərin idarə edilmə sisteminə cəlb 

olunması düzgün qərar qəbulunu təmin edir.  

- Dürüst olmaq - Biznesdə reallıqları gözardı etmək və çətinlikləri 

gizlətmək uğurlu nəticələrə maneə yaradır. Bu model qorxu olmadan 

konstruktiv tənqidi, problemlərin səbəblərini və performansın 

yaxĢılaĢdırılma yollarını dürüst bir Ģəkildə ifadə etməyi təĢviq edir. 

- Aktiv dinləmə —. Rəhbərlik qərar qəbulunda komandanı fəal Ģəkildə 

dinləməli və hər zaman onların rəylərinə açıq olur.  
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- Komanda dəstəyini təklif etmək –Rəhbərlik iĢçilərin üzləĢdiyi 

problemləri həll edə bilmək üçün empatiyaya sahib olmalı və effektiv 

kommunikasiya üslublarını müəyyənləĢdirməlidir.  

       Müasir dövrdə sərbəst iĢ mühitinin inkiĢafı ilə əlaqədar olaraq direktiv 

idarəetmə sisteminin sonunu yaxınlaĢdırır. Beləliklə, menecerlər artıq dəstək-

ləyici rolu oynayır və öz iyerarxik statuslarını itirirlər. Sənayenin innovativ idarə 

edilməsinin təĢkili modellərindən biri olan asanlaĢdırıcı rəhbərlər (fasilitatorlar) 

müsbət nəticələri qazanmaq üçün iĢçilərə müxtəlif təĢkilati proseslərdə rəhbərlik 

edirlər. Onlar sənayedə məqsədlərə çatmaq üçün iĢçi qüvvəsinin cəlb olunduğu 

yığıncaqlara, inkiĢaf sessiyalarına və təlimlərə rəhbərlik edirlər. Fasilitator 

rəhbərlər sənayedə uğurları maneə ola biləcək istənilən münaqiĢələri həll 

etməlidirlər. Effektiv təĢkilati bacarıqlar komandaları nəzarətdə saxlamaq və 

əlaqələrin möhkəm qalmasını təmin etmək üçün vacibdir [9].  

Nəticə 

         Bütün bu qeyd olunan innovativ idarə etmə modelləri əsasında ölkəmiz 

sənayesi üçün müəssisələrin fəaliyyət sahəsi və strukturu nəzərə alınmaqla hibrid 

model təklif edə bilərik. Bu modeldə davamlı inkiĢaf və dəyiĢən Ģərtlər nəzərə 

alınmaqla çevik idarəetmə, qənaətkar idarəetmə, zehni idarəetmə, asanlaĢdırıcı 

rəhbər və rəhbər təlimçinin bələdçiliyi ilə idarəetmənin ehtiyaclara uyğun olaraq 

simbioz istifadəsi nəzərdə tutulur. Belə ki, müĢtərilərlə davamlı əlaqə, 

dəyiĢiliklərə çevik reaksiya vermək, dəyiĢgən mühitə tez uyğunlaĢmaq, qənaətcil 

üsullarla xərclərin azaldılması, mənfəətsiz fəaliyyətlərin yığıĢdırılması, iĢ 

mühitində stressin azaldılması, yaradıcılığın stimullaĢdırılması, sadəcə direktiv 

üsullarla deyil əksinə komanda ruhu və iĢçilər arasında koordinasiya yaradılması 

bu modelin əsas xüsusiyyətləridir. 

        Sənayenin innovativ idarə edilməsinin hibrid modelində qənaətli istehsal 

metodlarından da müxtəlif elementlərin sənaye müəssisələrinin fəaliyyət 

sahəsinə uyğun olaraq qarıĢıq formada tətbiqi nəzərdə tutulmuĢdur. Burada 

Kanban, 5S, poka yoke və digər metodların xüsusiyyətlərindən istifadə etməklə 

sənaye müəssisələrində daha əlveriĢli iĢ Ģəraitinin yaradılması və istehsal 

itgilərinin minimallaĢdırılması nəzərdə tutulmuĢdur. Belə ki, kanban siqnal 

kartları ilə məhsul və ehtiyat hissələr haqda məlumat proseslər arasında ötürülür. 

Tam zamanlı istehsal metodu ilə isə tələbatların miqdarı və zamanı nəzərə 

alınmaqla dərhal zəruri tədbirlər görülür. Burada ehtiyacdan artıq istehsal və 

anbar stokları tullantı kimi qəbul olunur və tam zamanlı istehsal metodları ilə 

anbardakı yer məhdudiyyətləri, plansız xammal tədarük və istehsal darboğazları 

aradan qaldırılmıĢ olunur. Kayzen metodları ilə isə sənaye müəssisələrində 

davamlı olaraq yaxĢılaĢdırma tədbirləri ilə dəyərsiz fəaliyyətlər zamanla 

yığıĢdırılır və poka yoke, etiketləmə, vizual kontrol tədbirləri ilə funksionallıq 

yüksəldilir. Etiketləmə metodu ən sadə halı ilə iĢçilərin lazımi vasitələrə daha 

sürətli çıxıĢ imkanını təmin edir və zaman itkisi də xeyli azaltmağa kömək edir. 

Bu tip tədbirlər sənaye müəssisələrində iĢçilərin sağlamlığı və istehsalat 

təhlükəsizliyinə də müsbət töhvə verməkdədir. [6] 

        Bu metodlar xammal və digər resurslardan qənaətlə istifadəni hədəflədiyi 

üçün  emissiyaların azaldılması və çirklənmənin qarĢısının alınmasına töhfə verir 

və ətraf mühitə müsbət təsir göstərir. Buna görə də qənaətli istehsal ilə yaĢıl 

istehsal arasında bir müdbət korrelyasiya olduğunu qeyd edə bilərik.  [8] 
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        Baxmayaraq ki, müasir sənaye süni zəka, məlumatların analizi, robot 

texnologiyaları, bulud texnologiyaları və s. ilə təchiz edilmiĢ, rəqəmsallaĢdırıl-

mıĢ və avtomatlaĢdırılmıĢdır, yenə də müəyyən hissələrdə insan müdaxiləsinə 

ehtiyac yaranır. Belə hallarda isə qənaətli istehsal metodları ön plana keçir və 

müasir rəqəmsallaĢan sənayenin ayrılmaz bir parçası olur. Lakin, təklif etdiyimiz 

hibrid modeldə sənayedəki yeni tendensiyaları və rəqəmsallaĢma amilini nəzərə 

alaraq qənaətli istehsal metodlarında da müəyyən yeniləĢmə və dəyiĢiliklər 

nəzərə alınmıĢdır. Belə ki, ənənəvi kanban kartları yerinə elektron formada 

kanban kartları ilə, kağız üzərində yerinə yetirilən dəyər axını xəritəsi metodu 

isə elektron formada təĢkil olunması və bu kimi digər dəyiĢiliklər tövsiyə olunur. 

Obrazlı Ģəkildə desək, qənaətli istehsal metodları müasir rəqəmsallaĢmıĢ sənaye 

ilə sinerji yaradır. RəqəmsallaĢmıĢ tədarük zənciri qənaətli istehsal 

metodlarından biri olan tam zamanlı istehsal ilə vəhdət təĢkil edir və dəqiq, 

vaxtında məlumatlarla tədarük olunan xammal və materiallar, anbar 

ehtiyatlarının idarə olunmasına kömək olur. Digər bir qənaətli istehsal metodu 

olan avadanlıqlara universal qulluq metodu da müasir sənayenin virtual reallıq, 

süni zəka anlayıĢları ilə birbaĢa əlaqəlidir. Belə ki, universal qulluq metodunu 

uğurlu bir Ģəkildə tətbiq etmək virtual reallıq imkanlarından istifadə etməklə 

(təlimatların monitor kaskaya yönləndirilməsi, avadanlıq dayanmalarının 

statistik analizi və s.) mümkündür. Digər bir qənaətli istehsal metodu olan dəyər 

axını xəritəsi metodu əĢyaların interneti ilə əlaqəlidir. Belə ki, istehsal 

proseslərindəki tullantıların müəyyənləĢdirilməsi və aradan qaldırılmasına 

əsaslanan olan dəyər axını xəritəsi metodu real zaman axınında dəqiq 

məlumatların əldə olunması üçün əĢyaların interneti texnologiyasının yardımı ilə 

daha da effektiv fəaliyyət göstərir. Boston Konsultinq qrupun hesablamalarına 

görə qənaətli istehsal metodlarını müasir rəqəmsal sənaye metodları ilə birgə 

istifadə etməklə istehsal xərcləri və tulantılarını 40% azaltmaq olur, ancaq ki, 

ayrı-ayrılıqda tətbiq etməklə isə cəmi 15% azaltmaq imkanı olur.  [10] 

        Təklif etdiyimiz hibrid model istehsalatda tullantıların azaldılması, daha 

yaxĢı vizual təĢkil, dayanma vaxtlarının müddəti və sayını azaltmaq kimi 

prinsipləri özündə ehtiva edir. Eyni zamanda, böyük verilənlərin bazasından 

istifadə, bulud texnologiyalar və virtual reallıq kimi sistemlərin inteqrasiyasına 

əsaslanır. Belə ki, rəqəmsallaĢma sənayeçilərə qənaətli istehsal metodlarından 

istifadə etməklə daha mükəmməl nəticələr əldə etməyə kömək edəcəkdir. Hibrid 

modeldə qənaətli istehsal metodları iĢçilərin dəyər qatan əməliyyatlara diqqət 

ayırması və tullantıları uzaqlaĢdırması ilə müxtəlif dövrlərdə fərqli formalarda 

tətbiq olunur. Bu əlaqələndirilmiĢ sistemlər dayanmaları proqnozlaĢdırmaq üçün 

məlumatları analiz edir və dəyiĢiliklərə uyğunlaĢır. Qənaətli istehsal 

metodlarının davamlı tətbiqi daimi təkmilləĢmə, yüksək keyfiyyət və müĢtəri 

məmnuniyyətini özü ilə gətirir. Qənaətli istehsal metodları və Sənaye 4.0-ın 

inteqrasiya olunmuĢ tətbiqi əməliyyat mükəmməlliyinin üst səviyyəsinə 

çatmağın ən təsirli yoludur. Bununla da sənayedə çeviklik, məhsuldarlıq, sürət, 

keyfiyyət və təhlükəsizlik kimi xüsusiyyətlərə malik əməliyyat mükəmməlliyini 

əldə etmək mümkün olacaqdır. [7] 
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Qrafik. Ġnnovativ idarə etmənin hibrid modeli 
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РЕЗЮМЕ 

ОРХАН СУЛЕЙМАНЛЫ 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

         Статья посвящена исследованию проблем организации инновационного развития в 

отрасли. Здесь исследованы методологические основы рентабельных методов 

производства и организации инновационного развития в отрасли. Задачи исследования 

состоят в разработке теоретических и практических предложений и рекомендаций для 
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достижения инновационного развития в различных отраслях промышленности. Цель 

исследования - внести предложения по формированию инновационной модели 

управления в отрасли и подготовить рекомендации по направлениям обеспечения 

интенсификации инновационных процессов в отрасли. В статье раскрывается сущность 

методов экономичного производства и различных моделей организации управления для 

инновационного управления промышленными предприятиями с помощью гибридной 

модели, объясняются преимущества использования этой модели. 

         Ключевые слова: методы бережливого производства, система 5S, картирование 

потока создания ценности, канбан, кайдзен, производство точно в срок, диаграмма 

спагетти, диаграмма ямазуми, метод шести сигм 
 

SUMMARY 

ORKHAN SULEYMANLI 

APPLICATION OF LEAN MANUFACTURING METHODS IN INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF INDUSTRY 

         The article is devoted to the study of the problems of organizing innovative development in 

the industry. Methodological bases of cost-effective production methods and organization of 

innovative development in the industry were investigated here. The tasks of the research consist 

of the development of theoretical and practical proposals and recommendations for achieving 

innovative development in various industrial fields. The purpose of the research is to make 

proposals for the formation of an innovative management model in the industry and to prepare 

recommendations for the directions of ensuring the intensification of innovative processes in the 

industry. In the article, the essence of economical production methods and different management 

organization models for innovative management of industrial enterprises with a hybrid model, 

the advantages of using this model are explained. 

         Keywords: lean manufacturing methods, 5S system, value stream mapping, Kanban, 

Kaizen, Just-in-time (JIT)production, spaghetti diagram, yamazumi diagram, six sigma method 
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AZƏRBAYCANDA QĠYMƏTLĠ KAĞIZLAR BAZARININ ĠNKĠġAF  

PROBLEMLƏRĠ VƏ PERSPEKTĠVLƏRĠ 

 

Məqalədə Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının formalaĢması prosesi araĢdırılmıĢ, 

qiymətli kağızlar bazarının cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkiĢafına təsiri təhlil edilmiĢ və qiymətli 

kağızlar bazarının müəssisələrin fəaliyyətinin, iqtisadiyyatın müxtəlif sferalarının, dövlət və 

beynəlxalq əməkdaĢlığın maliyyələĢmə mənbəyi olduğu əsaslandırılmıĢdır. 

Elmi məqalədə, həmçinin qiymətli kağızlar bazarının inkiĢafı problemləri nəzərdən 

keçirilmiĢ və bu problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçirilməli olan 

tədbirlərdən bəhs olunmuĢdur.  

Açar sözlər: Azərbaycan iqtisadiyyatı, qiymətli kağızlar bazarı, borc qiymətli kağızlar, 

fond bazarı, investisiya fəallığı.  

 

Ölkə iqtisadiyyatının dünya təsərrüfatı sisteminə inteqrasiyası Ģəraitində 

maliyyə sektorunda geniĢmiqyaslı iqtisadi islahatların davam etdirilməsi zərurəti 

meydana gəlir. Belə ki, ötən dövr ərzində ölkənin maliyyə sektorunun bir çox 

iqtisadi obyekt və subyektlərarası münasibətlərində köklü dəyiĢikliklər baĢ 

vermiĢdir ki, bunun da nəticəsi kimi yeni ictimai-iqtisadi institutlar yaranır və 

inkiĢaf edir. 

Azərbaycanda yeni yaranan iqtisadi fəaliyyət sferalarından və geniĢmiq-

yaslı iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi zərurətinin olduğu sahələrindən biri 

də qiymətli kağızlar bazarıdır. Sual oluna bilər ki, qiymətli kağızlar bazarı bizim 

cəmiyyətə və onun üzvlərinə nə verə biləcəkdir? Son illər respublikamızın 

iqtisadçı alimləri arasında gedən diskusiyalarda adətən qiymətli kağızlar 

bazarının cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkiĢafına təsirinin iki əsas aspekti olduğu 

göstərilir. Burada söhbət iqtisadiyyatın ümumi səmərəlilik fəaliyyətinin yüksəl-

dilməsi barəsində gedirsə, digər tərəfdən həmin bazarın köməyi ilə bir sıra sosial 

xarakterli vacib problemlərin həllindən də danıĢılır. Məhz bu baxımdan parantez 

açaraq xarici ölkələrin təcrübəsinə istinadən qeyd edək ki, qiymətli kağızların 

dövriyyəsinin köməyi ilə hər iki tərəfi razı salan qiymətlərlə əmanətlərin 

investisiyalara daha tam və sürətli axınını həyata keçirmək olar.  

    Qiymətli kağızlar bazarları bütün növ müəssisələrin fəaliyyətinin, iqtisa-

diyyatın müxtəlif sferalarının, dövlət və beynəlxalq əməkdaĢlığın mühüm 

maliyyələĢdirmə mənbələridir. Dövlət və kooperativ istiqraz vərəqələrinin, 

səhmlərin, veksellərin və digər qiymətli kağızların buraxılması, yerləĢdirilməsi, 

alqı-satqı mexanizminin vasitəsilə ictimai təkrar istehsalın bütün sferalarının 

geniĢləndirilməsi üçün zəruri olan investisiya mənbələri formalaĢdırılır. Qırx 

dörd günlük ―Vətən‖ müharibəsi nəticəsində iĢğaldan azad olunmuĢ Qarabağda 

bərpa və yenidənqurma iĢlərini həyata keçirmək üçün haliyədə Azərbaycanda iri 

həcmli investisiyalara kəkin ehtiyac vardır. Məhz bu nöqteyi-nəzərdən 

respublikaya sivil qiymətli kağızlar bazarı lazımdır. Qiymətli kağızlar da məhz 

bu baxımdan müəssisələrin maliyyə resurslarını və əhalinin əmanətlərini cəlb 
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etmək və onlardan daha səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə buraxılır. 

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, müntəzəm fəaliyyət göstərən qiymətli kağızlar 

bazarının köməyi ilə vəsaitləri sahələr arasında çevik Ģəkildə yenidən 

bölüĢdürmək, onları elmi-texniki tərəqqinin daha perspektiv istiqamətlərində 

təmərküzləĢdirmək, baĢqa sözlə desək, xalq təsərrüfatında struktur irəliləyiĢlərin 

sürətlənməsinə və optimallaĢdırılmasına kömək etmək olar [1, səh. 107].  

       Hal-hazırda ölkəmizdəki qiymətli kağızlar bazarı öz amorfluğu ilə 

səciyyələnir. Yəni I dərəcəli və II dərəcəli qiymətli kağızlar bazarları arasında 

fərq kifayət qədər müəyyənləĢməmiĢdir. Fikrimizcə, bazar strukturunda I 

dərəcəli qiymətli kağızlar bazarının inkiĢafı üçün aĢağıdakılar olmalıdır: 

- müəssisələrin özəlləĢdirilməsi zamanı iĢlənib hazırlanmıĢ və standartlara 

cavab verən sistemin tətbiq olunması; 

- emitentlər və investorlar arasında vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirə 

biləcək, o cümlədən peĢəkar məsləhətçilər kimi də çıxıĢ edə biləcək hərtərəfli 

bacarıqlı vasitəçilərin meydana gətirilməsi; 

- Ģirkət və müəssisələrin istiqrazlarının geniĢ miqyaslı reallaĢdırılması. Qərb 

ölkələrində qiymətli kağızlar bazarlarının maliyyələĢməsinin əsas hisəsi (70-

95%) korporasiya və Ģirkətlərin istiqraz buraxılıĢı hesabına həyata keçirilir. 

Bu halda I dərəcəli bazarların fəaliyyəti istiqrazların buraxılıĢına əsaslanır, 

yerləĢdirmənin əsas vasitəçiləri kimi isə investisiya bankları çıxıĢ edir. 

Azərbaycanda belə bazar haliyədə yox dərəcəsindədir; 

- I dərəcəli bazarda istiqrazların yerləĢdirilməsinin əsas institutu kimi 

investisiya bankları çıxıĢ etməlidir. 

Dünya təcrübəsində investisiya banklarının iki tipi mövcuddur:  

1. qiymətli kağızların yerləĢdirilməsi üzrə ixtisaslaĢmıĢ investisiya bankları 

(ABġ, Kanada, Ġngiltərə, Yaponiya);  

2. ortamüddətli və uzunmüddətli kreditlərin verilməsi üzrə ixtisaslaĢmıĢ 

(Qərbi Avropa ölkələri və ĠnkiĢaf edən ölkələr) investisiya bankları.  

Lakin istehsal və kapitalın beynəlmiləlləĢməsi nəticəsində bir çox 

investisiya bankları qiymətli kağızlar bazarında dövlət tənzimlənməsinin 

xüsusiyyətindən asılı olaraq həm  birinci, həm də ikinci növ əməliyyatları həyata 

keçirir. 

        Fond birjasında struktur dəyiĢikliklərin həyata keçirilməsinə ehtiyac 

vardır. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, fond birjası – ikinci dərəcəli bazardır. Burada 

dünya təcrübəsində qəbul olunduğu kimi qiymətli kağızlar alınıb-satılır. 

Azərbaycanda yeni buraxılan qiymətli kağızlar (əsasən səhmlər) fond birjasına I 

dərəcəli bazardan yan keçərək daxil olur. Dünya təcrübəsindən göründüyü kimi, 

fond birjaları əsasən köhnə buraxılıĢlı qiymətli kağızların, əsasən də səhmlərin 

―emalı‖ üzrə ixtisaslaĢırlar. Lakin bir Ģeyi də qeyd etmək lazımdır ki, birjalardan 

xüsusi və dövlət istiqrazlarının bir hissəsi də keçir. Eyni zamanda fond 

birjalarında yeni buraxılmıĢ səhmlər də realizə olunur. Bu isə qiymətli kağızlar 

emissiyasının böyük həcmliyi ilə izah olunur [3, səh. 88]. 

      Qeyd olunmalıdır ki, fond birjaları bir neçə bazara malikdir. Gələcəkdə 

Azərbaycan iqtisadiyyatında həm iri səhmdar-korporativ sektorun, həm də kiçik 

səhmdar sektorun yaranması zamanı fond birjasının tərkibində bir neçə 

bazarların yaranması ehtimalı istisna olunmamalıdır. Güclü və böyük Ģirkət və 

müəssisələrin səhmləri birjanın əsas bazarında oynanılacaq, orta və kiçik 
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müəssisələrin qiymətli kağızları isə, onların maliyyə vəziyyətindən asılı olaraq 

və bu qiymətli kağızların aĢağı rəqabət qabiliyyətliliyi səbəbindən II və III 

dərəcəli bazarlarda iĢtirak edəcəklər. 

       Bakı Fond Birjasının (BFB) belə strukturunun mövcud olmamasının əsas 

səbəbi – qiymətli kağızlar buraxılıĢının aĢağı həcmli olması, eyni zamanda, qərb 

ölkələrinin qiymətli kağızları ilə müqayisədə onların müxtəlif sinifləndirmə və 

modifikasiya imkanlarının olmamasıdır. Azərbaycanda gerçəkləĢən qiymətli 

kağızlar bazarının digər mənfi tərəfi səmərəli qanunvericilik və normativ-hüquqi 

bazanın mövcud olmamasıdır. 

      Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının inkiĢafındakı, eyni zamanda, 

maliyyə bazarının bütövlükdə fəaliyyətindəki problemləri aradan qaldırmaq 

üçün makrosəviyyədə aĢağıdakı iĢlər və ya tədbirlər görülməlidir: 

1. Bank sisteminin sağlamlaĢdırılması və struktur yenidən qurulması; 

2. Vergi yığımını artırmaq və iqtisadiyyatda real sektorun inkiĢafına təkan 

vermək məqsədilə vergi sisteminin təkmilləĢdirilməsi; 

3. Dövlət büdcəsi kəsirinin azaldılması; 

4. Tədiyyə balansı kəsrinin azaldılması və aradan qaldırılması; 

5. Manatın sabitliyinin qorunub saxlanılması [2, səh. 198]. 

Fond bazarının normal fəaliyyəti və onun gələcək inkiĢafı üçün qiymətli 

kağızlar bazarının mövcudluğu sisteminin təkmilləĢdirilməsinə istiqamətlənən 

bir sıra tədbirlər həyata keçirməlidir: 

- ölkənin milli maraqlarına cavab verən qiymətli kağızlar bazarı 

konsepsiyasının iĢlənib hazırlanması; 

- qanunvericilik və normativ bazanın daim təkmilləĢdirilməsi və mövcud 

qanunvericiliyə riayət olunmasına ciddi nəzarətin həyata keçirilməsi; 

- investorların hüquqlarının qorunması və onların maliyyə təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi; 

- səhmdar cəmiyyətlərinin dövlət səhm nəzarət paketlərinin səmərəli idarə 

edilməsi [3, səh. 123]. 

     Qeyd etmək lazımdır ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanın qiymətli kağızlar 

bazarında nəzərə çarpacaq dəyiĢikliklər baĢ verəcəkdir. Məlum olduğu kimi, 

ölkəmizdə qiymətli kağızlar bazarının formalaĢması 1999-cu ilin iyulun 26-da 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi 

haqqında‖ Fərmanı bazasında olmuĢdur. Hal-hazırda Azərbaycanda qiymətli 

kağızlar bazarının formalaĢmasının II mərhələsi getməkdədir, bu mərhələdə 

qismən də olsa, qiymətli kağızlar bazarının geniĢlənməsi və keyfiyyət 

dəyiĢiklikləri baĢ verməkdədir.  

       Proqnozlara gəldikdə, bir çox mütəxəssislər belə bir fikirdədirlər ki, məhz 

II mərhələdə qiymətli kağızlar bazarının formalaĢmasında nəzərə çarpacaq 

dəyiĢikliklər baĢ verəcəkdir. Bu mərhələdə investorların iri korporasiyaların 

idarə edilməsində marağı artacaq, əlbəttə bu dövrdə emitentlərin etibarlılığı əsas 

Ģərtlərdən biri olacaqdır. 

       Bu gün Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının inkiĢafını ləngidən 

mühüm məsələ özəlləĢdirmə prosesinin dayanmasıdır. Belə ki, qiymətli kağızlar 

emitentinin etibarlı olması kiçik investorlar üçün də əsas Ģərt olacaqdır. Əhali 
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yüksək dərəcədə güvənirli olan, müəyyən orta səviyyədən aĢağı olmayaraq gəlir 

gətirən və likvidliyi ilə fərqlənən qiymətli kağızlar alacaqdır. 

      Kiçik investorların borc qiymətli kağızlarına maraqları artacaqdır. 

Ġnstitusional investorların maraqları böyük dərəcədə qarĢılarına qoyduqları 

strateji vəzifələrdən asılı olacaqdır. Ümumi mənada, onların iri korporasiyaların 

idarə edilməsində iĢtirak etmək və bununla da gələcəkdə kurs artımı nəticəsində 

qiymətli kağızların yenidən satıĢından mənfəət əldə etmək imkanları 

yaranacaqdır. Ġnstitusional investorların bir çoxu tam olaraq portfel 

investisiyalara keçəcəklər. Banklar tərəfindən cəlb edilən maliyyə resurslarının 

çox hissəsi əhalinin vəsaitləri hesabına formalaĢacaqdır. 

    Korporativ səciyyəli Azərbaycan iqtisadiyyatında müəssisələrin müxtəlif 

təĢkilati-hüquqi formalara görə yenidən bölgüsü nəticəsində müəssisələr açıq 

tipli səhmdar cəmiyyəti kimi formalaĢacaqdır ki, bu da onlara maksimal 

üstünlük verəcəkdir. Bu mərhələdə qiymətli kağızlar bazarının rolu durmadan 

artacaqdır. Belə ki, bu bazar vasitəsilə ümumi iqtisadi vəziyyət, onun ayrı-ayrı 

sektorları və müəssisələr haqqında məlumatlar alınacaqdır. Qiymətli kağızlar 

bazarının statistikası əsasında hesablanan iĢgüzar aktivlik indikatorları 

makroiqtisadi göstəricilər içərisində əsas mövqelərdən birinə sahib olacaqdır. 

      Qiymətli kağızlar emissiyasının çox hissəsi borc qiymətli kağızların 

üzərinə düĢəcəkdir. 

    Gələcəkdə ehtimal olunur ki, Azərbaycanda fond birjasında maliyyə 

fyuçersləri ilə əməliyyatlar həyata keçiriləcək, eyni zamanda, qiymətli kağızlar 

bazarında aĢağıdakı istiqamətlərdə yeni alətlər özünə yer tapacaqdır: 

       Birincisi, dövlət borc qiymətli kağızlarının növləri geniĢlənəcəkdir. Yaxın 

gələcəkdə aĢağıdakılar baĢ verə bilər :  

- əhali üçün müxtəlif ödəmə müddətləri ilə dövlət borc qiymətli kağızlarının 

buraxılıĢı; 

- müəyyən olunmuĢ proqram və layihələrin maliyyələĢdirilməsi məqsədilə 

qiymətli kağızların buraxılıĢı;  

- torpaq və danıĢmaz əmlakla təmin edilən qiymətli kağızların buraxılıĢı; 

- xarici bazarlarda dövriyyədə iĢtirak edəcək dövlət borc qiymətli kağızlar 

buraxılıĢının geniĢləndirilməsi. 

Ġkincisi, bazara yeni iri qrup emitentlərin – bələdiyyələrin qoĢulması 

mümkündür. Onlar da geniĢ əhali kütləsi üçün borc qiymətli kağızları buraxa, 

cəlb olunmuĢ vəsaitləri isə bələdiyyə proqramlarının reallaĢmasında istifadə edə 

bilərlər. 

      Üçüncüsü, bazarın daha bir iri sektoru - korporativ istiqrazlar bazarı 

formalaĢacaqdır. ÖzəlləĢdiriləcək iri istehsal müəssisələrinin bir çoxu maliyyə 

resursları cəlb etmək məqsədilə istiqraz buraxacaqlar. 

     Dördüncüsü, mövcud olan normativ aktlarda boĢluqları aradan qaldırmaq 

məqsədilə daima yeni tənzimləmə alətləri əmələ gələcəkdir. 

      Azərbaycanda fond bazarının formalaĢması bir sıra problemlərlə üzləĢir ki, 

bu bazarın inkiĢafı və mövcudluğu üçün maneələr və problemlər aradan 

qaldırılmalıdır. Azərbaycan fond bazarının inkiĢafının əsas problemləri kimi 

aĢağıdakılar qeyd edilə bilər:  

1. Neqativ təsir göstərən xarici amillərin aradan qaldırılması;  
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2. Qiymətli kağızlar bazarının məqsədli yenidən istiqamətləndirilməsi - ilk 

növbədə dövlətin maliyyə ehtiyaclarının qiymətli kağızlar bazarı vasitəsilə 

ödənilməsinin azaldılması və iri səhm paketlərinin Azərbaycanda 

istehsalının dirçəldilməsi və inkiĢafı məqsədlərinə sərbəst pul resurslarının 

yönləndirilməsi üçün yenidən bölüĢdürülməsi. 

3. Qanunvericiliyin yaxĢılaĢdırılması və ona riayət olunmasına nəzarət; 

4. Fond bazarında dövlətin rolunun artırılması, bunun üçün:  

a) qiymətli kağızlar bazarının inkiĢafı və onun cari tənzimlənməsi, fond 

bazarı modelinin seçilməsi, eyni zamanda, qiymətli kağızlar buraxılıĢı 

hesabına təsərrüfatın və büdcənin maliyyələĢdirilməsi mənbələrinin 

payını müəyyənləĢdirmək məqsədilə dövlətin uzunmüddətli fəaliyyət 

konsepsiyası və siyasəti iĢlənib hazırlanmalı;  

b) qiymətli kağızlar bazarını formalaĢdırmaq məqsədilə dövlət və özəl 

sektorun resurslarını birləĢdirə biləcək qiymətli kağızlar və fond bazarı 

üzrə güclü komissiya yaradılmalı. 

5. Ġnvestorların qorunması problemi; 

6. Emitentlərin maraqlarını qorumaq məqsədilə və qiymətli kağızların 

hərəkətinin qeydiyyatı üçün depozitar və klirinq, eyni zamanda, vasitəçi 

Ģəbəkələrinin yaradılması; 

7. Məlumatların açıqlığı prinsipinin reallaĢması. Bu qiymətli kağız 

emitentlərinin fəaliyyəti haqqında nəĢrlərin həcminin geniĢləndirilməsi, 

emitent-kompaniyaların qəbul olunmuĢ reytinq qiymətləndirməsinin tətbiq 

olunması, ixtisaslaĢmıĢ nəĢrlərin Ģəbəkəsinin inkiĢaf etdirilməsi, qiymətli 

kağızlar bazarını qiymətləndirmək üçün ümumi qəbul olunmuĢ göstəricilər 

sisteminin yaradılması; 

8. Qiymətli kağızlar bazarını inkiĢaf etdirmək məqsədilə xarici köməyin cəlb 

edilməsi; 

9. Bu sahədə təhsil sisteminin inkiĢaf etdirilməsi. 

Müasir qiymətli kağızlar bazarının əsas inkiĢaf perspektivləri kimi 

aĢağıdakıları qeyd etmək olar: 

• kapitalların təmərküzləĢməsi və mərkəzləĢməsi; 

• bazarın beynəlmiləlləĢməsi və qloballaĢması;  

• təĢkilatçılıq səviyyəsinin artırılması və dövlət nəzarətinin 

gücləndirilməsi;  

• qiymətli kağızlar bazarının kompyuterləĢdirilməsi;  

• bazarda yeniliklərin bərqərar olunması; 

• sekyuritizasiya; 

• digər kapital bazaları ilə qarĢılıqlı əlaqə. 

         Kapitalların təmərküzləĢməsi və mərkəzləĢməsi meylləri qiymətli kağızlar 

bazarına münasibətdə iki aspektə malikdir. Bir tərəfdən bazara daima yeni 

iĢtirakçılar cəlb olunur və onlar üçün bu fəaliyyət əsas fəaliyyətə çevrilir. Digər 

tərəfdən iri, qabaqcıl bazar peĢəkarlarının ayrılması və seçilməsi prosesi baĢ 

verir. Bu onların həm Ģəxsi kapitallarının artması, həm də birləĢmə yolu ilə daha 

iri qiymətli kağızlar bazarı strukturlarına çevrilməsi əsasında baĢ verir. Nəticədə 

bazarda bütün əməliyyatların çox hissəsinə xidmət göstərən ticarət sistemləri 

əmələ gəlir. Eyni zamanda qiymətli kağızlar bazarı cəmiyyətin iri kapital 

ehtiyatlarını cəlb edir [5, səh. 56-57]. 
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       Qiymətli kağızlar bazarının beynəlmiləlləĢməsi zamanı kapital ölkələrin 

sərhəd hüdudlarından kənara çıxır, dünya qiymətli kağızlar bazarı formalaĢır, 

ona münasibətdə milli bazarlar ikinci dərəcəliyə çevirilir. Qiymətli kağızlar 

bazarı qlobal xarakter daĢımağa baĢlayır. Belə qlobal bazarda ticarət durmadan 

davam edir. Bu bazarın əsasını transmilli Ģirkətlərin qiymətli kağızları təĢkil 

edir. 

      Qiymətli kağızlar bazarının etibarlılığı və ona inam dərəcəsi - investor 

tərəfindən birbaĢa olaraq bazarın təĢkilatçılıq səviyyəsinin qaldırılması və ona 

dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi ilə bağlıdır. Qiymətli kağızlar bazarının 

vacibliyi ondan ibarətdir ki, onun dağılması birbaĢa olaraq iqtisadi inkiĢafın 

dağılması deməkdir. Dövlət qiymətli kağızlar bazarına olan etibarı daim 

qorumalıdır ki, qiymətli kağızlara əmanətlərini yönəldən insanlar dövlətin hər 

hansı tədbiri və spekulyativ amillər nəticəsində bu əmanətləri itirməyəcəklərinə 

inansınlar. Ona görə də bütün bazar iĢtirakçıları bazarın düzgün təĢkilində və 

onun əsas iĢtirakçısı olan dövlət tərəfindən güclü nəzarət olunmasında 

maraqlıdırlar.  

     Qiymətli kağızlar bazarının kompyuterləĢməsi – son onillikdə bütün insan 

fəaliyyəti sahələrinə kompyuterlərin daxil olmasının nəticəsidir. Müasir qiymətli 

kağızlar bazarının mövcudluğu kompyuterləĢmə ilə bağlıdır. KompyuterləĢmə 

bütün əməliyyatların daha düzgün və dəqiq aparılmasına, eyni zamanda, bazara 

yeniliklərin gətirilməsinin əsası kimi çıxıĢ edir.  

Qiymətli kağızlar bazarında yeniliklərə: 

• mövcud bazarın alətləri; 

• qiymətli kağızlarla ticarətin yeni sistemləri;  

• yeni bazar infrastrukturu aid edilə bilər. 

      Qiymətli kağızlar bazarının yeni alətlərinə istehsal qiymətli kağızlarının 

müxtəlif növləri, yeni qiymətli kağızların yaradılması, onların növləri və 

formaları daxildir. 

   Yeni ticarət sistemlərinə alıcı və satıcı arasında birbaĢa əlaqələrsiz, 

ticarətin tam və avtomatlaĢdırılmıĢ rejimdə, rabitə vasitələri və kompyuterləĢmə 

ilə həyata keçirilməsi daxildir.  

     Yeni bazar infrastrukturuna yeni informasiya sistemləri, klirinq və 

hesablaĢma sistemləri aiddir. 

    Qiymətli kağızlar bazarının inkiĢafı müxtəlif növ kapital bazarlarının 

fəaliyyətlərinin birləĢməsi ilə səciyyələnir. Bir tərəfdən qiymətli kağızlar bazarı 

kapitalları özünə tərəf cəlb edir, digər tərəfdən isə - qiymətli kağızlar mexanizmi 

vasitəsilə kapitalları digər bazarlara yönəldir və nəticə etibarilə onların inkiĢafına 

Ģərait yaradır [6, səh. 29]. 

      Bu gün Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının inkiĢafını ləngidən əsas 

problemlərdən biri də biznes subyektlərinin aĢağı səviyyəli investisiya 

fəallığının olmasıdır. Bu bir neçə səbəbdən meydana gəlir: 

 Azərbaycan iqtisadiyyatında mövcud problemlərlə və özəl sektorun aĢağı 

investisiya imkanları ilə bağlıdır.  

 aĢağı investisiya fəallığı ödəmələrlə bağlı problemlərin dərinləĢməsi ilə 

daha da geniĢlənir. 
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 bank sistemində mövcud problemlər real sektor iĢtirakçılarının kredit 

resurslarından lazımi səviyyədə faydalana bilməməsi ilə əlaqədardır [4, 

səh. 356]. 

Ġnvestisiya məqsədilə maliyyə resurslarının əsas hissəsi qiymətli kağızlar 

bazarında, əsasən də korporativ qiymətli kağızlar sektorunda formalaĢır. Bu gün 

Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının çox hissəsi dövlət qısamüddətli 

istiqrazlarının payına düĢür. Bu isə öz növbəsində maliyyə vasitələrinin lazımi 

səviyyədə və düzgün yerləĢdirilməsini ləngidir.  

Ölkəmizin fond bazarının əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri aĢağıdakılardır: 

- kiçik həcmli və qeyri-likvid olması;  

- makroiqtisadi səviyyədə ―düzgün tərtib‖ olunmaması, yəni fond bazarında 

iĢtirakçılar arasında düzgün proporsiyaların müəyyənləĢməməsi və s; 

- maddi bazanın, ticarət texnologiyalarının, requlyativ və məlumatlanma 

infrastrukturlarının inkiĢaf etməməsi;  

- dövlət tənzimləmə sisteminin parçalanması, bir çox tənzimləmə 

funksiyalarının ayrı-ayrı idarəetmə orqanlarında təkrarlanması, vahid 

tənzimləmə konsepsiyasının hazırlanmaması; 

- qiymətli kağızlarla bağlı olan bütün risklərin yüksək səviyyədə olması; 

- fond bazarının vəziyyəti haqqında zəif məlumatlanma sisteminin 

mövcudluğu; 

- investisiya böhranının bərqərarlaĢması; 

- spekulyativ dövriyyənin aradan qaldırılmaması; 

- qısamüddətli dövlət istiqrazlarının bazar strukturunda üstün mövqeyə malik 

olması [3, səh. 46]. 

     Lakin bütün bu problemlərin mövcudluğuna baxmayaraq ölkəmiz üçün 

yeni olan bu bazar strukturu gələcəkdə yüksək templərlə inkiĢaf edəcəkdir. Belə 

ki, respublikamızda səhmdar cəmiyyətlərinin formalaĢması və holdinqlərin 

yaranması Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının lazımi səviyyədə bərqərar 

olmasına və milli Ģirkətlərimizin səhmlərinin dünya fond birjalarında iĢtirakına 

Ģərait yaradacaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

БАХРАМ ГАСАНОВ, ХАЛИК ДЖАФАРЛИ 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

В статье исследован процесс формирования рынка ценных бумаг в Азербайджане, 

проанализировано влияние рынка ценных бумаг на социально-экономическое развитие 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

48 

общества, обосновано, что рынок ценных бумаг является источником финансирования 

деятельности предприятий, различных сфер экономики, государственного и международ-

ного сотрудничества.  

В научной статье, также были рассмотрены проблемы развития рынка ценных 

бумаг и обсуждены меры, которые необходимо реализовать для устранения этих проблем. 

Ключевые слова: экономика Азербайджана, рынок ценных бумаг, долговые 

ценные бумаги, фондовый рынок, инвестиционная деятельность. 

 

SUMMARY 

BAHRAM HASANOV, KHALIQ JAFARLI 

DEVELOPMENT PROBLEMS AND PERSPECTIVES OFSECURITIES MARKET IN 

AZERBAIJAN 

The article studies the process of formation of the securities market in Azerbaijan, 

analyzes the impact of the securities market on the socio-economic development of society, 

substantiates that the securities market is a source of financing for the activities of enterprises, 

various sectors of the economy, state and international cooperation. 

In the scientific article, the problems of the development of the securities market were 

reviewed and the measures to be implemented in order to eliminate these problems were 

discussed. 

Key words: Azerbaijan economy, securities market, debt securities, stock market, 

investment activity. 
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DÖRDÜNCÜ SƏNAYE ĠNQĠLABI DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCANDA ƏMƏK 

BAZARININ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Tədqiqatın əsas məqsədi 4-cü Sənaye Ġnqilabı Dövründə Azərbaycan Respublikasında 

rəqəmsallaĢmanın əmək bazarında rolunu müəyyən etməkdən ibarətdir. Tədqiqat işində statistik 

təhlil aparılmıĢ və müqayisə edilmiĢdir. Tədqiqatda rəqəmsal dövrdə dövlətin həyata keçirdiyi 

tədbirlər və nəticələri barədə məlumatlar öz əskini tapır.  Tədqiqat iĢində həmçinin, dünya 

ölkələrində rəqəmsal texnologiyalardan istifadə dərəcəsi təhlil edilmiĢdir. Tədqiqat nəticəsində 

Azərbaycan Respublikasında rəqəmsallaĢmanın əmək bazarına təsirinin spesifik xüsusiyyətləri 

təhlil edilmiĢ və perspektivlik göstəriciləri qiymətləndirilmiĢdir. Tədqiqatın məhdudiyyətləri 

daha geniĢ praktik informasiya tələb etməsidir. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti ölkədə rəqəmsal 

texnologiyalar vasitəsilə qeyri-formal iqtisadiyyatın həcminin azaldılması və əmək bazarında 

rəqəmsal tələblərə milli iqtisadiyyatın cavab verməsidir.   

Açar sözlər: 4-cü Sənaye Ġnqilabı, əmək bazarı, məĢğulluq, iĢsizlik, rəqəmsal 

texnologiyalar 
 

4-cü Sənaye Ġnqilabı zamanı dünya iqtisadiyyatının rəqəmsallaĢması əmək 

münasibətlərində köklü dəyiĢikliklər yaratmıĢdır. Dünya ölkələrinin praktikasına 

əsasən, rəqəmsal alətlərin əmək bazarına müsbət və mənfi təsirlərinin olduğunu 

görmək olar. Təbii ki, bu innovasiya Azərbaycandan da yan keçməmiĢdir. Məqa-

lədə rəqəmsallaĢma dövründə ölkəmizin əmək bazarının xarakterik xüsusiyyətlə-

ri və dövlətin bu sahədə gördüyü tədbirlər təhlil edilib. 

Müasir dövrdə dünya ölkələri rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə həm 

daxili, həm də xarici münasibətləri asanlaĢdırmaq üçün daha geniĢ məlumatları 

təhlil edərək kompleks qərarlar qəbul edir. Cəmiyyətə də məlum olduğu kimi, 

qısamüddətli dövrdə rəqəmsal innovasiya öz təsirini effektiv Ģəkildə göstərmir. 

Bu sahədə elmin inkiĢafı, rəqəmsal infrastrukturun qurulması, dövlətin bu 

sahədə beynəlxalq normativləri nəzərə alaraq rəqəmsal proqramlar hazırlaması 

və ona nəzarət edilməsi Ģərtdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda əmək bazarına 

nəzər saldıqda sahibkarlıq fəaliyyətinin əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsin-

də əsas rol oynadığını görmək olar. Bu fonda dövlət tərəfindən aĢağıdakı 

yanaĢmalara xüsusi diqqət yetirilir: 

- Rəqəmsal sahədə qanunvericilik bazasının təkmilləĢdirilməsi; 

- Ġqtisadi sabitliyin təmin edilməsi və inkiĢafına diqqət yetirilməsi; 

- Ġxtisaslı kadrların formalaĢdırılması; 

- Müəssisələrin və təĢkilatların rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin artırılması: 

Ənənəvi biznes formalarının funksionallıq qabiliyyətinin artırılması və 

yeni biznes sahələrinin formalaĢmasında rəqəmsal texnologiyalar böyük pay 

sahibinə malikdir. Rəqəmsal infrastrukturun köməyilə məĢğulluq formalarının 

transformasiyası onların imkanlarını xeyli dərəcədə geniĢləndirir. Ġlk fərq isə 

həmin müəssisələrin istehsal xərclərində azalma və məhsuldarlığın artmasında 

hiss olunur. Eyni zamanda, məhsul və xidmətlərin çeĢidlərinin artırılması, 

onların istehlakçılara birbaĢa təklifi və s. də bu sıraya aid edilən göstəricilər-

mailto:ibrahimov.nusret9623@mail.ru
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dəndir. Belə vəziyyətdə isə əmək bazarında balansın ciddi Ģəkildə pozulduğunu 

müĢayiət etmək olar.   

Dünya ölkələrində rəqəmsallaĢanın əsas aləti məhz, mobil telefon 

texnologiyalarından istifadə dərəcəsidir. Dünya əhalisinin 67%-i mobil telefon 

texnologiyalarından istifadə edir. Azərbaycanda isə bu vəziyyətdə kəskin 

fərqlilik mövcuddur. Belə ki, 2022-ci ilin əvvəlinə olan məlumatına əsasən, 

ölkədə 12 milyona yaxın (116%) mobil telefon istifadə olunur [8]. Bunun əsas 

səbəbi isə bir fərdin birdən çox mobil telefondan istifadə etməsidir. 

Ümumiyyətlə, rəqəmsal texnologiyalar ilk vaxtlardan etibarən cəmiyyətin 

həyatında yardımçı vasitə kimi rol alıb. Zaman keçdikcə bu alətlər əmək 

bazarında əsas amilə çevrilərək iĢçi qüvvəsinin fəaliyyətini əlindən almıĢdır. XX 

əsrin sonlarında fərdlərin xəyal belə edə bilmədiyi fəaliyyət sahələri bugünki 

gündə rəqəmsal vasitələrlə sadə Ģəkildə icra edilir. Biznes analitiklərinin 

hesablamalarına əsasən, 2040-cı ilə qədər əmək bazarında iĢçi qüvvəsinin 50%-ə 

yaxınını ƏĢyaların interneti (ĠoT texnologiyası)  və robotexnikalar əvəz 

edəcəkdir [7]. Bunun əsas səbəbi isə fiziki güc tələb edən əməliyyatların 

texnologiyalar vasitəsilə fasiləsiz yerinə yetirilməsi və dataların toplanaraq dəqiq 

analiz edilməsidir.  

RəqəmsallaĢmanın yeni trendlərindən biri sayılan süni intellekt texnologi-

yası əmək bazarını qeyri-bərabərliyə sürükləyir. Belə ki, məhsuldarlıq göstəricisi 

ilə iĢçi səviyyəsi arasındakı mütənasib vəziyyət dəyiĢir. Əmək bazarında 

müəssisələr iĢçiləri rəqəmsal texnologiyalarla əvəzləyərək daha çox mənfəət əldə 

edirlər. Hətta, əmək bazarının fəaliyyəti bir çox hallarda internet resursları 

vasitəsi ilə reallaĢır.  

Əmək bazarında rəqəmsallaĢmanın təsir dərəcəsinin effektini görmək üçün 

ilk növbədə rəqəmsal biliklərə yiyələnmək lazım gəlir. Bunun kökündə isə təhsil 

sistemi dayanır. Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaĢ-

dırılması üçün tədris sistemində bir çox yeniliklər müĢahidə olunur. Bu sahədə 

ADA universiteti, Azərbaycan Dövlət Ġqtisad Universiteti, Neft və Sənaye 

Universiteti qabaqcıl sıralardadır. Universitet heyəti tərəfindən rəqəmsal 

proqramlar təklif olunmuĢ və müsbət dəyərləndirilmiĢdir. ―Ağıllı lövhələr‖-in 

tətbiqi, kitabxanaların elektronlaĢdırılması, iqtisadiyyatın rəqəmsallaĢdırılması 

və informasiya təhlükəsizliyi fonunda yeni ixtisasların yaradılması bunun bariz 

nümunəsidir. Təhsil sistemindəki dəyiĢiklik fərdlərin əmək bazarına olan 

münasibətində yeni yanaĢmalar meydana çıxardır. Buna iĢçi qüvvəsinin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi, innovativ alətlərdən istifadə bacarığı və s. aiddir.  

 Azərbaycan Respublikasında Strateji Yol Xəritəsi çərçivəsində həyata 

keçiriləcək tədbirlərdən biri də əmək bazarının inkluziv inkiĢafı, qeyri-formal 

məĢğulluğun azaldılması istiqamətindədir. Bu fonda,  milli iqtisadiyyatın 

inkiĢafının təmin edilməsi, iĢsizliyin səviyyəsinin azaldılması əsas prioritet 

məsələlərdəndir. Bunun üçün regionlarda yeni iĢ yerlərinin artırılması nəzərdə 

tutulmuĢdur. Ġqtisadi Ġslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi 2025-ci ilə 

qədər 0,5 milyona yaxın yeni iĢ yerlərinin açılacağını bildirmiĢdir [4].  

Əmək bazarına nəzər yetirdikdə ölkəmizdə 2021-ci ilin statistikasına 

əsasən, iqtisadi fəal əhalinin 5 milyonu keçdiyini, o cümlədən, 320 minə yaxın 

iĢsizlərin təĢkil etdiyini görmək mümkündür [3]. Rəqəmsal transformasiya iĢçi 

qüvvəsini əmək bazarından sıradan çıxarmağa doğru gedir. Yerli platformalar 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/ai-automation-and-the-future-of-work-ten-things-to-solve-for
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olan jobssearch.az, job.az və digərlərində 3 milyondan artıq iĢaxtaranların 

məlumatı mövcuddur. Ölkədə iĢsizlik səviyyəsinin azaldılması məqsədilə Dövlət 

MəĢğulluq Agentliyi tərəfindən bir sıra rəqəmsal və sosialyönümlü layihələr 

həyata keçirilir. Buna nümunə olaraq məĢğulluq proqramlarının hazırlanması və 

iĢsizlərin qısa müddət ərzində iĢlə təmin edilməsini özündə əks etdirən və kölgə 

iqtisadiyyatının həcmini azaldan ―MəĢğulluq Xəritə‖-sini qeyd etmək olar [8].  

Əmək münasibətlərindəki vəziyyət iĢgüzar münasibətlərin inkiĢafına da 

təsir edir. RəqəmsallaĢma əmək bazarında gələcək nəslin nümayəndələrindən 

analitik düĢünmə, dəyərlərin qiymətləndirilməsi bacarıqlarını tələb edərək yeni 

davranıĢ modeli formalaĢdırır. Rəqəmsal iqtisadiyyata uyğunlaĢma bacarığı zəif 

olan köhnə nəslin nümayəndələrindən fərqli olaraq, yeni nəsil texnoloji 

innovasiyanı rahatlıqla qəbul edə bilir. Buna görə də rəqəmsal bilik və 

bacarıqlara malik olan iĢçi təbəqəsini cəlb etmək üçün Ģirkətlər iĢ mühitində yeni 

rəqəmsal platforma hazırlayırlar.  

Azərbaycan Respublikasında neft və qaz gəlirlərindən asılılığın azaldılma-

sı məqsədilə iqtisadiyyatın diversifikasiyası prosesində rəqəmsal texnologiya-

ların böyük pay sahibi olacağı gözlənilir. Bu istiqamətdə kapitaltutumlu əmək 

bazarından informasiya cəmiyyətinə keçid edilməsi nəzərdə tutulur.  

Texnologiya sahəsində baĢ vermiĢ inqilab ölkələrin prioritetlərinin dəyiĢ-

dirilməsinə də təsir göstərir. Elmi-texniki tərəqqi ölkələrin informasiyayönümlü 

biznes sahələrinə keçid etməsini tələb edir [10]. Nəticədə isə ölkələr rəqəmsal 

yeniliklərdən geri qalmamaq üçün bu sahədə müxtəlif layihələr həyata 

keçirdirlər. Xüsusən də, Ġnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarının 

(ĠKT) ölkədə inkiĢafı üçün dövlət investisiyaların cəlb edilməsində maraq 

oyatmalıdır. Milli iqtisadiyyatda sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢafında əsas 

məqsəd sosial bərabərliyin təmin olunması və yoxsulluğun azaldılmasından 

ibarətdir. Ölkədə həyata keçirilən investisiya layihələri dövlətlə birgə aĢağıdakı 

qurumlar vasitəsilə maliyyələĢir: 

- Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu; 

- Azərbaycan Ġnvestisiya Holdinqi: 

Azərbaycan əmək bazarında rəqəmsal sferanın tərəqqisi üçün müvafiq 

dövlət proqramları da həyata keçirmiĢdir.  Müasir dövrün əsas tələblərindən biri 

olan ĠKT sahəsinin inkiĢafı üçün 2016-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı təsdiq 

edilmiĢdir [1]. Dövlətin atdığı digər mühim addımlardan biri də 2016-cı ildə 

informasiya texnologiyaları üzrə Strateji Yol Xəritəsinin həyata keçirilməsi 

olmuĢdur [2]. RəqəmsallaĢmaya keçid dövründə dövlətin bu proqramları həyata 

keçirməsinin əsas istiqamətlərini ümumiləĢdirib aĢağıdakı Ģəkildə qeyd etmək 

olar: 

- Ġdarəetmənin stimullaĢdırılması üçün ĠKT sahəsinin inkiĢafı; 

- Sahibkarlıq mühitinin optimallaĢdırılması; 

- Ġdarəetmədə rəqəmsallaĢmaya keçid; 

- Rəqəmsal infrastrukturun formalaĢdırılması; 

- Ġnformasiya əsaslı biznes sahələrinə cəlbediciliyin artırılması; 

- Xidmət sahələrinin elektronlaĢdırılması; 

Azərbaycanda əmək bazarı həm ənənəvi üsulda, həm də rəqəmsal 

platformalar vasitəsilə fəaliyyət göstərir. Rəqəmsal sahəyə nəzər yetirsək 

ölkəmizdə Uber, Bolt kimi beynəlxalq rəqəmsal xidmətlərdən istifadənin 
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geniĢlənməsini müĢahidə etmək olar. Bundan əlavə son illərdə ev xidmətləri, 

çatdırılma xidmətləri kimi geniĢmiqyaslı rəqəmsal platformalar yaranmıĢdır. Bu 

konteksdə rəqəmsal platformalar pandemiya dövründə daha aktiv olmuĢdur. 

Ölkəmizdə müəssisələrin rəqəmsal alətlərdən istifadə dərəcəsi [6] aĢağıdakı 

qrafikdə verilmiĢdir (Qrafik 1): 

 
Qrafik 1. Azərbaycan Respublikasında müəssisələrin rəqəmsal alətlərdən 

istifadə dərəcəsi 

 
Qrafik Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 

məlumatları əsasında hazırlanmıĢdır 

Ölkədə rəqəmsal platformada əmək bazarının tərkibinin 90%-ni kiĢilər, 

10%-ni isə qadınlar təĢkil edir. Rəqəmsal sahədə əmək bazarında frilanserlərin 

payı yüksəkdir. Bu sahə əməkdaĢları ,əsasən, gənclərdən ibarətdir (Orta yaĢ 

həddi 33-dür). Onların əsas bilikləri isə informasiya texnologiyaları, dizayn, 

tərcümə iĢləri və s. təĢkil edir. Bu bazarda iĢ fəaliyyətinin reallaĢması isə 

frilanserlərin Ģəxsi təĢəbbüsündən asılıdır. Ümumən, rəqəmsal platforma 

xarakterli iĢ sahələri bir fərd üçün əlavə məĢğuliyyət sahəsi sayılır. Çünki, mobil 

tətbiqetmələri iĢçilər üçün rahat iĢ fəaliyyətini təmin edərək  əlavə gəlir 

qazanmasına kömək edir.  

Bu sferada iĢləyən Ģəxslər standart əməkhaqqına malik deyillər. Belə ki, 

maaĢ xidmətin növü və iĢləmə müddətinə uyğun olaraq dəyiĢir. Statistik 

məlumatlara əsasən, Bakı Ģəhərində frilanserlərin orta aylıq əmək haqqı 1 saat 

üçün 27-580 manat təĢkil edir [5]. Wolt çatdırılma Ģirkətinin kuryerləri 1 saatda 

5 AZN qazanır ki, həftədə 40 saat iĢlədikdə aylıq əməkhaqqı 800 AZN-ə qədər 

yüksəlir. Bu isə Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı göstəricisindən yuxarıdır.  

Rəqəmsal platformada iĢ fəaliyyətinin bölgələr üzrə bölgüsünə nəzər 

saldıqda kəskin Ģəkildə yaranmıĢ qeyri-bərabərliyi görmək olar. Bu cür xidmət 

sahələrinin böyük əksəriyyəti rəqəmsal infrastrukturun inkiĢafı baxımından Bakı 

Ģəhərində yerləĢir. Bununla yanaĢı, Sumyaqıt, Gəncə Ģəhərlərində də az da olsa 

bu fəaliyyət mövcuddur. Bunun üçün ölkə baĢçısının sərəncamı ilə Azərbaycan 

Respublikasında regionların inkiĢafı üzrə 4 dəfə dövlət proqramı təsdiq 

edilmiĢdir. ġübhəsiz ki, dövlət tərəfindən regionlarda vətəndaĢların məĢğuliyyət 

sahələri ilə təmin edilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinə müxtəlif vergi güzəĢtlərinin 
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tətbiqi və investisiya layihələri paytaxt Ģəhər ilə regionlar arasındakı iqtisadi 

inkiĢaf fərqini azaldacaq.  

Nəticə 

Rəqəmsal transformasiya müəssisə və təĢkilatların məhsuldarlıq 

qabiliyyətini artırsa da, əmək bazarının strukturunda yeniliklər yaratmıĢdır. 

Rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə məĢğulluq mexanizmi demək olar ki, 

kökündə dəyiĢmiĢdir. Əlbəttə ki, rəqəmsal transformasiya Azərbaycan üçün də 

yeni prioritet sahələri formalaĢdırmıĢdır. Əvvəlki sənaye inqilabları arasında 

keçidin uzun müddətdə, sonuncu sənaye inqilabına keçidin isə daha az müddətdə 

olması rəqəmsallaĢmanın sürətliliyindən irəli gəlir. Rəqəmsal dövrdə əmək 

bazarında elmi-texniki tərəqqinin çağırıĢlarına ölkəmiz operativ Ģəkildə cavab 

verməlidir. Təbii ki, transformasiya zamanı əmək bazarında problemlərin 

yaranacağı qaçınılmazdır.   Bu problemlərin həlli üçün aĢağıdakı yanaĢmalar 

tövsiyə edilir: 

- Davamlı tədris prosesinin inkiĢaf etdirilməsi; 

- Elm, biznes fəaliyyəti və dövlətin rəqəmsal sahədə 3 tərəfli əməkdaĢlığı; 

- Təhsil sisteminin rəqəmsal infrastruktura uyğunlaĢdırılması;  

- Rəqəmsal texnologiyalar sahəsinə investorları cəlb etmək; 

- Texnologiyaların fəaliyyətinə nəzarət etmək; 

- Ölkədə rəqəmsallaĢmanın əhatəliyini geniĢləndirmək üçün sahibkarlıq 

fəaliyyətinin stimullaĢdırılması; 

- Ġnternet resurslarına əlçatanlığın artırılması: 

Əmək bazarında rəqəmsal alətlərdən istifadə qaydası birbaĢa olaraq 

iqtisadiyyata təsir edir. Yəni, istifadədən asılı olaraq rəqəmsal texnologiyaların 

əmək bazarına müsbət və mənfi təsirlərinin həcmi dəyiĢə bilər. Ġqtisadiyyatda 

riskli nəticələrdən kənarlaĢmaq üçün baĢlığca amil məhz insan kapitalı təĢkil 

edir. Beləliklə, rəqəmsal bilik və bacarıqlara malik insan kapitalının 

yetiĢdirilməsi ölkə qarĢısında duran əsas prioritetlərdən biri olmalıdır.  
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РЕЗЮМЕ 

НУСРАТ ИБРАГИМОВ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ТРУДА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В ГОДЫ ЧЕТВЕРТОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Основная цель исследования - определить степень влияния цифровизации на рынок 

труда в Азербайджанской Республике в период 4-й промышленной революции. В работе 

использовались статистический анализ и сравнение. В исследовании подробно 

зафиксирована информация о мерах и результатах, реализуемых государством в 

цифровую эпоху. В исследовании также проанализирована степень использования 

цифровых технологий в странах мира. В результате исследования были проанализированы 

специфические характеристики влияния цифровизации на рынок труда в 

Азербайджанской Республике и оценены перспективные показатели. Ограничения 

исследования заключаются в том, что оно требует больше практической информации. 

Практическая значимость исследования заключается в достижении развития 

национальной экономики за счет минимизации уровня неформальной экономики и 

безработицы в стране. 

 Ключевые слова: 4-я промышленная революция, рынок труда, занятость, 

безработица, цифровые технологии. 

 

SUMMARY 

NUSRAT IBRAHIMOV  

CHARACTERISTICS OF THE LABOR MARKET IN AZERBAIJAN DURING THE 

FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION  

The main goal of the study is to determine the degree of impact of digitalization on the 

labor market in the Republic of Azerbaijan during the 4th Industrial Revolution. Statistical 

analysis and comparison were used in the research work. In the study, the information about the 

measures and results implemented by the state in the digital era was recorded in detail. The study 

also analyzed the degree of use of digital technologies in the countries of the world. As a result 

of the research, the specific characteristics of the impact of digitization on the labor market in the 

Republic of Azerbaijan were analyzed and the prospective indicators were evaluated. The 

limitations of the study are that it requires more practical information. The practical significance 

of the study is to achieve national economic development by minimizing the level of informal 

economy and unemployment in the country. 

 Keywords: 4th Industrial Revolution, labor market, employment, unemployment, digital 

technologies 
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KƏLBƏCƏR RAYONUNUN TURĠZM POTENSĠALI VƏ ĠNKĠġAF ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

      Məqalədə Kəlbəcər rayonun təbii Ģərati haqqında məlumat verilir. ĠĢğaldan əvvəlki və 

sonrakı dövrlərdə rayonun turizm potensilı qiymətləndilir, tarixi abidələri, mineral və termal 

sullar, Ġstisu sanatoriyası haqqında məlumat verilir, turizm imkanları araĢdırılır. Bundan baĢqa 

rayon ərazisində mövcud olan təbii rekreasiya ehtiyyatlarinın qiymətləndirilməsi,  nəqliyyat 

infrastrukturun yenidən qurulması və bunun turizmin inkiĢafında rolu qeyd olunur. Azərbaycanın 

cənnət məkanı olan Kəlbəcər rayonunun ərazisini baĢdan-baĢa gülüstana çevriləcəkdir. Otuz 

mindən artıq bulağı olan, ilin bütün dövrlərində, hər çeĢmə baĢında qonağı olan Kəlbəcər 

rayonu öz keçmiĢ Ģan-Ģöhrətinə qayıdacaqdır. Məqalənin sonunda turizmin inkiĢafı üçün 

əhəmiyyətli təklif və tövsiyyələr verilir. 

      Açar sözlər: Kəlbəcər rayonu, təbii Ģərait, Ġstisu sanatoriyası, turizm, mineral və termal 

bulaqlar 

 

      GiriĢ 
      Kəlbəcər rayonu Azərbaycanın cənub qərbində  yerləĢir. Rayon qərbdən 

Ermənistan respublikası, Ģimaldan Daskəsən, Göygöl, Goranboy, Ģimal-Ģərqdən 

Tərtər, Ģərqdən Ağdam, Xocalı və cənubdan Laçın rayonları ilə həmsərhəddir. 

Respublikanın  sahəsinə görə ən böyük rayonu olan Kəlbəcərin sahəsi 3054 km
2
-

dir [1,s.336]. 1930-cu ildə Kəlbəcərə inzibati rayon statusu verilmiĢdir. Rayonda 

bir Ģəhər, bir qəsəbə və 145 kənd movcud olmuĢdur. Kəlbəcər rayonu 1993-cü il 

aprelin 2-də iĢğal olunmuĢdur. ĠĢğal nəticəsində rayon mərkəzi, 146-yə yaxın 

yaĢayıĢ məntəqəsi, həmçinin onlarca tarixi-mədəniyyət abidəsi, bir muzey, 

―Ġstisu‖ sanatoriyası və digər mühüm obyektlər erməni quldurları tərəfindən 

xarabazara çevrilmiĢdir. Bu rayon hərbi, siyasi cəhətdən olduqca önəmli strateji 

mövqedə yerləĢir. Eyni zamanda Kəlbəcər həm də turistik bölgə 

kimi qiymətləndirilə bilər. Buranın coğrafi, tarixi zənginliyi Kəlbəcərin regionun 

turizm mərkəzinə çevrilməsinə imkan verir. 

       Kəlbəcərin iĢğalından sonra 3205 saylı iclasda BMT Təhlükəsizlik ġurası 

822 saylı Qətnamə qəbul edib. Qətnamədə bütün iĢğalçı qüvvələrin Kəlbəcər və 

Azərbaycanın digər iĢğal olunmuĢ rayonlarından dərhal çıxarılması tələb 

olunurdu. Ancaq həmin qətnamədən irəli gələn hər hansı öhdəlik yerinə 

yetirilmədi.  Lakin Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baĢ naziri-

nin noyabrın 10-da imzaladığı üçtərəfli bəyanat Kəlbəcərin geri qaytarılmasını 

təmin etdi. Nəhayət, Müzəffər Ali BaĢ Komandanın Ġkinci Qarabağ mühari-

bəsində yürütdüyü hərbi-siyasi yolun davamı olaraq, heç bir güllə atılmadan 

Kəlbəcər rayonu azad edildi 25 noyabr 2020-ci il tarixdə  tam Azərbaycanın 

nəzarətinə kecdi. Ancaq rayondan  cixan erməni  əhalısı və ordusu öz çirkin 

əməllərindən əl çəkmədilər, meĢələri məhv etdilər, yaĢayın evlərini yandırdılar, 

mövcud olan infrastrukuru talan etdilər və dağıtdılar. 

     Kəlbəcər rayonun təbii-rekreasiya ehtiyatları, gözəl landĢaftı, tarixi abidələri, 

meĢələri, mineral və termal suları, sərin bulaqları turizmin inkiĢafında böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Kəlbəcər təbii ehtiyyatlarına və turizm potensialına görə 
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Qafqaz regionunda seçilən rayonlardandır və fasiləsiz turizm imkanları təklif 

etmək qabilyyətinə malikdir. Bu rayonu Azərbaycanın cənnət məkanı adlandır-

maq olar.  Buranın coğrafi, tarixi zənginliyi Kəlbəcərin regionun turizm mərkə-

zinə çevrilməsinə imkan verir. Rayon ərazində mövcud olan göllər və caylar 

təbii-rekreasiya ehtiyatlarıdır. Ən uzun çaylar burada Tərtər və Xaçındır. 

Azərbaycanda yeganə vulkan mənĢəli dərinliyi 4-10 metr olan Ģirin sulu 

Alagöllər, Qaragöl, Zalxa gölü və s. göllər var. Həmin göllərin dəniz səviyyəsin-

dən hündürlüyü 2729-2739 və 2666 metrə bərabər olub, onların orta dərinlikləri 

4-10 metrdir [3,s.208]. Böyük Alagölün sahəsi 5,2 kvadratkilometr, kiçik 

Alagölün sahəsi 1,2 kvadratkilometrdir.  Bu göllərin suyunun ideal Ģəkildə təmiz 

olmasından istifadə edib, orada farel balıqları təsərrüfatını inkiĢaf etdirmək və 

zəli yetiĢdirib Avropa ölkələrinə ixrac etmək mümkündür.. 

     Tərtər çay hövzəsi sanki bir təbiət muzeyidir. Qafqaz geologiyasının atası 

hesab edilən V.Avix Kəlbəcər haqqinda demiĢdir: ‖Kim Tərtərçay dərəsi 

boyunca seyr etməmiĢdirsə, Ġsveçrənin gözəlliyinə yalniz o məftun ola bilər. 

     Rayon ərazisində ümumi mesə sahəsi 32 min ha artiqdir. Bunlar turizm-

rekreasiya əhəmiyyətli dağ  

meĢələridir. Ancaq qeyd edə bilərik ki, erməni vandalizmi bu meĢələrdən də yan 

keçməmiĢdir. Rayon mərkəzi və Ģimal hissəsi enliyarpaqlı meĢələr, mesə-çöl 

bitkilər, yüksək və qismən orta daglarda alp və subalt çəmənliklər geniĢ ərazi 

tutur. Alp və subalt çəmənliklər arıçılığın  inkiĢafında böyük rol oynayır. 27 il 

iĢğaldan sonra ilk dəfə olaraq pilot layihə kimi fermerlər öz arıçılıq 

təsərrüfarlarını Kəlbəcərdə yerləĢdirmiĢdır. Rayon ərazisində qiymətli 4 mindən 

artiq bitki növü var ki, bunun da 200-ə yaxını dərman bitkisidir. 

      Kəlbəcər dünya Ģohrətli Yuxarı Ġstisu, AĢağı Ġstsu, KeĢdək, Qarasu, Mozçay, 

Bağırsaq, Qotursu kimi müalicə-balneloji təsirə malik olan sullarla zəngindir. Bu 

da sağlamliq turizmin inkiĢafında  böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təkcə Tərtər cayı 

hövzəsində 400-dən artiq mineral su mənbələri mövcuddur.  

      Rayon ərazisində alternativi olmayn Ġstisu mineral bulaqları müalicəvi 

əhəmiyyətə malikdir. Bu bulaqların potensial ehtiyatı, yerləĢdiyi ərazinin təbii 

Ģəraiti kurort-müalicə kompileksinin yaradılması üçün əlveriĢlidir. Ġstisu mineral 

bulaqları 1138-ci ildə güclü zəlzələ zamanı yerın qabarması nəticəsində əmələ 

gəlmiĢdir. Bulağın suyu hipertermal, karbon qazlı, hidrokarbonatlı-xloridli-

sulfatlı- natirumludur. 

      Akademik M.QaĢqay Ġstisu mineral su bulağını təbiətin gözəl hədiyyəsi 

adlandırmıĢdır. Ġstisu balneloji kurortu Qarabağ vulkanik yaylasında dəniz 

səviyyəsindən 2200 m yüksəklikdə yerləĢir. Ətrafı alp cəmənlikləri ilə zəngindir. 

Mineral bulaqların suyu müalicə məqsəd ilə içilir və vanna qəbul edilir. Suyun 

temperaturu 58,8 dərəcə C-dir.Burada mədə-bağirsaq, hərəkət orqanları, sinir 

sistemi, uroloji və s. xəstəilklərə tutulan insanlar müalicə oluna bilər. Ġstisu 

sanatroriyasının yaranma tarixinə nəzər salsaq, görərik ki, 1926-cı ildə tikinti 

iĢləri aparmaq üçün qərar qəbul edilmiĢdır. Kəlbəcərdə ―Ġstisu‖ sanatoriyası 

keçmiĢ sovetlər dövründə  dünyada tanınırdı. 1 və 2 nömrəli  Ġstisu sanatori-

yasında ildə 50 min nəfər müalicə olunurdu [2, s.352-353]. 1951-ci ildə  Yuxarı 

Ġstisuda vannalar və kurort xəstəxanası, mehmanxana tikilib və 1990-cı ilə kimi 

fəaliiyət göstəribdir. Lakin Kəlbəcər rayonunun erməni iĢğalçıları tərəfindən 

zəbt olunması bu kompileksin məhv olmasına səbəb olmuĢdur. 1980-ci illərdə 
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sanatoriyanın tərkibində su doldurma zavodu tikilib. Burada Yuxarı Ġstisu, AĢagı 

Ġstisu, Qoturlu və Tutğun mineral su yataqlarından gündə 800 min litrdən artıq 

mineral su istehsal edilirdi.  Ancaq yaxın illər ərzində Ġstisu sanatoriyası bərpa 

oluncaq, infrastruktur qurulacaq, yeni avtomobil yollari salınacaq və keçmiĢ 

qüdrətini özünə qaytaracaqdır. Akademik Mirəli QaĢqayın bir neçə illik fədakar 

əməyi nəticəsində Qoturlu istisuyu yerin səthinə çıxarılmıĢ və müalicə üçün isti-

fadəyə verilmiĢdir. Rayonun termal sularında radon aktivlik-771 vahid Bağırsaq 

qrupunda qeyd edilir. Proqnoz istismar ehtiyatları 2171,1 m³\gün təĢkil edir.  

       Kəlbəcər rayonu tarixi abidələrlə zəngindir. Burada Xudavəng monastır 

kompileksi, Gəncəsər monasır kompileksi, Lev qalası, Uluxan, Comərd, Qala-

boynu və s. mövcuddur. Bu tarixi abidələrin coxunu iĢğal dövründə erməni 

məbədləri kimi təqdim edirdilər. 

       Son illər həyata keçirilən sosial-iqtisadi layihələr, dövlət proqramları, siyasi 

sabitlik ölkəmizdə turizmin inkiĢafını daha da sürətləndirir. "ġahdağ" QıĢ-Yay 

Turizm, "Tufan" Dağ-Xizək QıĢ-Yay Ġstirahət Komplekslərində görülən iĢlər 

Azərbaycanın turizmin inkiĢafı sahəsində əldə olunan uğurların göstəricisidir. 

Kəlbəcər rayonunda qıs turizmin inkiĢafı üçün perespektiv imkanlar mövcuddur. 

Bu ərazilər xüsusilə də qıĢ turizmi üçün yararlıdır. Artıq Azərbaycanın bu 

sahədə kifayət qədər təcrübəsi var. Murovdagda Dağ-Xizək QiĢ-Yay Ġstirahət 

Kompleksinin yaradılması məqsədə uyğun olardı. 

       Rayonun iĢğaldan azad olunmasından sonra böyük lahiyyələr həyata keçilir 

və bu iĢlər sürətlə davam etdilir. Hazirda Göygöl-Kəlbəcər-Ġstisu, Laçın-Kəlbə-

cər avtomobil yollarda iĢlər davam edir. Yolun Toğanalı-Kəlbəcər istiqamətində 

olan hissəsinin uzunluğu 74 km, Kəlbəcər-Ġstisu istiqamətində 28 km və 

Kəlbəcər-Laçın istiqamətinə düĢən hissəsi isə 87 km təĢkil edir. Murovdağda 11 

kmlik tunelin tikintisi davam etdilir. Laçın rayonunda Beynəlxalq hava lima-

nının tikintisi rayona gələn turistlərin rahat gəlməsinə səbəb olacaqdır [4]. 

      Nəticə. 

     Kəlbəcərin turizm potensialına görə seçilən rayondur. Kəlbəcər Azərbaycanın 

çox azsaylı Ģəhərlərdəndir ki, fasiləsiz turizm xidmətləri təklif etmək imkanına 

malikdir. Burada yay-qıĢ, tarixi, mədəni, dini, sağlamlıq turizm məhsulları təklif 

etmək mümkündür. Rayonda mövcud olan təbii-rekreasiya ehtiyatlarının 

qiymətləndilməsi, xarici investorları bura cəlb edilməsi, yeni sanatoriyalarin və 

otellərin tikilməsi rayonun turizm potensialni daha da artırmıĢ olar. 30 ilə yaxın 

iĢğaldan sonra azadlığa çıxan Kəlbəcərdə bərpa-quruculuq iĢləri 

tamamlandıqdan sonra rayon yenidən öz Ģöhrətini bərpa edəcək və nəinki yerli, 

həm də xarici turistlərin üz tutduğu məkanlardan biri kimi məĢhurlaĢacaq. 

Buranın coğrafi, tarixi zənginliyi Kəlbəcərin regionun turizm mərkəzinə 

çevrilməsinə imkan verəcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

    ИЛЬГАР МАМЕДОВ 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

КЕЛЬБАДЖАРСКОГО РАЙОНА 

      В статье представлена информация о природных условиях Кельбаджарского района. В 

периоды до и после оккупации оценивается туристический потенциал региона, дается 

информация об исторических памятниках, минеральных и термальных водах, санатории 

Истису, исследуются туристические возможности. Кроме того, отмечена оценка 

природных рекреационных ресурсов региона, реконструкция транспортной 

инфраструктуры и ее роль в развитии туризма. Территория Кельбаджарского района, 

который является раем Азербайджана, будет превращена в уветоцный сад. 

Кельбаджарский район, имеющий более тридцати тысяч родников и каждый родник 

принимает гостей, вернется к былой славе. В конце статьи даны важные предложения и 

рекомендации по развитию туризма. 

       Ключевые слова: Кельбаджарский район, природные условия, санаторий Истису, 

туризм, минеральные и термальные источники, В конце статьи даны важные предложения 

и рекомендации по развитию туризма. 

                                                                  

SUMMARY 

ILQAR MAMMADOV 

TOURISM POTENTIAL AND DEVELOPMENT DIRECTIONS OF KALBAJAR 

DISTRICT 

      The article provides information about the natural conditions of Kalbajar region. In the 

periods before and after the occupation, the tourism potential of the region is evaluated, the 

information about historical monuments, mineral and thermal waters, Istisu sanatorium is given, 

tourism opportunities are investigated. In addition, the assessment of natural recreation resources 

in the region, the reconstruction of transport infrastructure and its role in the development of 

tourism are noted. The territory of Kalbajar region, which is the paradise of Azerbaijan, will turn 

into a beautiful place. Kalbajar region, which has more than thirty thousand springs and has 

guests at every spring, will return to its former glory. At the end of the article, important 

suggestions and recommendations are given for the development of tourism. 

       Keywords: Kalbajar region, natural conditions, Istisu sanatorium, tourism, mineral and 

thermal springs 
 

 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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MĠLLĠ ĠQTĠSADĠYYATIN RESURS TƏMĠNATI 

 

Məqalədə yеni tехnоlоgiyаlаr, kоmmunikаsiyа Ģəbəkələrinin inkiĢаfı, qlоbаllаĢmа-bütün 

bunlаr əmək pоtеnsiаlının inkiĢаfı üçün həddən аrtıq böyük imkаnlаr yаrаtmаqlа yаnаĢı, həm də 

böyük risklər mənbəyi оlа bilir. Бу bir tərəfdən vətəndаĢlаrdа həyаt tərzinin fоrmаlаĢdırılmаsın-

dа böyük sərbəstlik əmələ gəlir, digər tərəfdən özünün həyаt və fəаliyyətinə yüksək məsuliyyət 

yаrаnır, çünki insаnlаrın gənc yаĢındа əldə еtdikləri təhsil minimumu bu zаmаn sоnrаkı təhsil 

üçün əsаs kimi çıхıĢ еdir. Bu baxımdan milli iqtisadiyyatın resurs təminatının mahiyyəti 

açıqlanır və onların nəzərə alınmasına dair konkret təkliflər hazırlanır. 

Açar sözlər:  industriya, müəssisə, xidmət, infrastruktur, spesifik xüsusiyyətlər. 

  

 ХХ əsrin оrtаlаrındа məlumdur ki, еlmi аpаrıcı məhsuldаr qüvvəyə 

çеvrilməsi iqtisаdi inkiĢаfın rеsurs pоtеnsiаlı bахımındаn qiymətləndirilməsinin 

pаrаdiqmаsını dəyiĢmiĢdir. Təcrübə göstərir ki, bir qаydа оlаrаq inkiĢаf еtmiĢ 

ölkələr iqtisаdi inkiĢаfın strukturunu оnun mаlik оlduğu rеsurs üstünlüklərinə 

uyğun fоrmаlаĢdırmаğа çаlıĢır.  

Yеni еlm tutumlu tехnоlоgiyаlаr, о cümlədən infоrmаsiyа-kоmmunikаsiyа 

tехnоlоgiyаlаrı аçıq müvаfiq əmək pоtеnsiаlının və münаsib mаddi bаzаnın 

оlduğu Ģərаitdə iqtisаdi аrtımının аmili оlur.  

Təcrübə göstərir ki, bir çох hаllаrdа yеni tехnоlоgiyаlаr, kоmmunikаsiyа 

Ģəbəkələrinin inkiĢаfı, qlоbаllаĢmа-bütün bunlаr əmək pоtеnsiаlının inkiĢаfı 

üçün həddən аrtıq böyük imkаnlаr yаrаtmаqlа yаnаĢı, həm də böyük risklər 

mənbəi оlа bilir. Бу bir tərəfdən vətəndаĢlаrdа həyаt tərzinin fоrmаlаĢdırılmаsın-

dа böyük sərbəstlik əmələ gəlir, digər tərəfdən özünün həyаt və fəаliyyətinə 

yüksək məsuliyyət yаrаnır, çünki insаnlаrın gənc yаĢındа əldə еtdikləri təhsil 

minimumu bu zаmаn sоnrаkı təhsil üçün əsаs kimi çıхıĢ еdir. Infоrmаsiyаlı 

cəmiyyətdə dаimа yеni biliklər və yаnаĢmаlаrа еhtiyаc duyulur ki, оnlаrın 

tərkibi vахtаĢırı dəyiĢir.   

Аydındır ki, təhsil sistеmləri yеni rеаllıqlаrа, dəyiĢən Ģərаitə uyğun оlаrаq 

trаnsfоrmаsiyа оlunmаlıdır. Bu о dеməkdər ki, bütünlükdə sistеmi оnun idаrə 

оlunmаsı bütün mərhələ və həlqələrdə müvаfiq dəyiĢikliyə məruz qаlmаlıdır. 

Məlumdur ki, təhsil çох yüksək rеsurs təminаtı tələb еtməsinə bахmаyаrаq оnun 

mаliyyələĢdirmə imkаnlаrının məhdud оlmаsı ümumən sistеmin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi və təhsil prоsеsinin mаliyyələĢdirilməsində subyеktlərin gеniĢ 

spеktrının birgə, müĢtərək iĢtirаkı ilə rеаllаĢdırılаn tədbirlər həllеdici və еffеktiv 

оlur. Əmək pоtеnsiаlının səviyyəsinin kеyfiyyətinin rеsurs pоtеnsiаlının ümumi 

həcmində səmərəliliyin yüksəldilməsinə məhz bu mövqеdən bахılmаlıdır.  

Bеləliklə, insаn rеsurslаrı, оnlаrın bilikləri, yаrаdıcılıq qаbiliyyətləri milli 

sərvətin əsаsını təĢkil еdir və iqtisаdi аrtımın, хаlqın rifаh hаlının, milli 

iqtisаdiyyаtın təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsınа. Оnun rəqаbətqаliyyətliliyinin 

yüksəldilməsini imkаn vеrir. Hеç də təsаdüfi dеyildir ki, 1980-ci illərdə iĢgüzаr 
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dünyаdа həllеdici rоlu «insаn аmili»nə аyırаn, iqtisаdi inkiĢаfın yеni 

kоnsеpsiyаsı mеydаnа gəldi.   

Məhz bеlə yаnаĢmаnın nəticəsidir ki, sоn оnilliklərdə qərb dövlətləri 

istеhsаldа «insаn аmilini» аktivləĢməsi mехаnizmində çох böyük irəliləyiĢə nаil 

оlmuĢlаr. Bu bахımdаn milli iqtisаdiyyаtın rеsurs pоtеnsiаlının səmərəli 

hərəkətə gətirilməsində ölkədə sаhibkаrlıq pоtеnsiаlını əməli cəhətdən 

rеаllаĢdırmаğа imkаn vеrən еffеktiv iqtisаdi mехаnizmin mühitin оlmаsı 

müstəsnа əhəmiyyətə mаlikdir. Sаhibkаrlıq pоtеnsiаlı sаhibkаrlıq fəаliyyətinə 

qаdir оlаn kаdrlаrın miqdаrı və оnlаrın tаm istifаdə оlunmаsı Ģərаitində məcmu 

səmərəlili ilə (iqtisаdi, sоsiаl) хаrаktеrizə оlunur. Sаhibkаrlığın bu funksiоnаl 

хüsusiyyəti оnun təbiətini tədqiq еdən və sаhibkаrlıq fəаliyyətini təkcə 

mənfəətin əldə оlunmаsı ilə dеyil, həm də bütün istiqаmətlərdə innоvаsiyаlаrın 

tətbiq оlunmаsı ilə, rеsurslаrın yеni kоmbinаsiyаsının əldə оlunmаsınа 

əlаqələndirilməsinə istiqаmətlənən fəаliyyətidir. ĠnkiĢаfın sаhibkаrlıq tipi 

innоvаsiyа аmilinin üstün istifаdəsilə bаğlı оlduğundаn, о, nəinki аncаq yеni 

rеsurslаrın, yеni kоmbinаsiyаlаrının əldə оlunmаsınа, həm də həmin prоsеslərin 

sаbit təkrаr istеhsаl əsаsındа fоrmаlаĢmаsını təmin еtməyə istiqаmətlənir.  

Ġqtisаdiyyаtın inkiĢаfının innоvаsiyа tipinin təĢəkkül tаpmаsındа digər 

münаsibətdə istеhsаl аmillərindən istifаdədə kооrdinаsiyаеdici, intеqrаsiyаеdici 

rоl оynаyаrаq sаhibkаrlıq pоtеnsiаlı аmillər sistеminin fоrmаlаĢmаsını оnlаrın 

оptimаl prоpоrsiоnаl nisbətdə tətbiqinə imkаn vеrir. Bu funksyiаnın yеrinə 

yеtirilməsi firmаlаrın, Ģirkətlərin iqtisаdi dаyаnıqlığının təmin еtməklə yаnаĢı 

innоvаsiyаinvеstisiyа lаyihələrinin rеаllаĢdırılmаsındа hər bir rеsursun istifаdə-

sinin kəmiyyət və kеyfiyyətjə оptimаllаĢdırılmаsı, yüksək səmərəlilik, mən-fəət-

lilik mеyаrlаrı əsаs götürülməli sаhibkаrlıq fəаliyyətini təmin еdir.  

Qеyd оlunаnlаr bеlə qənаətə gəlməyə əsаs vеrir ki, sаhibkаrlıq pоtеnsiаlı 

təsərrüfаt sistеmlərinin innоvаsiyа tipinin fоrmаlаĢmаsının mühüm аmili 

оlmаqlа innоvаsiyа məqsədlərilə (əmtəə və хidmətlər), innоvаsiyа vаsitələrilə 

(yеni tехnikа, yеni tехnоlоgiyа, yеni idеyаlаr və s.) müəyyən sоsiаl-psiхоlоji 

Ģərаitdə həyаtа kеçirilən хüsusi təĢkilаti-idаrəеdici Ģərtlərlə bаğlı оlаn spеsifik, 

еyni zаmаndа mürəkkəb kаtеqоriyа оlmаqlа оnun tələblərinin rеаllаĢdırılmаsı 

milli iqtisаdiyyаtın rеsurs pоtеnsiаlının həcminin və səmərəliliyinin 

yüksəldilməsində müstəsnа əhəmiyyətə mаlikdir. Təhlil göstərir ki, bütünlükdə 

ölkənin məcmu rеsurs pоtеnsiаllаrını müəyyən еdən kоnkrеt istiqаmətlərin 

nоrmаl, аhəngdаr və səmərəli təkrаr istеhsаl rеjimində rеаllаĢdırılmаsı hər 

Ģеydən əvvəl sоsiаl-iqtisаdi prоsеslərin gəlirlərin fоrmаlаĢdırılmаsı və 

bölüĢdürülməsinin еffеktiv dövlət tənzimlənməsi sistеminin yаrаdılmаsı və 

rеаllаĢdırılmаsını tələb еdir. Bu bахımdаn аrtıq bu dərk оlunmuĢ həqiqətdir ki, 

müаsir dövrdə dövlət tənzimlənməsi yоlu ilə milli iqtisadiyyatın rеsurs 

pоtеnsiаlının формалашдырылмасы inkiĢаfı və оnun səmərəli 

реаллашдырылмасы üçün əlvеriĢli Ģərаit yаrаtmаqdаn bir ölkədə dаvаmlı 

iqtisаdi inkiĢаfа nаil оlunmаsı mümkün dеyildir. Məhz insan kapitalının 

formalaĢması və inkiĢafı müasir Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün əhəmiyyətli, 

prioritet məqsədlərdən biridir.  
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РЕЗЮМЕ 

МОХАММЕД МАСТАЛИЕВ 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье рассматриваются факторы и особенности формирования национальной 

экономики. Факторы, влияющие в ресурсном секторе на обьем услуги, экономическую 

эффективность, связываются со специфическими особенностями. Раскрывается сущность 

и специфические особенности отрасли и специлизированных  предприятии, предлагаются 

конкретные предложения по учету этих особенностей.    

Ключевые слова: индустрия,  предприятие, услуги, инфраструктур, специфи-

ческие особенности.  

 

SUMMARY 

MOHAMMED MASTALIYEV 

RESOURCE PROVISION OF THE NATIONAL ECONOMY 

New technologies, development of communication networks, globalization issues are 

investigated in the article. All this can be a source of great risks, in addition to creating great 

opportunities for the development of labor potential. On the one hand, this creates great freedom 

for citizens in shaping their lifestyle, and on the other hand, it creates a high responsibility for 

their own life and activities, because the minimum education that people get at a young age is 

formed as a basis for further education. From this point of view, the nature of the resource 

provision of the national economy is explained and concrete proposals are prepared for their 

consideration. 

Keywords: industry, enterprise, service, infrastructure, specific characteristics. 

 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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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 

müəyyən 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). 

Doing Business həmçinin ayrıca bölmə kimi təqdim edilən və reytinqə daxil 

edilməyən əmək bazarının tənzimlənməsi xüsusiyyətlərini də ölçür. (3) 
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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 

etmək lazımdır ki, bu sahədə 12 bal əldə edən Azərbaycanın biznes mühiti 

Avropa ölkələriin ortalamasından (7.8 bal) daha yüksək nəticə göstərmiĢdir. 
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Biznes qurmaq ―Doing Business‖ indeksinin növbəti göstəricisidir. Bu 

göstəricinin Azərbaycan üzrə qiymətləndirməsinə baxdıqda bu göstəricidədə 

ölkənin 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/10986/3243 

6/9781464814402.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 

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) 
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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 

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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MÜSTƏQĠLLĠK DÖVRÜ NAXÇIVAN ƏDƏBĠ MÜHĠTĠNDƏ POEZĠYA: 

TƏġƏKKÜLÜ VƏ ĠNKĠġAF MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

Məqalədə Azərbaycan ədəbiyyatının tərkib hissəsi olan Naxçıvan ədəbi mühitinin 

müstəqillik dövründə təĢəkkülü və inkiĢaf məsələlərindən söhbət açılır. Bildirilir ki, 

Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərpa olunması ədəbiyyatda da yeni epoxanın 

baĢlanmasına start vermiĢdir. Hələ 90-cı illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanda siyasi 

fəaliyyət göstərməsi burada digər bölgələrdən fərqli olaraq ədəbi mühitin yeni məzmunda 

inkiĢafına da istiqamət və mənəvi mənbə təĢkil etmiĢdir. Bu dövrdə ədəbi mühitdə olanlar daha 

əvvəlki illərdən yaradıcılıqla məĢğul olanlar – H.Ġbrahimov, H.Razi, Kəmalə, H.Fətullayev, 

E.Həbib, A.Yadigar, V.Məmmədov, X.Kərimli, Ġ.Yusifoğlu, H.Eyvazlı, G.Məmmədova, 

R.Babayev, R.Gənzəli və baĢqaları idilər. Bu dövrdə həm də yeni ədəbi nəsil meydana gəlir, 

E.Yurdoğlu, Q.Qərib, R.Tahirli, T.AtəĢ, N.Ġsmayılova,  T.Həsən və baĢqaları kimi yaradıcı 

gənclər ortaya çıxırdı. Bədii ədəbiyyat əsaslılıqla poeziya üzərində inkiĢaf etsə də, nəsr və 

dramaturgiya sahəsində də uğurlar var idi. Bu dövrdə inkiĢaf edən bədii ədəbiyyat milli ədəbi 

ənənlərinin davamı kimi inkiĢaf edir, özündə ənənələrlə novatorluğu birləĢdirirdi. Daha çox 

müstəqillik dövrü Azərbaycan ictimai, siyasi və mənəvi mühitinin məsələlərini mövzu edən 

ədəbiyyatda xalqımızın yeni əsrin baĢlanğıcında taleyinə yazılan fəlakətlər, torpaqların iĢğalı, 

xüsusilə xalqın xilaskarına çevrilmiĢ ulu öndər Heydər Əliyevə ümumxalq məhəbbəti, onun 

xilaskarlıq missiyası, ölkəyə gətirdiyi sülh, əmin-amanlıq və inkiĢaf, vətən məhəbbəti və b. 

məsələlər təĢkil etmiĢdir.    

Açar sözlər: Naxçıvan ədəbi mühiti, müstəqillik dövrü, poeziya, bədii nəsr, dramaturgiya. 

 

Digər bölgələrlə müqayisədə ədəbi mühitdə də bir addım qabaqda olan 

Naxçıvanda ədəbiyyat bir sıra ictiami-tarixi və siyasi-mənəvi hadisələrin 

kontekstində müəyyənləĢirdi. Buradakı ədəbiyyat adamları həm də ictimai 

hərəkatın nümayəndələri olduğu üçün ictimai Ģəraitin motivasiyası ilə yaranan 

ədəbiyyat özü də ictimai inkiĢafa güc və təkan verir, ictimai proseslərlə 

həmahəng inkiĢaf edirdi.  Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvandakı fəaliyyəti 

ağır blokada Ģəraitində yaĢayan muxtar respublikanın bütün çətinliklərə sinə 

gərməsi, uzaqgörənlik və müdrikliklə inkiĢafına imkanlar yaradırdı. Dahi lider 

uzaqgörənlik və müdriklik nümayiĢ etdirərək nəinki muxtar respublikada 

əhalinin sosial-iqtisadi çətinlikdən xilas olmasına, həm də mədəni və mənəvi 

inkiĢafına da imkanlar yaratdı. Ulu öndərin rəhbərliyi altında Naxçıvanın dahi, 

müdrik Ģəxsiyyətlərinin yubileylərinin keçirilməsi, əsərlərinin çapı, təhsil və 

tədris Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması, teatr və müxtəlif mədəni fəaliyyət sahələrinin 

fəaliyyətinin dirçəldilməsi istiqamətində davamlı və uzaqgörən tədbirlər həyata 

keçirilmiĢdi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin 30 illik yubileyinin keçirilməsi də 

təhsil və elmin inkiĢafına göstərilən qayğılar sırasında idi. Belə bir mədəni 

dirçəliĢ Ģəraitində ədəbi mühitdə də inkiĢaf özünü təzahür etdirirdi. Artıq qeyd 

edildiyi kimi, ―1990-cı illər ictimai-siyasi baxımdan çox ziddiyyətli, mürəkkəb 

bir dövrdür. Bu dövr həm də milli inkiĢaf və perspektiv etibarilə əhəmiyyətli bir 

mərhələni təĢkil edir. Bu illər, eləcə də özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik ədəbi-
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bədii inkiĢaf mərhələsidir desək, yanılmarıq. Bu ədəbi mərhələ milli özünüdərk, 

istiqlaliyyət və yeni konseptual inkiĢaf etibarilə baĢlıca əhəmiyyət kəsb 

etməkdədir. Yeni milli inkiĢaf dönəminin baĢlanğıc mərhələsi olan bu illər 

ədəbiyyat üçün də yeni mərhələnin baĢlanğıcı, hətta onun əsaslı zəmini, təĢəkkül 

mərhələsi hesab edilir‖ [11].   

Əlbəttə ki, 1991-ci ildən sonra ölkəmizdə yaranan ədəbiyyat müstəqillik 

dövrü ədəbiyyatıdır. Amma bu da qəti bir fikirdir ki, Naxçıvanda müstəqilliyin 

tarixini 1990-cı ildən ulu öndər Heydər Əliyevin məhvərində uğurla dönən 

zaman çərçivəsindən hesablamaq daha doğru olar. Bu mənada 1990-cı illərdən 

baĢlayaraq Naxçıvanda yaranan ədəbiyyat müstəqillik dövrü ədəbiyyatı idi və bu 

ədəbiyyat keyfiyyətcə də, mövzu və formaca da, məzmun və problemcə də, 

ideya və ideoloji konsepsiya cəhətindən də fərqli və özünəməxsus idi. Hər 

Ģeydən əvvəl müstəqillik dövrü ədəbiyyatı əvvəlki böhran illərinin 

ədəbiyyatından ideoloji konsepsiyasızlıqdan fərqlənir. Ulu öndər Heydər 

Əliyevin müdrik fikirləri və təcrübəsi üzərində müəyyənləĢən konsepsiya 

sayəsində müstəqillik dövrü ədəbiyyata azərbaycançılıq məfkurəli konsepsiya 

üzərində yaranmağa və inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır. Bu mənada akademik 

Ġ.Həbibbəyli müstəqillik dövrü ədəbiyyatı haqqında haqlı olaraq yazmıĢdır: 

―Müstəqillik dövrünün Azərbaycan ədəbiyyatı müstəqil dövlət quran xalqın 

ədəbiyyatıdır və bütün dəyərləri, keĢməkeĢli həyat yolu, mübarizə və uğurları ilə 

bu həqiqətləri əks etdirir” [4, s. 4]. Eləcə də “Müstəqillik ədəbiyyatının 

formalaĢmasında türkçülük və Azərbaycançılıq ideyalarının rolu danılmazdır” 

[4, s. 8]. Bu mənada Naxçıvan ədəbi mühitində müstəqillik dövrü ədəbiyyatı bu 

kimi baĢlıca məsələlərlə müəyyənləĢmiĢdir:  

- yeni müstəqillik dönəmi ictimai-siyasi epoxasının ədəbiyyatı kimi;  

- bu mühüm dövrün yaradıcısı və lideri ümummilli xilaskar Heydər Əliyevin 

hərtərəfli obrazını yaradan ədəbi fəaliyyət kimi;  

- yeni ictimai-siyasi dönəmə - müstəqil dövlətçiliyə və ictimai-tarxi Ģəraitə 

keçidin problemlərinin tərcümanı kimi;  

- milli düĢüncənin aktuallıq qazandığı azərbaycançılıq və türkçülük 

ideyalarının ifadəçisi kimi; dünyəvi və milli məsələləri özündə ehtiva edən 

milli inkiĢafın təzahürü kimi;  

- eləcə də yeni məzmun və forma keyfiyyətlərinin təzahür etdiyi yaradıcılıq 

faktı kimi.   

Qətiyyətlə demək olar ki, ictimai Ģərait ədəbi inkiĢafın məhvəridir. Mövzu 

sifariĢləri ictimai mühitdən ədəbiyyata daxil olaraq dövrün salnaməsini tərtib 

edir. Azərbaycanın yeni ictimai-siyasi vəziyyətə doğru inkiĢafı prosesləri bədii 

ədəbiyyatın da məhvərində dayanırdı. Azərbaycan torpaqlarının xain ermənilər 

tərəfindən iĢğalı, SSRĠ rəhbərliyinin ikiüzlü siyasət yürüdərək ermənilərə dəstək 

verməsi ölkədə SSRĠ-yə qarĢı nifrət və qəzəb dalğasını gücləndirir, azadlıq dolu 

xalq hərəkatının ortaya çıxmasını zərurətə çevirirdi. Ədəbiyyat məhz bu dövrün 

ictimai düĢüncəsi kimi çıxıĢ edərək xalqı azadlıq və istiqlaliyyətə, ərazi 

bütövlüyü uğrunda mübarizəyə səsləyirdi. Bu mənada deməliyik ki, 

Azərbaycanın digər ərazilərlə müqayisədə Naxçıvanda ədəbi mühit Ulu Öndər 

Heydər Əliyevin buradakı uzaqgörən dövlətçilik tədbirləri səbəbilə daha uğurla 

və qaynar inkiĢaf edirdi. Azərbaycanın digər regionlarında ədəbi mühitdə də 

böhran davamlı olaraq özünü hiss etdirsə də, Naxçıvanda ədəbiyyat adamları 
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daha ümidlə və inancla qələmə sarılaraq müxtəlif mövzularda əsərlər 

yaradırdılar. Ġctimai-siyasi böhran Azərbaycanın əsas hissəsində ədəbiyyata da 

təsir edib onun böhranına səbəb olsa da, ümummilli lider Heydər Əliyevin 

Naxçıvandakı dövlətçilik tədbirləri yeni bir ədəbiyyatın – müstəqillik ideyaları 

ilə zəngin yeni bir düĢüncənin və ədəbiyyatın formalaĢmasına təkidli təsir edirdi. 

Bu da doğru elmi nəticədir ki, ―Bu uzaqgörən liderin müdrik fikirləri 

ədəbiyyatımızın, eyni zamanda, ədəbiyyatĢünaslığımızın milli ideyalar 

istiqamətində inkiĢafında əvəzsiz mənbə olub. Hələ konkret elmi yanaĢma 

meyarlarının olmadığı, yanlıĢ fikirlərin, təhlükəli stereotiplərin hakim olduğu bir 

dönəmdə məhz müdrik liderin fikirləri yeni elmi-tənqidi meyarlar 

müəyyənləĢdirməsinə güclü təkan verib‖ [7]. 

Müstəqillik illərində Naxçıvan ədəbi mühitində tarixi-xronoloji cəhətdən 

mövzu-problematika olaraq torpaqların iĢğala məruz qalması, müharibə Ģəraiti 

və insan tələfatı problemləri olsa da, daha nəhəng, daha əhatəli müĢayiət olunan 

mövzu dahi Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası və onun uzaqgörən, müdrik 

fəaliyyətinin tərənnümü və vəsfi, ona bəslənilən sonsuz ümumxalq məhəbbəti və 

gələcəyə olan intəhasız ümidlər  təĢkil edirdi. Milli müstəqilliyə çağırıĢ ilk 

illərdə baĢlıca yerdə gəldiyi kimi, dövlət müstəqilliyi əldə ediləndən sonrakı 

illərdə azadlığın və milli, müstəqil dövlətin qurulmasından doğan vətəndĢlıq 

duyğuları aparıcı yer almağa baĢlamıĢdır. Aazərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

dövründə Əhməd Cavad baĢda olmaqla Cəfər Cabbarlı, Səməd Mənsur və b. 

sənətkarlar vətəndaĢlıq lirikasının istiqlal məzmunlu, türk həmrəyliyi 

məzmununda yazdıqları əsərlərin davamı olaraq müstəqillik illərində də 

Naxçıvan ədəbi mühitində davam etdirilərək yeni vətəndaĢlıq lirikalı ədəbiyyat 

yarandı. Yeni ədəbi dövrdə Naxçıvanda Məmməd Araz lirikasının təsiri altında 

yazıb-yaradan sənətkarlar formalaĢaraq Xanəli Kərimli, Asim Yadigar, Ġbrahim 

Yusifoğlu, Vaqif Məmmədov və baĢqaları vətəndaĢlıq lirikasının yeni 

örnəklərini yaratdılar.  

Naxçıvanda müstəqilliyin əldə edilməsinin ilk illərində Naxçıvanın ədəbi 

flaqmanları, klassikləri sayıla biləcək Kəmalə, Hüseyn Razi, o cümlədən Həsən 

Elsevər, Əhməd Mahmud, Əkbər MəĢkur kimi sənətkarlar öncüllük nümunəsi 

göstərirdilər. Ümumən, müstəqillik dövründə Naxçıvan ədəbi mühitində 50-60-

cı illərdən sonra ədəbiyyata gəlmiĢ Elmira Qasımova, Həsən Valeh, Elman 

Həbib, Muxtar Qasımzadə, Bayram Ġsgəndərli, Vaqif Məmmədov, CavanĢir 

Eloğlu, Əbülfəz Ġnfiloğlu, Əhməd Sədərəkli, Asim Yadigar, Məmməd Tahir, 

Rahilə Elçin, Əbülfəz Ülvi, Həsənəli Eyvazlı, Ġbrahim Yusifoğlu, Vaqif Əsrar, 

Budaq Təhməz, Xanəli Kərimli, Vaqif Məmmədov, Ġbrahim Yusifoğlu, Rüstəm 

Behrudi, Kəmaləddin Qədim, Allahverdi Aqil, Rafiq Oday, Elbəyi Maqsudov, 

Sərdar Zeynal, Kəmalə Nəsrin, Sərvər Məsum, Zeyqəm Vüqar, Hüseyn 

Bağıroğlu, Maarif Təmkin və baĢqa imza sahibləri yaradıcılıq fəaliyyəti 

göstərirdilər. Yaradıcı qüvvələrin ədəbi fəaliyyəti zəminində Naxçıvanda 

qüvvətli poeziya inkiĢaf edirdi. 

Onların bir çoxu həm bilavasitə ictimaiyyətlə birlikdə Ulu Öndərin 

əhatəsində milli dövlətçilik və müstəqillik uğrunda göstərilən fəaliyyətdə öz 

həmrəyliklərini nümayiĢ etdirir, həm də bu fəaliyyətdən doğan amal, ideya və 

təəssüratları öz yaradıcılıqlarında əks etdirirdilər. Bu baxımdan tam əminlik və 

qətiyyətlə deyə bilərik ki, müstəqillik dövrü Naxçıvan ədəbi mühitində Ulu 
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Öndər Heydər Əliyev obrazı və onun Ģəxsiyyətinə, fəaliyyətinə həsr olunan 

mövzu və əsərlər digərlərindən daha qabarıq, daha fəal olub və birincilik təĢkil 

edirdi. Ümumiyyətlə isə, Naxçıvan ədəbi mühiti də “müstəqillik dövründə 

mövzu-ideya istiqamətində yaddaqalan yeniliklər qazanmıĢdır. Həmin dövrdə 

analitik düĢüncənin məhsulu olan əsərlərin bolluğu, mövzulara yeni baxıĢ 

prizmasından yanaĢma, Azad Vətən probleminin estetik idealın əsasında 

dayanması diqqəti çəkir” [2, s. 127].  

Müstəqillik dövründə bədii ədəbiyyatda poeziya digər ədəbi sahələrlə 

müqayisədə daha çox öncüllük və birincilik təĢkil etmiĢdir. Ümumiyyətlə, bir 

çox ədəbi mərhələlərdə poeziya həmiĢə öncüllük və birincilik təĢkil etmiĢdir. 

Bu, poeziyanın digər ədəbi sahələrə nisbətən ictimai reallığa daha çevik 

münasibət göstərmək imkanından irəli gəlir. Bu ondan irəli gəlir ki, poeziyada 

lirik mən və insanın duyğu, düĢüncə və hislərinin ifadəsinin tərənnümü, vəsf və 

təsviri aparıcılıq təĢkil edir. Elə bu səbəbdən də irəli gəlir ki, əslində epik növün 

janrı olan poema bu mərhələdə də ən çox müraciət olunan janrlar içərisində yer 

alır. Bu isə lirik duyğuların, tərənnüm və vəsfin xüsusi yer aldığı və baĢlıcalıq 

təĢkil etdiyi lirik-epik bir janr kimi poemanın müəyyənləĢməsi, daha fəal 

istifadəsilə müĢaiyət olunur.   

Bəhs olunan bu mərhələdə Ģairlərdən Elman Həbibin, Vaqif Məmməd-

ovun, Asim Yadigarın, Xanəli Kərimlinin, Ġbrahim Yusifoğlunun və baĢqalarının 

ədəbi yaradıcılıqları daha qabarıq görünür. ġair Elman Həbib daha poetik vüsətlə 

mövzulara münasibət göstərərək məhz bu illərin poetik salnaməsinə çevrilən, 

xalqın xilaskarı və qurucusuna ümumxalq məhəbbətini ifadə edən bədii əsərlər 

ortaya qoymuĢdur. Hətta bu əsərlər içərisində poema janrında yazılan əsərlər 

daha çox üstünlük təĢkil etmiĢdir və qətiyyətlə demək olar ki, Naxçıvan ədəbi 

mühitində bu ədəbi ənənənin baĢlanğıcını da məhz Ģair Elman Həbib öz 

əsərlərilə qoymuĢdur. ġairin ―Həqiqət günəĢi‖ və onun davamı olaraq müxtəlif 

illərdə ərsəyə gətirdiyi ―Heydərnamə‖, ―Ġlham‖, ―Ġnsan‖ və baĢqa poemaları 

Naxçıvan ədəbi mühitində yeni ədəbi ənənənin inkiĢafına stimul vermiĢdir.  

Bədii ədəbiyyatda Ģəxsiyyətin möhtəĢəm obrazı məsələsi ilə bağlı görkəm-

li elm xadimi, akademik Ġsa Həbibbəyli yazırdı: ―Azərbaycan ədəbiyyatında 

Ģəxsiyyət problemi həmiĢə aktual olmuĢdur. Ədəbiyyat və Ģəxsiyyət məsələsi  

bütün hallarda böyük ədəbiyyatın taleyi ilə bağlı məsələlərin həllində mühüm 

amillərdən biri kimi çıxıĢ etmiĢdir. Ġlk növbədə ədəbiyyat konkret dövr üçün və 

ya ümumiyyətlə, ictimai-estetik ideal baxımından xüsusilə fərqlənən, epoxa, 

məktəb yaratmıĢ görkəmli siyasi və ədəbi Ģəxsiyyətləri vəsf və ya təqdim edərək 

əbədiləĢdirmiĢdir. Böyük ümummilli ideallar Ģəxsiyyətlərin fonunda, ədəbiy-

yatın rübabında ilhamla səsləndirilmiĢdir‖ [8, s. 3]. Naxçıvan ədəbi mühitində də 

Azərbaycan xalqının müdrik və dahi övladı Heydər Əliyevə çoxsaylı əsərlər – 

Ģeir və poemalar həsr edilmiĢdir. Həsən Elsevərin ―Heydər zirvəsi‖, ―El diləyi‖, 

―Üzümüzə gülür dövran‖, Kəmalənin ―Nurun yayılıbdır bütün dünyaya‖, Elman 

Həbibin ―Həqiqət günəĢi‖, ―Heydərnamə‖, Ələsgər Nehrəmlinin ―Heydər ideya-

sı, Heydər zəkası‖, ―Əbədi yaĢayır Heydər‖, ―Sən oldun!‖, ―Davam edir Heydər 

yolu‖, Ġbrahim Yusifoğlunun ―O, GünəĢ ömrüdür, sönməyəcəkdir‖, ―Xalqı 

bəlalardan qurtardın, baba‖, Həsənəli Eyvazlının ―Ulu Heydərim mənim‖, ―Ulu 

Heydər‖ və b. kimi əsərlərdə dahi Azərbaycan övladı Heydər Əliyevin Azərbay-

canın müstəqillik, quruculuq və inkiĢaf yolundakı xilaskarlıq missiyası yüksək 
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poetik təblə dilə gətirilmiĢ, onun fəaliyyət və Ģəxsiyyət qüdrəti əzəmətilə 

tərənnüm edilmiĢdir. ġair Vaqif Məmmədov ―Böyük insan haqqında kiçik 

Ģeirlər‖ adlanan silsilə Ģeirlərindən ibarət ―Ucalardan uca insan‖, ―Qayıtdın‖, 

―Hər qarıĢda izin var‖, ―Getdi əbədiyyət dünyasına o‖, ―Qalib gəldi, qalib getdi‖, 

―Böyük xilaskar‖ kantatası‖ əsərləri Azərbaycan xalqının xilaskar oğlu Heydər 

Əliyevin obrazının lirik formada təcəssüm tapdığı ən yaxĢı əsərlərdən hesab 

edilə bilər. Bu əsərlərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin möhtəĢəm, əzəmətli obrazı 

yaradılmıĢ, böyük liderə bəslənilən ümumxalq məhəbbəti poetik ustalıqla əks 

etdirilmiĢdir: 

Hər dahi bir zirvədir - əməli, iĢi boyda, 

Heç kəs öz zirvəsindən 

Ucada dura bilməz. 

Zirvəyə qalxanların, 

Zirvədə duranların 

Zirvə vüqarlarını 

Kimsə sındıra bilməz. 

 

Min-min zirvə içində 

Heydər zirvəsi də var –  

Zirvələrin alisi, 

Zirvələrin ucası. 

O zirvəylə fəxr edir, 

O zirvəylə öyünür 

Xalqımın hər uĢağı, 

Hər cavanı, qocası [9, s. 39]. 

Naxçıvanlı ədiblərin yaradıcılığında vətən və onun taleyi məsələsi baĢlıca 

yer tutmuĢdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatının müstəqillik dövrü 

ərəfəsi və illəri mərhələsində ən çox narahat edən və bədii sənətin məhvərinə 

gələn məsələ məhz vətənin taleyi məsələsi olmuĢdur. Bu vətən mötivli 

duyğuların ifadəsində həm də qardaĢ ölkə və xalqlara olan qovuĢmaq məhəbbəti 

də üstünlük təĢkil etmiĢ, qardaĢ Türkiyə və Cənubi Azərbaycan mövzusu da bu 

dövrdə alovlanmıĢ, bədii ədəbiyyatın aparıcı mövzu xətlərindən birinə 

çevrilmiĢdir. ġair Hüseyn Razinin, Xanəli Kərimlinin, Asim Yadigarın, 

Kəmalənin, Vaqif Məmmədovun və baĢqalarının yaradıcılığında bu mövzuya 

daha çox rast gəlmək olur.  

Ümumiyyətlə, müstəqillik dövrünün ədəbi simalarından olan Kəmalənin 

―Sərhəd xətləri‖, ―Ümid körpüsü‖, ―Yunus Ġmrəyə‖, ―Sevdim Türkiyəni‖ və bu 

silsilədən müxtəlif Ģeirləri, habelə Ģair Asim Yadigarın ―Bu yol Təbriz yoludur‖, 

―Üzü Təbrizə, Təbrizə‖, ―Ay PaĢazadə‖, Vaqif Məmmədovun ―Müjdə verin 

Nəriman Həsənzadəyə‖, ―Səni səslərəm, səslərəm‖, ―Ağlama, Təbrizli bacım‖, 

Ġbrahim Yusifoğlunun ―Araz bayatıları‖, ―Təbrizə gedirik‖, ―Öz yurdumdur‖, 

―Arazın üstündən baxdım Araza‖, Xanəli Kərimlinin ―Toğluqayanın Savalana 

məktubu‖, ―A Kür bacım‖, ―Hayf sənə, Təbriz yolu‖, ―Xiyabani demiĢ‖, ―Sual‖ 

Ģeirləri və b. Cənubi Azərbaycan həsrəti və yolların açılmasından doğan ümid 

notlarına həsr olunub. Bu mövzuda Ģair X.Kərimlinin yaradıcılığı daha 

əlamətdar və məxsusidir ki, ―bütöv Azərbaycan nisgili, Cənubi Azərbaycan 
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həsrəti‖, böyük Azərbaycan ümidi onun da yaradıcılığının nüvəsi, ana xətti, 

məhək daĢıdır‖ [6, s. 158]. 

Ġki qardaĢın qucaqlaĢması, gediĢ-gəliĢin yaranması, birlik doğuran notlar 

uğurla əksini tapmıĢ, xalqın sevinci, fərəh duyğuları poetik vüsətlə ifadə 

edilmiĢdir. ġairlər həm də qardaĢ Türkiyə Cümhuriyyəti ilə sərhədlərin 

açılmasından doğan böyük bir sevinc və bayram duyğularını ifadə etmiĢlər. 

―Türkiyə bayatıları‖, ―Salam, Ġstanbul‖, ―Yunus Ġmrə‖, ―XoĢ gəldin, türküm, xoĢ 

gəldin‖, ―Türk qardaĢım Habil Özmənə‖, ―Özünə tək demə‖ Ģeirlərində iki türk 

qardaĢın qovuĢması və bundan doğan sevinc duyğuları, qardaĢ evinə səyahət və 

qardaĢlarla birgəliyin qüruru bədii ifadəsini tapmıĢdır. 

Müstəqillik dövründə milli düĢüncədə azadlığın doğması ilə dini 

dəyərlərin və inamın da sərbəst bədii əksi gündəmə gəlmiĢdir. ġairlərin 

yaradıcılığında bu motivlər də özünəməxsus yer tutmuĢdur. ġair Hüseyn 

Razinin, Kəmalənin, Həsən Elsevərin və digər sənətkarların bir sıra əsərləri, 

xüsusilə ilahilər məhz insanın dini-mənəvi inancının ədəbi-poetik təzahürüdür. 

H.Razinin ―Məkanın pak ürəklərdədir‖, ―Minacat‖, Kəmalənin ―Kərbəla‖ 

poeması, ―Mədinəm‖, ―Tanrı yolunda‖, ―Tovhid‖ kimi Ģeirləri [Ģairənin 2003-cü 

ildə Türkiyə Cümhuriyyətində nəĢr olunan ―Bir gül kimi‖ və ―Ay-ulduzlu 

gülüstanım‖ kitablarında məhz dini motivli Ģeirləri toplanmıĢdır – müəllif], 

H.Elsevərin ―Ġmam Zaman‖ poeması və b.ları belə əsərlərdəndir.  

Müstəqillik dövrü ədəbiyyatımızda baĢlıca yer tutan mövzu və 

problemlərdən biri və birincisi vətənin taleyi məsələsidir ki, ədəbi əsərlərdə bu 

mövzunun tərkib hissələrindən biri kimi 20 Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı, 

həm də ümumiyyətlə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi olmuĢdur. 

H.Razinin ―ġəhid qəbirləri‖, ―Vətən eĢqi‖, ―Qarabağdadır‖, Kəmalənin 

―Azərbaycan‖, ―Yağma yağıĢ‖, ―ġəhidlərin xatirəsinə‖, ―Ayrılıq olmayaydı‖, 

―Bu gecə‖, ―Əsgər vidası‖, ―Üçrəngli bayrağımız‖, ―Qaçqın qız‖, ―Oğullar‖, 

―Ġgidlər‖, ―BarıĢa gəlin insanlar‖, Elman Həbibin ―Ġçimizdəki ağrılar‖, ―Yarı 

bölünmüĢəm, yarı, yarı, qardaĢım‖, ―Nə istəyir namərd bizdən?‖, ―Təkliyin 

önündə əli yalınam‖, Asim Yadigarın ―Azərbaycan dünyaya günəĢ kimi 

doğacaq‖, ―Azərbaycanım mənim‖, ―Vətən sevgisi‖, ―Bir bayraq altında‖, 

―Azərbaycan bayrağı‖, ―Azərbaycan tarix yazır‖, ―Hücum əmri ver mənə‖, 

―Vur, komandir, vur‖, ―DöyüĢ əmri ver mənə‖, ―Azərbaycan əsgəri‖ və digər 

müəlliflərin bu kimi əsərlərində xalqımızın taleyi və bu taleyə 1990-cı illərdə 

yazılan 20 Yanvar və Xocalı kimi misligörünməmiĢ faciələrin dəhĢətləri, Ģəhid 

düĢən qardaĢlarımızın xatirəsinə ehtiram yer almıĢdır.  

1990-cı illərin ictimai ruhuna uyğun olaraq xalqı birliyə və döyüĢ ruhuna 

səsləmək, qələbəyə ümidləndirmək bu dövrün ədəbi missiyasının baĢlıca vəzifəsi 

idi. Bu dövrlərdə öz istedadlı qələmilə ədəbiyyata rövnəq verən Ģairlərimizidən 

biri kimi Asim Yadigar da döyüĢ əzmi və qələbə ümidlərinə böyük əhəmiyyət 

verirdi. Ümumiyyətlə, “Azərbaycan Ģeirinin orta nəslinin tanınmıĢ 

nümayəndələrindən biri olan Asim Yadigarın da Ģeirlərində mümkün olduqca 

vətəndaĢlıq ruhu, ictimai və milli idealların poetik bədii vasitələrlə obrazlı 

Ģəkildə ifadə olunmasına ciddi fikir verilir” [10]. ġairin ―Hücum əmri ver mənə‖ 

baĢlıqlı Ģeiri bu ruhda yazılmıĢ Ģeirlərin ən gözəlini təĢkil edən nümunələrdən 

biri idi. ġair bir müddət sonra, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

Ġlham Əliyevin ölkəyə rəhbərliyə gəlməsindən sonra baĢlanan yeni mərhələdə 
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davam etdirərək 2014-cü ildə yenidən bu mövzuya qayıdaraq ―DöyüĢ əmri ver 

mənə‖ baĢlıqlı Ģeirini yazmıĢdır. ġeirdə döyüĢ təntənəsi və savaĢ ruhu aparıcılıq 

təĢkil edir və döyüĢ himnlərini, marĢı xatırladır: 

Hücum əmri ver mənə, hücum əmri, komandir, 

Keçilməz sədlər keçim, aĢılmaz dağlar aĢım. 

DöyüĢ meydanlarında quduzlaĢan yağıyla 

ġir kimi pəncələĢim, pələng kimi savaĢım. 

Müdafiə ölümdür, de, geri qaçmaq nədir? 

Hücum əmri ver mənə, hücum əmri, komandir! [9, s. 75] 

Ġctimai mövzulara müraciəti özlərinin Ģairlik və vətəndaĢlıq vəzifəsi kimi 

görən Ģairlər Ģeirlərində Azərbaycan xalqının milli faciə və bəlalarına da xüsusi 

diqqət ayırmıĢ, ümumxalq və vətəndaĢ duyğularını ifadə edən əsərlər ortaya 

qoymuĢlar. ġairlər əsərlərində Azərbaycan xalqının və ümumən bütün 

bəĢəriyyətin ən dəhĢətli faicələrindən olan Xocalı soyqırımının insanda yaratdığı 

kədərli notlara  diqqət çəkmiĢlər.  

Dövrün ictimai ruhunu özündə əks etdirən qüvvətli bədii əsərlərin 

yaradıcılarından biri də Vaqif Məmmədovdur. Vaqif Məmmədovun bədii irsində 

vətənin taleyi və 1990-cı illərin ictimai hadisələri, mənəvi-psixoloji əhvalı çox 

uğurla əks olunmuĢdur. ġairin bu dövrkü əsərlərində ictimai ruh, ictimai 

mövzular digər mövzu və məsələlərdən daha qüvvətli və qabarıq, daha sıx və 

fəal əks olunub. “ġair Vaqif Məmmədovun yaradıcılığı öz mövzu əhatəsinə görə 

olduqca geniĢdir. Ancaq vətən mövzusu, vətənə sevgi, yurda bağlılıq, vətəninin 

hər qarıĢına məhəbbət baĢlıca mövqe tutur. Bəlkə bu, həm də Ģairin həyat və 

yaradıcılığının əsas dövrünün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda 

mübarizələr dövrünə düĢməsilə də bağlıdır” [6, s. 145]. Naxçıvanda baĢ verən 

ictimai hadisələr, Sədərək baĢda olmaqla erməni iĢğalçılarının baĢlatdığı 

müharibə və hərbi müdaxilələr, Naxçıvan əhalisinin həmrəylik və birliklə 

qəhrəmanca doğma torpaqları müdafiəsi, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvana 

gəliĢi, Qanlı Yanvar, Xocalı faciələri və baĢqa bir çox məsələlər Vaqif 

Məmmədovun yaradıcılığında çox böyük ustalıqla əks olunmuĢdur. ġairin 

yaradıcılığında milli ictimai ağrı ilə birgə ümumxalq mübarizəsi və ümidləri də 

əks olunmuĢdur. ―Bizim ellər yaylağından dönmədi‖, ―Müstəqildir Azərbaycan‖, 

―Xocalı haqqında düĢüncələr‖, ―Ağlama, bacı, ağlama‖, ―Qara çadırlar‖, ―Bu 

kənd niyə yetimdir‖, ―Dərdin də qoĢası, cütü olurmuĢ‖, ―Dəyanət dəmiydi, 

qeyrət dəmiydi‖, ―ġəhid ataları yerə baxırdı‖, ―Nədir bu körpənin günahı, 

Allah‖, ―Diz çökürəm bu qeyrətin önündə‖ və baĢqa Ģeirlər 1990-cı illərin əhval-

ruhiyyəsini, ictimai məzmunu və hadisələrini özündə ümumiləĢdirən əsərlər kimi 

diqqətəlayiqdirlər. ―Müstəqildir Azərbaycan‖ Ģeirində bilavasitə Azərbaycan 

xalqının 1991-ci ildə tarixi ədalətin bərpası olan Dövlət Müstəqilliyinin elan 

edilməsi hadisəsinə həsr olunmuĢdur. Dövlət müstəqilliyinin əldə olunmasından 

yaranan sevinc və xalqın mübarizə əzmi, milli qeyrəti Ģeirin əsas ruhunu təĢkil 

etmiĢdir. ġair ―Bizim ellər yaylağından dönmədi‖, ―Ağlama, bacı, ağlama‖, 

―Qara çadırlar‖, ―Bu kənd niyə yetimdir‖, ―Dərdin də qoĢası, cütü olurmuĢ‖, 

―Dəyanət dəmiydi, qeyrət dəmiydi‖, ―ġəhid ataları yerə baxırdı‖, ―Nədir bu 

körpənin günahı, Allah‖, ―Diz çökürəm bu qeyrətin önündə‖ kimi Ģeirlərində 

Naxçıvanın xain erməni quldurları tərəfindən məruz qaldığı hərbi müdaxilələrin 

yaĢatdığı kədərli, faciəvi hadisələr əksini tapmıĢdır. Məlumdur ki, 1990-cı 
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illərdə 20 Yanvar faciəsi baĢ verən bir zamanda ermənilərin ilk hərbi hücum 

gerçəkləĢdirdiyi və qanlı hadisələr yaĢatdığı ərazi Naxçıvan, onun Sədərək kəndi 

idi. Naxçıvan camaatının qeyrət və qəhrəmanlıq dolu həmrəyliyi ilə silah-sursat 

baxımdan düĢməndən çox-çox geri qalsa da, böyük bir rəĢadətlə döyüĢ nümunəsi 

ortaya qoydular. Vətən torpaqlarının müdafiəsi uğrunda ilk Ģəhidlər məhz 

Naxçıvanda Sədərək döyüĢlərində olmuĢ və ümumxalq kədərinə səbəb olmuĢdu. 

Vaqif Məmmədov əsərlərində məhz bu illərin hünər və qeyrətini, kədər və 

acısını, aclıq və səfalətini, yaĢantı və əhval-ruhiyyəsini əks etdirməyə nail 

olmuĢdur. ġair ―Xocalı haqqında düĢüncələr‖ Ģeirində Xocalı faciəsinin dəhĢət 

və yaĢatdığı dərin sarsıntıları psixoloji-mənəvi miqyası ilə əks etdrimiĢdir.  

Artıq qeyd edildiyi kimi, 1990-cı illər poeziyasında poema janrı da baĢlıca 

yer tutan ədəbi janrlardan olmuĢdur. Qeyd etmək yerinə düĢər ki, dahi lider 

Heydər Əliyevə, ölkəmizdə dövlət quruculuğu və müstəqilliyin inkiĢafına həsr 

edilən mövzu lirik Ģeirlərdən baĢqa poemalarda da davam etdirilmiĢ, Həsən 

Elsevərin, Elman Həbibin, Ġbrahim Yusifoğlunun, Ələsgər Nehrəmlinin, Zeyqəm 

Vüqarın və baĢqalarının poemaları ərsəyə gəlmiĢdir. Bu sahədə öncüllüyü 

götürən Ģairlərimiz Kəmalə və Elman Həbib olmuĢdur. Elman Həbib hətta bu 

mövzuda daha böyük nailiyyət göstərərək ―Böyük insan haqqında poema‖ 

baĢlığı altında Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr edilən ―Heydərnamə‖, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  cənab Ġlham Əliyevə həsr olunan 

―Ġlham‖ və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədri Vasif Talıbov 

haqqında bəhs edən ―Ġnsan‖ poemaları daha çox yaddaqalan olmuĢdur. Bu 

əsərlərin ardınca Naxçıvan ədəbi mühitində Ġbrahim Yusifoğlunun Ulu Öndər 

Heydər Əliyevə həsr edilən ―O, günəĢ ömrüdür, sönməyəcəkdir‖ poeması, o 

cümlədən Ələsgər Nehrəmlinin ―Heydərnamə‖, ―Əbədi yaĢayır Heydər‖ 

poemaları və s. kimi əsərlər bu ənənəni davam etdirmiĢ, geniĢ poema yaradıcılığı 

ərsəyə gəlmiĢdir.  

Poema yaradıcılığı sahəsində fəal ədiblərdən biri Həsən Elsevər olmuĢdur. 

Ədibin ―Sənsiz bizim bir günümüz olmasın‖ poeması Azərbaycan xalqının 

müdrik övladı Heydər Əliyevə həsr edilmiĢdir. Burada 90-cı illərin əvvəlində 

Azərbaycandakı ictimai-siyasi böhran, ziddiyyətli dövr, Azərbaycan xalqının 

yeganə ümid yeri və böyük dayağı olan dahi Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə 

gəliĢi üçün təkidli çağırıĢı və ölkədə Heydər Əliyevin qurub-yaratdığı yeni 

dövrün əks edilmiĢ və bəhs olunmuĢdur. Bundan baĢqa ―Qüdrət‖, ―Ġbrahim 

peyğəmbər‖, ―Allah evi‖, ―Ġmam Zaman‖, ―Ġki qardaĢ‖, ―Cavid və Mircəfər‖, 

―Əlyar‖ mənzum nağılı müəllifin istedad və zəhmətkeĢliklə ərsəyə gətirdiyi 

poemalardandır. Bu əsərlərin üçü - ―Ġbrahim peyğəmbər‖, ―Allah evi‖, ―Ġmam 

Zaman‖ sırf dini mövzuda yazılmıĢ, ―Ġki qardaĢ‖ poeması isə ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ dastanında iki qardaĢ olan Əgrəklə Səgrəyin Əlincə qalasına səfəri və 

buradakı qəhrəmanlıq motivlərindən bəhs edərək yazılmıĢdır. Ədibin ―Ġki 

qardaĢ‖ poeması və ―Əlyar‖ mənzum nağılını Naxçıvanda uĢaq ədəbiyyatı üçün 

də qiymətli əsərlərdən hesab etmək olar. Ədibin ―Cavid və Mircəfər‖ 

poemasında isə böyük Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri Hüseyn Cavidin 

repressiyası və o dövrün cəllad rəhbəri kimi tanınmıĢ Mircəfər Bağırovla 

görüĢündən, aralarındakı dialoqdan bəhs edilmiĢdir.  

Beləliklə, müstəqillik illəri ictimai-siyasi, tarixi cəhətdən nə qədər mühüm 

və ziddiyyətli, mürəkkəb bir dönəmdirsə, ədəbi düĢüncə və inkiĢafda da bir o 
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qədər əhəmiyyətli, mühüm mərhələdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yeni tipli 

ədəbiyyatın zəminini məhz bu mərhələ təĢkil etmiĢdir. Özünəməxsus mövzu və 

problemlərlə zəngin olan müstəqillik dövrü Naxçıvan ədəbi mühiti forma və janr 

etibarilə də çoxcəhətliliyə malikdir.  Poeziyanın aparıcılığı və inkiĢafı bu illər 

üçün də xarakterikdir. Bu illərdə ədəbiyyat həm forma, həm mövzu, həm 

problem baxımından çoxcəhətlilik və özünəməxsusluq təĢkil etmiĢdir. Vətən və 

Azərbaycan xaqının tarixi taleyi məsələsi, ulu öndər Heydər Əliyev və onun 

xilaskarlıq missiyası, xalqımızın bu illərdəki tarixi faciələri, qayğıları və 

ümidləri məhz müstəqillik dövrü ədəbi inkiĢaf mərhələsinin özəyini, əsasını 

təĢkil etmiĢdir. Bu illərdə artıq görkəmli simalar sırasına daxil olan Kəmalə 

Ağayeva, Həsən Fətullayev, Hüseyn Razi kimi Ģairlərlə bərabər, eyni zamanda 

daha çox bu ədəbi mərhələyə aid oln E.Həbib, A.Yadigar, M.Qasımzadə, 

V.Məmmədov, X.Kərimli, Ġ.Yusifoğlu və baĢqaları yaratdıqları əsərlərlə ədəbi 

inkiĢafa zənginlik qatmıĢlar. Bu dövrdə həmçinin Q.Qərib, E.Yurdoğlu, 

R.Tahirli, T.AtəĢ və baĢqaları kimi yeni ədəbi nəsil də meydana gəlmiĢ, 

yaradıcılıq fəaliyyəti ilə Naxçıvan ədəbi mühitini zənginləĢdirməyə xidmət 

etmiĢlər. 
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РЕЗЮМЕ 

НУРЛАНА АЛИЕВА 

ПОЭЗИЯ В ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ НАХЧЫВАНА В ПЕРИОД 

НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

В статье рассказывается об организации и развитии литературной среды 

Нахчывана, которая является неотъемлемой частью азербайджанской литературы, в 

период независимости. Сообщается, что восстановление государственной независимости в 

Азербайджане положило начало новой эре в литературе. Еще в 90-е годы политическая 

деятельность великого лидера Гейдара Алиева в Нахчыване сформировала направление и 

https://525.az/news/%2064%20281%20-vetendasliq-movqeyi-plyus-lirizm
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нравственный источник развития литературной среды в новом содержании, в отличие от 

других регионов. В литературной среде в этот период находились те, кто занимался 

творчеством с более ранних лет – Х.Ибрагимов, Х.Рази, Камала, Х.Фатуллаев, Э.Хабиб, 

А.Ядигяр, В.Мамедов, Х.Керимли, И. Юсифоглу, Х.Эйвазли, Г.Мамедова, Р.Бабаев, 

Р.Гандзали и другие. В этот период родилось новое литературное поколение, появились 

такие творческие молодые люди, как Э.Юрдоглу, Г.Гариб, Р.Тахирли, Т.Атеш, 

Н.Исмаилова, Т.Гасан и другие. Хотя художественная литература развивалась на основе 

поэзии, были также успехи в области прозы и драмы. Художественная литература, 

сложившаяся в этот период, развивалась как продолжение национальных литературных 

традиций и сочетала новаторство с традицией. В литературе, посвященной вопросам 

социальной, политической и духовной среды Азербайджана в период независимости, 

написана деятельность о судьбе нашего народа в начале нового века, оккупация земель, 

особенности народной любви к великому лидеру Гейдару Алиев, ставшему спасителем 

народа, его спасительная миссия, мир, спокойствие и развитие, которые он принес стране, 

любовь к родине и т.д. организованные вопросы. 

Ключевые слова: Литературная среда Нахчывана, период независимости, 

поэзия, художественная проза, драматургия. 

 

SUMMARY 

NURLANA ALIYEVA 

POETRY IN THE LITERARY ENVIRONMENT OF NAKHCHIVAN IN THE 

INDEPENDENCE PERIOD: ISSUES OF PROSPERITY AND DEVELOPMENT 

The article deals with the prosperity and development of the Nakhchivan literary 

environment, which is an integral part of Azerbaijani literature, during the period of 

independence. It is reported that the restoration of state independence in Azerbaijan has started a 

new era in literature. Even in the 90s, the great leader Heydar Aliyev's political activity in 

Nakhchivan formed a direction and moral source for the development of the literary environment 

in a new content, unlike other regions. Those in the literary environment in this period were 

those who were engaged in creativity from earlier years - H. Ibrahimov, H. Razi, Kamala, H. 

Fatullayev, E. Habib, A. Yadigar, V. Mammadov, X. Karimli, I. Yusifoglu, H. Eyvazli, G. 

Mammadova, R. Babayev, R. Ganzali and others. In this period, a new literary generation was 

born, creative young people such as E. Yurdoglu, Q. Garib, R. Tahirli, T. Atesh, N. Ismayilova, 

T. Hasan and others appeared. Although fiction developed based on poetry, there were also 

successes in the field of prose and drama. The literary fiction that growing during this period 

developed as a continuation of national literary traditions and combined innovation with 

tradition.  During the period of independence in the literature dealing with issues of the social, 

political and spiritual environment of Azerbaijan, the catastrophes that befell our people at the 

beginning of the new century, the occupation of lands, especially the national love for the great 

leader Heydar Aliyev, who became the savior of the people, his rescue mission, the peace, 

tranquility and development he brought to the country, love of country and other topics formed 

the basis of the literary fiction. 

Key words: Nakhchivan literary environment, period of independence, poetry, artistic 

prose, drama. 
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UOT 811.512.162                                                                                  SƏDAQƏT HƏSƏNOVA 

―Naxçıvan‖ Universiteti 

       

QARABAĞ SAVAġI MÖVZUSUNDA YAZILMIġ 

POETĠK ƏSƏRLƏRĠN DĠL-ÜSLUB XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə Qarabağ savaĢı mövzusunda yazılmıĢ əsərlərin dilindən bəhs edilir. Bu 

baxımdan, müxtəlif müəlliflərin mövzu ilə bağlı yaradıcılıq ötnəkləri araĢdırılır. Poetik əsərlərdə 

Qarabağ savaĢının təsvir və tərənnümünü göstərən faktlarla yanaĢı, üslub xüsusiyyətləri də təhlil 

edilir. Bu mənada, yeni söz və ifadə yaradıcılığı, fərqli fikirlər tədqiqata cəlb edilir. Məqalədə 

irəli sürülən elmi-nəzəri fikirlər poetik dil nümunələri ilə əsaslandırılır. 

Açar sözlər: dil, söz, üslub, ifadə, məna 

 

Azərbaycan ədəbi dili qədim zamanlardan indiyə qədər maraqlı bir inkiĢaf 

yolu keçmiĢ, zaman-zaman yeni üslub faktları ilə zənginləĢmiĢdir. Ədəbi 

dilimizin bütün tarixi mərhələlərində yazılan əsərlərdə maraqlı bədii dil örnəkləri 

ilə qarĢılaĢmaq olar. Həmin prosesdə mövzu bolluğunun  xüsusi rolu vardır. Belə 

ki, bədii dildə mövzular çoxaldlqca onların özünəməxsus leksikası da formalaĢır. 

Bu baxımdan, son dövrdə Qarabağ savaĢları ilə bağlı yazılan əsərlər maraqlı dil-

üslub xüsusiyyətlərinə görə zənginliyi ilə seçilir.   

Birinci Qarabağ savaĢından sonra qalibiyyət eĢqi ilə yazan Ģairlərin 

əsərlərində  mübarizəyə çağırıĢ motivləri güclüdür. Bu baxımdan, Naxçıvan 

ədəbi mühitinə məxsus olan Sahib Əsgərlinin yaradıcılığı diqqəti çəkir:  

Bax, bu qılınc göydən endi, 

Xətayinin ruhu dindi. 

Yatmaq vaxtı deyil indi, 

Papaq altda yatan kiĢi (2, 53). 

ġair vətənin dar günündə azadlıq uğrunda döyüĢmək əvəzinə ―yatanları‖ 

qınayaraq onlara gerçəklikləri xatırladır: 

Yurdun, yuvan yağmalanıb, 

Soyuq soban boğmalanıb. 

Dağın, daĢın damğalanıb, 

Papaq altda yatan kiĢi (2, 53). 

Bu nümunədə ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanından bildiyimiz 

―yağmalamaq‖ feli çağdaĢ ədəbi-bədii dilimizdə iĢlədilərək maraqlı üslub 

məqamına salınmıĢdır. Sahib Əsgərlinin fikirləri Qazi Bürhanəddinin  igidlik 

haqqındakı fikirləri ilə üst-üsrə düĢür. Qazi Bürhanəddin əsl kiĢinin döyüĢ 

meydanında ölməli olduğunu göstərirdi: 

Özini əĢ-Ģeyx görən sərdar bolur, 

Ənəlhəq dəvi qılan bərdar bolur. 

Ər oldur, həqq yolına baĢ oynaya, 

DöĢəkdə ölən yigit murdar bolur (3, 687). 

Sahib Əsgərlinin aĢağıdakı misraları Qazi Bürhanəddinin həmin 

fikirlərinin çağdaĢ dövrümüzdəki davamı kimi səslənir: 

Qalx, ölümə - qabağa get, 

Qisasını almağa get. 
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...Torpaq altda yatmağa get, 

Papaq altda yatan kiĢi 2, 53). 

ġerin ruhundan irəli gələn giley və hiddət ―Qaytar qanın bahasına‖ adlı 

Ģeirdə baĢqa istiqamət alır. ġair inanır ki, xalqın oğulları Qarabağı azad etməyə 

məqam gözləyirlər: 

Neçə adda yurd dəlisi Çənlibeldə təlimdədir, 

Neçə qılınc dəmirçinin körüyündə təmirdədir. 

Haça dağdan baxan igid ya Koroğlu, ya Nəbidir. 

HəmiĢəlik arxayın ol, arxalı bil dağ arxanı, 

Qaytar qanın bahasına Qarabağın ad-sanını! (2, 67). 

Sahib Əsgərli ikinci Qarabağ savaĢını görmədi, 50 yaĢına çatmamıĢ 

dünyasını dəyiĢdi. Lakin hələ sağlığında Qarabağ mövzusunda yazdığı əsərləri 

ilə sanki Azərbaycan oğullarını mənəvi cəhətdən gələcək döyüĢlərə səfərbər 

edirdi. O inanırdı ki: 

…Gələcək o böyük qələbə günü, 

Gələcək bu səhər doğan günəĢtək. 

Əldə hazır tutun qızıl süngünü, 

Bir gün gedəcəyik Ġrəvanadək (2, 61). 

Naxçıvan ədəbi mühitinin nümayəndələrindən olan Təranə Arifqızının da 

Qarabağ savaĢı mövzusundakı əsərləri diqqəti çəkir. ġairənin ―Qarabağda 44 

gün‖ adlı kitabı ikinci Qarabağ savaĢı mövzusunda çap olunan ilk kitabdır.  

Nifrətimi od ağzında yağdırmıĢam yağıĢ kimi, 

Sıldırımlar üzərində meĢəlikdə,  

cəngəllikdə,  

əlbəyaxa döyüĢlərdə 

SusdurmuĢam namərdləri bir daĢ kimi. 

Bütün dünya Ģahid olub,  

haqq uğrunda savaĢ kimin? (1, 6). 

ġeirdə haqq uğrundakı savaĢlara ehtiram hissi diqqəti çəkir.  Silahlardan 

yayılıb düĢmən üstünə yağdırılan od-alov haqlı tərəfin nifrətinə bənzədilir.  

Müəllif əlbəyaxa döyüĢlərdə də haqq-ədalət yolunda vuruĢanların namərdləri bir 

daĢ kimi susdurmasına sevinir. Təranə Arifqızı xalqın Qarabağ savaĢındakı 

Ģücaətini tərənnüm etdikcə yeni ifadələr meydana çıxır: 

Azadlıq qürurumun 

Qanlı tiyəsindədir.  

Ġndi haqqın qılıncı  

Əsl yiyəsindədir! (1. 10). 

Buradakı ―qürurun qanlı tiyəsi‖ ədəbi dilimizdə yeni sintaktik vahiddir. Bu 

baxımdan, aĢağıdakı örnək də maraqlıdır: 

Yaranı sarımağa 

Ġgidlərin xoĢ gəlib. 

Səni azad etməyə 

Müqəddəs savaĢ gəlib (1, 11)  

Buradakı ―müqəddəs savaĢ‖ birləĢməsi diqqətədəyərdir. Ġkinci Qarabağ 

savaĢının ilin payız fəslində baĢ verməsinə iĢarə edən Ģairənin aĢağıdakı 

misraları lirizm və məna baxımından diqqəti çəkir: 

Aldım qəlbimdəki qanlı xəncəri 
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Sapladım payızın gülüĢlərinə. 

Rənglərin içindən boylandı ümid, 

Sarıldı həsrətin yeriĢlərinə (1, 32). 

ġəhidlər və Ģəhidlik mövzusunda çox sayda əsərlər yazılıb. Hər bir yazar 

bu mövzuları öz qabiliyyətinə və dildən istifadə bacarığına görə iĢıqlandırıb. Bu 

prosesdə yeni və orijinal fikirlərlə qarĢılaĢırıq. Təranə Arifqızı Ģəhidlik haqqında 

belə deyir: 

ġəhid olmaq – bu torpağı ürəyində qucaqlamaq!... 

DüĢmənini yox etməyə gözündə qılınc saxlamaq. 

ġəhid olmaq – mən demədən Vətən deyib, 

Sinəsini bu torpağa sipər edən bölümsüzlük! (1, 40). 

AraĢdırmalar göstərir ki, xalqımızın haqq iĢi uğrundakı mübarizələrində 

savaĢ mövzusunda çox sayda əsərlər yazılmıĢdır. Lakin Qarabağ savaĢları 

mövzusundakı əsərlərin dili canlılığı və fikir aktivliyi ilə seçilir. Bu baxımdan, 

Rafiq Yusifoğlunun yaradıcılığı da diqqəti çəkir: 

Ağ gün arzumuzu kəfən etdilər.  

Ya Rəbb, qoyma sola ümidlərimiz.  

Yurd dərdli insanlar ölüb getdilər,  

Qoyma Ģəhid ola ümidlərimiz... (4, 5). 

Yuxarıdakı örnəkdə ―ümidin Ģəhid olmağı‖ maraqlı və təzə sintaktik üslub 

faktlarındandır. AĢağıdakı nümunədə də diqqəti cəlb edən ifadə ilə qarĢılaĢırıq. 

Belə ki, Ģairin dilində ―yurdun Ģəhid olmağı‖ kimi təzə ifadə də vardır: 

Cavanlar can atdılar  

Qazi, igid olmağa.  

ġəhidlər qoymadılar  

Yurdu Ģəhid olmağa... (4, 175). 

SavaĢ mövzusundakı əsərlər birbaĢa vətənlə bağlı olduğu üçündür ki, 

onların dili coĢqun, üslubu təntənəlidir. Bu təntənə daha çox bədii dildə yeni 

yaranan ifadələrlə meydana çıxır: 

Didərgin salmıĢıq onu ürəkdən, -  

Gərək ilahi ruh bədənə dönə! 

 Ġnsanı kiçildər kiçik vətənlər,  

Gərək Yer kürəsi vətənə dönə... (4, 9). 

Bu örnəkdə ―ruhun ürəkdən didərgin düĢməyi‖ təravəti ilə seçilən dil 

vahidlərindəndir. Məlumdur ki, yazarlar ədəbiyyata xidmət edərkən dilə də 

laqeyd yanaĢmır və onun zənginliklərindən istifadə edirlər. Bu zaman dilimizin 

imkanları hesabına fərqli deyim və ifadələr meydana çıxır. Beləliklə də, 

yazarların ədəbi dilimizə münasibəti müəyyənləĢir. Məsələn, bizim dilimizdə 

uzun yüzillərdən bəri vətəndaĢlıq hüququ qazanaraq aktiv leksikaya malik ərəb-

fars mənĢəli ―həsrət‖ və milli mənĢəli ―sel‖ və ―körpü‖ sözləri vardır. Lakin 

―həsrət sellərinin körpüsü‖ adlı üslubi sintaksis vahidini Rafiq Yusifoğlunun 

dilində görürük: 

Həsrət sellərinin körpüsü yoxdu... (4, 11). 

Qarabağ savaĢları xalqımıza Ģəhidliyin zirvəsini və acısını yaĢatdı. 

ġəhidlər haqqında Azərbaycan ədəbiyyatında yüzlərlə əsər yazılıb. Onların 

hamısında Ģəhidlərin igidliyini vəsf edən çox sayda fikirlər və adlarına yaraĢan 

epitetlərlə qarĢılaĢırıq. Hər bir yazar Ģəhidlər haqqında düĢündüklərini, 
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eĢitdiklərini qəhrəmalıq nəğməsinə çevirməyə çalıĢır. Rafiq Yusifoğlunun 

―ġəhid nəğməsi‖ Ģeri forma və məzmun gözəlliyi ilə seçilən əsərlərdəndir. 

Poeziyamızda, adətən, misraları on bir hecalı Ģeirlər daha çox yayılıb və onlar 

rəvan oxunuĢa, axıcılıq keyfiyyətinə malikdir. ―ġəhid nəğməsi‖ əsərinin 

misraları on üç hecalı olsa da, həmin keyfiyyəti özündə yaĢada bilir: 

Biz əbədi ruh oluruq, quĢa dönürük,  

Sevənlərin gözlərində yaĢa dönürük.  

Əbəs yerə ölmürük ki, Vətən yolunda, 

 - Müstəqillik sarayında daĢa dönürük! (4, 111). 

Bu Ģeirdə  ―müstəqillik sarayı‖ və ―bu sarayın daĢına dönmək, yəni belə 

bir sarayı qurmaq‖ yeni, fərqli fikirlərə yol açır.   

ġükür sənə, Ġlahi,  

Nələr gəldi ağlıma?  

- Qələbə məlhəmi qoy  

ġerin dilindəki ―qələbə məlhəmi‖ yerinə düĢən üslubi sintaksis örnəyidir.  

AraĢdırma göstərir ki, Qarabağ savaĢı növzusunda yazılan əsərlərin ədəbi-

bədii dilimizdəki rolunu müəyyənləĢdirərkən aĢağıdakı cəhətlərin nəzərə 

alınması gərəkdir:   

1. Bu əsərlər Azərbaycan ədəbi-bədii dilində hərbi leksikanın fəallaĢmasına 

səbəb olur. Məsələn, uzun zamandır ki, bədii dildə ―qalxan‖, ―gürz‖ 

sözlərinə rast gəlmirik. Lakin sözügedən əsərlər onların yenidən 

akrivləĢməsinə imkan verir: 

Daddınızmı qalxan deĢən gürzünü? (4, 144). 

2.  Həmin əsərlərlə yeni hərbi sözlər ədəbi-bədii dilimizə gətirilir. Məsələn, 

indiyə qədər ədəbi-bədii dilimizdə üslub məqsədi ilə və ya həqiqi mənada 

daha çox ox, kaman, yay, qılınc sözləri iĢlədilirdi. Lakin son zamanlar 

yazılan bədii əsərlərin dilində tank, dron və s. kimi hərbi leksemlərlə 

qarĢılaĢırıq: 

Dronları görən kimi  

Qorxusundan əsir tanklar...  

Dönüb riĢxənd hədəfinə  

Əsir toplar, əsir tanklar! (4, 172). 

3. Hərbi sözlər əsasında yaranan yeni üslub faktları üzə çıxır. Bu baxımdan, 

zəfər yolu, hünər, zəfər yallısı kimi ifadələri qeyd etmək olar. 

Beləliklə, bədii dilimizin zənginləĢməsində savaĢ mövzusundakı əsərlərin 

də müəyyən qədər payı vardır.  
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РЕЗЮМЕ 

САДАГАТ ГАСАНОВA 

НАПИСАНО НА ТЕМУ КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЫ ЯЗЫКОВО-СТИЛОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

В статье говорится о языке произведений, написанных на тему карабахской войны. 

С этой точки зрения исследуются творческие подходы различных авторов по данной теме. 
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В поэтических произведениях также анализируются стилистические особенности, наряду 

с фактами, показывающими описание и воспевание Карабахской войны. В этом смысле в 

исследование вовлекается создание новых слов и выражений, различных идей. Научно-

теоретические идеи, выдвинутые в статье, обосновываются примерами поэтического 

языка. 

Ключевые слова: язык, слово, стиль, выражение, значение.   

 

SUMMARY 

SADAGAT HASANOVA 

LANGUAGE AND STYLE CHARACTERISTICS OF THE POETIC WORKS WRITTEN 

ON THE TOPIC OF THE KARABAKH WAR 

In the article the language of works written on the subject of the Karabakh war is 

discussed. From this point of view, the creative approaches of various authors on the subject are 

investigated. In poetic works, stylistic features are also analyzed, along with the facts showing 

the description and singing of the Karabakh war. In this sense, the creation of new words and 

expressions, different ideas are involved in research. Scientific-theoretical ideas put forward in 

the article are justified by examples of poetic language. 

Key words: language, word, style, expression, meaning. 

 (AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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                                                                                 ―Naxçıvan‖ Universiteti 

                                                                       

1995-2000-ci ĠLLƏRDƏ NAXÇIVAN ƏDƏBĠ MÜHĠTĠNDƏ POEZĠYANIN ƏSAS  

NÜMAYƏNDƏLƏRĠ VƏ ONLARIN YARADICILIĞININ MÖVZU DAĠRƏSĠ 

 

“1995-2000-ci illərdə Naxçıvan ədəbi mühitində poeziyanın əsas nümayəndələri və 

onların yaradıcılığının mövzu dairəsi” adlı elmi məqalədə bu dövrdə yazıb-yaradan Ģairlərin 

əsərlərində yeni ruh, yeni fikir, məna və məzmun, forma yeniliyi, bədii tamlıq müĢahidə 

olunmasından söhbət açılır. Göstərilir ki, bu illərdə fəaliyyət göstərən sənətkarlar müasir 

insanın istək və arzularını, onları düĢündürən ictimai-fəlsəfi, etik-əxlaqi məsələləri ön plana 

çəkirdilər. Sözün bədii ifadəsi, bənzətmələr, təĢbihlər bu əsərlərin əsasını təĢkil edirdi.  

Açar sözlər: ədəbi mühit, poeziya, əsas nümayəndələr, Ģairlər, naxçıvanlı Ģairlər, sözün 

bədii ifadəsi, bənzətmə, təĢbehlər və s. 

 

1995-2000-ci illərdə Naxçıvanda Ģairlərin yaĢlı nümayəndələri ilə yanaĢı, 

orta və yeni nəslin nümayəndələri də özlərinə xas orijinal yazı manerası, üslubu, 

deyim tərzi ilə seçilirlər. Onların əsərlərində yeni ruh, yeni fikir, məna və məz-

mun, forma yeniliyi, bədii tamlıq müĢahidə olunur. Müasir insanın istək və 

arzuları, onları düĢündürən ictimai-fəlsəfi, etik-əxlaqi məsələlər ön plana çəkilir. 

Sözün bədii ifadəsi, bənzətmələr, təĢbehlər bu əsərlərin canıdır. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatında naxçıvanlı Ģairlər öz dəsti-xətti, 

üslubu ilə seçilirlər. Onların əsərlərində Vətənin tərənnümü xüsusi yer tutur. 

Çünki onlar ana yurda, onun adamlarına bağlı sənətkardırlar. Dövrün, zəmanə-

nin keĢməkeĢli hadisələri, Qarabağ problemi, onun yaratdığı ağrı-acılar da 

Ģairlərin poetik düĢüncələrində özünəməxsus boyalarla əks olunub. YaĢadığı 

əsrin 90-cı illərinin qanlı hadisələri H.Razinin də yaradıcılığına təsir 

göstərmiĢdir. O, böyük uzaqgörənliklə 1960-cı illərdən 90-cı illər faciəsinə qədər 

qanlı yolun cizgilərini duyur və həmin illərdə yazdığı bir Ģeirində çox 

üsyankarcasına bolĢevik-sovet ideologiyasının təbliğ və tərənnümçüsü olan 

Ģovinist  məfkurəsi ilə zəhərlənmiĢ «böyük qardaĢlarımızın» atalıq qayğısından 

imtina edirdi. Yeraltı, yerüstü sərvətlərimizi nankorcasına talayan, ancaq «övla-

dını» quru yurdda qoyan, ağlagəlməz təhqir və tənələrə düçar edən «atalığa» 

Ģairin qəzəbi və nifrəti sonsuz idi. 

Bu qanlı illər H.Razinin illər boyu bolĢevik-sovet ideologiyasına «bəslə-

diyi» ümid və inamını öldürdü. Ona görə də içimizdəki, çölümüzdəki qənimləri-

mizin hesabına sərvəti talan olunmuĢ, torpaqlarının bir hissəsi əldən getmiĢ 

xalqının mənəvi sarsıntısını görəndə özünün Ģair məninin timsalında bütün bu 

faciələri ümumiləĢdirərək öz sözünü deyirdi. 

Bu illərdə H.Elsevərin «Yaralıdır Azərbaycan», Ə.Mahmudun «Qoy 

tanısın dünya səni» kitabına toplanmıĢ Ģeirlərində dövrün nəbzi döyünürdü. 

Əbülfəz Muxtaroğlunun da bu dövrdə müxtəlif qəzet və jurnallarda Ģeirləri çap 

olunmuĢdur. Xocalı faciəsinə həsr etdiyi «Cəngi vaxtıdır», cəmiyyətdəki 

nöqsanlara qarĢı «ġair», «Hayıf ki» və s. Ģeirləri olduqca maraqlıdır. Əbülfəz 

Muxtaroğlunun yaradıcılığında Qarabağ dərdi ümumxalq kədəri kimi məna-

landırılır: 
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   Bunu aləm bilir olsa da acı, 

   QaĢ-daĢı sökülmüĢ Qarabağ tacı. 

   Ġsməti tapdanmıĢ nə qədər bacı, 

   Ahu qalıb torda, səsləyir bizi (9, 37). 

Fərəhli haldır ki, Naxçıvanda Ģeir yazmağa həvəs göstərənlər içərisində 

isdedadlı, çalıĢqanlığı ilə seçilənlər az deyil. Bunlardan bəziləri ənənəvi yolla, 

bəziləri yeni səpkidə yazır. Onlar çalıĢırlar ki, Azərbaycan Ģeirinin üfüqləri, 

mövzu dairəsi geniĢlənsin, bədii təsir qüvvəsi artsın. Ona görə də Naxçıvanda 

yaranan poeziya nümunələri cəmiyyətimizin, dövrümüzün mənəvi, estetik 

nəbzini yoxlayan estetik bir cihaza çevrilmiĢdir. Bu poeziya çox böyük və 

rəngarəng bir yaradıcılıq aləmidir. Onun son nailiyyətlərindən danıĢanda birinci 

növbədə onun əsas qüvvəsini, böyük sənətə, böyük poeziyaya xidmət edən 

Ģairlərin əsərlərini nəzərdə tutmaq lazımdır. Belə Ģairlərdən biri də Xanəli 

Kərimlidir.  ġair həmin illərdə müxtəlif mövzularda olan əsərləri ilə diqqəti cəlb 

edir. Vətən, xalq sevgisi, torpaq həsrəti, xalqımızın azadlıq və mübarizə ruhu 

onun əsərlərinin  ana xəttidir. Əsərlərində  Ģairin ədəbiyyat və sənət haqqında 

düĢüncələri də öz əksini tapmıĢdır: 

   Bu dünya bir cənnətdirsə, 

   O cənnətin qapısı sən! 

   Varım, yoxum – nəyim varsa, 

   Cümləsi sən, hamısı sən! 

   YaĢa, xoĢbəxt anım mənim –  

   Əbədi ünvanım mənim –  

   Doğma Naxçıvanım mənim! (8, 36) 

Həsən Əliyevin də 1998-ci ildə iki kitabı çap edilib: «Məhəbbət duaları», 

«Ömrün qürub çağı». «Məhəbbət duaları» kitabındakı Ģeirlərin hamısı məhəbbət 

mövzusunda olmaqla, gənclərə ülvi, təmiz, saf sevgi aləmində bəĢəri hisslər 

aĢılayır. Həmin kitabdakı «Zirvə hardan baĢlayır» poemasında isə Ģair dünyadan 

vaxtsız köçmüĢ anası Zübeydə xanımın mənəvi gözəlliklərindən söhbət 

açmıĢdır. 

Çox maraqlı və orijinal yaradıcılıq qabiliyyətinə malik olan Həsən 

Valehin, Muxtar Qasımzadənin, Elman Həbibin və baĢqalarının da bu dövr 

yaradıcılıqları olduqca məhsuldar olmuĢdur. Ədəbiyyat aləminə 1970-ci ildə 

«ĠĢıqlı yol» qəzetində dərc olunan «Qara» adlı Ģeiri ilə gələn Vaqif 

Məmmədovun bu dövrdən baĢlayaraq «ġərq qapısı», «ĠĢıqlı yol», «Azərbaycan 

müəllimi» qəzetlərində, «Kənd həyatı» jurnalında Ģeirləri çap olunmuĢdur. 

Vaqif Məmmədovun 2000-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Qey-

rət» nəĢriyyatında «Unutsaq unudularıq» və «Erməni xəyanəti» adlı kitabları çap 

olunmuĢdur. «Unutsaq unudularıq» kitabçasında Sədərək üzərinə erməni təca-

vüzlərindən söhbət gedir. Əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq, 90-cı illər daxil 

olmaqla Sədərək üzərinə olan erməni basqınları təsvir edilir. Sədərəyin 

müdafiəsində Ģəhid olanların foto-Ģəkilləri və o ağır günlərlə bağlı Ģeirlər 

kitabçada öz əksini tapmıĢdır: 

   BoĢlamaq olmazdı kolu, yarpağı, 

   Bunu ilk atəĢdən duyanlar oldu. 

   DüĢmənin ayağı dəyən torpağı 

   Öz qızıl qanıyla yuyanlar oldu. 
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                                      Mərdanə ölümlə üzləĢdi çoxu, 

   Taleyi tuĢ oldu gör nə niyyətə. 

   Arzusu puç oldu, oldu bir yuxu, 

   Torpaqçün qovuĢdu əbədiyyətə. 

 

    Dəyanət dəmiydi, qeyrət dəmiydi, 

    Yolumuz haqq iĢə uzanan yolsa. 

    Sədərək ümmanda batan gəmiydi, 

    Qeyrətsiz olsaydıq, silaha qalsa... (11, 27). 

V.Məmmədov həm də 2000-ci ildən, yəni qəzet nəĢrə baĢladığı gündən 

Sədərək rayon Ġcra Hakimiyyətinin orqanı olan «Oğuz yurdu» qəzetinin redak-

toru olub. Həmin qəzetdə onun məqalə və Ģeirləri müntəzəm çap olunur. O, həm 

də «ġərq qapısı» qəzetində təĢkil olunmuĢ «ġərq inçiləri» adlı ədəbi birliyin 

sədri seçilmiĢdir. 2003-cü ildə «Qeyrət» nəĢriyyatında «Heydər Əliyev və 

Sədərək rayonu» adlı kitabı, «ġirvannəĢr»də «Mənə çiçək borclusan» adlı lirik 

Ģeirlər kitabı iĢıq üzü görmüĢdür. Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi, Ģair Vaqif 

Məmmədovun «Bu dünyanın sevinci nə, qəmi nə» Ģeirlər kitabı oxucularına 

növbəti əmrəğandır. Kitabda Vətən sevgisi, yurd həsrəti, təbiət təsvirləri, 

müəllifin öz sevgi dünyası, ictimai-siyasi ruhlu və xarici ölkələrə səfərdən aldığı 

təəssüratdan yaranmıĢ Ģeirlər toplanmıĢdır.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının və Azərbaycanın Əməkdar mədəniyyət iĢçisi, Ģair-

dramaturq Asim Yediyar oğlu Əliyevin  ilk Ģeirlər kitabı 1988-ci ildə «Yazıçı» 

nəĢriyyatı tərəfindən çap olunan «Zirvə yolu»dur.  Ġyirmi ildən artıqdır ki, 

Ģeirləri qəzet və jurnallarda dərc olunur. Bundan baĢqa Ģeirləri müxtəlif 

almanaxlarda iĢıq üzü görüb, Ġran və Türkiyədə dərc edilib. 

«ġərq qapısı», «Azərbaycan müəllimi», «Azərbaycan gəncləri», «Kommu-

nist» (indiki «Xalq qəzeti»), «Ədəbiyyat və incəsənət», «Azad Azərbaycan», 

«Yaylım» və s. qəzetində; «Naxçıvan», «Ulduz», «Azərbaycan», «Literaturnaya 

Azerbaydjana», «ġeir dəftəri» (Türkiyə) jurnallarında, «Arazın iĢıqları», «Arazın 

nəğmələri», «Arpa çayı aĢdı-daĢdı», «Araz» (1,2,3,4-cü nömrələrdə) kimi 

almanaxlarda dərc olunan Ģeirləri ədəbi tənqidin nəzərini cəlb edib. 

2000-ci ildə «ġirvannəĢr» tərəfindən  Asim Yadigarın «Unut bu sevdanı» 

kitabı nəĢr edilib. «Tarix», «Bir nağıl de», «Muğam», «Gecələrim», «A 

Məmməd Araz», «Oynama, bala, oynama», «GörüĢünə gələcəyəm», «ġairlər 

kövrək olur», «Araz sahilində düĢüncələr», «Azərbaycanım mənim», «Ağla bu 

sevgiyə», «Qurban olum», «Hardasan» və s. Ģeirləri ayrı-ayrı mövzulara həsr 

edilib. 

Naxçıvan ədəbi mühitində qadın Ģairləri də öz dəsti-xətti ilə seçilirlər. Belə 

Ģairlərdən biri Mətanət Hüseynxanqızıdır. Son dərəcə həssas və nəcib duyğulara 

malik olan Ģairənin müxtəlif mövzulu Ģeirləri diqqəti cəlb etmiĢdir. Mətanət 

Hüseynxanqızının poeziyası bir qədər romantik, bir qədər isə sentmental təsir 

bağıĢlayır. «Payız yarpağı» kitabında Vətənə, yurda sevgi, mərdliyin, 

vətənpərvərliyin tərənnümü, hər birimizin göynəyən dərdi olan Qarabağ dərdi ön 

plandadır. Xocalı faciəsindən bəhs edən «Xocalı ahımdı mənim» Ģeirində 

yazırdı: 

   Xocalı ən ağır dərdimdi mənim, 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

   Namusu tapdanan, qızım, gəlinim, 

   Kimə arxalanım, kimə güvənim? 

   Göylərə car çəkdi, ahım, həsrətim,   

   Qanadı qırılan quĢam, millətim. 

 

   Xocalı dönmüĢdü qanlı meydana, 

   Kimsəsi yoxdurmu bu dərdə yana? 

   O bəyaz qarlar da boyandı qana. 

   Göylərə car çəkdi, ahım, həsrətim, 

   Qanadı qırılan quĢam, millətim (7, 59). 

Son illərdə Naxçıvanda ədəbi prosesə qoĢulan gənclərin sayı getdikcə artır. 

Bu gənclərin çoxu ədəbiyyatımıza yeni nəfəs gətirməyə, oxucularına təzə söz 

deməyə ciddi səy göstərir. Dövlət müstəqilliyimizin bərpası, göründüyü kimi, 

ədəbi inkiĢafa misilsiz Ģərait yaratmıĢ, Ģairlərimizin yaradıcılığının yeni 

mövzular, yeni obrazlar sistemi ilə zənginləĢməsində xüsusi rol 

oynamıĢdır.Ümmuiyyətlə, Naxçıvan ədəbi mühitinin son dövrləri çox məhsuldar 

olmuĢdur. 
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РЕЗЮМЕ 

НУШАБА МАМЕДОВА 

В 1995-2000 ГОДАХ ОСНОВНАЯ ПОЭЗИЯ В ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ 

НАХЧЫВАНА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И МАСШТАБЫ ИХ ТВОРЧЕСТВА 

В научной статье «Основные представители поэзии в литературной среде 

Нахчывана в 1995-2000 годах и масштабы их творчества» говорится о том, что новый дух, 

новые идеи, смысл и содержание, новаторство формы, художественная завершенность 

наблюдается в произведениях поэтов, писавших и творивших в этот период. Показано, что 

художники, работавшие в эти годы, выдвигали на первый план желания и мечты 

современных людей, социально-философские, этико-нравственные вопросы, 

заставляющие их задуматься. В основе этих произведений лежала художественная 

выразительность слова, сравнения, аллюзии. 

Ключевые слова: литературная среда, поэзия, основные представители, поэты, 

нахчыванские поэты, художественное выражение слова, сравнение, аллюзии и др. 

 

SUMMARY 

NUSHABA MAMMADOVA 

THE MAIN REPRESENTATIVES OF POETRY IN THE LITERARY ENVIRONMENT 

OF NAKHCHIVAN IN 1995 – 2000 AND THE SCOPE OF THEIR CREATIVITY 

In the scientific article ―The main representatives of poetry in the literary environment of 

Nakhcivan in 1995 – 2000 and the scope of the their creativity‖, it is discussed that new spirit, 
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new ideas, meaning and content, innovation of form, and artistic completeness are observed in 

the works of poets who wrote and created in this period. It is shown that the professionals who 

worked in these years brought to the fore the wishes and dreams of modern people, the social – 

philosophical, ethical – moral issues that made them think. The artistic expression of words, 

similes, allusions are basis of these works.  

Key words: literary envirment, poetry, main representatives, poets, Nakhcivan poets, 

artistic expression of the word, simile, allusions, etc. 

 
 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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SÖZÜN SEMANTĠKASINDA FONEMĠN ROLU 

 

Ümumiyyətlə, digər dilçilik sahələri ilə müqayisədə fonem problemi, eləcə də funksional 

fonetika sahəsindəki elmi iĢlərin azlığı müĢahidə olunur. Lakin Azərbaycan dilçiliyində fonemin 

sözün semantikasındakı rolundan bəzi alimlər bəhs etmiĢlər. Bunlardan A.Axundov, 

Ə.Dəmirçizadə, F.Veysəlli, Q.MəĢədiyev, E.AbıĢov fonemin məna yaradıcı xüsusiyyətinə də 

toxunmuĢlar. Alimlərin əksəriyyəti fonemi danıĢıq səsindən mənayaratma xüsusiyyətinə görə 

fərqləndirmiĢlər.  

Fonem sözün  semanikasında əhəmiyyətli rol oynayır. Bir sözdə bir fonemi dəyiĢməklə 

sözün mənası da dəyiĢmiĢ olur. Bəzən bir sözə bir fonem artıqmaqla da onun mənasında 

dəyiĢiklik etmək mümükündür.    

Bizim fikrimizcə, Azərbaycan dilində Ģəkilçi tərkibindəki fonemin söz kökünün 

semantikası ilə bağlılığı müĢahidə olunmaqdadır. Belə ki, Ģəkilçi tərkibindəki sait fonemlərin 

açıq və ya qapalı olması ilə söz kökünün feil, ya da feil olmamasını müəyyənləĢdirmək olar. Əgər 

sözə qoĢulan Ģəkilçinin (-lıq
4 

Ģəkilçisi istisnadır) tərkibindəki sait fonem qapalıdırsa, söz kökü 

feildir. 

Açar sözlər: fonem, danıĢıq səsi, sait, samit, Ģəkilçi, fonologiya, sözün mənası.  

 

Azərbaycan dilçiliyində fonem problemi keçən əsrin ikinci yarısından əsas 

tədqiqat obyektinə çevrilmiĢdir. Adı çəkilən mövzu dilçilik üçün tamamilə yeni 

idi. Dilçilərin bir qismi (Q. Ələkbərli, R. Sultanov) bu məsələ ilə bilavasitə 

məĢğul olmuĢ, öz fikirlərini bildirmiĢ, bəziləri isə (F. Kazımov, Ə. Dəmirçizadə) 

əvvəlcədən deyilmiĢ fonem haqqındakı fikirlərə əsaslanan mülahizələr irəli 

sürmüĢlər. Fonemin danıĢıq səsindən fərqi, fərqləndirici xüsusiyyətləri, 

Azərbaycan dilinin fonemlər sisteminin tərkibi dövrün aktual problemlərindən 

olmuĢdur. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilçiliyinə fonem problemi fonemə verilən 

təriflərin məzmunundakı fərqliliklərdən baĢlayır. Belə ki, fonem anlayıĢının 

mahiyyətinə doğru elmi-məntiqi yanaĢma bu problemin həlli yollarından biridir. 

Təəssüf ki, fonemin mahiyyətinin düzgün dərk olunmaması dilçilikdə 

anlaĢılmazlığa səbəb olur.   

Azərbaycan dilçiliyində Q. Ələkbərlini ilk fonoloq hesab etmək olar. O, 

fonem haqqındakı mülahizələrini 1953-cü ildə nəĢr etdirdiyi ―Marksist-leninçi 

idrak nəzəriyyəsi əsasında fonem problemi‖ adlı məqaləsində geniĢ əks 

etdirmiĢdir. Müəllif məqaləsində fonem anlayıĢı ilə danıĢıq səsini əsaslı tədqiq 

etmiĢ, bunları tamamilə biri-birindən ayırmıĢ və onlara ayrı-ayrı təriflər vermiĢ-

dir. Q. Ələkbərlinin fikrinə görə, danıĢıq səsi müəyyən bir dilin səs quruluĢunun 

qanunlarına əsasən tarixən yaranmıĢ, dilin səs materiyasında sözlərin 

qurulmasına (beləliklə, fərqlənməsinə) xidmət edən, fərdi və intonasiya 

qəbilindən olan ən müxtəlif akustik əlamətlərin özündə mücərrədləĢdirilərək, 

təfəkkürümüzdə əks etdirilən ən sadə (yəni müstəqil hissələrə bölünməyən) 

vahiddir [9, s.378]. Alim fonemə isə belə bir tərif verir ki, fonem danıĢıq səsinin 

onun özünə obyektiv olaraq mövcud olan ümumiliyi təmsil edən mahiyyətdir. 
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Və bu mahiyyət onların daxili əsasını, daxili əlaqələrini, onların pozisiya 

(kombinator) dəyiĢmələrinin qanunauyğunluqlarını təĢkil edir [9, s. 378]. Q. 

Ələkbərli danıĢıq səsinə və fonemə ayrı-ayrı təriflər versə də, onlar arasında 

müəyyən oxĢarlıq görürük. O, fonemi də, danıĢıq səsini də sözü fərqləndirən səs 

adlandırmıĢdır. Göründüyü kimi, Q. Ələkbərli buna diqqət etməmiĢdir. Fonemi 

danıĢıq səsindən ayıran əsas xüsusiyyət onun sözü fərqləndirə bilmək əlamətidir 

ki, hazırda dilçilikdə bu cür qəbul edilir. Əgər belə olmasaydı, konkret olaraq, 

biz fonemi danıĢıq səsindən seçə bilməzdik. Alim onları bu cür bir-birindən 

ayırır ki, danıĢıq səsi hecanın bölünməz hissəsi, fonem isə morfemin bölünməz 

hissəsidir, buna görə də sözlərin dəyiĢməsi və onların qarĢılıqlı əlaqəsi 

prosesində fonem öz təzahüründən, yəni danıĢıq səsindən müqayisə edilməz 

dərəcədə sabitdir, az dəyiĢkəndir.   

Bu dövrdə fonem probleminə toxunan növbəti Azərbaycan dilçisi R. 

Sultanovdur. R. Sultanov isə fonem məsələsində tam fərqli mövqedən çıxıĢ 

etmiĢdir. Onun məqaləsindən çıxan əsas nəticə olduqca maraqlıdır. Belə ki, o, 

fonemin məna fərqləndiricilik xüsusiyyətinə malik olmasından deyil, onun dörd 

xarakterik cəhətindən danıĢır. Alim hesab edir ki, fonemin birinci xarekterik 

əlaməti onun fiziki səs olmasıdır. Fonemin fiziki səs olması onun maddi əsasını 

təĢkil edir. Tədqiqatçıya görə, fonemin ikinci xarakterik əlaməti həm də onun 

kəmiyyət və keyfiyyətə malik mütəĢəkkilliyidir. R. Sultanov düĢünür ki, ümumi 

və ictimai səs olması fonemin üçüncü xarakterik cəhəti, dil vahidi olması isə 

onun dördüncü xarakterik əlaməti hesab olunmalıdır. O, fikirlərini 

ümumiləĢdirərək fonemə belə bir  tərif vermiĢdir: ―Fonem tarixən əmələ gəlmiĢ, 

ictimai, ümumi, mütəĢəkkil səsdən ibarət olan dil vahididir‖ [6, s. 136]. 

F. Kazımovun fonem haqqındakı mülahizələri isə Avropa və rus dilçilə-

rinin fikirlərindən kənara çıxmır. O, fonemin tərifini bu cür vermiĢdir: ―Müəyyən 

bir dildə dilin ən kiçik məna vahidləri kimi morfemləri eyniləĢdirməyə və 

fərqləndirməyə xidmət edən ən kiçik səs törəməsinə fonem deyilir‖ [10, s. 295].  

F. Kazımov fonemi müəyyənləĢdirməyin üsullarını iĢləyib hazırlamıĢdır. 

O, Azərbaycan dilinin sait fonemləri üçün ən güclü mövqe söz kökünü hesab 

etmiĢdir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan dilində ahəng qanununun tələbinə əsasən 

Ģəkilçidə iĢlənən saitlər söz kökünün son saitindən asılıdır. F. Kazımov da bunu 

əsas götürərək düĢünür ki, Ģəkilçiyə nisbətən güclü mövqe söz köküdür. Alimə 

görə, sözün qalın və ya incə tələffüz edilməsində saitlər təyinedən, samitlər isə 

təyinolunan vəzifəsini yerinə yetirir. 

Fonem probleminin həllində Ə. Dəmirçizadənin də mövqeyi maraqlıdır. O, 

fonemin izahına ona vermiĢ olduğu təriflə baĢlayır: ―Fonemlər bu və ya digər 

dildə olan sözlərin maddi qabığını təĢkil edən və bir sözü baĢqasından nitq 

vahidi kimi, yəni ictimai mənalı vahid kimi fərqləndirən səslərdir‖ [4, s. 31]. Ə. 

Dəmirçizadə bu tərifdə digər müəlliflər ilə müqayisədə fonemin əsas 

xüsusiyyətlərini göstərə bilmiĢdir. 

Səsin formalaĢma mənbələrindən və əlamətlərindən danıĢarkən Ə. 

Dəmirçizadə səsin ictimai əlamətini, fonemi də tədqiqata cəlb etməklə çoxdan 

araĢdırılmağa ehtiyacı olan fonoloji məsələlərə də toxunmuĢdur. Müəllif səsin 

ictimai əlamətindən bəhs edərkən yazır: ―...hər bir dildə olduğu kimi, 

Azərbaycan dilində də məxrəccə fərqlənən xeyli miqdar səs vardır‖ [4, s. 30]. 

Doğrudan da, köynək sözündəki birinci k səsi sonuncu k səsindən fərqlənirsə, nə 
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üçün bu səslərin hamısını sözün maddi qabığı kimi qiymətləndirərək 

fərqləndirmirik? Alim bu cür sualların cavabını belə izah edir: ―Dildə olan 

səslərin hamısında məna fərqini ifadəetmə qabiliyyəti eyni dərəcədə deyildir, 

yəni dildə olan səslərin hamısı yox, ancaq müəyyən miqdarı fərqləndirici məna 

ifadə edən səslərdir. Belə səslər isə dilçilik ədəbiyyatında ümumiləĢmiĢ halda 

fonem adlanır‖ [4, s. 31]. Demək, bütün səslər məna fərqi yarada bilməz. Bu 

fonemə aid xüsusiyyətdir.  

Ə. Dəmirçizadə fonemlərin əsas əlamətlərini müəyyənləĢdirmiĢ, onların 

aĢağıdakı xüsusiyyətlərə malik olduğunu qeyd etmiĢdir:  

―1. Fonem dilin sisteminin müstəqil bir həlqəsidir. 

1. Fonem sözdən ayrı deyil, ancaq söz daxilində olan mənalı vahiddir. 

2. Fonem dilin məna fərqi yarada bilən ən kiçik vahididir. 

          3. Fonemlər sistemi hər bir dilin məxsusi əlamətlərinə görə müəyyənləĢir. 

Buna görə də, müəyyən bir dildə fonem fərqləndirici əlamət ölçüsü sayılır, baĢqa 

bir dildə əksinə, sayılmır‖ [4, s. 31]. Müəllif burada tamamilə haqlıdır. Fonemlər 

hər bir dilin özünəməxsus səsləridir. Məsələn, rus dilində samitləri 

fərqləndirmək üçün yumĢaqlıq və bərklik kimi meyardan istifadə olunur ki, bu 

xüsusiyyət Azərbaycan dilinin fonemlərinə xas deyil. Bunu digər dillər haqqında 

da demək olar.  

Ə. Dəmirçizadə fonemin bir, iki, hətta üç səsdən (monoftonq, diftonq, 

triftonq) ibarət ola bilməsini onun növbəti əlamətdar xüsusiyyətlərindən biri 

hesab etmiĢdir. O, Azərbaycan dilindəki bütün fonemləri monoftonq, ç və c 

samitlərini isə iki səs (tĢ, dj) əsasında formalaĢmıĢ fonem adlandırmıĢdır.   

Ə. Dəmirçizadə fonemin xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən yazır: 

―Fonemlər silsiləsi qarĢılıqlı cütlükdən ibarət olur. Belə qarĢılıqlı cütlüklər isə 

müxtəlif əlamətlərlə müəyyənləĢir‖ [4, s. 31]. Müəllif burada sait və samitlərdəki 

qarĢılıqlı cütlükləri nəzərdə tutur. Məsələn: saitlərdə açıq-qapalı, qalın-incə, 

dodaqlanan-dodaqlanmayan, samitlərdə kar-cingiltili, ağız samitləri-burun 

samitləri, dilönü samitlər-dilarxası samitlər və s.   

Ə. Dəmirçizadəyə görə, sözdən, ifadədən və daha bir sıra baĢqa Ģəraitdən 

asılı olaraq, bir fonem digər bir fonem çalarlığında iĢləndikdə, fonem variantı və 

ya yeni fonem formalaĢması mümkündür ki, bunu da fonemin xarakterik 

xüsusiyyətlərindən birinə aid etmək olar. 

Ə. Dəmirçizadə sonra qeyd edir ki, səslərin fonem halında formalaĢmasını 

müəyyənləĢdirən daha bir sıra əlamətdar cəhətlər də vardır, belə ki, yuxarıda 

göstərdiklərimiz, xüsusən Azərbaycan dilindəki fonemləri müəyyənləĢdirmək 

üçün birinci dərəcəli əlamətlərdəndir. Lakin alimin bu fikri ilə tam razılaĢmaq 

olmur, çünki yuxarıda qeyd edilən əlamətlərdən bəzisi Azərbaycan dilinin 

fonemlərinə xas xüsusiyyət deyildir. Məsələn: Ə. Dəmirçizadə belə hesab edir 

ki, bir fonem bir, iki, üç səsdən ibarət ola bilər. Düzdür, Azərbaycan dilindəki 

fonemlərin hamısı monoftonqdur. Müəllif dilimizdə yalnız iki diftonq olduğunu 

göstərir. O, diftonqlara d və j samitlərinin qovuĢuğundan əmələ gələn c 

fonemini, t və Ģ samitlərinin qovuĢuğundan yaranan ç fonemini misal çəkir. 

Lakin dilimizdə triftonq fonemə rast gəlmirik. Alim triftonq fonemin adını çəksə 

də, bunu geniĢ izah etməmiĢdir.  

A. Axundov fonem probleminin həllində dilin həm morfoloji, həm də 

fonetik xüsusiyyətlərini nəzərə almağı məqsədəuyğun hesab edir: ―Türk 
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dillərindən biri olmaq etibarıilə Azərbaycan dilini baĢqa dillərdən, o cümlədən, 

ətraflı fonematik təhlili verilmiĢ dillərdən fərqləndirən yalnız ahəng qanunu və 

onun əsasında meydana çıxan xüsusiyyətlər deyildir. Azərbaycan dilinin daha 

bəzi fonetik xüsusiyyətləri mövcuddur ki, onların meydana çıxarılıb 

ümumiləĢdirilməsi Azərbaycan dilində fonem probleminin düzgün həlli üçün 

zərurudir‖ [2, s. 40]. 

A. Axundova görə, fonemlər bir-biri ilə möhkəm əlaqədə olan ünsürlərdir: 

―Dilin fonem tərkibinə daxil olan linqvistik vəzifəli danıĢıq səsləri-fonemlər ən 

azı bir əlamətə görə fərqlənmələrinə baxmayaraq, bir-biri ilə əlaqədə olur, dilin 

fonematik və fonetik quruluĢunda müəyyən bir sistem təĢkil edir. Hər hansı bir 

dilin fonem sisteminin təhlili göstərir ki, fonemlər müəyyən sıralar təĢkil edərək, 

qarĢı-qarĢıya qoyulur və beləliklə, müəyyən bir struktur əmələ gətirir‖ [2, s. 53]. 

Alim burada N. S. Trubetskoya istinad etmiĢdir. N.S.Trubetskoy da hesab edir 

ki, bu strukturu baĢa düĢmək üçün fonoloji qarĢı-qarĢıya qoyulmaların müxtəlif 

növlərini tətbiq etmək lazım gəlir. 

F. Veysəlli səslə fonemin fərqini belə izah etmiĢdir. Onun fikrinə görə, 

səslər ayrılıqda məna daĢımadığı halda, fonemlər isə bir-birilə əlaqələnir. Dilin 

daxili qayda-qanunları hesabına yaranan bu əlaqələnmə nəticəsində də mənalı 

vahidə çevrilmiĢ olur. Alim fonetika kitablarında səslə fonemin mahiyyətcə eyni 

cür xarakterizə edilməsinə etiraz etmiĢdir: ―Klassik fonetika səslə fonemi 

eyniləĢdirirdi, səsə fonem kimi baxırdı, fonemə də səs kimi baxırdı‖ [8, s. 79]. F. 

Veysəlli haqlı olaraq, hesab edir ki, məhz fonologiya yaranandan sonra 

dilçilikdə səsləri fiziki xassəsi olan, fonemləri isə bu səslərdə təcəssüm tapan 

funksional vahid hesab etməyə baĢladılar. Onun fikrinə görə, bu vahidlər 

fərqləndikləri kimi də fərqləndirməlidirlər: ―”Ot” sözündə nə sait (o), nə samit 

(t) ayrılıqda məna daĢımır, onların “ot” məfhumu ilə də birbaĢa əlaqəsi yoxdur. 

Ancaq bu  sözün “at”, “it”, “ət” sözlərindən fərqləndirilməsi Azərbaycan 

dilində danıĢan hər bir kəs üçün çox vacibdir. Əks təqdirdə onlar qarıĢdırıla 

bilər‖ [8, s. 80]. F. Veysəllinin maraqlı fikirlərindən biri də budur ki, fonem 

ardıcıllığı ―yuxarı yarusun‖ vahidlərini təĢkil etməklə onlara fərqlənmək imkanı 

yaradır. Bu da həqiqətdir ki,  bu və ya digər fonem ardıcıllığının iĢlənmə yeri 

fərqlənmədə çox mühüm rol oynamaqdadır. Məsələn: y, a, d fonemlərini 

verilmiĢ ardıcıllıqda düzərsək, yad sözü yaranmıĢ olur. Lakin bu fonemləri a, y, 

d və yaxud d, y, a ardıcıllığında düzərsək, Azərbaycan dilində heç bir məna 

verməyəcəkdir. Dilçi alim haqlı olaraq düĢünür ki, fonetik vahidlər baĢqa 

təbəqədən olan vahidlərlə mütləq ierarxik əlaqədə, yəni bir-birindən asılı 

münasibətində olur. Yəni həm fonoloji, həm morfoloji, həm leksik, həm də 

sintaktik təbəqənin biri-birindən asılılığı mövcuddur. Cümlənin, yaxud ifadənin 

mənası sözdən (morfemdən) asılıdırsa, sözün də mənası onu əmələ gətirən 

fonemlərdən və onların düzülüĢündən asılıdır. ―Fonetik vahid ünsiyyətə 

qoĢulmaq üçün mütləq yuxarı yarusların vahidlərinə daxil olmalı və yuxarı 

yaruslar isə ən azı mütləq bir fonetik vahiddən ibarət olmalıdır. Əks təqdirdə 

ünsiyyət baĢ tuta bilməz. Yəni fonetik cəhətdən sıfırla ifadə olunan, maddi varlığı 

olmayan ünsiyyət ola bilməz‖ [8, s. 81]. F. Veysəlli fikrini nümunələrlə 

əsaslandırmaqla, bir düz xətt boyunca düzülmüĢ diskret fonetik vahidləri-

seqmentləri superseqment (prosodiya və intonasiya) vahidlərə qarĢı qoyur. Onun 

fikrincə, seqment vahidlərin nitq zəncirində yeri olduğu halda, prosodiya və 
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intonasiyanın nitq axınında yeri yoxdur. Superseqment vahidlər aid olduğu dil 

vahidi üçün qəlib rolunu oynayır. Çünki prosodik vasitələr də, intonasiya da, 

vurğu da seqment vahidlərin düzülüĢündən asılıdır.  

Professor Q. MəĢədiyev fonemi dilin mənafərqləndirici vahidi hesab edir. 

O, problemlə bağlı yazır: ―Fonem müstəqil olaraq leksik və qrammatik mənaya 

malik deyil, lakin mənalı dil vahidlərinin, morfem və sözlərin bərabərliyi və 

ayrılmasına xidmət edir. Bir fonemin digəri ilə əvəz olunması nəticəsində, 

fonemlərin ardıcıllığının dəyiĢməsi zamanı  və bir fonemin atılması ilə yeni 

sözlər yaranır‖ [5, s. 331.]. Alim haqlı olaraq danıĢıq səslərini fonemlərin maddi 

ifadəsi kimi görür.    

E. AbıĢovun da fonemə verdiyi tərif maraqlıdır: ―Sözü yaradan və onun 

maddi qabığını təĢkil edən səsə fonem deyilir‖ [5, s. 322.]. O, fonemin 

xüsusiyyətlərindən biri olan məna fərqi yaratmasının anlaĢılmazlıq yaratdığını 

düĢünür. Alimə görə, fonemin bu xüsusiyyəti onun məzmununu tam dərinliyi ilə 

əks etdirmir. Bu anlaĢılmazlıq fonemin mahiyyətinin dərk olunmasında ortaya 

çıxır. Müəllif konkret dil materialları üzərində təhlil aparmaqla bu anlaĢılmazlığı 

müĢahidə etmiĢdir. O, elmi ədəbiyyatlardan misal gətirməklə fikrini 

əsaslandırmağa çalıĢır: ―Ayrı-ayrı dərslik və dərs vəsaitlərində verilmiĢ al, əl, ol, 

öl, el, il və ya bağ, tağ, dağ, sağ və s. nümunələrdə a, ə, o, ö, e, i saitləri və b, t, 

d, s samitləri sözdə məna fərqi yaratdıqlarına görə fonem adlandırılır. Sözlərin 

tərkibində iĢlənən yalnız birinci səslərin fonem kimi təqdim edilməsi ona verilən 

tərifdən doğan məntiqi nəticədən irəli gəlir. Əslində isə, bu nümunələrin 

tərkibində iĢtirak edən səslərin hamısı fonemdir‖ [5, s. 322]. E. AbıĢov hesab 

edir ki, dildə mövcud hər bir müstəqil mənalı söz real səslər olan fonemlərdən 

ibarətdir və fonem sözün birbaĢa yaradıcısıdır, fonemdən kənarda söz mövcud 

deyildir. Fonemi sözün yaradıcısı hesab edən E. AbıĢov əslində mahiyyətcə 

onun mənafərqləndirici xüsusiyyətini nəzərdə tutur.  

Ümumiyyətlə, digər dilçilik sahələri ilə müqayisədə fonem problemi, eləcə 

də funksional fonetika sahəsindəki elmi iĢlərin azlığı müĢahidə olunur. Bunu F.  

Veysəlli də təəssüflə  qeyd edir: ―Ölkə dilçiliyində bir canlanma yaratmaq 

məqsədilə biz Qərb fonologiyasının atası sayılan N. S. Trubeskoyun dünya 

Ģöhrətli əsərini dilimizə tərcümə edib oxucuların istifadəsinə versək də, bu 

sahədə bir oyanıĢ müĢahidə olunmadı. Güman edirik ki, bu prioblem 

Azərbaycan dilçiliyi üçün həmiĢə təzədir. Əslində biz bu sahədə heç hələ 

diskussiyaya baĢlamamıĢıq‖ [7, s. 196]. Ümid edirik ki, Nəsimi adına Dilçilik 

Ġnstitutunun sonuncu dəfə nəĢr etdirdiyi fonetika və fonologiyadan bəhs olunan 

―Müasir Azərbaycan dili‖ kitabı bu sahədə deyiləcək yeni fikir və mülahizələrin 

yaranmasına təkan verəcəkdir.    

 Azərbaycan dilində Ģəkilçi tərkibindəki fonemin söz kökünün semantikası 

ilə bağlılığı da müĢahidə olunmaqdadır. Bizim fikrimizcə, kökü omonim olan 

sözlərin qrammatik mənasını ona qoĢulan sözdüzəldici Ģəkilçinın tərkibindəki 

sait fonemin açıqlıq və qapalılığına görə müəyyən etmək olar. Belə ki, kökü düz, 

sıx, quru və s. kimi omonim olan sözlərin kökünün hansı nitq hissəsinə aid 

olduğunu ona qoĢulan sözdüzəldici Ģəkilçinin (-lıq, -lik, -luq, -lük Ģəkilçiləri 

istisnadır) tərkibindəki sait fonemə əsasən asanlıqla tapmaq mümkündür. 

Məsələn: düz-ül, düz-əl, sıx-laĢ, sıx-ıl, quru-la, quru-t-dur və s. kimi sözlərin 

kökünün feil, yaxud sifət olduğunu müəyyənləĢdirmək üçün Ģəkilçinin 
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tərkibindəki sait fonemə diqqət etmək kifayətdir. Əgər sözə qoĢulan Ģəkilçinin 

tərkibindəki sait fonem açıqdırsa, söz sifətdən (eyni zamanda adlardan hər hansı 

birindən), qapalı sait fonemdirsə, feildən əmələ gəlmiĢdir. Demək, qeyd 

etdiyimiz sözlərdən düz-əl sözunə qoĢilan sözdüzəldici Ģəkilçinin tərkibindəki 

sait fonem açıq olduğu üçün kök sifət, düz-ül sözündəki sözdüzəldici Ģəkilçinin 

tərkibindəki sait fonem qapalı olduğu üçün kök feildir. Beləliklə, sıx-laĢ, quru-la 

sözləri sifətdən, sıx-ıl, quru-t-dur sözləri isə feildən yaranmıĢdır. Çünki -laĢ, -la 

Ģəkilçilərinin tərkibindəki sait fonemlər açıq, -ıl, -dur Ģəkilçilərinin tərkibindəki 

sait fonemlər isə qapalıdır.  

Gördüyümüz kimi, Azərbaycan dilində fonemlər sözün semantikasında 

əhəmiyyətli dil vahidləri kimi çıxıĢ edir. Demək, sözü əmələ gətirən fonemlər 

onun mənasının da formalaĢmasında əhəmiyyətli rol oynayır.  
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РЕЗЮМЕ 

ХУРАМАН ГАДЖЫЕВА 

РОЛЬ ФОНЕМЫ В СЕМАНТИКЕ СЛОВА 

В целом, по сравнению с другими областями языкознания, наблюдается недостаток 

научных работ в области проблемы фонем и функциональной фонетики. Однако 

некоторые ученые обсуждали роль фонемы в семантике слова в азербайджанском 

языкознании. Среди них А. Ахундов, А. Демирчизаде, Ф. Вейсалли, Г. Машадиев, Э. 

Абишов коснулись смыслообразующего признака фонемы. Большинство ученых отличали 

фонему от звука речи по смыслообразующему признаку. 

Фонема играет важную роль в семантике слова. При изменении фонемы в слове 

меняется и значение слова. Иногда можно изменить значение слова даже добавлением 

одной фонемы. 

На наш взгляд, прослеживается связь фонемы в суффиксе в азербайджанском языке 

с семантикой корня слова. Таким образом, по тому, являются ли гласные фонемы в 

суффиксе открытыми или закрытыми, можно определить, является ли корень слова 

глаголом или нет. Если гласная фонема в суффиксе, присоединенном к слову 

(исключением является суффикс -liq4), то корень слова является глаголом. 

Ключевые слова: фонема, звук речи, гласный, согласный, суффикс, фонология, 

значение слова. 
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SUMMARY 

KHURAMAN HAJIZADA  

THE ROLE OF THE PHONEME IN THE SEMANTICS OF THE WORD 

In general, compared with other areas of linguistics, there is a shortage of scientific works 

on the study of the phoneme problem, as well as on functional phonetics. However, in 

Azerbaijani linguistics, some scientists touch upon the topic of the importance of the phoneme in 

the semantics of the word. Among them, A. Akhundov, A. Demirchizadeh, F. Veysalli, G. 

Mashadiyev, E. Abyshev also emphasize the semantic nature of the phoneme. Most scholars 

have distinguished the phoneme from the speech sound  by its nature of creating meaning. 

The phoneme plays an important role in the semantics of the word. Sometimes changing 

one phoneme in a word may cause to change of  the meaning. But in some cases you can make 

changes to the meaning of the word  by adding a phoneme. 

In our opinion, in the Azerbaijani language there is a connection between the phoneme in 

the composition of the suffix and the semantics of the root of the word. So, open or closed vowel 

phonemes as part of a suffix can determine whether the word root is a verb or not. If the vowel 

phoneme in the suffix added to the word (the suffix -liq4 being an exception) is closed, it means 

that the root of the word is a verb. 

Key words: phoneme, speech sound, vowel, consonant, suffix, phonology, word 

meaning. 
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ĠNGĠLĠS TƏNQĠDĠ REALĠZMĠNĠN YARANDIĞI ġƏRAĠT VƏ ONUN 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

XIX əsr kəskin ziddiyyətlərlə xarakterizə olunurdu. O, bir çox cəhətdən tərəqqi dövrü idi: 

dəmir yolları və gəmilər tikildi, böyük elmi kəĢflər edildi, təhsil daha geniĢ vüsət aldı; lakin eyni 

zamanda o, dərin sosial iğtiĢaĢlar dövrü idi, çünki çox yoxsulluq, həddindən artıq ədalətsizlik 

var idi. Elmi ixtiraların böyüməsi sənayeni mexanikləĢdirdi və sərvəti artırdı, lakin bu tərəqqi 

çoxlarının hesabına yalnız bir neçə nəfəri zənginləĢdirdi. Çirkli fabriklər, uzun iĢ saatları, uĢaq 

əməyi, istismar, aĢağı maaĢlar, gecəqondular və iĢsizlik - bunlar Ġngiltərənin böyüməkdə olan 

sənayesində fəhlələrin həyat Ģəraiti idi və Ġngiltərə dünyanın ən zəngin ölkəsi oldu. XIX əsrin 30-

cu illərində ingilis kapitalizmi yeni inkiĢaf mərhələsinə qədəm qoydu. Ġngilis ədəbiyyatında 

realizmin xüsusiyyətlərinə adi insanlar və onların gündəlik sosial fəaliyyətləri ilə bağlı 

narahatlıq, idealizasiya olmadan sosial dünyanı sədaqətlə təmsil etmək istəyi və romantizmdən 

imtina daxildir. 

Açar sözlər: realizm, çartist, burjuaziya , tənqid, sənaye 

 

GiriĢ 

Ġngiltərə klassik kapitalist ölkəsinə, sənaye kapitalizmi ölkəsinə 

çevrilmiĢdi. Sənaye Ġnqilabı XIX əsr irəlilədikcə güc topladı və əl dəzgahlarında 

baĢ verən dərin dəyiĢikliklər yüz il ərzində öz yerini zavod Ģəhərciklərinə, dəmir 

yollarına və paroxodlara verdi. Mançester, Birmingem və digər sənaye 

mərkəzlərinin əhalisi fabrik iĢçilərinin sayı artdıqca sürətlə artır, yoxsul 

fermerlərin sayı azalır və bir çox kənd rayonları boĢaldılırdı. Ġngiltərədəki əsas 

sosial siniflər artıq kəndlilər və mülkədarlar deyil, proletariat və burjuaziya idi. 

Aristokratiya üzərində qələbə qazanan burjuaziya fəhlə sinfinin 

mənafeyinə xəyanət etdi.ĠĢçilər öz haqları uğrunda mübarizə aparırdılar.Onların 

siyasi tələbləri 1833-cü ildə Xalq Çarterində ifadə edildi.Çartis hərəkatı 1848-ci 

ilə qədər davam edən ingilis fəhlələrinin inqilabi hərəkatı idi. 

Tənqidi realizmin meydana gəlməsi 

Realist ədəbi hərəkatın təxminən 1850-ci ildə, 1848-ci il inqilabından 

sonra Fransada yarandığı və daha sonra hərəkatın populyarlıq qazanması ilə 

bütün Avropa və ABġ-da geniĢ yayıldığı düĢünülürdü. Daha əvvəl qeyd 

olunduğu kimi, realizm Romantizmin əvvəlki dövrünə cavab idi, onun da 

mənĢəyi Fransada idi, lakin erkən Fransız Ġnqilabı dövründə.Realist rəssam və 

yazıçılar romantik üslubun və dövrün fantastik mübaliğələrindən yorulmuĢdular, 

buna görə də həyatın daha real təsvirlərini yaratmağa çalıĢırdılar; Realizm dövrü 

belə baĢladı. Ġnsanlar ümumi təcrübələr və əlaqəli ola biləcəkləri insanlar 

haqqında hekayələrə daha çox cəlb edildi, bu da realist hərəkatının ümumi 

populyarlığına səbəb oldu. 

Çartistlər öz ədəbiyyatlarını təqdim etdilər ki, bu da fəhlə sinfinin 

ədəbiyyatını yaratmaq üçün ilk cəhd idi. Çartist yazıçılar müxtəlif janrlarda 

güclərini sınadılar. Məqalələr, hekayələr, mahnılar, epiqramlar, Ģeirlər 

yazırdılar.Onların aparıcı janrı poeziya idi. 
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Çartizm ideyaları o dövrün bir çox mütərəqqi fikirli insanlarının diqqətini 

cəlb edirdi. Bir çox görkəmli yazıçılar ətrafdakı ictimai ədalətsizliklərdən xəbər 

tutmuĢ və onları öz əsərlərində təsvir etməyə çalıĢmıĢlar.Beləliklə, bu dövr 

ədəbiyyatda yeni bir cərəyan olan Tənqidi realizmin meydana çıxması ilə əks 

olundu. Dövrün ən böyük yazıçıları Çarlz Dikkenz, Vilyam Meikpis Tekeri, 

ġarlotta Bronte, Elizabet Qaskeldir. Bu yazıçılar romandan çağdaĢ sosial-iqtisadi 

həyatda baĢ verən pisliklərə etiraz etmək və dünyanı realist təsvir etmək vasitəsi 

kimi istifadə etmiĢlər. Onların böyüklüyü həm də dərin humanizmindədir. 

Onların simpatiyası sadə insanlaradır. Onlar insan qəlbinin yaxĢı keyfiyyətlərinə 

inanırdılar. 

Böyük Britaniyanın sənaye gücü artmaqda davam edirdi. Zavodların sayı, 

eləcə də onlarda iĢləyənlərin sayı artdı. Ġstehsalçıların qazancı ildən-ilə artır, 

zəhmətkeĢlərin vəziyyəti isə getdikcə pisləĢirdi.Eyni zamanda Ġngiltərə dünyanın 

böyük ticarət gücünə çevrilirdi. Böyük sərvətləri baĢqa ölkələrlə ticarət edən iĢ 

adamları qazanırdı. Böyük Britaniyanın bir ölkə kimi sərvəti və gücü onun 

zəhmətkeĢlərinin dəhĢətli yoxsulluğu və səfaləti ilə ziddiyyət təĢkil edirdi. 1830-

cu illərdə Ġngiltərənin sinfi strukturunda böyük dəyiĢikliklər baĢ verdi. 

Burjuaziya, həmiĢə olduğu kimi, hökumətdə daha çox hakimiyyət uğrunda, 

torpaq aristokratiyasına qarĢı mübarizədə fəhlə sinfindən istifadə edirdi. Lakin 

1832-ci ildə onların mübarizə apardıqları Parlament islahatı həyata keçirilən 

kimi burjuaziya xalqın mənafeyinə xəyanət edərək zadəganlara güzəĢtə getməyə 

baĢladı.Parlament islahatına görə, yalnız əmlakı olan Ģəxslər səs verə 

bilərdi.Əhalinin təxminən 20 faizi bir sıra siyasi hüquqlar əldə etdi.Əsrin əsas 

münaqiĢəsi proletariatla kapitalistlər arasında yarandı. 

Fəhlələr xəyanətə məruz qaldıqlarını görəndə öz hüquqları uğrunda 

mübarizəni təkbaĢına davam etdirmək qərarına gəldilər. 1833-cü ildə onlar öz 

siyasi tələblərini Xalq Xartiyası adlanan sənədlə parlamentə təqdim etdilər.Daha 

sonra, 1839-cu ildə minlərlə iĢçi Xartiya imzaladı.Beləliklə, kapitala qarĢı 

Çartizm kimi tanınan ilk mütəĢəkkil hərəkat baĢladı.1850-ci illərin əvvəllərinə 

qədər davam etdi. 

Çartist Ģair və yazıçılar zəhmətkeĢ xalqın mövqeyini təsvir edir, onların 

tələblərini bölüĢürdülər.Onların arasında istedadlı jurnalist Tomas Hudu (1799-

1845) qeyd etmək olar, onun ―Köynək nəğməsi‖ (1843) poeması yeni problemi, 

qadınların dəhĢətli istismarını gündəmə gətirmiĢdi. . 

Realizm XIX əsrin ortalarında baĢlayan ədəbi hərəkat idi və həqiqətə 

uyğun və əlaqəli, eyni zamanda realist mövzunu vurğulayan romantizmə qarĢı 

bir hərəkət kimi müəyyən edilə bilər.Romantizm və ya romantik ədəbiyyat dövrü 

tez-tez bir çoxları tərəfindən real həyatla əlaqəsi olmayan fantastik hekayələrlə 

yadda qaldı.Beləliklə, realizm romantizmdən ədəbiyyatda daha adi vəziyyətlərə 

və hekayələrə çevrilən bir sonrakı təsir və ya təkamül idi. Ədəbiyyatda realizm 

inanılmaz dərəcədə populyar idi və əlaqəli, gündəlik, personajlar və 

vəziyyətlərdən istifadə etməklə nümayiĢ etdirildi. 

Realizm tez-tez tipik yerlərdə və zaman dövrlərində orta və aĢağı təbəqəli 

insanlara diqqət yetirirdi. Realizmi bir sıra oxucular üçün cəlbedicidir.Ədəbi 

realizm bir hərəkat olaraq XX əsrin ortalarına qədər bir qədər tükəndi, lakin 

sonrakı yazıçılar hərəkatdan ilhamlandılar və hələ də əlaqəli personajlar və 

vəziyyətlər yaratmağa çalıĢırlar. 
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Ġngilis ədəbiyyatında realizmin xüsusiyyətləri 

Ġngilis ədəbiyyatında realizmi real dünyanın təfərrüatını və görünüĢünü əks 

etdirən yazı tərzi kimi müəyyən etmək olar.Bir çox yazıçı realizmdən istifadə 

edir, çünki bu, oxucuları ilə Ģəxsi səviyyədə əlaqə qurmağın sadə, lakin güclü 

yoludur.Həqiqi təfərrüatlar həm də daha inandırıcı və yaddaqalan personajlara 

imkan verir ki, bu da daha xoĢ oxu təcrübəsini təmin edir. 

Müəyyən olunduğu kimi, ingilis ədəbiyyatında realizm süni, 

sentimentallaĢdırılmıĢ və ya bəzək deyil, həyatın olduğu kimi təsviridir.Bu, adi 

insanların necə danıĢdığını göstərən poeziyada realizm və ya adi həyatı 

ideallaĢdırmadan təsvir edən real fantastika kimi bir çox fərqli formada tapıla 

bilər. 

Realizm Ģeylərin ideallaĢdırılmadan olduğu kimi təqdim edilməsidir.Ədəbi 

realizmi XIX əsrin sonlarından bu günə qədər ədəbiyyatda görmək olar.Ədəbi 

realizmin xüsusiyyətləri adi insanlar, gündəlik vəziyyətlər və inandırıcı 

dialoqlardır. 

Realizm XIX əsrin dominant ədəbi forması idi.Bu yazı üslubu gündəlik 

həyata, çox vaxt aĢağı təbəqədən və ya iĢçi sinfindən olan insanlara diqqət 

yetirirdi.Çarlz Dikkenz və Corc Eliot kimi yazıçılar janrın qabaqcılları idilər və 

ətrafları haqqında sosial Ģərhlər vermək üçün realizmdən istifadə edirdilər. 

Ġngilis ədəbiyyatında realizmin xüsusiyyətlərinə adi insanlar və onların 

gündəlik sosial fəaliyyətləri ilə bağlı narahatlıq, idealizasiya olmadan sosial 

dünyanı sədaqətlə təmsil etmək istəyi və romantizmdən imtina daxildir. 

Roman realizm üçün adi janrdır, çünki o, fərdi talelərin təsviri vasitəsilə 

sosial mövzuları araĢdıra bilən mahiyyətcə empirik bir mühitdir.Realizm XIX 

əsrin ikinci yarısında meydana çıxan ədəbi cərəyandır.Buna pozitivizm və 

naturalizm təsir etdi. Əsas xüsusiyyətləri bunlardır: 

1) həyata müsbət münasibət. 

2) iddiasızlıq. 

3) adi, gündəlik dünyanın təmsili. 

4)  sentimentallaĢdırmadan insanların gündəlik həyatının ətraflı təsviri 

5) obyektiv reallığın tam təfərrüatı ilə təqlidi 

6) faktlara sadiqlik. 

Realizm ingilis ədəbiyyatında mühüm yer tutur, çünki əsrlər boyu 

yazıçılara böyük təsir göstərmiĢdir. Ġngilis realizmi XVIII əsrin sonu və XIX 

əsrin əvvəllərində yaranmıĢdır.Bu dövr əhəmiyyətli siyasi və sosial təlatümlər 

dövrü ilə əlamətdar oldu və ədəbiyyata da öz yolunu tapdı.Müəllifin məqsədi 

cəmiyyətin həqiqətlərini göstərməklə yanaĢı, insanların həyatına necə təsir 

etdiyini göstərmək idi. 

Yazılı ingilis ədəbiyyatında realizmin əsas məqsədlərindən biri hekayəni 

mümkün qədər real danıĢmaqdır.Forma müəllifdən hadisələri, insanları və 

cəmiyyəti ideallaĢdırmadan dünyada mövcud olduqları kimi izah etməyə diqqət 

yetirməyi tələb edir.Realizmin baĢqa bir funksiyası ondan oxuculara onların 

dəyərlərinin və inanclarının necə təhrif oluna biləcəyini və cəmiyyəti, 

cəmiyyətdə kimin fəaliyyət göstərdiyini göstərmək üçün sosial tənqid kimi 

istifadə etməkdir. 

Realizm o dövrdə sadəcə bir ədəbi cərəyandan çox daha vacib idi, həqiqi 

və ləyaqətli görünmək istəyən insanların həyat tərzinə çevrildi.Onlar üçün 
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realizm o demək idi ki, onlar qəhrəmanlar və yaramazlar ilə fantaziyalar deyil, 

real insanlar haqqında yazırlar və onları öz təbii mühitlərində təsvir edirlər. 

Əgər realistik romanlar axtarırsınızsa, o zaman bunlara diqqət etməli 

olduğunuz bəzi Ģeylər var: mühitin ətraflı təsviri, obyektiv müĢahidələr və 

dialoqdan geniĢ istifadə. Realist ədəbiyyat, təcrübə və duyğuların təfərrüatlarına 

diqqət yetirməklə dünyada obyektivliyi təmsil etməyə çalıĢır. 

Onlar adətən danıĢıq dilləri, dialektlər və deyimlər kimi ―realist‖ dildən 

istifadə edirlər.Realist povestlər həqiqəti reallıqda tapmağa çalıĢır. Realist 

mətnlərdə mühit vacibdir, çünki subyektiv ola bilər. Realist ədəbiyyat tez-tez 

XIX əsrdə yazılmıĢ əsərləri təsvir etmək üçün istifadə olunur. Bu tip ədəbiyyat 

adətən insanların ümumi, gündəlik həyatlarını və təcrübələrini realist Ģəkildə 

təsvir edir. 

Realist ədəbiyyatı tanımağın yollarından biri Uilyam Folkner və Ceyn 

Ostein kimi müəlliflərdir.Realizmi tanımaq üçün müəllifin ideologiyasını 

tapmaq lazımdır.Ġdeologiyalar gözə çarpan, cümlə quruluĢu sadədirsə, 

ədəbiyyatın realist olması ehtimalı yüksəkdir. 

Nəticə 

XIX əsrin tənqidi realizmi 40-cı illərdə və 50-ci illərin əvvəllərində inkiĢaf 

etmiĢdir.Tənqidi realistlər özlərini kapitalist cəmiyyəti tənqid etmək, sosial 

ziddiyyətləri ifĢa etmək vəzifəsini qoydular.Onların güclü məqamları həyatın əsl 

əks olunması və mövcud ədalətsizliyin kəskin tənqididir. 

Ġngilis tənqidi realistlərin ən məĢhurları Çarlz Dikkenz, Villiam Taker, 

Bronte bacıları və digərləri idi.Tənqidi realizmin Ġngiltərədə banisi Çarlz 

Dikkenz sayılır. 

Onlar əsərlərində həyatın həqiqətlərini ortaya qoymağın yeni yollarını və 

vasitələrini axtarıb tapmıĢ və burjua dünyası ilə bağlı tənqidləri olduqca 

dərinliyə çatdırmıĢlar.Nadanlıq, ikiüzlülük və axmaqlıq Corc Bernard ġoun 

əsərlərində acımasızca tənqid olunur. Con Qolsuorsi, psixoloji baxımdan 

simvolları ortaya qoymağı üstün tutur.Herbert Corc Uelsin əsərləri böyük maraq 

doğurur. O, bəĢəriyyətin gələcəyi barədə düĢünən yeni bir yazıçıdır. Bu  dövrün 

aparıcı janrı roman idi. 

Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək ədalətli olar ki, ingilis 

ədəbiyyatında realizm güclü təxribatçı komponenti saxlamaqla, danıĢıqlar və 

mübahisə prosesi vasitəsilə yaranıb və inkiĢaf edib. 

Nəticə olaraq, ingilis ədəbiyyatında realizmin meydana gəlməsini təyin 

edərkən bir çox fərqli amilləri nəzərə almaq lazımdır.Ədəbi üslubları təhlil 

etməklə yanaĢı, o dövrdə yazıçıların üzləĢdikləri kontekstləri anlamaq üçün 

ictimai və siyasi ab-hava nəzərə alınmalıdır.Bir çox yazıçılar öz yaradıcılığında 

realist yanaĢmadan istifadə edirdilər, çünki onlar öz oxucuları ilə əlaqə hissi 

yaratmaq istəyirdilər. 

Ölkədəki ictimai və siyasi vəziyyət bir sıra romançılara təsir etdi. Aktual 

faktlar və reallıqlarla məĢğul olmaq, kitablarını indiki vəziyyətə salmaq və 

onlarda aktual problemlər yaratmaq lazımdır.Karl Marks bu yazıçılar haqqında 

"qrafik və bəlağətli təsvirləri bütün siyasətçilərin və əxlaqçıların bir araya 

toplandığından daha çox siyasi və sosial həqiqətləri dünyaya açan parlaq 

romançılar məktəbi" kimi danıĢırdı. Bu müəllifləri bəzən Viktoriya yazıçıları 

adlandırırlar. (Onlar 1837-ci ildən padĢahlıq edən Kraliça Viktoriyanın dövründə 
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yaĢadıqları üçün). Bu yazıçılar maarifçilər tərəfindən baĢlayan və Valter Skottun 

tarixi yanaĢması ilə daha da zənginləĢən ingilis realist ədəbiyyatı ənənələrini 

inkiĢaf etdirdilər. Əsərlərində onlar öz dövrlərinin eybəcərliklərini və 

çatıĢmazlıqlarını – sosial ədalətsizlik və bərabərsizliyi, yoxsulluğu, pul 

ehtirasını, riyakarlığı və s. ifĢa edir, tənqid edirdilər. onların arasında 

aristokratiya və orta təbəqənin nümayəndələri, habelə qulluqçular, məmurlar, 

fəhlələr, oğrular və s. , bir qayda olaraq, zənginlərdən daha yüksək keyfiyyətlərə 

malik idi. Mənfi personajlar qızılın köləsi olan cəmiyyətin bütün pisliklərini 

təcəssüm etdirirdi.  

Tənqidi realistlərin yaradıcılığının daha bir özəlliyi ondan ibarət idi ki, 

onlar insan xarakterinin formalaĢmasında sosial mühitin funksiyasını 

vurğulayırdılar.Romanlar çox vaxt qəhrəmanlarının həyat hekayələrini erkən 

yaĢlarından izləyir və böyüdükləri Ģəraiti təsvir edirdi.Böyük Ģəhərlərdə və 

ölkədə həyatın, zəngin evlərin və gecəqonduların, məktəblərin və həbsxanaların 

müfəssəl təsviri, eləcə də danıĢıq nitqinin tətbiqi bu romanları gerçəkləĢdirdi.  
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РЕЗЮМЕ 

НАРМИН МАМЕДОВА 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО КРИТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА И ЕГО 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

XIX век характеризовался острыми противоречиями. Это было время прогресса во 

многих отношениях: строились железные дороги и корабли, делались великие научные 

открытия, расширялось образование; но в то же время это было время глубоких 

социальных волнений, потому что было так много бедности, так много несправедливости. 

Рост научных изобретений механизировал промышленность и увеличил благосостояние, 

но этот прогресс обогатил лишь немногих за счет многих. Грязные фабрики, долгий 

рабочий день, детский труд, эксплуатация, низкая заработная плата, трущобы и частая 

безработица — таковы были условия жизни рабочих в растущих отраслях 

промышленности Англии, и к середине Англии Англия стала самой богатой страной в 

мире. В 30-е годы английский капитализм вступил в новую стадию развития. 

Характерными чертами реализма в английской литературе являются забота о простых 

людях и их повседневной социальной деятельности, стремление к достоверному 

изображению социального мира без идеализации, неприятие романтизма. 

Ключевые слова: реализм, чартист, буржуа, индустрия критики. 

 

SUMMARY 

NARMIN MAMMADOVA 

THE EMERGENCE OF ENGLISH CRITICAL REALISM AND ITS 

CHARACTERISTICS 

The 19th century was characterized by sharp contradictions. It was a time of progress in 

many ways: railroads and ships were built, great scientific discoveries were made, education 

expanded; but at the same time it was a time of deep social unrest because there was so much 

poverty, so much injustice. The growth of scientific invention mechanized industry and 

increased wealth, but this progress enriched only a few at the expense of the many. Dirty 

http://classic-english-literature.blogspot.com/2008/02/19th-century-critical-realism.html
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factories, long working hours, child labour, exploitation, low wages, slums and frequent 

unemployment - these were the conditions of life for workers in England's growing industries, 

and by the middle of England England had become the richest country in the world. In the 1930s, 

English capitalism entered a new stage of development. Characteristic features of realism in 

English literature are concern for ordinary people and their daily social activities, striving for a 

reliable depiction of the social world without idealization, and rejection of romanticism. 

Key words: realism, chartist, bourgeois, criticism, industry 
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WAYS OF TEACHING IDIOMS IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES 

 

The written article is dedicated to the usage and teaching tecniques of idioms at the 

English lessons. As is known idioms are a group of words that are used to denote something 

different than the separate words it contains. So idioms are considered to be the main part of a 

spoken language as they play an important part for enlarging word-stock of the appropriate 

language. In order to master the language well one should know its idioms perfectly well. While 

teaching idioms at the English lessons both in the higher and secondary schools a number of 

procedures are to be followed by the instructors and teachers. The article chiefly deals with the 

definite methods of teaching idioms in the foreign languages. By using idioms of different theme 

students make up situations, dialogues and monologues. It enables them to develop their 

communicative skills and enlarge their outlook about the topic they learn. The above mentioned 

facts are predicated through the examples taken from the phraseological and paremiological 

dictionaries. 

Key words: context, component, set-expressions, figurative meaning, equivalent 

 

Learning foreign languages is of great importance in the globalization of 

society and the expansion of Azerbaijan's relations with foreign countries, as 

well as in the establishment of cooperation with international organizations and 

companies. Thus, learning English, like other foreign languages, has become an 

objective necessity in modern society. 

It should be noted that the interest in learning the English language has 

increased. But now, only basic knowledge of spoken English is not enough. 

Currently, the vocabulary of the language contains words that have lost their true 

meaning, they are used more figuratively. Just for this reason, sometimes 

language learners are confused because they do not know that the word or 

combination they come across is an idiomatic expression, or the meaning is 

distorted. 

It is known that the wisdom and spirit of the people is also manifested in 

idioms or otherwise, the proverbs of this or that nation or knowing the idioms is 

not only a good knowledge of the language, but also helps to better understand 

the people's thinking and their style and character. As in proverbs also in idioms, 

the people's rich historical experience, people's ideas about work, everyday life 

and culture are reflected. Through the use of various idiomatic expressions, the 

tendency to expand the lexical reserve of spoken speech is followed. 

Good knowledge of English without knowing idioms and idiomatic 

expressions is not possible. They are used everywhere: in magazines or 

newspapers, on television and radio and, of course, in spoken language. Idioms 

are the  part of culture, so no one recognizes idioms in speech, without 

understand their essence, one cannot learn a foreign culture. Americans they 

simply "enjoy" using them in everyday life. 

As Harry Collins' ―Dictionary of American-English Idioms‖ explains: "an 

idiom is a fixed phrase or expression, which has a contradictory meaning 
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according to the usual structures of the language, or has different meanings in 

literal translation" [1, p.12]. Thus, idioms are expressions with defined and fixed 

meanings, which are usually not clear or obvious. For example, "uncover‖ 

meaning "to spill the beans" or "to speak very carefully with someone" ―to 

handle someone with kid gloves"  like such combinations are idioms. 

Idiomaticity is a mismatch between the meaning of language units as a whole 

and the meaning of their separate components. Loss of formal and semantic 

connection between language units idiomaticity is created as a result [2, p. 82]. 

Words don‘t tell us what they mean, but the context usually helps. 

Idioms have a special place in the teaching and learning of English, thus 

not only for students and learners, but also for native speakers brings strangeness 

and difficulty to its study.  

Idioms are metaphorical expressions that represent a general idea in other 

terms, it may be a similar idea. Idiom is the equivalent of words with real 

meaning and it is called stable word combinations that express it figuratively [3, 

p. 97]. 

To idioms in the book "English Idioms and How to use them" by J. 

Seydlin according to his definition: "idiom is a ready-made and stable form that 

must be known by heart is an expression because it cannot be translated 

literally". 

 Idioms give the language an emotional tone and make it alive. The 

speech be bright, figurative and emotional. As a linguistic support, idioms reflect 

culture, science, customs, religion, and strengthens the aesthetic aspect of the 

language. Knowing idiomatic expressions is a necessary part of the lexicon, 

which contributes to the full understanding of artistic and scientific - mass 

literature. 

Idioms are a part of spoken speech, without knowing them it is often quite 

difficult to understand the interlocutor. All the burden of meaning falls on the 

idiom, and to know, understand, use and recognize them is the language 

indicates and a high level of knowledge. Therefore, conversational speech is of 

great importance in mastering the English language. This is the relevance of the 

presented work. 

It should be noted that a fairly large volume of the English language is 

made up of idiomatic expressions. Besides, learning idioms is important just not 

only from the point of view linguistics, but also from the point of view of 

teaching methodology of the English language. 

The purpose of the present article is the study of the expressiveness of 

idioms in spoken English as a means. In this situation, in order to achieve the set 

goal it is necessary to examine the category of idiomatic expressions that is used 

much more. 

The subject of this study is the study of the possibilities of teaching and 

applying idiomatic expressions in practice, in English classes. 

The object of the study is English idioms on the following topics: food, 

money, body, animals [4, p. 38]. 

Learning idioms is very important because even most native speakers do 

not have the basic informational experience and cultural knowledge to help 

them. Some English learners come across the obstacles when they discover that 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

102 

a word has completely different meanings or shades in contexts, as well as a 

large number of correct spellings. Therefore, before or with the study of idioms, 

help students and pupils "not to drown in the sea of idioms" it is important to 

learn some cultural heritage. Idioms are diverse and difficult for the user, but at 

the same time interesting and brilliant. Idioms adds humor and "edginess" to the 

language and can often be used effectively. 

There are three main components that are useful and important to know in 

teaching idioms: 

1. Designation. Some idioms, like any new word, can be taught by 

defining and explaining them when they are encountered in context. In this 

meaning the actual definition of the idiom be immediately clear. When came 

across the idioms in speech or writing it requires literal translation discussion. 

When comparing it with the real meaning, it becomes obvious that the literal 

translation is meaningless. Research the initial definition of an idiom and learn 

its origins, as this is an effective way to study idioms. 

2. Usage. Thus the idiom is set, its origin and its meaning is compared 

with its literal interpretation, giving students and pupils a variety of 

opportunities to use it in the classroom and auditory. A simple way to 

demonstrate knowledge is both verbal and written is to determine its equivalent 

among the alternatives by completing the written work. Other than the 

expressions included in the relevant idiom studies on how to use this method can 

provide students with experience for future research  

3. Implementation. The application of idioms is the possibility of this 

new kind of knowledge and should be accompanied by its application. Creating 

newly acquired information is considered difficult. Firstly, offer students and 

pupils to listen and determine their translation knowledge. It is important to 

remember that idioms themselves contribute to particularly creative written 

expression. 

How to teach idioms? Idioms are both easy and difficult expressions. 

Idioms are expressions that do not have a literal translation, obey the rules of 

grammar and can be a "real headache". 

Idioms occur in every language, and in English there are thousands of 

them. They are often confusing because of the whole group of words taken 

together their meaning often has little or nothing in common with the meaning of 

words taken in isolation. To understand the language you need to know what 

idioms mean in this language. If we try to examine the definition of idioms 

literally, word by word, we will be completely confused. You need to know their 

hidden meaning. Taking idioms as wholes, the entire phrase should be recorded 

in a notebook along with grammar information and word combinations. When 

using idioms, it is important to know how "flexible" their grammar. Some of 

them to others relatively more unchanged, stationary. Existing dictionaries can 

help, but it is better to follow the grammar in real examples. 

Idioms are usually quite informal and add a personal component to the 

situation. They are sometimes sarcastic or humorous. 

Knowing idioms means knowing English well. All the meaning of the 

idiom and knowing them indicates a high level of knowledge of the language. 
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More than them during the study of selected categories of idioms overused 

ones were detected. That is, idiomatic categories on topics: food, animals, 

situation, clothes, etc.  

Related to the topic of food consider the following idioms: tough cookie, 

Bad apple, Big cheese, Hard nut to crack , Hot potato, As cool as a cucumber, 

Top banana, Chew the fat.  

A more interesting topic is idioms expressing the concept of money: to be 

flush with money, bring home the bacon, to be in the red, make a bundle, look 

like a million dollars, peanuts. 

Consider the following idioms related to the topic of situation: have egg on 

one‘s face, egg head, the apple of one‘s eyes, a bag of bones, cat got your 

tongue, poke one‘s nose into other‘s affairs. 

Let's consider idioms with different content that are used with animal 

names: run around like a headless chicken, put the cat among the pigeons, eat 

like a horse, eat like a bird, as busy as a bee, as sick as a parrot, as weak as a 

kitten, to be a rat, let the cat out of the bag. 

Application of idiomatic expressions to the teaching process and their use 

shows its effectiveness. Experience shows that the use of idioms arouses great 

interest in students. They bring a list of idiomatic expressions taken from the 

Internet or found in paremiological dictionaries. With their use, they organize 

various dialogues and monologues and they model the situations in which they 

can be used [5, p. 46]. 

Correct and appropriate use of proverbs and idioms gives the speech rare 

uniqueness and special expressiveness. This or other proverbs when using the 

word in a specific situation, the speaker tries to confirm and emphasize the 

essence of what was said, therefore, it is necessary to translate them in an 

educated manner, convey the essence of what was said accurately and delicately. 

Thus, idioms play a major role as a means of expressiveness in the spoken 

English language and contribute to students' acquisition of spoken speech, lexis 

and are valuable pedagogical methods that arouse interest in the meaning of 

words and the ability to use them in all types of speech activities. 
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XÜLASƏ 

RUQĠYYƏ KƏRIMOVA 

ĠNGĠLĠS DĠLĠ DƏRSLƏRĠNDƏ ĠDĠOMLARIN TƏDRĠSĠ YOLLARI 

Yazılı məqalə ingilis dili dərslərində idiomların istifadəsi və tədrisi texnikasına həsr 

olunub. Məlum olduğu kimi idiomlar, tərkibindəki ayrı-ayrı sözlərdən fərqli bir Ģeyi ifadə etmək 

üçün istifadə olunan sözlər qrupudur. Beləliklə, idiomlar danıĢıq dilinin əsas hissəsi hesab 

olunur, çünki uyğun dilin söz fondunu geniĢləndirmək üçün mühüm rol oynayır. Dili yaxĢı 

mənimsəmək üçün onun idiomlarını mükəmməl bilmək lazımdır. Ġstər ali, istərsə də orta 

məktəblərdə ingilis dili dərslərində idiomların tədrisi zamanı təlimatçılar və müəllimlər 

tərəfindən bir sıra prosedurlara əməl edilməlidir. Məqalədə əsasən xarici dillərdə idiomların 
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müəyyən üsullarından bəhs edilir. Müxtəlif mövzulu idiomlardan istifadə etməklə Ģagirdlər 

situasiyalar, dialoqlar və monoloqlar qururlar. Bu, onlara ünsiyyət bacarıqlarını inkiĢaf etdirməyə 

və öyrəndikləri mövzu ilə bağlı dünyagörüĢlərini geniĢləndirməyə imkan verir. Yuxarıda qeyd 

olunan faktlar frazeoloji və paremioloji lüğətlərdən götürülmüĢ misallar vasitəsilə predikativ 

xarakter daĢıyır. 

Açar sözlər: kontekst, komponent, çoxluq-ifadələr, məcazi məna, ekvivalent 

 

РЕЗЮМЕ 

РУГИЯ КАРИМОВА 

СПОСОБЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИДИОМ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Статья посвящена роли и месту идиом в преподавании английского языка. Идиомы 

играют важную роль в увеличении словарного запаса устного языка. Идиомы это 

устойчивые обороты речи, без которых невозможно преподавать и изучать любой 

иностранный язык. Они придают эмоциональный оттенок языку и делают речь 

оживленной. Идиомы являются главным компонентом разговорного языка. В статьи 

рассматриваются три метода преподавания идиом в иностранном языке. Также 

представлена условная, тематическая классификация идиом. Методические рекомендации 

основываются на примерах, взятых из паремиологических словарей. Являясь средствами 

выразительности речи в английском языке, идиомы имеют большую значимость и 

обусловливают необходимость разработки педагогических приемов, мотивирующих 

учащих к овладению разговорной речи, усвоению лексики и значения слов и способности 

их использования во всех видах речевой деятельности. 

Ключевые слова: контекст, компонент, фиксированные фразы, переносный смысл, 

эквивалент 

 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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SƏDRƏDDĠN KONƏVĠNĠN ƏN-NUSUS ADLI ƏSƏRĠNDƏ MÜTLƏQLĠK VƏ 

MÜQƏYYƏDLĠK VƏ ELM-MƏLUM MÜNASĠBƏTĠ 

 

Ġbn əl-Ərəbinin tələbəsi və məĢhur Ģərhçisi olan Sədrəddin Konəvi Türk-Ġslam 

fəlsəfəsində xüsusi yeri olan alimlərdən biridir. Ġslam metafizikası sahəsində önəmli əsərlər təlif 

etmiĢ Konəvi, 21 nəssdən ibarət olan ən-Nusus adlı əsərində Haqqın mütləqliyi, mütləqlik və 

müqəyyədlik, bir və çox əlaqəsi, elm-məlum, alim-məlum, təsir-təəssür əlaqəsi kimi mövzuları ələ 

almıĢdır. Bu məqalədə müəllifin mütləqlik və müqəyyədlik, həmçinin elm-məlum münasibəti 

mövzusundaki görüĢlərindən bəhs edilmiĢdir.  

Açar sözlər: Konəvi, mütləqlik, müqəyyədlik 

 

Ən-Nusus, Sədrəddin Konəvinin vəhdəti-vücud ilə əlaqəli fikirlərini qısaca 

açıqladığı əsəridir. Vəhdəti-vücud, bəzi tədqiqatçıların fikrinə görə, Ġbn əl-

Ərəbinin fikirlərini ifadə etmək üçün onun davamçıları tərəfindən ortaya 

qoyulmuĢ bir termindir. Bu terminin ilk dəfə Sədrəddin Konəvi tərəfindən 

istifadə olunduğu da ifadə edilmiĢdir. Bu fikri irəli sürənlər, Konəvinin Təsəvvüf 

Metafizikası adlı əsərində vəhdəti-vücud terminini istifadə etməsinə istinad 

etmiĢlər. Halbuki Konəvi öz əsərində vəhdəti-vücudu bir metafizika termini 

olaraq yox, lüğət mənasında istifadə etmiĢdir (1).  

Vəhdəti-vücud fikrinin təməl əsasını, Ġbn əl-Ərəbinin ―Varlıq birdir, o da 

Haqqın varlığıdır‖ və ―Vücud birdir, o da Haqqın vücududur‖ cümləsi təĢkil 

edir. Vəhdəti-vücud ilə əlaqəli yazılan əsərlərin mərkəzində də məhz bu cümlə 

dayanır. Sədrəddin Konəvi bu cümləni ―Özündə heç bir ixtilaf olmayan varlıq 

Haqqın varlığıdır‖ və ―Haqq, özündə heç bir ixtilaf olmayan vücuddur‖ Ģəklində 

dilə gətirmiĢdir.  

Özünə qədər varlıq birliyi haqqında fikirlər deyilmiĢ olsa da, Ģübhəsiz, 

vəhdəti-vücud düĢüncəsinin ən əhəmiyyətli təmsilçisi Ġbn əl-Ərəbidir. Sədrəddin 

Konəvi isə, Ġbn əl-Ərəbinin ən əhəmiyyətli Ģərhçisi və tələbəsidir. Konəvi Ġbn əl-

Ərəbinin bütün fikirlərinin xülasəsi olan və ən önəmli əsəri hesab edilən 

Fususul-Hikəm adlı əsərin ilk Ģərhçisidir. Doç. Dr. Hülya Küçük, ən-Nusus ilə 

əlaqəli məqaləsində Konəvinin bu əsərinin Ġbn əl-Ərəbinin Fususul-Hikəm adlı 

əsərinə bir nəzirə kimi olduğunu desə də (2), ən-Nusus daha çox Konəvinin 

Fususul-Hikəm Ģərhi olan Kitabul-Füquq fi əsrari müstənidati hikəmil-Fusus adlı 

əsərinin müqəddiməsi kimidir (3). 

Konəvi, əsərin bir və çox əlaqəsini izah etdiyi 9-cu nəssində, ―Mən bu 

əsərləri, heç bir insanın sözü qarıĢmadan yazdım. Çünki bu mənim tərzim deyil 

və Allah məni bundan mühafizə etmiĢdir‖ deyərək, bu əsəri ilham nəticəsində 

yazdığını və onda öz sözünün yer almadığını ifadə etmiĢdir. Konəvi bəzi 

nəsslərdə ―Ģeyximiz‖ dediyi Ġbn əl-Ərəbinin adını çəkmiĢ, əsərin sonunda bu 

nəsslərin Fususul-Hikəm adlı əsərin açarlarının açarları olduğunu demiĢdir. 

Müəllif əsərin bəzi yerlərində ―baĢqa əsərlərdə bu mövzuya iĢarə etmiĢdir‖ 

deyərək daha detallı açıqlamalar üçün oxucunun daha əvvəl yazdığı əsərlərə 
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baxa biləcəyini demiĢdir. Məsələn, gerçək biliyi açıqladığı 5-ci nəssdə hz. 

Peyğəmbərin ―Hətta, Quran ayələrinin sirrindən hər birinin bir zahiri, bir batini, 

bir həddi, yeddi batinə qədər mətləi vardır‖ hədisini nəql etmiĢ, bunu Fatihə 

Təfsiri adlı əsərində açıqladığını ifadə etmiĢdir. Əsərin vücudi-haqqı açıqlayan 

20-ci nəssində insanın mahiyyəti baxımından içində hər hansı bir çoxluq 

olmayan bir Ģeyi dərk etməyinin mümkün olmadığını ifadə etmiĢ, bunu da KəĢfi-

Sirril-Qeyrət an-Sirril-Heyrət adlı əsərində açıqladığını qeyd etmiĢdir. 9-cu 

nəssdə isə külli nəsslərin bir qisminin Miftahı-Qeyb adlı əsərində adını çəkdiyi 

nəsslər olduğunu demiĢ, ən-Nususda nəsslərin adını çəkməyi hədəflədiyi üçün 

burada təkrar dilə gətirməyinin zəruriliyini ifadə etmiĢdir.  

Ən-Nusus, üslub olaraq Konəvinin ən-Nəfəhatul-Ġlahiyyə adlı əsəri ilə 

oxĢarlıq göstərməkdədir. Ən-Nəfəhatul-Ġlahiyyə, Konəvinin həyat hekayəsini və 

Ģəxsi inkiĢafını, ən-Nusus isə digər kitablarında açıqladığı fikirlərini qısa və 

konkret bir Ģəkildə nəql etdiyi əsərlərdir (4).  

Konəvinin Fususul-Hikəm Ģərhi, metafizika elminin mövzu, predmet və 

məsələlərini açıqladığı ən önəmli əsəri Miftahul-Qeyb, Tanrı-aləm münasibətini 

Ģərh etdiyi ən həcmli əsəri Ġcazul-bəyan yəni Fatihə Təfsiri və baĢqa önəmli 

əsərləri qəliz bir üsluba sahib olduğu halda, Konəvinin adını çəkdiyimiz 

əsərlərdə təfsilatlı bir Ģəkildə açıqladığı fikirlərini qısaca təkrarladığı ən-Nusus 

daha açıq və konkret yazılmıĢdır. Konəvinin digər əsərləri qədər çox Ģərh 

edilməyən ən-Nususun dörd Ģərhi var:  

1. Ġbrahim ibn Ġshaq ibn Süleyman əl-Musannif əĢ-ġirazi – Əsrarus-Surur bil-

Vusul Ġlə Aynin-Nur. 

2. Ġbrahim əl-Xəlvəti – ġərhun-Nusus.  

3. Pir Məhəmməd b. Qutbuddin əl-Huyi – Zubdətut-Təhqiq və Nuzhətut-Təvfiq.  

4. Vəcihuddin ibn Nurəddin – ġərhun-Nusus. 

Bunlardan ən əhəmiyyətlisi Pir Məhəmməd b. Qutbuddin əl-Huyi Ģərhidir. 

Ən-Nusus Seyyid Cəlaləddin AĢtiyani tərəfindən izahlarla nəĢr olunmuĢ 

(Tehran, 1362/1983) və Əkrəm Dəmirli tərəfindən ―Vəhdəti-Vücud və Əsasları‖ 

(Ġstanbul: Ġz, 2002) adı ilə türk dilinə tərcümə olunmuĢdur (5).  

Ən-Nusus, 21 nəssdən ibarətdir. Müəllif, hər nəssə nəssi-Ģərif, nəssi-cəlil, 

mühüm nəss, külli nəss və s. adlar vermiĢdir. Əsərin digər adları, ən-Nusus 

Miftahul-Fusus l-Ġbni Ərəbi və ən-Nusus fi Muqabələtil-Fususdur. Konəvi ən-

Nususda Haqqın mütləqliyi, mütləqlik və müqəyyədlik, bir və çox əlaqəsi, elm-

məlum, alim-məlum, təsir-təəssür əlaqəsi kimi mövzuları açıqlamıĢdır.  

Ən-Nususda Mütləqlik və Müqəyyədlik  

Konəvinin fikrinə görə, Allaha hər hansı bir vəsf vermək səhih və keçərli 

olmaz. Haqqa hər hansı bir nisbət izafə edilirsə, O təəyyün və təqəyyüd edilmiĢ 

olur, yəni müəyyən olunur və məhdudlaĢdırılır. Haqqın mütləqliyi isə müəyyən 

və təqyid edilə bilməz. Haqqın mütləqliyi belə təqyidin ziddi olan mütləqlik 

deyil. Allah həm itlaqdan, həm təqyiddən münəzzəhdir. Eyni zamanda bu 

nisbətlər hər biri səhihdir. Bunların Allaha nisbət və səlb edilməsi eynidir. 

Bunlar təəyyün etibarilə keçərlidir. Təəyyünlərin ilki isə zati nisbətdir. Lakin 

nisbətin zatdan təməyyüzü həqiqi deyil, nisbidir. Haqqın nəfsini bilməyi, hər 

Ģeyi bilməyinin səbəbidir. ƏĢya külli və təfsili təəqqüllərin təəyyünlərindən, 

mahiyyətlər isə bu təəqqüllərdən ibarətdir. Bu təəqqüllərin bəziləri digərlərindən 
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nəĢət edir, bəzilərinin təəqqülü mərtəbə baxımından digərlərindən sonradır. 

Mahiyyətlərin həqiqətləri iki Ģəkildə olur:  

1. Kəsrətin Haqqın birliyində müstəhlək olması, yəni çoxluğun birlikdə 

silinməsi. Buna nümunə, çəyirdəkdə bilqüvvə halında mövcud olan budaqlar, 

yarpaqlar və meyvələrin, çəyirdək kimi təəqqül edilməsidir. 

2. Vəhdətin kəsrətdə müstəhlək olması, yəni birliyin çoxluqda yox olması, 

vəhdət hökmlərinin ard-arda təəqqülü.   

Konəvi ən-Nususda iqtizanın üç mərtəbəsi və onların hökmlərini nəql 

etmiĢdir. Ġqtizanın birinci mərtəbəsinin hökmü, təəyyünün vücudi bir səbəbə 

bağlı olmasıdır. Bu hökm sadəcə zati feyzdir. Ġkinci mərtəbənin hökmü sadəcə 

tək bir Ģərtə bağlı olmasıdır. Bu Ģərt əqli-əvvəl, yəni ilk ağıldır. Üçüncü 

mərtəbənin hökmü isə birdən çox Ģərtlərə bağlı olmasıdır.  

Konəvi mütləqliklə vəsfləndirilmiĢ bütün varlıqların təqyid, təqyidlə 

vəsfləndirilmiĢ bütün varlıqların isə mütləqlik cəhətinin var olduğunu demiĢdir. 

Lakin bu sadəcə zövq ilə müĢahidə edilə bilər. Bu müĢahidəni bilməyən isə nə 

Haqqı, nə də xəlqi bilə bilər.  

Haqqın həqiqəti özünü bilməyindən ibarətdir. Allahın zatından ayrı 

olmayan zati sifəti özündən sonra heç bir nisbət və etibar olmayan əhədiyyəti-

cəmdən, yəni çoxluğun birliyindən ibarətdir. Haqq təəyyün etdiyi Ģeylərdəki 

zühuruna və Onu müĢahidə edən Ģəxsə nisbətlə zatını təəyyün edici olaraq bilər. 

Eyni zamanda Haqq hüviyyəti etibarilə təəyyünsüzdür. Xəlqin həqiqəti isə 

Haqqın zati sifətlərini bilməyindən ibarətdir.  

Konəvi ən-Nususda üç tənzih növündən bəhs etmiĢdir. Bunlar əqli tənzih, 

Ģəri tənzih və kəĢf əhlinin tənzihidir: 

1. Əqli tənzihin nəticəsi, səlbi sifətlərlə Haqqın masivadan ayırd edilməsidir.  

2. ġəri tənzihin nəticəsi uluhiyyət mərtəbəsində ortaqlığın nəfy edilməsidir. 

―Allah bağıĢlayanların ən xeyirlisidir‖, ―Allah, ruzi verənlərin ən xeyirlisidir‖ 

kimi ayələr buna iĢarə edir.  

3. KəĢf əhlinin tənzihi cəmiliyin sübutu və isimlərin hökmlərinin bir-birindən 

ayırd edilməsidir. Hər hökm hər ismə izafə edilə bilməz, bir isim üçün sabit 

olan bir hökmün, baĢqa bir ismə izafə edilməsi mümkünsüzdür.  

Eynisi sifətlər üçün də keçərlidir.  

Bir Ģeyin baĢqa bir Ģeydəki varlığı, mənəvi yaxud suri olsun, onun 

məhəllinə bağlıdır. Mümkün məlumlar təəyyünlərinin Haqqın elmində irtisamı, 

yəni formalaĢması cəhətdən qədimlik xüsusiyyəti daĢıyırlar. Haqqın elmində 

təəyyün edən hər Ģey də hədislik hökmündən hali deyil. Çünki aləmin və əhlinin 

varlığı və elmləri Haqqın varlığı və elminə hədisdir.  

Haqqın Zat isminin mütləqliyi kamillər istisna olmaqla yaradılmıĢların 

təəyyünü etibarilədir. Mütləqlik hər növ təəyyündən fərqlidir. Bu səbəblə Zat 

üçün səlbi sifətdir. Vaqe olan sübuti əmr isə ilk təəyyündür. Mütləqə heç bir isim 

və vəsf verilə bilməz. Əhədiyyət, yəni mütləq birlik də Mütləqin yox, təəyyünün 

xüsusiyyətidir. Zatın sadəcə lazımı var. Lazım isə elmdir. Elm zatın aynasıdır. 

Haqdan baĢqa zühur edən Ģeylər fərqlidir, Haqq isə zühur edənlə məzhərin 

eynisidir. Mərtəbələr külli təəyyünlərdən ibarətdir. Vücudun mərtəbələr ilə 

münasibətində mərtəbələr onlarda təəyyün edən hər Ģeyə təsir edirlər. Vücub və 

imkan hökmləri mərtəbələrdə birləĢir və mərtəbələr bir birləĢmələrin nəticələrini 

izah edir. Mərtəbələr və isimlər bir-birindən təəqqül edilir. Uluhiyyət əl-Alim, 
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əl-Mürid, əl-Qadir isimləri ilə zatın kölgəsidir. Lakin uluhiyyət və kamal zövqü 

arasında fərq var. Uluhiyyət bu isimlərin əslindən ayrı olaraq təəqqül edilə 

bildiyi halda, zatı sadəcə zati təcəllidən pərdəli olanlar təəqqül edə bilər. Zat zati 

isimlərdən fərqli deyil. Bu isimlərin isə mərtəbə və dərəcələri fərqlidir, buna 

baxmayaraq, bəziləri digərlərinə tabedir. Məsələn, əl-Xaliq, əl-Bari, əl-Müsəvvir 

isimləri əl-Qadir isminə tabedir.  

Ən üstün münasibət zati münasibətdir. Haqq ilə insan arasındakı 

münasibət iki cəhətlə sabitdir:  

1. Özündə təəyyün edən təcəlli qarĢısında aynalığın təsirinin zəifliyi cəhətindən. 

Müqərrəbun və əfradın fərqliləĢməsi bu cəhətlədir. 

2. Qulun ilahi mərtəbənin surətindən olan payı baxımından. Bu münasibət 

insanın qabiliyyəti baxımından zəifləyir və yaxud güclənir. Bu pay da azalır 

və ya artır.  

Ġnsanlar arasındakı münasibət də iki cəhətlə sabitdir ki, bunlar ilahi 

vəchlərin misallarıdır. Birinci münasibət mizacın dərəcələri eyni olan insanların 

ortaqlığıdır. Allahın qədərindən sonra mizac insanların ruhlarının dərəcələrinin 

fərqliləĢməyinə səbəb olur. Vasitələrin azlığı və ya çoxluğu vəchlərin 

azalmasına və ya artmasına səbəb olur.  

Zati münasibətə bənzəyən ruhani münasibət mütləq, gizli və Haqqa aid 

münasibətdir. Bəzi ruhların təəyyündəki məqamı Ġsrafil, Mikayıl və Cəbrayıl 

məqamlarıdır. Bu insanların dərəcələrinin fərqliliyinin səbəbi onların 

mizaclarıdır. 

ƏĢya arasındakı mərtəbə münasibəti müxtəlif cəhətlərlə sabitdir: 

Ġlki ruhların təəyyünlərinin mənbəyi baxımından olan münasibətdir. Kamil 

ruhların təəyyünlərinin mənbəyi Ümmül-Kitabdır. Bəzilərinin təəyyünlərinin 

mənbəyi Qələmi-Əla, bəzilərininki Lövhi-Məhfuz, bəzilərininki isə mələklərin 

məqamlarıdır.   

ƏĢya arasındakı mərtəbə münasibətinin baĢqa bir cəhəti misali məzhərlər 

cəhətindən olan münasibətdir. Ruhlar mərtəbə və dərəcələrinin fərqli olmağına 

baxmayaraq zühur etdikləri məzhərdən qali qalmırlar.   

Ruhların məzhərlərinin ilk mərtəbəsi mütləq misal aləmidir. Kamil 

ruhların məzhərlərinin mərtəbəsi isə misal aləminin üzərindədir. Cənnət əhlinin 

mənzilləri, ruhların mərtəbələrinin məzhərləridir. Cənnət bazarı mütləq misal 

aləminin bir qoludur. Bu qol bütün nemətlərin mənbəyidir. Mələklərin gətirdiyi 

hədiyyələr, isim və sifətlərin hökmlərinin təzahürüdür.  

Cənnət əhlinin Haqq ilə birlikdə ikən hallarının fərqli olmağının səbəbi 

onların mərtəbələrinin fərqliliyinə görədir. Kamil ruhlar isim və sifət təcəllilərini 

aĢıb zati təcəlliyə çatanlardır. Ġnsanı-kamil də Haqq kimi zamandan və 

məkandan münəzzəhdir, bu səbəblə onlar cənnətə sığmırlar. Onlar Haqq ilə 

birlikdədirlər. Konəvi hz. Peyğəmbərin ―Cənnət əhlindən bir sinif vardır ki, 

Rəbb onlardan gizli qalmaz və pərdələnməz‖ hədisinin buna iĢarə etdiyini 

demiĢdir.  

Bir də insanların bərzax mərtəbələri cəhətindən olan münasibətləri var. Hz. 

Peyğəmbərin Merac hadisəsindən hz. Adəmin sağ tərəfinə baxıb güldüyü, sol 

tərəfinə baxıb ağladığını görməyi buna nümunədir. Bu səid və Ģəqilərin ümumi 

mərtəbələridir. ġəqilərə göyün qapıları açılmır. Onların ruhları Bərhud və 

Halteyndə toplanır. Səidlər isə səmanın müxtəlif mərtəbələrində olurlar.  
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Konəvi ən-Nususun müxtəlif nəsslərində Haqqın heç bir isim və sifətlə 

vəsflənə bilməyəcəyini, ona heç bir Ģeyin izafə edilə bilməyəcəyini təkrar edir. 

Haqq mütləq vücuddur, vahiddir. Buradakı vəhdət məfhumu Haqqı təzim etmək 

üçün istifadə olunmuĢdur. Vücuda hansı nisbətlər izafə edilir edilsin, bu Vücud 

deyil. O bunlarla dərk oluna bilməz. Haqq yalnız özü ilə dərk oluna bilər. 

Konəvi insanın vəhdət və kəsrəti dərk etməyinin sirrini KəĢfi-sirrıl-qeyrət an-

sirril-heyrət adlı əsərində açıqladığını qeyd etmiĢdir.  

Haqq birdir. Birdən isə yalnız bir sadir olur. Əzəli elm var olacağına hökm 

edilən Ģeylərə yayılır ki bu da ümumi varlıqdır. YaradılmıĢ mümkünlər ilə Tək 

varlıq nisbət və etibarlar baxımından fərqlidir. Varlıq məzhərlərinin mənbəyi 

―Ama‖dır.  

Hesab olunanın əksinə, varlıqda zühur edən əyan deyil, onun əsərləridir. O 

zatı etibarilə heç bir zaman da zühur etməyəcək. Zühur varlığa məxsusdur və bu 

əyanın əsərləri ilə çoxalma Ģərtinə bağlıdır. Batinlik isə həm vücud, həm əyan 

üçün zati sifətdir. Zühurdan əskilən batinə, batindən əskilən zühura birləĢir. 

Nisbətlər və izafətlər mərtəbələr arasında ya bir-birini izhar edir, ya da gizləyir.  

Ən-Nususda Elm-Məlum münasibəti  

Məlumatın dərk olunması Haqqın təəyyün etməsi ilə gerçəkləĢir. Haqqın 

elminin məluma təəllüqü məluma görə dəyiĢir. Məlum bəsit və ya mürəkkəb, 

zamanlı və ya zamansız, məkanlı və ya məkansız; Haqqın hökmü də mütənahi 

və ya qeyri-mütənahi ola bilər. Hökm hökm anında hakimin və məhkumi-

əleyhin halına tabedir. Əgər məhkumi-əleyh müxtəlif halları olan bir Ģeydirsə, 

hakimin hökmü də fərqlilik göstərir. Əgər məhkumi-əleyhin halı sabitdirsə, 

hakimin hökmü də sabit olur. Hökm yalnız hakim və məhkumi-əleyhin 

mərtəbələrinə görə dəyiĢir. 

Elm varlığa tabedir; varlıq, yəni vücud varsa, elm də var. Elm mahiyyətin 

vücudu qəbuluna görə dəyiĢir; mahiyyət vücudu kamil qəbul edirsə, elm də 

kamildir, əskik qəbul edirsə, elm də əskikdir və nöqsanlıdır.  

Konəvi əvvəlki kitablarında bu mövzuya toxunduğunu qeyd etmiĢdir. Ən 

kamil məqama aid olan Ģeyin sabitliyi Allahın elminin ən kamil dərəcələrində 

bildiyi Ģeyə mütabiqdir. Ġnsan nəzər, kəĢf, hiss və ya xəyal ilə bir məlumu dərk 

edib nəzər və ya kəĢfi bu məlumu əhatə etməyəndə, hiss və ya xəyalı bir 

məlumun zati xüsusiyyətlərini keçməyəndə, o Ģey tam olaraq dərk edilmiĢ 

olmur. Haqq heç bir vəsflə məhdudlaĢdırıla bilməz. O əql edilə bilməz, qavrana 

bilməz və elm əhatə edilə bilməz. Konəvi baĢqa bir yoldan bəhs etmiĢ və özünün 

də o yolu zövq və müĢahidə ilə öyrəndiyini, lakin bunu yazmağın qadağan 

olduğunu demiĢir. Gerçək kamal rububiyyətdir. Buna iĢarə edən ―Həqiqətən, 

axır dönüĢ sənin Rəbbinədir‖ ayəsinin təfsiri olaraq, hz. Peyğəmbərin ―Səndən 

yenə sənə sığınıram‖ hədisini göstərmiĢdir. Haqqı əhatə etmək mümkünsüzdür 

və Haqqı mərifətdə hz. Peyğəmbər məqsədlərin məqsədinə, yəni rububiyyətə 

çatmıĢdır. Bu məqam və zövqlərin müxtəlif formaları var. Nəhai məqamın 

adlarından biri arafdır. Nübüvvət məqamındakı adı ilə mətlədir. Hz. Peyğəmbər 

―Quran ayələrinin hər birinin bir zahiri, bir batini, bir həddi və yeddi (yaxud 

yetmiĢ) batinə qədər mətləi vardır‖ buyurmuĢdur. Konəvi bunları Fatihə Təfsiri 

adlı əsərində izah etdiyini ifadə etmiĢdir.  

Haqqın hüviyyət qeybi Haqqın mütləqliyinə iĢarə edir. Ġsim, sifət, nisbət 

və izafətlər Haqqın özünü təəqqül və təəyyünə bağlı dərk etməyindən ibarətdir. 
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Bu təəyyün Haqqın hər təəqqül sahibinin təəqqülündə təəyyününə nisbətlə 

mütləq təəyyündür. Bu təəyyünü kamillər müĢahidə edir və bu ən üst tövhid 

məqamının aid olduğu zati təcəllidir. Haqq varlıqlar üçün məbdədir, məbdə 

bütün nisbət və izafətlərin mənbəyidir. Bu nisbətlər varlıqda zahir, təəqqüldə isə 

batindir.  

Konəvi təsir-təəssür münasibətini izah edərkən ayna nümunəsi ilə əĢyanın 

üzərindəki təsir və təcəllilərini nəql etmiĢdir. Aynaya əks olunan Ģey bir 

nisbətdir, həqiqətin özü deyil. Konəvi aynadakı zühurun Haqqın təcəlliləri 

olduğunu demiĢdir. Haqqı bilmək bu təcəllilər vasitəsi ilə mümkündür. Haqqı 

dərk edən Ģəxs aynadakı əksi yox, Haqqın həqiqətini müĢahidə etmiĢdir. Bu 

mərtəbəyə çatan Ģəxs aynanın həqiqətə heç bir təsiri olmadığını bilir. Konəvinin 

―Ģeyximiz‖, ―imamımız‖ deyə bəhs etdiyi Ġbn əl-Ərəbi buna bərqi təcəllilər 

demiĢdir. Ġbn əl-Ərəbinin bu təcəllilərə bu adı verməsinin səbəbi onun 

müddətinin bir nəfəs qədər olduğu üçündür. Konəvi bu varidi yazdığı gecə bəzi 

batini və zahiri hökmlər gördüyündən bəhs etmiĢdir. Bu müĢahidəni yaĢamayan 

biri ―Mənim Allah ilə bir vaxtım vardır ki, Ondan baĢqası bilə bilməz, Allah var 

idi və Onunla baĢqa bir Ģey yox idi‖ ifadələrinin sirrini baĢa düĢə bilməz. Bu 

müĢahidəni yaĢayan biri də Haqqın təəssürdən münəzzəh olduğunu bilər. Heç bir 

Ģeyin baĢqası üzərində təsiri yoxdur, həqiqətə təsir edən baĢqa bir həqiqət də 

yoxdur. Nisbətlər bir-birinə təsir edər. Onlar bir-birinin meydana gəlmə və 

həqiqətdə zühur etmə səbəbləridir.  

Konəvi bir və çox əlaqəsindən bəhs edərkən bunu daha əvvəl Miftahi-

qeybil-cəm və təfsiluhu adlı əsərində izah etdiyini, lakin bu əsərdə nəssləri zikr 

etməyi hədəflədiyi üçün bu mövzunu təkrar açıqlamasının lazım olduğunu ifadə 

edir. Bir Ģey özünə zidd olan bir Ģeyi meydana gətirməz. Belə bir Ģey ondan 

sadir də olmaz. Bu hökm bir Ģeyin mənbəyi olan hər Ģey üçün keçərlidir. Hər 

hansı bir Ģeydən tamamilə özünə bənzəyən Ģeylər də meydana gəlməz. Varlıq 

eyni Ģəkildə iki dəfə zühur etməz. Bu eyni Ģeyi təkrar yaratmaq olar. Allah isə 

əbəs iĢlərdən münəzzəhdir və mənasız bir Ģeyi yaratmaz. Bunu anlayan Ģəxs 

üçün varlıqda heç bir Ģəkildə təkrar yoxdur. Allah bir surətdə iki dəfə təcəlli 

etməz. Təcəllilər arasında mütləq bir fərq vardır.  

Allah haqqında müsbət – icabi, yaxud mənfi – səlbi heç bir hökm verilə 

bilməz və heç bir isim və ya sifət nisbət edilə bilməz. Bunlar, yəni Allaha hər 

hansı bir isim və ya sifət nisbət edilməsi, yalnız təəyyünlər etibarilə mümkündür. 

Bu təəyyünlər daha əvvəlki bir təəyyün tərəfindən qabaqlanmıĢ olmalıdır. Bu 

təəyyün bütün təəyyünlərin mənbəyidir. Bunun bərisində sadəcə mütləqlik vardır 

və bu səlbi hökmdür. Allahdan xəlqə gələn xeyirlər zati, əsmai, yaxud həm zati, 

həm də əsmai ehsanlardır. Zati ehsanlar saylarla məhdudlaĢmır. Əsmai ehsanlar 

isə iki cürdür: 

1. Zat mərtəbəsinə mənsubiyyətləri isim və sifət mərtəbəsinə nisbətlərindən 

daha güclüdür.  

2. Ġsim və sifət mərtəbəsinə nisbətləri zat mərtəbəsindən daha güclüdür. 

Ġsim və sifətlərə olan nisbətlər zata olan nisbətlərdən daha güclüdürsə, 

bunların hesablanması mümkündür. Bunları baĢa düĢməyən ―Allah istədiyi kəsə 

saysız-hesabsız ruzi verər‖ və ―Bu Bizim ehsanımızdır, (ondan kimə istəsən) 

ver, yaxud (saxlayıb) vermə!‖ ayələrini baĢa düĢə bilməz. Bununla birlikdə, 
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―Ümmətimdən yetmiĢ min nəfər hesabsız cənnətə girəcək. Hər min nəfər ilə 

yetmiĢ min nəfər daha girəcək‖ hədisini də baĢa düĢə bilməz.  

Haqdan varid olan ehsanları qəbul etməkdə ən üstün mərtəbədə olanlar 

Haqqın zatını görənlərdir. Bu ehsanı alan Ģəxs, vasitələrin müxtəlifliyinə 

baxmayaraq bunun Haqqın təəyyünündən baĢqa bir Ģey olmadığını bilir. 

Həmçinin, bu feyz və ehsan, Haqqın batininin təcəllilərindəndir. Onu müəyyən 

edən təəyyünlər isə Haqqın əz-Zahir isminin hökmlərindəndir.  

Rza və icabəti açıqlayan Konəvi demiĢdir ki, əgər qul Rəbbinə qarĢı 

itaətkardırsa və istədiyi hər Ģeyi tez əldə edirsə, bu qul ilə Rəbb arasında 

qarĢılıqlı rzanın kamalıdır. Əgər qul Haqqa icabət etməkdə və Onun əmrlərini 

yerinə yetirməkdə sürətlidirsə, Haqq da ona icabət etməkdə sürətlidir. Haqqı 

bilən, tanıyan və səhih mənada təsəvvür edən Ģəxslərin duaları da qəbul olunan 

dualardır. Bu əhlullahın böyüklərinin halıdır. Allah da ―Mənə dua edin, Mən də 

sizin dualarınızı qəbul edim!‖ ayəsi ilə buna iĢarə edir. Bunun əksinə, Allah 

təsəvvürü səhih olmayan birinin etdiyi dua Allahı bilən insanların duası kimi 

deyil. Çünki bu Ģəxs Allaha deyil, zehnindəki yanlıĢ tanrı təsəvvürünə dua 

etməkdədir. Belə insanların duaları qəbul edilməz, yaxud gec qəbul edilər. Əgər 

duası qəbul edilirsə, bunun səbəbi Haqqın hər Ģey ilə bərabər olması, Onun hər 

Ģeyi əhatə etməsidir. Bu insanlar pərdəli olanlardır.  

Allahı bilən, Onun haqqında səhih təsəvvürə və mərifətə sahib olan bir 

Ģəxs isə Onu təfəkkür edir və gerçək təvəccöh ilə Ona yönəlir. Belə bir insanın 

Haqqı təsəvvürü və təfəkkürü ona kifayətdir. Bu əhlullahda orta mərtəbədə 

olanların halıdır. Kamillərin və əfradın halına gəldikdə isə onlar kamil mərifətə 

çatmıĢdır. Belə insanlar Lövhi-məhfuza və Qələm məqamına vaqif olar, ilahi 

elmi bilə bilər, gerçəkləĢməsi təqdir olunmuĢ Ģeyləri bilərlər. Onlar 

gerçəkləĢməsi təqdir edilməmiĢ Ģeyləri Allahdan tələb etməzlər. Allahın istədiyi 

Ģeyləri bilər, Allahdan da bunları tələb edərlər. Konəvi, Ģeyxinin, yəni Ġbn əl-

Ərəbinin bu insanlardan olduğunu və illərlə onda bu mərtəbədəki insanların 

hallarını müĢahidə etdiyini ifadə etmiĢdir. Ġbn əl-Ərəbi hz. Peyğəmbərin onu 

―Allah sənin duana qarĢılıq verməkdə sənin Ona dua etməyindən daha sürətlidir‖ 

deyə müjdələdiyini demiĢdir. Bu, duaların icabəti məqamından daha üstün bir 

məqamdır. Ġnsanı-kamilin öz iradəsi yoxdur, onun iradəsi Haqqın iradəsinin 

aynasıdır. Bu səbəblə insanı-kamilin iradə etdiyi Ģeylər gerçəkləĢir.  

Bir Ģeyi bilməyin ən üst dərəcəsi bilən ilə bilinənin eyni olmasıdır. Bir 

Ģeyi dərk edə bilməməyin səbəbi bilən ilə bilinənin fərqli olmasıdır. Bu fərqlilik 

mənəvi bir uzaqlıqdır və uzaqlıq bir Ģeyin bilinməyinə və gerçəkləĢməyinə mane 

olur. Haqqın hər Ģeyi kamil olaraq bilməyinin səbəbi kəsrəti və fərqlilikləri öz 

vəhdətində silməyidir. Bir Ģeyin baĢqa bir Ģeydəki varlığı təəyyün və zühur 

etdiyi Ģeyə bağlıdır. Hər Ģey Allahda var olduğu üçün Allah hər Ģeyi özündə 

bilməyi və özünü bilməyi ilə bilmiĢdir. Vəhdətdə var olan və çoxalan Ģeylər 

təəyyünləri çoxaltmıĢdır. Bu təəyyünlər fərqli zühurların səbəbləridir.  

Hər hansı bir Ģeyi bilməyin iki əlaməti vardır: 

1. Bilinən haqqında baĢqa bir məlumat axtarmamaq. Bir Ģey bilinirsə, onun 

haqqında daha çox məlumat axtarılmaz. Əgər yeni məlumat axtarılırsa, 

deməli, məlumatda əskiklik var. Bir Ģeyi bilmək onun tamamilə əhatə 

etməkdir.  



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

112 

2. Elmin hökmünün bilinən Ģeyin sərhədlərini aĢıb Haqqın mütləqliyi ilə 

birləĢməsi. 

Haqqı bilmək belə deyil. Haqqı bilmək sadəcə bir mərtəbə, məzhər, hal, 

heysiyyət və etibarda təəyyün ilədir. Ġnsanın hallarının sonu olmadığı kimi 

Haqqın təəyyünlərinin də sonu yoxdur. Allah ―O hər gün (hər an) bir iĢdədir‖
 

ayəti ilə buna iĢarə edir.  

Konəvi bu əsərində bəhs etdiyi nəsslərin Ġbn əl-Ərəbinin Fususul-Hikəm 

adlı əsərinin açarlarının açarı olduğunu demiĢ, Allaha həmd edərək əsəri 

tamamlamıĢdır.  

Nəticə 

Məqalənin giriĢ fəslində ifadə edildiyi kimi, Ġbn əl-Ərəbi vəhdəti-vücud 

düĢüncəsinin ən əhəmiyyətli təmsilçisi, Sədrəddin Konəvi isə Ġbn əl-Ərəbinin ən 

əhəmiyyətli Ģərhçisidir. Təsəvvüfün yeni dövrünün ən əhəmiyyətli 

təsəvvüfçülərindən biri olan Sədrəddin Konəvi Ġbn əl-Ərəbinin fikirlərini daha 

məntiqli və sistematik bir Ģəkildə izah etmiĢ, həmçinin, sufilərin, kəlamçıların və 

filosofların fikirlərini öz Varlıq anlayıĢında uzlaĢdırmıĢdır. Ən-Nusus Konəvinin 

bu fikirləri açıqladığı və Haqq, varlıq, gerçək bilgi və əlaqələr-münasibətlər kimi 

mövzuları ələ aldığı əsərlərdən biridir.  

Ən-Nusus Fususul-Hikəm Ģərhinə bənzəsə də, əsərin son cümləsi istisna 

olmaqla müəllif bunu təsdiq edəcək heç bir məlumat verməmiĢdir. Ən-Nusus 

müəllifin özünün də ifadə etdiyi kimi, insan sözü qarıĢmadan yazılan bir əsərdir. 

Əsərin üslubu və həcmi onu Konəvinin digər əsərlərindən ayırmaqdadır. Əsərin 

adından da görüldüyü kimi, Konəvi burada təvilə ehtimalı olmayan sözləri 

açıqlamıĢdır. Kitabında oxucunun bunları öyrənərsə ―dəyərli sirlərə, fikirlərin və 

vəhmlərin çata bilmədiyi və də barmaqların yaza bilmədiyi qəribə elmlərə‖ vaqif 

olacağını, bu nəsslərə ―qədrini Allahdan baĢqasının bilə bilməyəcəyi sirləri və 

elmləri‖ qoyduğunu qeyd etmiĢdir.  

Ən-Nusus Konəvinin daha əvvəl yazmıĢ olduğu əsərlərin xülasəsi kimidir. 

Konəvinin vəhdəti-vücud görüĢünü qısaca açıqladığı bu əsər ən önəmli əsərləri 

sayılan Miftahı-Qeyb və Fatihə Təfsiri adlı əsərlərindən sonra yazılmıĢ və 

kitabın bir neçə yerində bu əsərlərin adı çəkilmiĢdir. Konəvi bu kitabında bir çox 

ayə və hədis nəql etmiĢ, açıq nümunələrlə vəhdəti-vücud görüĢünü izah etmiĢdir. 

Müəllifin digər əsərlərinə görə daha geniĢ oxucu kütləsinə xitab edən ən-Nusus 

daha asan bir dil və üslub ilə yazılmıĢ və çox Ģərhə ehtiyac duymamıĢdır.  

 
ƏDƏBĠYYAT 

1. Ekrem Demirli. ―Vahdet-i vücûd‖. DĠA. il: 2012, cild: 42,  səhifə: 431-435 

2. Hülya Küçük. Sadreddin Konevî‘nin En-Nusûs Fi Tahkîki‘t-Tavri‘l-Mahsûs Adlı Eseri, I. 

Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildirileri = The First International Symposium 

on Sadraddin Qunawi, 2010, s. 175-182 

3. Mahmut Erol Kılıç. ―Fusûsul-Hikem‖. DĠA. il: 1996, cild: 13,  səhifə: 230-237 

4. Ekrem Demirli. Nazari tasavvufun kurucusu Sadreddin Konevi : hayatı, eserleri, düĢünceleri. 

-- Ġstanbul : Türkiye Diyanet Vakfı Ġslâm AraĢtırmaları Merkezi (ĠSAM), 2008.  

5. Ekrem Demirli. ―Sadreddin Konevî‖. DĠA. il: 2008, cild: 35,  səhifə: 420-425 

6. Ekrem Demirli. Sadreddin Konevi‘de bilgi ve varlık. -- Ġstanbul : Ġz Yayıncılık, 2005. 

 

 

 

 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 

РЕЗЮМЕ 

НАРГИЗ МАМЕДЛИ 

АБСОЛЮТНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ НАУКИ-ЗНАНИЯ В 

РАБОТЕ САДРАДДИНА КОНАВИ «АН-НУСУС» 

Садр ад-Дин Кунави, известный комментатор и ученик Ибн ал-Араби, является 

одним из ученых, занимающих важное место в тюрко-исламской философии. Кунави, 

автор важных работ в области исламской метафизики, затрагивает такие темы, как 

неограниченность Бога, неограниченность и ограниченность, отношение между 

единством и множественностью, знанием и известным, знающим и известным, 

впечатлением и впечатлением. в своем труде под названием «Ан-Нусус», состоящем из 21 

текста. В данной статье обсуждаются взгляды автора на неразграничение и отграничение, 

а также на соотношение знания и познаваемой вещи. 

Ключевые слова: Кунави, неразграничение, делимитация. 

 

SUMMARY 

NARGIZ MAMMADLI 

ABSOLUTENESS AND DETERMINATION AND SCIENCE-KNOWLEDGE 

RELATIONSHIP IN SADRADDIN KONAVI'S WORK NAMED AN-NUSUS 

Sadr al-Din Qunawi, a famous commentator and student of Ibn al-Arabi, is one of the 

scholars who hold an important place in the Turkic-Islamic philosophy. Qunawi, who authored 

important works in the field of Islamic metaphysics addresses topics, such as the nondelimitation 

of God, nondelimitation and delimitation, the relation between oneness and manyness, the 

knowledge and the known, the knower and the known, the impression and the impressed in his 

work titled an-Nusus, which consists of 21 texts. In this article, the views of the author on 

nondelimitation and delimitation, as well as the relation between the knowledge and the known 

thing is discussed.  

Keywords: Qunawi, nondelimitation, delimitation 
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TARĠXĠ  ROMAN JANRININ ĠNKĠġAFINDA “XALLI GÜRZƏ” ƏSƏRĠNĠN YERĠ 

 

Ədəbiyyatda tarix məvhumunun öyrənilməsi tarixilik, müasirlik, xalqçılıq, bədii-estetik 

baxımdan aktualdır. Ona görə də tarixi romanların janr, tematik və ideya xüsusiyyətlərini 

öyrənmək zəruri hesab edilir. Bu zamanlar keçmiĢlə müasirlik arasında körpü yaradaraq tarixi 

Ģəxsiyyəti isə onunla əlaqəli olan real hadisələri əks etdirir. 

M.S. Ordubadidən baĢlayaraq azərbaycan tarixi roman janrı zamanla öz sərhədlərini 

geniĢləndirir və öz ənənəvi stilindən çıxaraq baĢqa çalarlara malik olur. Hər bir yazıçı bu janra 

müraciət edərək zamanın aktual problemlərini öz yanaĢması ilə iĢıqlandırır. 

M. Çəmənli müasir azərbaycan ədəbiyyatının parlaq simalarından biri olaraq zamanın və 

mühitin problemlərinə biganə qalmayaraq, öz fikirlərini ifadə etmək üçün tarixi roman janrına 

müraciət etmiĢdir. Onun “Xallı gürzə” və “Ölüm mələyi” əsərləri bu janrın xüsusiyyətlərinə 

cavab verir. 

Bu tədqiqatın əsas obyekti “Xallı gürzə” romanı Qarabağ xanlığının yaranma tarixinə 

həsr olunmuĢdur. Vətənimizin tarixini əks etdirən bu əsərdə biz Pənahəli xan, Ġbrahimqulu xan, 

Kərim xan, Zano, Fətəli xan ƏfĢar kimi tarixi Ģəxsiyyətlərlə görüĢürük. 

Pənahəli xanın həyat fəaliyyəti fonunda və ölkəyə böyük məhəbbət ruhu ilə yazıçı gənc 

oxucunu dövlətçiliyimiz yolunda olan xarici və daxili düĢmənlərlə tanıĢ edir. Əsərdəki fikirlər, 

ideyalar və hadisələr müasirliklə həmahəngdir. Əsərin dili sadə, aydın, ənənəvi stildə yazılmaqla 

hər bir oxucu üçün baĢa düĢüləndir. 
  Tarixin obyektiv təsvirini və Qarabağın etnoqrafiyasını yaratmaqla bərabər M.Çəmənli insan, 

zaman və tale arasında bədii paralel yaratmıĢdır. Əsərdəki hadisələrin dinamizmi bizim milli 

özünəməxsusluğumuzu ifadə edərək macəra effekti yaradır. 

Açar sözlər: tarix, Mustafa Çəmənli, müasirlik, Qarabağ, Pənahəli xan 

 

Reallıq və tarixi dərketmə artdıqca ədəbiyyat nümunələrində də gerçəklik-

lə tarixiliyin vəhdəti formalaĢamağa baĢlamıĢdır. Bu tipli əsərlərin sayının 

artması ondan xəbər verir ki, müxtəlif xalqların təbəqələrin mübarizəsi və 

müzakirəsinin əsas mövzusuna çevrilən tarix vasitəsilə dövlətlər və xalqlar 

özünüdərkə üz tutublar. Tarixi romanlardan istifadənin əsasında həm də mövcud 

dövlətçilik sisteminə, cəmiyyətin tarixi-siyasi durumuna qarĢı olan narazılığı 

ifadəetmə istəyi durur.  

Mustafa Çəmənli də bu janrın özəlliklərindən yan keçməmiĢdir. O, iki 

tarixi romanın – ―Xallı gürzə‖ və ―Ölüm mələyi‖ əsərlərinin müəllifidir.  O, öz 

romanları ilə tarixə səyahət edib həmin dövrdə cəmiyyətdəki problemləri 

qabartmaqla müasir cəmiyyətimizin problemlərini yada salır.  Yazıçı ―hadisəni, 

tipik Ģəraiti‖ müasir dövrlə, real gerçəkliklə müqayisə edərək təhlil predmetinə 

çevirir. Ona görə də onun romanlarında müasirlik prinsipi aktuallıq kəsb edir. 

Əsərlərdən aydın olur ki, müəllif tarixilik prinsipini qorumaq üçün həmin 

dövrün tarixini dərindən araĢdırmıĢ və öyrənmiĢdir. Lakin yazıçı bununla yanaĢı, 

öz təxəyyülündən, Ģəxsi düĢüncəsindən imtina etməyərək tarixi faktla bədii sözü 

birləĢdirib dövrü mükəmməl Ģəkildə təsvir etmiĢdir. Mustafa Çəmənli bu 

əsərlərdə kifayət qədər obyektivliyi qorumağa çalıĢmıĢdır. Çünki subyektivlik 

tarixi anlaĢmazlığa gətirib çıxara bilər. Bizə görə, romanların hər ikisini də tarixi 

romantik tipə aid etmək daha doğru olardı. Çünki yazıçı tarixi xronika prinsipini 
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qorusa da, əsas olaraq mövzu və problematikanı Ģəxsiyyət vasitəsilə  əks edir. 

Yəni müəllifin əsərdə təsvir etdiyi hadisələrin ardıcıllığı xarakterin açılmasına 

yönəldilmiĢdir. 

Onun tarixi əsərləri mövzu baxımından oxĢardırlar.  XVI və XVIII əsrlərin 

mürəkkəb və ziddiyyətli mənzərələrini əks etdirən bu əsərlər – ―Xallı gürzə‖ və 

―Ölüm mələyi‖ – kompozisiya, süjet və üslubi cəhətdən fərqlənirlər. Hər iki əsər 

keçmiĢə müraciətlə müasir dövlətçiliyimizin problemlərinin köklərini üzə 

çıxarır. Tarixi romanların hər birində təsvir etdiyi tarixi Ģəxsləri müxtəlif 

aspektdən təhlil obyektinə çevirir. Pənahəli xan, Təhmasib Ģah, II Ġsmayıl və 

digər tarixi obrazları hökmdar, ata və insan kimi təsvir edir, onlar haqqında 

rmüəyyən təsəvvür yaradır. Yazıçı bu yolla öz qəhrəmanlarının  psixoloji 

durumunu əks etdirməyə çalıĢır. Yazıçının macəraçılıq, hadisəçiliyə olan meyli 

tarixi roman janrının qanunlarını pozmur, tarixiliyin müfəssəl əksinə nail olur. 

Mustafa Çəmənli tarixi romanlarında əhatə etdiyi dövrün problemlərini, 

xalqın yaĢamını, düĢüncəsini, dövləti və xalqı idarəetmə prinsiplərini tarixi 

Ģəxsiyyətlərin simasında mərkəzləĢdirərək təqdim etməyə çalıĢmıĢdır. Bu 

əsərlərdə tarixi-ictimai hadisələrlə fərdin, Ģəxsiyyətin xüsusiyyətləri vəhdət 

halına salınmıĢdı. Məharətlə istifadə olunan bu üslubun təhkiyəyə dərin 

psixologizm qatdığını görürük. ġaxələnən hadisələr fonunda obrazların fərdi 

keyfiyyətlərinin açılmasına yazıçı xüsusi diqqət yetirir. 

Onun tarixi romanları dövrün əsas xüsusiyyətlərini, qanunauyğunluqlarını, 

tarixi mühitin diqtəsini, dinamikasını, müxtəlif tipli obrazları, maraqlı və Ģaxəli 

süjet xəttini özündə birləĢdirir. O, bədii idrak üsulu və estetik əksetdirmə 

vasitəsilə, ümumiləĢdirmə və tipikləĢdirmə yolu ilə dövrün təbii, real, canlı, 

dolğun təsəvvürünü yarada bilmiĢdir.  Təqdim etdiyi obrazlar vasitəsilə biz 

xalqımızın psixologiyasını duya, milliliyini dərk edə, mənəvi-əxlaqi 

xüsusiyyətlərini müəyyənləĢdirə bilirik. Bu səbəbdən də deyə bilərik ki, müəllif 

lüzumsuz təsvirçiliyə, hadisəçiliyə yol vermədən bədii bütövlüyü təmin edə 

bilmiĢdir. 

Yazıçı öz  canlı təhkiyəsi ilə faktlara bədii inandırıcılıq, psixologizm 

qatmaqla qəhrəman və hadisələri daha dolğun, bitkin, tamamlanmıĢ formaya 

salır. 

Bütövlük və daxili bitkinliyə malik bu əsərlər mövzu, ideya, süjet, dil və 

digər komponentləri ilə birgə ideoloji və estetik məna kəsb etməklə yanaĢı, həm 

də ictimai dərki əks etdirir. Bu dərki yazıçı emosional təsiretmə qüvvəsi ilə 

çoxaldır. Tarixin real və obyektiv əksini təqdim edən Mustafa Çəmənli həm də 

subyektiv bədii təxəyyülünün imkanlarından istifadə etmiĢdir.  

Deməli, ―Xallı gürzə‖ və ―Ölüm mələyi‖ romanları tarixi əks etməklə 

bərabər, yazıçının Ģəxsi təxəyyül, dərk və tarixə yanaĢmasını ehtiva edir. Bütün 

bunlar onun tarixə, reallığa, həqiqətə biganə qalmadığını sübut edir. Hadisələri 

obyektiv və subyektiv prizmadan təhlil etməklə o, həyat və həyat hadisələri 

haqda fikir formalaĢdırmağa kömək edir. 

M.Çəmənli roman yaradıcılığına ―Xallı gürzə‖ (1991) əsəri ilə baĢlamıĢdır. 

Qarabağ tarixindən bəhs edən bu tarixi romanın 80-ci illərdə yazılması heç də 

təsadüfi deyil. Hiss edilir ki, Sovet ölkəsində baĢ verən proseslər bir yazıçı, 

vətəndaĢ kimi onu narahat edir. Burada o, əsərin bədiiliyinə diqqət etməklə 

yanaĢı, həm də tarixi faktları bir daha  üzə çıxarmağa    çalıĢmıĢdır. Pənahəli 
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xanın Nadir Ģah sarayından qaçması, qüdrətdən səngərli dağlarda Qarabağ 

xanlığını qurması, möhkəmləndirməsi, onun bütöv Azərbaycan eĢqi ilə yanması 

əsərdə dolğun Ģəkildə öz əksini tapmıĢdır. Sovet rejiminin hələ dağılmadığı bir 

dövrdə belə bir əsərin ərsəyə gəlməsi çox təqdirəlayiq bir hal idi. Erməni 

təxribatlarının kökünü açıq-aydın söyləmək qeyri-mümkün olduğu bir dövrdə 

yazıçı tarixi aspektdən yanaĢaraq ictimai-siyasi hadisələrə öz fikrini bildirir. 

Bununla o, hər bir vətəndaĢa Vətəni saran kabusun, ―ilanın‖ kinini, nifrətini 

xatırlatmağa çalıĢır.  

I Qarabağ müharibəsinin ağrılı dönəmində, 1993-cü ildə mətbuatda ―Xallı 

gürzə niyə dirilir?” [1, s.29] adlı yazı dərc edilmiĢdir. Yazının müəllifi dil-

ədəbiyyat müəllimi Məmməd Novruzov bugünki acımızın, fəryadımızın 

kökünün uzaqlardan gəldiyini və bunu da M.Çəmənlinin ―Xallı gürzə‖ əsərində 

orijinal Ģəkildə gənc nəslə ötürdüyünü qeyd etmiĢdir. Sualın ironik mahiyyəti 

əsərin əsas məğzi ilə üst-üstə düĢür. Çünki yazıçı Qarabağ xanlığının tarixini 

göstərməklə yanaĢı, ermənilərin əsl xəbis simalarını da göstərmiĢ olur. Bədii 

manevrlərlə bizə, dövlətçiliyimizə qarĢı olan düĢmənçiliyin tarixi səbəblərini 

açır. Deməli, ―Xallı gürzə‖ əsəri tariximizi anlatmaq, öyrətməklə bərabər, həm 

də bizə qoynumuzda yatan ilanı – düĢməni göstərir. Bu cəhətdən, Əjdər Fərzəli 

nahaq yerə bu əsəri ―qan yaddaĢımızı oyadan roman‖ adlandırmır. O, 

məqaləsində hələ XVIII əsrdə uzaq diyarlardan gəlməklərinə baxmayaraq 

bizimlə torpaq iddiasına düĢən ermənilərin davranıĢlarını XX əsrdə millətimizə 

―qardaĢ‖ deyib etibar qazandıqdan sonra kürəyimizdən bıçaqlayan, qanımıza, 

namusumuza susayan ermənilərin qəddarlığı ilə paralellər apararaq müqayisə 

edir, onların dəyiĢmədiyini vurğulayaraq deyir: ―Mustafa Çəmənlinin 

romanında, məncə, bu günlə səsləĢən həqiqət budur və nə qədər ki, biz bu 

həqiqəti dərk etməmiĢik, ocağımızın baĢında həmiĢə çaqqallar ulayacaq, 

kimdənsə taleyimizə imdad diləyəcəyik‖ [3, s.213]  

―Xallı gürzə‖ romanını oxuyanda aydın hiss olunur ki, yazıçı Qarabağ 

tarixini dərindən öyrənmiĢ və faktlardan lazımi səviyyədə bəhrələnə bilmiĢdir. 

Əsərdə Mirzə Camal CavanĢirin ―Qarabağ tarixi‖, Salman Mümtazın 

―Məhəmmədhüseyn xan MüĢtaq‖, H.Ə.Dəlilinın ―Azərbaycanın cənub 

xanlıqları‖, Əhməd bəy CavanĢirin ―Qarabağ xanlığının 1747-1805-ci illərdə 

siyasi vəziyyətinə dair‖ və s. mənbələrin təsiri duyulmaqdadır. Müəllif romanda 

rəsmi faktların bədii əksinə nail olmuĢ, onları Ģəxsi duyumu və müĢahidələri ilə 

zənginləĢdirmiĢ, ümumiləĢdirmələr aparmaqla ərək dövrün ictimai-sosial, siyasi, 

iqtisadi vəziyyətini, o dönəmin mürəkkəb və ziddiyyətli məqamlarını əks 

etdirməyə, tipik Ģəraitdə tipik xarakterlər yaratmağa nail olmuĢdur.  

Qarabağ tarixinin bədii-fəlsəfi dərkini ―Xallı gürzə‖ əsərinə hopdurmağa 

çalıĢan yazıçı, əsasən, məqsədinə nail olmuĢ, maraqlı bir nəsr əsəri yarada 

bilmiĢdir. ƏdəbiyyatĢünas, tənqidçi Vaqif Yusifli onun ilk romanı haqda belə 

qənaətə gəlir ki, ―Xallı gürzə”nin yazıldığı tarixdən on-on iki il keçəndən sonra 

yenə oxudum və romanın Azərbaycan tarixi nəsrində yerini, rolunu 

müəyyənləĢdirməyə cəhd etdim. Bir anlığa görkəmli ədibimiz – tarixi romanlar 

ustası Yusif Vəzir Çəmənzəminlini xatırladım. Onun “Qan içində” romanı, 

sözsüz ki, Azərbaycan tarixi romanları içərisində seçilir. Bu əsər mövcud 

“Qarabağnamə”lərin durulmuĢ, sanki süzgəcdən - ələkdən keçirilmiĢ bədii 

ifadəsidir. Məncə, “Xallı gürzə” bu mənada ikinci bir tarixi romandır ki, 
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Qarabağ xanlığının, onun banisinin və eyni zamanda həmin dövrdə Azərbaycan 

xanlıqlarının bir-biriylə münasibətlərinin bədii tarixini əks etdirir [5, s.4]. 

Həqiqətən də, belədir. Bu mövzuda yazılmıĢ əsərlərlə müqayisə apararkən aydın 

olur ki, M.Çəmənlinin ―Xallı gürzə‖ əsəri zaman, məkan, xarakter, dil 

baxımından daha zəngin və koloritlidir. 

M.Çəmənlinin ―Xallı gürzə‖ tarixi romanında isə Pənahəli xan obrazının 

təsviri tam və bitkindir. Yəni o, Pənahəli xan obrazını tarixi aspektdə, real 

faktlara əsaslanaraq yaratsa da, onun daxili aləmini, düĢüncələrini, hadisələrə 

münasibətini ifadə etməyi unutmur. Məsələn, Pənah bəyin Nadir Ģahın ölümünü 

eĢitdikdə verdiyi təpki çox haqlı və ədalətlidir:  

- Nadir mənim düĢmənim idi, lakin xalqının düĢməni deyildi. O, adi adam 

deyildi, Ġranın Ģahı, qoçaq, mərd, böyük sərkərdəydi. Nadir Ģah bir gün kimi 

ƏfĢar tayfasından doğulmuĢ bir türk oğluydu. Böyük sərkərdələri analar hər gün 

doğmurlar. Qorxuram Nadirdən sonra camaatımızın baĢı çox müsibət çəksin [2, 

s.42]. 

Namərdlər tərəfindən xaincəsinə öldürülmüĢ Nadir Ģaha yas saxlamağı, 

Quran oxutmağı onu göstərir ki, Pənah bəy Ģəxsi hisslərinə, emosiyalarına 

yenilmir, hadisələri xalq mövqeyindən təhlil edir. Nadir Ģaha olunmuĢ qəsdi əks 

etməklə müəllif tarixi oxucuya xatırladır və dövlətçiliyimizin əsas 

maneələrindən olan xəyanət problemini tənqid edir. Can və mal qorxusu ilə 

yanında duran, itaət edənlərdən dost olmaz fikrini dialoq vasitəsiylə 

əsaslandırmağa çalıĢır. Müəllif Pənahəli xanın düĢüncələri ilə Nadir Ģahın 

xarakteri, onun Azərbaycan dövlətçiliyində yeri haqqında təsəvvür yaratmağa 

nail olur. 

―Xallı gürzə‖ romanında  xronoloji təfsilata aid hadisələr bir məqsədə, 

əsərin əsas ideya daĢıyıcısı olan Pənah xanın bir Ģəxsiyyət və siyasi xadim kimi 

formalaĢmasının  real əks olunmasına xidmət edir. Yazıçı Pənahəli xanın 

həyatını təsvir etməklə bərabər, həm də dövrün ümumi mənzərəsini yarada 

bilmiĢdir. Bir tarixçi dəqiqliyi ilə faktları seçib bədiiləĢdirmiĢ, konkret bir 

təsəvvür yaratmıĢdır. O, Pənahəli xanın bütöv Azərbaycan ideyasını əsər boyu 

əsas tutmuĢ və buna qarĢı olan qüvvələri, maneələri əks etdirməyə çalıĢmıĢdır. 

Onun qələmində faktlar ümumi ideyanı konkretləĢdirən vasitəyə çevrilir. 

El ağsaqqalı Seyid Ġmran dədə-baba yurdunu Pənahəli xana həvalə edəndə, 

- ilan kimi torpaq yalaram, amma düĢmənə bir ovuc torpağımızı vermərəm [2, 

s.42], - deyə cavab verir. Bir cümlədə böyük Vətən sevgisi, arzusu hiss edilir. 

Ümumiyyətlə, bütün əsər boyu biz bu sevgini yaxından hiss edirik.  

Ayrı-ayrı hadisələr, lövhələr, hər hansı bir situasiyada məsələyə münasibət 

qəhrəmanı bədii obraz səviyyəsinə qaldırır. Beləliklə, Pənahəli xan həm dövlət 

xadimi, həm ata, həm də bir insan kimi oxucunun diqqətini cəlb edir. O dövrün 

tarixi hadisələrinin bu günlə səsləĢməsi əsərin bədii dəyərini xeyli dərəcədə 

artırır, tarixiliklə müasirliyin vəhdəti müəllif qayəsinin ifadəçisinə çevrilir. 

Romanın süjet xəttinin əsasını Pənahəli xanın Qarabağ xanlığını yaratması təĢkil 

etsə də, müəllif həmçinin xalqın məiĢətini, adət-ənənələrini, etnoqrafiyasını, 

mərkəzləĢdirilmiĢ dövlət naminə apardığı mübarizəni  bədii vasitələrlə 

oxucusuna təqdim edir.  
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Yazıçı kompleks Ģəkildə təsvir etdiyi səciyyəvi hadisələr, epizodlar 

vasitəsi ilə keçmiĢimiz haqqında təsəvvür yaratmağa nail olur  və müasir 

oxucunu tarixin ibrət dərslərindən bəhrələnməyə səsləyir.  

―Xallı gürzə‖ əsərini roman janrının tarixi-realist tipinə aid etmək olar. 

Tarixi xronikanın xüsusiyyətlərini, əks etdiyi dövrün epoxal və təfsilatlı təsviri, 

xronoloji prinsipi özündə daĢıyan bu əsər bütünlüklə Pənah xanın obrazı və onun 

Qarabağ xanlığını yaratması ilə bağlıdır. Burada əsasən tarixi hadisələrin 

təfsilatlı təsvirinə önəm verilir. Əsərdə mövcud olan bədii Ģərtilik tarixiliyin 

daha dürüst təqdimi üçün əsas vasitəyə çevrilir. Tarixiliyin özü isə müəllif üçün 

gerçəkliyin mahiyyətini anlamaq və anlatmaq, ondan ibrət götürmək vasitəsidir.  

Müəllif əsərdə milli birlik, müstəqillik, milli yaddaĢ uğrunda mübarizə 

aparan Pənahəli xan obrazını dolğun və təbii yaratmıĢdır. Pənahəli bəy öz 

əməlləri, xalqa qayğısı, adət-ənənələrə hörməti ilə xalqın gözündə ucalır və xalq 

onu özünə baĢçı, xan təyin edir.  

Əlbəttə, yazıçı bu həyatı idealizə  etmir. Onu problemləri və faciələri ilə 

birlikdə oxucu mühakiməsinə verir, qan davalarının yaratdığı müsibətlərə diqqəti 

çəkir. Müəllüf oxucunun nəzərini insanın öz əqidəsinə, mənliyinə sədaqəti, 

saflığını və inamını qoruyub saxlaya bilmə bacarığına yönəldir.  Bununla o 

demək istəyir ki, yalnız mənən güclü və iradəli insanlar əyilmədən  problemlərin 

öhdəsindən gələ bilərlər. 

Xallı gürzəni Azərbaycanımızı əzəl gündən izləyən xəbis, qəddar bir 

niyyət, qara tale, iyrənc bir ruh, amansız alın yazısı [1, s. 26] kimi görən Nazim 

Axundov M.Çəmənlinin Qarabağ tarixinə aid faktlara sadiq qaldığını, yazıçı 

təxəyyülü vasitəsilə maraqlı, bədii, tarixi epik lövhələrlə zəngin əsər yaratdığını 

söyləyir. 

Ümumiyyətlə, yazıçı bu əsərində süjet xətti, konfliktləri ilə birgə bədii 

mətnin tarixilik, bədiilik, aktuallıq və müasirlik prinsiplərinin öhdəsindən 

gəlmiĢdir. Vaqif Yusiflinin bu fikirlərində həqiqət var ki, yaxĢı roman yazmaq 

üçün müasir cəmiyyəti, eləcə də tarixi həqiqətləri dərindən öyrənmək lazımdır, 

bu həqiqətləri bədii həqiqətlərə çevirməlisən, müasir roman texnologiyasına 

bələd olmalısan, təsvir etdiyin hadisələr və obrazlar, istər mistik olsun, istər 

real, XXI əsr insanının düĢüncəsini, dünya, həyat, mənəviyyat kredosunu əks 

etdirməlidir.  Artıq “kolxoz”, “istehsalat”, Ģablon sevgi romanlarının vaxtı 

keçib, ƏSRĠN ĠNSANI görünməlidir. Mürəkkəb taleyi ilə [4, s.20-21].  

ƏdəbiyyatĢünas-tənqidçinin sözlərinə istinadən demək olar ki, M.Çəmənli 

bu iĢin öhdəsindən ustalıqla gəlmiĢdir.  O, bu romanla tarixi Ģəxsiyyətləri, 

hadisələri yaradıcı təxəyyülü ilə zənginləĢdirərək bədii həqiqətə çevirə bilmiĢdir. 

Canlı dilə və dinamikliyə malik olan ―Xallı gürzə‖ romanında əsas qəhrəmanın 

ictimai fəallığı və fəaliyyətinin epik planda təsviri M.Çəmənlinin roman janrında 

əldə etdiyi müvəffəqiyyətidir. Tarixin keçmiĢ səhifələri, hər bir azərbaycanlı 

vətəndaĢının qəlbini söküb parçalayan vətən dərdi, mənəvi əzablara səbəb olan 

psixoloji məqamlara yazıçı tərəfindən həssaslıqla yanaĢılır və hər abzas, hər 

səhifə oxucuda dərin sevgi, eyni zamanda, təəssüf dolu təəssürat yaradır.   
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РЕЗЮМЕ 

АЙНУРА БАБАЕВА  

МЕСТО «ПЯТНИСТОЙ ГАДЮКИ» В РАЗВИТИИ ЖАНРА ИСТОРИЧЕСКОГО 

РОМАНА  
Изучение понятия истории в литературе актуально с точки зрения историчности, 

современности, народности, художественно-эстетического. Поэтому считается 

необходимым изучать жанровые, тематические и идейные особенности исторических 

романов. Эти произведения, создающие мост между прошлым и настоящим, отражают 

историческую личность и реальные события связанные с ней. Таким образом, открывается 

новый взгляд на историю.  

Начиная с М.С. Ордубади жанр азербайджанского исторического романа со 

временем расширяет свои границы и может приобретать другие оттенки, выходя из 

традиционного стиля. Каждый писатель, обращающийся к этому жанру, затрагивает 

актуальные проблемы времени со своим подходом и стилем. 

М.Чеменли, один из ярких представителей современной азербайджанской 

литературы, обращался к жанру исторического романа для выражения своих мыслей, не 

оставаясь равнодушным к проблемам времени и среды. Его произведения «Пятнистая 

гадюка» и «Ангел смерти» отвечают особенностям жанра. Основной объект этого 

исследования, роман «Пятнистая гадюка», посвящен истории создания Карабахского 

ханства. В этом романе, описывающем историю родины, мы встречаемся с такими 

историческими личностями, как Панахали-хан, Ибрагимгулу-хан, Карим-хан Занд, 

Фатали-хан Афшар. На фоне жизнедеятельности Панахали хана и большой любви к 

стране писатель еще раз знакомит юного читателя с нашими внутренними и внешними 

врагами на пути к государственности. Идеи, события и мысли, описанные в произведении, 

адекватны современности. Язык произведения, написанного в традиционном стиле, прост, 

ясен и доступен любому читателю. Помимо создания объективной картины истории и 

этнографии Карабаха, М.Чаманлы проводил художественные параллели между 

человеком, временем и судьбой. Динамизм событий в произведении отражающий нашу 

национальную самобытность создает эффект приключения. 

Ключевые слова: история, Мустафа Чеменли, современность, Карабах, Панахали 

хан 

 

SUMMARY 

AYNURE BABAYEVA  

THE PLACE OF THE "SPOTTED VIPER" IN THE  DEVELOPMENT OF THE 

HISTORICAL NOVEL GENRE 

The study of the concept of history in literature is relevant from the point of view of 

historicity, modernity, nationality, artistic and aesthetic. Therefore, it is considered necessary to 

study the genre, thematic and ideological features of historical novels. These works, which create 

a bridge between the past and the present, reflect the historical figure and the real events 

associated with it. Thus, a new perspective on history opens up. 

Starting with M.S. Ordubadi, the genre of the Azerbaijani historical novel expands its 

boundaries over time and can acquire other shades, leaving the traditional style. Each writer 

addressing this genre touches on the current issues of the time with his own approach and style. 

M. Chemenli, one of the prominent representatives of modern Azerbaijani literature, 

turned to the genre of the historical novel to express his thoughts, not remaining indifferent to the 

problems of time and environment. His works "Spotted Viper" and "Angel of Death" correspond 

to the peculiarities of the genre. The main object of this study, the novel "The Spotted Viper", is 

devoted to the history of the creation of the Karabakh Khanate. In this novel, describing the 

history of the motherland, we meet such historical figures as Panahali Khan, Ibrahimgulu Khan, 
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Karim Khan Zand, Fatali Khan Afshar. Against the background of the life of Panahali Khan and 

great love for the country, the writer once again introduces the young reader to our internal and 

external enemies on the way to statehood. The ideas, events and thoughts described in the work 

are adequate to the present. The language of the work written in the traditional style is simple, 

clear, accessible to any reader. In addition to creating an objective picture of the history and 

ethnography of Karabakh, M. Chamanli drew artistic parallels between man, time and fate. The 

dynamism of events in the work, reflecting our national identity, creates the effect of an 

adventure. 

Keywords: history, Mustafa Chamanly, modernity, Karabakh, Panahali Khan 
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IMPACT OF GENDER FACTOR IN LANGUAGE ACQUISITION 

All the findings in this article conclude that the neurobiological basis for the development 

of such a complex communication system is weaker and that boys are more prone to disorders. 

In this review, we have presented a number of studies in the field of neuroimaging that 

offer components that can help to address the gender gap mentioned. 

Numerous studies have clearly shown a link between sex hormones and developmental 

outcomes. In addition, the anatomical, histological, and brain activation differences of the word 

and language brain have been documented. 

Overall, the functioning of the female brain seems to give women a special advantage in 

acquiring more communication and language systems than men. The specific mechanisms that 

lead to and contribute to the development of this advantage have yet to be fully revealed. 

Key words: gender, language acquisition, language development, femininity, masculinity 

 

Masculinity and femininity are represented in a number of different ways 

in our surrounding. The way people dress and how they do their hair convey 

how sex determines them according to the social structure or the male and 

female categories of a person. Gender is very dependent on how we describe 

ourselves, and may even affect the words we use in our everyday life. 

Although sex may not seem to be related to language, unexpectedly it is. 

There are innumerable studies showing a strong link between gender and 

language acquisition, development, and  its use. Gender seems to have an 

undeniable influence on the development of language, even from a variety of 

historical and cultural perspectives. 

Gender may play an important role in sex education or in learning the 

mother tongue of young children. In many societies, infants and young children 

spend more time with female educators, so early language is often imitated by 

female speakers [1, 44]. 

In most language groups, young girls learn the language a little faster than 

boys, but this is the case in middle childhood. Gender differences in language 

use occur early; Girls are more likely to use language as part of emotional 

relationships with others, while boys use language to describe things and events. 

On average, girls also learn to read a little earlier than boys, but this is the 

same as middle childhood. However, women perform slightly higher than 

average men in tests that measure speech acuity and productivity throughout 

their lives [2, 98]. 

There are some important differences in the development of language and 

how people express themselves on the basis of gender as well. 

For example, women generally use the language more closely or in close 

contact with others. Women have a greater vocabulary, using language more 

easily to express their feelings and emotional states. 

Men, on the other hand, use language more confidently and are more likely 

to suppress or retain their emotions. As a result, men do not express their 
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feelings verbally. It should be noted that this is generalized and applies to all 

men and women in the world. 

The way men and women use the language also varies according to the 

language in question. For example, some research states that female speakers of 

Chinese speak in a quieter and more passive voice than male speakers [4]. These 

differences have not been consistently documented in other languages. 

Some kind of database was needed to explore the differences in college 

foreign language preferences of men and women. Initially, the idea was to 

collect data using master databases declared from universities in the United 

States.  

But with this idea, more than one problem arose. In a few universities with 

up-to-date databases, there were many errors, such as defining a Spanish major 

and a Spanish Literature major in two different departments, both not in the 

foreign languages department.  

Another inconsistency is that universities often have different requirements 

for what constitutes a major. For example, the same requirements for a Russian 

minor at Yale University are accepted as a Russian major at the University of 

New Hampshire. Additionally, some databases count students twice for different 

categories, meaning that a German major will also fall under a Germanic 

Languages major.  

Because of this wide range of issues, it made more sense to rely on a 

comprehensive database rather than separate databases from different 

universities [4]. The website of the National Center for Education Statistics 

provided this comprehensive database.  

From this website, which analyzes educational data from all schools in the 

United States, I was able to find a database of degrees awarded, put together by 

the Institute of Educational Sciences. This database consists of accredited 

universities and their degrees reported after graduation. 

Among all the forms on Earther's face, humans have a unique ability to 

communicate using the symbolic communication system, that is, verbal and 

written language. This ability has contributed to the prosperity of mankind and 

has given more benefits than any other species.  

The very complex language allowed people to establish a very precise and 

complex communication within the tribe [5]. The complexity of the human 

language can be explained by a dictionary of about 42,000 words for an average 

20-year-old child. 

Such a complex system of communication is the backbone of our ever-

changing public relations. The Social Brain Hypothesis emphasizes the 

importance of social connections for the development of the general 

phylogenetic brain, as well as for the development of multi-complex cognitive 

abilities that allow the use of symbolic communication systems.  

This hypothesis suggests that the ―cognitive demands of living in complex 

social groups‖ are the driving force behind the growth of the human brain and 

the development of complex functions. In addition, the hierarchy within social 

groups led to members of the group taking on different social roles.  

Typically, female primates were engaged in raising children, collecting 

food, and building household utensils, while men were hunting. ―Women‘s 
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work‖ is believed to have contributed to the functional evolution of speech 

spaces, and ―men‘s work‖ has contributed to men‘s visual and spatial 

advantages. 

Numerous studies have confirmed higher levels of speech in women [5]. 

The differences between men and women were confirmed not only for the study 

of the first language, but also for the acquisition of a foreign language.  

Research in other primates suggests that gender differences in human 

communication and language skills may stem from differences between men and 

women in social tendencies that are ―fundamentally rooted in our biological and 

evolutionary heritage‖. For example, gender differences in social trends are 

documented in wild baby chimpanzees.  

Likewise, newborn female articles look at faces more clearly than men, 

and in 4-5 weeks show more effective behaviors such as gestures, gestures, and 

intimacy with familiar and unfamiliar human educators.  

Free-size rhetorical articles have highlighted gender-related differences in 

the level of production of social voices, reaffirming that women are more reliant 

on voice communication, which can play an important role in language 

evolutionary theories. 

However, it is important to note that the differences in a person's verbal 

performance are not very subtle and are not consistently found in different 

linguistic issues, with varying results in different age groups. 

It has long been known that boys and girls differ in the pace of language 

development. More than 60 years ago, McCarthy said, ―These differences are 

statistically significant, but a careful observer cannot ignore the remarkable 

sequence of these small differences that are consistently analyzed, each 

conducted by a different tester, and different methods are used, and different 

methods are used [4].  

"A recent literature review has confirmed that there are gender differences, 

but they are limited and are often influenced by various factors, such as age and 

function. emphasizes that their influence depends largely on their age and 

language. 

Boys seem to have ―weaker‖ or ―slower‖ abilities to learn a language. 

Boys represent more than 70% of late speakers and only 30% of early speakers. 

Research on the development of early language (the first three years of life) 

finds consistent differences between boys and girls in the process of developing 

early communication and language learning.  

These differences are seen not only in the development of the language 

system, but also in the development of general social communication skills. In 

the development of many communication features, boys lag behind girls - eye 

contact, gesture use, gesture imitation, joint attention, social reference, and so on 

[4].  

However, differences in language development can be the product of 

differences in the development of society as a whole. communication systems, 

early gender differences, and speaking skills have been studied in more detail. 

In the early years of life, girls learn the language faster than the average 

boy and have vocabulary. For example, in 16 months, girls have 95 dictionaries 

and boys have 25 dictionaries. A similar pattern is confirmed in the acquisition, 
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understanding and production of different languages, in lexical and grammatical 

development [3].  

For example, boys produce girl combinations after an average of 3 months. 

The biggest differences between the sexes are at the developmental points when 

children develop new communication and language skills. 

The pathologies of communication, speech, and language vary in etiology, 

prediction, and presentation. In clinical settings, it is important to first 

distinguish between communication, speech, and speech disorders. 

 Although these terms seem to be similar and interchangeable, 

communication skills (communication knowledge, verbal and non-verbal) are 

important for language acquisition (a system of symbolic symbols used for 

complex communication).  

Dialogue refers to the language system engine (acoustic signal production) 

as the last ―connection‖ of the development chain, and is one of the possible 

ways to express the language (the other is to write, sign, etc.). 

One of the most interesting phenomena in the regulation of 

communication, language and speech disorders is the strong risk factor for the 

mentioned pathologies of the male genitalia and the protective factor for the 

female genitals.  

Speaking, language and communication skills vary greatly among the 

general population. Given the many areas of the brain and the complexity of 

cognitive and motor movements, how many years it takes to develop language or 

communication skills, and the important role that the environment plays in 

developing these skills, it is clear. that we are dealing with multifaceted systems 

that take years to build.  

Nonetheless, despite the enormous differences that exist regardless of 

gender; men and women, as a group, show consistent differences in 

communication and speaking skills.  

Numerous epidemiological studies have found that boys have significantly 

higher levels of communication, language, and speech disorders than girls. 

Similarly, the process of developing normal communication and language skills 

is faster and more developed in girls than in boys. 
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XÜLASƏ 

FATĠMƏ ĠSMAYILLI 

DĠL ÖYRƏNĠLMƏSĠNDƏ CĠNS FAKTORUNUN TƏSĠRĠ 

Məqalədə bütün mürəkkəb ünsiyyət sisteminin inkiĢafının neyrobioloji əsaslarının daha 

zəif olduğu və oğlanların nitq qüsurlarına daha çox meylli olduğundan bəhs edilir. Həmçinin, 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 

qeyd olunan gender boĢluğunu aradan qaldırmağa kömək edə biləcək komponentlər təklif edən 

neyroimaging sahəsində bir sıra tədqiqatlar təqdim edilmiĢdir. 

Cinsi hormonlar və inkiĢaf nəticələri arasında əlaqəni açıq Ģəkildə göstərən çoxsaylı 

tədqiqatlardan da nümunələr göstərilmiĢdir. Bundan əlavə, söz və dil beyninin anatomik, 

histoloji və beyin aktivasiya fərqləri sənədləĢdirilmiĢdir. 

Ümumiyyətlə, qadın beyninin iĢləməsi xüsusiyyətləri, qadınlara kiĢilərdən daha çox 

ünsiyyət və dil sistemi əldə etməkdə üstünlük verir. Bu üstünlüyün inkiĢafına səbəb olan və ona 

töhfə verən spesifik mexanizmlər isə hələ tam açıqlanmayıb. 

Açar sözlər: cins, dil mənimsəməsi, nitqin inkiĢafı, qadın cinsi, kiĢi cinsi. 

 

РЕЗЮМЕ 

ФАТИМА ИСМАИЛЛЫ 

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА НА ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА 

Выводы сделанные в этой статье позволяют утверждать, что нейробиологическая 

основа развития коммуникаций сложнее, и что мальчики более склонны к нарушениям. 

В этом обзоре мы представили ряд исследований в области нейровизуализации, 

которые предлагают ряд решений для устранения этого гендерного разрыва. 

Многочисленные исследования ясно продемонстрировали влияние половых 

гормонов на развитие. Кроме того, были обнаружены различия в анатомической, 

гистологической активации мозговой деятельности между лингвальными частями мозга. 

В целом, функционирование женского мозга, по-видимому, дает женщинам особое 

преимущество в коммуникациях и лингвальной функции, чем мужской мозг. Конкретные 

механизмы, которые приводят и способствуют развитию этого преимущества, еще 

предстоит полностью раскрыть. 

Ключевые слова: пол, овладение языком, развитие речи, женственность, 

мужественность. 

 

 
 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCAN MÜHACĠRƏT ƏDƏBĠYYATININ BƏZĠ ASPEKTLƏRĠ  

 

Mühacirət həyatı tarixin bir çox mərhələlərində mövcud olmuĢdur. Azərbaycanın 

görkəmli Ģəxsiyyətləri də mühacirətdən yan keçməmiĢdir. Onların mühacirətdə üzləĢdiyi 

çətinliklər yaradıcılıqla məĢğul olmağa mane ola bilmədi. Ölkəmizi Avropada tanıdan Ceyhun 

Hacıbəyli, Banin (Ümmülbanu Əsədullayeva), Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əhməd bəy Ağaoğlu, 

Səməd Ağaoğlu, Əlimərdan bəy TopçubaĢov, Əhmədiyyə Cəbrayılov kimi görkəmli Ģəxsiyyətləri 

nümunə gətirmək olar. Mühacirətdə yaĢadıqları dövrdə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda 

həyatlarının sonuna qədər öz fikirlərindən dönməyib, sovet imperiyasına qarĢı mübarizə 

aparmıĢdırlar. Bəziləri vətənə geri qayıtmıĢ, bəziləri isə qürbətdə vəfat etmiĢdir, əbədi 

ezamiyyətə məhkum olmuĢdur. YaĢadıqları ölkədə publisistik yazıları ilə Azərbaycanın milli 

dəyərlərini, tarixini, ədəbiyyatını, musiqisini nəinki Avropada, dünyada tanıtmıĢlar. Onlardan 

bəzilərinin övladları hələ də xarici ölkələrdə yaĢayır və valideynləri haqqında əsərlər, 

memuarlar yazırlar. 

         Mühacirət haqqında bir çox yazıçılarımız, Nikbur Cabbarlı, Abid Tahirli, Xaliddin 

Ġbrahimli, Mövsüm Əliyev, ġamil Qurbanov, Elçin Əfəndiyev və digərləri kitablar yazmıĢ, 

məqalələr çap etmiĢdilər.  

Açar sözlər: Mühacirət ədəbiyyatı; Azərbaycan mühacirəti; Ceyhun Hacıbəyli; Əhməd 

bəy Ağaoğlu; Ümm el-Banu (Banin) Əsədullayeva, Ġren Məlikoff. 

 

          Tarixin inkiĢaf mərhələsində mühacirət  həmiĢə mövcud olmuĢdur. 

Müxtəlif səbəblərdən yaranan mühacirət ümumbəĢəri məsələdir. Hər dildə 

mövcud olduğu kimi mühacirət sözü azərbaycan dilində də mövcuddur və baĢqa 

dillərlə müqayisədə eyni mənaya malikdir. Mühacir, mühacirət sözlərinin 

mənası ərəb mənĢəlidir. "Azərbaycan dilinin izahlı lüğət" ində bu sözlərin 

mənası bu cür təsvir olunur: 1. Mühacir siyasi-iqtisadi və ya dini səbəbdən baĢqa 

ölkəyə köçüb orada yaĢayan adam; 2. Siyasi mühacir yeni yerə, yeni torpaqlara 

köçən və ya köçürülən adam. Bir baĢqa lüğətdə "Azərbaycan Sovet 

Ensiklopediyası"nda mühacir baĢqa yerə köçən, mühacərət isə insanların 

müxtəlif səbəblərdən, siyasi, dini, iqtisadi və s. baĢqa yerə köçməsi və ya 

məcburi köçürülməsi mənasında verilmiĢdir. Mühacir Ģəxslər isə öz vətənini 

müxtəlif səbəblərdən könüllü və yaxud məcburi Ģəkildə tərk edib baĢqa ölkədə 

yaĢayan vətəndaĢlar kimi təsvir olunur (1. s. 137).  Mühacirəti anlayıĢı 

mühacirətĢünaslıq sahəsəində mötəbər söz sahibi Nikpur Cabbarlının  əsərində 

geniĢ təhlil olunmuĢdur (6. s.11).  

 Le Petit Larousse illustré fransızca lüğətində émigration belə izah olunur: 

action de quitter son pays, sa région pour des raisons politiques, économiques et 

religieuses. (siyasi, iqtisadi və dini səbəblərdən ölkəsini tərk etmək). Émigré- 

personne qui a quitté son pays pour des raisons politiques, économiques, etc. qui 

est installé dans un autre pays (öz ölkəsini iqtisadi, siyasi, dini səbəblərdən tərk 

edib baĢqa ölkədə məskunlaĢan adam) (2. s. 361). Etimoloji cəhətdən émigration 

sözü latın mənĢəlidir emigrare, emigro sözündən yaranmıĢdır. Müxtəlif 

səbəblərdən bir ölkədən köçüb getmək mənasını verir. Bu səbəblər müxtəlif ola 

bilər; müharibə, siyasi represiyalar, etnik və dini münaqiĢələr, irqçilik, təhsil 
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almaq və peĢə ilə bağlı. Fransızca olan bu lüğətdə yuxarıda qeyd etdiyimiz 

mənanı kəsb edir. Bu müqayisədən belə qənaətə gəlmək olar ki, mühacirət və 

mühacir məfhumu siyasi, iqtisadi və dini səbəblərdən məcburi və ya könüllü 

baĢqa ölkəyə köçüb orada yaĢamaq kimi izah olunur. 

           Ümumiyyətlə, mühacirətdən danıĢarkən ilk olaraq  II Dünya müharibəsini 

düĢünürük. Dünyada ən böyük mühacirət axını məhz bu ərəfədə baĢlamıĢdır. II 

Dünya müharibəsinə qədər öz ölkələrini zaman-zaman tərk edib qürbətdə 

yaĢayanlar da az deyildi. Müharibə zamanı milyonlarla insan öz vətənlərindən 

uzaq düĢdü. Əsir düĢənlər də az deyildi. Mühacirlərin çoxu aclıqdan, yoluxucu 

xəstəliklərdən dünyasını dəyiĢmiĢdi. Avropa ən çox mühacir, qaçqın qəbul edən 

sığınacaq yeri idi. 

 Bəzən mühacirətdə yaĢamağa məhkum olmağın baĢqa səbəbləri də olur. 

Bu səbəblər müxtəlif ola bilər, məsələn hər hansı iĢlə bağlı, ezamiyyət, 

diplomatik iĢ, təhsil almaq, hərbi xidmət kimi motiflərlə baĢqa ölkəyə səfər edən 

insanların müxtəlif səbəblərdən ya məcburi, ya da könüllü həmin ölkədə 

mühacirətdə yaĢamasını qeyd etmək olar. Buna misal olaraq Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti parlamentinin  1919-cu ildə Paris sülh konfransına göndərdiyi 

nümayəndə heyətini deyə bilərik. Konfransda iĢtirak məqsədilə Fransaya gedən 

bu ziyalılar siyasi səbəbdən vətənə geri qayıda bilməmiĢ, həyatlarını qürbət 

ölkədə keçirmiĢlər. Əbədi ezamiyyətə məhkum olmuĢ siyasi mühacirətin 

görkəmli nümayəndələri Əlimərdan bəy TopçubaĢov, Ceyhun Hacıbəyli, Mir 

Yaqub Mirmehdiyev (Mehdizadə), Əkbər Ağa ġeyxülislamov, Abbas bəy 

Atamalıbəyov, Məhəmməd Məhərrəmov idi.   

 Təhsil məqsədilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti  tərəfindən xarici 

ölkələrə göndərilən bəzi tələbələr vətənə geri qayıda bilməyib, mühacirətdə 

qalmağa məcbur olmuĢlar. Bu tələbələrdən biri Hilal Hacı Mirzə Məhəmməd 

bəy oğlu MunĢidir (MunĢizadə). O, təhsilini dağ-mədən mühəndisliyi sahəsində 

davam etdirmək üçün Berlin Universitetinə göndərilmiĢdir. Lakin rus 

qoĢunlarının 1920-ci ildə Azərbaycana qarĢı iĢğalı onun vətənə dönməsinə mane 

olmuĢ, bu səbəbdən Almaniyada mühacirətdə qalmıĢdır  (2. s. 225-226).   

        Mühacirlərin xarici dövlətlərə axını XIX əsrin yarısından baĢlamıĢdır. XIX 

əsrin sonlarına yaxın bu hadisə artmağa baĢladı və bunun qarĢısını almaq üçün 

sərtləĢdirilmiĢ qaydalar tərtib olundu. Amma mühacirətdə yaĢamağı qarĢısına  

məqsəd qoyan bu insanlara heç bir qayda mane ola bilmədi. Bunlardan bəziləri 

vətənə qayıtmağa təĢəbbüs göstərsə də, mümkün olmadı. Bəziləri isə qürbətdə 

məskunlaĢıb  vətənə qayıtmaqdan imtina edərək ömürlərinin sonuna qədər 

mühacir olduqları ölkələrdə yaĢayıb həyatla vıdalaĢdılar.   

 Bəzi soydaĢlarımızın mühacirətdə yaĢamağı üstün tutmasının, cəbhədən 

vətənə qayıda bilməməsinin səbəbi, sovet qoĢunlarına qarĢı döyüĢmələri idi. 

Məlum məsələdir ki, onlar ölkəyə qayıtsaydılar ya edam olunacaq ya da Sibirə 

sürgün ediləcəkdilər.  

 BaĢqa ölkələrdə olduğu kimi "mühacirət" anlayıĢı Azərbaycan da yan 

keçməmiĢdi. Azərbaycan mühacirətinin təĢəkkülü və inkiĢafı müxtəlif amillərlə 

özünü əks etdirir. Mühacirət və mühacir məfhumları həm könüllülük, həm də 

məcburiyyət prinsiplərinə əsaslanır. Dünyada fərqli yaĢayıĢ standartları, 

məsələn, iqtisadi, demoqrafik,  mədəni fikir ayrılıqları, geosiyasi böhranlar, 

müharibələr, inqilablar və s. insanları mühacirətdə yaĢamağına səbəb olur. XIX 
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əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərinə qədər Azərbaycandan bir çox yazıçı, 

maarifçilər, elm adamları Fransaya üz tutdular. Bu mühacirət axınları çağdaĢ 

tarixin müxtəlif məqamlarını müĢaiət edirdi və müxtəlif səbəbləri əks etdirirdi; 

mədəni, siyasi, iqtisadi, və s. Bu nəslin ən parlaq nümunəsi Ümm el-Banu 

(Banin) Əsədullayeva idi.  Ili bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və bir çox soydaĢlarımız Türkiyə, Ġran və 

Avropaya mühacirət etmiĢdir.  

Fransada mühacirətdə yaĢayan soydaĢımız görkəmli Ģəxsiyyətlərdən biri də 

Yusif Vəzir Çəmənzəminlidir. O, mühacirətdə üç il yaĢamasına baxmayaraq 

özünəməxsus yaradıcılığı ilə seçilir. Parisdə keçirdiyi günlər onun həyatının ən 

çətin və acınacaqlı mərhələsi hesab etmək olar. Maddi çətinliklərə düçar olan 

yazıçı avtomobil zavodunda fəhlə içləyirdi. QarĢılaĢdığı çətinliklər, mənəvi 

problemlər, məhkum olduğu həyat onu heç cür ruhdan salmırdı. Bütün bunlara 

baxmayaraq Y.F. Çəmənzəminli "Paris xəbərləri" qəzeti ilə əməkdaĢlıq edərək  

publisistik məqalələrini dərc etdirirdi. Öz əsərlərində xalqımızın tarixini, milli 

dəyərlərini, folklorunu, mədəniyyətini tərənnüm etdirirdi. 

           Parisdə Banin ləqəbi ilə tanınan Ümmül banu məĢhur yazıçılar və elm 

xadimləri ilə görüĢüb əməkdaĢlıq edir, onların əsərlərini Rus, Fransız dillərinə 

tərcümə edirdi. Öz əsərlərini həm Azərbaycan, həm də Fransız dilində qələmə 

alan Ümmül Banu fransız oxucularını ölkəmiz haqqında məlumatlandırırdı. 

Onun "Yad Fransa", "Qafqaz günləri", "Paris günləri"  adlı romanlarında 

Azərbaycanın mədəniyyətini və həyat tərzini əks etdirir. 

Azərbaycan mühacirətində xüsusi yeri olan Əhmədiyyə Cəbrayılov haqqında 

danıĢmasaq olmaz. FaĢizmə qarĢı  Ģücaət göstərən azərbaycanlı qəhrəman 

Əhmədiyyə Cəbrayılovun xidmətlərini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Mirzəxan 

Məmmədov, Hüseyn Rza Məmmədov  və otuza yaxın soydaĢılarımız faĢizmə 

qarĢı birgə mübarizə aparmıĢdır. Əhmədiyyə Cəbrayılovun  Armed MiĢel, Xarqo 

kimi təxəlüslərlə qəhrəmanlıq göstərmiĢdir Üç il ərzində Fransa müqavimət 

hərəkatı döyüĢçüləri ilə faĢistlərə qarĢı vuruĢmuĢdur.  O, beĢ orden və üç medal 

ilə təltif olunmuĢ və ona fəxri ad almıĢdır. 

             Həyatları mühacirləritə məhkum olmuĢ soydaĢlarımızın  övladları 

Türkiyədə və baĢqa dövlətlərdə yaĢayırlar. Məsələn, Əli bəy Hüseynzadənin 

oğlu, rəssam Səlim Turan Parisdə, Əhməd bəy Ağaoğlunun övladları Sürəyya və 

Səməd Türkiyədə, Ceyhun Hacıbəylinin oğlu Teymurçin Hacıbəyli Parisdə 

yaĢayır. Valideynləri mühacirətdə dünyasını dəyiĢən insanların övladları həmin 

ölkədə yaĢayıb valideynləri haqqında müxtəlif memuarlar, kitablar yazırlar. Həm 

yaĢadıqları ölkənin, həm də valideynlərindən miras qalan mədəniyyətləri 

özlərində daĢıyırlar. Bu taleyi yaĢayan Ġskəndər Məlikovun qızı görkəmli 

türkoloq alim, ġərq mədəniyyətləri üzrə böyük mütəxəssis,  Ġren Məlikoffdur. O, 

digərlərindən fərqli olaraq hətta üç ölkənin sivilizasiyasına sahib idi və üç dildə; 

rus, türk və fransızca danıĢırdı. Bir çox kitabları həm türk, həm də fransız dilində 

nəĢr olunmuĢdur. ―Umur PaĢa dastanı‖, ―Türk sufizminin izində‖, ―Qırxlar 

süfrəsi‖ əsərlərini yazmıĢdır. Azərbaycand konfranslarda iĢtirak etmiĢ, 

Azərbaycan tarixini və ədəbiyyatını araĢdırmıĢdır. Ġren Məlikoff 9 noyabr 2009-

cu il Strasburq Ģəhərində vəfat etmiĢdir. Onun qızları Sonya Məlikoff və ġirin 

Məlikoff Fransada yaĢayırlar. 
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            BaĢqa bir dövlətdə mühacirət həyatı yaĢayan insanların həmin ölkədə 

cəmiyyətə inteqrasiyası fərqlidir. Xarici dövlətdən gələn bu insanların çox illər 

keçməsinə baxmayaraq bir çox hallarda ölkəmizin mədəniyyətinə bağlı qalırlar.  

Bu gün də immiqrasiya davam etməkdədir. Dünyada insanlar müxtəlif 

səbəblərdən digər ölkələrə üz tuturlar. 

         Azərbaycanda ilk dəfə XX əsrin sonuna yaxın mühacirət ədəbiyyatına aid 

nəĢrlər meydana çıxdı. Nikbur Cabbarlı, Abid Tahirli, Xaliddin Ġbrahimli, 

Mövsüm Əliyev, ġamil Qurbanov, Elçin Əfəndiyev və digər yazıçılar mühacirət 

haqqında bir çox kitab yazmıĢ, məqalələr çap etmiĢdilər.  (4. s.176). Abid Tahirli 

öz kitabında Azərbaycan mühacirətini bir neçə  mərhələdə təqdim etmiĢdir. Hər 

müəllif mühacirət dövrünü fərqli Ģəkildə bölüb və analiz etmiĢdir. 
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РЕЗЮМЕ 

АЗИЗА АЛИЕВА  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЭМИГРАЦИОННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

        Эмиграционная жизнь существовала на многих этапах истории. Не обошли 

эмиграцию и выдающиеся личности Азербайджана. Трудности, с которыми они 

столкнулись в эмиграции, не могли помешать им заниматься творчеством. В качестве 

примеров можно привести таких выдающихся личностей, как Джейхун Гаджибейли, 

Банин (Уммульбану Асадуллаева), Юсиф Везир Чемензаминли, Ахмед бек Агаоглу, 

Самед Агаоглу, Алимардан бек Топчубашов, Ахмадия Джебраилов, которые представляли 

нашу страну в Европе. В период изгнания они до конца жизни боролись за независимость 

Азербайджана и боролись против советской империи. Одни из них вернулись на родину, 

другие умерли за границей и были приговорены к вечной ссылке. Своими 

публицистическими произведениями в стране, где они живут, они пропагандировали 

национальные ценности, историю, литературу и музыку Азербайджана не только в 

Европе, но и в мире. Дети некоторых из них до сих пор живут в зарубежных странах и 

пишут о своих родителях произведения и мемуары о своих родителях. 

         Многие наши писатели, Никбур Джаббарлы, Абид Тахирли, Халиддин Ибрагимли, 

Мовсум Алиев, Шамиль Гурбанов, Эльчин Эфендиев и другие написали книги и 

опубликовали статьи об эмиграции. 

          Ключевые слова: эмиграционная литература; азербайджанская эмиграция; 

Джейхун Гаджибейли; Ахмед бек Агаоглу; Умм эль-Бану (Банин) Асадуллаева, Ирен 

Меликов. 

 

SUMMARY  

AZIZA ALIYEVA  

SOME ASPECTS OF AZERBAIJAN MIGRATION LIFESTYLE 

          Migration lifestyle has existed at the  many stages of history. Prominent personalities of 

Azerbaijan has not been  left aside from emigration. The difficulties they faced in emigration did 

not stop them from being creative. We can give as examples of prominent figures such as Jeyhun 

Hajibeyli, Banin (Ummulbanu Asadullayeva), Yusif Vazir Chamenzaminli, Ahmed bey 

Agaoglu, Samad Agaoglu, Alimardan bey Topchubashov, Ahmadiyya Jabrayilov, who made our 

country known in Europe. During the period of their exile, they fought for the independence of 

Azerbaijan until the end of their lives and fought against the Soviet empire. Some of them 
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returned to their homeland, while others died abroad and were sentenced to eternal sojourn. With 

their journalistic writings in the country where they live, they have presented  the national 

values, history, literature, and music of Azerbaijan not only in Europe, but also in the world. The 

children of some of them still live in foreign countries and write works and memoirs about their 

parents. 

Many of our writers, Nikbur Jabbarli, Abid Tahirli, Khaliddin Ibrahimli, Movsum Aliyev, 

Shamil Gurbanov, Elchin Efendiyev and others wrote books and published articles about 

emigration. 

         Keywords: Migration literature;  Azerbaijani emigration;  Jeyhun Hajibeyli;  Ahmed Bey 

Agaoglu;  Umm el-Banu (Banin) Asadullayeva, Iren Malikoff. 

 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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GÖYÇƏ AġIQ MÜHĠTĠ 

 

Məqalədə qədim Azərbaycan torpağı olan Göyçə mahalının mədəniyyət tariximizdə yeri 

və rolu diqqət mərkəzinə çəkilmiĢdir. Həmçinin Göyçə mühitinin aĢıq poeziyamızın inkiĢafındakı 

yeri və rolundan bəhs olunmuĢ, Miskin Abdal, AĢıq Alı, AĢıq Ələsgər kimi görkəmli söz-sənət 

adamları yetiĢdirən Göyçə aĢıq mühitinin ümumilikdə aĢıq poeziyasının inkiĢafına təsiri tədqiq 

və təhlil olunmuĢdur. 

Açar sözlər: Göyçə, AĢıq Ələsgər, AĢıq Alı, Miskin Abdal, aĢıq mühiti 

 

Tarixi təĢəkkül baĢa çatdıqdan, orta yüzilliklərdəki ozan-aĢıq keçidi sona 

yetdikdən sonra Qafqaz, Ġran və Anadolu ərazilərində aĢıq sənətinin iki 

istiqaməti yaranmağa baĢlayır. Birinci istiqamət Qafqaz və Ġran ərazisində, ikinci 

istiqamət isə Anadoluda özünü göstərir. Bir çox ortaqlıqlarla yanaĢı, sənətin 

ayrı-ayrı ərazilərdə keyfiyyət fərqlənmələri keçirməsi müəyyən tarixi-siyasi 

Ģəraitdən irəli gəlirdi. Tarixi və çağdaĢ baxımdan indiki Qafqaz və Ġranda bu 

sənətin əsas təmsilçisi hüququna Azərbaycan AĢıq sənəti, bugünkü Türkiyə 

ərazisindəki aĢıq sənətinə isə Anadolu aĢıq sənəti deyilməsi gerçəkliyə uyğundur 

(6, s.174).  

AĢıq sənətinin yüksək inkiĢafı ilə yanaĢı ustad aĢıqların, aĢıq məktəblərinin 

ortaya çıxması və xalq tərəfindən onların sevilməsi aĢıq mühitlərinin meydana 

gəlməsini Ģərtləndirirdi. Deməli orta əsrlərin son dövründə, yəni XVII əsrdən 

üzübəri tarixi prosesdə AĢıq sənətinin müəyyən inkiĢaf mərhələsinə qədəm 

qoyması Azərbaycanda, o cümlədən onun cənub hissəsində (indiki Cənubi 

Azərbaycan ərazisi) və qədimdən üzübəri bu günə kimi türk torpaqları olan 

Azərbaycanın Cənub-Qərbində Anadoluda (Türkiyə ərazisi) aĢıq mühitləri 

meydana gəlməyə baĢladı. Ədəbi prosesdə baĢ verən bu hadisələr Azərbaycan 

Ģifahi ədəbiyyatının təsir gücündən xəbər verirdi. AĢıq sənətinin  daha yüksək 

səviyyəyə çatdığı regionlarda isə ictimai proseslər aĢıq mühitinin yaranmasını 

labüdləĢdirirdi.  

АĢıq sənəti mühitlə, məhəlli coğrafiya ilə, rеgion həyatı ilə sıх bağlı hadi-

sədir. Yеrli mühit aĢıq sənətinin ayrı-ayrı bölgələrdəki ocaqlarının özünəməхsus-

luq simasının yaranmasına səbəb olmuĢdur. Bu özünəməхsusluq yеrli aĢıq mühi-

tinin bütün göstəricilərində özünü büruzə vеrir. BaĢqa sözlə, Azərbaycan aĢıq 

mühitləri vahid bir sənətin Аzərbaycan aĢıq sənətinin bünövrəsi üzərində dayan-

salar da bununla bərabər, ayrı–ayrı aĢıq mühitlərində istər oхu havacatda, istər 

saz ifaçılıqda, istər dastan sənət rеpеrtuarında özünəməхsusluqlar vardır. Еlə 

yеrindəcə qеyd еtmək lazımdır ki, bu özünəməхsusluqların olması Аzərbaycanın 

ayrı-ayrı aĢıq mühitlərini bütün tariхi boyu birləĢdirən, onu vahid bir aхarda 

saхlayan oхu, musiqi, dastan rеpеrtuarı və baĢqa sənət göstəriciləri vardır ki, bu 

kеyfiyyətlər həmin mühitlərin hamısını Аzərbaycan aĢıq sənəti kontеkstində 

birləĢdirir (8). 

Qeyd edək ki, aĢıq sənətinin ərazilərə görə ayrılması məsələsində bəzi 

tədqiqatçılar ―aĢıq məktəbi‖ ifadəsini iĢlətmiĢlər. Ancaq əslində bizim fikrimizcə 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

132 

müxtəlif arealları bildirən folklor həyatının, aĢıq sənətinin ―aĢıq mühiti‖ 

adlandırılması daha doğru olardı. Ona görə ki, AĢıq Ələsgər məktəbinin 

nümayəndəsi Naxçıvanda və yaxud digər bir regionda fəaliyyət göstərirsə onun 

yaradıcılığı məhz fəaliyyət göstərdiyi zonanın və yaxud regionun aĢıq mühiti 

çərçivəsində  öyrənilməlidir.  

Q.Namazov XIX yüzilliyin aĢıq mühitlərindən məktəb adı altında 

Göyçənin, ġəmkirin, ġirvanın, Borçalının adlarını çəkir (9).  Ancaq Аzərbaycan 

aĢıq mühitləri haqqında sonuncu və nisbətən daha dolğun təsnifatı M.Qasımlı 

vеrmiĢdir. O ehtimal edir ki, ilk aĢıq mühitləri təkkə ənənəsinin güclü olduğu 

Təbriz, Gəncə, Urmiya və ġirvan ərazilərində yaranıb. Tədqiqatçı fəaliyyətini 

baĢa vurmuĢ aĢıq mühitlərini Ģərti olaraq ―tarixi aĢıq mühiti‖, fəaliyyətini davam 

etdirən aĢıq mühitlərini isə ―çağdaĢ aĢıq mühiti‖ olaraq iki yerə bölür. 

M.Qasımlıya görə lokal arealda aĢıq sənətini əks etdirən Azərbaycan aĢıq 

mühitləri aĢağıdakılardır. Fikrimizcə Azərbaycan aĢıq mühitləri haqqında ən 

dolğun bölgü də onun bölgüsüdür. 

1. Gəncəbasar aĢıq mühiti (Gəncə – ġəmkir – Тovuz - Qazaх)  

2. Borçalı aĢıq mühiti (Borçalı, BaĢkеçid - Qarayazı) 

3. Göyçə aĢıq mühiti 

4. Dərələyəz aĢıq mühiti 

5. Ġrəvan aĢıq mühiti  

6. Çıldır aĢıq mühiti  

7.ġirvan aĢıq mühiti 

8. Dərbənd aĢıq mühiti (Dərbənd – Quba - ġəki) 

9. Qarabağ aĢıq mühiti  

10. Naхçıvan aĢıq mühiti  

11.Qaradağ-Тəbriz aĢıq mühiti 

12. Urmiyyə aĢıq mühiti  

13. Zəncan aĢıq mühiti 

14. Xorasan aĢıq mühiti 

15. Savə aĢıq mühiti 

16. QaĢqay aĢıq mühiti  

Anadolu aĢıq sənətinə daxil olan Qars aĢıq mühitini isə tarixi baxımdan 

Azərbaycan aĢıq sənəti ilə Anadolu aĢıq sənəti arasında keçid, körpü vəzifəsini 

yerinə yetirdiyini qeyd edir (6, s.175-179). 

Göyçə – bu qədim oğuz türk torpağı Azərbyacan folklorunun ən qüdrətli 

bir qolunun aĢıq yaradıcılığının vətəni, beĢiyi, ana qucağıdır. Mübaliğəsiz demək 

olar ki, Göyçə mahalı olmasaydı, bu gün biz aĢıq sənətindən bu qədər ağızdolusu 

danıĢa, bu sənətin ölməz qüdrətilə bu qədər öyünə bilməzdik (4, s.45).  

"XX yüzillikdə Azərbaycan mədəniyyətinin ən böyük, ən dəyərli 

qazancları və itkiləri hansılardır?" sualına cavab olaraq demək olar ki, 

"Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan tarixi coğrafiyasının, Azərbaycan 

yaĢamının ən böyük itkisi Göyçədir!". Çünki Göyçə mühiti, Göyçə yaĢamı Oğuz 

ənənələrinin bizə gəlib çatan, bəlkə də, sonuncu yadigarları idilər. Çünki Göyçə 

aĢıq mühiti özü-özlüyündə Göyçə aĢıq məktəbi və onun özəl ifaçılıq ənənələri ilə 

söz, dastan və havacatda digər bölgələrin orta səviyyəli aĢıqları qədər, onlara 

bərabər, bəlkə də artıq savadı, biliyi olan göyçəli tamaĢaçı-dinləyici kütləsinin 

bütövlüyünü bölünməz Ģəkildə çevrələyirdi. Çünki Göyçə əməkçiliyi, Göyçə 
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torpaqsevərliyi, Göyçə maldarlığı bütün Azərbaycan xalqı üçün örnək ola bilərdi 

və olmalıydı da. Çünki Göyçə xalq təbabəti, göyçəlilərin təbiətə qayğısı əsrlərin 

qan yaddaĢıydı, bu bilgilər yerli insanların mənəviyyatı ilə sıx bağlıydı: daha 

gedib ekoloji təhsil almaq da gərəksizdi. Nəhayət, Göyçə qonaqsevərliyi 

hamımıza yaxĢı görk idi və gələcəkdə də görüb-götürməyə dəyərdi (13).  

Oğuz yurdu saz-söz sənətkarları- Ağ AĢıqdan, AĢıq Alı və AĢıq 

Ələsgərdən bizim günlərədək Göyçə göyçəlilərin söz yaradıcılığında tükənməz 

çalarlarda yaĢayıb və yaĢadılıb (10). Lakin bütün bu "qazanclar" tarixi baxımdan 

adları bəlli iki Ģəxsiyyətdən qaynaqlanır: Miskin Abdal və Ağ AĢıq (Allahverdi) 

. Öncəki ustadların varlığı məntiqi baxımdan danılmaz olsa da, bizim üçün onlar 

artıq əsatir və əfsanələrə çevrilmiĢlər (2, s.7-14).  

Məhərrəm Qasımlı qeyd edir ki, Azərbaycan aĢıq sənətinin tarixi mühitləri 

türk etnik-mədəni sisteminin aparıcı axarlarını təĢkil etdiyindən onların 

səciyyəvi cizgiləri üzərində dayanmaq və analitik təhlil aparmaq olduqca 

zəruridir. Yüzillər boyu öz zəngin sənət ənənəsi, qaynar yaradıcılıq və ifaçılıq 

həyatı ilə Ģöhrətlənən, münbit etnik zəminə və folklor qaynağına söykənən 

Göyçə aĢıq mühitinin mədəni-tarixi miqyası və milli dəyəri bu baxımdan xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir (6, s.184). 

Azərbaycan aĢıq sənətində xüsusi mövqeyə malik olan Göyçə aĢıq 

mühitinin tarixini dərindən araĢdıran M.Qasımlı yazır ki, Göyçə aĢıq mühiti 

Azərbaycan aĢıq sənətinin təkkə ocağı əsasında intiĢar tapan qanadına daxildir. 

―Miskin Abdal ocağı‖, adıyla pir, ziyarətgah səviyyəsinə qalxan məĢhur sufi-

dərviĢ ocağının Göyçədə qərar tapması bunu söyləməyə tam əsas verir. 

Könlündə ―eĢqi-haqdan‖ – haqq aĢiqliyindən baĢqa bir Ģey saxlamayan Miskin 

Abdal aĢıqlığın təkkə mərhələsini təmsil edir (6, s.186). 

H.Ġsmayılov da bu fikrə Ģərik çıxıraq Miskin Abdalın ömrünün ahıl 

çağlarını məktəbdarlıqla keçirməsini Onun Sarıyaqubda açdığı ilk məktəbin 

Göyçənin elm, irfan və sənət dünyasında qazandırdığı uğurlardan, çox mühüm 

və həlledici rol oynamasından danıĢır (3, s.100-119.). 

Əgər baĢqa aĢıq bölgələrində saz-söz sənətkarlarının çoxluğu ancaq öz 

yaddaĢlarına güvənmiĢlərsə, Göyçəli ustadların çoxluğu, bəlkə də, Allah vergili 

Dədə Ələsgəri çıxmaq Ģərtilə, hamılıqla öz iti yaddaĢları ilə kifayətlənməyərək, 

həmiĢə az-çox savadlanmağa çalıĢırmıĢlar. Əski mədəni irsi toplayıb yazıya 

almaq dini-fəlsəfi kitabları öyrənib gözəl xətlə köçürmək Göyçədə təkcə 

aĢıqların və din xadimlərinin iĢi deyildi. Həmin Ģərəfli iĢin sadə xalq arasından 

çıxmıĢ çoxsaylı həvəskarları var idi (11). 

Miskin Abdal 1430-cu ildə Göyçənin Sarıyaqub kəndində Zərgərli 

tayfasından Cəfər oğlu Məhəmmədin ailəsində dünyaya göz açıb, çox gözəl və 

hərtərəfli təhsil görüb. Sonralar Ərdəbilli ġeyx Heydərin mürĢidi və yaxın dostu 

olmuĢdur. 1500-cü ildə Miskin Abdal gənc ġah Ġsmayılı Göyçədə böyük 

hörmətlə qarĢılayıb, ona saz bağıĢlayır. Həmin andan onların ömürlük dostluğu 

baĢlayır. 1501-ci ildə Miskin Abdal ġah Xətainin dəvəti ilə Təbrizə gəlir və gənc 

hökmdarın müĢaviri vəzifəsini yerinə yetirməyə baĢlayır. Eyni zamanda onun 

sarayda aĢıqlar məclisinə baĢçılıq etməsi, ġah Xətai ilə deyiĢmələri haqqında 

bilgilər də var. Miskin Abdal 1514-cü ilədək qonĢu ölkələrdə çoxsaylı 

diplomatik tapĢırıqlar yerinə yetirmiĢ, Çaldıran döyüĢündə ġah Ġsmayılla çiyin-

çiyinə vuruĢmuĢdur. ġah Xətai Sarıyaqub kəndini vergidən azad edərək daha beĢ 
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kəndin vergisinin Miskin Abdal nəslinə çatacağı haqqında fərman imzalayır (3, 

s.100-119). 

Miskin Abdal ġah Ġsmayıl dünyasını dəyiĢdikdən sonra birdəfəlik Göyçəyə 

qayıtmıĢ, 1535-ci ildə Sarıyaqubda 105 yaĢında dünyadan köçmüĢdür. "Miskin 

Abdal ocağı" isə ən sınanmıĢ pir kimi indiyədək göyçəlilərin and və inam 

yeridir. 1988-ci ildə azərbaycanlılar "Ermənistan" adlanan Qərbi Azərbaycandan 

zorla qovulduqdan sonra həmin ocaq Goranboy rayonunun Qaradağlı kəndinə 

köçürülüb.  

Miskin Abdal tariximizdə Dədə Qorqud səviyyəli azman Ģəxsiyyətlərdən 

biridir. Çünki haqqında yayılan əfsanələrə baxmayaraq, kimliyini, haralılığını, 

əslini-soyunu, yaĢadığı illəri dəqiq-düzgün bilirik. Onun haqqında araĢdırmalar, 

sözsüz ki, yetərincə deyil. Lakin, hər halda biz Miskin Abdalı çağdaĢ anlamda 

professional, yüksək səviyyəli Göyçə aĢıq mühitinin ilki, bir növ mürĢidi, xeyir-

dua verəni, ustadlar ustadı saya bilərik. Və əgər 9 qabırğalı, 9 telli və 9 pərdəli 

sazım, eləcə də baĢlıca havacat saxlancının ġah Ġsmayıl dövrünə yaxın baĢlıca 

əsas, prinsip kimi götürsək, bu qənaətdə yanılmarıq (5, s.171). 

Azərbaycan aĢıq poeziyasının ilk görkəmli sənətçisi, böyük sufi mürĢidi, 

təriqət Ģahının – ġah Ġsmayıl Xətainin fərmanı ilə pir elan olunmuĢ Miskin 

Abdalın dayandığı 500 illik tarixə malik bir mühitin – Göyçə aĢıq mühitinin 

folklorumuzda yeri və rolu son dərəcə ehtiĢamlı və əvəzolunmazdır (4, s.45-46). 

Göyçə aĢıq mühitinin ən məĢhur aĢıqlarından biri də Ağ AĢıq (Allahverdi) 

olub. Onun yaĢadığı illər haqqında əks fikirlər var. Məsələn, tanınmıĢ filoloq-

araĢdırıcı Mürsəl Həkimov onun ömrünü 1754-1860 arası (1, s.50-54), Ziyəddin 

Məhərrəmov isə XVIII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin əvvəli (7, s.13-14) kimi 

göstərirlər. Məhərrəm Qasımlı isə Miskin Abdal kimi onu da Arazın o tayından, 

yəni Cənubi Azərbaycandan Göyçəyə gəldiyini söyləyir (5, s.171-172). 

Ağ AĢığın kötükcəsi, hazırda Bakıda yaĢayan Əhmədov Əziz hər halda 

daha etibarlı bilgi qaynağıdır və o bunları söyləyir: Ağ AĢığın - Allahverdinin 

babası ġeyx Osman sufi-dərviĢ təkkəsinin mürĢüdü imiĢ və müridləri ilə 

quzeydən, çox güman, Qazax-ġəmĢədil yaxud da həmin bölgəyə aid 

Qaraqoyunludan köçüb ġərurda, Arazın qırağındakı Kosacan kəndində 

yerləĢibmiĢ. ġeyx Osman və oğlu Qara Osmanoğlu, aĢıq olmasalar da, gözəl saz 

çalıb oxuyurmuĢlar. Yəni onların "... aĢıqlığı...təkkə mərasimi çevrəsindən 

kənara çıxmayıbmıĢ". Lakin Allahverdi "coĢub-daĢdığından", xalq yığnaqlarına 

can atdığından, dindar çərçivəyə sığmadığından təkkədən, atasından, babasından 

üz döndərir, bir sözlə, onların üzünə ağ olur. Və anadangəlmə saçı-saqqalı, qaĢı-

kipriyi ağ Allahverdinin xalq arasında Ağ AĢıq adı ilə tanınmasını "böyüyün 

üzünə ağ olmağı" ilə bağlamaq daha düzgün olardı. Ağ AĢığın iki oğlu olub: 

Ġsmayıl və Məhərrəm. Həyat yoldaĢı Arazın o biri tayından, Telli Cəfərin qızı 

Süsənbər xanım imiĢ ki, "Süsənbəri" havasını onun adıyla bağlayırlar. Məhərrəm 

lap gənc ikən dünyadan köçür. Ġsmayılın (Əziz Əhmədovun anasının babası) 

oğlunun adını Allahverdi qoyurlar. AĢıq Allahverdinin Göyçəyə köçməyinin iki 

səbəbi olub: 1) atasının ölümündən sonra üzərinə düĢən ailə ağırlığı; 2) 

Qacarların Ġranda və Qafqazda tüğyan etməsi. Allahverdiyə Allah vergisi 

verildiyindən, çalıb-çağırmağı xəstələri sağaldırmıĢ. Həmin xəbər ġərqi Anadolu 

hakimlərindən Sərdar Hüseyn paĢaya çatır. Yuxusuzluqdan əzab çəkən Sərdar 

Hüseyn paĢa əmr edir ki, aĢığı nəyin bahasına olursa-olsun tapıb gətirsinlər. 
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Göndərilən silahlı dəstə onu ġərurda (ġərildə) çox axtarır, sonra Göyçəyə keçib 

tapır və Ruma aparırlar. Ağ AĢıq 5 ilə yaxın Rumda qalır. Deyilənlərə görə, ilk 

çalıb-çağırmağı ilə Sərdar Hüseyn yuxuya gedibmiĢ. Yaxın adamları onu ölmüĢ 

bilib, Allahverdini öldürmək istəyirlər, lakin çağrılan həkim paĢanın nəbzini 

yoxlayıb yuxuya getdiyini bildirir. Sərdar Hüseyn 2 gün 2 gecə yatıb oyanır və 

həmin andan Ağ AĢığı yanından buraxmır; hara getsə onu da özüynən aparırmıĢ. 

Günlərin birində Sərdar Hüseyn paĢa böyük bir məclis yığır. Qonaqlar soruĢurlar 

ki, "bu aĢığı haradan tapmısan?" Sərdar Hüseyn deyir: "Mən onu Göyçə 

mahalından gətirtmiĢəm. Yuxum tamam çəkilmiĢdi, o isə sağaldıb. Ġndi 5 ilə 

yaxındır ki, yanımdadır". Qonaqlar deyirlər: "Yazıqdır, onun da ailəsi var. Burax 

getsin". Sərdar Hüseyn Allahverdiyə qızıl yəhər-yüyənli at və çoxlu pul 

bağıĢlayıb, yola salır. Ağ AĢıq Göyçəyə üz tutur (12). 

Əziz Əhmədovun söylədiyinə görə, KeĢiĢoğlu adlı üç aĢıq yaxud Ģair Ağ 

AĢığın çağdaĢı olub və hətta onunla deyiĢib: I - Borçalıdakı KeĢiĢoğlu; II 

Naxçıvanlı KeĢiĢoğlu və III Bala Məzrəli KeĢiĢoğlu. DeyiĢmələrdən ancaq biri 

bizlərə gəlib çatıb (1, s.68-69). 

"Sən bir AĢıq Allahverdinin böyüklüyünə bax ki, ustadlar ustadı Ələsgər 

kimi nəhəngin Ustadı AĢıq Alını ərsəyə çatdırıb" (12). 

Ağ AĢıqdan sonra Göyçə aĢıq mühitində bir-birindən qüdrətli o qədər aĢıq 

meydana gəldi ki, onlar haqqında bir-bir ətraflı bəhs etmək üçün onlarla kitab 

yazmaq olar. Lakin Göyçə aĢıq mühitində AĢıq Alının, AĢıq Nəcəfin, ustadlar 

ustadı AĢıq Ələsgərin və onun yetirmələrinin adını çəkməmək olmaz. Göyçəli 

AĢıq Alı poetik istedadının qeyri-adi imkanlarına görə ―Təcnis Alı‖ ad-titulu ilə 

də tanınmıĢdır.  

Qırılmaz və fasiləsiz ustad Ģagird ənənəsi üzərində qurulan və Azərbaycan 

aĢıq sənətinə XVI, XVII və XVIII yüzilliklərdə DəliqardaĢlı AĢıq Rəhim, Oğlu 

Heydər, Dərdli Nəsib, AĢıq Qasım, Zərgər Əhməd, Qul Mahmud, ġımpırlı 

Sevgili kimi nəhəng sənət bahadırları bəxĢ etmiĢ poeziya və sənət məbədgahı 

XIX əsrdə aĢıq sənətinin və poeziyasını əlçatmaz bir zirvəyə qaldırdı. AĢıq 

poeziyası Dədə Ələsgərlə əlçatmaz, ünyetməz bir zirvəyə ucaldı. Poeziya və 

sənətin əlçatmaz zirvəsində əbədi qərar tutan Dədə Ələsgərin ölməz sənət 

estafeti Göyçədə heç bir zaman səngimədi. Bu torpaq Alçalı Məhərrəm, Çoban 

Məhəmməd, Zodlu Usta Abdulla, Mirzə Bəylər, ġair Hacı, ġiĢqayalı Ģair Aydın, 

Növrəs Ġman, Bəhmən, Xəstə Bayraməli və adını çəkmədiyim onlarla böyük 

saz-söz ustadları yetiĢdirdi. Ulu Göyçə Azərbaycanın, ―bütün türk dünyasının 

poeziya və sənət paytaxtı‖ na (prof. YaĢar Qarayev) çevrildi (4, s.47). 

Göyçə aĢıq mühiti söz yaradıcılığı ilə yanaĢı bəstəçiliklə – bir-birindən 

gözəl və təravətli saz havaları yaratmaqla da ĢöhrətlənmiĢdir. ―Göyçəgülü‖, 

―Göyçə qaragözü‖, ―Göyçə gözəlləməsi‖, ―Köhnə Göyçə‖, ―Məmmədsöynü‖, 

―Nəcəfi‖, ―Sarıköynək‖, ―DüĢdü‖ və bu kimi onlarla saz havası Göyçə 

aĢıqlarının barmaqlarından qopmuĢdur. Göyçə aĢıq mühitində pərvəriĢ tapan 

həmin havalar az sonra Azərbaycanın bütün aĢıq mühitlərinə yayılaraq aĢıqların 

ən sevimli havalarına çevrilmiĢdir.   

Məhərrəm Qasımlı yazır ki, yaradıcılıq meydanında Göyçə aĢıq mühitinin 

zirvəsinə AĢıq Ələsgər qalxmıĢdırsa, ifaçılıq məharəti sayəsində bu ucalıq onun 

istəkli Ģagirdi AĢıq Nəcəfə nəsib olmuĢdur. Məlahətli səsi və gözəl məclis 

aparmaq qabiliyyəti ilə qonĢu mahallarda da ad-san qazanmıĢ AĢıq Nəcəf 
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iyirminci yüzilliyin əvvəllərində milli-etnk münaqiĢələrin tüğyan etdiyi zaman 

ermənilər tərəfindən vəhĢicəsinə öldürülmüĢdür. Göyçə mahalının camaatına 

dağ çəkmək üçün azğın ermənilər elin sevimli sənətkarının kürəyinə qaynar 

samovar bağlamıĢ və yanğının Ģiddətindən bağıra-bağıra ölən aĢığın gözəl səsinə 

divan tutub həzz aparmıĢlar. Bu dəhĢətli faciə AĢıq Nəcəf səsinin vurğunu olan 

yüz minlərlə adamı sarsıtmıĢdır.  

AĢıq Nəcəfdən baĢqa Göyçə aĢıq mühitinin yetirməsi olan ağkilsəli aĢıq 

Musanın, ġiĢqayalı AĢıq Aydının da yüksək templi oxuma tərzi –zənguləsi el 

arasında xüsusi məhəbbətlə qarĢılanmıĢdır. Bu səbəbdən də onlara ―Koroğluxan‖ 

deyilmiĢdir (6, s.190). 

Göyçə aĢıq mühiti Gəncəbasar, Borçalı, Qarabağ, Dərələyəz və Ġrəvan aĢıq 

mühitləri ilə sıx sənət əlaqələri saxlamıĢdır. ġəmkirli AĢıq Hüseyn, AĢıq Ələsgər 

və Bozalqanlı AĢıq Hüseyn üçlüyünün saz-söz əlaqələri, AĢıq Ələsgərin 

Dərələyəz, Qarabağ, Gəncə və Ġrəvan səfərləri həm adı çəkilən mühitlərin, həm 

də bütövlükdə Azərbaycan aĢıq sənətinin yüksələn xətt üzrə inkiĢaf etməsinə 

güclü təkan vermiĢdir. 

Göyçə aĢıq mühiti 1988-ci ildə Azərbaycan türklərinin zorla dədə-baba 

yurdlarından çıxarılması nəticəsində dağılmaq məcburiyyəti qarĢısında 

qalmıĢdır. Qaçqınlıq, didərginlik məĢəqqətləri çəkən Göyçə sənətkarları 

pərakəndə Ģəkildə Gəncə, ġəmkir, DaĢkəsən, ġamaxı və Bakı ərazilərində 

məskunlaĢmıĢlar. Sənət mühitini təkcə adamların yox, həm də tarixi-coğrafi 

ərazinin, iqlim Ģəraitinin, güzəran biçiminin və yaĢam tərzinin bir toplu, bütöv 

halında ortaya qoyduğunu nəzərə alsaq, artıq Göyçə mahalının tarix yaddaĢına 

çəkildiyini, bu səbəbdən də Göyçə aĢıq mühitinin dağıldığını ürək ağrısı ilə 

etiraf etmək lazım gəlir.  
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РЕЗЮМЕ 

ЗАХРА АЛИЕВА 

ГЕЙ ЛЮБОВНАЯ СРЕДА 

В статье в центре внимания-место и роль Гейчинского района, древней 

азербайджанской земли, в нашей культурной истории. Также было рассказано о месте и 

роли среды гече в развитии ашугской поэзии, изучено и проанализировано влияние среды 
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гече на развитие ашугской поэзии в целом, воспитавшее таких выдающихся людей слова и 

искусства, как Мискин Абдал, Ашуг Алы, ашуг Алескер.  

Ключевые слова: гей, Ашик Алескер, Ашик Али, бедный Абдал, Ашик медиум 

 

SUMMARY 

ZAHRA ALIYEVA 

GOYCHA ASHIQ ENVIRONMENT 
In the article, the place and role of Goycha district, which is the ancient land of Azerbaijan, in our cultural 

history is drawn into the center of attention. The place and role of the Goyche environment in the development of our 
ashiq poetry was also discussed, and the influence of the Goyche ashiq environment, which produced prominent writers 

such as Miskin Abdal, Ashiq Ali, Ashiq Alasgar, on the development of ashiq poetry in general was studied and 

analyzed. 
Keywords: Goycha, Ashiq Alasgar, Ashiq Ali, Miskin Abdal, Ashiq environment 
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TÜRKMƏN DĠLĠNDƏ YAS MƏRASĠMLƏRĠNĠN ETNOLONQVĠSTĠK TƏHLĠLĠ 

 

Xalqın həyatının etnik-mədəni yönlərini özündə ehtiva edən yas mərasimləri 

etnolinqvokulturoloji planda dil elementləri, inanc və müxtəlif predmet reallıqları ilə xarakterizə 

olunur. Eyni kökənə sahib olsalar da dini inanc müxtəlifliyi, coğrafiya fərqi, qonĢuluq və 

qohumluq əlaqələrini nəzərə alsaq  türk xalqlarının yas mərasiminin termin müxtəlifliyi 

haqqında məlumat əldə etmiĢ olarıq. Oğuz və qıpçaq tayfa birliklərinin törəmələri olan 

türkmənlər etnik-psixoloji və dini inanc sisteminin bütün xüsusiyyətlərini qoruyaraq yas 

mərasimlərini həyata keçirir. Yaxınlarının həyatdan köçməsinə üzülərək  ölüm sonrası həyatın 

varlığına inanan türkmənlərin yas mərasimlərində müxtəlif rituallar həyata keçirərək  digər 

dünyada əzizlərini görəcəyinə inanması koqnitiv qəlib kimi  digər türk xalqlarının kütləvi Ģüur, 

mifik dünyagörüĢü və inanc sistemində də yer almaqdadır. Məqalədə dini və mifoloji kontekstdən 

yanaĢaraq müxtəlif leksem və paremiyaların semantik strukturuna aydınlıq gətirilmiĢdir. Eyni 

zamanda türkmən dilində yas mərasimi ilə bağlı leksemlərin  fizioloji  və ruh dünyası ilə bağlı 

olan hadisə kimi nominativ məna yükü , bəzi konseptual məna və leksik-semantik xüsusiyyətləri , 

ölüm anlayıĢını verballaĢdıran vasitələr tədqiq olunmuĢdur.  

Açar sözlər: türkmən, yas, etnolinqvistika, mərasim, termin 

 

Yas mərasimləri  məzmun və quruluĢ cəhətdən  xalqın etnik-psixoloji  

cəhətlərini birləĢdirərək  cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilmiĢ dini və mifoloji 

normalara uyğun olaraq həyata keçirilir. Fiziki, zehni və simvolik hərəkətlərin 

ardıcıllığından ibarət mürəkkəb bir  kompleks kimi  yas mərasimlərini tədqiq 

edərkən  xalqın  həyat tərzi, keçmiĢi haqqında mühüm məlumatlar əldə etmiĢ, 

terminləri linqvistik cəhətdən incələyərkən söz və sintaqmların  leksik-semantik 

özəlliklərinə aydınlıq gətirmiĢ oluruq. Mürəkkəb elementlərin çoxluğuna 

baxmayaraq mərasimin bütün ritualları  qaydalara əsasən mühafizə olunur. 

Mərasim ayinləri semiotik ziddiyyətlərlə xarakterizə olunaraq hər bir epizodu 

fərqli detal və elementlərdən ibarət qədim türk milli və mənəvi inanclarına 

söykənir. Etnolinqvokulturoloji planda müxtəlif predmet reallıqları ilə də 

xarakterizə olunan yas mərasimləri xalqın həyatının etnik-mədəni yönlərini 

özündə ehtiva edir. Belə ki, cənazənin sahib olduqları heyvan, əĢya və 

predmetlərlə birlikdə  basdırılması ölüm sonrası həyatın varlığı inancının 

nəticəsidir. Ölümün fizioloji hadisə kimi ruh dünyası ilə bağlı olması, 

fərdiləĢmiĢ, canlandırılmıĢ, antropomorflaĢdırılmıĢ mifoloji varlıqların 

mövcudluğu haqqında xalqlar arasında təsəvvürlər kosmoqonik ideyalarla da 

əlaqəlidir. Kifayət qədər geniĢ leksik-semantik paradiqma yaradan ―ölüm― 

daxilinin sərhədləri xalq təfəkküründə müxtəlif terminlər, paremiyalar 

nəticəsində müəyyən edilir. Ramazan Çakır yazır: ―Ölüm ruhla deyil, bədənlə 

bağlı məsələdir və mütləq yox, keçici xarakter daĢıyır. Belə ki, ölüm ruhun 

bədəndən ayrılması zamanı baĢ verir‖ (6, s.206). Semantik səviyyədə ―ölmək‖ 

leksemi real dünyanı tərk etmiĢ ruhun transformasiyaya məruz qalaraq digər 

dünyada məskən salması müxtəlif leksemlərin nomintiv məna yükündə aydın 

olur. Canın tenden ayrılması, hakka kovuĢmak kimi ifadələrlə bu fikri 

isbatlamaq olar. Göytürk yazılarının dilində ―ölüm‖ sözü ilə bağlı ―ölgülüg 
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(ölüm halında olan xəstə, ölməklik (fani, ölümlü), ölüg (ölü, cənazə, cəsəd), 

ölürgüçi, ölütçi (qanlı, qatil), ölütlük(sallaqxana))‖ kimi terminlər istifadə 

olunmuĢdur (2, s.524). Kədərli, qəmli mənalarını verən ―öləĢ‖ leksemi semantik 

struktur və situativ məna etibarilə ölüm lekseminin derivatıdır. 

Türkmənlər oğuz qrupu türk xalqı kimi qədim türklərin etnik, psixoloji, 

sosial xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayan xalqlardandır. Türkmənistan Respubli-

kasında yaĢayan türkmən xalqı islam əxlaqı və inancına uyğun yaĢam tərzi 

keçirərək, adətən köçəri həyat sürmüĢlər. Yaxınlarının həyatdan köçməsinə üzü-

lərək  ölüm sonrası həyatın varlığına inanan türkmənlərin yas mərasimlərində 

müxtəlif rituallar həyata keçirərək  digər dünyada əzizlərini görəcəyinə inanması 

koqnitiv qəlib kimi  digər türk xalqlarının kütləvi Ģüur, mifik dünyagörüĢü və 

inanc sistemində də yer almaqdadır. ―Olüm fani, amma əbədi olan iki dünya ara-

sında körpüdür, ruhun bədəndən ayrılmağı, yox olmaq deməkdir. Dünya axirətin 

əkin meydanıdır, dünyada yaxĢı əməllər edən kəslər axirətdə həbsdən və 

əzabdan xilas olar‖ (8, s.83). Etnik Ģüurda yer alan bu kimi paremiyaların se-

mantik strukturunda dərin, mürəkkəb konseptual məzmun vardır.  Tanrının bu 

cür dəngəni qoruması, mənəviyyatı dəyərləndirməsi və ədalət prinsipinə əsaslan-

ması fikri etnik təsəvvürdə istənilən situasiyanı nikbin dəyərləndirmək üçün 

stimulverici məqamdır. Türkmən inancına görə insanın ―yazgıt depderi‖ - yazı, 

əməl dəftəri bitdikdən sonra ölüm gerçəkləĢir. Etnik təfəkkürün koqnitiv modeli 

olaraq bu düĢüncə Ģəkli müsbət konnotasiya kimi qəbul olunur və ölümü sakit 

Ģəkildə qəbullanmaq,  təbiətin qanunauyğunluğuna üsyan etmədən tabe olmaq 

prizmasından  dəyərlidir. Sedat Veyis inanc sisteminin ölüm duyğusunun təsiri 

haqda yazır: ―Ölümlə bağlı adətlərin meydana gəlməsində qorxu, dünyanı tərk 

etmə xofu  rol oynasa da, din və inanc sistemi bu duyğunu xəfiflədir‖ (5, s.108).  

Allahın əmanət etdiyi canın, ruhun bədəni tərk etməsi anını türklər ―əcəl gəldi‖ 

sözü ilə ifadə edir. ‖Acal‖ kəliməsi ―acalı yetmek‖, ―acalını dilemek‖ ,  ―acala el 

bulamak‖ kimi birləĢmələr daxilində ölmək mənasındadır (9, s.11). Xalq 

təfəkküründə ―əcəl‖  əməl dəftəri dolan insana Allah  tərəfindən  göndərilir, za-

man və həyatın özü ilə əlaqələndirilir‖ (3, s.64) . Arazbay Örayev əksər hallarda 

bu terminin  Əzrayıl sözünün sinonimi olaraq iĢləndiyini qeyd edir (4, s.240). 

Ölüm xəbərini çatdıran Ģəxs  türkmən dilində ―aydığçı‖, ―aydıcı‖ adlanır. 

Qədim türk yazılı abidələrinin leksikasına nəzər salsaq ―ayığ‖  kökü ilə bağlı 

derivatlara rast gəlmək mümkündür. ―Ayığ‖ sözü 1. pis, mənfi, bəd, əlveriĢsiz, 

yaramayan, ayığ kılınç-günah, qəbahət, ayığ ögli-bədniyyət, 2.əmr, buyruq, 

hökm, göstəriĢ , ―ayığlamak‖- söyləmək, pisləmək , ―ayınmaq‖- qorxmaq, 

çəkinmək, ―ayınçlığ‖-qorxunc, ―ayıt‖-öyüd,‖ ayıtmak‖-demək, söyləmək seman-

tikasında istifadə olunur (2,s.461). Sözlərin semantik strukturuna nəzər yetirərək, 

yaratdığı  derivitoloji paradiqma nöqteyi-nəzərindən incələsək ―ayığ‖  kökünün 

əski türkcədə olan semantikasının bütün detallarını özündə əks etdirən ―aydığçı‖ 

sözü mənfi, bəd xəbəri  qorxu, həyacan içərisində çatdıran və ya çatdırmaq üçün 

tapĢırıq alan  Ģəxs mənasındadır. Ənənəvi semantikanın detallarına uyğun 

kontekstual məna kimi bəd xəbəri çatdıran Ģəxsin təbii olaraq qəbahət və günah 

hissi keçirməsi sözün qədim kökün bütün məna elementlərini özündə ehtiva 

etdiyini  göstərir. Arazbay Örayev yazır:” Aydığçı ölüm xəbərini verərkən 

üzündə təbəssüm olmamalı, onun üz ifadəsini  görənlər artıq məsələdən xəbər 

tutmalıdır. Planı amanadını tapĢırdı-filankəs əmanətini tapĢırdı, yoğaldı-yox 
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oldu, dünyaden ötdi-dünyadan köçdü, vefat boldı-vəfat etdi, gaydıĢ boldı-gerçk 

dünyaya getdi”(4, s.240) . Köçdü, vəfat etdi, gerçək dünyaya getdi kimi ifadələr-

lə mərhumun yaxınlarına təsəlliverici jestikulyasiya ilə müraciət etmək 

aydığçının ən baĢlıca vəzifəsidir. 

―Kəfən‖ cənazə mərasiminə hazırlığın əsas elementlərindən biridir. Ərəb 

mənĢəli termin olaraq türkmən türkcəsində ―köpün‖ və ―kepin‖ sözlərindən 

istifadə olunur. Türkmən dilinin sözlüyündə ―kepen‖ insanın son mənzilə yola 

salındığında büküləcəyi 12 m-lik bez, ―köpün‖ mərhumun büküldüyü qolsuz, 

yaxasız parça kimi izah olunur. ―Tikmek‖ və ―biçmek‖ feilləriylə birlikdə 

iĢlənir. Sözün ―köpünleme‖, ―köpünlemek‖, ―köpünlemeklik‖, ―köpünleyiĢ‖ 

kimi derivatları vardır (10, s.24). Qədim türkcədə ölünü yuyandan sonra bükülən 

bez ―eĢük‖ adlanır. Abidələrin dilində ―eĢke‖ fonetik variantında səslənən termin 

― xan, bəy, xaqan öldüyü zaman məzarı üstünə sərilmək üçün göndərilən qumaĢ 

‖ mənasını verir (2, s.488). 

Bədii ədəbiyyatda üslubi çalar yaratmaq məqsədilə  ―ölüm‖ sözünə 

sinonim olaraq bir çox ifadə və vasitələrdən istifadə olunur: ―Aradan çıkmak‖, 

‖canı çıkmak‖, ―can bermek‖, ―dünyadan ötmek‖, ―gaydıĢ bolmak‖, ―vefat 

bolmak‖, ―göç bolmak‖, ―yogalmak-yox olmaq‖, ―acal camın sunmak‖, ―açılan 

taze gülini soldurmak‖ , ―amanadını tapĢırmak‖, ―demi tükenmek‖, ―güli 

solunmak‖, ―gözi yumulmak‖, ―ömri ahır bolmak‖, ―hazan degmek‖, ―ceset içre 

can tapılmamak‖, ―sarayı veyran bolmak” kimi frazeoloji birləĢmələr konseptual 

məna xüsusiyyətlərinə görə türkmən dilində ölüm anlayıĢını verballaĢdıran 

anlayıĢlardır. Ümumiyyətlə, yas mərasimi və ya cənazə törəni çoxmərhələli, 

müxtəlifdetallı, qədim adət və köklərə bağlı olan mürəkkəb bir prossesdir.  

Ölümlə bağlı terminologiya isə fərdin məxsus olduğu dini qrupa və mədəniyyətə 

görə dəyiĢir. Ölünü son mənzilə yola salmamıĢdan qabaq keçirilən 

mərasimlərdən biri ―cənazənin yuyulması‖dır. Müsəlman adət-ənənəsinə uyğun 

olaraq türkmən xalqında da digər türk etnosları kimi qadın cənazəni qadınlar, 

kiĢi cənazəni isə kiĢilər, xüsusən də qan bağı olan qohumlar yuyur.  Mərhumu 

yuyan adamı türkmənlər ―babalylar‖ adlandırır. Babalylar mərhumu yuyandan 

sonra uca səslə mərhum haqda danıĢmalıdır (12, s.191).  Cənazənin yuyulduğu 

su ‖yuwuĢga‖dır. Rəngi solğun adama yuvuĢkadan qorxub deyilir (12, s.184. ).  

Ölünü son mənzilə yola salarkən aparılan  vasitə isə ―tabut‖ adlanır. Türkmən 

dilinin sözlüyündə ―Tabyt‖-üstündə ölünün cəsədini qoyub göstərmək üçün 

ağacdan yonulan vasitə‖  mənasında göstərilir (10, s.341.).  Tabut sözünə 

sinonim olaraq ―salaca‖ sözündən istifadə olunur. Anadolu dialektlərində sal, 

salacak, salağacı-―tabut‖, sal isə xəstə, yaralı, ölü daĢınan taxtadır (7, s.295). 

Cənazəni bükmək üçün  keçə, səccadə və Türkmən xalısından istifadə edilir. 

Cənazə mərasimi leksikası ilə bağlı terminlərindən olan  ―məzar‖ ölünün 

gedəcəyi son mənzildir kimi dəyərləndirilir. Ġnsanın torpaqdan yaranıb, bioloji 

ölümlə yenidən torpağa qovuĢduğuna  inanan türk topluluqları cənazəni torpağa 

tapĢırmaq üçün məzar qazdırır. Ərəbcədən alınma termin kimi ―zyr‖ köklərindən 

ibarət olan ―ziyarət etmək‖ kəliməsi ilə sinkretik kökü eynidir (13). Türkmən 

türkcəsində ―məzar‖sözü ilə yanaĢı ―gabır‖ (11, s.379),―gör‖,―gonom‖ (11, 

s.452),‖gubur‖ kimi kəlmələr eyni semantik yükdə ekvivalent olaraq istifadə 

olunur. Daha qədim türkçülük ənənələrində ölünün gömülmə prosesi müxtəlif 

Ģəkildə həyata keçirilmiĢdir. Məsələn, Göytürklər alovun, atəĢin ruhu təmizlədiyi 
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inancından irəli gələrək cənazəni yandırıb sonra dəfn etmiĢlər. ƏĢya və atın da 

birlikdə yandırılması ruhun rahatlıq tapmasına xidmət edir. Həmçinin, ölünün 

ağaca asılması, ət sümükdən ayrılandan sonra sümüklərin toplanıb dəfn 

olunması adəti isə ruhun dünyaya yenidən və daha sağlam bədəndə qayıdacağı 

inancına dəlalət edir. Ölünün arxasınca qara geyinib ağlanması, qadınların isə 

saçlarını dağıdıb , üzlərini cırması qədim türklərin yas adətlərinin oxĢarlığına 

dəlalət edir. Türkmən xalqının folklorunda və dastançılq  ənənələrində oxĢar 

motivləri görmək mümükündür. Məsələn, ―Yusif-Əhməd‖ dastanında Yusifin 

əsir düĢməsinə dözməyən Xədicənin ağlayaraq saçını yolması, ―Dövlətyar‖ das-

tanında Allahyar xanın qızı Gülçəmənin özünü öldürməsi ilə kənizlərinin ağla-

yaraq qara geyinmələri, ―Gövhər xanım və ġirəli bəy― dastanında Ģahın ölümü 

ilə xalqın qara geyinib yas tutması və digər dastanlarda da bu kimi epizodların 

olması türk xalqlarının inanc sisteminin gücü bağlarla mühafizə olunduğunun 

göstəricisidir. Professor Muhan Bali türkmənlərin yas törənlərinin Göytürk 

ənənələri ilə oxĢarlığı haqda yazır: ―Hun və Göytürklər dönəmində aĢkar olunan 

yuğ mərasimlərində ölünün ardından ağlayan insanlar Türkmən dastanlarında 

olduğu kimi bağıraraq ağlayar və üzlərini parçalayarlar‖ (1, s.19-22.). 

Merhumu çaylamak (10,630), depin kılmak (10,270), qara yere dulamak, 

duvlamak (10,308), gölömök (10,469), yerlemek (11,489), yerleĢdirmek (489), 

“jaylamag”(11,94) kimi terminlər danıĢıq situasiyasından asılı olaraq ekvivalent 

ifadələr kimi torpağa basdırmaq fikrilə assosasiya olunur. Yas mərasimi ilə bağlı 

adətlərdən biri də ölünün digər dünyada su və qidaya ehtiyac duymaması, daha 

doğrusu möhtac qalmaması inancından dolayı mərasiminə gələnlərə yemək 

ikram edilməsidir. Yasda verilən yemək ―ölü yeməyi‖ adlanır. Türkmənlər ―ıs-

kok et‖ deyimini ölü yeməyi ilə eyni semantik strukturda istifadə edir. ―ys-ıs‖ 

lekseminin  mənası türkmən dilinin məiĢət üslubunda ―ölən Ģəxsin yad edilərək 

Ģərəfinə verilən sədəqədir‖ ( 11, s.442). Mərhumu dəfn etdikdən sonra islam 

ədəbinə, ənənəsinə uyğun olaraq cənazə namazı qılınır. Türkmən xalqının 

maraqlı adətlərindən biri cənazə namazı qılınanda dəfn prossesində əməyi keçən 

qəbir qazan, ölü yuyan, kömək edən Ģəxslərin ayaqqabılarına pul qoyulması 

adətidir. Əgər pulu götürməsələr, həmin məbləğ ramazan bayramında fitrə kimi 

çıxarılır. Sxematik olaraq konkret Ģəkildə ifadə etsək sabit təsəvvür və məntiqi 

güc baxımından bu adət mərhumu gedəcəyi son mənzilə yola salan Ģəxslərin 

rizasını almaq məqsədini güdür.      

MənĢə və tarixi baxımdan fərqlənən terminlərin etnolinqvistik və 

linqvokulturoloji xüsusiyyətlərini araĢdırarkən, mərasimin fərqli cəhətlərini 

özündə əks etdirən yas mərasimlərinin islam ənənələrilə yanaĢı qədim inanc 

sistemini qoruyub saxlamasının Ģahidi oluruq.  
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РЕЗЮМЕ 

ИЛАХА МУСАЕВА 

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАУРНЫХ ТЕРМИНОВ 

ТУРКМЕНСКОГО ЯЗЫКА 

Траурные обряды, включающие в себя этнокультурные аспекты жизни народа, 

характеризуются языковыми элементами, верованиями и разнообразными предметными 

реалиями в этнолингвистическом плане. Хотя они имеют одинаковое происхождение, но 

если принять во внимание разнообразие религиозных верований, географические 

различия, соседство и родственные связи, мы получим сведения о разнообразии сроков 

траурного обряда тюркских народов. совершать свои ритуалы. Вера в то, что туркмены, 

верящие в существование жизни после смерти и верящие в существование жизни после 

смерти, совершают различные обряды в траурных церемониях, и верят, что увидят своих 

близких в потустороннем мире, как когнитивный шаблон, входит и в массовое сознание, 

мифологическое мировоззрение и систему верований других тюркских народов. уточнена 

семантическая структура лексем и паремий. При этом номинативное значение лексем, 

относящихся к похоронному обряду в туркменском языке как событию, относящемуся к 

физиологическому и духовному миру, некоторые концептуальные значения и лексико-

семантические признаки, средства вербализации концепта смерти изучен в статье. 

Ключевые слова: туркмены, этнолингвистика, траурный обряд, термины 

 

SUMMARY 

ILAHA MUSAYEVA 

AN ETHNO LINGUISTIC ANALYSIS OF MOURNING TERMS IN THE TURKMEN 

LANGUAGE 

Mourning ceremonies, which include the ethno-cultural aspects of the people's life, are 

characterized by language elements, beliefs and various object realities in the ethnolinguistic 

plan. Although they have the same origin, if we take into account the diversity of religious 

beliefs, geographical difference, neighborhood and kinship relations, we will get information 

about the diversity of terms of the mourning ceremony of the Turkic peoples. Turkmens, who are 

descendants of the Oghuz and Kipchak tribal associations, carry out mourning ceremonies while 

preserving all the features of the ethno-psychological and religious belief system. Believing in 

the existence of life after death, the Turkmens, who are saddened by the death of their loved ones 

and believe in the existence of the afterlife, perform various rituals in the funeral ceremonies and 

believe that they will see their loved ones in the other world, as a cognitive mold, it is also 

included in the mass consciousness, mythical worldview and belief system of other Turkic 

peoples. In the article, the semantic structure of various lexemes and paremias has been clarified 

from the religious and mythological context. At the same time, the nominative meaning load, 

some conceptual meaning and lexical-semantic features of lexemes related to the funeral 

ceremony in the Turkmen language as an event related to the physiological and spiritual world, 

and the means of verbalizing the concept of death were investrigated. 

 Key words: Turkmen, ethnolinguistics, mourn ceremony, terms 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В ДИСКУРСЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ МАСС-

МЕДИА С ЭЛЕМЕНТАМИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Статья посвящена исследованию специфики функционирования английских 

фразеологических единиц с колористическим компонентом в медиатекстах и анализа 

специфики их функционирования в лингвокультурологическом аспекте. Для исследования 

современного английского языка и актуальных фразеологических единиц были 

проанализированы публикации с 2021 по 2022 год, что позволило проследить самые 

популярные фразеологические единицы с колористическим компонентом в британском и 

американском английском языке.  

Ключевые слова: фразеологическая единица, дискурс, цветообразование, дискурс 

масс-медиа 

 

Фразеология всегда была одним из интереснейших разделов лингвис-

тики, ведь ее единицы представляют наиболее колоритную часть словар-

ной системы определенного языкового сообщества. Фразеологические 

единицы используются для обогащения языка, с их помощью можно более 

точно выразить нужную эмоцию или описать определенную ситуацию.  

В дискурсе англоязычной масс-медиа очень часто встречаются 

фразеологические единицы с элементами цветообозначения. Символика 

колористических лексем в составе английских фразеологизмов может 

объяснить полноту эмоциональной окрашенности и чувств. В некоторых 

фразеологизмах компоненты цвета вошли в своем прямом смысле, в 

других основным строением фразеологизма было психологическое 

значение.  

Нами было отобрано более 200 фразеологических единиц из дискурса 

масс-медиа различной направленности, из которых много примеров ФЕ с 

элементами цветообозначения. Рассмотрим несколько примеров.  

По мнению психологов, голубой цвет несет окраску оптимизма, 

хорошего настроения, веселья, счастья. Однако в английском языке 

фразеологизмы с компонентом «blue» скорее имеют угнетенное и 

печальное значение. Рассмотрим несколько примеров дискурса масс-

медиа:  

It‘s the sort of chance that comes along just once in a blue moon: a Japanese 

billionaire is throwing open a private lunar expedition to eight people from 

around the world. (Wed 3 Mar 2021 03.28 GMT The Guardian)) 

В этом отрывке используется адвербиальная фразеологическая 

единица: once in a blue moon - в кои-то веки, очень редко (крайне редко, 

исключительно редко), почти никогда, раз в столетие, после дождичка в 

четверг, раз в год по обещанию, когда рак на горе свистнет, при 

невероятном стечении обстоятельств; danıĢ, söz verildiyi kimi ildə bir dəfə, 

ayda ildə bir dəfə bir dəfə, hərdən bir. 

mailto:nargiz.karimova2021@khazar.org
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В следующих двух фрагментах встречаются адвербиальная и 

глагольная фразеологические единицы с компонентом ―blue‖ 

It started when he was telephoned out of the blue by Buckingham Palace. At the 

time, the years before and after the Coronation, he was the world‘s best 

…(Sunday May 29 2022, The Sunday Times)  

Feeling blue: drug dealer‘s ‗love of stilton‘ leads to his arrest (Mon 24 May 

2021 17.16 BST, The Guardian) 

Фразеологизмы out of the blue и to feel blue имеют значения откуда ни 

возьмись (внезапно, неожиданно; haradansa, gözlənilmədən, birdən heç 

ağlına gəlmədən, kimiıı ağlına gələrdi); хандрить, быть в плохом 

настроении, pis əhval-ruhiyyədə olmaq, qəmli (kədərli) olmaq 

Полной формой идиомы out of the blue является фраза out of a clear 

blue sky, где blue символизирует чистое безоблачное небо, которое не 

предвещает никаких внезапных событий. Данная гиперболическая 

метафора усиливает эффект внезапности и привлекает внимание читателя. 

Примером ФЕ с отрицательной коннотацией может послужить 

фразеологизм с колоративом pink.  

The private-equity firm OpenGate Capital, which acquired the company four 

years ago and which, according to the Wisconsin senator Tammy Baldwin, ―has 

a history of shutting down businesses and giving workers pink slips in 

Wisconsin‖. (Mon 19 Jul 2021 10.42 BST, The Guardian) 

Фразеологизм pink slip переводится как извещение об увольнении; 

iĢdən çıxarılması barədə bildiriĢ. Первые употребления относятся к началу 

20 века. В это время извещения об увольнении печатались на розовых 

листах, чтобы, придя на работу, человек сразу мог заметить яркую бумагу 

среди других документов. Таким образом, данное сращение по сути 

является метонимией и выполняет функцию детериоризации, подчеркивая 

негодование автора касательно проблемы увольнения. [КОМАНОВА Алла 

Юрьевна функционирование фразеологизмов с элементами цветообозначе-

ния в англоязычном медиадискурсе/ Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук/ Белгород – 2018] 

А вот фразеологизм с колоративом pink, представленный ниже имеет 

наоборот положительную конотацию. 

At least that‘s the logic of its director, Sir Ridley Scott, who is presumably not 

tickled pink that the film is landing on Disney+ after a short and limited 

theatrical season. (Fri 3 Dec 2021 05.00 GMT, The Guardian) 

Использованная в этом отрывке фразеологическая единица to tickle 

pink – inandırmaq, qane etmək üçün olduqca yaxĢıdır, kimisə çox sevindirmək, 

kiməsə böyük sevinc bəxĢ etmək; разг. как нельзя лучше угодить кому-л., 

очень порадовать кого- л., доставить огромное удовольствие кому-л. 

To be tickled pink – быть довольным, как слон; быть в восторге. 

Исследуем еще несколько фразеологических единиц с элементами  

цветообозначения в англоязычном дискурсе масс-медиа. 

Anthony Fauci, the chief White House pandemic adviser, was among guests at 

the white-tie event who watched, while maskless, a rendition of ―Covid blues‖ 

which included the … (Friday April 8 2022, The Times) 
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Метафорическое выражение white-tie event (официальное, торжес-

твенное мероприятие, rəsmi tədbir) основано на смежности значений. 

Элемент одежды white tie (галстук-бабочка) является частью мужского 

костюма для торжественных мероприятий, и, следовательно, событие, на 

которое его надевают, является официальным. 

Фразеологизмы с колористическим компонентом red интересны с 

точки зрения семантики, ведь колороним red ассоциируется с самыми 

разнообразными явлениями и понятиями из разных сфер нашей жизни. 

In life, there are red-letter days, and then there are yellow-letter days. Last 

Tuesday was the latter. (Sunday June 12 2022, The Sunday Times) 

A red letter day - bayram, Ģən, xoĢbəxt, yaddaqalan gün праздничный, 

радостный, счастливый, памятный день (первонач. праздничный день, 

обозначенный в календаре красным) 

So began one of the many cases that Kumar has taken on as part of a mission he 

has pursued for more than a decade: to track and recover the thousands of 

religious idols that have been looted from Indian temples and sold to museums 

and wealthy collectors via a flourishing international grey market. (The art 

sleuths tracking down India‘s stolen artefacts Sunday 20 February 2022 00:01 

The Independent) 

Grey market – нелегальный рынок, контрабанда и т.п., qeyri-qanuni 

bazar, qaçaqmalçılıq və s. 

The green-eyed monster syndrome doth mock Othello (Sat 11 Dec 2021 17.00 

GMT, The Guardian) 

ФЕ green-eyed monster имеет значение ревность, зеленоглазый 

монстр, paxıllıq. Данная фразеологическая единица является примером 

персонификации, т.к. неодушевленное явление наделяется признаками 

живого существа, что лишь усиливает эффект возвышенного стиля. 

Элемент green в данном случае ассоциируется с негативными эмоциями, 

что свидетельствует о выполнении функции детериоризации в рамках 

приведенного контекста. Кроме того, в контексте приведенного отрывка 

мы видим иронический подтекст, сформированный благодаря наличию 

данного фразеологизма.  

According to the German press, the American electric-car maker will get the 

final green light from local authorities to start operations ... (The Economist Mar 

4, 2022) 

Green light – разрешение на беспрепятственные действия, yaĢıl iĢıq 

(yol açıqdır). Данное устойчивое выражение появилось в результате 

зеленого сигнала светофора, который разрешает движение. 

Bairstow made 114 not out for his second hundred of the match and his sixth 

this year, continuing a purple patch that has redefined his whole career, while 

Root‘s 142no was a masterclass that took him to 28 Test tons. (Tuesday 05 July 

2022 13:29, The Independent) 

Purple patch – успех; период удачи, uğur; uğurlu dövr 

Следовательно, фразеологические единицы с рассматриваемыми 

нами колористическими компонентами довольно часто используются в 

медиатекстах различной тематики. В каждой единице цвет используется 
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для определенного символизма или ассоциации, что помогает лучше 

понять значение фразеологической единицы. 

 
XÜLASƏ 

NƏRGĠZ KƏRĠMOVA 

ĠNGĠLĠS DĠLLĠ KÜTLƏVĠ ĠNFORMASĠYA VASĠTƏLƏRĠNĠN DĠSKURSUNDA 

TƏRKĠBĠNDƏ RƏNG ADLARI ĠġLƏNMĠġ FRAZEOLOJĠ VAHĠDLƏR 

Məqalə media mətnlərində koloristik komponentli ingilis frazeoloji vahidlərinin fəaliyyət 

xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə və onların linqvokulturoloji aspektdə fəaliyyət xüsusiyyətlərinin 

təhlilinə həsr edilmiĢdir. Müasir ingilis dilini və cari frazeoloji vahidləri öyrənmək üçün 2021-ci 

ildən 2022-ci ilə qədər nəĢrlər təhlil edilmiĢdir ki, bu da Britan və Amerika Ġngilis dillərində rəng 

komponenti olan ən populyar frazeoloji vahidləri izləməyə imkan verdi. 

Açar sözlər: frazeoloji vahid, diskurs, rəng formalaĢması, kütləvi informasiya 

vasitələrinin diskursu 

 

SUMMARY 

NARGIZ KERIMOVA 

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A COLORISTIC COMPONENT IN THE 

DISCOURSE OF THE ENGLISH MASS MEDIA 
The article is devoted to the study of the specifics of the functioning of English 

phraseological units with a coloristic component in media texts and the analysis of the specifics 

of their functioning in the linguoculturological aspect. To study modern English and current 

phraseological units, publications from 2021 to 2022 were analyzed, which made it possible to 

trace the most popular phraseological units with a color component in British and American 

English. 

Keywords: phraseological unit, discourse, coloristic component, mass media discourse 
 

 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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AMEA Naxçıvan Bölməsi 
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XV ƏSRDƏ AZƏRBAYCANIN SĠYASĠ HƏYATINDA NAXÇIVAN 

 

Məqalədə XV əsrdə – Qaraqoyunluların və Ağqoyunluların hakimiyyəti zamanında 

Azərbaycanda, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan bölgəsində gedən siyasi proseslərdən 

bəhs edilmiĢdir. GöstərilmiĢdir ki, bu zaman əvvəlki yüzilliklərdə olduğu kimi, yenə də Naxçıvan 

bölgəsi hərbi-strateji mövqeyinə görə tez-tez siyasi hadisələrin Ģahidi olmuĢ, təsadüfi deyil ki, 

Ağqoyunlu hökmdarı Əlvənd Mirzə son döyüĢünü də bu bölgədə aparmıĢdır. Bu hadisələr 

bölgənin ictimai-siyasi durumuna təsirsiz ötüĢməmiĢdir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq 

Naxçıvan bölgəsi bu yüzillikdə də  öz əvvəlki mövqeyini qoruyub saxlaya bilmiĢdir. 

Açar sözlər: Naxçıvan, Əlincəqala, Ağqoyunlular, siyasi vəziyyət, hakimiyyət  

 

GiriĢ. Orta əsrlər dövrü tarixi sahəsində aparılan araĢdırmalardan aydındır 

ki, XV əsr Azərbaycan tarixinin ən maraqlı, zəngin və mürəkkəb dövrlərindən 

biri sayılır. Ümumiyyətlə, XV əsr Yaxın və Orta ġərqin hərbi-siyasi tarixinin ən 

mürəkkəb dövrüdür. Dövrün bu mürəkkəbliyi bir tərəfdən, monqol 

hakimiyyətinin baĢa çatması ilə yerli idarəçiliyin bərpası, digər tərəfdən isə, 

ortaya çıxan yeni müsəlman dövlətlər və sülalələr arasında bölgədəki liderlik 

uğrunda mübarizənin kəskinləĢməsi amilləri ilə bağlı idi. Bölgənin hərbi-siyasi 

durumunu mürəkkəbləĢdirən digər bir amil isə – Avropa dövlətlərinin 

müstəmləkə ekspansiyasının baĢlaması idi. Hətta bəzi hallarda Avropa 

dövlətlərinin bu və ya digər bölgəni müstəmləkəyə çevirməsində yerli 

dövlətlərin dolayı yolla yardımları da olurdu.  

Belə bir mürəkkəb hərbi-siyasi vəziyyətdə Azərbaycanda yerli dövlətçilik 

ənənələrinin bərpası – Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin yaranması və 

yüksəliĢi Azərbaycan tarixi üçün bir neçə səbəbdən əsas hadisə idi: birincisi, 

Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin süqutundan sonra (1225) baĢlanan və uzun 

sürən yadelli (monqol) hakimiyyəti baĢa çatmıĢ, hakimiyyətə Azərbaycan türk 

sülalələri gəlmiĢdi. Ġkincisi, bu sülalələrin hakimiyyəti Azərbaycanın tarixi 

torpaqlarının demək olar ki, tamamını əhatə edirdi. Bu isə digər Azərbaycan 

bölgələri kimi, Naxçıvanda da yerli idarəçiliyinin həyata keçirilməsi demək idi.  

Qaraqoyunluların hakimiyyəti zamanı Naxçıvanda siyasi vəziyyət. 

Qaraqoyunlu dövlətinin 60-ilə yaxın hakimiyyəti zamanı Azərbaycan da daxil 

olmaqla onun geniĢ sərhədləri daxilindəki torpaqlarında ictimai-siyasi vəziyyət 

heç də həmiĢə sabit olmamıĢdır. Ġlk olaraq qeyd etmək lazımdır ki, hələ XIV 

əsrin 80-ci illərində Qaraqoyunlu tayfa ittifaqı yaranan zaman hakimiyyət 

uğrunda Cəlairilər, ġirvanĢahlar və Teymurilər arasında müharibələr gedirdi.  

Oğuz-türk tayfalarından olan Qaraqoyunlulara baharlılar baĢçılıq edirdilər. 

Baharlı sülaləsinin əsasını Bayram Xoca qoymuĢdur. O, Qaraqoyunlu tayfa 

ittifaqını birləĢdirmək yolunda cəlairilərlə mübarizə aparmıĢdı. Yalnız Qara 

Məhəmməd (1380-1389) cəlairilərlə nigah diplomatiyasından və bu dövlətin 
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daxili ziddiyyətlərindən istifadə edərək, mərkəzi Van olmaqla Qaraqoyunlu tayfa 

ittifaqı hakimiyyətinin əsasını qoydu [1, s. 359]. AparılmıĢ tədqiqatlardan aydın 

olmuĢdur ki, bu tayfa ittifaqını Sədli, Baharlı, Qaramanlı, Alpaut, Cəgirli, Hacılı, 

Ağacəri, Bayramlı və s. tayfalar təĢkil etmiĢdir [30, s. 19-32; 18, s. 29-33]. 

Naxçıvan da bir sıra Azərbaycan bölgələri kimi, Qaraqoyunlu tayfa 

ittifaqının yarandığı ilk vaxtlardan müəyyən illərdə onun tabeliyində olmuĢdur. 

Belə ki, Cəlairi hökmdarı Sultan Üveysin ölümündən sonra (1356-1374) 

hakimiyyətə gələn Sultan Hüseynin zamanında Cəlairilər dövlətinin 

zəifləməsindən istifadə edən Bayram Xoca Ərzurum, Arran, Sürməli, Xoy, Ala-

Kilsə və s. yaĢayayıĢ yerləri ilə yanaĢı Naxçıvanı da tutmuĢ və hər il Sultan 

Üveysə verilməsi nəzərdə tutulan vergini dayandırmıĢdır [30, s. 43; 25, s. 70]. 

Bayram Xocanın mövcud vəziyyətdən istifadə edərək əldə etdiyi uğurlar onun 

ətrafında yuxarıda adları sadalanan bir sıra türk tayfalarının birləĢməsinə səbəb 

oldu. Ölümündən (1380) sonra xələfləri onun baĢlatdığı mübarizəni davam 

etdirdilər. Qara Məhəmməd cəlairilərlə aralarındakı ziddiyyətləri həll etmək 

məqsədilə qızını Cəlairi hökmdarı Sultan Əhmədə ərə verdi. Bu qohumluq 

tərəflər arasındakı münasibətlərin yumĢalmasına kömək etdi. Belə bir 

vəziyyətdən istifadə edərək o, Van və ətrafında Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının 

hakimiyyətini təsis etdi [1, s. 359]. Qeyd etmək lazımdır ki, Sultan Əhməd 1382-

ci ildə qardaĢı Sultan Hüseyni aradan götürdükdən sonra hakimiyyəti ələ 

keçirmiĢ və buna görə də digər qardaĢı Ģahzadə ġeyx Əli isə Pir Əli bəyin 

baĢçılığı ilə təĢkil edilmiĢ qoĢunla Təbrizə, Sultan Əhməd üzərinə hücum 

etmiĢdi. Bu zaman qoĢununun bir hissəsinin ġeyx Əlinin tərəfinə keçdiyini 

görən Sultan Əhməd kömək üçün Qara Məhəmmədin yanına, Naxçıvana 

gəlmiĢdi. Naxçıvan ətrafında Qara Məhəmmədin Sultan Əhmədə kömək edən 

beĢ minlik qoĢunu ilə ġeyx Əlinin 20 minlik qoĢunu arasında baĢ vemiĢ döyüĢdə 

Pir Əlinin rəhbərlik etdiyi qoĢun qaraqoyunluların mükəmməl Ģəkildə təĢkil 

edilmiĢ və hücum taktikası ilə təmin edilmiĢ hərbi qüvvələrinə məğlub olmuĢdu  

[30, s. 46-47]. Bu onu göstərir ki, Qaraqoyunlular hələ XIV əsrin 80-ci illərində 

Azərbaycanda, onun Naxçıvan da daxil olmaqla bir sıra torpaqlarında 

hakimiyyət uğrunda nəinki fəal mübarizə aparmıĢ, hətta Cəlairi hökmdarını onun 

hakimiyyətini təhlükə altında qoyan hücumdan müdafiə etmiĢdi. 

Lakin XIV əsrin 80-ci illərində Qaraqoyunlu hakimiyyətinin Naxçıvanda 

möhkəmlənməsi Teymuri və Qızıl Orda dövlətinin hücumları üzündən mümkün 

olmamıĢdı. Çünki, bu illərdə Əlincəqala əsas istinadgah olsa da, Naxçıvan 

qızılordalılar və teymurilər tərəfindən dəfələrlə istila edilərək talan edilmiĢ, 

dağıdılmıĢdır. 1387-ci ildə Teymur Naxçıvandan qaraqoyunlular üzərinə hücum 

etsə də, Çapaqcur dərəsində baĢ verən döyüĢdə onun qüvvəlləri məğlub 

edilmiĢdi [30, s. 49-50; 1, s. 360]. Qara Məhəmmədin dövründə qaraqoyunlu 

ordusunun təĢkilatlanması və döyüĢ qabiliyyətini xeyli artırması nəinki onun 

teymurilərlə döyüĢlərdən qalib çıxmasına, həmçinin 1388-ci ildə Cəlairilərin 

paytaxtı Təbriz Ģəhərini tutmasına imkan vermiĢdi [25, s. 73]. 

1389-cu ilin yazında Qara Məhəmməd digər qaraqoyunlu əmiri Qara Pir 

Həsənlə (onun Qara Məhəmmədin qardaĢı oğlu olduğu göstərilir) döyüĢdə 

öldürüldükdən sonra ikinci ilə mübarizədə Qara Yüsif (1389-1420) qalib gəldi 

[30, s. 53-54]. O, Van və Hakkari ətrafında möhkəmləndikdən sonra Avnik 

qalasını ələ keçirərək, ġərqi Anadoludakı əvvəlki hakimiyyətini yenidən qurdu 
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[28, s. 88]. Sultan Əhmədin səriĢtəsiz idarəçiliyindən istifadə edən Cəlairi 

əmirlərinın Təbriz uğrunda mübarizə apardıqlarını eĢidən Qara Yüsif 1391-ci 

ildə Təbrizə gəldi. Lakin Əlincəqalanın əmiri Altunun Təbrizə yürüĢ etməsi 

xəbərini aldığına görə Ģəhəri tərk etdi [30, s. 55-56]. Daxili çəkiĢmələr zamanı 

Əlincəqalanın əmirinin belə bir mövqeyə sahib olması bu illərdə Naxçıvanın 

siyasi hadisələrin mərkəzində olan Azərbaycan bölgələrindən biri olduğunu 

göstərir. 1392-ci ildə Qara Yusif yenidən Təbrizə yürüĢ etdi. Bu dəfə isə bir 

aydan sonra teymurilərin yaxınlaĢma xəbərini alıb Ģəhəri tərk etdi. Elə həmin 

ildə o, Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının mərkəzi Van Ģəhərinin teymurilər tərəfindən 

tutulub qarət edilməsi ilə üzləĢdi. 1394-cü ilin yayında Bağdad yaxınlığında 

teymurilərlə döyüĢdə Cəlairilərlə birlikdə olmasına baxmayaraq Qara Yusif 

məğlub oldu [1, s. 361]. Teymurilərə qarĢı mübarizəni davam etdirmək 

məqsədilə yeni bir qüvvə ilə birləĢmək üçün Sultan Əhmədlə birlikdə Qara Yusif 

Misir sultanının yanına getsələr də nəinki ondan kömək aldılar, hətta Teymurdan 

ehtiyat edən Sultan Fərəc tərəfindən həbsə atıldılar. Teymurun ölümünədək 

(1405) onlar məhbəsdə qalmalı oldular [14, s. 141]. 

Göründüyü kimi, XIV əsrin ikinci yarısında yaranmıĢ Qaraqoyunlu tayfa 

ittifaqı bu yüzilliyin sonunadək əhəmiyyətli siyasi bir qüvvə kimi diqqəti cəlb 

etsə də, mərkəzləĢmiĢ dövlət qura bilmədi. Bu zaman hakimiyyət uğrunda Qızıl 

Orda, Teymuri, Cəlairi, ġirvanĢahlar və s. dövlətlərin apardığı dağıdıcı 

müharibələr Azərbaycan və qonĢu dövlətlərin ərazisində siyasi vəziyyətin 

gərginləĢməsinə gətirib çıxarmıĢdı ki, belə vəziyyət vahid dövlətin qurulmasına 

heç cür imkan vermirdi. 

XIV əsrin sonunda digər Azərbaycan bölgələri kimi, Naxçıvan da Cəlairi 

və Qaraqoyunlu əmirləri arasında baĢ vermiĢ dağıdıcı müharibələrdən zərər 

çəkmiĢ, Qızıl Orda xanı ToxtamıĢın və Əmir Teymurun yürüĢlərinin ağır təsirinə 

məruz qalmıĢ, yalnız Cəlairi Sultan Əhmədin xəzinəsinin mühafizə olunduğu 

Əlincəqaladan baĢqa bölgənin digər əraziləri teymurilər tərəfindən tutulmuĢdur. 

Uzun sürən (14 illik) mühasirədən sonra 1401-ci ildə daxili ziddiyətlər üzündən 

bu qala da teymurilərin əlinə keçmiĢdir [20, s. 174].  

1404-cü ilin martında Teymur Azərbaycanı tərk edərkən tutduğu 

yerlərdən – Azərbaycan, Ġraq-i Əcəm, Ġstanbula qədər Diyar-i Rum, Misirə qədər 

ġam (Suriya) ölkələrinin və s. idarəçiliyini nəvəsi Mirzə Ömərə həvalə etdi [30, 

s. 70]. Bu zaman Teymur Mirzə Ömərə Əlincəqalanı dağıtmağı tapĢırdı və o, isə 

babasının əmrini yerinə yetirdi. 1405-ci ildə Teymurun ölümündən sonra 

hakimiyyət uğrunda onun varisləri arasında mübarizə gücləndi. Bu mübarizədə 

Cəlairi Sultan Əhməd, Qaraqoyunlu Qara Yusif, ġirvanĢah Ġbrahim və digər 

yerli hakimlərin iĢtirak etməsi vəziyyəti daha da gərginləĢdirdi. Belə daxili 

gərginlik xarici qüvvələrin də ölkə ərazisinə hücum etməsinə əlveriĢli imkan 

yaradırdı. Bu zaman gürcülərin Naxçıvan ərazisinə hücum etməsi və qarətlər 

həyata keçirməsi də elə bu cür qarĢıdurmalar zamanı müdafiənin zəifləməsindən 

yaranmıĢdı [8, s. 87-88].  

Qeyd edildiyi kimi, Teymurun ölümündən sonra, elə həmin ildə Sultan 

Əhməd və Qara Yusif Misirdən geri döndülər. 1406-cı ilin iyun ayında hər iki 

müttəfiq Bağdadı tutdular və bundan bir ay sonra Təbriz də ələ keçirildi. Əslində 

bu zaman Təbriz ġirvanĢah I Ġbrahimin əlində idi. O, Sultan Əhmədin gəliĢi 

xəbərindən sonra Ģəhəri tərk etmiĢdi. Əvvəlcə Ģəhər əhalisi və Qazi Ġmadəddin 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

150 

Sultan Əhmədin hakimiyyətinin bərpasını dəstəklədilər. Qazi Ġmadəddinin bu 

addımı Cəlairi sultanının ürəyindən olduğuna görə o, Naxçıvanın idarəsini ona 

tapĢırdı [1, s. 362-363]. Mövcud siyasi vəziyyətdən yararlanan Qazi Ġmadəddin o 

zaman mühüm əhəmiyyət kəsb edən Naxçıvan hakimliyinə sahib oldu. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Əlincəqalanın dağıdılması ilə bağlı Mirzə Ömərin 

xüsusi tapĢırığını 1406-cı ilin mayında Qazi Ġmadəddin yerinə yetirmiĢdi [15, s. 

97]. Sultan Əhməd Cəlairi 1406-cı ilin iyun ayında Təbrizi tutandan sonra onun 

xidmətinə gəlmiĢ Qazidən Mirzə Ömərin əmri ilə nə üçün möhtəĢəm 

Əlincəqalanı dağıtdığını soruĢanda, Qazi cavabında demiĢdi ki, düĢmənlər 

Azərbaycanı ələ keçirmiĢdilər. Ġstəmədim ki, onlar gedib bu möhkəm qalanı 

özlərinə sığınacaq etsinlər. O üzdən dağıtdım. Əgər əmr etsəniz gedib tez bir 

zamanda onu abadlaĢdıraram [8, s. 88]. Bundan sonra Sultan Əhməd 

Əlincəqalanın hərbi-strateji əhəmiyyətini nəzərə alaraq  onun bərpa edilməsi 

haqqında fərman verdi, onun xərcini ətrafda yaĢayan əhalinin üzərinə qoydu [15, 

s. 97], bu iĢə rəhybərliyi isə Qazi Ġmadəddinə tapĢırdı [8, s. 88]. Cəlairi 

sultanının teymurilərin dağıtdığı qalanı bərpa etdirməkdə məqsədi uzun müddət 

alınmazlığı ilə ətrafa səs salan bu sığınacaq yerini özünün əsas dayaq nöqtəsinə 

çevirmək istəyi idi. 

Lakin əvvəlcə təbrizlilərin dəstəyi ilə hakimiyyətini pərpa etsə də, Sultan 

Əhməd vergilərin azaldılması və qaydaya salınması ilə bağlı verdiyi vədə əməl 

etmədi və əksinə bu sahədə daha ciddi tədbirlər gördu ki, bu Ģəhər əhalisinin 

ondan üz döndərməsinə gətirib çıxardı. Bu zaman əhali Təbrizə hücum edən 

Teymuri Əbu Bəkirin tərəfinə keçdi. Sultan Əhməd yenidən Bağdada qaçdı [1, s. 

363]. 1406-cı ilin avqustunda atası MiranĢahın da olduğu bu yürüĢdə vəba 

xəstəliyi yayıldığı üçün Əbu Bəkr Ģəhərə girməyərək ġənbi-Qazanda dayandı. O, 

buradan Qara Yusiflə döyüĢmək üçün Naxçıvan üzərinə getdi və orada Van 

əmiri Məlik Ġzzəddinlə məsləhətləĢmə apardıqdan sonra döyüĢ üçün qərar verdi 

[30, s. 72]. Əslində bu hücumla teymurilər cəlairilərin müttəfiqi qaraqoyunluları 

susdurmaq istəyirdilər.  

Bu zaman teymurilərə qarĢı mübarizəyə baĢlayan Qara Yusif Naxçıvanın 

qərbində möhkəmlənmiĢdi. 1406-cı ilin oktyabrın 14-də Araz çayı sahilində 

qaraqoyunlu və teymuri qoĢunları üz-üzə gəldi. Tərəflər arasında döyüĢün 

birinci günü ox atıĢları ilə keçdi. Amma ikinci gün Əbu Bəkr Araz çayını 

keçərək qaraqoyunlular üzərinə hücum etsə də, geriyə çəkilməyə məcbur edildi. 

Bu döyüĢün taleyini həll etmək üçün Qara Yusif Əbu Bəkiri təkbətək döyüĢə 

səsləsə də, Teymuri hökmdarı buna cəsarət etmədi. Sonda teymurilər məğlub 

oldu, Əbu Bəkr döyüĢ meydanından qaçdı. Teymurilərdən əldə etdiyi çoxlu 

qəniməti götürən Qara Yusif məğlub olaraq qaçan qarĢı tərəfi təqib etmədi, 

Naxçıvana gəldi  [8, s. 89]. Qara Yusifin Əbu Bəkr üzərində bu qələbəsi XV 

əsrin əvvəllərində onun Ģöhrət və qüdrətini yüksəltmiĢ ən mühüm zəfəri idi. 

Naxçıvandan Təbrizə gələn Əbu Bəkr Teymuri qoĢununa vermiĢ olduğu 

əmrə əsasən Ģəhər ağır Ģəkildə qarət edildi və talandı ki, bu yerli əhalini Qara 

Yusifə müraciət etməyə məcbur etdi. 1408-ci il aprelin 21-də ġənbi-Qazan 

yaxınlığındakı Sərdrud (Acıçay) adlı yerdə Qaraqoyunlu qoĢunu ilə Əbu Bəkirin 

hərbi qüvvələri arasında döyüĢ baĢ verdi. Teymuri qüvvələrinin 

gücləndirilməsinə baxmayaraq bu döyüĢdə də qaraqoyunlular qalib gəldi. Atası 

MiranĢahın öldürüldüyünü görən Əbu Bəkr Mirzə yenə qaçmaqla canını qurtardı 
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[30, s. 73-75]. Qara Yusifin teymurilər üzərində bu ikinci qələbəsi həm 

teymurilərin Azərbaycanda hakimiyyətinə son qoydu, həm də Qaraqoyunlular 

dövlətinin rəsmən elan olunmasına yol açdı. 

Təbriz alındıqdan sonra bəhs edilən dövrdə hərbi-strateji baxımdan 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən Əlincəqalanın ələ keçirilməsi Qara Yusifin əsas 

planlarından biri idi. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu zaman qala Qazi 

Ġmadəddinin əlində idi. Cəlairi Sultan Əhmədin 1406-cı ildə Təbrizdə olarkən 

qalanın təmir edilməsi ilə bağlı tapĢırığını Qazi qısa bir zamanda yerinə yetirmiĢ, 

oranı bərpa etdirərək, əvvəlki vəziyyətinə qaytarmıĢdı. Cəlairi sultanı Bağdada 

qayıtdıqdan sonra da Qazi Ġmadəddin Qalanın müstəqil hakimi olaraq qalmaqda 

idi [30, s. 78]. 1407-ci ildə Qara Yusifin növbəti hücumu Əlincəqalanı zəbt 

edərək orada istila və istiqlaliyyət bayrağı qaldıran Qazi Ġmadəddin üzərinə oldu 

[7, s. 60]. Lakin Qara Yusif qalanın heç bir vəchlə ələ keçirilməsinin mümkün 

olmayacağını bilirdi. Buna görə də, qala və ona yaxın yerlərin Qazi Ġmadəddinə 

verilməsi ilə razılaĢdı. Əlincəqaladan uzaq olan bəzi yerlərin idarəsini isə oğlu 

Ġsgəndər Mirzəyə verdi [8, s. 90]. Qazi Ġmadəddin çox ağıllı və güclü bir adam 

idi. Bu zaman o, əmirlik iddiasına düĢərək ətrafda yaĢayan Hacı Qorçu, 

Cəmaləddin, ġəhriyar, Paylaq adlı əmirlərlə razılaĢaraq, maaĢ vermək 

müqabilində qalanın bir tərəfinin mühafizəsini onlara tapĢırdı. Bir müddət sonra 

bu əmirlər Qazini və yaxın adamlarını öldürərək qalanı ələ keçirdilər və tezliklə 

onu Ġsgəndər Mirzəyə təslim etdilər. O, da həmin əmirlərə gördükləri iĢin 

müqabilində yüksək vəzifələr verdi. Qalanın alınmasından sonra Qara Yusif 

Ġsgəndər Mirzənin ora hakim təyin olunmasını təsdiq etdi [30, s. 78]. Beləliklə,  

1408-ci ildə qaraqoyunlular Əlincə qalasını da tutmaqla [9, s. 24] Naxçıvan 

tümənini tamamilə özlərinə tabe etdilər. 

1409-cu ili sonunda Sultan Əhməd Qara Yusifə elçi göndərərək Həmədan 

yaylağının ona verilməsini istəmiĢdi. 1410-cu ilin mayında Qara Yusifdən rədd 

cavabı alddıqdan sonra onun Ərzincanda olmasından istifadə edən Cəlairi sultanı 

Təbriz üzərinə hücum etdi. Təbrizlilər onu xoĢ qarĢıladılar. Qara Yusif Ərzincan 

fəthini baĢa vurduğu vaxt bu xəbəri eĢitdi. O, ġirvanĢah I Ġbrahimin oğlu 

Kəyumərsin baĢçılığı ilə Sultan Əhmədə kömək üçün göndərilən hərbi 

qüvvələrdən qabaq Təbrizə çatdı. 1410-cu il 30 avqust tarixində Əsəd kəndində 

Cəlairi və Qaraqoyunlu qoĢunları arasında baĢ vermiĢ döyüĢdə Sultan Əhməd 

məğlub oldu. O, döyüĢ meydanından qaçsa da, tezliklə yaxalandı və Qara Yusifə 

təslim edildi. Burada Sultan Əhməd imzaladığı sənədlə Ġraqi-Ərəb və 

Xuzistandakı hakimiyyətini qaraqoyunlulara verdiyini təsdiq etdi. Bundan sonra 

Qara Yusif onu öldürmək istəməsə də, əmirlərin israrlı təkidi ilə onu Xoca 

Cəfərə verdi. Xoca Cəfər qardaĢını öldürən Cəlairi hökdarından öz qisasını aldı 

[30, s. 82-86]. Beləliklə, Cəlairilər dövlətinə son qoyuldu və Qaraqoyunlular 

dövləti yarandı. 

Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının birləĢməsindən Qaraqoyunlu dövlətinin 

yaranmasınadək olan dövrə, yəni XIV əsrin ikinci yarısı – XV əsrin əvvəllərinə 

nəzər saldıqda baĢ vermiĢ siyasi proseslərin mərkəzində ən çox duran 

Azərbaycan bölgələrindən birinin də Naxçıvan olduğunu aydın Ģəkildə görürük. 

Bu bölgənin hərbi-strateji və iqtisadi baxımdan əhəmiyyətli coğrafi mövqedə 

yerləĢməsi ilə yanaĢı, həm də burada yaĢayan əhalinin məsələn, o dövrdə 

Qaraqoyunlu tayfaları arasında aparıcı yerlərdən birini tutan Sədli tayfasının və 
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baĢqalarının buranın yerli sakinləri olması onu siyasi hadisələrin mərkəzinə 

çevrilməsinə gətirib çıxarırdı. Hələ Qaraqoyunlu dövləti cəlairilərin 

hakimiyyətinə son qoymamıĢdan əvvəl 1408-ci ildə Naxçıvanı öz hakimiyyətinə 

tabe etməsi də bunun bariz nümunəsidir. Lakin bütün bunlar bölgədəki siyasi 

vəziyyəti tez-tez gərginləĢdirir, yaĢayıĢ yerlərinin dağıdılmasına və yerli əhalinin 

öldürülməsinə səbəb olurdu. Həm də Qaraqoyunlu dövlətinin yaranmasınadək 

Naxçıvandakı siyasi vəziyyətin daha da gərgin olmasının səbəbi onda idi ki, 

mübarizə meydanında Qızıl Orda, Teymuri, ġirvanĢah, Cəlairi, Qaraqoyunlu və 

s. qüvvələr dururdu. Artıq bundan sonra istilaçıların sırası müəyyən qədər 

seyrəlmiĢ oldu. 

Qaraqoyunlular dövləti yarandıqdan sonra Naxçıvan yenə diqqətdə olan 

Azərbaycan bölgələrindən biri idi. Cəlairilər dövlətində olduğu kimi, 

Qaraqoyunlular dövlətində də əsas xəzinənin Əlincəqalada saxlanılması [8, s. 

90] və qorunması bölgənin, xüsusilə də qalanın diqqətdə olmasını vacib edirdi. 

Digər tərəfdən bölgə əhalisinin qaraqoyunlulara qarĢı münasibəti yaxĢı idi. 

1412-ci ildə Kür çayı sahilində ġirvanĢah I Ġbrahim və müttəfiqləri (ġəki hakimi 

və Kaxetiya çarının hərbi qüvvələri) ilə döyüĢdə Qaraqoyunlu qoĢunlarının 

tərkibində Naxçıvandan olan süvari qüvvələr igidliklə vuruĢmuĢ və döyüĢ Qara 

Yusifin qələbəsi ilə baĢa çatmıĢdı [37, s. 160; 15, s. 97]. Bu döyüĢdən sonra 

ġirĢanĢah I Ġbrahim ömrünün sonunadək (1417) Qaraqoyunlu hakimiyyətini 

tanıdı. Lakin Qaraqoyunlu dövləti CahanĢahın (1438-1467) hakimiyyətə 

gəlməsinədək ġirvanĢahlarla müttəfiq olan Teymurilərin hücumlarına məruz 

qalmıĢ və həmçinin, Qara Yusifin ölümündən (1420) sonra Qaraqoyunlu 

Ģahzadələri arasında gedən mübarizə meydanına çevrilmiĢdir. 1417-ci ildə 

ġirvanda taxta çıxan I Xəlilullah Qaraqoyunlu hakimiyyətini tanımadı və 

Teymuri Sultan ġahruxla (1406-1447) ittifaqa girdi. Sultan ġahrux qardaĢı 

MiranĢahın qisasını almaq məqsədilə iki dəfə 1418 və 1420-ci illərdə 

qaraqoyunlular üzərinə uğursuz yürüĢ etdi. Qara Yusif bu hücumları dəf etməklə 

Sultaniyyəni tutdu. Marağanı Təbrizə köçürdü və öz müstəqilliyini 

möhkəmləndirdi. Onun zamanında Qaraqoyunlu dövləti Qəzvindən Ərzincana, 

Bağdaddan ġirvana qədər olan geniĢ əraziyə sahib oldu [1, s. 365]. Lakin 1420-

ci ilin noyabrında Qara Yusif Təbriz yaxınlığında Ucan adlı yerdə vəfat etdi. Bu 

zaman o, Teymuri ġahruxun hücumuna qarĢı qoĢun çıxarmaq üçün 

hazırlaĢmıĢdı. Lakin onun ölümü bu məqsədlə topladığı hərbi qüvvələrin 

dağılmasına səbəb oldu. Həmin vaxt Əmir Qaramanla Qara Yusifin arvadı 

Qədəm PaĢa xəzinənin olduğu Əlincəqalaya getdilər [30, s. 110-111]. Qara 

Yusifin oğlanları ġah Məhəmməd və Ġspənd Mirzə də atalarının ölümü ilə 

əlaqədar Naxçıvana sığındılar. Burada Ġspənd Mirzə Naxçıvan bölgəsini öz 

nəzarətində saxlayan qaraqoyunluların ən qüvvətli tayfalarından biri olan Sədli 

əmirlərinə arxalanaraq özünü Qaraqoyunlu taxt-tacının varisi elan etmiĢ və sonra 

Bəyazid qalasındakı xəzinəni ələ keçirərək Çuxur-Səd qıĢlağına getmiĢdi [8, s. 

91]. Deməli Qara Yusifin ölümündən sonra onun yaxınları teymurilərin 

hücumundan qorunmaq üçün Naxçıvana sığınmıĢ və buraya nəzarəti əllərində 

saxlamıĢdılar. 

1420-ci ilin dekabrında Sultan ġahrux Araz çayını keçib Qarabağa daxil 

oldu. Bu zaman ġirvanĢah I Xəlilullahın qardaĢı Mənuçöhr bir sıra əmirlərlə 
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birlikdə Teymuri sultanının yanına gəldi. Onun Sultan ġahruxun nəvəsi ilə 

evlənməsi bu ittifaqı daha da möhkəmləndirdi [1, s. 366].  

1421-ci ilin martında Sultan ġahrux qıĢlaqda olduğu Qarabağdan ayrılaraq 

Təbrizə hərəkət edən zaman Beyləqanda xəbər tutdu ki, Mirzə Ömərin 

adamlarından olan Ata Bahadır qaraqoyunlular tərəfindən tutularaq Qara Yusifin 

oğlu Ġspəndin hüzuruna aparılmıĢdır. Buna görə də, o, Fars valisi Ġbrahim Sultan 

ilə Əmir ġah Məliki Naxçıvan və Sürməli bölgəsində yaĢayan Sədli tayfasına 

qarĢı göndərdi. Həmin əmirlər 20 min suvari ilə Naxçıvan istiqamətində hərəkət 

etdilər. Bu zaman Ġspənd çox isti münasibətlə Teymuri qoĢununu qarĢıladı və 

məsələ dinc yolla həll edildi [8, s. 91]. Bu fakt da həmin vaxt Naxçıvanın 

Qaraqoyunlu Ġspənd  Mirzənin tabeçiliyində olduğunu göstərir.  

1421-ci il avqustun əvvəlində teymurilərlə Qara Yusifin oğlanları Ġsgəndər 

və Ġsfəndiyarın hərbi qüvvələri arasında Dərbənd yaxınlığında baĢ vermiĢ 

döyüĢdə qaraqoyunlular məğlub oldular. Bu döyüĢdən sonra Sultan ġahrux 

Təbrizə gəldi. O, Azərbaycanın idarə edilməsini oğullarına və baĢ əmirlərinə 

təklif etsə də, Ġsgəndərdən qorxduqları üçün onların heç biri razı olmadı. Bu 

səbəbdən də o, Azərbaycanda ġirvanĢahın və Qaraqoyunlu CahanĢahın ali 

hakimiyyətini tanımaqla, həmin ilin payızında buradan Herata getdi [1, s. 366; 

30, s. 123-124]. 

Sultan ġahruxun Azərbaycanı tərk etməsindən sonra əvvəlcə Ġspənd Mirzə 

Təbrizə gedərək hakimiyyətə sahib çıxmıĢdır [30, s. 124]. Bu zaman Ġskəndər 

Mirzə qardaĢı Ġspəndin Azərbaycanda Ģöhrətinin günbəgün artdığını eĢitdi. 

Tezliklə o, Təbrizə gəldi, Ģəhəri və Əlincəqalanı Ġspəndin əlindən aldı, sonuncu 

qaçıb Ərzruma getdi [32, s. 71]. Bununla Ġsgəndər Mirzə Qaraqoyunlu taxtına 

oturdu və Naxçıvan bölgəsi də onun hakimiyyətinə tabe edildi. Teymuri 

ordusunun Azərbaycanı tərk etməsindən sonra Ġskəndər Mirzə müəyyən 

müddətə Qaraqoyunlu taxt-tacında möhkəmləndi. O, hakimiyyətinə tabe 

olmaqdan boyun qaçıran ġirvan və ġəki hakimliyinə qarĢı mübarizə aparsa da, 

bu yolda onları dəstəkləyən Teymuri hökmdarı ilə yenidən qarĢılaĢmalı oldu. 

1429-cu ilin sentyabrın 17-də baĢ vermiĢ Səlmas döyüĢündə Ġskəndər Mirzənin 

qoĢunları Sultan ġahruxun sayca üstün qüvvələri tərəfindən məğlub etdildi [30, 

s.128-129, 131]. Həmin ilin oktyabrında teymurilər Naxçıvanı da tutudular [15, 

s. 97]. Bu zaman Ġsgəndərin Əlicəqaladakı arvadları və bəzi oğulları bahalı 

hədiyyələrlə Sultan ġahruxu qarĢıladıqları üçün o, qalanı mühasirə etmədən 

buradan Qarabağa getdi. Sultan ġahrux Qara Yusifin kiçik oğlu Əbu Səidi 

Qaraqoyunlu taxtına çıxardı və 1430-cu ilin may ayında buradan Xorasana getdi 

[30, s. 130-131]. Onun gediĢindən sonra Əbu Səidin zəifliyindən istifadə edən 

Ġsgəndər 1431-ci ildə yenidən Qaraqoyunlu taxtına əyləĢdi. Naxçıvan yenə də 

Ġsgəndər Mirzənin hakimiyyəti altına düĢdü [8, s. 92].  

Ġsgəndər Mirzənin hakimiyyəti illərində Azərbaycanda sosial-iqtisadi və 

siyasi vəziyyət çox ağır idi. Feodal özbaĢınalığı, ara müharibələri, Teymuri 

qoĢunlarının hücumları digər Azərbaycan bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvanda 

da siyasi gərginliyi artırmıĢ, iqtisadi tənəzzülü dərinləĢdirmiĢdi.    

1434-cü ilin ortalarında Ġsgəndərin ġirvan üzərinə qarətçi yürüĢ etməsi 

səbəbilə Teymuri sülaləsi ilə qohum olan ġirvanĢah I Xəlilullahın yardım 

istəməsi və Qaraqoyunlu Ģahzadələri arasında baĢ verən münaqiĢələr 1435-ci 

ildə ġahruxu Azərbaycana üçüncü dəfə yürüĢ etməyə sövq etdi [2, s. 74]. 
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Teymuri sultanı hələ yolda, Reydə olarkən Qara Yusifin oğlu CahanĢahla 

görüĢdü, ona qiymətli kəmər və qılınc hədiyyə etdi, onu Ġsgəndərin əlində olan 

torpaqları iĢğal etməyə məmur etdi. Bu sırada oğlu Məhəmməd Çuki ilə 

ġirvanĢah Xəlilullahı da Ġsgəndərin üzərinə göndərdi. Sonuncu göndərilən hərbi 

qüvvələrə qarĢı müqavimət göstərə bilməyəcəyini görüb Təbrizdən çıxaraq 

Ərzuruma qaçdı. Yolda o, Sultan ġahruxun göndərdiyi Ağqoyunlu Qara Yoluq 

Osmanla döyüĢə girməli oldu. Qüvvələr nisbətinin ağqoyunluların xeyrinə 

olmasına baxmayaraq Ġsgəndər bu döyüĢdə də igidlik göstərərək qalib gəldi. 

Hətta Qara Yoluq Osman bu döyüĢdə aldığı yaralardan sonra vəfat etdi. Onu 

təqib edən müttəfiqlərin – Teymuri və ġirvanĢah qoĢunlarının əlindən qaçaraq 

Qaraqoyunlu Ġsgəndər Osmanlı sultanı II Muradın icazəsi ilə orada sığınacaq 

tapdı [30, s. 134-135]. Qara Yoluq Osmanı məğlub etməklə Ġsgəndər 

qaraqoyunluların əsas rəqiblərindən biri olan ağqoyunluları müəyyən müddətə 

ona qarĢı olan müttəfiqlərin sırasından çıxarmıĢ oldu. 

1435-ci ilin payızında Sultan ġahrux Təbrizə gəldi. CahanĢah onu təntənə 

ilə qarĢıladı. Teymuri sultanı ölkənin idarəsini ona tapĢırıb qıĢı keçirmək üçün 

Qarabağa getdi. 1436-cı ilin yazında isə teymurilərin vassalı olmaq Ģərtilə 

CahanĢahı Qaraqoyunlu dövlətinin hökmdarı kimi tanıdı və həmin ildə də 

Azərbaycanı tərk etdi [1, s. 367]. Qeyd edək ki, Sultan ġahruxun CahanĢahla 

belə yaxınlıq etməsinin səbəbi onların arasında qohumluq əlaqəsinin olması idi. 

Belə ki, ġahruxun nəvəsi Məhəmməd CahanĢahın qızı ilə evlənmiĢdi [21, s. 43]. 

Bununla da, Qaraqoyunlu Ġsgəndərin hakimiyyəti altında olmuĢ Azərbaycan 

torpaqlarını CahanĢah idarə etməyə baĢladı. Yalnız Naxçıvan tüməni Ġsgəndər 

Mirzəyə sadiq qüvvələrin əlində idi. Bu haqda Əbu Bəkr Tehrani yazır ki, 

Ġskəndərin orduya və əhaliyə etdiyi zülm nəticəsində ona nifrət edən Azərbaycan 

qalalarının baĢçıları Əlincəqaladan baĢqa bütün digər qalaları CahanĢah 

Mirzəyə təslim etdilər [22, s. 93]. Sultan ġahrux sonuncu dəfə Azərbaycanı tərk 

etdiyi vaxt Əlincəqala Ġsgəndərin oğlu ġah Qubadın ixtiyarına keçdi [8, s. 92-

93]. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Ġsgəndər Osmanlı dövləti ərazisində özünə 

sığınacaq tapmıĢdı. Lakin ətrafına topladığı xeyli sayda hərbi qüvvələrlə 

yerləĢdiyi bölgədə yaĢayan əhaliyə zülm etdiyi üçün Osmanlı sultanı ona qarĢı 

qoĢun göndərmiĢdi. Bu səbəbdən də tezliklə o, qaldığı yeri tərk edərək 

Azərbaycana gəldi. 1438-ci ilin yazında Ġsgəndər Sürməli-Çuxur qıĢlağından 

çıxıb Təbriz üzərinə hərəkət etdi. Sufiyan yaxınlığında Həft-ÇeĢmə adlı yerdə 

ġirvan əmirlərinin də iĢtirak etdiyi CahanĢahın qoĢunu ilə döyüĢ ərəfəsində 

Qaramanlı Piri bəyin CahanĢahın tərəfinə keçməsi Ġsgəndərin ümidlərini qırdı və 

onun döyüĢ meydanından qaçmasına səbəb oldu. Bu zaman Ġsgəndər ətrafındakı 

az sayda adamları ilə birlikdə ailəsi və xəzinənin saxlandığı Əlincəqalaya 

sığındı. Onu təqib edən CahanĢah qalanı mühasirəyə aldı və buranı xeyli müddət 

mühasirədə saxladı [30, s. 139-140].  

Qeyd edildiyi kimi, hələ iki il əvvəldən Əlincəqalaya nəzarət Ġsgəndərin 

oğlu ġah Qubadın əlində idi. O, atasının hərəmxanasında olan Leyli adlı bir 

qadınla yaxın münasibət qurmuĢ, onunla və qaladakı bəzi əmirlərlə birlikdə 

atasına qarĢı sui-qəsd təĢkil etməyə qərar vermiĢdi. Bu zaman Ġsgəndər müttəfiqi 

olmuĢ Misir Məmlük sultanına kömək üçün müraciət etdi. Məmlük sultanının 

ona yardım üçün göndərdiyi qüvvələr yolda Əzincana catanda öz hökmdarlarının 
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və Ġsgəndərin ölüm xəbərini eĢidib geri döndülər  [21, s. 43; 30, s. 140]. ġah 

Qubad həm də CahanĢahın təhriki ilə atasına qarĢı çıxaraq onu öldürmək fikrinə 

düĢmüĢdü. Tezliklə o, gecə ikən yaxın adamlrı ilə atasının yataq otağına daxil 

olub onu öldürdü. Bu hadisədən sonra ġah Qubad qaladakı xəzinənin bir 

hissəsini öz qoĢununa payladı və atasının ən sadiq əmirlərindən olan Hüseyn bəy 

tərəfindən Qaraqoyunlu dövlətinin hökmdarı elan edildi [30, s. 140-142]. 

CahanĢah qardaĢı oğlu ilə belə bir razılığa gəldi ki, Avnik qalasını, Pasin 

vilayətini və Ġsgəndərin xəzinəsinin yarısını ona verəcək [22, s. 94]. Lakin ġah 

Qubad Əlincəqalanı tərk edib Avnikə gedən kimi, CahanĢah Əlincəqalada 

hakimiyyəti tamamilə ələ keçirdikdən sonra ata qatili olan ġah Qubadı və bu 

iĢdə əli olanları da öldürərək bütün Naxçıvanda hakimiyyəti öz əlinə aldı [17, s. 

246]. 

CahanĢah əvvəlki Qaraqoyunlu hökmdarlarından fərqli olaraq 

Qaraqoyunlu dövlətində mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirdi, onun 

sərhədlərini xeyli geniĢləndirdi. 1440-cı ildə bir neçə dəfə Gürcüstana hücum 

etdi, alınmaz SamĢvild qalasını ələ keçirdi. O, 1445-ci ildə Ġraq-i Ərəbi öz 

hakimiyyətinə tabe etdirdi, ġahruxun ölümündən (1447) sonra Qaraqoyunlu 

dövlətini Teymurilərin asılılığından qurtardı. 1453-cü ildə Əcəm Ġraqını, bütün 

Qərbi Ġranı, 1454-cü ildə Kirmanı,Yəzdi, 1457-ci ildə Xorasanı, 1458-ci ildə isə 

Teymurilərin mərkəzi Heratı tutdu. Lakin ölkədaxili üsyanlar onun bu iĢinə 

mane olur və dövləti gettikcə zəiflədirdi. 1450-ci illərin sonu 60-cı illərin 

ortalarınadək o, Təbrizdə, ġirazda, Bağdadda öz oğulları tərəfindən qaldırılmıĢ 

üsyanları yatırmıĢdı [1, s. 368-369; 2, s. 75-76].  

CahanĢahın Osmanlı dövləti ilə dost münasibətləri olsa da, Ağqoyunlularla 

aralarındakı əlaqələr bunun tam əksi idi [33, s. 184]. Buna görə də 1467-ci ildə 

Ağqoyunlu Uzun Həsənlə CahanĢah arasında döyüĢdə ikinci öldürüldü. Onun 

ölümündən sonra Təbrizdəki adamları Maku qalasında zindanda saxlanılan oğlu 

Həsən Əlini qaladan çıxaraq Ģah elan etdilər [33, s. 184]. Bu zaman 

Əlincəqalaya rəhbərlik Yaqub Çöhrə adlı Ģəxsin əlində idi. Əbu Bəkr Tehrani 

yazır ki, Yaqub Çöhrə Həsən Əlinin hüzuruna gələrək atasının ölkənin vacib 

iĢlərini həll etmək, yeni torpaqlar tutmaq kimi məqsədlərə sərf olunan xəzinəsini 

ona təhvil verdi [22, s. 234]. Bu onu göstərir ki, Qaraqoyunluların son dövründə 

də Əlincəqala öz əhəmiyyətini itirməmiĢ, əsas strateji məntəqə olaraq qalmıĢdır. 

Yaqub Çöhrənin bu iĢi isə qalanın sonadək sadiq qüvvələrin əlində olduğunu 

göstərir.  

CahanĢah üzərində qələbədən sonra Uzun Həsənin növbəti hədəfi Həsən 

Əlini aradan götürmək oldu. Teymuri Əbu Səid tərəfindən dəstəklənən və 

himayə olunan Həsən Əli Azərbaycandan xeyli hərbi qüvvə toplasa da, 1468-ci 

ildə Həmədan yaxınlığında döyüĢdə ağqoyunlulara məğlub oldu [33, s. 185]. 

Bundan sonra Ağqoyunlu Sultan Xəlil Təbrizə gəldi və ġahəli bəy Pornakıın 

rəhbərliyi ilə müzəffər əsgərlərdən ibarət hərbi qüvvələri Əlincəqala üzərinə 

göndərdi. Amma bu dəfə qala qısa müddətə tutuldu. Teymur kimi, qüdrətli 

hökmdarın uzun müddətli mühasirədən sonra ələ keçirdiyi qalanın belə tez bir 

zamanda fəth edilməsi o zaman çox təəccüblü göründü [8, s. 94]. Bunun səbəbi 

həmin vaxt qaraqoyunlular üçün qalanın elə də bir əhəmiyyət daĢımaması ola 

bilərdi. Çünki, yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, artıq xəzinə Yaqub Çöhrə 

tərəfindən aparılmıĢdı.    
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Beləliklə də, Qaraqoyunlular dövlətinin hakimiyyətinə 1468-ci ildə 

ağqoyunlular son qoydu. Əlincəqalanın tutulması ilə Naxçıvan tüməni də 

Ağqoyunlular dövlətinin idarəçiliyinə daxil edildi.  

Ağqoyunluların hakimiyyəti dövrundə Naxçıvanda siyasi vəziyyət. 

XIV əsrin ortalarından siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizəyə baĢlayan 

Ağqoyunlular XV əsrin ikinci yarısında öz dövlətlərini qura bildilər. 

Ağqoyunlulara Oğuz tayfalarının üç ox qoluna mənsub Bayandur qəbiləsi 

baĢçılıq etdiyinə görə tarixdə onlar ―Bayanduriyyə‖ də adlandırılırdı. Dövrün 

tarixçisi Əbubəkr Tehrani "Kitabi-Diyarbəkriyyə" əsərində Uzun Həsənin ulu 

babası Bayandur xan vasitəsilə 52-ci arxa dönənindən Oğuz xana gedib 

çıxararaq Ağqoyunluların Oğuz, yəni türkman elinin Bayandur boyundan bir 

sülalə olduğunu göstərmiĢdir [18, s. 37]. Orta əsr müəllifi ġərəf xan Bidlisi də 

əsərində Uzun Həsəni Həsən bəy Bayandurlu adı ilə qeyd etmiĢdir [24, s. 117-

118, 122].  

Orta əsr tarixçilərinin bir qismi Ağqoyunlu – Bayanduri tayfalarının çox 

qədimdən ġərqi Anadoluda yerləĢdiklərini və Diyarbəkir vilayətinin onlara 

Səlcuq sultanları tərəfindən iqta olaraq verildiyini göstərməkdədirlər [19, s. 

187]. Müasir tarixçilərin böyük bir hissəsi isə ağqoyunluların ġərqi Anadoluya 

Azərbaycandan getdiklərini qəbul etməkdədirlər. Məsələn, türk alimlərləri 

F.Kırzıoğlu və X.Koroğlu ağqoyunluların Türküstandan Qıpçaq ölkəsinə, oradan 

isə VII əsrdə Azərbaycana gələrək burada məskunlaĢdıqlarını, bir müddət sonra 

isə, Səlcuqların hakimiyyəti dövründə Diyarbəkirə köçdükləri fikrini irəli 

sümüĢlər [4, s. 198]. Bu fikirlərin əsas sahibi Əbubəkr Tehrani ağqoyunluların 

VII əsrin əvvəllərindən Türküstandan Qıpçaq ölkəsinə, oradan isə Azərbaycana 

gələrək Alagöz dağı ilə Göyçə gölü sahillərində yerləĢdiklərini, Əlincəqalaya 

sahib olduqlarını və sonralar Alagöz-Göyçə gölü Əlincə bölgəsindən 

Diyarbəkirə köçdüklərini qeyd etmiĢdir [22, s. 39; 20, s. 47].  

Ağqoyunlu tayfa birliyi tərkibində Bayandur boyu ilə yanaĢı, Oğuzların 

Bayat, Döğər, Çəpni, Ġnallı boyları, Azərbaycanın cənub-qərbində və ġərqi 

Anadoluda qıĢlaq-yaylaq həyat tərzi keçirmiĢ tayfaları  olmuĢdur. Sonralar bu 

tayfa birliyinə Cagirlu, Ərəbkirlu, Biçən, Düharlu, Bayramlu, Hacılu, Mosullu, 

Pörnək, Qoca Hacılu, Uzun Həsənin Qaraqoyunlular üzərindəki qələbəsindən 

sonra isə ƏfĢar, Sədlu, Ağmalı, Qacar, Alpout, Ağaçəri və Qaramanlu tayfaları 

daxil olmuĢlar [18, s. 41]. Bu tayfalar əvvəlcə Azərbaycan torpaqlarında 

məskunlaĢmıĢ, sonra  Səlcuqların hakimiyyəti zamanı onların müəyyən hissəsi 

ġərqi Anadoluya köç etmiĢdir. 

Ağqoyunlu tayfa birliyinin əsasını Pəhləvan bəy (1370-1380), tayfa 

ittifaqının əsasını isə Qara Yuluq Osman bəy (1394-1435) qoymuĢdur. 1435-ci 

ildə Qaraqoyunlularla döyüĢdə Qara Yuluq Osman bəy öldürüldükdən sonra 

Ağqoyunlu tayfa ittifaqında hakimiyyət uğrunda gedən mübarizənin ardı-arası 

kəsilmədi. Ancaq XV əsrin 50-ci illərində Ağqoyunlu ərazisində vəziyyət 

müəyyən qədər sabitləĢdi. Ağqoyunlular əleyhinə çıxmıĢ qüvvələrə qarĢı 

mübarizədə Uzun Həsən böyük Ģücaət göstərdi və Ģöhrətləndi. Tezliklə 

Ağqoyunlu əyanları Uzun Həsənin (1453-1478) ətrafında daha sıx birləĢdilər. O, 

1468-ci ildə Qaraqoyunlular dövlətini süquta uğradıb Ağqoyunlular dövlətinin 

əsasını qoydu [2, s. 82].  
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1467-ci ilin noyabrında MuĢ döyüĢündə Qaraqoyunlu CahanĢah üzərində 

qələbə əldə etdikdən sonra [11, s. 16] Uzun Həsən Qaraqoyunlu dövlətini 

yenidən bərpa etmək istəyən CahanĢahın oğlu Həsənəlini Teymuri Əbu Səiddən 

yardım və dəstək almasına baxmayaraq 1468-ci ildə Həmədan yaxınlığında 

məğlub etməklə Azərbaycan və Ġraq-i Əcəmdə qaraqoyunluların hakimiyyətinə 

son qoydu [33, s. 185]. Bundan sonra Ağqoyunlu qoĢunlarının yeni qurduqları 

dövlətə tabe etdikləri Azərbaycan bölgələrindən biri də Naxçıvan oldu. 

Ağqoyunlular tezliklə dövrün əsas strateji məntəqələrindən biri sayılan 

Əlincəqala üzərinə hərbi qüvvələr göndərdilər. Qaraqoyunlu Həsənəlini məğlub 

etdikdən sonra Təbrizə gələn Ağqoyunlu Sultan Xəlil tezliklə ġahəli bəy 

Pornakın baĢçılığı ilə qalib əsgərlərin bir hissəsini Əlincəqala üzərinə göndərdi. 

Qalanın tez bir zamanda tutulması ilə bağlı  Əbubəkr Tehrani yazır ki, Huri adlı 

yerdə xəbər gəldi ki, ġahəli bəy Əlincəqalanı tutub. Qısa bir müddətdə belə bir 

qala əziyyət çəkilmədən bütün xəzinələri ilə birlikdə ələ keçdi. Bu hadisə Turan 

Ģahlarının dilində bir misal oldu ki, əvvəlki sahibqıran Əmir Teymur o cür 

qüdrətlə neçə il bu qalanı mühasirədə saxladı. Böyük itki və çətinliklərdən sonra 

qala fəth olundu. Bu əbədi dövlətdə isə ilahinin hökmü ilə qala xəzinəsilə 

birlikdə qısa zamanda ələ keçdi və sakinlərə heç bir ziyan dəymədi [22, s. 159; 

7, s. 94]. Əslində bu vaxt Əlincəqalanın qısa zamanda tutulmasının səbəbi onun 

boĢaldılması olmuĢdur. Belə ki, Həsənəli Ģah elan edildikdən sonra [21, s. 184]. 

Əlincəqalaya rəhbərlik edən Yaqub Çöhrə adlı Ģəxs onun hüzuruna gələrək 

atasının ölkənin vacib iĢlərini həll etmək, yeni torpaqlar tutmaq kimi məqsədlərə 

sərf olunan xəzinəsini ona təhvil verdi [22, s. 234]. Deməli, qala heç də xəzinəsi 

ilə birlikdə deyil, sadəcə qaraqoyunlular tərəfindən boĢaldılmıĢ halda olduğu 

üçün asan Ģəkildə tutulmuĢdu.  Beləliklə, Qaraqoyunlular dövlətinin süqutundan 

sonra Naxçıvan və Əlincəqalaya Ağqoyunlu dövləti nəzarət etməyə baĢladı. 

Qeyd edək ki, hələ Pəhləvan bəyin vaxtında (1370-1380) Əlincəqala Ağqoyunlu 

tayfa birliyinin əlində olmuĢdur [32, s. 21; 23, s. 22]. Təkcə Əlincəqala yox, o 

zaman strateji cəhətdən əlveriĢli olan digər qalalar, Bəyazid və Gərni də 

Ağqoyunlu dəstələrinin əlinə keçmiĢdir [26, s. 96]. 

Qaraqoyunlu Həsənəli ağqoyunlular tərəfindən məğlub edildikdən sonra 

Teymuri hökmdarı Əbu Səidin yanına qaçmıĢdı. Əbu Səid qaraqoyunluların 

məğlubiyyətindən sonra 1469-cu ildə ağqoyunlular üzərinə hücum etdi. Bu 

zaman Uzun Həsən teymurilərə tutuduqları Ġraq-i Ərəblə kifayətlənib, 

Azərbaycanı ağqoyunlulara verməklə razılığa gəlməyi təklif etdi. Kompromisin 

baĢ tutmadığını görən Ağqoyunlu hökmdarı Naxçıvana, oradan Qarabağa gəidi. 

Sultan Əbu Səid də əvvəlcə Qızılağaca, sonra isə Mahmudabada yetiĢdi. Lakin 

siyasi gücünün getdikcə artması müttəfiqlərin, məsələn ĢirvanĢahlar və s. 

ağqoyunluların ətrafında birləĢməsi teymuriləri çətin vəziyyətə saldı. Bir neçə ay 

mühasirədə qalan Əbu Səid qaçmağa cəhd etsə də, bu baĢ tutmadı. 1469-cu il 

fevralın 6-da Əbu Səid öldürüldü [21, s. 58-59].  Uzun Həsənin əvvəlcə təklif 

etdiyi sülh danıĢıqlarına razı olmayan Əbu Səid sonda məğlubiyyətdən yaxa 

qurtara bilmədi. Bununla da, Uzun Həsən XV əsrin 60-cı illərinin ikinci 

yarısında üç hökmdarı – CahanĢah, Həsənəli və Əbu Səidi məğlub edərək, 

Hələbdən Səmərqəndə qədər torpaqları, Ərdəbil istisna olmaqla Kürə qədər 

Azərbaycan torpaqlarını öz hakimiyyəti altında birləĢdirdi [34 s. 154]. 
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Uzun Həsənin uzaqgörən siyasəti sayəsində Ağqoyunlu dövləti gücləndi 

və geniĢ sərhədlərə sahib oldu. O, feodal özbaĢınalığını məhdudlaĢdırmaq və 

vergilərin yığılması zamanı sui-istifadə hallarını aradan qaldırmaqla 

iqtisadiyyatın inkiĢafına təkan verdi [2, s. 109 PDF]. Təbii ki, onun bu 

istiqamətdə həyata keçirdiyi siyasət Naxçıvan bölgəsinə də təsir etmiĢdi. Uzun 

Həsənin zamanında Naxçıvan qalasının təmir və islah edilməsi [26, s. 96] bunu 

deməyə əsas verir. 

Uzun Həsən (1468-1478) və oğlu Yaqub Mirzənin (1478-1490) 

hakimiyyəti zamanı onlar bu dövlətin gücləndirilməsi və geniĢləndirilməsi 

uğrunda mübarizə aparmıĢlar. Lakin Yaqub Mirzədən sonra Ağqoyunlu 

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 toqquĢmalar baĢ verdi. XV əsrin 90-cı illərində Ağqoyunlu taxt-tacı 

uğrunda gedən bu çəkiĢmələr zamanı Naxçıvan bir sıra mühüm siyasi hadisə-

lərin Ģahidi olmuĢdur. Belə ki, Sultan Yaqubun oğlu Baysunqur lələsi Sufi Xəlil 

Mosullunun köməyi ilə hakimiyyətə (1490-1492) gəldi. 1491-ci ildə Baysunqur 

Mirzə lələsi Sufi Xəlilin köməyi ilə rəqibləri Məsih Mirzə və Mahmuda qalib 

gəldikdən sonra əmirlər tərəfindən padĢahlığa namizəd göstərilmiĢ Rüstəm 

Mirzəni Əlincəqalada zindana saldırdı [29, s. 52; 37, s. 176]. Həmin ildə 

Diyarbəkr hakimi Süleyman Bican oğlu Sufi Xəlili döyüĢdə məğlub etdi. Ancaq 

Baysunqura toxunmayıb onu hakimiyyətdə saxladı. Lakin bu hadisə Eybə Sultan 

adlanan Ġbrahimin xoĢuna gəlmədi. Eybə Sultan öz dəstəsi ilə Baysunqura qarĢı 

mübarizəyə girdi [10, s. 103]. Həsən bəy Rumlunun məlumatına görə, 1492-ci 

ildə Eybə Sultan Bayandur ordusu ilə Qarabağdan Naxçıvana - Əlincəqalaya 

yollandı, türkmən bəylərinin dəstəyini alıb, sonra Əlincəqalanın hakimi olan 

Qazaq Seyid Əlini özünə müttəfiq etdi və Uzun Həsənin həbs olunmuĢ nəvəsi 

Maqsud bəy oğlu Rüstəm Mirzəni azad edib Təbrizə yollandı. Rüstəm Mirzə isə 

Təbrizdə öz hakimiyyətini (1492-1497) elan etdi [7, s. 75; 29, s. 52]. Bu zaman 

Baysunqur qaçdığı üçün Rüstəm Mirzə taxta yiyələndi. O, beĢ illik hakimiyyəti 

dövründə tax-tacını qoruyub saxlamaq üçün feodal əyanlarına çoxlu miqdarda 

soyurqal paylamıĢdı.  

Bu illərdə Osmanlı sarayında yetiĢən Uzun Həsənin nəvəsi Uğurlu 

Məhəmmədin oğlu Gödək Əhməd 1497-ci ildə Azərbaycana hücum etdi. 1497-

ci il mayın 3-də Araz çayı kənarında, Culfa yaxınlığında döyüĢ oldu. Bu 

döyüĢdə Rüstəm Mirzənin ordusu dağıdıldı, özü isə əsir alındı [10, s. 107]. 

1497-ci ildə Gödək Əhməd Təbrizdə taxta çıxdı və 6 ay 10 gün hakimiyyətdə 

qaldı [34, s. 160]. Sonra o, Eybə Sultanın növbəti xəyanəti və qiyamı nəticəsində 

öldürüldü. 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 [18, s. 73; 31, s. 16]. Müəyyən edilmiĢ bölgüyə əsasən 
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Naxçıvan Əlvənd Mirzənin hakimiyyəti altında qaldı. Bu dövrdə, Ağqoyunlu 

dövləti bölgəyə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Belə ki, Naxçıvan bu dövlətin Ģimalın-

da, ġiraz isə cənubunda mərkəzi hərbi bazası olmuĢdur. Hətta göstərilir ki, 

Naxçıvanda yerləĢdirilən qoĢun hissələri qıĢı Naxçıvan qıĢlağında, hərdən isə 

Əlincədə, yayı isə Bazarçayı yaylağında saxlanılırdı [34, s. 162]. ġimal sərhəddi 

ilə Naxçıvan arasında bir sıra bölgələrin olmasına baxmayaraq məhz burada 

hərbi qüvvələrin saxlanılması bölgənin hərbi-strateji baxımdan əhəmiyyət kəsb 

etməsi ilə bağlı idi. Belə gərgin siyasi hadisələrin baĢ verdiyi dövrdə bölgə XV 

əsrin sonuna kimi Ağqoyunlu dövləti tərəfindən idarə edilmiĢdi. 

1500-cü ilin sonlarında ġirvanĢahların ordusunu darmadağın etdikdən və 

ġirvanĢah Fərrux Yəsarı öldürdükdən sonra gənc Ġsmayılın rəhbərlik etdiyi 

qızılbaĢlar 1501-ci il yazın əvvəllərində Bakını tutmaqla ġirvanĢahlar dövlətini 

öz nəzarətlərinə götürmüĢ oldular. Bundan sonra Ġsmayılın əsas hədəfi 

Ağqoyunlu dövləti idi. Bu zaman Təbrizdən böyük bir qoĢunla yola çıxmıĢ 

Əlvənd Mirzə qızılbaĢların bu niyyətinin qarĢını almaq üçün hücuma keçdi [11, 

s. 83; 35, s. 34-35; 5, s. 43-44].  

Ġsmayıl isə öz növbəsində Gülüstan qalasının mühasirəsini dayandırıb 

ağqoyunlular üzərinə hərkət etmək əmrini verdi [5, s. 52].  Bu zaman Əlvənd 

Mirzə artıq 30 minlik qoĢunla Naxçıvana gəlmiĢdi [5, s. 44].  

Araz çayının sağ sahili ilə Naxçıvana doğru hərəkət edən Ġsmayılın qoĢun 

hissələrinin qarĢısını almaq üçün Əlvənd Mirzə Osman bəy Mosullunun baĢçılığı 

ilə hərbi qüvvələr göndərdi.  Lakin bu hərbi qüvvələr Qarapiri bəy Qacar və 

Ġlyas bəy Halvaçı oğlunun baĢçılığı ilə irəlidə gedən qızılbaĢ hissələri tərəfindən 

məğlub edildi. Bu xəbəri eĢidən Əlvənd Mirzə qorxuya düĢərək orduya hərəkət 

etməyi əmr etdi, lakin çox da uzağa gedə bilmədi, çünki Ġsmayılın yaxınlaĢma 

xəbərini aldı. O, Ġsmayıla məktub göndərərək ġirvanın və Ərdəbilin idarəçiliyini 

ona vəd etsə də, müsbət cavab almadı [16, s. 133]. Belə olduqda Ağqoyunlu 

hökmdarı Naxçıvan Ģəhərindən Ģimal-qərbdə yerləĢən ġərur düzündə dayanaraq 

döyüĢə hazırlaĢmağa baĢladı. Elə buradaca, ġərur düzündə 1501-ci ilin 

ortalarında Əlvənd Mirzə ilə Ġsmayıl arasında həlledici döyüĢ baĢ verdi. 

Mənbələrin məlumatına əsasən, Əlvəndin 30 minlik ordusu olduğu halda, 

qızılbaĢların sayı 7 min nəfərdən çox deyildi [3, s. 96; 11, s. 84].  

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 [12, s. 83]. Ona görə də Əlvənd 

Mirzə döyüĢçülərinin müharibə meydanından qaçmasının qarĢısını almaq üçün 

zəncirlənmiĢ dəvələri arxada düzməyi əmr etmiĢdi. Özü mərkəzdə, Ağqoyunlu 

əmirləri  Lətif bəy, Sidi Qazi bəy, Musa bəy, Kərçiqay bəy, Qulabı bəy, Xəlil 

bəy və Qaraca Mahmud bəy isə cinahlarda mövqe tutmuĢdu. Bu döyüĢdə 

Ġsmayılın sərkərdəlik məharəti və qızılbaĢ döyüĢçülərinin qeyri-adi Ģücaəti 

nəticəsində  Lətif bəy, Sidi Qazi bəy, Musa bəy, Qaraca Mahmud bəy kimi, 

sərkərdələrin öldürülməsi ağqoyunluları təĢviĢə saldı. Öz sərkərdələrinin 

baĢlarını qızılbaĢ qazilərinin nizələrində görən Ağqoyunlu qoĢunları vahimə 

içərisində qaçmağa baĢladılar. Əlvənd döyüĢ meydanından Ərzincana qaçmaqla 

canını güclə qurtardı. QızılbaĢlar zəngin qənimət ələ keçirdilər (atlar, dəvələr, 

qatırlar, qiymətli mallar, qızıl və gümüĢ əĢyalar və s.) [8, s. 53-54]. Bu 
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qələbədən sonra Ġsmayıl Naxçıvan və Qarabağ bölgələri ilə birlikdə bütün 

Cənubi Azərbaycanı və indiki Ermənistan Respublikasının Ģimalını ələ keçirmiĢ 

oldu [36, s. 233]. Bununla da, həmin vaxt Ağqoyunlu dövlətinin Əlvənd 

Mirzənin hakimiyyəti altında olan əraziləri qızılbaĢlar tərəfindən tutuldu. 

Beləliklə, Azərbaycanda Ağqoyunlu dövlətinin hakimiyyətinə yeni 

yaranacaq Səfəvilər dövləti tərəfindən son qoyuldu. Çox diqqətçəkən bir 

məsələdir ki, bu hadisə də Naxçıvan bölgəsində baĢ verdi. Bu isə onu göstərir ki, 

ağqoyunlular sonadək bölgənin hərbi-strateji mövqeyindən istifadə etmiĢlər. 

Bütün bu siyasi proseslər təbii ki, bölgənin ictimai-siyasi həyatına təsirsiz 

ötüĢməmiĢdir. Təsadüfi deyil ki, Səfəvilərin bu döyüĢdə qələbə çalmasının əsas 

səbəblərindən biri kimi, yerli əhalinin Ağqoyunlulara artıq rəğbət bəsləməməsi, 

əksinə qızılbaĢlara heç bir müqavimət göstərməyərək, açıqcasına onların tərəfinə 

keçməsi olduğu göstərilmiĢdir. 

Beləliklə, Naxçıvanın orta əsrlər dövrü tarixi çox zəngin və keĢməkeĢli 

olmuĢdur. XV əsrin baĢlanğıcında bölgə ərazisi teymurilərin, cəlairilərin və 

qaraqoyunluların mübarizə meydanına çevrilmiĢdir. Bu illərdə bir sıra 

Azərbaycan bölgələri kimi, Naxçıvan da xarici müdaxilələrlə yanaĢı daxili 

feodal çəkiĢmələrinin təsirinə məruz qalmıĢdır. Bəhs edilən yüzilliyin 

əvvəllərində ayrı-ayrı Teymuri, Cəlairi və Qaraqoyunlu feodalları arasında 

hakimiyyəti ələ keçirmək uğrunda gedən mübarizələr tez-tez siyasi sabitliyin 

pozulmasına və ölkə ərazisində dağıntıların baĢ verməsinə səbəb olmuĢdur. Bu 

qarĢıdurmalardan qaraqoyunlular qalıb çıxdığına görə əvvəlcə, XV əsrin birinci 

yarısında Azərbaycanda hakimiyyət onların əlində olmuĢdur. Qaraqoyunluların 

siyasi səhnədə aktiv olduqları XIV əsrin sonu – XV əsrin 60-cı illərinin 

sonunadək olan dövrdə onların hakimiyyət uğrunda mübarizə apardıqları 

qüvvələr Teymurilər, Cəlairilər, ġirvanĢahlar kimi dövlətlər idisə, əsas mübarizə 

meydanlarından biri Azərbaycan idi. Bu zaman Naxçıvan isə Azərbaycanın ən 

qaynar bölgələrindən biri kimi, siyasi proseslərin mərkəzində dururdu. Bir 

tərəfdən coğrafi mövqeyi baxımından mübarizə aparan dövlətlər arasındakı 

yolların kəsiĢməsində yerləĢməsi, digər tərəfdən isə bəhs edilən dövrdə ayrı-ayrı 

hərbi-siyasi qüvvələrin sığınacaq yerinə çevrilməsi Naxçıvanı döyüĢ meydanına 

çevirmiĢdi. Daha çox Əlincəqalanın dövrün hakim qüvvələrinin alınmaz 

istehkamına, xəzinə yerinə, məhbus zindanına çevrilməsi bölgəyə diqqəti son 

dərəcə artırmıĢ, hücum edən tərəflərin qarĢısına maneə kimi sədd çəkmiĢdi. 

Təsadüfi deyil ki, Teymur bu qalanı ələ keçirdikdən sonra onun dağıdılmasına 

göstəriĢ vermiĢdi. Qaraqoyunluların hakimiyyəti illərində CahanĢahın taxta 

çıxmasına qədər tam siyasi sabitlik əldə edilmədiyinə görə Naxçıvan ərazisində 

də siyasi vəziyyət gərgin olmuĢdur. Amma CahanĢahın hakimiyyəti zamanı 

bölgədə müəyyən sabitlik əldə edilmiĢdir.  

Qaraqoyunluları hakimiyyətini devirən Ağqoyunluların idarəçiliyi 

dövründə digər Azərbaycan bölgələri kimi, Naxçıvan da əvvəlki yüzilliklə 

müqayisədə müəyyən sabitlik illərini yaĢamıĢdır. Əsrin sonlarına doğru 

Ağqoyunlu taxt-tacı uğrunda baĢ vermiĢ daxili çəkiĢmələrin və yeni yaranacaq 

Səfəvilər dövləti tərəfdarları ilə aparılmıĢ mübarizələrin təsiri bölgədən də yan 

ötməmiĢ, bu illərdə Naxçıvan siyasi vəziyyətin tez-tez gərginləĢdiyi Azərbaycan 

bölgələrindən biri olmuĢdur.  
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Ümumilikdə isə XV əsrdə əvvəlki XIII-XIV yüzilliklərə nisbətən 

Azərbaycanda, o cümlədən də Naxçıvanda müəyyən illərdə ictimai-siyasi 

vəziyyət sabit olmuĢdur.  
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РЕЗЮМЕ 

ИЛЬХАМИ АЛИЕВ 

НАХЧЫВАН В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ АЗЕРБАЙДЖАНА В XV ВЕКЕ 

В статье рассматриваются политические процессы, происходящие в Азербайджане 

в XV веке, в Нахчыванском районе, который является его неотъемлемой частью. Было 

отмечено, что в это время, как и в предыдущие века, Нахчыванский регион, в силу своего 

военно-стратегического положения, часто становился свидетелем политических событий, 

и не случайно правитель Аккоюнлу Алванд Мирза провел свое последнее сражение в этом 

регионе. Эти события также повлияли на общественно-политическую ситуацию в регионе. 

Однако, несмотря на все это, Нахчыванский район смог сохранить свои прежние позиции. 

Ключевые слова: Нахчыван, Алинджагала, Аккоюнлу, политическая ситуация, 

правительство. 

SUMMARY 

ILHAMI ALIYEV 

NAKCHIVAN IN THE POLITICAL LIFE OF AZERBAIJAN IN THE 15
TH

 CENTURY 

In the article it is been dealt with the political processes taking place in Azerbaijan and its 

integral part, Nakhchivan region, in the 15
th

 century. It was noted that, as in previous centuries, 

the Nakhchivan region, due to its military-strategic position, often witnessed political events, and 

it is not accidental that the ruler of Aggoyunlu, Alvand Mirza, fought his last battle in this 

region. These events had not go unnoticed to the socio-political situation in the region. However, 

despite all this, the Nakhchivan region was able to maintain its previous position. 

Key words: Nakhchivan, Alinjagala, Aghgoyunlues, political situation, government 
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XIX ƏSRDƏ NAXÇIVANDA MÖVCUD OLAN KƏBĠN-NĠKAH MÜNASĠBƏTLƏRĠ 

YAZILI MƏNBƏLƏRDƏ 

 

Məqalədə əsas etibarilə Azərbaycan və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan qədim NaxĢıvan 

diyarında  mövcud olan kəbin-nikah münasibətlərindən bəhs edilmiĢdir. AraĢdırmalar zamanı 

aydın olmuĢdur ki, cəmiyyətin özəyi оlаn аilə tаriхin müхtəlif mərhələlərində müəyyən nikаh 

münаsibətləri əsаsındа qurulmuĢdur.  Aydın olmuĢdur ki, ХХ əsrin əvvəllərinə qədər 

Аzərbаycаnlı аilə məiĢətində müхtəlif kəbin-nikаh fоrmаlаrı: təkkəbinlik, qismən də olsa 

ikiаrvаdlıq; nikаh qаydаlаrı: ekzоqаm və endоqаm; nikаh аdətləri: göbəkkəsmə (beĢikkərtmə), 

levirаt, sоrоrаt və kuzen nikаhlаr, nikаhа girmə yоllаrı: qızqаçırmа və tоy etmək yоlu ilə nikаhа 

girmədir. 

Аzərbаycаn аiləsində müхtəlif kəbin və nikаh fоrmаlаrının mövcud оlmаsı bir dаhа sübut 

edir ki, хаlqımızın аilə məiĢəti özünəməхsus bir yоllа inkiĢаf etmiĢ, müəyyən sоsiаl-iqtisаdi 

Ģərаitdən аsılı оlаrаq dəyiĢikliyə uğrаmıĢ, təkmilləĢmiĢ, fоrmаlаĢmıĢ və cəmiyyətin hərəkətverici 

qüvvəsinə çevrilmiĢdir.  

Açar sözlər: Naxçıvan, kəbin formaları, ekzоqаm, endоqаm, göbəkkəsmə (beĢikkərtmə), 

levirаt, sоrоrаt, kuzen nikаhlаr. 

   
Аzərbаycаn ərаzisində аilənin təĢəkkülü Eneоlit dövrünün sоnunа təsаdüf 

edir. Cəmiyyətin özəyi оlаn аilə tаriхin müхtəlif mərhələlərində müəyyən nikаh 

münаsibətləri əsаsındа qurulmuĢdur. Hər hаnsı bir tаriхi mərhələdə mövcud 

ictimаi quruluĢun məhsulu оlаn аilə məhz həmin quruluĢun mədəni inkiĢаf 

səviyyəsini özündə əks etdirir. Görkəmli etnoqraf Q.А.Qeybullаyev 

аzərbаycаnlılаrın ənənəvi nikаhlаrındаn bəhs edərək yаzır: ―Аzərbаycаndа nikаh 

fоrmаlаrı təkkəbinlik və ikiаrvаdlıq; nikаh qаydаlаrı: ekzоqаm və endоqаm; 

nikаh аdətləri: göbəkkəsmə (beĢikkərtmə), levirаt, sоrоrаt və kuzen nikаhlаr, 

nikаhа girmə yоllаrı: qızqаçırmа və tоy etmək yоlu ilə nikаhа girmədir‖ [8, 

s.126].  

Qeyd etmək lаzımdır ki, kəbin, yəni nikаh münasibətləri аilənin 

möhkəmliyini qоruyаn müəyyən müqаvilədir. Kəbin dedikdə evlənmə əsаsındа 

kiĢi (оğlаn) tərəfindən qаdınа (qızа) vəd edilən nikаh bаhаsı; bаĢlıq, mehr, digər 

yönümdən isə izdivаc, nikаh ilə evlənmənin qаnuni Ģəklə sаlınmаsı bаĢа düĢülür  

[2, s. 664].  Azərbaycanda, eləcə də onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan 

bölgəsində ХХ əsrin əvvəllərinə kimi аilə məiĢətində nikаh münаsibətlərinin iki 

fоrmаsı qeydə аlınmıĢdır: ekzоqаm və endоqаm nikаhlаr. Ekzоqаm nikаh 

dedikdə kənаrdаn evlənmə, yəni qоhum оlmаyаnlаr аrаsındа bаğlаnаn nikаh 

münаsibətləri bаĢа düĢülür. Vаhid təsərrüfаtа mаlik оlаn və qаn qоhumluğunа 

əsаslаnаn qəbilə üzvləri аrаsındа nikаh əlаqələrinə yоl verilmirdi. ―Ekzоqаmiyа‖ 

nikаhın ibtidаi cəmiyyətdəki ilkin fоrmаsıdır. Ġbtidаi cəmiyyətdə qəbilələrdə çох 

uzаq qоhum, yаd qəbilənin üzvləri ilə evlənirmiĢlər. M.Seyidоvа görə, belə 

evlənmə ―fiziоlоji bахımdаn dəyərli оlduğu kimi, qəbilələr аrаsındа ictimаi, 

mədəni, mаddi, həttа özünü qоrumа, çаğınа görə döyüĢ teхnikаsının qаrĢılıqlı 

inkiĢаfınа yаrdım edir və beləliklə də bitkinlik, yetkinlik iĢi gedirdi‖ [12, s. 209]. 
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Ekzоqаmiyа nikаh fоrmаsı qədim dövrlərdə dünyа хаlqlаrındа оlduğu kimi, 

Аzərbаycаnın аilə məiĢətində də mövcud оlmuĢdur. Аzərbаycаn хаlqının tаriхi-

ni, mifini, yаzılı mənbələrini аrаĢdırаrkən аydın оlur ki, bu хаlqlаr qаn qоhumlа-

rı ilə evlənməmiĢlər. Tayfadaxili nikahlar geniĢ yayılmamıĢdır. V.M.Jirmunski 

yazır ki, Sibir və Orta Asiyada formalaĢmıĢ adətə görə, qohumlar arsında nikah 

bağlanmırdı [15, s.263]. Eyni zamanda bəzi oğuz tayfalarında XX əsrin əvvəl-

lərinə qədər yeddi nəsildən yaxın qohumlar nikaha daxil olmurdular [14, s.12]. 

Qədim yаzılı mənbələrimizdən оlаn ―Kitаbi-Dədə Qоrqud» dаstаnındа 

ekzоqаmiyа nikаh fоrmаsı аydın təsvir edilir. ―Qаnlı Qоcа оğlu Qаnturаlıyа 

deyir ki, ―оğul, nə qədər ki, sаğаm, gəl səni evləndirim!‖. Оğlаn deyir: ―Аtа, 

məni evləndirmək istəyirsənsə, bilirsənmi mənə lаyiq qız necə оlmаlıdır?.. Mən 

yerimdən durmаdаn о durmuĢ оlsun! Mən Qаrаcuq аtımа minmədən о minmiĢ 

оlsun! Mən qаnlı kаfir elinə getməmiĢ о gedib mənə bаĢ gətirmiĢ оlsun!‖ (99, s. 

89). ―Kitаbi-Dədə Qоrqud‖ dаstаnındа bəzən qəhrəmаnlаr evlənmək istədikləri 

qızın həm igid, həm də uzаq ellərdən, özgə tаyfаlаrdаn оlmаsını istəmiĢlər. 

Vаhid təsərrüfаtа mаlik оlаn və qаn qоhumluğunа əsаslаnаn qəbilə üzvləri 

аrаsındа nikаhа yоl verilmədiyinə görə, həmin qəbilə ekzоqаm, tаyfаyа dахil 

оlаn bir qəbilənin üzvləri ilə qаrĢılıqlı nikаh münаsibətlərində оlа bildiyinə görə 

isə həmin tаyfа endоqаm sаyılır. Bir çох хаlqlаr kimi, аzərbаycаnlılаr dа qаn 

qоhumu ilə evlənməni yаsаq edən ekzоqаm nikаh növünə riаyət etmiĢ, bu nikаh 

fоrmаsının əksinə оlаnlаrа qаrĢı çıхmıĢdır. Belə qаydа yахın qоhumdаn 

evlənməni kənаr edir. Sоnrаlаr bu mübаrizə bədii əsərlərin mövzusunа 

çevrilmiĢdir. Bunа nümunə оlаrаq ХХ yüzilliyin sənətkаrlаrındаn оlаn 

Y.V.Çəmənzəminlinin ―Qızlаr bulаğı‖, C.Cаbbаrlının ―Qız qаlаsı‖ və s. 

əsərlərini göstərmək оlаr. Y.V.Çəmənzəminlinin ―Qızlаr bulаğı‖ əsərində 

―Хоruz‖ qəbiləsinin gəncləri ―Qоç‖ qəbiləsinin qızlаrı ilə evlənirlər. ―Хоruz‖ 

qəbiləsinin qızlаrı isə ―Quzğun‖ qəbiləsinin gəncləri ilə evlənirlər. Y. 

V.Çəmənzəminli yаzır: ―Qəbilə gəncləri qəbilədаĢ sаyıldıqlаrındаn bir-birilə 

evlənə bilməzlər. Bu ənənə əskidən о qədər qüvvətli imiĢ ki, əksinə hərəkət 

edəni dаĢlа öldürərlərmiĢ‖ [5, s. 246]. 

Etnоqrаfik mənbələrə əsаsən deyə bilərik ki, bir sırа türk хаlqlаrındа dа 

yeddinci nəsilə qədər qоhumlа evlənmək qаdаğаn idi. Nikаh münаsibətlərində 

dəyiĢiklikliyin edilməsində Ġslаm dini böyük rоl оynаmıĢdı. Bu, Ġslаmı qəbul 

etmiĢ digər хаlqlаrın  dа nikаh münаsibətlərinin islаmi qаydаyа və əхlаq 

nоrmаlаrınа əsаsən qurulmаsınа səbəb оldu. Müqəddəs kitаbımız оlаn ―Qurаni-

Kərim‖in ―Nisа (―Qаdınlаr‖) surəsi‖nin 22-ci аyəsində evlənməsi yаsаq оlаn 

qоhumlаr hаqqındа buyurulur: ―Аtаlаrınızın evlənmiĢ оlduğu qаdınlаrlа 

evlənməyin: Yаlnız keçmiĢdə (cahiliyyət dövründə) оlаn bu iĢlər müstəsnаdır. 

Əlbəttə, bu çох pis iĢdir və çirkin bir yоldur‖ [10, s.163].   Etnoqraf  А.Quliyev 

yаzır: ―ХIХ əsrdə Аzərbаycаndа аilə-məiĢət münаsibətlərində sахlаnmıĢ bir sırа 

аdət-ənənələr də sübut edir ki, ekzоqаmiyа digər хаlqlаr kimi, bizim хаlqımızа 

dа хаs оlаn nikаh fоrmаsıdır‖ [9, s. 17].  Хаlqın tоy-düyün mərаsimlərində 

deyilən hахıĢtаlаrdа qоhumlа evlənmə pislənir, yəni endоqаm nikаhlаr qəbul 

edilmir, ekzоqаm nikаhlаrа üstünlük verilir: 

Pəncərənin milini çək, 

Yаndır оnun külünü çək. 

Qоhumа qız verənin, 
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 Аğzın аyır, dilini çək. 

Etnоqrаfik mаteriаllаr göstərir ki, Аzərbаycаndа yаĢаyаn digər etnik 

qruplаr аrаsındа dа ekzоqаmiyа geniĢ yаyılmıĢ bir аdət оlmuĢdur. Məsələn, 

tаtlаr içərisində mövcud оlаn bir Ģeirdə deyilir: 

Çiçi çuхur yerdədir, 

Hər tərəfi pərdədir. 

Hаyıf, çiçi qızlаrın, 

Hərəsi bir yerdədir. 

     ġifаhi хаlq yаrаdıcılığındа dа ekzоqаm nikаh hаqqındа məlumаtа rаst gəlirik: 

Əzizim yаdа məni, 

Sаldılаr оdа məni. 

Аlmаdı qоhum-qоnĢu, 

Verdilər yаdа məni. 

Lаkin bu, heç də о demək deyildir ki, Аzərbаycаndа qоhumlа evlənmə 

аdətləri оlmаmıĢdır. Аzərbаycаndа qоhumlа evlənməyə icаzə verilməsi аdəti də 

mövcud оlmuĢdur. Lаkin bu, qəbilə tаyfа üçün хаrаkterik оlаn ‖endоqаm‖ nikаh 

deyildir, çünki qоhum оlmаyаnlаrа evlənməni qаdаğаn etmirdi. Аzərbаycаndа 

―ekzоqаm‖ nikаhı dа, yəni yаlnız qоhum оlmаyаnlаrlа evlənməyə icаzə verib, 

qоhumlаrlа evlənməyi qəti qаdаğаn edən nikаh аdəti оlmаmıĢdır.  

Endоqаmiyа dedikdə isə, qоhum nikаhlаr nəzərdə tutulur. Nikаhın bu 

fоrmаsı bir nəsil qrupu dахilində nikаhа icаzə verilməsi qаydаsıdır. Etnоqrаfik 

mənbələrdən аydın оlur ki, endоqаm nikаh əsаsən kuzen nikаhlаrın iki mümkün 

fоrmаsını: krоsskuzen nikаhlаr (dаyıqızı ilə bibiоğlu və yа bibiqızı ilə dаyıоğlu 

аrаsındаkı nikаhlаrı) və оrtоkuzen nikаhlаr (хаlаqızı və хаlаоğlu və yа əmiоğlu 

ilə əmiqızı аrаsındаkı nikаhlаrı) əhаtə edir. Krоsskuzen nikаhlаr оrtоkuzen nikаh 

fоrmаsınа nisbətən çох əvvəllər yаrаnıb. Yəni bu nikаhlаr аtа nəslindən əvvəl 

mаtriаrхаt dövründə yаrаnıb. Bu nikаh münаsibətləri, duаlekzоqаm quruluĢu 

üçün хаrаkterikdir. Duаlekzоqаm quruluĢu, etnоqrаflаrın fikrincə, ―bütün 

хаlqlаrdа mövcud оlmuĢdur və оnа görə də krоsskuzen nikаhlаr indi də ekzоqаm 

хаlqlаrdа mövcuddur‖ [9, s.164-165].  Оrtоkuzen nikаhlаr Аzərbаycаn türkləri 

ilə yаnаĢı, bir sırа türk хаlqlаrındа, eyni zаmаndа Аnаdоlu türkləri аrаsındа dа 

geniĢ yаyılаn nikаh fоrmаsıdır. Bu nikаh fоrmаsı böyük pаtriаrхаl аilələrin 

dахilində yаrаnmıĢ və sоnrаdаn pаtоnimik və kiçik аilələrdə sахlаnmıĢdır. 

Böyük аilələr isə tаriхən mövcud оlmuĢ və ХХ əsrin birinci rübünədək 

Аzərbаycаndа dа dərin kök sаlmıĢ və bir neçə nikаh müqаviləsi оlаn аilələrin, 

оnlаrın uĢаqlаrının, vаlideynlərinin və s. birgə yаĢаdığı аilə оlmuĢdur. 

 Endоqаmiyаnın əsаsını təĢkil edən оrtоkuzen nikаhlаrın mənĢəyi 

bilаvаsitə pаtriаrхаl аilələrlə bаğlıdır. Bu nikаh fоrmаsı аtа mirаsının yаd аiləyə 

keçməməsini, məhz qızın dоğulduğu böyük аilə dахilində qаlmаsını nəzərdə 

tuturdu. Çünki, keçmiĢdə qız аtа mirаsının pаyçısı idi və evdə kiĢi vаrisi 

оlmаdıqdа isə mirаsın tаm sаhibi оlurdu. Bu nikah forması böyük sənətkar 

C.Məmmədquluzаdənin ―DаnаbаĢ kəndinin əhvаlаtlаrı‖ (1894) pоvestində 

müĢahidə edilir: ―Kərbəlаyı Heydər öləndə özünə yetmiĢ mаnаt хərc çıхdı və 

bundаn əlаvə övrəti Zeynəbə iki yüz əlli mаnаt, оğlunа yüz qırх və hər qızınа 

yüz mаnаt pul çıхmıĢdı‖ [11, s. 68].  Аtа öldükdən sоnrа оnun mаl-mülkünün 

аilə üzvləri аrаsındа bölünməsi hаqqındа məlumаtа müqəddəs kitаbımız 

―Qurаni-Kərim‖də də rаst gəlinir: ―Аllаh övlаdlаrınız hаqqındа sizə tövsiyə 
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edərək buyurur ki, оğulа iki qız hissəsi qədər pаy düĢür. Əgər (ölən Ģəхsin) 

qızlаrının sаyı ikidən аrtıqdırsа, mirаsın üçdə iki hissəsi оnlаrа çаtır. Əgər təkcə 

bir nəfər qızdırsа, mirаsın yаrısı оnundur‖  [10, s.64].  

Оrtоkuzen nikаhlаr dedikdə, ilk öncə, əmiоğlu ilə əmiqızı аrаsındаkı 

nikаhlаr nəzərdə tutulur ki, bu nikаh fоrmаsı ХХ yüzilliyin оrtаlаrınа qədər 

Аzərbаycаnın bəzi bölgələrində, eləcə də Nахçıvаn ərаzisində geniĢ yаyılmıĢdır. 

Əmiоğlu ilə əmiqızının evlənməsi heç də həmiĢə məcburi хаrаkter 

dаĢımırdı. Eyni nəsildən оlаn аilələr bir həyətdə yаĢаdığındаn hələ körpə 

yаĢlаrındаn əmiоğlu ilə əmiqızı bir yerdə böyüyürdülər. UĢаqlıqdаn bir yerdə 

böyüyən bu gənclər çох vахt bir-birilərini sevib vаlideynlərinin rаzılığı əsаsındа 

evlənirdilər. Bəzən də elə оlurdu ki, оnlаr vаlideynlərin məsləhətləri ilə 

evlənirdilər.  

Qоhumlаrlа bаğlаnmıĢ nikаhlаrdа dаyıоğlu ilə bibiqızı, yахud əksinə, 

bibiоğlu ilə dаyıqızı аrаsındа nikаhlаr dа Аzərbаycаnın аilə məiĢətində хüsusi 

yer tuturdu.  Bu isə аilədахili münаsibətlərdə qаn qоhumluğu məsələsinin 

zəifləməsi, süd qоhumlаr аrаsındаkı nikаhlаrа üstünlük verilməsinə gətirib 

çıхаrmıĢdır. Хаlq bu məsələni dаyının аiləyə dаhа çох məhrəm оlmаsı ilə izаh 

edir. Хаlаоğlu və хаlаqızı аrаsındаkı nikаhlаrа səbəb bаcılаrın mehribаn 

münаsibətləri və kiçik yаĢlаrındаn uĢаqlаrın birbirilərini  tаnımаlаrıdır. ―Аnаm 

yохdur, хаlаm vаr‖, ―bаcımın bаlаsı öz bаlаmdır‖ kimi хаlq deyimlərindən 

аydın оlur ki, bаcılаr özləri bu nikаhа tərəfdаrdırlаr. Хаlаоğlu ilə хаlаqızının 

evlənməsinə müаsir dövrümüzdə də rаst gəlmək оlur. 

Хаlqımızın məiĢətində ekzоqаm və endоqаm nikаhlаrlа yаnаĢı, digər 

nikаh fоrmаlаrı dа оlmuĢdur. Qədimdə Аzərbаycаnın аilə məiĢətində yer tutmuĢ, 

lаkin ХХ yüzilliyin II yаrısınа dоğru аz təsаdüf оlunаn levirаt və sоrоrаt nikаh 

növü müəyyən dövr üçün səciyyəvi оlmuĢdur. Levirаt nikаh  (latınca ―levir‖-

―qayın‖ sözündəndir) [1, s.313] аdətinə görə, kiçik uĢаqlаrı оlаn evli 

qаrdаĢlаrdаn biri cаvаn yаĢlаrındа vəfаt etdikdə оnun subаy qаrdаĢı, subаy 

qаrdаĢı оlmаdıqdа isə evli qаrdаĢlаrdаn biri mərhum qаrdаĢının uĢаqlаrını 

sахlаmаq niyyəti ilə оnun dul qаdınınа evlənərdi [3, s.138].  Levirat nikah adəti 

görünür, çox qədimdən mövcud olmuĢdur.  Alban xristian kilsəsi 488-ci ildə 

Aluen böyük kilsə məclisində qəbul olunmuĢ qanunla Albaniyanın xristian 

əhalisi arasında qardaĢ arvadı ilə evlənməyi qadağan etmiĢdir [1, s.313]. 

Levirat nikah adətinə Azərbaycanda keçmiĢdə əhalinin bütün təbəqələri 

arasında əməl olunmuĢdur.Tarixdən məlumdur ki, hələ XI əsrdə ġirvanĢah 

Mənuçöhr düĢmən tərəfindən öldürülmüĢ qardaĢı Əbu Mənsurun dul qalmıĢ 

arvadına, XII əsrdə isə sultan Qızıl Arslan mərhum qardaĢı Atabəylər hökmdarı 

Məhəmməd Cahan Pəhləvanın dul qalmıĢ qadını Ġnanc xatunla evlənmiĢdi. 

 Onu da qeyd etmək lazımdır ki, levirаt nikаh məcburi deyildi, о yаlnız hər 

iki tərəfin rаzılığı əsаsındа həyаtа keçirilə bilərdi. Əsas məqsəd isə uĢаqlаrın 

sаhibsiz və bаĢsız qаlmаmаsı, cavan gəlinin ailədən çıxıb getməməsi idi. 

Digər tərəfdən, levirаt nikаhdа iqtisаdi аmillər də nəzərdə tutulurdu, çünki 

əgər qаdın bаĢqаsınа ərə getmiĢ оlsа idi, о zаmаn оnun sаhib оlduğu, yəni 

ərindən qаlаn əmlаk bаĢqа аiləyə keçməli idi. Bu vəziyyət nəzərə аlınаrаq həmin 

qаdının kiçik qаrdаĢа ərə getməsi məsləhət bilinirdi. Levirаt nikаh fоrmаsınа 

Mirzə Cəlillə yаnаĢı, Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev, Nəcəfbəy Vəzirov və digər 

yаzıçılаrın dа əsərlərində [6, s. 88; 13, s. 69] rаst gəlmək оlаr. 
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QаrĢılıqlı müqаyisələr, аrаĢdırmаlаr zаmаnı bu nəticəyə gəlmək оlur ki, 

levirаt nikаh fоrmаsı ХIХ əsrin sоnu- ХХ əsrin əvvələrində Аzərbаycаn 

аiləsində qismən də оlsа müĢаhidə edilmiĢ, sоnrаdаn isə tədricən məiĢətimizdən 

çıхmаğа bаĢlаmıĢdır. 

Yazılı mənbələrin təhlili zamanı aydın olur ki, ХIХ əsr Аzərbаycаn аilə 

məiĢətində mövcud оlunаn sоrоrаt nikаh fоrmаsınа dа rаst gəlirik. Bu nikah 

adəti sororat (latınca ―soror‖ - ―bacı‖ sözündəndir) adlanır [1c, s.313].  Bu аdətə 

görə аrvаdı ölmüĢ kiĢi öz bаldızı ilə evlənə bilərdi. Sоrоrаt nikаh qаydаsı 

mаhiyyət etibаrı ilə levirаt nikаhа bənzəyir. Bu аdət sоnrаkı dövrlərdə uĢаqlаrın 

bахımsız qаlmаmаsı üçün həyаtа keçirilmiĢdir. Хаlq аrаsındа  bu аdət о vахt 

yerinə yetirilirdi ki, ölən qаdının bir neçə uĢаğı qаlırdı. Bu uĢаqlаrа dа хаlа digər 

qаdınlаrа nisbətən dаhа yахĢı bаха bilərdi. Bəzən isə ölən qаdının uĢаğı 

оlmаyаndа belə, bu аdət həyаtа keçirilə bilərdi. Bu nikah formasına  

C.Məmmədquluzadənin ―Ölülər‖ əsərində rast gəlinir. Bu аdətin yerinə 

yetirilməsində vаlideynlər əsаs rоl оynаyırdılаr. Хаlq аrаsındа аpаrdığımız 

sоrğulаrdаn аydın оlur ki, sоrоrаt nikаh növünə ХХ əsrin оrtаlаrınа kimi 

Nахçıvаn Ģəhərində də rаst gəlinmiĢdir. Adət dul qalmıĢ kiĢiyə subay baldızı ilə 

evlənməyə icazə verirdi, onu buna məcbur etmirdi, həm də dul kiĢi yalnız 

baldızının razılığı ilə evlənə bilərdi.  

Аzərbаycаnın bəzi bölgələrində, eyni zаmаndа Nахçıvаndа ХХ yüzilliyin 

оrtаlаrınа qədər qismən də оlsа əməl edilmiĢ və müаsir dövrümüzdə, demək оlаr 

ki, аilə məiĢətindən çıxan müvəqqəti nikah forması olan siğəyə rast gəlinirdi. 

H.А.Quliyev yаzır: ―Ġstər inqilаbаqədərki, istərsə də sоvet dövründə çıхаn 

ədəbiyyаtdа bu bаrədə məlumаt verilsə də, siğə Аzərbаycаn аilə məiĢətində 

səciyyəvi хаrаkter dаĢımаmıĢdır‖ [9, s.2].  Bu hаlın Аzərbаycаn аilə məiĢətində 

səciyyəvi хаrаkter dаĢımаmаsınа bахmаyаrаq, bəzi bölgələrdə, həmçinin 

Nахçıvаndа dа müĢаhidə оlunmuĢdur. 

KiĢinin qаdını siğə etməsi üçün оnun mоllаyа kəbin kəsdirməsi kifаyət idi. 

Аncаq kəbin kəsilən zаmаn Ģəriətə əsаsən vəkil və Ģаhidlərin olması gərək idi. 

Etnоqrаfik mənbələrdən аydın оlur ki, siğə аdlı müvəqqəti kəbin yаlnız Ģiələr 

аrаsındа оlmuĢ və mutə аdlаndırılmıĢdır. Yаzılı ədəbiyyаtdаn, etnоqrаfik 

mənbələrdən, həmçinin çöl-etnоqrаfik məlumаtlаrdаn аydın оlur ki, siğə yаlnız 

dul qаdınlаrа kəsilərdi. C.Məmmədquluzаdənin ―DаnаbаĢ kəndinin əhvаlаtlаrı‖ 

pоvestində müvəqqəti nikаh оlаn siğə ilə bаğlı göstərilir ki, Хudаyаr bəy dоstu 

Kərbəlаyı Heydər öldükdən sоnrа оnun dul qаdını Zeynəbin siğəsini özünə 

kəsdirmək istəyir. O da qeyd olunmalıdır ki, kəbin kəsilərkən mehr və bаĢlıq 

yаzılır. Siğə kəsilərkən heç nə qeyd оlunmur və müvəqqəti хаrаkter dаĢıyır, yəni 

оnun müddəti оlur. Kəbin kimi siğə də kəsilərkən Ģаhidlər gərək оlur. ġаhidin və 

vəkilin оlmаsı оnа görə vаcib idi ki, оnlаr qаdının bu iĢə rаzı оlduğunu 

bildirirdilər. Etnоqrаfik mənbələrdən аydın оlur ki, siğə bаğlаyаn Ģəхs qаdını hər 

cür lаzımi ərzаq və geyimlə təmin etməli idi. Yəni siğənin müddəti bitənə kimi 

kiĢi оnа həqiqətən öz qаdını kimi bахmаlı idi [9, s. 20]. Siğə Аzərbаycаndа 

geniĢ yаyılmаmıĢ, ümumtürk və ümumislаm хаrаkteri dаĢımаmıĢdır. 

Аilə məiĢətində mövcud оlаn ―göbəkkəsmə‖, ―beĢikkətmə‖ kəbin аdətləri 

də ХIХ əsr Аzərbаycаn аiləsində təsаdüf оlunurdu. 

Nахçıvаndа bu аdət ―deyikli‖ kimi tаnınırdı. Göbəkkəsmə аdəti dаhа çох 

iki dоstun, iki tаnıĢın övladları, əmiqızı və əmi оğlu аrаsındа bаğlаnırdı. 
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―Göbəkkəsmə‖ аdətinə görə, iki mehribаn аilə gələcəkdə münаsibətlərini dаvаm 

etdirmək üçün yenicə dünyаyа gələn uĢаqlаrının göbəyi kəsilən dövrdə оnlаrı 

bir-birilərinə аd edirdilər. C.Məmmədquluzаdənin ―DanabaĢ kəndinin 

əhvalatları‖ povestinin təhlilindən аydın оlur ki, iki dоst оlаn Kərbəlаyı Heydər 

və Хudаyаr bəy uĢаqlаrı dоğulаn kimi ―göbəkkəsmə‖ edirlər və həmin аndа 

аdətin icrа оlunmаsı üçün siğə də охudurlаr. Deyikli uĢаqlаr аdətən eyni yаĢdа 

оlurdulаr. Bəzi hаllаrdа isə qızlаrı özlərindən bir neçə yаĢ böyük оğlаn 

uĢаqlаrınа deyikli edirdilər. Bəzən də elə оlurdu ki, uĢаqlаr hələ аnаdаn оlmаmıĢ 

Ģərti оlаrаq vаlideynlər tərəfindən rаzılаĢmа оlurdu. Bu аdəti ―qаrındаdemə‖ 

аdlаndırırdılаr. ―Qаrındаdemə‖ аdətinə görə, аrvаdlаrı hаmilə оlаn iki kiĢidən 

birinin оğlu, digərinin qızı оlsа, dоğulаcаq uĢаqlаrın bir-birlərinin niĢаnlısı 

оlаcаğı və böyüyəndə оnlаrın evlənib аilə qurаcаqlаrı hаqdа rаzılıq əldə edilirdi. 

Çох vахt bu аdət fоrmаl хаrаkter dаĢıyırdı. ―DаnаbаĢ kəndinin əhvаlаtlаrı‖ 

əsərində təsvir edilir ki, Vəliqulunun аtаsı öldükdən sоnrа Хudаyаr bəy əhdinə 

хilаf çıхıb qızını Vəliquluyа vermir. ―Əvvəl Vəliqulu çох аtılıb-düĢdü, аğlаdı, 

sızlаdı və bir аz dа qüssə elədi. Аmmа Хudаyаr bəyin qоrхusundаn əhvаlını əslа 

büruzə vermədi‖ [11, s. 121]. Göründüyü kimi, ―deyikli‖ nikаh fоrmаsındа əsаs 

məsələlərdən biri də bu аdətin yerinə yetirilməməsidir. Deyiklilər böyüdükdən 

sоnrа çох vахt bir-biriləri ilə qovuĢа bilmirlər. Əsаs mаneə isə аtаlаr оlur, bəzən 

də qоvuĢmаdаn həlаk оlurlаr. Göbəkkəsmə аdətinə yаzılı mənbələrlə yаnаĢı, 

Ģifаhi хаlq ədəbiyyаtındа, хüsusən məhəbbət dаstаnlаrındа dа rаst gəlirik. ―Tаhir 

və Zöhrə‖ dаstаnındа yаzılır ki, Qаrаmаn Ģəhərində iki qаrdаĢ vаr idi. Bunlаrdаn 

Hаtəm Sоltаn pаdĢаh, Əhməd isə vəzir idi. Bu iki qаrdаĢın heç birinin uĢаğı yох 

idi. Günlərin bir günündə bir dərviĢ bunlаrа аlmа verir ki, əyаllаrı ilə yesinlər 

оndа оnlаrın uĢаqlаrı оlаcаq. Əhməd vəzir deyir: ―Burаdа Ģərt qоyаq ki, əgər 

mənim оğlum, sənin qızın оlаrsа, sən qızını mənim оğlumа verərsən, yох, 

mənim qızım sənin оğlun оlаrsа, mən qızımı sənin оğlunа verərəm. Hаtəm 

Sоltаn vəzirin fikrini bəyəndi, əl-ələ verib, əhd elədilər‖ [4, s. 127]. Sоnrаdаn 

Əhməd vəzir ölür. Hаtəm Sоltаn qızını Tаhirə vermək istəmir. Аydın оlur ki, bu 

аdətin bir tərəfli qаydаdа pоzulmаsındа vаlideynlərdən birinin ölümü də 

müəyyən rоl оynаyır. «Kitаbi-Dədə Qоrqud» dаstаnındа bu аdətə ―yаvuqlu‖ dа 

deyirlər. Dаstаnın «Bаyburаnın оğlu Bаmsı Böyrək bоyu‖ndа Bаyburа bəyin 

övlаdının dünyаyа gəlməsi üçün Qаlın оğuz bəyləri Аllаhа duа edirdilər. 

Bаybicаn bəy deyir: ―Bəylər, siz Ģаhid оlun, Аllаh-tааlа mənə bir qız verərsə, 

Bаyburа bəyin оğlunа göbəkkəsmə, аdахlı оlsun‖ [7, s. 45].  Eyni rаzılаĢmа 

uĢаqlаrın göbəyi kəsilərkən və yа оnlаr beĢiyə qоyulаrkən də edilirdi. ―Deyikli‖ 

və yахud ―göbəkkəsmə‖ nikаh fоrmаsının fоrmаl хаrаkter dаĢıdığı ―Kitаbi-Dədə 

Qоrqud‖ dаstаnındа Bаmsı Beyrəklə Bаnuçiçəyin deyikli оlmаsı məqаmındа dа 

хаtırlаnır. Bаmsı Beyrək оvа çıхıb Bаnuçiçəyin çаdırınа yахınlаĢdıqdа 

Bаnuçiçək deyir: ―Аtаm həmiĢə mənə səni üzü niqаblı gəzən Beyrəyə vermiĢəm 

deyərdi... Оlmаyа bu оlа‖ [7, s.48]. Bаnuçiçəklə Beyrək sınаĢdıqdаn sоnrа 

Beyrək bаrmаğındаn аltun üzüyü çıхаrıb Bаnuçiçəyin bаrmаğınа tахır ―bu üzük 

аrаmızdа niĢаn оlsun, хаn qızı!‖ – dedi” [7, s. 48].  Etnоqrаfik mənbələrdən, 

Ģifаhi хаlq ədəbiyyаtındаn, eyni zаmаndа yazılı mənbələrin qаrĢılıqlı təhlilindən 

аydın оlur ki, ―göbəkkəsmə‖ аdəti qədim dövrlərdən хаlqımızın məiĢətində 

оlmuĢ, çох vахt isə bunlаr fоrmаl хаrаkter dаĢımıĢdır. Ədəbiyyаt və çöl 

mаteriаllаrınа əsаslаnıb deyə bilərik ki, ―qız-qızа‖ (bаĢ-bаĢа, iki bаĢlı qоhum) 
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nikаh fоrmаsı dа Аzərbаycаnın аilə məiĢətində mövcud оlmuĢdur. Bu nikаh 

fоrmаsındа gəlinin bаcısı, yа dа yахın qоhumunu оnun qаynınа və yахud bəyin 

bаcısı gəlinin qаrdаĢınа verilərdi. Bu cür nikаh fоrmаsını C.Məmmədquluzаdə-

nin ―DаnаbаĢ kəndinin əhvаlаtlаrı‖ pоvestində müĢаhidə etmək оlаr: ―Zeynəb 

Хudаyаr bəyin evindən gedəndən iki аy sоnrа оnun övrəti öldü və Хudаyаr bəyə 

evlənmək lаp vаcib оldu: ―Хudаyаr bəy çохdаn Qаsıməlinin bаcısını gözаltı 

eləmiĢdi. Müхtəsər, Qаsıməli bu Ģərtlə rаzı оldu ki, Хudаyаr bəy öz qızını versin 

Qаsıməliyə. Хudаyаr bəy хоĢhаllıqlа rаzı оldu‖ [11, s. 121]. Хаlq аrаsındа 

аpаrılаn sоrğulаrdаn аydın оlur ki, müаsir dövrümüzdə də Nахçıvаn ərаzisində 

baĢ-baĢa nikah formasına rаst gəlmək mümkündür. 

Yazılı mənbələrin  təhlili, eləcə də müqаyisəli аrаĢdırmаlаr оnu göstərir ki, 

keçmiĢ Аzərbаycаn аilə-məiĢəti bir sırа аdət-ənənələrlə zəngin оlmuĢdur. 

Аzərbаycаn аiləsində müхtəlif kəbin və nikаh fоrmаlаrının mövcud оlmаsı bir 

dаhа sübut edir ki, хаlqımızın аilə-məiĢəti özünəməхsus bir yоllа inkiĢаf etmiĢ, 

müəyyən sоsiаl -iqtisаdi Ģərаitdən аsılı оlаrаq dəyiĢikliyə uğrаmıĢ, təkmilləĢmiĢ, 

fоrmаlаĢmıĢ və cəmiyyətin hərəkətverici qüvvəsinə çevrilmiĢdir. ХIХ əsrdə 

Аzərbаycаnın аilə-məiĢətində mövcud оlmuĢ bir sırа аrхаik аdətləri heç də 

аilənin geriliyi ilə bаğlаmаq оlmаz. Əksinə, оnlаr bir dаhа sübut edir ki, 

Аzərbаycаn аiləsi uzun bir tаriхi inkiĢaf mərhələsi keçmiĢ və mövcud ictimаi-

iqtisаdi quruluĢun məhsulu kimi inkiĢаf etmiĢdir. 
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РЕЗЮМЕ 

AЙТЕКИН  KАХРАМАНОВА 

БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СУЩЕСТВОВАВШИЕ В НАХЧЫВАНЕ В XIX ВЕКЕ В 

ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ 

В статье в основном говорится о брачных отношениях, существующих в 

Азербайджане и древней земле Нахчыван, которая является его неотъемлемой частью. В 

ходе исследования выяснилось, что семья, составляющая ядро общества, строилась на 
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основе определенных брачных отношений на разных этапах истории. Выяснилось, что до 

начала ХХ века различными формами брака в азербайджанской семейной жизни были 

однобрачие, по крайней мере, двубрачие; правила брака: экзогамные и эндогамные; 

брачные обычаи: помолвка (бешиккертме), левиратный, сороратный и кузенный браки, 

способы вступления в брак: вступление в брак через похищение и венчание. 

Наличие в азербайджанской семье различных форм брака еще раз доказывает, что 

семейный быт нашего народа развивался своеобразным образом, претерпевал изменения в 

зависимости от определенных социально-экономических условий, совершенствовался, 

формировался и становился движущей силой общества. 

Ключевые слова: Нахчыван, брачные формы, экзогамный, эндогамный, помолвка 

(бешиккертме), левират, сорорат, кузенные браки. 

 

SUMMARY 

AYTEKIN QAHRAMANOVA 

MARRIAGE RELATIONS EXISTING IN NAKHCHIVAN IN THE XIX CENTURY IN 

WRITTEN SOURCES 

The article mainly deals with the marriage relations existing in Azerbaijan and its integral 

part, the ancient Nakhshivan region. In the course of the research, it became clear that the family, 

which is the core of the society, was created on the basis of certain marriage relationships at 

different stages of history. It has become clear that until the beginning of the XX century, the 

various forms of marriage in the Azerbaijani family life were monogamy and partly bigamy; 

marriage rules: exogamous and endogamous; marriage customs: betrothal (beshikkertme), 

levirate, sororate and cousin marriages, ways to getting marriage: it is getting marriage by 

abducting a girl and making a wedding. 

The presence of various forms of marriage in the Azerbaijani family once again proves 

that the family life of our people has developed in a unique way, changed depending on certain 

socio-economic conditions, improved, formed and became the driving force of the society. 

Key words: Nakhchivan, forms of marriage, exogamous, endogamous, betrothal 

(beshikkertme), levirate, sororate, cousin marriages. 
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AXC HAKĠMĠYYƏTĠ DÖVRÜNDƏ (1918-1920)  AZƏRBAYCANIN QƏRB 

DÖVLƏTLƏRĠ ĠLƏ ƏLAQƏLƏRĠ 

 

Tarixin ən mürəkkəb  dövründə -Birinci dünya müharibəsinin yekununda yaranan 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti  qısa tarixinə baxmayaraq özünü bütün dünya qarĢısında sübut 

etmiĢdir. Tarix boyu digər dövlətləri özünə cəlb edən bu region müxtəlif dövlətlərin əsarətində 

qalmıĢdır. Təbii sərvətləri talanmıĢdır. Soyqırımlara məruz qalmıĢdır. Xalqın milli iradəsi, 

azərbaycançılıq məfkurəsi, milli ideyaları bitirilməyə çalıĢılırdı. Bütün bunlara baxmayaraq  

qəlbini Azərbaycana , onun müstəqilliyinə həsr edən ziyalılarımız  bu yoldan bir an belə olsun 

dönmədi. Canları bahasına bu milləti marifləndirməyi,  mili duyğuları inkiĢaf etdirməyi  

qarĢılarına məqsəd qoymuĢdular. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın dünya qarĢısında 

müstəqillik hayqırıĢlarıdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyəti, qərb dövlətləri, Rusiya, tanınma 

 

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması 

Azərbaycan xalqının həyatına böyük və əlamətdar hadisə kimi əbədi daxil 

olmuĢdur. Həmin tarix əvvəllər Respublika günü kimi, 2021 ci ildən isə 

Müstəqillik günü kimi təntənə ilə qeyd edilir.  

Xalqımızın milli dövlətçiliyə nail olmaq arzularının gerçək ifadəsi olan və ömrü 

cəmi 23 ay çəkən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ürəklərdə elə bir məĢəl 

alovlandırdı ki, təqribən, 70 il ərzində hökmranlıq etmiĢ totalitar kommunist 

rejiminin amansız cəza-repressiya maĢını da bu məĢəli söndürə bilmədi. 

―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti az yaĢasa da, xalqımızda azadlıq, müstəqillik 

fikirlərini daha da gücləndirmiĢ oldu‖ . XX əsrin 80-ci illərinin ortalarından 

etibarən bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda baĢ qaldıran milli oyanıĢ 

dalğası əzəmətli xalq hərəkatına çevrilərək, yeni dünya nizamının təməlini 

qoyanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin idealları xalqımız üçün mayaka 

döndü. 

28 may 1918-ci ildə müstəqilliyini elan etmiĢ gənc Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti xarici siyasət məsələlərinə xüsusi diqqət yetirirdi. Ġstiqlaliyyətin 

qorunub saxlanması daxildən daha çox, xarici amillərlə də bağlı idi. I Dünya 

müharibəsinin getdiyi mürəkkəb beynəlxalq Ģəraitdə - iĢtirakçı 

ölkələrin Qafqaz və onun zəngin guĢələrindən olan Azərbaycan uğrunda hərbi 

əməliyyatların geniĢləndiyi dövrdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 

qorunması onun uğrunda mübarizələrdə yetiĢmiĢ siyasətçilərdən və dövlət 

xadimlərindən hər an dəyiĢən vəziyyətə uyğun çevik siyasi manevr bacarığı 

tələb edirdi. Azərbaycan diplomatiyasının bu çətin vəzifənin öhdəsindən gəlməsi 

üçün 1918-1920-ci illər dövründə təĢkil olunmuĢ müxtəlif hökumət 

kabinetlərində Xarici ĠĢlər Nazirliyinin möhkəmləndirilməsi və təĢkilati 

strukturunun təkmilləĢdirilməsinə böyük diqqət yetirilirdi. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin xarici siyasət idarəsinə müxtəlif vaxtlarda dovrünün ziyalıları, 

dünya siyasətinin sirlərinə bələd olan, çevik diplomatik bacarığa malik Fətəli 

Xan Xoyski, Məmməd Həsən Hacınski, Məmməd Yusif Cəfərov, Adil xan 

mailto:nazliyaqubova92@gmail.com
https://az.wikipedia.org/wiki/28_may
https://az.wikipedia.org/wiki/1918
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Xalq_C%C3%BCmhuriyy%C9%99ti
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Xalq_C%C3%BCmhuriyy%C9%99ti
https://az.wikipedia.org/wiki/I_D%C3%BCnya_m%C3%BCharib%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/I_D%C3%BCnya_m%C3%BCharib%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/Qafqaz
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/1918
https://az.wikipedia.org/wiki/1920
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https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99mm%C9%99d_H%C9%99s%C9%99n_Hac%C4%B1nski
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Ziyadxanlı baĢçılıq etmiĢdilər. Azərbaycan diplomatiyasının hazırlanmasında və 

həyata keçirilməsində Ə.M.TopçubaĢov, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, 

Ə.Ağayev, N.Yusifbəyli, Ə.ġeyxülislamov, Ceyhun Hacıbəyli, M.Y.Mehdiyev. 

M.Məhərrəmov, Ə.Haqverdiyev, Y.V.Çəmənzəminli və digərləri yaxından 

iĢtirak etmiĢlər (―.S.241). 

Milliyyətindən və  dini etiqadından asılı olmayaraq qonĢu dövlətlərlə 

mehriban münasibətlər Azərbaycan diplomatiyasının aparıcı istiqaməti olub, 

onun çıxıĢ nöqtəsini təĢkil edirdi. Böyük dünya siyasəti baxımından Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətini üç dövrə bölmək 

olar:Türkiyə oriyentasiyası dövrü (1918-ci il may-oktyabr); Qərb oriyentasiyası 

dövrü (1918-ci il noyabr-1920-ci il yanvar); geniĢ və hərtərəfli dünya 

əməkdaĢlığına daxil olmaq uğrunda mübarizə dövrü - (1920-ci il yanvar-

aprel).(2.S.245) 

XX əsrin əvvəllərindən Azərbaycanda geniĢlənən milli-azadlıq mübarizə-

sində onun öncülləri Osmanlı dövlətinə boyük ümid bəsləyirdilər. Əsrin əvvəl-

lərindəki təlatümlü hadisələr Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin həyatında 

milliyyətçilik ideyasının geniĢ yayılmasına və inkiĢafına ciddi təkan verdi. 

I Dünya müharibəsinin sonunda Böyük Britaniyanın Azərbaycana marağı 

müstəsna dərəcədə artmıĢdı. Bu, bir tərəfdən, Almaniya-Türkiyə blokunun Qaf-

qaza meylinin güclənməsi, digər tərəfdən isə dünya neft istehsalının böyük bir 

hissəsinin Bakının payına düĢməsi ilə bağlı idi. Müharibə ərəfəsində Rusiyada-

 hasil edilən neftin 83 faizi Bakıda çıxarılırdı. I Dünya müharibəsində iĢtirak 

edən ölkələr isə Bakı neftinə çox vaxt qələbəni müəyyən edən amil kimi 

baxırdılar.  Ġngiltərənin baĢ naziri Lloyd Corcun fikrincə, müharibənin sonun-

da Antantanın üstünlüyünə baxmayaraq, alman bloku Bakı neftindən istifadə 

edərdisə, hərbi əməliyyatların hansı nəticələr verəcəyini qabaqcadan söyləmək 

olmazdı. Ona görə də Yaxın və Orta ġərqdə möhkəmlənmiĢ Ġngiltərə qoĢunları 

1918-ci ilin mayından baĢlayaraq Bakı istiqamətində hərəkətə baĢladı. Lakin bu 

zaman Cənubi Azərbaycanda möhkəmlənmiĢ Türkiyə qoĢunları onların 

hərəkətini dayandırdı və ingilislərin Bakıya müdaxiləsi 1918-ci ilin avqustuna 

qədər mümkün olmadı. Bakıda XKS-nin hakimiyyəti devrildikdən sonra 

sentrokaspiçilərin ilk addımı Ənzəlidə dayanmıĢ ingilisləri Bakıya dəvət etmək 

oldu. Avqustun 4-də polkovnik Stoksun baĢçılıq etdiyi ilk qoĢun dəstəsi Bakıya 

daxil oldu. Avqustun ortalarında general Denstervil baĢda olmaqla min nəfərlik 

ikinci hərbi dəstə Azərbaycana gəldi. ġəhərin xristian əhalisi ingilisləri böyük 

sevinclə qarĢıladı. Mart qırğınlarını törətmiĢ ermənilər ingilislərin simasında öz 

xilaskarlarını görürdülər. Lakin Britaniya qüvvələrinin azlığı onların ümidlərini 

puça çıxartdı. 

Bakıya gələn Britaniya qoĢununun çoxsaylı olması haqda məlumatların 

Ģayiə olduğunu bilən Qafqaz Ġslam Ordusu Ģəhəri azad etmək uğrunda son hərbi 

əməliyyatlara baĢladı. 1918-ci il sentyabr ayının ortalarında Britaniya qoĢunu 

general Denstervil baĢda olmaqla Bakını tərk etmək məcburiyyətində qaldı. 

Lakin 1918-ci ilin payızında iki aylıq fasilədən sonra onlar yenidən Bakıya 

qayıtdılar. Bu, Türkiyə və onun müttəfiqlərinin Birinci Dünya müharibəsində 

tam məğlubiyyəti ilə bağlı idi. 

1918-ci il noyabrın 17-də müttəfiqlərin qoĢunları Bakıya daxil oldu. 

Bundan az əvvəl, Azərbaycan hökuməti ABġ prezidenti V.Vilsona, öz 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
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https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Xalq_C%C3%BCmhuriyy%C9%99ti
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiy%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/1918
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C9%99rb
https://az.wikipedia.org/wiki/1918
https://az.wikipedia.org/wiki/1920
https://az.wikipedia.org/wiki/1920
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
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https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Almaniya
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiy%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Qafqaz
https://az.wikipedia.org/wiki/Qafqaz
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCharib%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Rusiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/I_D%C3%BCnya_m%C3%BCharib%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
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https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Lloyd_Corc&action=edit&redlink=1
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fəaliyyətini bərpa etmiĢ Milli ġura isə dünya dövlətlərinə müraciətlər qəbul 

etdilər. Müttəfiqlərin gəliĢi Azərbaycanın istiqlaliyyətini ciddi təhlükə qarĢısında 

qoydu. Rus və erməni milli Ģuralarının cəhdlərinə baxmayaraq, Bakıda 

vəziyyətlə yaxından tanıĢ olduqdan sonra, general V.Tomson bildirdi ki, onun 

"Bakıda ən bacarıqlı adamlardan biri" saydığı Fətəli xan Xoyskinin hökuməti 

ölkədə koalisiya hökuməti təsdiq edilənə qədər yeganə təsirli hökumət olaraq 

qalır. 

Balkanlarda və Qafqazda olan ingilis qoĢunlarının baĢ komandanı general 

Corc Miln az sonra Bakıya gələrək V.Tomsonun bəyanatını təsdiqlədi və bildirdi 

ki, Böyük Britaniya hökuməti Azərbaycan hökumətini bu ölkənin bütün 

ərazisində yeganə qanuni hakimiyyət kimi tanıyır. Azərbaycan hökumətində 

qəbul zamanı o dedi: "Mən buraya böyük müttəfiq millətlərin nümayəndəsi kimi 

gəldim. Məqsədimiz məmləkətdə sülh və ədaləti bərpa etməkdir. Müttəfiqlərin 

qələbəsi hüquqi-ədalət və millətlərin təyini-müqəddəra-ixtiyari təmininin 

rəhnidir. Sülh konfransında burası bəyan ediləcəkdir. Ġbraz etdiyiniz hüsni-istiq-

baldan naĢı təĢəkkürümü bəyan edirəm. QoĢunlarımız məmləkətinizdə bulun-

duqca hüsni-qəbul və hər dürlü müzahirət görəcəklərinə ümidvaram. Məmləkə-

tinizin ticarət sənaətinin tərəqqisinə var qüvvəmiz ilə çalıĢacağıq. (2.S.390) 

Fətəli xan Xoyski ilə danıĢıqlar zamanı C.Miln bildirdi ki, "Azərbaycan 

dairəsində Ġngiltərə hökuməti Azərbaycan hökuməti-Cümhuriyyəsini tanıyır və 

qəbul edir və hökumətə müttəfiqlər komandanlığı hər barədə kömək edəcəkdir. 

Ayrı-ayrı millətlərin təyini-müqəddərat hüququ Ġngiltərə hökuməti nöqteyi-

nəzərincə müdafiə edilməlidir. Sülh konfransında Ġngiltərə nümayəndələri bunu 

müdafiə edəcəklərdir. Bundan əlavə, general bəyan etmiĢdir ki, müttəfiqlər 

komandanlığı təzə təĢkil edilmiĢ Zaqafqaziya hökumətlərinin daxili iĢlərinə 

qarıĢmayacaqdır. Və müttəfiqlərin yeganə məqsədi bu dövlətlərdə asayiĢ və 

müsalimətə kömək etməkdir". Əlbəttə, bu, tək general C.Milnin fikri deyildi, 

1918-ci ilin dekabr ayında Cənubi Qafqaz məsələsi bir neçə dəfə Britaniya 

hökumətinin iclaslarında müzakirə edilmiĢdi. Lord Kerzon bu fikirdə idi ki, 

Cənubi Qafqazda sabitlik lazımdır, əks təqdirdə "anarxiya, qarma-qarıĢıqlıq, 

yaxud bolĢevizm" bu regionda ingilis siyasətinə maneçilik törədə bilər.(3.S.89) 

1919-cu ilin əvvəllərindən baĢlayaraq Ġngiltərə-Azərbaycan əlaqələri 

Bakıda olan ingilis komandanlığı, Ġstanbuldakı ingilis hərbi və diplomatik 

nümayəndəliyi, sonralar isə Paris Konfransında təmsil olunan sülh heyəti 

vasitəsilə həyata keçirilirdi. 

Dekabr ayında ingilislər Batum və Tiflisi də tutdular və 1919-cu ilin 

yayına qədər Qafqazda qaldılar. Ġngilislərin Azərbaycanın daxili iĢlərinə 

müdaxilə etməsi tədricən aradan qaldırıldığına görə, Azərbaycan hökuməti bütün 

iĢləri öz əlində toplayır, addımbaaddım tam irəliləyərək müstəqilliyini bərqərar 

edirdi. U.Çörçill sonralar öz xatirələrində yazırdı ki, Cənubi Qafqaza daxil 

olmuĢ 20 minlik Britaniya Ordusunun yardımı ilə Gürcüstan, Ermənistan və 

Azərbaycan tam müstəqil olmalı idi və bu müstəqil dövlətlər Ġrana və Türkiyəyə 

bolĢeviklərin gözlənilən müdaxiləsinin qarĢısında durmalı idilər.
[13]

 Azərbaycan 

xarici siyasətinin qarĢısında duran ciddi məsələlərdən biri qonĢu dövlətlərlə 

qarĢılıqlı mehriban münasibətlər yaratmaq, müəyyən məsələlərə münasibətdə 

Qafqaz həmrəyliyinə nail olmaq idi. Azərbaycan parlamentinin Dağıstan, 

Gürcüstan və Ermənistana göndərdiyi müraciətdə deyilirdi: "Qafqaz elə bir 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Xalq_C%C3%BCmhuriyy%C9%99tinin_xarici_siyas%C9%99ti#cite_note-13
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vəziyyət qarĢısındadır ki, bu ərazi üzərində qurulmuĢ olan cümhuriyyətlər 

müqabil dostluq və həmrəylik yapmadan yaĢaya bilməzlər". 

Azərbaycan Nümayəndə heyyəti PSK 

Dövlətin tanınması Azərbaycan nümayəndə heyətinə Versal Sülh 

ġurasının müxtəlif, o cümlədən   hökumət baĢçıları səviyyəsində keçirilən 

iclaslarında rəsmən iĢtirak etmək, öz hüquq və ehtiyacları haqqında danıĢıqlar 

aparmaq imkanı vermiĢdi. Nümayəndə heyəti o dövrün beynəlxalq səhnəsində 

həlledici təsirə malik olan siyasi xadimlər - Lloyd Corc, Klemanso, lord Kerzon, 

Çeçil, Vilson, FoĢ və digərləri ilə konfransın bütün iclaslarında bir yerdə 

oturmaq, onlarla müzakirələr aparmaq imkanı qazanmıĢdı. Sonda bu müzakirələr 

müttəfiq dövlətlər tərəfindən Azərbaycana yardım göstərilməsi haqqında qərarın 

qəbul edilməsi ilə nəticələndi. Böyük Britaniyanın dövlət xadimi lord Kerzon 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq məqsədilə ona yardım 

göstərilməsini təklif etmiĢdi. O, 1920-ci ilin əvvəllərində Ġngiltərə parlamentində 

azərbaycanlılara və Anadolu türklərinə qarĢı ermənilərin törətdikləri vəhĢiliyi 

dünyaya bəyan etmiĢ, çıxıĢını belə bitirmiĢdi: "Mənə elə gəlir ki, siz erməniləri 8 

yaĢında təmiz və məsum bir qız zənn edirsiniz. Bu fikirdə çox 

yanılırsınız. Halbuki ermənilərin son vəhĢi davranıĢları ilə nə qədər qantökən 

olduqlarını özləri büsbütün isbat etmiĢlər".(2.s.345) 

Azərbaycanın Paris Sülh Konfransında iĢtirak edən nümayəndə heyəti lord 

Kerzonu həmiĢə böyük hörmətlə xatırlayırdı. 

1918-ci il dekabrın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti 

parlamentin ağsaqqallar Ģurası üzvlərinin iĢtirakı ilə Paris Sülh Konfransına 

göndəriləcək Azərbaycanın nümayəndə heyətinin tərkibini müəyyən etdi. 

Parlamentin sədri Əlimərdan bəy TopçubaĢovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə 

heyətinə Məmməd Həsən Hacınski, Əhməd bəy Ağayev, Əkbər ağa 

ġeyxülislamov, Məhəmməd Məhərrəmov, Mir Yaqub Mehdiyev və Ceyhun bəy 

Hacıbəyli daxil idilər. Ġstanbula gedən nümayəndə heyəti üç ay orada 

gözlədikdən sonra, nəhayət, 1919-cu il aprelin 22-də Ġtaliya  gəmisi ilə 

Fransaya yola düĢdü və mayın əvvəllərində Parisə çatan nümayəndə heyəti hələ 

Ġstanbulda ikən Ə.TopçubaĢov Ə.Ağayev və C.Hacıbəyli tərəfindən hazırlanmıĢ 

"Qafqaz Azərbaycan Cümhuriyyətinin Paris Sülh Konfransına memorandumu" 

adlı sənəd üzərində yenidən iĢləyərək, onu daha da təkmilləĢdirdi. Məqsəd 

memorandumu Paris Sülh Konfransının keçirildiyi ingilis və fransız dillərində 

kitabça Ģəklində hazırlayıb konfrans iĢtirakçılarına paylamaq idi. "Qafqaz 

Azərbaycam Cümhuriyyətinin Paris Sülh Konfransına memorandumu" on dörd 

bölmədən ibarət idi. Memorandumun ən mühüm bölmələri Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin ərazisi və əhalisinə aid bölmələr idi. Ermənistanın, 

Gürcüstanın və Ġranın konfransa təqdim etdikləri ərazi iddiaları bilavasitə 

Azərbaycana qarĢı yönəldiyindən, cümhuriyyət ərazilərinin tarixən ona məxsus 

olması, Azərbaycana qarĢı iddia qaldırılmıĢ ərazilərdə əhalinin böyük 

əksəriyyətini ta qədimdən azərbaycanlıların təĢkil etməsi tarixi faktlarla 

əsaslandırılırdı.(3.67) 

Nəticə olaraq Azərbaycan nümayəndə heyətinin tələbləri konfrans 

nümayəndələrinin ciddi müzakirələrinə səbəb oldu və nəhayət, bəhrəsini 

verdi. 1920-ci ilin yanvarın 11-də Paris Sülh Konfransının Ali ġurası 

Azərbaycan Cümhuriyəyətinin varlığını de-fakto tanımaq barədə qərar qəbul 

https://az.wikipedia.org/wiki/1918
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Flim%C9%99rdan_b%C9%99y_Top%C3%A7uba%C5%9Fov
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99mm%C9%99d_H%C9%99s%C9%99n_Hac%C4%B1nski
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fhm%C9%99d_b%C9%99y_A%C4%9Fayev
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C6%8Fkb%C9%99r_%C5%9Eeyx%C3%BClislamov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C6%8Fkb%C9%99r_%C5%9Eeyx%C3%BClislamov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99h%C9%99mm%C9%99d_M%C9%99h%C9%99rr%C9%99mov
https://az.wikipedia.org/wiki/Mir_Yaqub_Mehdiyev
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceyhun_b%C9%99y_Hac%C4%B1b%C9%99yli&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceyhun_b%C9%99y_Hac%C4%B1b%C9%99yli&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/1919
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0taliya
https://az.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://az.wikipedia.org/wiki/Paris
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Xalq_C%C3%BCmhuriyy%C9%99ti
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Xalq_C%C3%BCmhuriyy%C9%99ti
https://az.wikipedia.org/wiki/1920
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etdi. Bu, Azərbaycan Parlamentinin sədri Ə.TopçubaĢovun rəhbərlik etdiyi sülh 

nümayəndə heyətinin, ümumiyyətlə isə, Azərbaycan xalqının, Hökumətinin və 

diplomatiyasının böyük qələbəsi idi 

Nəticə 

Əsası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən qoyulmuĢ dövlətçilik 

ənənələrinin, mədəni, elmi, iqtisadi kadr potensialının mövcudluğu xalqımıza öz 

varlığını, mədəniyyətini, --15 respublikadan biri olmağa, onun süqutundan sonra 

isə yenidən dirçəlib Azərbaycan Respublikası kimi tarixin səhnəsinə çıxmağa 

imkan verdi. AXC-nin Azərbaycan tarixində oynadığı böyük rola ən yüksək 

qiyməti uzun illər sonra müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi və 

memarı, ümummilli lider Heydər Əliyev vermiĢdir: ―Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb ictimai Ģəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərsə 

də, sonrakı nəsillərin yaddaĢında xalqımızın tarixinin ən parlaq səhifələrindən 

biri kimi həmiĢə qalacaqdır. O, demokratik dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, 

mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, hərbi quruculuq sahələrində atdığı mühüm addımları 

baĢa çatdıra bilməsə də, qısa müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımızın 

tarixində silinməz iz buraxmıĢ, milli dövlətçilik ənənələrinin bərpası iĢində 

böyük rol oynamıĢdır. Ən əsası da odur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti az 

yaĢasa da, xalqımızda azadlıq, müstəqillik fikirlərini gücləndirmiĢ oldu‖. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquqi və mənəvi varisi olan Azərbaycan 

Respublikası 1918- 1920-ci illərdə toplanmıĢ böyük tarixi təcrübəyə söykənərək, 

demokratik dövlət quruculuğunu dönmədən həyata keçirir və inkiĢaf etdirir. Bu 

gün ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttinin layiqli davamçısı Prezident Ġlham 

Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda həyatın bütün sahələrində 

gerçəkləĢdirilən möhtəĢəm islahatların bəhrələrini gördükcə tam əsasla demək 

olar ki, Azərbaycanın müstəqilliyi dönməz və əbədidir 
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РЕЗЮМЕ 

НАЗЛИ ЯКУБОВА 

ОТНОШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА С ЗАПАДНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ В 

ПЕРИОД ПРАВИТЕЛЬСТВА AXP (1918-1920 ГГ.) 

Несмотря на свою недолгую историю, Азербайджанская Демократическая 

Республика, созданная в сложнейший период истории - в конце Первой мировой войны, 

зарекомендовала себя всему миру. На протяжении всей истории этот регион, 

привлекавший другие страны, был порабощен разными странами. Их природные ресурсы 

были разграблены. Он подвергся геноциду. Старались довести до конца национальную 

волю народа, идеологию азербайджанства, национальные идеи. Несмотря на все это, наша 

интеллигенция, посвятившая свое сердце Азербайджану и его независимости, ни на 

мгновение не сворачивала с этого пути. Ценой своей жизни они поставили перед собой 

цель воспитать этот народ и воспитать патриотизм. Азербайджанская Демократическая 

Республика – это клич независимости нашего народа перед всем миром. 
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Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика, страны Запада, 

Россия, признание. 

 

SUMMARY 

NAZLI YAQUBOVA 

RELATIONS OF AZERBAIJAN WITH THE WESTERN STATES DURING THE 

PERIOD OF THE AXP GOVERNMENT (1918-1920) 

Despite its short history, the Azerbaijan Democratic Republic, which was established in 

the most complicated period of history - at the end of the First World War, has proven itself to 

the whole world. Throughout history, this region, which has attracted other countries, has been 

enslaved by different countries. Their natural resources have been looted. Our country was 

subjected to genocides. The national will of the people, the ideology of Azerbaijanism, and 

national ideas were tried to be finished. Despite all this, our intellectuals, who devoted their 

hearts to Azerbaijan and its independence, did not turn from this path even for a moment. At the 

cost of their lives, they set themselves the goal of educating this nation and developing 

patriotism. The Azerbaijan Democratic Republic is the voice  of independence of our people 

before the world. 

Keywords: Azerbaijan Democratic Republic, Western countries, Russia, recognition 
 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Hacı Fəxrəddin Səfərli tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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ĠRANIN XARĠCĠ SĠYASƏTĠNDƏ ORTA ġƏRQ 

 

Avrasiya geosiyasi məkanında regional güc olan Ġran daima qeyri-regional güclərin 

diqqət mərkəzində olmuĢdur. Digər böyük dövlətlərin Ġrana qarĢı olan maraqları onun geosiyasi 

və coğrafi mövqeyindən və eyni zamanda zəngin enerji ehtiyatlarından qaynaqlanırdı.   

Ġranın Ġslam inqilabından öncəki xarici siyasəti qərbləĢməyə və qərb ölkələri ilə 

münasibətləri inkiĢaf etdirməyə yönəlmiĢdi. Lakin Ġnqilab sonrası Ġran hakimiyyəti tam əks olan 

xarici siyasət formalaĢdırmıĢdı. Ġranın xarici siyasəti regionda ən təsirli aktora çevrilməyə 

yönəlmiĢdi.  

Açar sözlər: Ġranın xarici siyasəti, Ġran -Türkiyə münasibətləri, Ġranın Orta ġərq siyasəti, 

Orta ġərq,  Ġranın 1979-cu il Ġnqilabı, Rəqiblər və Müttəfiqlər, Ġran-Rusiya münasibətləri  

 

Orta ġərq geosiyasi əhəmiyyətinə görə hər zaman böyük dövlətlərin söz 

sahibi olmaq istədiyi əsas regionlardan biri olmuĢdur. Regionda söz sahibi 

olmaq istəyən mühüm regional aktorlardan biri də Ġrandır. Ġran 1.648.195 km
2
 

ərazisi ilə dünyanın 18-ci ən böyük ölkəsidir. ġimaldan Azərbaycan, Ermənistan 

və Türkmənistan, Ģərqdən Əfqanıstan və Pakistan, cənubdan Fars və Oman 

körfəzləri, qərbdən Ġraq və Türkiyə ilə  qonĢudur (BarıĢ DOSTER, 2012: səh. 

44).   

Tarixə nəzər yetirdiyimizadə Ġranın geosiyasi əhəmiyyəti hər zaman qeyri-

regional güclərin diqqət mərkəzində olub. Qacarların hakimiyyəti dövründə Ġran 

daha çox Ġngiltərə və Rusiyanın təsir dairəsində olmuĢdur.  Zəngin neft və qaz 

yataqlarına malik olan Ġran 1908-ci ildə ilk neftin kəĢf edilməsi ilə böyük 

dövlətlərin daha çox maraqlandığı məkana çevrildi (Fırat Ali, 2021). 

I Dünya Müharibəsi zamanı baĢ verən proseslər  digər ölkələr kimi zəif 

mərkəzi hakimiyyətə malik olan Ġrandan da təsirsiz ötüĢmədi. Dünayda baĢ 

verən proseslər Ġranda gələcəyə böyük ümidsizlik və xaosun baĢlanmasına səbəb 

oldu. Mövcud vəziyyəti yaxĢı qiymətləndirən Rza Ģah Ġngiltərə və SSRĠ-nin 

razılığı ilə 1926-cı ildə Qacarlar sülaləsinə son qoyaraq hakimiyyəti ələ keçirdi. 

Bununla da Ġranda Pəhləvilərin dövrü baĢlamıĢ oldu. 

Hakimiyyəti ələ keçirən Rza Ģahın xarici siyasəti regionun əsas 

oyunçularından olan Türkiyə kimi qərbləĢmə üzərində qurulmuĢdu. Rza Ģahın 

qərbləĢmə siyasətinin əsas məqsədi yeni islahatlar keçirərək cəmiyyəti 

dəyiĢməyə planlamaq idi.  Avropa ölkələrinin təcrübələrini, xüsusən də 

Fransanın inzibati sistemini və mülki qanunlarını ölkəyə gətirməyə çalıĢan 

pəhləvilər ölkədə narazı kütlələr yaratdılar (Mehmet Bora SANYÜREK, 2018: 

səh. 199-205). 

Xalqın narazılığı və eyni zamanda beynəlxalq və yerli dəstəyi itirən Ģah 

rejimi 1979-cu ildə xalq inqilabı ilə yerini yeni idarəçiliyə buraxdı. Ġnqilaba 

qədər Ġranın xarici siyasəti əsasən qərbləĢmə üzərində qurulmuĢdu. Bu görüntü 

1979-cu ildə Ayətullah Xomeyninin rəhbərlik etdiyi Ġslam Ġnqilabı ilə sona çatdı. 

Bu tarixdən sonra bölgədə yeni ―Ġslam qütbü‖ kimi meydana çıxan Ġran tam 

fərqli bir xarici siyasət kursunu formalaĢdırdı.  Ġnqilabın ilk dövründən regional 
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problemlərə təsir edəcək Ģəkildə formalaĢdırılan Ġran xarici siyasəti ərəb 

ölkələrinin sıx reaksiyası ilə üzləĢdi. Ġran Ġnqilabının Ģiə xarakterindən narahat 

olan və onun öz ölkələrindəki Ģiə sektorlarına təsir edəcəyindən qorxan 

bölgədəki bir çox ərəb rejimləri, az qala Ġrana qarĢı ittifaq qurdular. Orta ġərq 

siyasətində özünə yeni məkan açan Ġran rejimi Ģiələrin bilavasitə iĢtirak etdiyi 

Ġraq, Suriya, Livan və Yəməndəki fəaliyyətlərində öz təsir dairəsini 

geniĢləndirib, regional hegemonluq axtarırdı (Soner DOĞAN, 2018: səh. 1-6). 

1979-cu il inqilabından əvvəl Ġranın ümumi xarici siyasəti: Ötən bir 

neçə  onillikdə Ġranın xarici siyasətində müxtəlif tendensiyalar və xüsusiyyətlər 

təzahür edib. Hər bir dövlətdə olduğu kimi Ġranın xarici siyasəti də bir neçə əsas 

prinsiplər üzərində qurulub. Bunlara əsasən milli maraqların qorunması, ölkənin 

ərazi bütövlüyünün qorunması, siyasi quruluĢunun və birliyinin qorunması, milli 

təhlükəsizlik, iqtisadiyyatın inkiĢafına töhfə vermək, regional və beynəlxalq 

aləmdə təsirli güc olmaq və s. (Vali Golmohammadi, 2019: 93-98).  Ġranda 

hakimiyyətə gələn Rza Ģah ilk illərində dövləti yenidən qurarkən, Ġranın ərazi 

bütövlüyü və müstəqilliyinin qorunması üçün qüvvələr balansına əsaslanan 

xarici siyasət yeritmiĢdir (Mehmet Bora SANYÜREK, 2018: səh. 199-205). 

Ġkinci Dünya Müharibəsindən sonra qlobal miqyasda böyük güc itkisi 

yaĢayan Ġngiltərə Orta ġərqdəki ənənəvi rolunu Amerikaya buraxmalı oldu. 

Əslində, hər iki ölkənin Ġranla bağlı münaqiĢələri olsa da Ġngiltərənin 

müharibədən yorulmuĢ olması və iqtisadi inkiĢafında olan ləngimələr bölgənin 

nəzarətini ABġ-a təhvil verməsinə səbəb oldu. 1945-ci ildən sonra Amerika-Ġran 

münasibətləri inkiĢaf edərək tərəfdaĢlığa çevrildi. Amerikanın  Ġranla 

münasibətlərin inkiĢafında olan maraq iki əsas amildən qaynaqlanırdı. Birincisi, 

SSRĠ-ni bütün istiqamətlərdən mühasirəyə almağa çalıĢan Amerika üçün Ġranın 

geosiyasi və coğrafi mövqeyi çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Ġkincisi,  Ġranın 

zəngin neft və təbii qaz yataqları idi.  Neft və Qaz Qərbin iqtisadi və hərbi gücü 

üçün əvəzsiz idi (Soner DOĞAN, ―ibid‖).  

Ġslam Ġnqilabından öncə xarici siyasətini qərbləĢmə üzərində  quran Ġran, 

eyni zamanda region ölkələri ilə də yaxĢı münasibətlər qurmağa çalıĢırdı. Buna 

misal olaraq Ġranın 1955-ci ildə Türkiyə ilə Ġraq arasında imzalanan ―Bağdad 

paktına‖ qoĢulmasını qeyd etmək olar. Lakin region ölkələri ilə yaxınlaĢmağa 

imkan verən bu siyasətin əsas fəlsəfəsi yenə də qərblə müttəfiqliyə əsaslanırdı. 

Çünki sözügedən müdafiə paktı qərb blokunun Sovet Ġttifaqının Orta ġərqə 

mümkün nüfuzunun qarĢısını almaq üçün planlaĢdırdığı qlobal mexanizmlərin 

yerli elementindən baĢqa bir Ģey deyildi. Lakin, Ġran qərb bloku ilə mövcud 

münasibətlərini inkiĢaf etdirərkən Rusiyanı tamamilə nəzərdən qaçırmaq 

istəmədi. Ġran hakimiyyəti heç bir hərbi-siyasi aspekti olmayan iqtisadi 

əməkdaĢlığa gedərək Sovet Ġttifaqı ilə münasibətlərini qorumağa çalıĢırdı. 

Ġranın inqilabdan əvvəlki xarici siyasətində Orta ġərq regionunun digər 

ölkələri ilə münasibətlərini müəyyən edən əsas prinsiplər qərblə müttəfiqlik 

münasibətlərinə uyğun formalaĢmıĢdı. ġah administrasiyasının xarici siyasəti 

dini aspektlər üzərində qurulmamıĢdı. Pəhləvilərin əsas  məqsədi regionda 

qüdrətli bir ölkə olmaq və qərbin müttəfiqi kimi çıxıĢ etmək idi (Soner DOĞAN, 

―ibid) ‖.  

1979-cu il inqilabından sonra xarici siyasətdə transformasiya: Ġran 

Ģahının xarici siyasətdə tamamilə qərbyönümlü anlayıĢla hərəkət etməsi, 
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xalqının mənafeyini və gözləntilərini düĢünməməsi cəmiyyəti üsyana sövq edən 

səbəblərdən idi.  Tehranda və digər Ģəhərlərdə Ģah rejiminə qarĢı davam edən  

etirazlar inqilaba aparan prosesi hazırladı. Böyük küçə etirazlarından sonra ġah 

1979-cu ilin əvvəlində ABġ-a sürgünə getdi (Fredric MERCK, 2006: səh.1-5). 

Bir neçə gün sonra anti-Ģah hərəkatının ruhani lideri Ayətullah Xomeyni  

Fransadan Ġrana qayıtdı. Xomeyni dövlət idarəçiliyini öz üzərinə götürərək 

inqliab öncəsindən fərqli olan yeni xarici siyasət kursu formalaĢdırdı (Gema 

Martin Munoz, 2008: səh.33-36).  

Yeni  xarici siyasət əsasən ―Ġnqilab ixracı‖  prinsipi əsasında 

formalaĢdırılmıĢdı. Ġnqilabın ilk günlərindən Amerika, SSRĠ, Ġsrail və digər qərb 

dövlətləri ilə  münasibətləri gərginləĢməsi ilə yanaĢı yeni hakimiyyət region 

ölkələrinə də inqilab ixrac etmək siyasətini həyata keçirirdi (Ö. Göksel ĠĢyar1 , 

Damla TaĢdemir Kaderli, 2021: səh. 37-45). Ġslam Ġnqilabının təkcə Ġranla 

məhdudlaĢmayacağını və dəyiĢikliyin müsəlmanların yaĢadığı coğrafiyada 

davam edəcəyi kimi açıqlamaları region ölkələrində haqlı olaraq narazılıqlar 

yaratdı (Dr. Mehmet Bora SANYÜREK, ―ibid‖).  Ġran üçün idealist bir xarici 

siyasət kursu kimi irəli sürülsə də, xarici dünya tərəfindən ―rejim ixracatı‖ kimi 

qəbul edilən bu siyasət regionda günümüzə qədər davam edəcək regional 

qarĢıdurmaların əsasını təĢkil etdi. Ġranın bu siyasəti region ölkələrində xüsusilə 

Ģiə əhalisi olan ərəb ölkələridə narahatlıq doğurdu və inqilabdan bir il sonra Ġran-

Ġraq müharibəsi baĢladı. Müharibə zamanı Suriyadan baĢqa heç bir müsəlman 

ölkəsi Ġrana dəstək vermədi. Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt, Ġordaniya və Misir 

Ġraqa hərbi və logistik dəstək verdi (BaĢkan, B.2021: səh. 39-44). 

Ġran bütün müsəlmanların hüquqlarını qorumaq siyasəti çərçivəsində 

Fələstin məsələsində daha fəal siyasət yürütməyə baĢladı. Ġnqilabdan dərhal 

sonra Ġsraillə əlaqələri kəsən Ġran Ġsrailli diplomatları ölkədən qovdu.  

Ġran soyuq müharibədən sonra dünyanın yeganə fövqəldövlətinə çevrilmiĢ 

ABġ-a qarĢı digər güc mərkəzləri olan Avropa Ġttifaqı (AĠ), Rusiya və Çinlə 

münasibətlərini yaxĢılaĢdırmağa və bununlada təcrid vəziyyətini neytrallaĢdır-

mağa çalıĢır.  

Ġnqilabdan sonra Ġran Afrika və Cənubi Amerika ölkələri, eləcə də qlobal 

aktorlarla münasibətlərini yaxĢılaĢdırmağa çalıĢıb. Afrika ölkələrinin Ġranın 

maraq dairəsinə çevrilməsində həmin ölkələrin zəngin uran ehtiyatlarına, 

investisiya imkanlarına və əhalinin əsasən  müsəlman olması dayanırdı.   

ABġ-ın diplomatik və iqtisadi təzyiqlərinə qarĢı anti-amerikan hökümətlər 

tərəfindən idarə olunan Cənubi Amerika ölkələri ilə münasibətlərini yaxĢılaĢdır-

mağa çalıĢan Ġran ABġ-ı azacıq da olsa narahat etməyə çalıĢır (Kelkitli, A.F. 

2014: səh. 217-225). 

Ġranın Orta ġərq Siyasəti: 1979-cu il inqilabından əvvəl siyasətində 

qərbyönümlü olan Ġran demək olar ki, ABġ-ın bölgədəki ən mühüm müttəfiqinə 

çevrilmiĢdi. Bu dövrdə Ġranın bütün körfəz ölkələri ilə münasibətləri Qərbin 

yanaĢmasına uyğun idi (Soner DOĞAN, ―ibid‖).  Lakin, 1979-cu il inqilabından 

sonra  Ġranın Xarici siyasi kursu demək olar ki, tamamilə dəyiĢdi. Qərb yönümlü 

Ġran xarici siyasəti bu dəfə anti-qərb siyasətinə çevrildi.  FormalaĢan yeni xarici 

siyasət  nəticəsində regionda qərbyönümlü dövlətlərlə yeni böhran zonaları 

yarandı. Ġran təkcə formalaĢdırıb həyata keçirdiyi xarici siyasəti ilə deyil, eyni 
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zamanda  inqilab ixrac etmə ritorikası ilə də, qonĢu ölkələr tərəfindən əsas 

təhlükə kimi qəbul olunmağa baĢlandı (BBC, 2019: Frank Gardner).  

Ġnqilabdan sonra aktiv Orta ġərq siyasətini həyata keçirən Ġranın regionda 

rəqib və düĢməni vardır. Regionda Ġranın əsas rəqibi Türkiyə, düĢməni isə 

Ġsraildir. Türk-Fars rəqabəti əslində Orta ġərqdə ən qədim güc oyunudur. IV və 

XX əsrlər arasında müasir Türkiyə və Ġranın öncülləri olan Osmanlı sultanları və 

Fars Ģahları regional hökmranlıq üçün bir-birlərinə meydan oxuyublar. Hər iki 

ölkədə imperiyaların süqutundan və müasir Türkiyənin Orta ġərqi qərbin xeyrinə 

tərk etməsindən sonra sanki bu rəqabət bitmiĢ kimi görünürdü. Lakin, müasir 

dövrdə Orta ġərqdə yenidən canlanan Ankara,  digər əsas aktoruna  nüvə gücünə 

və hegemonluğa can atan Ġrana təbii rəqib kimi ortaya çıxdı. Ġran və Türkiyə 

arasında tarixi rəqabətdən əlavə, geosiyasi, strateji, iqtisadi və siyasi  rəqabət 

mövcuddur. Bununla yanaĢı, iki ölkə arasında ABġ-a münasibətdə, Suriya ilə 

bağlı siyasətlərində, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanla münasibətlərində 

mühüm fərqlər var (Hurriyyət Dialy Mews, 2021).  Türkiyə və Ġran arasında 

münasibətləri həm rəqabət, həm də əməkdaĢlıq  qarıĢığı kimi səciyyələndirmək 

olar. Ġki ölkə arasındakı  iqtisadi əlaqələrinin hazırkı gücü onların geosiyasi 

fərqləri ilə bağlı yaranan bəzi gərginliyi kompensasiya edir (Saud Alhasawi, 

Kuwait Army, 2021: səh. 1-7). 

Ġran Orta ġərqdə ABġ-dan aldığı dəstək sayəsində az qala regional super 

gücə çevrilən  Ġsraili düĢməni kimi görür. Ġsraili Ģeytan adlandırır və onun məhv 

edilməli olduğunu müdafiə edir. Ġran Ġsrailin mübarizə apardığı Hizbullah və 

Həmas kimi təĢkilatların ən böyük dəstəkçilərindən biridir.  Son zamanlar Ġran 

Suriya və Ġraqla sıx əlaqələr qurmağa çalıĢır. Ġran bilir ki, regional güc 

mövqeyini inkiĢaf etdirmək üçün həm ərəb dünyasında, həm də Ġslam 

dünyasında daha təsirli olmalıdır. Bu kontekstdə Hüsnü Mübarək devrildikdən 

sonra Ġsraillə münasibətləri gərginləĢən Misirlə yaxınlaĢma və paytaxtlarında 

qarĢılıqlı səfirlərin olmasına baxmayaraq, illərdir ikitərəfli əlaqələri pozulan Ġran 

və Misirin yaxınlaĢması müĢahidə edildi.  

Ġranın bölgədəki ən mühüm və güclü müttəfiqi Rusiyadır.  Enerji resursların 

ixracatında  Rusiya və Ġran rəqib ölkələrdir. Xəzərin statusu və enerji 

resurslarının bölüĢdürülməsi haqqında da fərqli düĢünürlər. Buna baxmayaraq, 

iki ölkənin yaxın əlaqələri Tehranın regional gücə çevrilməsində mühüm rol 

oynayır. Hər iki ölkənin Orta ġərq siyasətindəki oxĢarlıq ABġ-ın bölgədəki 

mövcudluğuna dair narahatlıq  və eyni zamanda Türkiyənin regional siyasətinin 

tənqidi yer alır (BariĢ Doster ―ibid‖). 

 

Nəticə 

Ġranda Rza Ģahın hakimiyyəti dövründə ölkənin müstəqilliyini və ərazi 

bütövlüyünü qorumaq üçün qüvvələr balansına əsaslanan xarici siyasət 

izlənmiĢdir.  Qərblə strateji əlaqələri olan Ġran  eyni zamanda region ölkələri ilə 

də  yaxĢı münasibətlər qurmağa çalıĢırdı. Ġranın  region ölkələri ilə olan bu 

münasibətin arxasında da qərbləĢmə və qərbin həyata keçirdiyi siyasətə dəstək 

dayanırdı.  

 Ġkinci Dünya Müharibəsindən sonra regiondakı qlobal aktorlarda dəyiĢik-

liklər baĢ verdi və ABġ-ın regionda rolu artmağa baĢladı. ABġ-ın nüfuzunun 
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artması Ġran millətçiliyini qidalandırsa da, eyni zamanda  Ġran Ġslam Ġnqilabına 

aparan prosesin əsaslarını hazırladı. 

Ġranda 1979-cu il Ġnqilabından sonra xarici siyasət tamamilə dəyiĢdi. Yeni 

hakimiyyət tam fərqli xarici siyasət həyata keçirməyə baĢladı. Ġnqilab sonrası 

formalaĢdırılan xarici siyasətdə Orta ġərqdə regional aktor olmaq önəmli yer 

tuturdu. Regionun digər ölkələrini inqilab ixrac etmək siyasəti ilə Ġran bu 

ölkələrdə Ģiə əhalinin böyük bir hissəsini nəzarətdə saxlaya bildi.  Ġranın Ġnqilab 

ixrac etmək siyasətinin digər bir hədəfi özünü region ölkələrində qorumaq 

dayanırdı. Ġranın ərəb ölkələrinə qarĢı ritorikası, ölkələrin daxili iĢlərinə 

qarıĢması regionun qeyri-sabitlik mənbəyinə çevrilməsinə səbəb olub.  

Ġranın regionda özünə təhdid kimi qəbul etdiyi  ölkələr Ġsrail və onun 

dəstəkçisi olan ABġ-dır.  Ġran Ġsrail ilə mübarizə  aparmaq və regionda söz 

sahibinə çevrilmək üçün ərəb ölkələri və islam dünyası ilə əlaqələrin inkiĢafına 

çalıĢır.  

Ġranın Orta ġərqdəki ən mühüm müttəfiqlərindən biri Rusiyadır. Ġran ABġ-

ın özünə qarĢı tətbiq etdiyi təcrid siyasətini aradan qaldırmaq üçün Rusiya, Çin 

və AĠ ilə münasibətlərini yaxĢılaĢdırmaq istəyir. Ġranın Orta ġərqin ən mühüm 

aktorlarından biri olmasına Rusiyanın böyük töhfəsi vardır.  
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РЕЗЮМЕ 

БАХТИЯР БАДАЛОВ 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ИРАНА 

Иран как региональная держава на евразийском геополитическом пространстве 

всегда находился в центре внимания внерегиональных держав. Интересы других великих 

держав против Ирана проистекали из его геополитического и географического положения 

и в то же время его богатых энергоресурсов.  

До исламской революции внешняя политика Ирана была направлена на 

вестернизацию и развитие отношений с западными странами. Однако после революции 

иранское правительство сформировало противоположную внешнюю политику. Внешняя 

политика Ирана была направлена на то, чтобы стать наиболее эффективным игроком в 

регионе. 

Ключевые слова: внешняя политика Ирана, ирано-турецкие отношения, 

ближневосточная политика Ирана, Ближний Восток, иранская революция 1979 г., 

соперники и союзники, ирано-российские отношения. 

 

SAMMARY 

BAKHTIYAR BADALOV 

MIDDLE EAST IN IRAN'S FOREIGN POLICY 

Iran, as a regional power in the Eurasian geopolitical space, has always been in the 

attention of non-regional powers. The interests of other great powers against Iran stemmed from 

its geopolitical and geographical position and at the same time its rich energy resources.  

Before the Islamic revolution, Iran's foreign policy was aimed at westernization and 

developing relations with western countries. However, after the revolution, the Iranian 

government formed the opposite foreign policy. Iran's foreign policy was aimed at becoming the 

most effective factor in the region. 

Keywords: Iran's foreign policy, Iran-Turkey relations, Iran's Middle East policy, Middle 

East, Iran's 1979 Revolution, Rivals and Allies, Iran-Russia relations 
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ƏLĠNCƏQALA XIII-XIV ƏSRLƏRDƏ 

 

Məqalədə Naxçıvanın XIII-XIV əsrlər dövrü siyasi həyatında Əlincəqalanın mövqeyindən 

bəhs edilmiĢdir. Bu dövrdə Azərbaycanda, xüsusilə də Naxçıvanda və Əlincəqalada Atabəylər 

dövlətindən Əmir Teymurun yürüĢünə qədərki dövrdə baĢ vermiĢ siyasi proseslər 

araĢdırılmıĢdır. Əlincəqalanın hərbi-strateji əhəmiyyəti və müdafiə mövqeyi tədqiqata cəlb 

edilmiĢdir. Qeyd edilmiĢdir ki, Monqolların, XarəzmĢahların və Teymurilərin yürüĢləri 

Naxçıvanın ictimai-siyasi vəziyyətinə mənfi təsir etmiĢ, Çobani və Cəlairilərin hakimiyyəti 

illərində bölgədə siyasi vəziyyət sabit olmamıĢdır. Belə mürəkkəb siyasi proseslərin gediĢi 

zamanı qala xüsusi istehkam rolu oynadığı üçün hakim qüvvələrin hər zaman diqqətində 

olmuĢdur. Bu illərdə Əlincəqalanın 14 il Əmir Teymura qarĢı müdafiə olunması qalanıın 

alınmazlıq simvolu kimi tarixə düĢməsi ilə nəticələnmiĢdir. 

Açar sözlər: Naxçıvan, Əlincəqala, dövlət, hücum, siyasi vəziyyət, iĢğal 

 

XIII-XIV əsrlər Azərbaycan tarixi, xüsusən də Naxçıvan tarixində 

mürəkkəb bir dövr kimi xarakterizə edilir. Belə ki, Azərbaycan Atabəyləri 

dövlətində XII əsrin sonlarında baĢlayan və XIII əsrin əvvəllərində daha da 

kəskin hal alan siyasi böhran, monqolların ilk yürüĢləri (1220-1222), 

XarəzmĢah Qiyasəddin PirĢahın (1224) və Cəlaləddinin hücumları (1225-1231), 

monqolların II yürüĢü (1231), Cuci ulusu dövrü (1239-1256), monqolların III 

yürüĢü (Hülakülər dövləti 1258-1357), Çobanilərin (1338-1357) və 

Cəlairilərin(1359-1410) ağalığı zamanı, Əmir Teymur və ToxtamıĢın yürüĢləri 

baĢ vermiĢdi. Bütün bu proseslər Naxçıvanın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni 

həyatına əsaslı Ģəkildə öz təsirini göstərmiĢdir. Bu dövrdə Əlincəqala nəinki 

Naxçıvan bölgəsinin, ümumilikdə Azərbaycanın siyasi həyatında mühüm 

əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. 

Azərbaycan tarixinin əzəmət, alınmazlıq, dirəniĢ simvoluna çevrilən 

Əlincəqala Naxçıvanın Culfa rayonunda, eyni adlı çayın sağ sahilində, sərt 

qayanın üzərində, 1800 metr yüksəklikdə yerləĢir. Əlincəqala adına tarixi 

mənbələrdə çox rast gəlinir və bizə məlum olan ən qədim mənbə isə ―Kitabi-

Dədə Qorqud‖ eposudur. Eposun ―UĢun Qoca oğlu Səyrək‖ boyunda Əlincəqala 

Səyrəyin böyük qardaĢı Əyrəyin əsir olaraq saxlandığı qala kimi göstərilmiĢdir 

[3, s. 179].   

Tarixi keçmiĢə nəzər saldıqda görürük ki, Əlincəqala əsasən hərbi-strateji 

əhəmiyyətə və müdafiə mövqeyinə görə daha çox seçilmiĢdir. Qala, həmçinin 

dövrün hökmdarlarının pul zərb edilən, dustaq saxlanılan, xəzinənin mühafizə 

edildiyi və s. əsas əhəmiyyətli məntəqələrindən biri olmuĢdur. Əlincəqala 

Naxçıvanın yüksək inkiĢaf dövrü hesab olunan Eldənizlər dövləti (1136-1225) 

zamanı dövlətin əsas xəzinəsinin saxlandığı qala idi. Bu zaman Naxçıvana, 

həmçinin Əlincəqalaya Eldənizlər xanədanına mənsub nümayəndələr baĢçılıq 

edirdilər. Buna sübut olaraq isə Məhəmməd Cahan Pəhləvanın (1175-1186) 

dövründə dövlət xəzinəsinin əsas hissəsinin saxlandığı Əlincəqalaya onun 

arvadı Zahidə xatının baĢçılıq etməsini göstərə bilərik. Qızıl Arslanın (1186-
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1191) vəfatının ardınca Əbu Bəkrin (1191-1210) Əlincəqaladakı xəzinəyə sahib 

olmasından sonra, yerli hakimlər onu hökmdar kimi tanıdılar [1, s. 98]. 

Beləliklə, Atabəylər dövlətindəki siyasi proseslərin mərkəzində Əlincəqalanın 

əhəmiyyətli rol oynadığı aydınlaĢır. 

Mərkəzi Asiyanı lərzəyə salan monqol qoĢunları 1221-ci ildə Cəbə və 

Subutayın baĢçılığı ilə Azərbaycana yürüĢ etdilər. Bu zaman hakimiyyətdə olan 

Atabəy Özbək (1210-1225) monqollara qarĢı paytaxt Təbrizin müdafiəsini təĢkil 

etmək əvəzinə Naxçıvana qaçdı, oradan isə Əlincəqalaya sığındı. Atabəyin 

Naxçıvanda olmasına görə Ģəhərin monqollara qarĢı müdafiəsinin təĢkil 

edilməsi qənaətinə gələ bilmərik, çünki o, Ģəhərin müadifəsini təĢkil etməmiĢ, 

Əlincəqalaya sığınmıĢdı. Bu zaman digər Azərbaycan Ģəhərləri kimi, Naxçıvan 

da monqolların yürüĢü nəticəsində dağıdılmıĢdı. 

Monqolların ilk hücumlarından çox keçmədən XarəzmĢah Məhəmmədin 

oğlanları Azərbaycana yürüĢ etdi. Ġlk olaraq Qiyasəddin PirĢah (1224), onun 

ardınca Cəlaləddin (1225) yürüĢ etdi. Qiyasəddin PirĢahın hücumundan nikah 

diplomatiyası ilə, yəni bacısı Cəlaliyyə xatınla Qiyasəddin PirĢahı  evləndirməsi 

ilə qarət və qırğınlardan qurtulan atabəy, Cəlaləddinin yürüĢü zamanı paytaxtın 

müadfiəsini təĢkil etməli olduğu halda Gəncəyə qaçdı. Amma Özbək Gəncədə 

də çox qala bilmədi, oradan Naxçıvana gəldi və Əlincəqalaya çəkildi. Tarixçi 

Rauf Məmmədov qeyd edirdi ki, Müzəffərəddin Özbək bu təhlükəsiz qalada 

gizlənmək və Cəlaləddinə qarĢı mübarizə aparmaq niyyətində idi [5, s. 14]. 

Özbək Əlincəqalaya sığındığı vaxt XarəzmĢah Cəlaləddin Azərbaycan 

Ģəhərlərini bir-birinin ardınca iĢğal edirdi. Təbrizi iĢğal etdikdən sonra Özbəyin 

xanımı- Ġraq Səlcuq sultanı III Toğrulun (1176-1194) qızı Məleykə xatın 

mülklərini əlində saxlamaq üçün XarəzmĢah Cəlaləddinlə evləndi. Özbək vəziri 

Rəbib əd-din Dəndandan arvadının evləndiyini eĢitdikdən sonra Əlincəqalada 

vəfat etdi və orada da dəfn edildi [1, s.140]. Tarixçi R.Məmmədov isə Atabəy 

Özbəyin Cəlaləddinlə döyüĢdə həlak olduğunu və Əlincəqala ətrafında dəfn 

edildiyini qeyd edir [5, s. 14; 6, s.79]. Atabəy Özbəyin ölümü XII əsrin qüdrətli 

dövlətlərindən biri olan Azərbaycan Atabəyləri dövlətini tarix səhnəsindən sildi. 

Hülakülər dövləti (1258-1357) dövründə Əlincəqaladan müdafiə və 

sığınacaq məqsədilə istifadə olunurdu. Belə ki, feodal ara müharibələri və 

hakimiyyət uğrunda mübarizələr zamanı qala mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. 

Keyxatu (1295) və Baydu xan (1295) arasında hakimiyyət uğrunda gedən 

müharibə Baydu xanın  qələbəsi ilə baĢa çatdı. Lakin Baydu xanın qələbəsindən 

narazı qalan Qazan xan (1295-1304) ona qarĢı mübarizəyə baĢladı. Tərəflər 

arasında baĢ verən döyüĢ razılaĢma ilə sona çatdı. Bu razılaĢmaya əsasən Ərəb 

Ġraqı, Diyarbəkir, Azərbaycan, Arran, Gürcüstan və Rum Baydu xana, Əcəm 

Ġraqı, Fars, Xorasan, Xuzistan və Luristan Qazan xana çatdı [14, s. 488; 13, s. 

18]. Baydu xanın əvvəlki rəqibindən fərqli olaraq Ģahzadə Qazan siyasi nüfuz və 

ordu cəhətdən ondan güclü idi. Qazan xanın qarĢısında davam gətirə 

bilməyəcəyini anlayan Baydu xan Naxçıvana qaçdı. Onun Naxçıvana qaçmaqda 

məqsədi Əlincəqalada müdafiə olunmaq idi. Amma sərkərdəsi Novruz 

tərəfindən öldürüldü və onun öldürülməsilə Əlincəqala da daxil olmaqla, 

Naxçıvan Qazan xana tabe Ģəhərlər sırasına daxil edildi [7, s. 230]. Məhz 

Naxçıvanın tabe edilməsindən sonra Qazan xanın padĢah elan edilməsi (1295), 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

185 

bu bölgənin Hülakülər üçün xüsusi əhəmiyyətli Ģəhərlərdən biri olduğunu 

göstərir.  

Qazan xanın hakimiyyəti illəri Hülakülər dövlətinin güclü və inkiĢaf etmiĢ 

dövrü kimi xarakterizə edilir. Qazan xan dağıdıcı monqol yürüĢlərindən sonra 

dağıdılmıĢ Ģəhərlərin bərpası haqqında göstəriĢ verdi ki, bu Ģəhərlərin içərisində 

Naxçıvan Ģəhəri ilə birlikdə Əlincəqalanın da adı var idi. Həmçinin monqolların 

yürüĢləri nəticəsində digər Azərbaycan Ģəhərlərində olduğu kimi, Naxçıvan 

bölgəsinin də əhalisi öz yurd-yuvalarını tərk etmiĢdilər. Əhalinin yenidən bu 

bölgələrdə məskunlaĢması və bölgədən xəzinəyə daha çox vergi toplanması 

üçün Qazan xan köçüb gedənlərin yenidən öz yurdlarına qayıda bilməsi 

haqqında fərman (1303) verdi. Bu fərmanın nəticəsində XIII əsrin 40-cı 

illərində bölgədən toplanan vergi 113 min dinar olduğu halda, XIV əsrin 

ortalarında 150 min dinara qədər yüksəlmiĢdi [7, s. 229]. 

Hülakülər dövründə Əlincəqala hərbi strateji əhəmiyyəti və müdafiə 

mövqeyi ilə yanaĢı, ən etibarlı yerlərdən biri sayılırdı. Orta əsrlərdə hər Ģəhərdə 

sikkə zərb edilməzdi, sikkələr yalnız çox etibarlı və müdafiəsi yaxĢı təĢkil edilən 

Ģəhərlərdə zərb olunurdu, çünki bu dövrlərdə Ģəhərlər tez-tez quldur 

basqınlarına məruz qalırdı. Həmin dövrə aid mənbələrdə adı çəkilən 19 

Azərbaycan Ģəhəri içərisində Naxçıvan Ģəhəri ilə yanaĢı Əlincəqala, ġərur və 

Əndicanın da adları sikkə zərb olunan yerlər sırasında çəkilirdi [7, s. 231]. 

Naxçıvanda Hülakü dövründə zərb olunan sikkələr Qazan xanın, Sultan 

Olcaytunun, Əbu Səidin, Məhəmməd xanın, Süleyman xanın və ƏnuĢirəvan 

xanın adlarına zərb olunmuĢdu [7, s. 231]. Bu məlumatları nəzərə alaraq deyə 

bilərik ki, Naxçıvan Hülakülər dövlətində də etibarlı və strateji əhəmiyyətli 

Ģəhər statusunu qoruyub saxlamıĢdı. 

Hülakülər dövlətində Çobani feodallarının idarəçiliyi zamanı (1338-1357) 

Əlincəqala onların diqqət mərkəzində idi. Öz amansızlığı ilə seçilən Çobani 

Məlik ƏĢrəfin zamanında Naxçıvan da onun hakimiyyəti altında olan Ģəhərlər 

sırasına daxil idi. Əlincəqaladan isə o, siyasi məhbusları saxlamaq üçün 

həbsxana kimi istifadə edirdi. Bu haqda tarix elmləri doktoru Vaqif Priyev qeyd 

etmiĢdir ki, Məlik ƏĢrəf 1349-cu ildə vəzir Xacə Əbdülhəyi həbs etdirib qaraçı 

paltarında Əlincəyqalaya göndərdi [10, s. 40].  Azərbaycan nümayəndələrinin 

(ġirvanĢah Kavus (1345-1372) və Qazı Məhiyyədin Bərdəi) Qızıl Orda xanı 

Canı bəyi dəvət etməsindən istifadə edən qızıl ordalılar Azərbaycana (1357) 

yürüĢ etdi. Canı bəyin yürüĢünü eĢidən Məlik ƏĢrəf  Naxçıvana gəldi və öz 

zəngin xəzinəsini Əlincəqalaya göndərdi. Canı bəy bu yürüĢündə Naxçıvan 

Ģəhərini də tutdu. Məlik ƏĢrəf Əlincəqaladakı xəzinəsi ilə qaçarkən öz əsgərləri 

tərəfindən qarət olundu və Təbrizə gətirilərək edam edildi. Məlik ƏĢrəfin edam 

edilməsi ilə Hülakülər dövləti süqut etdi. 

Orta əsrlərdə digər qalalarda olduğu kimi, Əlincəqala da kutval tərəfindən 

idarə olurdu.  Çobani Məlik ƏĢrəfin dövründə  qalanın kutvalı Uztemur, Əmir 

Teymurun yürüĢü zamanı isə Xacə Cövhər, Əmir Altun və Əhməd OğluĢami, 

sonraki dövrdə Xacə Əlinin  adları mənbələrdən məlumdur [10, s. 31]. 

Cəlairi ġeyx Üveysin (1359-1374) Çobani əmiri Əxicuğu 1358-ci ildə 

Sina dağı yaxınlığında məğlub etməsi nəticəsində Azərbaycanda çobanilərin 

hakimiyyətinə son qoyuldu və cəlairilərin hakimiyyəti baĢlandı. 1358-ci ildə 

Naxçıvan da Cəlairi dövlətinin tərkibinə daxil edildi. Cəlairi  əmirlərinin 
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Azərbaycanda hakimiyyətdə olduqları müddətdə (1359-1410) Əlincəqalanın 

hərbi-strateji əhəmiyyətini nəzərə alaraq diqqət mərkəzində saxlayırdılar. Belə 

ki, onlar xarici hücumlardan qorunmaq və əhalini qorxu altında saxlamaq üçün 

bu qaladan istifadə edirdilər. Buna görə də tez-tez onun müdafiəsini 

möhkəmlədirirdilər, qalada daimi 300 nəfərlik qoĢun saxlayırdılar və hər üç 

aydan bir onlara ərzaq və əməkhaqqı verirdilər. QoĢuna ayrılan xərc Əlincəqala 

ətrafında yaĢayan əhalinin üzərinə düĢürdü [6, s. 97]. 

XIV əsrin son rübü həm ümumdünya tarixinə, həm də Azərbaycan 

tarixinə Əmir Teymurun (1370-1405) yürüĢləri kimi daxil olmuĢdur. Əmir 

Teymur 1370-ci ildə öz dövlətini təsis etdikdən sonra iĢğalçı (qalibiyyətli) 

yürüĢlərə baĢladı. Belə ki, güclü və nizami Teymuri ordusunun qarĢısını almaq, 

onları dayandırmaq və məğlub etmək qeyri-mümkün hal idi. Sayı bitib 

tükənmək bilməyən ordunun qarĢısında müqavimət göstərən hər bir Ģəhərin 

aqibəti dəhĢətli və acınacaqlı hal alırdı. Mənbələrdən məlum olur ki, 

Teymurilərə müqavimət göstərən ərazilər iĢğal edildikdən sonra, həmin ərazilər 

dağıdılırdı, əhalisi qılıncdan keçirilirdi və insanlardan divar hörülürdü. Onlara 

müqvimət göstərməyən ərazilərə isə toxunulmur, bu yerlərdə abadlıq iĢləri 

aparılırdı. Azərbaycanda Əmir Teymura ġəki və Əlincəqala xaric heç bir ərazi 

müqavimət göstərməmiĢdi [11, s. 54]. Bu səbəbdən də Azərbaycan Ģəhərləri 

digər Ģəhərlərə nisbətən az qarət və qırğına məruz qalmıĢdı. Əmir Teymurun 

Azərbaycanda həm də quruculuq iĢləri görməsi mənbələrdən məlumdur. Bu 

quruculuq iĢlərinə  misal olaraq Dərbənd qalasının təmir olunması və Beyləqana 

Bərlas su arxının çəkilməsini göstərmək olar. Bu haqda  Nizaməddin ġami 

―Zəfər-namə‖ əsərində qeyd etmiĢdir ki, Əmir Teymur bu yerdə sakin olanların 

rifahı və səadətini düĢünərək bir arx salınması ilə bağlı əmr verdi. Araz 

çayından baĢlayan və Beyləqan ərazisindən keçən bu arx bu yerlərin kənd 

təsərrüfatının inkiĢafına yol açdı. Ətrafdakı yaĢayıĢ yerlərinin abadlaĢmasına 

gətirib çıxardı [8, s. 31]. ġəki və Əlincəqala müqavimət göstərsə də, mənbələrdə 

həmin qalaların dağıdılması, əhalinin qılıncdan keçirilməsi haqqında məlumat 

yoxdur [11, s. 54]. 

Əmir Teymur 1386-cı ildə Təbrizi tabe etdikdən sonra Cəlairilərin 

xəzinəsinin saxlandığı Əlincəqalaya qoĢun göndərdi. Lakin hadisələr Əmir 

Teymurun istədiyi kimi cərəyan etmədi. Günlərlə davam edən inadlı müqviməti 

görən Əmir Teymur  Qarabağa, oradan isə Göyçəyə yürüĢ edib, yenidən 

Əlincəqalaya hücum etdi. Nizaməddin ġami ―Zəfər-namə‖ əsərində qeyd edir 

ki, teymurilər üç gün qala ətrafında qaldıqdan sonra hücuma baĢladı və qalanın 

suyığanlarını dağıtdılar və qalada Ģiddətli suzuluq baĢladı, müdafiəçilər danıĢığa 

baĢlamaq məcburiyyətində qaldılar. Bunu görən Əmir Teymur qalanın 

ətəklərinə endi, amma bu zaman baĢlanan güclü yağıĢ müdafiəçilərin su 

ehtiyacını təmin etdi və onlar qalanı təslim etmədilər [8, s. 11]. Bundan sonra 

Əmir Teymur oğlu MiranĢahı qoĢuna baĢçı qoyub, Naxçıvana qayıtdı və 

qaraqoyunlu Qara Məhəmmədin (1380-1389) üzərinə  qoĢun göndərib, özü isə 

Səmərqəndə qayıtdı [10, s. 41]. 

Bu zaman Əlincəqalada Cəlairi Sultan Əhmədin oğlu Sultan Tahir 

hakimlik edirdi, qalanın kutvalı Xacə Cövhər, 1390-ci ildən sonra isə Əmir 

Altun idi [10, s. 239]. Həmçinin yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, qalanın sərt qaya 
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üzərində yerləĢməsi, zaman-zaman möhkəmləndirilməsi və müdafiəsinin yaxĢı 

təĢkil edilməsi uzun müddət (14 il) müqavimət göstərməsinə  zəmin yaratmıĢdı. 

Əlincəqalaya edilən hücumların uğursuzluğunu görən Əmir Teymur 1392-

ci il yürüĢündə Məhəmməd DərviĢ Bitlisinin baĢçılıq etdiyi qoĢunu 

Əlincəqalaya göndərdi. Əlincəqalanın inadlı müdafiəsi davam edirdi, buna görə 

də Əmir Teymur Xacə Ağbuğanın baĢçılıq etdiyi növbəti qoĢunu buraya 

göndərdi. Artıq Əlincəqala ətrafında dörd böyük əmirin baĢçılıq etdiyi 40 min 

nəfərlik ordu  cəmləĢdirilmiĢdi [10, s. 42; 2, s. 378]. Teymurilərin say cəhətdən 

üstünlük təĢkil etməsinə baxmaraq, Əmir Altunun seçdiyi düzgün döyüĢ 

strategiyası nəticəsində döyüĢ müdafiəçilərin qalibiyyəti ilə baĢa çatdı. 

Teymurilərə qarĢı indalı mübarizədə qalaya xaricdən də köməklik edilirdi. 

Əmir Teymura qarĢı müdafiədə gürcü hakimi VII Georgi və ġəki hakimi Seyid 

Əli Orlat da zaman-zaman qoĢunla köməklik göstərirdi. 1397-ci ilin sonu 1398-

ci ilin qıĢında qala müdafiəçiləri və teymurilər arasında növbəti döyüĢ baĢ verdi. 

Bu dəfə Əlincəqala ətrafında Ģiddətli, hətta əlbəyaxa döyüĢlərin də baĢ verdiyi 

mənbələrdən məlumdur. Bu döyüĢdə Əlincəqala müdafiəçilərinin müttəfiqləri 

olan gürcü və ġəki qoĢunları ilə birlikdə Seyid Əli Orlatın özü Ģəxsən iĢtirak 

edirdi. DöyüĢ müdafiəçilərin üstünlüyü ilə baĢa çatdı, amma Seyid Əli Orlat 

döyüĢ meydanında həlak oldu [7, s. 240; 2, s. 378; 6, s. 94-95]. 

Əlincəqalanın 14 il mühasirədə saxlanılması qala daxilində 

anlaĢılmazlıqlara və çaxnaĢmalara  yol açdı. Belə ki, xalq arasından çıxıb qala 

kutvalı vəzifəsinə qədər yüksələn Əmir Altunun müdafiəçilər və xalq tərəfindən 

sevilib, ehtiramla qarĢılanması Sultan Tahirin qısqanclıq və narazılığına gətirib 

çıxardı. Sultan Tahir Əmir Altunun qalada olmamasından istifadə edərək onun 

qardaĢını öldürdü, ardınca isə Əmir Altunu qalaya buraxmadı. Vəziyyəti belə 

görən Əmir Altun Mərəndə getdi, lakin  Mərənd hakimi Əmir Teymurun 

gözündə nüfuzunu yüksəltmək üçün onu öldürüb, baĢını Əmir Teymura  

göndərdi. Əmir Altun kimi cəsarətli sərkərdənin öldürülməsi Əmir Teymurun 

qəzəblənməsinə səbəb oldu və Mərənd hakiminin edam edilməsi haqqında 

göstəriĢ verdi [10, s. 44]. Əmir Altun qaladan ayrıldıqdan sonra hadisələr Sultah 

Tahirin iradəsi xaricində cərəyan etməyə baĢladı. Çünki Əmir Altunun 

ayrılmasını qəbul etməyən müdafiəçilər Sultan Tahirə qarĢı çıxdılar. Belə bir 

mürəkkəb vəziyyətdə qalanı müdafiə edə bilməyəcəyini anlayan Sultan Tahir 

Əlincəqaladan ayrılmaq qərarına gəldi, amma qala Teymuri qoĢunu tərəfindən 

mühasirədə saxlandığından onun qaladan ayılmasını çətinləĢdirirdi.   

Əmir Teymur iĢğal etdiyi ərazilərin idarə edilməsi üçün hakimlər təyin 

edirdi. Bu hakimlər isə əsasən Teymuri xanədanına mənsub Ģahzadələrdən 

seçilirdi. Bu zaman teymuri hökmdarı oğlu MiranĢahı Azərbaycana hakim təyin 

etmiĢdi. MiranĢah Əlincəqalanın mühasirəsini sərkərdə Səncərə tapĢırmıĢdı. 

Əlincəqala müdafiəçilərinin müttəfiqləri olan gürcü və ġəki qoĢunları Sultan 

Tahiri mühasirədən xilas etmək üçün qala üzərinə yürüĢ təĢkil etdilər. 

Müttəfiqlərlə mübarizə aparacaq lazımi qədər qüvvəsi olmadığını görən 

sərkərdə Səncər Təbrizə - MiranĢahın yanına getdi. MiranĢah oğlu Əbu Bəkrin 

baĢçılığı altında seçmə qoĢunu Əlincəqalaya göndərdi. Tərəflər arasında Ģiddətli 

döyüĢ baĢ verdi və ona köməyə gələn müttəfiqlərin qalanın mühasirəsini 

yardığını görən Sultan Tahir qaladan ayrılıb onlara qoĢuldu. BaĢ verən Ģiddətli 

döyüĢ müttəfiqlərin qələbəsi ilə baĢa çatdı [13, s. 56-57; 9, s.172; 4, s. 27]. Bu 
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döyüĢdə Teymuri qoĢunları məğlub edildi, müttəfiqlər öz məqsədlərinə çatdılar, 

yəni Sultan Tahiri Əlincəqaladan xilas etdilər. Müttəfiqlər Seyid Əhməd 

OğluĢamı, Hacı Saleh və üç gürcü aznaurunu Əlincəqalaya hakim qoyub geri 

çəkildilər. 

Əmir Teymur Hindistan səfərindən qayıtdıqdan sonra 1399-cu ildə tarixə 

―yeddi illik müharibə‖ adı ilə daxil olan yürüĢünə baĢladı. Yuxarıda bəhs 

etdiyimiz hadisələrə görə qala əvvəlki kimi güclü deyildi. 1400-cü ilin 

baharında Əmir Teymur yenidən qalaya yürüĢ təĢkil etdi. O, Amiddən (indiki 

Diyarbəkir) 3 əmirzadə və 5 əmirin baĢçılıq etdiyi qoĢun göndərdi. 

Müdafiəçiləri tərəfindən tərk edilmiĢ qala demək olar ki, döyüĢsüz ələ keçirildi, 

qalanın kutvalı Seyid Əhməd OğluĢami Əmir Teymurun hüzuruna gətirilərək 

edam etdirildi. Qeyd edək ki, Seyid Əhməd OğluĢami Əlincəqalada göstərdiyi 

mərdliyə görə qaynaqlarda ―xoĢbəxt Ģəhid‖ adlandırılmıĢdır [12, s. 37]. 

Mənbələrdə qalanın sərkərdə Cəlaləddin FiruzĢah tərəfindən tutulduğu qeyd 

edilmiĢdir [10, s. 44].  

Beləliklə, XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanın siyasi vəziyyəti buraya yadelli 

hücumları, burada hakimiyyət dəyiĢiklikləri, daxili çəkiĢmələr və s. siyasi 

proseslər üzündən sabit olmamıĢ, müəyyən illərdə ölkə ərazisinin iĢğal edilməsi, 

taxt-taca sahib olmaq və s. uğrunda gərgin mübarizələr davam etmiĢdir. Bu 

dövrdə Azərbaycanın əsas istehkam qalalarından biri, hətta birincisi olmuĢ 

Əlincəqala siyasi, iqtisadi və hərbi-strateji əhəmiyyətinə görə hakim dairələrin, 

hücum edən tərəflərin əsas hədəflərindən biri olmuĢdur. Bölgənin iĢğalının baĢa 

çatdırılması, hakimiyyətin əldə edilməsi və s. məsələlərin yekun həlli qalanın 

fəth edilməsi ilə baĢa çatmıĢdır.  
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РЕЗЮМЕ 

КУБРА АЛИЕВА 

АЛИНДЖАГАЛА В XIII-XIV ВВ. 

В статье говорится о месте Алинджагалы в политической жизни Нахчывана в 

XIII-XIV веках. В этот период были исследованы политические процессы, происходившие 

в Азербайджане, особенно в Нахчыване и Алинджагале, от государства атабеков до 

похода Амира Теймура. При изучении привлекались военно-стратегическое значение и 
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оборонительное положение Алинджагалы. Отмечено, что походы монголов, харезмшахов 

и тимуридов негативно отразились на социально-политическом положении Нахчывана, а 

политическая ситуация в регионе в период правления Чобани и Джалаири была 

неустойчивой. В ходе столь сложных политических процессов замок играл особую роль 

укрепления, поэтому всегда находился под пристальным вниманием правящих сил. За эти 

годы в результате 14-летней защиты Алинджагалы от Амира Теймура замок вошел в 

историю как символ непобедимости. 

Ключевые слова: Нахчыван, Алинджагала, государство, нападение, 

политическая ситуация, оккупация. 

 

SUMMARY 

KUBRA ALIYEVA 

ALINJAGALA IN THE 13TH-14TH CENTURIES  

In the article the position of Alincagala in the political life of Nakhchivan in the 13th-

14th centuries was discussed. During this period, the political processes that took place in 

Azerbaijan, especially in Alinjagalan in Nakhchivan, from the state of the Atabays to the march 

of Amir Teymur, were investigated. The military-strategic importance and defensive position of 

Alinjagala were involved in the study. It was noted that the campaigns of the Mongols, 

Kharezmshahs and Timurids had a negative impact on the social and political situation of 

Nakhchivan, and the political situation in the region was not stable during the reign of Jobani and 

Jalairis. During the course of such complex political processes, the castle played a special role of 

fortification, so it was always under the attention of the ruling forces. During these years, the 

defense of Alincagala against Amir Teymur for 14 years resulted in the castle going down in 

history as a symbol of invincibility. 

Key words: Nakhchivan, Alinjagala, state, attack, political situation, occupation. 
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XIX YÜZĠLLĠYĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ CƏNUBĠ QAFQAZA ERMƏNĠ  

 KÖÇLƏRĠ VƏ ONLARIN SĠYASĠ-STRATEJĠ MAHĠYYƏTĠ 

 

Erməni toplumuna mənsub olan insanların Cənubi Qafqaza ilkin köçləri erkən orta 

əsrlərdən baĢlasa da, yalnız XIX əsrin əvvəllərindən intensiv Ģəkil aldı. Cənubi Qafqazın böyük 

bir hissəsini iĢğal edən Rusiya imperiyası regionda özünə etnik və dini dayaq yaratmaq 

məqsədilə xəyanətkar ermni toplumundan istifadə etmək qərarına gəldi. Ermənilər ələ düĢmüĢ 

fürsəti dərhal dəyərləndirdilər və kütləvi köçlərə baĢladılar. Çar Rusiyasının hakim dairələri və 

erməni liderləri əllərindən gələni etdilər ki, Ġrandan köçürülən ermənilər tarixi Azərbaycan və 

qismən də Gürcüstan torpaqlarında məskunlaĢsınlar. Bu məqsədlə Azərbaycan türkləri və 

gürcülər öz doğma torpaqlarından didərgin salınır, onların boĢ qalmıĢ torpaqlarına ermənilər 

gətirilib yerləĢdirilirdilər. Bu çar hökuməti kimi, erməni ideoloqlarının da siyasi-strateji 

məqsədlərinə xidmət edirdi. 

Açar sözlər: erməni köçləri, “kazak köçürülməsi”, köç prosesi, erməni dövləti, 

deportasiya 

 

Erməni etnosuna məxsus insanların Fərat çayının yuxarı axarlarından 

Cənubi Qafqaza miqrasiyası erkən orta əsrlərdən baĢlamıĢdı. Lakin ermənilərin 

regiona böyük qruplar halında, həm də sistemli Ģəkildə köçürülməsinə yalnız 

yeni dövrdə Rusiya imperiyası tərəfindən rəvac verildi. 

Məlum olduğu kimi, 1736-cı ildəki məĢhur Muğan qurultayından sonra 

Gəncə bəylərbəyiliyinin doqquz mahalından ikisi-Lori və Pəmbək Nadir Ģah 

tərəfindən ondan asılı vəziyyətdə olan Gürcüstan hakiminin tabeliyinə 

verilmiĢdi. Bunlar Borçalının dağlıq hissəsi olub, tarixən azərbaycan türkləri 

tərəfindən məskunlaĢdırılan ərazilər idi. 

1801-ci ildə ġərqi-Gürcüstanın Rusiya tərəfindən iĢğalından sonra 

azərbaycanlıların yaĢadığı Lori mahalının əraziləri dövlət torpaqları elan edildi 

və bura ermənilərin köçürülməsi üçün hazırlıq iĢlərinə baĢlandı. 1802-ci ilin 26 

sentyabrında imperator I Aleksandrın Qafqazın baĢ hərbi rəisi P.Sisianova 

göndərdiyi fərmanda deyilirdi: ―Asiyanın bu hissəsində bütün ticarəti əlində 

cəmləyən erməni xalqı sizin böyük diqqətinizə və himayənizə layiqdirlər. Ġranda 

zülm altında olan onları böyük miqdarda yaĢamaq üçün Gürcüstana göndərmək 

lazımdır ki, burada yerli hökumətdən himayə görsünlər‖ (3, t.II. s.9). 

Lakin bu qədər böyük miqdarda köçürülməsi nəzərdə tutulan erməniləri 

yerləĢdirmək üçün boĢ torpaqlar kifayət etmirdi. Çar diplomatiyası özünün 

hiyləgər və amansız fəaliyyəti ilə daha əvvəlcədən bu məsələni də həll etmiĢdi. 

1783-cü ildə bağlanmıĢ Georgiyevsk müqaviləsi ilə Gürcüstanı himayə etməyi 

öz öhdəsinə götürən Rusiya onu Ġran hökmdarı Ağa Məhəmməd Ģahın dağıdıcı 

basqınında müdafiə etmədi. Basqın nəticəsində on minlərlə gürcü əsir kimi 

aparıldı, bir o qədər də öz doğma torpaqlarını tərk edib, özgə ölkələrə mühacirət 

etməli oldu. Rəsmi hesablamalara görə Kartli-Kaxetiya əhalisi 1783-1801-ci illər 

arasında yarıbayarı azalmıĢdı. Xüsusilə də Trialet-Lori torpaqları adamsız 

qalmıĢdı. Ġndi bu boĢ torpaqlara erməniləri köçürmək olardı. 
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Bu konteksdə Qafqazdakı rus ordusunun erməni mənĢələi generalı 

Lazarevin səyləri nəticəsində Ġran və Osmanlıdan bir neçə min erməni 

köçürülərək Loridə məskunlaĢdırıldı. Bunu Lazarevin 1801-1803-cü illərdə 

Gürcüstandakı rus qoĢunlarının baĢ kamandanı, baron Knorrinqlə 

məktublaĢmalarından görmək olar (3.t. I, s. 630, 637-638). 

1804-cü ildə Ġrəvandan 2000 nəfər Tiflisə köçürüldü. 1807-1808-ci illərdə 

Tiflis ətrafına və Avlabariyə  338 erməni ailəsi (1906 nəfər), 1809-1811-ci 

illərdə baĢ komandan Tormosovun zamanında Qarabağdan Bolnisiyə 428 erməni 

ailəsi (2140 nəfər) köçürüldü (8, s.48). 

Sonrakı onilliklərdə Ön Asiyada baĢ verən hadisələrin nəticəsində 

Gürcüstan ərazilərinə erməni köçləri daha da intensivləĢdi, imperiya hakimiyyət 

dairələrinin birbaĢa dəstəyi ilə böyük həcmdə torpaqlar ermənilərin əlinə keçdi. 

Gürcü tarixçisi Ġvan CavaxaĢvili baĢ verənləri nəzərdə tutaraq yazırdı: ―Bunların 

sayəsində ermənilər və Rusiya hökuməti öz məqsədlərinə çatdılar. Ermənilər 

torpaq aldılar, ruslar isə Gürcüstanda gizli agentlər və öz ağalıqlarını həyata 

keçirmək üçün sədaqətli ön dəstə əldə etdilər‖ (2, s.47-49). 

Müsəlman əhalinin sayının azaldılması üçün Azərbaycan xanlıqlarının 

ərazisilərində də oxĢar addımlar atıldı. ―1804-cü ilin yanvarında Gəncə 

xanlığının mərkəzi-Gəncə Ģəhəri Rusiya tərəfindən iĢğal edildi, Ģəhər əhalisinin 

kütləvi qırğını həyata keçirildi. Qafqazdakı rus qoĢunlarının baĢ komandanı 

Sisianovun bildirdiyinə görə, müdafiə olunan gəncəlilərdən 1 500 nəfər 

öldürüldü, 17 224 kiĢi və qadın əsir alındı, yaralılar haqqında məlumat 

verilmirdi. Gəncənin iĢğalından sonra adı dəyiĢdirilib imperatriça Yelizaveta 

Aleksandrovnanın Ģərəfinə Yelizavetpol adlandırıldı. ĠĢğaldan sonra Ģəhərin 

özünün və ətrafının əhalisinin erməniləĢdirilməsi baĢlandı‖ (4, s.4). 

Qarabağ xanlığını Rusiyadan asılı vəziyyətə salan 1805-ci ilin Kürəkçay 

müqaviləsindən sonra P.Sisianov bura da xristianların köçürülməsinin əsasını 

qoydu: ―Həmin vaxt Tiflisdən Yelizavetpol qəzasına 105 erməni ailəsi 

köçürüldü. Az sonra Ġrəvan xanlığından da 110 erməni ailəsi həmin qəzaya 

köçdü. Yalnız 1805-ci ildə Yelizavetpol qəzasına 1300  erməni köçdü‖ (5, 

s.139). 

Məhz bu zamanlardan Cənubi Qafqazı ələ keçirmək məqsədilə Rusiya 

imperiyasının Ġran və Osmanlı dövlətləri ilə apardığı iĢğalçılıq müharibələrinin 

gediĢində ikitərəfli və intensiv köçlərə də start verildi. Buna qədər köçlər əsasən 

bir istiqamətdə gedirdi. Yəni ermənilər gələrək Cənubi Qafqazda 

məskunlaĢırdılar. Lakin, erməni köçləri intensiv Ģəkil aldıqca, əks istiqamətdə 

iĢğal və əsarətdən baĢ götürüb vətənini tərk edən müsəlman köçləri də artırdı. 

Bu iĢlər hələ I Rus-Ġran müharibəsindən sonra baĢlanmıĢdı. BaĢlıca 

məqsəd köçürülüb gətirilən ermənilər üçün torpaqlar əldə etmək və yerli əhalinin 

qovulması hesabına ermənilərin say üstünlüyünə nail olmaq idi. Rus iĢğal 

rejimində mühüm inzibati vəzifələr tutan etnik ermənilər, habelə Rusiya 

xidmətində olan L.Lazarev, V.Madatov və digər erməni generalları köç 

proseslərinin fəal təĢkilatçıları və icraçıları idilər. 

Məsələn, 1816-cı ildə Qarabağ xanlığındakı, 1817-ci ildə isə həm də ġəki 

və ġirvandakı rus qoĢunların rəisi təyin olunan general Valerian Madatov və 

onun əhatəsində olanlar hər cür saxtakarlıq və zorakılıq yolu ilə yerli əhalinin 

torpaq və mülklərini əllərindən alıb köçürülən ermənilərə verir, özlərini isə 
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vilayətdən qovurdular. ―Madatov iĢi elə qələmə verirdi ki, guya bu torpaqlar 

Madatovların irsi mülkiyyəti olub, keçmiĢ xanlar tərəfindən əllərindən 

alınmıĢdı‖ (3, t.VII,s. 460). 

Ümumiyyətlə, ―XIX əsrin birinci rübündə Rusiya-Ġran müharibəsi zamanı 

Qarabağ xanlığından 2628 azərbaycanlı ailə qaçqın düĢmüĢ, 2217 ailə isə əsir 

alınmıĢ və xaricə sürgün edilmiĢdi‖ (1, s.23). Bu cür məcburi köç prosesləri II 

Rusiya-Ġran müharibəsindən sonra Qarabağa külli miqdarda ermənilərin 

köçürülməsi ilə daha da intensivləĢdi. Cənubi Qafqazın tamamilə iĢğal 

edilməsindən sonra vəziyyəti daha da pisləĢən, birləĢmiĢ rus-erməni təzyiqi ilə 

qarĢılaĢan, torpaqları əllərindən alınan, dini və milli ayrı-seçkiliyə məruz qalan 

yerli əhali məcburiyyət qarĢısında öz yurd-yuvalarını tərk edərək köçməyə 

məcbur olurdular. Məsələn, Ġrəvan qalasının süqutundan sonrakı ilk günlərdə 

müharibədən çıxmıĢ əhaliyə paylamaq üçün iĢğal rejimi tərəfindən ayrılan 4500 

çetvert taxıl məhz rus generalı Krasovski və erməni keĢiĢi Nersesin birbaĢa 

göstəriĢi ilə ermənilərə paylanmıĢ, çoxluq təĢkil edən müsəlmanlar isə bundan 

məhrum edilmiĢdilər. Bununla əlaqədar Paskeviç baĢ qərargah rəisinə 2 aprel 

1828-ci ildə göndərdiyi məktubunda yazırdı: ―Mən təsəvvür etməzdim ki, 

Krasovski yalnız Nersesin iradəsi ilə hərəkət edəcək, mənim ona verdiyim 

təlimata məhəl qoymayıb, yenicə ələ keçirilmiĢ əyalətin idarə edilməsi qayğısına 

qalmayacaq, bütün əhalinin dörddə üçünü təĢkil edən müsəlmanlara 

himayədarlıq etməyəcək, lazımi vəsait ayırmayacaq‖ (3, t,VII, s.491). 

Bu kimi get-gedə artan və açıq Ģəkil alan haqsızlıqlar və sıxıĢdırmalar 

zəminində yerli əhalinin bir qismini Ġran və Türkiyəyə köçüb getməyə məcbur 

olurdu. Rus ordusunun Ġrəvan Ģəhərinin ətraf bölgələrini iĢğal etməsindən sonra 

yerli müsəlman əhalisinin həmin əraziləri tərk etməsi haqqında Paskeviç 1827-ci 

il iyulun 27-də qraf Nesselorda göndərdiyi məktubunda bildirirdi ki, 

―qarapapaqlardan 100 ailə və ayrımlardan 300 ailə Qarsa qaçmıĢlar, qüvvətli 

Uluxanlı tayfasından 600 ailə Bəyazidə, müsəlman cəlalı kürdləri isə MuĢa 

qaçmıĢlar. Qarapapaqlardan digər 800 ailə isə Arazı keçib Həsən xanın dəstəsinə 

birləĢmiĢlər. Onlarla birlikdə cəmədinli kürdləri (700 ailə), birukilər (400 ailə), 

dovmanlılar (400 ailə), çoban-kərəlilər (200 ailə), zilanlı kürdləri (1000 ailə) 

sərhəddən o taya-Türkiyəyə keçmiĢlər (9). 

Həmin dövrdə azərbaycanlıların mühacirətinin digər mühüm bir istiqaməti 

Osmanlı əraziləri idi. Onlar burada daha çox Qars bölgəsində məskən salırdılar. 

Türk tarixçisi F.Kırzıoğlu yazır ki, ―Gürcüstandan 45 min türk Qars bölgəsinə 

gəlib yerləĢdi. Bunlar Ağbaba, Borçalı-Lori və Qarayazıdan gələn Qarapapaqlar 

idi‖. BaĢqa bir türk tədqiqatçısı da bu olanları təsdiq edir: ―Güney Qafqazdan 

Türkiyəyə gələnlər, əsasən Qars əyalətində məskunlaĢırdı. Onların indi Qarsda 

92 kəndləri var. Bu kənd adlarının əksəriyyəti Borçalıdakı kənd adlarının 

eynidir‖ (1, s.24). 

XIX əsrin I yarısında görkəmli rus tədqiqatçısı V.Qriqoryev özünün 

1833-cü ildə çapdan çıxmıĢ ―Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri‖ əsərində 

yazırdı: ―1827-1828-ci illərdə Naxçıvan əyalətində yaĢayan 4600 ailədən 4170-i 

azərbaycanlı idi. Bu da yerli əhalinin 90 %-i demək idi. Köçürülmə prosesinin 

gediĢində demək olar ki, 1400 ailə bu torpaqları tərk etdi və 1832-ci ildə 

təqribən 2770 ailə qaldı, yəni bir dəfə yarım azalıb 60 % oldu‖ (6, s.30-31). 
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Beləliklə, XIX əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq Cənubi Qafqaza əvvəl 

ermənilər gətirilir və ya gəlir, sonra isə yeni gələnlərlə rus hakimiyyət 

dairələrinin birgə səyləri nəticəsində müxtəlif yollarla yerli əhali qovulurdu.  

XIX əsrin əvvvəllərində əlveriĢli hərbi-siyasi və beynəlxalq vəziyyətdən 

istifadə edərək Gürcüstanı ələ keçirən, habelə I Rus-Ġran müharibəsində qalib 

gələrək Azərbaycanın əksər Ģimal xanlıqlarının ərazilərini iĢğal edən Rusiya 

hakim dairələri, özünün tənəzzül dövrünü keçirən Ġrandan daha geniĢ ərazilər 

qoparmaq fikrində idi. Həmin dövrlər də öz hərbi qüdrətinin zirvəsində olan 

Rusiya imperiyası Cənubi Azərbaycan xanlıqlarını da ilhaq etməyi nəzərdə 

tuturdu. Lakin, Böyük Britaniyanın qəti müqaviməti ilə rastlaĢan Rusiya həmin 

ilhaq planlarından əl çəkməli oldu. Beləliklə, Rusiyanın Ġranla sərhədləri bəlli 

bir sayda erməni əhalisinin yaĢadığı Urmiya, Marağa kimi xanlıqların 

ərazilərindən deyil, Araz çayından keçməli oldu. Onun hər iki sahilində isə etnik 

azərbaycanlılar əhalinin mütləq əksəriyyətini təĢkil edirdi. Halbuki, imperiyanın 

geosiyasi planlarında sərhəddin xristianlaĢdırılması nəzərdə tutulurdu.  

XIX əsrin əvvəllərində mədəni cəhətdən rusların özündən daha inkiĢaf 

etmiĢ, minilliklərlə dövlətçilik tarixi olan xalqları tabe edən, onlara məxsus 

əraziləri iĢğal edən çar hökuməti, bu yerləri sadəcə olaraq hərbi qüvvələr 

saxlamaqla öz müstəmləkəsinə çevirə bilməzdi. Digər tərəfdən regionun 

çoxsaylı və qədim tarixə malik xristian əhalisi-gürcülər, abxazlar, osetinlər və 

baĢqaları qədim dövlətçilik ənənələrinə və milli heysiyyata malik olub 

müstəmləkəçilərə alət ola bilməzdilər. Belə ki, əsrlərdən bəri regionun türk-

müsəlman əhalisi ilə yan-yanaĢı yaĢayan bu xalqların öz əraziləri, bəlli 

səviyyədə mədəniyyətləri, özlərinə məxsus milli mentalitetləri vardı. Bunu yaxĢı 

baĢa düĢən imperiyanın hərbi-siyasi dairləri iĢğal edilmiĢ ərazilərə ilkin olaraq 

Rusiyadan 80 min rus kazakının köçürülməsini nəzərdə tuturdu. Lakin çox 

tezliklə bu dairələrə aydın oldu ki, ―kazak köçürülməsi‖ layihəsi olduqca bahalı, 

perspektivsiz və həmin zamanlarda mövcud olan təhkimçilik quruluĢu 

səbəbindən qeyri-realdır. Bu məqamda əsrlər boyu müstəqil dövlətçiliyi olmayan  

ermənilər, buna ehtiyacını gizlətməyən erməni ideoloqları müstəmləkəçilərə öz 

xidmətlərini təklif etdilər. 

Beləliklə, imperiyanın hakim dairələri bir tərəfdən I Pyotrla baĢlayan rəsmi 

―ermənipərəst siyasətin‖ davamı olaraq, digər tərəfədənsə sıx əməkdaĢlıq 

etdikləri erməni baĢçılarının təhriki altında iĢğal edilmiĢ Cənubi Qafqaza 

kazakların deyil, qonĢu ölkələrdən-Ġran və Türkiyədən çox saylı erməni 

əhalisinin köçürülməsini lazım bildilər. ―Kazak köçürülməsi‖ layihəsinin 

―erməni köçürülməsi‖ layihəsi ilə əvəz edilməsi hər iki tərəfin strateji planlarına 

uyğun gəlirdi və hər iki tərəfi qane edirdi. 

Rusiyanın hakim dairələri hesab edirdilər ki, iĢğalçıları regiona gətirən, 

onlara xidmət edən, türk-müsəlman əhalisinə nifrətlə yanaĢan və xristian 

dinindən olan ermənilər burada etnik də olmasa, dini dayaq ola bilərdilər. 

Erməni siyasi-klerikal dairələri hesab edirdilər ki, qonĢu ölkələrdən 

ermənilərin Cənubi Qafqaza kütləvi köçürülməsi regionun erməniləĢdirilməsinə, 

iqtisadi cəhətdən mənimsənilməsinə və burada gələcəkdə ―erməni 

dövlətçiliyi‖nin bərpa edilməsinə gətirib çıxarmalıdır. 

Sonrakı dövrlərin A.Parsamyan kimi erməni tarixçilərinin və 

ideoloqlarının bu tarixi hadisəni də ermənilərin xidməti olması ermənilərin cox 
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əsrlik müstəqillik səyləri kimi qələmə vermələri, milli erməni dövləti  qurmaq 

istəkləri ilə bağlamaları saxtakarlıqdan baĢqa bir Ģey deyildir. Beləki, gələcəyə 

hesablanmıĢ, bu geniĢmiqyaslı layihə ermənilər tərəfindən hazırlanan, təĢkil 

olunan, həyata keçirilən bir tədbir deyildi. Bu ermənilərdən daha çox Rusiyanın 

hakim dairələri tərəfindən planlaĢdırılan və daha cox Rusiyanın öz maraqlarına 

xidmət edən bir hərbi-siyasi aksiya idi. General Ġ.Paskeviçə, səfir 

A.Qriboyedevə, arxiyepiskop Nerses AĢtareksiyə gəldikdə isə, onlar Ġran və 

Türkiyədən ermənilərin iĢğal edilmiĢ Cənubi Qafqaz  ərazilərinə köçrülməsi 

barədə Ģeytani ideyanın yalnız icraçıları idilər. 

Castin və Karolin Makkartilər yazırlar: ―Baxmayaraq ki, ermənilər bir xalq 

olaraq yüzilliklər boyu Osmanlı və Ġran imperiyalarının tərkibində yaĢamıĢdılar, 

heç Ģübhəsiz ki, onlar bu dövlətlərə deyil, öz dini icmalarına, öz millətlərinə 

sədaqətli idilər. Ruslar Osmanlının və Ġranın içərilərinə irəlilədiyi zaman çox 

ermənilər xristian monarxın hakimiyyəti altında yaĢamaq daha yaxĢı olar 

düĢüncəsi ilə onlara qoĢuldular. Hətta bəziləri ümid edirdilər ki, çar nəticə 

etibarilə erməni muxtariyyatı ideyasını dəstəkləyəcəkdir. Müsəlmanlar isə 

ruslara öz xalqlarının və dinlərinin düĢməni kimi baxırdılar. Və bunun üçün 

onların əsası da vardı‖ (7, s.32). 

Rusiyanın hakim dairələrindən qaynaqlanıb, erməni siyasi-klerikal 

dairələri tərəfindən dəstəklənən, göydəndüĢmə bir hədiyyə kimi qəbul edilən bu 

məkrli layihədə hər Ģey çox düzgün hesablanmıĢdı. Layihədə baĢlıca olaraq 

aĢağıdakılar nəzərə alınmıĢdı:  

-Region üçün yad ünsür olan, yerli Ģəraitə bələd olmayan, mədəni cəhətdən 

aĢağı səviyyədə olan rus kazakları aborigen əhalini sıxıĢdrmaq qabiliyyətində 

olmayıb, hətta zamanca onlar tərəfindən assimlyasiya oluna bilərdi. 

-Erməni millətçilərinin regionun çoxsaylı türk-müsəlman əhalisinə qarĢı 

tarixi düĢmənçiliyi, köçürülən ermənilərin yerli azərbaycan əhalisinə qarĢı nifrəti 

imperiyanın ―parçala və hökmranlıq et‖ siyasətinə cavab verirdi. 

-Əkinçi və maldar olan digər etnoslara nisbətən alverçi və sələmçi olan 

ermənilər daha hərəki olub, yerli əhalinin əsarət altına alınmasında və 

istismarında imperiyanın hakim dairələrinə daha yaxından yardım edə bilərdilər. 

-Hələ də təhkimçilik quruluĢunun hökm sürdüyü və kəndlilərin mülkədar 

malikanələrinə bağlı olduğu Rusiyadan bura çoxsaylı əhali kütləsinin 

köçürülməsi ağlabatan deyildi. Rusiya ilə düĢmən dövlətlər olan Ġran və 

Türkiyədə isə köçməyi qəbul edə bilən erməni toplumunun sayı kifayət qədər 

idi.  

-Tarix boyu köçlərə alıĢqan olan erməni toplumu, onlar üçün əlveriĢli olan 

bütün yerlərə olduqca tez uyğunlaĢır və oranı özlərinə vətən bilirdilər. Rus 

kazakından fərqli olaraq ermənilər Azərbaycanın və Osmanlı Türkiyəsinin dilini, 

mədəniyyətin mənimsəmiĢdilər, bu dövlətlərin güclü və zəif cəhətlərini, 

müsəlmanlar arasında yaĢamağın yollarını bilirdilər. 

-Tarixən özünün müstəqil dövlətçiliyinə malik olmayan və müsəlman 

dövlətləri ilə Rusiyanın arasındakı aralıq zonada yerləĢdirilən ermənilər 

özlərinin caniĢinlik statusunda olacaq dövləti maraqları üzündən gələcəkdə 

həmin dövlətlərdən ərazilər də qoparmaq istəyində ola bilərdilər. Bu isə 

Rusiyanın imperiya maraqlarına cavab verirdi. 
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Beləliklə, çar hökuməti tərəfindən ermənilərin məqsədli Ģəkildə Cənubi 

Qafqaza köçürülməsi, yerli aborigen türk əhalisinin sıxıĢdırılması, köçlərə 

məcbur edilməsi çarizmin siyasi-strateji məqsədlərinə xidmət edirdi. 
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РЕЗЮМЕ 

ШАМХАЛ МАМЕДОВ 

АРМЯНСКИЕ МИГРАЦИИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ И ИХ ПОЛИТИЧЕСКО-

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

Хотя первоначальное переселение людей, принадлежащих к армянской общине, на 

Южный Кавказ началось еще в раннем средневековье, оно приняло интенсивные формы 

только в начале XIX века.         

Российская империя, оккупировавшая большую часть Южного Кавказа, решила 

использовать вероломную армянскую общину, чтобы создать себе в регионе этническую и 

религиозную опору.           

Армяне сразу оценили упущенную возможность и начали массовые миграции. 

Правящие круги царской России и армянские руководители сделали все возможное 

для расселения армян, переселившихся из Ирана, на исторические азербайджанские земли 

и частично в Грузию.          

С этой целью азербайджанские тюрки и грузины были вытеснены с их исконных 

земель, а армяне были завезены и заселены на их пустующие земли. Он служил 

политическим и стратегическим целям армянских идеологов, как и царское 

правительство.          

Ключевые слова: армянские миграции, «казахское переселение», миграционный 

процесс, армянское государство, депортация 

 

SUMMARY 

SHAMKHAL MAMMADOV 

ARMENIAN MIGRATIONS TO THE SOUTH CAUCASUS AND THEIR POLITICAL-

STRATEGIC ESSENCE 

Although the initial migration of people belonging to the Armenian community to the 

South Caucasus began in the early Middle Ages, it took an intensive form only at the beginning 

of the 19th century. 

The Russian Empire, which occupied a large part of the South Caucasus, decided to use 

the treacherous Armenian community in order to create an ethnic and religious support for itself 

in the region. 

Armenians immediately appreciated the missed opportunity and began mass migrations. 

The ruling circles of Tsarist Russia and the Armenian leaders did their best to settle the 

Armenians relocated from Iran in the historical Azerbaijan lands and partly in Georgia. 
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For this purpose, Azerbaijani Turks and Georgians were displaced from their native lands 

and Armenians were brought and settled in their empty lands. It served the political and strategic 

goals of Armenian ideologues, as the Tsarist government. 

Key words: Armenian migrations, ―Kazakh resettlement‖, migration process, Armenian 

state, deportation 
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ġƏKĠ RAYONUNDA BĠTKĠÇĠLĠYĠN  ƏRAZĠ TƏġKĠLĠ VƏ ONUN  

ĠQTĠSADĠ COĞRAFĠ PROBLEMLƏRĠ 

 

Məqalə ġəki rayonunda bitkiçiliyin müassir ərazi təĢkili və onun iqtisadi coğrafi 

problemlərinə həsr olunmuĢdur. Məqalədə ġəki rayonunda bitkiçiliyin sahələri o cümlədən 

tütnçülüyün , Ģəkər çuğunduru istehsalının, kartof , günəbaxan, bostan və meyvə sahələrinin 

əkini , istehsalı və məhsuldalığının  illər üzrə təhlili aparılmıĢdır. Bu zaman müqayisəli təhlil 

metodundan istifadə edilmiĢ, 2010-2020 ci illər üzrə period götürülmüĢ və əvvəlki və hazırki 

tendesiyası müəyyən edilmiĢdir. Rayonda  “Regionların sosial iqtisadi inkiĢafı” Dövlət proqramı 

çərçivəsində bitkiçiliyin inkiĢafı üçün həyata keçirilən tədbirlərə baxılmıĢ, icra olunma səviyyəsi 

müəyyən edilmiĢdir. ġəki rayonu üzrə bazar tədqiqatı aparılaraq rayonun özünü təmin etmə 

səviyyəsi öyrənilmiĢ, təsərrüfat ayrı ayrı sahələrinin payı müəyyən edilmiĢdir. Həmçinin rayon 

üzrə kənd təsərrüfatının mövcud əkini, istehsalını və məhsuldalığını əks etdirən xəritə tərtib 

edilmiĢdir. Sonda isə bitkiçiliyin inkiĢafına mane olan faktorlar və onun aradan qaldırılması 

yolları müəyyən edilmiĢdir.   

Açar sözlər: bitkiçilik ərazi təĢkili, ġəki rayonu , Dövlət proqramları, aqrar islahatlar, 

əhalinin təlabatı,  sosial inkiĢaf 

  

GiriĢ  

Respublikada bitkiçilik sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi və əhalisinin 

gündəlik istehlak məhsullarına olan təlabatının ödənilməsi dövlət siyasətinin 

əsas tərkib hissəsidir[7]. Bu baxımdan Regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafı 

haqqında qəbul edilmiĢ Dövlət proqramlarının (2004-2008, 2009-2013,2014-

2018 və 2019-2023-cü illər) kənd təsərrüfatının inkiĢaf etdirilməsi mühüm 

əhəmiyyəti  kəsb edir. Dövlət proqramlarından irəli gələn məsələlərin həllini 

təmin etmək məqsədilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan 

Respublikası regionlarının aqrar sahədə inkiĢafının əsas istiqamətləri üzrə 

tədbirlər planı hazırlanmıĢdır. Burada ilk növbədə respublika ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsində taxılçılığın inkiĢaf etdirilməsinə xüsusi 

diqqət ayrılmıĢdır[4,5]. Həmçinin, proqramda digər təsərrüfat sahələrinin o 

cümlədən bitkiçiliyin ayrı ayrə sahələrinin tərəvəzçiliyin, bostan bitkilərinin 

yetiĢdirilməsi, meyvə və giləmeyvə bağlarının salınması, tütüntülüyün 

inkiĢafının dəstəklənməsi və s. məsələlər prioritet kimi qəbul edilmiĢdir.  

Aqrar islahatlar nəticəsində son illər kənd təsərrüfatı sürətlə inkiĢaf etmiĢ, 

adambaĢına düĢən ərzaq məhsullarının istehsalı xeyli artmıĢdır. Həyata keçirilən 

tədbirlər bir çox sahələrdə olduğu kimi, bitkiçilik məhsullarının istehsalının 

strukturunda da müəyyən dəyiĢikliklərə səbəb olmuĢdur. Bu,  ilk  növbədə, 

ölkənin əkin strukturuna təsir edərək, onun daxili və xarici bazarın tələblərinə 

uyğun formalaĢmasına imkan vermiĢdir. Həmçinin  toxumçuluq və ting istehsalı 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının artırılmasında, keyfiyyətinin 

yüksəldilməsində və ərzaq təminatının yaxĢılaĢdırılmasında xüsusi əhəmiyyətə 
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malikdir. Ġstehsal olunmuĢ məhsulların emalı, saxlanılması və satıĢının təĢkili 

mühüm məsələlərdən biridir. Son illər kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı 

sahəsində böyük quruculuq iĢləri həyata keçirilmiĢ, onlarla yeni kiçik və iri 

müəssisələr tikilib, yaxud bərpa olunaraq yenidən fəaliyyətə baĢlamıĢdır. 

Material və method  

         Tədqiqat ərazisi ġəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda yerləĢən ġəki rayonunu 

əhatə etməkdədir.  Bitkiçiliyin ərazi təĢkilinin öyrənilməsi  zamanı statistik 

məlumatların müqayisəli təhlili, tarixi coğrafi məlumatlar, rayon haqqında 

aparılan tədqiqatların analizi, bazar araĢdırması və xəritələĢdirmə  metodlarından 

istifadə edilmiĢdir.  

        Kənd təsərrüfatının iqtisadi cəhətdən gəlirli sahələrindən biridə tütünçülük 

sahəsədir [6].Rayonda tütünçülüyü inkiĢaf etdirmək, respublikanın keyfiyyətli 

tütün məhsullarına olan tələbatı dəmək üçün dövlət tərəfindən bir sıra tədbirlər 

həyata keçirilmiĢdir. Belə ki, bu məqsədlə ―Tütün və tütün məmulatı haqqında‖ 

Azərbaycan respublikasının Qanunu, ―Qiymətli və keyfiyyətli tütün istehsalı 

üzrə Dövlət proqramı‖ , ―Tütün istehsalçılarının dövlət himayəsinin, habelə 

qiymətli və keyfiyətli tütün istehsalının stimullaĢdırılmasının  digər forma və 

Ģərtləri haqqında əsasnamə‖ və ―Tütün məmulatlarının keyfiyyətinə, 

dövriyyəsinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları‖ kimi qərarlar 

qəbul edilmiĢdir[8]. Bütün qəbul olunan proqram və qanunlar aĢağıdakılar əhatə 

etməsi və tətbiq olunması nəzərdə tutulub : 

1. Tütün istehsalı və emalı sənayesinin bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində inkiĢaf 

etdirlməsi üçün ənənvi tütün sortlarının sənayenin tələbatını ödəyə bilən 

ətirli sortlarla əvəz edilməsi 

2. Perspektivli tütün sortlarının ölkəyə gətirilməsi və məhsuldarlığın artırılması 

3. Elmi əsaslarla onların seleksiyasının və toxumçuluğunun təmin edilməsi 

4. Müəssisələrdə emal texnologiyalarının təmin edilməsi 

5. Tütünçülük sahəsinin müasir texnika və texnologiya ilə təchiz edilməsi 

6. Sahənin emal müəssisələrinin daxili maliyyə vəsait hesabına 

maliyyələĢdirilməsi 
 2010 2015 2020 

 

Əkin 

(ha) 

Ġstehsal 

(ton) 

Məhsuldarlıq  

(sent.ha) Əkin (ha) 

Ġstehsal 

(ton) 

Məhsuldarlıq 

 (sent.ha) Əkin (ha) 

Ġstehsal 

(ton) Məhsuldarlıq (sent.ha) 

Tütün 432 1243 28,8 596 1808 30,3 1108 3837 34,6 

ġəkər 

çuğunduru 0 0 0 49 690 300 76 1074 167 

Dən üçün 

günəbaxan 451 407 9,1 433 433 10,0 - - - 

Kartof 817 11500 141 729 10417 143 686 10321 151 

Tərəvəz 950 22621 238 915 21995 240 822 20631 249 

Bostan 

məhsulları 577 9467 164 242 4099 169 156 2676 172 

Meyvə və 

giləmeyvə 2043 191126 95,6 2139 20463 96,6 6343 27847 65,0 

Üzüm 332 3558 99,2 300 4158 129,3 307 4270 131,3 

Cədvəl 1.  Mənbə: ADSK-nin materialları əsasında hazırlanmıĢdır, 2013-2020 

          

 Yuxarıdakı cədvəl 1.  göründüyü kimi tütün əkin sahələri 10 il ərzində 

tədricən artmıĢdır. 2010-cu ildə 432 ha olan əkin sahəsi 38% artaraq 596 ha 
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(2015)olub. Növbəti 5 ildə isə 2015-ci illə müqayisədə daha 86% artmıĢdır. 

2020-ci ildə tütün əkin sahələri 1108 ha çatıb ki, 2010-cu illə müqayisədə 2,5 

dəfə artım deməkdir. Tütün əkin sahələrin artması ilə rayonda  tütün istehsalı da 

artmıĢdır. Yuxarıda qeyd olunan illər ərzində istehsal müvafiq olaraq 1243 

tondan (2010) 46% artaraq 1808 tona (2015) sonrasında daha 2.1 dəfə artaraq  

2020-ci ildə 3827 ton olub ki bu da olduqca yüksək göstəricidir. Eyni zamanda  

hər hektara düĢən məhsuldarlıqda ciddi dərəcədə artım qeydə alınıb. Əgər 2010-

cu ildə hər hektara düĢən məhsuldarlıq 28,8 sent.ha idisə 2015-ci ildə 30,3 sent 

ha ,2020 ci ildə 34,6 sent.ha olub. Göstərilən illər ərzində məhsuldarlıq 2015-ci 

ildə 6% (2010-cu illə müqayisədə) 2020-ci ildə 15% artmıĢdır (2015-cu illə 

müqayisədə). 2010 və 2020-ci illər arasında məhsuldarlıqda 5,8 sent. ha və ya 

21% fərq deməkdir.  

ġəkər çuğunduru əkin sahələrinə aid statistik göstəricilər 2010-cu ildə 

qeydə alınmamıĢdır. Bu həmçinin qeyd olunan ildə məhsuldarlıq və istehsal 

göstəricilərinin olmaması deməkdir. ġəkər çuğunduru əkini 2015-ci ildə 49 ha 

olub. 2020-ci ildə 62% artaraq 79 ha-ya çatmıĢdır. Çuğundurun istehsalı 690 

tondan (2015) 1074 tona (2020) yüksəlib ki, bu da 65% artım deməkdir (Cədvəl 

1). Bütün qeyd olunanlara paralel olaraq çuğundurun məhsuldarlığına baxdıqda 

isə əksinə azalma müĢahidə olunmaqdadır. Belə ki, çuğundurun məhsuldarlığı  

hər hektara 2015-ci ildə 300 sent.ha idisə 2020-ci ildə bu rəqəm 80% azalaraq 

167 sent.ha olub ki, buda  kəskin azalma deməkdir. 

        Dən üçün günəbaxan bitkisinin əkini yalnız 2010 və 2015- ci illərdə olub. 

2020-ci ildə heç bir göstərici qeydə alınmamıĢdır. Günəbaxan əkini 2010-cu ildə 

451 ha, istehsalı 407 ton, hər hektara düĢən məhsuldarlıq  isə 9,1 sent.ha olub. 

2015-ci ildə  əkin sahəsi azalaraq 433 ha olub ki, əvvəlki illə müqayisədə 5% və 

ya 18 ha daha az əkin sahəsi deməkdir. Lakin əkin sahələrinin azalmasına 

baxmayaraq göstərilən illər ərzində istehsal və məhsuldarlıqda artım qeydə 

alınmıĢdır. Belə ki, 2010-cu ildə 407 ton olan istehsal 7% artaraq 433 tona 

(2015), məhsuldalıq isə 9,1 sent.ha-dan (2010) 10 sent.ha (2015)- ya 

yüksəlmiĢdir ki, bu da 10% və ya 0,9 sent.ha artım deməkdir (Cədvəl 1). 

         Statistik rəqəmlərə baxaraq demək olar ki kartof əkin sahələrini, 2010-cu 

ildən 2020-ci ilə qədər azalmıĢdır. 2010 cu ildə kartof əkinləri 817 ha olub. 2015 

ci ildə 10% və ya 88 ha azalaraq 729 ha, növbəti 5 ildə 5,8 % və ya 43 ha 

azalaraq 686 ha (2020) olub. 2010 və 2020 ci illər arasında ümumi əkin sahələri 

16% və ya 131 ha azalmıĢdır. ġəki-Zaqatala iqtisadi coğrafi rayonda kartof 

əkinlərinin 17,5 % təĢkil edir. Kartof istehsalı əkin sahələrinin azalması ilə eyni 

Ģəkildə azalmıĢdır(Cədvəl 1). Belə ki, 11500 ton (2010) olan kartof istehsalı 

9,4% azalaraq 10417 ton (2015) olub, 2020-ci ildə daha da 0,9 % azalaraq 10321 

tona çatıb. Qeyd olunan 10 il ərzində 10,2 % və ya 1179 ton azalıb. Kartofun 

əkin sahələrinin və istehsalının azalmasına baxmayaraq, hər hektara düĢən 

məhsuldarlıqda artma qeydə alınmıĢdır. Belə ki, 2010-cu ildə hər hektara düĢən 

məhsuldarlıq 141 sent.ha olubsa, 2015-ci ildə bu 143 sent.ha-ya, 2020 ci ildə isə 

151 sent.ha-ya çatmıĢdır. 2010-2020 ci illər ərzində məhsuldarlıq 6,6 % 

artmıĢdır. 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

200 

 
Şəkil 1.  Şəki rayonu kənd təsərrüfatı sahələrinin mövcud vəziyyəti. 

 

Tərəvəz əkinləri respublikamızda inkiĢaf edən ənənəvi sahələrdəndir. 

Əkinçiliyin bu sahəsi rayonun əhalisinin tərəvəz məhsullarına olan tələbatının 

ödənilməsində mühüm rol oynayır. Tərəvəzçilik rayonda yerli əhəmiyyət kəsb 

edir. Rayonun təbii iqlim Ģəraiti əlveriĢli olması əhalinin tərəvəz məhsullarına 

olan tələbatının bütün fəsillərdə ödəməsinə imkan yaradır. Tərəvəz əkinləri 

statistik göstəricilərdən göründüyü kimi tədricən azalmıĢdır. 2010-cu ildə 950 ha 

olan əkin sahəsi 2015-ci ildə 915 ha olub ki, bu da 3,6 % azalma deməkdir. 

2020-ci ildə bu azalma davam edərək 822 ha-ya çatıb. Ümumilikdə 10 il ərzində 

tərəvəz əkinləri 13.4 % və ya 128 ha azalmıĢdır. Tərəvəz istehsalı əkin 

sahələrinin azalması ilə eyni Ģəkildə azalmıĢdır. Belə ki, 22621 ton (2010) olan 

tərəvəz istehsalı 2,76 % azalaraq 21995  ton (2015) olub, 2020-ci ildə daha da  

6,2 % azalaraq  20631 tona çatıb. Regionda tərəvəz istehsalı  10 il ərzində 8,8 % 

və ya  1990 ton azalıb. Tərəvəzin əkin sahələrinin və istehsalının azalmasına 

baxmayaraq, hər hektara düĢən məhsuldarlıqda artma qeydə alınmıĢdır. Belə ki, 

2010-cu ildə hər hektara düĢən məhsuldarlıq 238 sent.ha olubsa, 2015-ci ildə bu 

240  sent.ha-ya, 2020 ci ildə isə 249 sent.ha-ya çatmıĢdır. 2010-2020 ci illər 

ərzində məhsuldarlıq 4,6 % artmıĢdır.  

Bostançılıq tərəvəzçilikdən fərqli olaraq yerli əhəmiyyətə malikdir və 

suvarma imkanı olan dağətəyi düzənliklərdən yemiĢ-qarpız və digər bostan 

məhsullarının yetiĢdirilməsi üçün əlveriĢlidir. Rayonda bostan bitkilərinin əkin 

sahələri 2010-2020 ci illər arasında kəsin azalmıĢdır. Belə ki, 2010-cu ildə 577 

ha olan əkin sahələri 2015-ci ildə  242 ha-ya qədər azalmıĢdır. Buda 5 il ərzində 

58%  azalma deməkdir. 2020-ci ildə əkin sahələri 156 ha –ya çatıb ki, əvvəlki 5 
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illə müqayisədə 35,5 % və ya 86 ha azalma deməkdir. Son 10 il ərzində əkin 

sahələri 2010-cu illə müqayisədə 72,9 % kəskin azalıb. Bostan bitkilərinin 

istehsalı eyni zamanda qeyd olunan illər ərzində kəskin azalması müĢahidə 

olunmaqdadır. Əgər bostan bitkilərinin istehsalı 2010-cu ildə 9467 ton idisə, 

2015-ci ildə 4099 tona, 2020-ci ildə daha da azalaraq 2676 tona çatmıĢdır. Buda 

istehsalın müvafiq olaraq 2010-cu illə müqayisədə 56,7 % (2015), daha sonra isə 

2015-ci illə müqayisədə 34,7 (2020) azalma deməkdir.  

Bostançılıqda ümumi götürüldükdə isə istehsal 10 il ərzində 71,7 % və ya 

6,.791 ton azalmıĢdır. Əkin sahələrinin və istehsalının azalmasına baxmayaraq, 

hər hektara düĢən məhsuldarlıqda artma qeydə alınmıĢdır. Belə ki, 2010-cu ildə 

hər hektara düĢən məhsuldarlıq 164 sent.ha olubsa, 2015-ci ildə bu 169  sent.ha-

ya, 2020 ci ildə isə 172 sent.ha-ya çatmıĢdır.2010-2020 ci illər ərzində 

məhsuldarlıq 4,8 % artmıĢdır [2].  

Tədqiqat rayonunda paxlalı bitki əkinləri içərisində noxud, lobya və paxla 

mühüm rol oynayır. Əhalinin ərzaq məhsullarına olan təlabatının ödənilməsində 

isə noxud və lobyanın əhəmiyyəti daha böyükdür. Dənli paxlalı bitkilərin əkin 

sahəsi 20 illik periodda artıb azalma ilə davam etmiĢdir. Son 5 ildə isə əvvəlki 

illərlə müqayisədə kəskin azalıb (ġəkil 2.(a)).  Eyni zamanda rayon üzrə paxlalı 

bitkilərin istehsalı da azalmaqdadır. Belə ki, hər üç bitkinin ümumi payında 

kəskin azalma baĢ vermiĢdir(ġəkil 2.(b)).  Lakin yuxarıda deyilənlərin əksinə 

olaraq ġəki rayonu üzrə dənli paxlalı bitkilərin məhsuldalığı son 10 il ərzində 

ciddi dəyiĢiklik baĢ verməyib.  Demək olarki, eyni periodda davam edib (ġəkil 

2.(c)).   

                                                      

 
                          ġəkil 2. (a)                                                ġəkil 2.  (b)                                                       

 
ġəkil 2. (c) 

ġəkil 2.  Mənbə : Azərbaycanın regionları. 2021, Bakı, ARDSK 
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Meyvə və giləmeyvə  əkin sahələri 10 il ərzində tədricən artmıĢdır. 2010-cu 

ildə 2043 ha olan əkin sahəsi  4,7% artaraq  2139ha (2015) olub. Növbəti 5 ildə 

isə 2015-ci illə müqayisədə daha 3 dəfəyə qədər artmıĢdır. 2020-ci ildə  meyvə 

və giləmeyvə  əkin sahələri 6343 ha çatıb ki, 2010-cu illə müqayisədə 3,1 dəfə 

artım deməkdir. Əkin sahələrin artması ilə rayonda  meyvə istehsalı da artmıĢdır. 

Yuxarıda qeyd olunan illər ərzində istehsal müvafiq olaraq  19126 tondan (2010) 

6,5 % artaraq  20463  tona (2015) sonrasında daha  36,1 %  artaraq  2020-ci ildə 

27847 ton olub ki,  bu da olduqca yüksək göstəricidir. Eyni zamanda  hər 

hektara düĢən məhsuldarlıqda artma və ciddi dərəcədə azalma qeydə alınıb. Əgər 

2010-cu ildə hər hektara düĢən məhsuldarlıq  95,6 sent.ha idisə 2015-ci ildə 96,6 

sent ha ,2020 ci ildə 65 sent.ha olub. Göstərilən illər ərzində məhsuldarlıq 2015-

ci ildə 1% (2010-cu illə müqayisədə) artmıĢdır.2020-ci ildə əksinə olaraq bu 

göstərici 2015-cu illə müqayisədə 32,7 % azalmıĢdır. 2010 və 2020-ci illər 

arasında məhsuldarlıqda 30,6 sent. ha və ya 32% fərq deməkdir. 

ġəki rayonunda kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biridə üzümçülük 

sahəsidir. Üzüm əkin sahələrinin rayonda son dövrlərdə artıb və sonrasında 

azalması müĢahidə olunmaqdadır. Belə ki, 2010-cu ildə 332 ha olan əkin 

sahələri 2015-ci ildə 300 ha-ya qədər azalmıĢdır. Buda 5 il ərzində 9,6 % və ya 

32 ha azalma deməkdir. 2020-ci ildə əkin sahələri 307 ha –ya çatıb ki, əvvəlki 5 

illə müqayisədə 2,3% və ya 7 ha artmıĢdır (Cədvəl 1).Son 10 il ərzində üzüm 

əkin sahələri 7,5 % azalıb. Lakin əkin sahələrinin azalmasına baxmayaraq 

göstərilən illər ərzində istehsal və məhsuldarlıqda artım qeydə alınmıĢdır. Belə 

ki, 2010-cu ildə 3558 ton olan istehsal 16,8 % artaraq 4158 tona (2015), 2020-ci 

ildə daha 2,6 % artaraq 4270 ton olub.2010-2020ci illər ərzində istehsalda 20% 

artım qeydə alınıb.Üzümün məhsuldarlığında hər hektara düĢən məhsuldarlıqda 

artma qeydə alınmıĢdır. 2010-cu ildə hər hektara düĢən məhsuldarlıq 99,2 

sent.ha olubsa, 2015-ci ildə bu 129,3  sent.ha-ya, 2020 ci ildə isə 131,3 sent.ha-

ya çatmıĢdır. 2010-2020 ci illər ərzində məhsuldarlıq 32,3 % artmıĢdır. 

Nəticə və təkliflər 

ġəki rayonunda bitkiçiliyin əkin sahəsi 2010-2021 ci illər arasında tədricən 

azalmıĢdır. 2010-cu ildə ümumi əkin sahəsi 86951 ha idisə 2015-ci ildə bu 

rəqəm 14.8 % -ə qədər azalmıĢdır. 2021-ci ildə əvvəlki illə müqayisədə 1% 

azalmıĢdır (ġəkil 2).  Qeyd olunan 2000-2021-ci illər ərzində bitkiçilikdə artıb 

azalma tendesiyası müĢahidə olunsada son 2 il ərzində azalma davam 

etməkdədir.  

 
ġəkil 3. Mənbə :  Dövlət statistika komitəsinin (2013 və 2021) məlumatları əsasında 

hazırlanmıĢdır. 

50107 54833 57294 
44710 

58341 
61453 

59988 
58435 

85273 
104383 

86951 
86836 

85936 92065 
80869 74014 77812 

76340 

75936 
76632 

73583 71886 

0

50000

100000

150000

ġəki rayonu kənd təsərrüfatı bitkilərinin cəmi əkin 

sahəsi, ha  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

203 

Apardığımız tədqiqat nəticəsində ġəki rayonunda bitkiçiliyin müassir 

vəziyyətinin 10 il ərzində tədricən dəyiĢməsi, bəzi təsərrüfat sahələrinin əkin və 

istehsal olaraq azalması müəyyən edilmiĢdir. Rayon üzrə bitkiçilik məhsullarının 

istehsal göstəriciləri sahənin potensial imkanlarından xeyli aĢağı olduğu 

müəyyən edilmiĢdir. Həmçinin, rayonda bitkiçiliyin bəzi təsərrüfat sahələrinin 

formal xarakter daĢıması  yəni kiçik bir sahəni əhatə etməsi və ya əhalinin əkin 

vərdiĢlərindən biri olması  ilə izah olunur. Bəzi təsərrüfat sahələrinin o cümlədən 

paxlalı bitki əkinlərinin  tədricən azalması və ya digər təsərrüfat sahələri ilə 

misal olaraq meyvəçiliklə əvəz olunması baĢ verməkdədir. Bunun baĢlıca 

səbəbləri həmin sahələrin istehsalının mənfəətə nisbətən artmasıdır. Halbuki 

meyvəçilik, uzun müddətdə daha çox gəlir gətirən sahədir və rayon üzrə qərzəkli 

meyvəçilik son dövrlərdə artmıĢdır. Eyni zamanda bitkiçiliyin aparıcı sahələrinin 

əkinin və istehsalının azalması bir baĢa torpağın məhsuldalığı ilə bağlıdır ki, 

rayon üzrə məhsuldalıq aĢağı düĢüb.  

Həmçinin rayon üzrə bostan, tərəvəz, dənli paxlalı bitkilərin istehsalı 

əhalinin ümumi təlabatı ödəmir.  Apardığımız bazar tədqiqatlarında məlum oldu 

ki, bostan bitkilərinin böyük bir qismi əsasən qonĢu Qax, Yevlax və Sabirabad, 

Bərdə rayonlarından, tərəvəz məhsullarını isə Bərdə, ġəmkir, AğdaĢ rayonları 

hesabına ödəməkdədir.Əsas ərzaq məhsulu olan dənli və dənli-paxlalılar üzrə 

orta məhsuldarlıq Azərbaycanda 27,1 s/ha təĢkil edir, müasir texnologiyaların  

tətbiqi ilə əkin sahələrini geniĢləndirmədən məhsul istehsalını əhəmiyyətli 

dərəcədə artırmaq mümkündür.     
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РЕЗЮМЕ 

НОФЕЛЬ ЭРТУНОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА ШЕКИНСКОГО РАЙОНА И ЕЕ ЭКОНОМИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Статья посвящена современной территориальной организации растениеводства 

Шекинского района и ее экономико-географическим проблемам. В статье по годам 

проанализированы поля растениеводства Шекинского района, включая производство 

табака, сахарной свеклы, посадки, производство и урожайность картофеля, 

подсолнечника, бахчевых и плодовых полей. В это время применялся метод 

сравнительного анализа, брался период 2010-2020 гг. и определялись предыдущая и 

текущая тенденции. Рассмотрены реализуемые меры по развитию растениеводства в 

рамках Государственной программы «Социально-экономическое развитие регионов» в 

области и изучен уровень реализации. Было проведено маркетинговое исследование для 

определения уровня самодостаточности региона и доли различных сфер экономики в 

http://journal.geonatres.az/wp-content/%20uploads/2019/08/V.N.Cavadov-2016_N2.pdf
http://journal.geonatres.az/wp-content/%20uploads/2019/08/V.N.Cavadov-2016_N2.pdf
https://e-qanun.az/framework/2697
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Шекинском районе. Также подготовлена карта, отражающая текущий посев, производство 

и продуктивность сельского хозяйства в регионе. В конце определяются факторы, 

тормозящие развитие растениеводства и пути их устранения. 

 Ключевые слова: территориальная организация растениеводства, Шекинский 

район, Государственные программы, аграрные реформы, спрос населения, социальное 

развитие 

 

SUMMARY 

NOFEL ERTUNOV 

TERRITORIAL ORGANIZATION OF CROP PRODUCTION IN SHEKI REGION AND 

ITS ECONOMIC GEOGRAPHICAL PROBLEMS 

The article is devoted to the modern territorial organization of plant growing in Sheki 

district and its economic geographical problems. In the article, the fields of crop farming in 

Sheki region, including tobacco, sugar beet production, planting, production and productivity of 

potato, sunflower, melon and fruit fields, were analyzed by years. At this time, the comparative 

analysis method was used, the period of 2010-2020 was taken and the previous and current 

trends were determined.  The measures implemented for the development of crop production 

within the framework of the State program "Social and economic development of regions" in the 

region were reviewed and the level of implementation was studied . A market research was 

carried out  for determing, the level of self-sufficiency of the region and the share of different 

fields of the economy in Sheki region. Also, a map reflecting the current planting, production 

and productivity of agriculture in the region has been  prepared. In the end, the factors hindering 

the development of plant growing and the ways of its elimination are defined.  

Keywords:  territorial organization of crop production, Shaki district, State programs, 

agrarian reforms, population demand, social development 
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NAXÇIVAN ƏDƏBĠ MÜHĠTĠ VƏ VƏTƏNPƏRVƏRLĠK TƏRBĠYƏSĠ (XIX ƏSRĠN 

SONU- XX ƏSRĠN ƏVVƏLĠ) 

 

XIX – XX əsrlərdə Naxçıvanda formalaĢmıĢ ədəbi mühitdə milli ruhun, milli düĢüncənin 

dirçəliĢi və təbliği ön planda idi. O dövr yaĢayıb – yaratmıĢ mütəfəkkirlər haqlı olaraq gələcək 

nəslin tərbiyəsinin qayəsini, məhz milli mənlik Ģüurunun, milli Ģəxsiyyətin formalaĢmasında 

görürdülər.  Məqalədə Naxçıvan ədəbi mühitinin görkəmli mütəfəkkirlərinin əsərləri təhlil 

olunmuĢ, vətənpərvər gəncliyin yetiĢməsində istifadə imkanlarından bəhs edilmiĢdir. 

Məqalədə, həmçinin gənc nəslin istər dünyagörüĢünün formalaĢmasında, istərsə də 

əxlaq tərbiyəsi, estetik tərbiyə, əmək tərbiyəsi, vətənpərvərlik tərbiyəsində etnik Ģüurun, milli 

mədəniyyətin aĢılanmasının vacibliyi vurğulanmıĢ, Naxçıvan mütəfəkkirlərinin bu istiqamətdə 

gördükləri iĢlər diqqətə çatdırılmıĢdır. 

Açar sözlər: Naxçıvan ədəbi mühiti, XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəli, Naxçıvan 

mütəfəkkirləri, vətənpərvərlik tərbiyəsi, ana dili, milli düĢüncə, milli mədəniyyət. 

 

XIX – XX əsr Azərbaycanda ictimai fikrin, pedaqoji düĢüncənin 

formalaĢmasında Naxçıvan ədəbi mühitinin rolu və əhəmiyyəti çox böyükdür. 

Naxçıvan ədəbi mühitinin Ģair və yazıçılarının əsərləri, mütəfəkkirlərinin ideya 

və fikirləri həmin dövr pedaqoji elmin inkiĢafında xüsusi əhəmiyyətlidir. 

Özünəməxsus ədəbi mühiti, milli dəyərləri qorumağa həssas elmi və yaradıcı 

təfəkkürü, vətənpərvərlik ruhu bu mühitdə yetiĢən ustad sənətkarların hər birinə 

məxsusdur desək, mübaliğəyə yol vermiĢ olmarıq. 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində güclənmiĢ milli azadlıq hərəkatı 

Azərbaycan ədəbi mühitindən, o cümlədən Naxçıvan ədəbi mühitindən də yan 

keçmədi. Həmin dövrdə ərsəyə gələn yaradıcılıq nümunələrinin əksəriyyətində 

milli ruhun, milli düĢüncənin dirçəliĢi hiss olunurdu. O dövr yaĢayıb – yaratmıĢ 

mütəfəkkirlər haqlı olaraq gələcək nəslin tərbiyəsinin qayəsini, məhz milli 

mənlik Ģüurunun, milli Ģəxsiyyətin formalaĢmasında görürdülər. Akademik 

Ġ.Həbibbəylinin sözləri ilə desək: ―...həmin maarifçi – yaradıcı qüvvələrin 

fədakarlıq nümunəsi olan çoxcəhətli xidmətləri sayəsində bütövlükdə 

Azərbaycanda qısa müddətdə milli Ģüur, ədəbi – mədəni gediĢat, ictimai tərəqqi 

nəzərə çarpacaq səviyyədə irəli getmiĢdir‖ (1, s.4). Odur ki, onlar gənc nəslin 

istər dünyagörüĢünün formalaĢmasında, istərsə də əxlaq tərbiyəsi, estetik tərbiyə, 

əmək tərbiyəsi, vətənpərvərlik tərbiyəsində milli düĢüncənin, milli mədəniyyətin 

aĢılanmasının vacibliyini vurğulayır və bu istiqamətdə var – qüvvələri ilə 

çalıĢırdılar. 

Daima yadelli hücumlara məruz qalan bir xalqın ən ümdə vəzifələrindən 

biri yetiĢən nəsli vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq ruhunda böyütməkdir. Yazıçı və 

Ģairlərimiz də əsərlərində bu hisslərin ülviliyini vurğulamıĢ, vətənpərvərliyi, 

vətənə məhəbbəti tərənnüm etmiĢlər. Gəncləri vətənpərvərlik ruhunda 
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tərbiyələndirmək iĢində demokratik maarifçilərimizin, mütəfəkkirlərimizin 

fikirləri xüsusi əhəmiyyətlidir.  

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində cərəyan edən proseslər fonunda 

ədəbi mühitimizdə vətənpərvərlik tərbiyəsi daha çox milliliyin, ana dilinin, 

vətənin, xalqın bütövlüyünün qorunub saxlanması və böyüyən nəslin bu ruhda 

yetiĢməsi istiqamətində aparılırdı. Bu dövr mütəfəkkirləri də yaradıcılıqlarında 

daha çox milli intibaha, xalqın milli ruhunun oyanıĢına önəm verir, həmçinin 

cahillik, xurafat, savadsızlığı tənqid edir, elmin, milli təhsilin, milli tərbiyənin 

əhəmiyyətini öz yaradıcılıq nümunələrində əks etdirir, mütəmadi olaraq 

mətbuatda iĢıqlandırırdılar. 

Qeyd olunan dövrdə insanların, xüsusilə gənc nəslin vətənpərvərlik 

tərbiyəsinin əsasında xalqın milli kimliyinin qorunub saxlanması dayanırdı 

desək, səhv etmərik. Bunun üçün ilk olaraq ana dilinin və milli mədəniyyətin 

qorunması, yetiĢən nəslə çatdırılması zəruri idi. 1918-ci ildə Azərbaycanın 

vətənpərvər oğullarının səyləri nəticəsində Azərbaycan Demokratik 

Respublikası yaradıldı. Bu iĢdə Azərbaycan ədiblərinin, xüsusilə də Naxçıvan 

mütəfəkkirlərinin – ədiblərinin böyük əməyi olmuĢdur. Onlar müstəqil 

respublikanın yaradılmasında iĢtirak etməklə yanaĢı, öz əsərlərində milli 

dövlətçiliyin bərpasını, dövlətimizin uğurlarını qürurla tərənnüm edir, xalqın 

səsini bütün dünyaya çatdırırdılar. 

Milli kimliyimizin, milli mədəniyyətimizin əsas atributlarından biri və 

birincisi olan ana dili uğrunda mübarizə bugünkü gəncliyimiz üçün sözün əsl 

mənasında vətənpərvərlik nümunəsidir. Dilin ən dəyərli, ən əvəzsiz ünsiyyət 

vasitəsi kimi millilik, təbiilik xüsusiyyətlərinə malikliyi, xalqın dil özəlliklərinin 

ifadə etməsi hər zaman diqqət mərkəzində olmuĢdur. 

Məlumdur ki, müasir gəncliyin leksikonunda kök salmıĢ rus, türkiyə 

türkcəsi və ingilis dilində olan bir çox sözlər dilimizin saflığını və zərafətini 

korlayır. XIX – XX əsrlərdə milli mənliyimizin açarı – ana dilimiz uğrunda 

aparılan mübarizənin mahiyyətinin, onun bugün xalqımızın mövcudiyyəti üçün 

əhəmiyyətinin öyrədilməsi və təbliği gəncləri də bu barədə düĢünməyə sövq 

edir. Necə ki, ziyalılar dilimizi yad təsirlərdən, ―alaq otlarından‖ qorumağa 

çalıĢmıĢlar, gənclik də bu yola sadiq qalmalı, bunu özünə borc bilməlidir. 

Dilimizi ərəb, fars və s. mənĢəli sözlərdən təmizləməyi qarĢısına məqsəd qoyan 

mütəfəkkirlərin iĢinin davamı müasir və gələcək nəsillərin öhdəsinə düĢən 

məsuliyyətdir. Onlar zamanında dilimizə gətirilən yabançı sözlərə etiraz etdikləri 

kimi bugün biz də buna yol verməməli, xalq olaraq vəhdət Ģəkildə buna qarĢı 

çıxmalıyıq. 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində ana dilində tədris uğrunda 

aparılan mübarizə də öz – özlüyündə əsl vətənpərvərlik nümunəsidir. Ana 

dilində tədrisin vacibliyini bütün çıxıĢlarında, mətbuatda, əsərlərində vurğulayan 

ədiblər ana dilli məktəblərin açılmasının, ana dilində dərsliklərin açılmasını 

ürəkdən arzulayır və bu məsələlərin həllini tapması üçün çalıĢırdılar.  Çünki 

onlar yaxĢı bilirdilər ki, bir xalqı yaĢadan onun dilidir. Xalqın inkiĢaf etməsi 

üçün uĢaqların təhsil alması önəmlidir. Mükəmməl təhsili isə yalnız ana dilində 

öyrənmək olar. Millətin ―millətlər içərisində imzası‖ dildir. Ġnsan ana dilini nə 

qədər mükəmməl bilərsə, bir o qədər inkiĢaf edə bilər. 
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Bu dövr ədəbi mühitinin məxsusi cəhətlərindən biri, demək olar ki, 

yazıçıların mətbuatda çıxıĢ etmələri idi. Onlar məhz mətbuat vasitəsilə xalqın 

güzəranını iĢıqlandırır, mütərəqqi ideyalarını xalqa çatdırırdılar. ―Molla 

Nəsrəddin‖ jurnalının yaranması isə sözün əsl mənasında ―milli hadisə‖ idi. 

―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı xalqın həyatından, güzəranından, istəklərindən bəhs 

etdiyindən, həm də ―etnik – pedaqoji hadisə‖ idi. 

―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı, mollanəsrədinçilər ana dilimizi qoruyan əsl 

sərkərdələrdir. Xəlqilik ideyasına əsaslanan ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalında 

məktəblərin açılmasında xalqın arzu və istəkləri ilə razılaĢılmasını, uĢaqların 

milli ruhda, xalqın təcrübəsi nəticəsində qazanılan yaxĢı adət – ənənələr əsasında 

tərbiyə edilməsini arzu edilirdi. 

Jurnalda tərbiyənin ictimai həyatın düzgün inkiĢafına, mədəniyyətin, 

elmin, maarifin irəliləməsinə kömək etməklə köhnəlmiĢ, iĢə yaramayan tərbiyə 

sisteminin aradan qaldırılmasında əsas vasitə olduğu qeyd olunurdu. Bir sözlə, 

―Molla Nəsrəddin‖ əsl Ģəxsiyyət, əsl vətəndaĢ tərbiyə etməyi arzu edirdi. 

Ümumiyyətlə, mollanəsrəddinçiləri düĢündürən əsas məsələ cəmiyyətin 

inkiĢafı olmuĢdur. Və XIX – XX əsr ədəbi mühitinin əsas xüsusiyyətlərindən 

biri maarifpərvər ziyalıların eyni bir məqsəd ətrafında birləĢməsi, eyni bir amal 

uğrunda mübarizə aparmaları idi. Mirzə Cəlilin ――Molla Nəsrəddin‖ tək bir nəfər 

müəllifin əsəri deyil. ―Molla Nəsrəddin‖ bir neçə mənim əziz yoldaĢlarımın 

qələmlərinin əsərinin məcmuəsidir ki, mən də onların ancaq ağsaqqal 

yoldaĢıyam‖ (2, s.244) fikri bunun sübutudur. 

Öz sənət nümunələri ilə gənc nəsildə ailəyə, vətənə, xalqa sevgi hissi 

aĢılayan dahi sənətkarlardan biri də Hüseyn Cavid idi. Naxçıvanda doğulub 

boya-baĢa çatan, aldığı hər nəfəsdə ―vətən‖ deyə hayqıran H.Cavid ana 

yurdunun, xalqının tərəqqisi, çiçəklənməsi, xoĢ günü üçün yorulmadan çalıĢan 

sənətkar idi. Onun ana dilimizin saflığı uğrunda gördüyü iĢləri unutmaq, 

keçmiĢimizə, bugünümüzə və gələcəyimizə sayğısızlıq olardı. H.Cavidin öz 

sözləri ilə desək, ―Hər halda məmləkətimiz arslanlar yurdu, qartallar yuvası 

olaraq qalmamalı. Bəlkə dünyada ən parlaq maarif və mədəniyyət ocağı, ən 

zəngin sənaye və ticarət mərkəzi olmalıdır. ...yapdıqlarımız heç bir Ģey deyil. 

Bu, yalnız mədəniyyətə doğru bir adım, gələcək üçün bir baĢlanğıcdır. Bizim 

baĢladıqlarımızı gələcək nəsil ikmal etməli‖ (5, s.265). 

H.Cavid, Ə.Cavad kimi ziyalılarımız repressiyaya məruz qalsalar da, 

güclü vətən sevgisi sayəsində hər zülmə dözmüĢ, son nəfəslərinə qədər xalqın, 

vətənin azadlığı uğrunda mübarizə aparmıĢlar. Dahi dramaturq H.Cavid xalqının 

Nizami, Füzuli, Tusi kimi dahilər yetiĢdirdiyini, bütün qərbin bu dühadan 

bəhrələndiyini gördüyündəndir ki, yazırdı: 

Ey vətən! Səndə parlayanda ziya 

Büsbütün əhli - qərb cahilimiĢ. 

ġimdi bulmuĢ vüqu əksi - qəza,  

Əcəba bu nasıl təğafilimiĢ? 

Kim təsəvvür edərsə bu hali, 

Varlığı hissdən aolur xali (4, s.126). 

Türkiyədə təhsil aldığı illərdə də qəlbi vətənlə döyünən, ―...indi əsl 

məqsəd vətənə xidmət, həm də layiqincə xidmət etməkdir‖ düĢüncəsi ilə yaĢayan 

H.Cavid əsl vətənpərvər Ģair idi. Onun fikrincə, vətənpərvərlik Vətənin, xalqın 
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rifahı naminə mübarizə aparmaqdır. H.Cavidin məqsədi də, məhz doğma 

yurdunu, xalqını qoruyan, mərd övladlar yetiĢdirməkdir. O, ―SəyavuĢ‖ adlı dram 

əsərində yazır: 

Yurdumuzu çignəyən 

Sayğısız hər kim olsa. 

Ġnan ki, çoq sürmədən 

Diz çökəcək qarĢıda. 

Bizdə dəmir biləklər, 

Çəlik qollar az deyil. 

Saldırıcı, hünərvər, 

Mərd oğullar az deyil (6, s.152). 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda yaĢayan, 

Azərbaycanın ictimai – siyasi həyatında yaxından iĢtirak edən 

maarifpərvərlərdən  biri Cəlil Məmmədquluzadə idi. C.Məmmədquluzadənin 

bütün həyat və yaradıcılığı vətənpərvərlik nümunəsidir. Ömrünün tamamını 

xalqına həsr etmiĢ dramaturq yalnız əsərlər yazmaqla xalqa xidmət etmirdi. O, 

həm müəllim kimi pedaqoji fəaliyyət göstərərək, həm də xalqın ictimai 

həyatındakı mövqeyilə hər zaman xalqın firavanlığı üçün çalıĢırdı. 

C.Məmmədquluzadənin ―Xatiratımda‖ ―milli intibah dövrü‖ (3, s.428) deyə bəhs 

etdiyi bu dövr Naxçıvan ədəbi mühitinin də milli intibah dövrü idi. Ziyalıları öz 

ətrafına yığmağı bacaran ədibin təĢəbbüsü ilə Naxçıvanda bir sıra ədəbi – 

mədəni tədbirlər həyata keçirilmiĢ, kimi müəllimlik, kimi aktyorluq, kimi 

qəzetçilik və s. xalqın mədəni inkiĢafı üçün çalıĢmıĢlar. 

C.Məmmədquluzadənin ―Anamın kitabı‖ dram əsəri böyüyən nəsli 

vətənpərvər ruhda yetiĢdirmək üçün qiymətli vasitədir. Həmçinin onun 

―Azərbaycan‖, ―QurtuluĢ günü‖ adlı məqalələrində milli istiqlal, vətən dil 

məsələləri qabarıq Ģəkildə təqdim olunmuĢdur. 

Naxçıvanın fədakar oğullarından olan Eynəli bəy Sultanov da xalqı, 

vətəni müdafiəni özünə vəzifə seçmiĢ ziyalı idi. Tiflis klassik gimnaziyasında 

təhsil alan E.Sultanov doğma yurduna qayıtdıqdan sonra oradakı cəhalətlə barıĢa 

bilməmiĢ, həmyerlilərini ―cahillik yuxusundan‖ oyatmaq naminə yorulmadan 

çalıĢmıĢdır. Onun ən böyük vətənpərvərlik nümunələrindən biri maddi – 

mənəvin irsimizin yaĢadılması üçün gördüyü iĢlərdir. O, xalq ədəbiyyatı və aĢıq 

yaradıcılığı nümunələrini toplayaraq rus mətbuatında çap etdirmiĢ və günümüzə 

gəlib çatmasına səbəb olmuĢdur. ―Kənd uĢaqları‖, ―DəhĢətli intiqam‖, ―Qurd 

xan‖ və s. hekayələrdə xalqın ictimai – siyasi məsələlərini önə çəkərək azadlığı 

və hüquq bərabərliyini təbliğ etmiĢdir. 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan ədəbi mühit 

nümayəndələrindən biri də Hüseyn Nadim Naxçıvani idi. Təəssüf ki, Ģairin ədəbi 

irsi öyrənilməmiĢ, əksər Ģeirləri itib – batmıĢdır. Əldə olunan Ģeirləri isə 

Ə.Qədimovun Ģair haqqında tərtib etdiyi ―Hüseyn Nadim Naxçıvani: Seçmə 

Ģeirlər‖ kitabında yer tutmuĢdur. Əldə olan azsaylı Ģeirlərdən məlum olur ki, 

H.N.Naxçıvani vətənə məhəbbət mövzusunda Ģeirlər yazmıĢ, hər bir vətəndaĢın 

xalqla bir sevinib, xalqla bir ―yanmalı‖ olduğunu dilə gətirmiĢdir: 

Yandır xalqımla məni nari – cəhənnəmdə, razıyam, 

Ancaq Vətən deyilən o mələksimadan ayırma. 

Mən Vaqif deyiləm qaĢü gözə saz çalım, bil, 
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Nadimi – azəriyəm, bu gözəl diyardan ayırma (7, 

s.29). 

Naxçıvanda 1921-ci ildə ―Cavanlar həyatı‖ adlı qəzet daha sonra ―Füqəra 

səsi‖, 1922-ci ildə isə ―ġərq qapısı‖ adı ilə fəaliyyətə baĢladı. Naxçıvanlı gənclər 

Ģeirlərlə, kiçik felyetonlarla bu qəzetdə çıxıĢlar edir, xalqın səsinə səs verirdilər. 

Lətif Hüseynzadə, Məmməd Hüseyn Təhmasib, Seyid Səbri, Əvəz Sadıq və s. 

gənc maarifpərvərlər Naxçıvanda əhalinin güzəranını yaxĢılaĢdırmaq üçün səylə 

çalıĢırdılar. 

1926 – 27-ci illərdə ―ġərq qapısı‖ qəzetinin redaktoru olmuĢ Əvəz Sadıq 

həm pedaqoji fəaliyyətlə, həm də yaradıcılıqla məĢğul olmuĢ, nasir, publisist 

jurnalist, tərcüməçi kimi tanınmıĢ və Naxçıvanda vətənpərvər gənclərin 

yetiĢməsində, xalqın firvanlığı yolunda yaxından iĢtirak etmiĢdir.  

Müzəffər Nəsirli də Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Ģairlərdəndir. Ġlk 

yazdığı ―Ġndi‖ adlı Ģeiri 1927-ci ildə Naxçıvan Pedaqoji Məktəbinin nəĢr etdiyi 

salnamədə çap olunmuĢdur. Naxçıvanda ―Qızıl qələmlər‖ ədəbi birliyinin fəal 

iĢtirakçısı olan M.Nəsirli mətbuatda ―Asim‖, ―Sələsüzlü‖ və baĢqa imzalarla çap 

etdirdiyi hekayə və Ģeirləri ilə tanınmıĢdır. Ədibin əsərlərində əsas mövzu hərbi 

vətənpərvərlik,  qadın azadlığı, maarifə çağırıĢ, cahilliklə mübarizə idi. ―Qafqaz 

oğulları‖ Ģeirində, ―Azadlıq günəĢi‖, ―Ġntiqam‖, ―Qanlı qanunlar‖ adlı 

əsərlərində onun gəncləri vətəni qorumağa səsləniĢləri ilə diqqəti cəlb edir. O, 

əsgərlərin qəhrəmanlığından, oğulların igidliyindən yazır, gəncləri bu yolda 

ürəkli olmağa çağırır, vətən sevgisinin insanın canından, ailəsinin çəkdiyi 

əziyyətlərdən üstün olduğunu vurğulayırdı. ―Partizan Əfruz‖ poemasında da Ģair 

xalqımızın oğullarının mərdliyini, igidliyini qələmə almıĢ, onlaeın mübarizliyini 

tərənnüm etmiĢdir. 

XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan ədəbi mühitinin nümayəndələrindən biri 

də unudulmuĢlar sırasında olan ġeyx Məhəmməd Rasizadə idi. Onun ―ġərq 

qapısında‖ dərc olunan ―Yeddi qız‖, ―1914-cü il‖ adlı poemaları insanları təhsil 

almağa, elm öyrənməyə səsləyirdi. Həmçinin Naxçıvan folklor nümunələrinin 

toplanmasında fəallığı ilə seçilir, mədəniyyətimizin qoruyucusu kimi çıxıĢ 

edirdi. Təəssüf ki, qardaĢı H.Cavidin həbsindən sonra təzyiqlərə məruz qalmıĢ 

və ömrünün gənc çağında vəfat etmiĢdir. 

XX əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərən Qurban Qurbanov da müharibə 

mövzusunda xeyli əsərlər yazmıĢ, sinəsini vətən yolunda sipər edən 

oğullarımızın igidliklərindən, döyüĢ qəhrəmanlıqlarından bəhs etmiĢdir. 

―Ġntiqam‖, ―QurtuluĢ‖ kimi pyeslərini oxuyan hər bir gəncdə vətənpərvərliyin 

canlı təsviri yaranır. Onun əsərlərində mübarizlik, vətənə məhəbbət, düĢmənə 

nifrət və s. əxlaqi keyfiyyətlər ön plana çəkilmiĢdir. 

XX əsrin 30-cu illərində Naxçıvan ədəbi mühit mütəfəkkirlərindən biri 

də Hüseynqulu Əzimovdur. Daha çox jurnalistika sahəsində fəaliyyət göstərən 

H.Əzimov xalqın ruhunu, milli düĢüncəni əks etdirən Ģeirləri ilə yadda 

qalmıĢdır. ―Çox sevirəm bu lisanı, dili mən‖ deyən Ģair milli mədəniyyətimizin 

əsas atributu olan dilimizə sevgini təbliğ edirdi. 

XIX – XX əsrdə Azərbaycanda hökm sürən mürəkkəb ideoloji – siyasi 

hadisələr xalqımızı parçalanmaq, dövlətimizi məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə 

qoymuĢdur. Belə bir çətin dövrdə Azərbaycan ziyalılarının səyləri nəticəsində 

xalqımız bəladan xilas oldu. Bu iĢdə ədəbi mühit nümayəndələrinin, xüsusilə 
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Naxçıvan mütəfəkkirlərinin gördükləri iĢlər nəinki o zaman, hətta müasir 

Azərbaycan quruculuğunda da əvəzolunmaz dərəcədə qiymətlidir. Onlar bir 

tərəfdən siyasi müstəvidə fəaliyyət göstərərk diplomatik danıĢıqlar aparmıĢ, 

digər tərəfdən ictimai fəaliyyətləri ilə, yazıb yaratdıqları əsərlərlə xalqı 

maarifləndirmiĢlər. 

Ġndiki dövrdə olduğu kimi o dövrdə də türk birliyinin qurulması məsələsi 

aktual idi. H.Cavid, C.Məmmədquluzadə, Ə.Hüseynzadə və s.ziyalı 

mütəfəkkirlər türk dövlətlərinin , türk xalqlarının birləĢməsini ürəkdən arzulayır, 

xalqı öz kökünü unutmamağa səsləyirdi. Canlı Ģahidi olduğumuz və bugün belə 

tam həllini tapmayan Qarabağ məsələsi hələ XIX – XX əsrdə mütəfəkkir 

ziyalıların qanayan yarası idi. Tarixi, əzəli və əbədi torpağımız Qarabağ üzərində 

erməni – müsəlman toqquĢması mütəfəkkirlərin əsərlərində əks olunurdu. 

Yadelli iĢğalçılar Azərbaycan xalqını, onun milli kimliyini məhv etmək 

istəsələr də buna nail ola bilmədilər. Çünki ürəyi hər zaman vətənlə döyünən 

xalqımızın öyrənmək, inkiĢaf etmək, yaĢamaq istəyi heç bir zaman sönmür, elm, 

təhsil, mədəniyyət sahəsində irəli gedirdi. 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan mütəfəkkirlərinin 

əsərləri, poetik ifadələri, pedaqoji ideya və düĢüncələri öz dövrü üçün nə qədər 

əhəmiyyətlidirsə, bunların tədqiqi və təbliği müasir gənclik üçün bir o qədər 

vacibdir. Hər zaman yadellilərin, iĢğalçıların tamah saldığı yurdumuzun fasiləsiz 

müdafiəyə ehtiyacı var. Odur ki, gənclərimiz vətən sevgisi, xalq, azadlıq, milli 

mənlik uğrunda mübariz ruhda böyüdülməlidir. Bu iĢdə bizim ən güclü 

yardımçımız istiqlal döyüĢçülərinin – maarifçilərimizin keçdiyi yoldur. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙТАН МАМЕДОВА 

НАХИЧEВАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО ХХ ВЕКА) 

В литературной среде, сформировавшейся в Нахчыване в XIX-XX веках, на 

первый план выдвигались возрождение и продвижение национального духа и 

национальной мысли. Мыслители, жившие и творившие в то время, справедливо видели 

ключ к воспитанию будущего поколения именно в формировании национального 

самосознания и национального самосознания. В статье проанализированы произведения 

выдающихся мыслителей нахчыванской литературной среды, обсуждены возможности их 

использования в воспитании патриотически настроенной молодежи. 

В статье также подчеркнута важность привития этнического самосознания и 

национальной культуры в формировании мировоззрения молодого поколения, 

нравственного воспитания, эстетического воспитания, трудового воспитания, воспитания 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

211 

патриотизма, освещена работа, проделанная нахчыванскими мыслителями в этом 

направлении. 

Ключевые слова: Нахичeванская литературная среда, конец XIX - начало XX 

века, Нахичeванская мыслители, патриотическое воспитание, родной язык, национальная 

мысль, национальная культура. 

 

SUMMARY 

AYTAN MAMMADOVA 

NAKHCHĠVAN LĠTERARY ENVĠRONMENT AND PATRĠOTĠC UPBRĠNGĠNG (THE 

END OF THE XIX - THE BEGĠNNĠNG OF THE XX CENTURY) 

In the literary environment formed in Nakhchivan in the XIX – XX centuries, the 

revival and promotion of the national spirit and national thought was in the forefront. The 

thinkers who lived and created at that time rightly saw the key to the education of the future 

generation, precisely in the formation of national self-consciousness and national identity. In the 

article, the works of prominent thinkers of the Nakhchivan literary environment were analyzed, 

and the possibilities of their use in the upbringing of patriotic youth were discussed. 

The article also emphasized the importance of instilling ethnic consciousness and 

national culture in the formation of the young generation's worldview, moral education, aesthetic 

education, labor education, and patriotism education, and the work done by Nakhchivan thinkers 

in this direction was highlighted. 

Key words: Nakhchivan literary environment, the end of the XIX - the beginning of the 

XX century, Nakhchivan thinkers, patriotic upbringing, mother tongue, national thought, 

national culture. 

 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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QARġILIQLI ÖYRƏNMƏNĠN BAġLICA PRĠNSĠPLƏRĠ 

 

Ömür boyu davam edən bir proses kimi öyrənmə müxtəlif tipli təhsil müəssisələrində 

fərqli üsul və metodikalardan istifadə etməklə həyata keçirilir. Təqdim olunmuĢ məqalədə xarici 

dillərin öyrənilməsi zamanı tətbiq olunan baĢlıca prinsiplər, onların xüsusiyyətlərindən və 

həmçinin əhəmiyyətindən bəhs edilir. Nəticədən aydın olur ki, kooperativ öyrənmə zamanı 

yaranan kiçik iĢ qruplarında hər bir üzv öz biliklərini inkiĢaf etdirir və birlikdə iĢləmək üçün öz 

qabiliyyətlərindən istifadə edirlər. 

Açar sözlər: qarĢılıqlı öyrənmə, metod, prinsip, iĢ qrupları,səriĢtə 

 

Öyrənmə ömür boyu davam edən bir prosesdir. Onun hər mərhələsində 

müəyyən Ģeyləri öyrənir, yeni bilik, vərdiĢ və ya bacarıq əldə edirik. Məsələn, 

məktəb mühitində öyrədilən bilik ümumiyyətlə hər kəs üçün ümumi olur. YaĢam 

boyu davam edən bu proses zamanı məktəbdə, yaxud universitetdə fərqli 

təcrübələr vasitəsilə öyrənməni həyata keçiririk. 

Məktəblərdə öyrənmə daha çox təlim prosesində baĢ verir. Bu cür 

öyrənmə sinifdə müəllim tərəfindən verilən tapĢırıqlar, təlimatlar əldə edilir. 

Həmçinin, hər bir insanın öyrənməsi onun fərdi xüsusiyyətlərindən də asılıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, məktəb kontekstində baĢ verən öyrənmə kifayət 

qədər spesifik bir təlim fəaliyyətidir. Bu da öz növbəsində müxtəlif növlərə 

bölünə bilər. Bunlardan biri kooperativ öyrənmədir ki, sinifdəki Ģagirdləri kiçik 

qruplara bölməyə əsaslanan tədris prosedurları və metodları məcmusudur. 

Bununla bərabər, bu prosedur, iĢçi qruplarının klassik formalaĢmasına 

əsaslanmır. 

―Kooperativ öyrənmə‖ termininin olduqca yeni təqdim edilmiəyinə 

baxmayaraq, tədris metodologiyasını müəyyən etmək üçün sinifdə indi birgə 

öyrənmə üsullardan istifadə edilir və bu, geniĢ yayılmıĢdır. Otuz ildən çoxdur ki, 

birgə öyrənmə geniĢ tədqiq edilmiĢ və Slavin öz kitabında [2] bununla bağlı 90-

dan çox təcrübəni sadamıĢdır.  

O, bu qənaətə gəlir ki, kooperativ öyrənmə bir təlim metodologiyası kimi 

uğur qazanmaqdadır. Hamının fərdi məsuliyyətinə əsaslanan qrup məqsədləri 

qrup üzvlərindən asılı olmayaraq cəlb olunan tələbələrin fənn və ya bacarıq 

səviyyəsi üçün öyrənmə nailiyyətlərinin artmasına səbəb olur. Fənn müəllimləri 

üçün ən əhəmiyyətli nəticə olaraq birgə öyrənmə  ilə bağlı araĢdırma budur ki, 

tələbələrə strukturlaĢdırılmıĢ üsulları birbaĢa öyrətməklə nəticələr bir-biri ilə 

birlikdə iĢləmək (xüsusən də cütlər Ģəklində) və ya onlara təlim məqsədləri ilə 

sıx bağlı olan öyrənmə strategiyaları(xüsusilə oxuyub-anlama bacarıqları üçün) 

öyrətməklə müsbət nailiyyətlərə aparan Ģərait yaratmaq mümkündür [2, p.45]. 

Xarici dil kimi ingilis dili müəllimləri üçün əsas narahatlıq kooperativ 

öyrənmə texnikalarından istifadə, böyük həcmli siniflərdə müxtəlif dil 

biliklərinin texnikalarının tələbələr üçün iĢə yarayıb yayaramayacağıdır.  
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Dil öyrənən bütün insanların üç əsas ehtiyacı var: əlaqəlilik, bacarıq və 

sərbəstlik. Kooperativ öyrənmə prinsipləri burada ilk növbədə psixoloji 

mövqedən irəli gəlir: Çünki tələbələr də insandırlar, müəllimlər tələbələrin əlaqə, 

səriĢtə və sinifdə müstəqillik kimi üç ehtiyacını ödəmələrinə kömək etmək üçün 

birgə öyrənmə metodologiyasından istifadə edə bilərlər. Bunu edən müəllimlər 

öyrənmə üçün daha effektiv mühit yarada və beləliklə də, tələbələrə öz öyrənmə 

potensiallarını əlçatan etmək üçün kömək edə bilərlər. Sinifdə birgə öyrənmənin 

səkkiz əsas prinsipi bunlardır:  

1. Bir dəyər kimi əməkdaĢlıq 

2. Müxtəlif cinsli qruplaĢma 

3. Müsbət qarĢılıqlı asılılıq 

4. Fərdi cavabdehlik 

5. Eyni vaxtda qarĢılıqlı əlaqə 

6. Bərabər iĢtirak 

7. ƏməkdaĢlıq bacarıqları 

8. Qrup sərbəstliyi 

Bu prinsiplərdən birincisi kifayət qədər izahatlıdır: iĢ yerində, cəmiyyətdə 

əməkdaĢlıq yüksək qiymətləndirilir və ümumilikdə, cəmiyyətə və beləliklə, 

müəllimlərin tələbələrinə aĢılamağı hədəfləməsi lazım olan bir dəyərdir. Ġkinci 

prinsip fərdlərin bacarıq baxımından fərqli olduğu vəziyyətlərin səviyyə, maraq, 

motivasiya, təcrübə və ailə keçmiĢi kimi əməkdaĢlıq fəaliyyəti zamanı daha çox 

öyrənmə imkanlarına səbəb olmasından irəli gəlir. Sadəcə olaraq, bir tələbənin 

ingilis dilinin ümumi dil qabiliyyəti və maraqları sinif yoldaĢları ilə eynidirsə, 

onun müxtəlif qabiliyyətlərə və fərqli dünyagörüĢə malik olan tələbələrlə 

öyrənmə ehtimalı daha azdır.  

―Müsbət qarĢılıqlı asılılıq‖ və ―fərdi cavabdehlik‖ əlaqəli prinsiplərdir. 

Birgə səmərəli iĢləyən tələbələr sinifdə məsələ və ya tapĢırıqlarını yerinə 

yetirərkən bir-birlərinə ehtiyac duyduqlarını görəcəklər; lakin, əgər qrupun bir 

və ya qrupun daha çox üzvü digər üzvlər kimi çox Ģey etmirsə, qrupun ahəngini 

ciddi Ģəkildə poza bilər, öyrənməyə mane ola bilər, fikir ayrılığı və mənfi hisslər 

yarada bilər. YaxĢı əməkdaĢlıq qrupun hər bir üzvünün müəyyən bir iĢ üçün 

məsuliyyət daĢıdığı, eyni zamanda ―hamı bir nəfər üçün, bir nəfər hamı üçün‖ 

hissini təlqin edərək təmin edilə bilər. 

―Eyni vaxtda qarĢılıqlı əlaqə‖ və ―bərabər iĢtirak‖ kimi digər prinsiplər 

eyni Ģəkildə fərdi məsuliyyətlə ilə bağlıdır. Qrupdakı hər bir üzv hiss olunan 

bacarıq və ya sosial statusundan asılı olmayaraq bərabər Ģəkildə iĢtirak etməlidir. 

Qrup liderinin qrup daxilində mini-monarxiya və ya diktatura yaratmasına icazə 

verilməməlidir. Bir qrupun yalnız bir və ya iki üzvü məsuldursa və ya idarə 

olunursa, ―ƏməkdaĢlıq bacarığı‖ əldə edilə bilməz, çünki burada iĢin çoxunu bir, 

yaxud iki nəfər yerinə yetirir. Nəhayət, qrupların ümumi sinif mühitində 

müəyyən dərəcədə ―qrup sərbəstliyi‖ olmalıdır.  

Bu səkkiz prinsipə əməl edən kooperativ öyrənmə fəaliyyətləri təlim 

prosesi zamanı dil öyrənən üçün fərdi seçimlər və qərarlar qəbul etmək imkanı 

verməklə, sərbəstlik və Ģəxsi məsuliyyət hislərini inkiĢaf etdirmək imkan yardır. 

Öyrənmə hissini təĢviq etməklə sərbəstlik, qarĢılıqlı öyrənmə həmçinin Ģagird 

motivasiyasını artırır və sinifdə narahatlığı azaltmaq, qarĢılıqlı əlaqəni 
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asanlaĢdırmaqla özünə inam və dəyər hissini aĢılamaqla qrup dinamikasının 

ahəngdarlığını təmin edir [3].  

Gördüyümüz kimi, kooperativ öyrənmə yolu ilə yaranan qruplar, 

ümumiyyətlə, qarıĢıq qruplardır, yəni həm oğlanları, həm də qızları qruplaĢdırır 

və Ģagirdlərin xüsusiyyətləri bir-birindən fərqlidir. Bu qruplar vasitəsilə tələbələr 

kooperativ, yəni ortaq və koordinasiyalı Ģəkildə iĢləyirlər. Bu kiçik iĢ 

qruplarında hər bir üzv öz biliklərini inkiĢaf etdirir və birlikdə iĢləmək üçün öz 

qabiliyyətlərindən istifadə edirlər. 

 
ƏDƏBĠYYAT 

1. Jacobs, G., Power, M., & Loh, W. (2002). The teacher‘s sourcebook for cooperative learning. 

Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

2. Slavin, R. (1995). Cooperative learning (2nd ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon. 

3. Ushioda, E. (2003). Motivation as a socially mediated process. In D. Little, J. Ridley, & E. 

Ushioda (Eds.), Learner autonomy in the foreign language classroom: Teacher, learner, 

curriculum, and assessment (pp. 90-102). Dublin: Authentik.  

 

РЕЗЮМЕ 

ЛЕЙЛА САФАРОВА, ТАХМИНА ГАНБАРОВА 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Как процесс на протяжении всей жизни обучение осуществляется с использованием 

различных методов и методик в различных типах учебных заведений. В представленной 

статье рассматриваются основные принципы, применяемые при изучении иностранных 

языков, их особенности и значение. В заключение становится ясно, что в небольших 

рабочих группах, сформированных в процессе совместного обучения, каждый член 

развивает собственные знания и использует свои способности для совместной работы. 

Ключевые слова: взаимное обучение, метод, принцип, рабочие группы, 

компетентность. 

 

SUMMARY 

LEYLA SAFAROVA, TAHMINA GANBAROVA 

MAIN PRINCIPLES OF INTERACTIVE LEARNING 

As a lifelong process, learning is carried out using different methods and methodologies 

in different types of educational institutions. The presented article discusses the main principles 

applied during the study of foreign languages, their characteristics and importance. In 

conclusion, it becomes clear that in small work groups formed during cooperative learning, each 

member develops their own knowledge and uses their abilities to work together. 

Key words: mutual learning, method, principle, working groups, competence 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2022, № 4 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2022, № 4 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2022, № 4 

 

UOT 372.8:81                                                                                          FARĠZƏ ġAHBAZOVA  

Azərbaycan Dövlət Ġqtisad Universiteti  

baku_2007@ mail.ru 

 

ĠNGĠLĠS DĠLĠNĠN TƏDRĠSĠNDƏ TEXNOLOGĠYADAN ĠSTĠFADƏ  

 

Məqalənin məqsədi ingilis dilinin tədrisində texnologiyadan istifadə edilməsini 

araĢdırmaqdır. Pandemiya zamanı ölkələrin əksəriyyəti bağlanma səbəbindən məktəblərdə təhsil 

almaqda problemlərlə üzləĢdi. Əksər ölkələr tədris ilini baĢa çatdırmaq üçün texnologiyadan 

istifadə etməyə çalıĢırlar və onlar tədris prosesini zənginləĢdirmək üçün E-Learning və Onlayn 

Zoom hətta digər resurslardan istifadə edərək tədris ilini uğurla baĢa vurdular və tələbələrimiz 

məktəblərimizdə belə dəyərli vəsaitləri tətbiq etmədiyimiz üçün onlayn sistemlər və E öyrənmə 

ilə tanıĢ deyildilər, buna görə də bu il məktəb ilini baĢa vurmaqda çoxlu problemlərlə 

qarĢılaĢdıq, çünki tələbələrimizin onlardan necə istifadə etmək təcrübələri az idi. Bu 

araĢdırmada məqsədim təhsildə texnologiyadan istifadənin üstünlüklərini i və məktəblərində 

texnologiyadan istifadə edilməməsinin səbəblərini öyrənməkdir.  

Tətbiqi əhəmiyyəti: materialdan ATM və orta təhsil müəssisələrinin müəllim və tələbələr 

faydalana bilər. 

Açar sözlər: texnologiya, təhsil, ingilis dili, in-person immersion metodu, 

elektron öyrənmə  

 

GiriĢ. Texnologiya məktəblərdə və universitetlərdə xüsusilə ingilis 

dilinin tədrisi üçün tədris-təlim prosesinin inkiĢafının vacib amillərindən biridir. 

Bu, müəllimə tələbələrə daha yaxĢı dərs təqdim etməyə kömək edə bilər. 

Texnologiya təhsil sahəsi üçün çox vacibdir, çünki müəllimlər tələbələrə ingilis 

dilində videolar izlətmək və ya mahnı dinlətmək, film və hətta teatr Ģousu seyr 

etdirmək imkanı əldə edir. Ġndi dünyada ingilis dilinin tədrisində texnologiyadan 

istifadə çox yayılmıĢ metoddur.  

Pandemiya zamanı ölkələrin əksəriyyətində məktəblərin bağlanması 

səbəbindən təhsil alanlar təhsil almaqda problemlərlə üzləĢdilər. Əksər ölkələr 

tədris ilini baĢa çatdırmaq üçün texnologiyadan istifadə etməyə çalıĢırlar və 

onlar tədris prosesini zəənginləĢdirmək üçün E -Learning, Teams, Moodle,  

Zoom hətta digər platformalardan və resurslardan istifadə edərək tədris ilini 

uğurla baĢa vurdular. Lakin etiraf etmək lazımdır ki, tələbələrimiz və 

Ģağirdlərimiz məktəblərdə belə dəyərli vəsaitləri tətbiq etmədiyimiz üçün onlayn 

sistemlər və elektron öyrənmə ilə tanıĢ deyildilər, buna görə də bu il məktəb ilini 

baĢa vurmaqda çoxlu problemlərlə qarĢılaĢdıq, çünki tələbələrimiz onlardan necə 

istifadə etməyi və onlara asanlıqla daxil olmağı bilmirdilər. Bu araĢdırmada 

məqsədim təhsildə texnologiyadan istifadənin üstünlüklərini araĢdırmaq və 

məktəblərində texnologiyadan istifadə edilməməsinin səbəblərini, vacibliyini 

öyrənməkdir.  

Texnologiya problemlərin həllinə kömək etmək üçün bir vasitə kimi 

istifadə edildikdə ən yaxĢı nəticə vermiĢdir. Məsələn, dil təlimini sürətləndirmək 

üçün arzu olunan bir yoldur. Ancaq insanların çoxu üçün istədiyi dildə danıĢan 

bir ölkəni seçib səyahət etmək mümkün deyil. Gələcək nəsildən gələn 

mesajlaĢma və sosial Ģəbəkələr sayəsində uzaqdan gələn tələbələri öyrənməklə 

inkiĢafa nail olmaq olar.  
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Texnologiya problemləri həll etməyə kömək edən bir vasitə kimi istifadə 

edildikdə ən yaxĢı Ģəkildə iĢləyir. Məsələn, Ģəxsi yüklənmə (in-person 

immersion) dil təlimini sürətləndirmək üçün əlveriĢli metoddur. Ancaq 

insanların çoxu üçün istədiyiniz dildə danıĢan bir ölkəni götürüb səyahət etmək 

sadəcə mümkün deyil. Texnologiya ilə tələbələr hələ də faydalana bilərlər.  

Əsas mətn. Sinifdə texnologiyadan istifadə tələbələri ingilis dilini inkiĢaf 

etdirməyə, təkmilləĢdirməyə təĢviq etməyə sövq edir. Ənənəvidən əlavə 

metodologiyalar, texnologiya bir çox öyrənmə imkanları təklif edir. Buna görə 

də müəllimlərin dərsləri üçün çoxlu resurs və materialları var.  

Cutter texnologiya ilə məĢğulluğun artmasını da izah edir. ġagirdlər kompüterdə 

iĢləyərkən və müasir cihazlardan istifadə edərkən dərsliklərlə iĢləməkdən daha 

çox həvəslənirlər. Onlar  daha az diqqəti yayındırırlar və müəllim hər bir tələbə 

üçün fərdi dərsləri seçə bilir. 

Ġnternetdən istifadə Ģagirdlərin motivasiyasını artırır. Filmin tədrisdə 

istifadəsi Ģagirdlərin öz biliklərini həvəslə dərk etmələrinə və inkiĢaf 

etdirmələrinə kömək edir. Tələbələr səmərəli öyrənmək üçün kompüter və 

internet vasitəsilə öz tədris proseslərində texnologiyadan istifadə edə bilərlər. 

Bu, tələbələrin bilik və bacarıqlarını yüksək səviyyədə inkiĢaf etdirməyə kömək 

edir 

Yekun olaraq, öyrənənlərin diqqətini ingilis dilində multimedia və tədris 

metodologiyasının yönəltmək çox vacibdir. 

Dil öyrənmənin əsas elementi tələffüzdür. ġagirdin ilkin qiymətləndirmədə 

Tipik rəylər - qiymətlər verilir. Bu o deməkdir ki, tələbələr tələffüzü təkrarlamalı 

və ya səsin necə mücərrəd Ģəkildə əmələ gəlməsini izah etməlidirlər.  

Xarici dil kimi ingilis dilində sinif otaqlarında texnologiyadan istifadə linqvistik 

tədqiqata mühüm və cəlbedici yanaĢma təmin edə bilər. Bu, tələbələri 

həvəsləndirir və onlara danıĢmağı, oxumağı, dinləməyi və yazmağı asanlaĢdırır. 

Bununla belə, texnologiya təkcə öyrətmək üçün kifayət deyil. Bunun üçün aydın 

hədəfləri olan, kurrikulumu və effektiv təhsil strategiyalarını bilən və uĢaqlara 

əvvəlki bilikləri artırmaq və onlarla qarĢılaĢmaq üçün öyrənmə təcrübələri 

təqdim edə bilən müəllim lazımdır. 

Tədqiqat göstərdi ki, Wiki texnologiyası tələbələrin yazılı bacarıqlarını 

təkmilləĢdirir. Tələbələr hissələr yazmaq üçün Wiki səhifəsinə qoĢulmağa və 

sonra sinif yoldaĢlarının hissələrini oxuyub cavab verməyə dəvət edildi. 

ġagirdlər bildiriblər ki, bu cür texnologiyadan istifadə onların aldıqları dərhal 

geribildirimdən faydalanacaq. 

Digər bir kəĢf isə Ģagirdlərin sinif yoldaĢlarının iĢlərini oxuyaraq lüğət, 

orfoqrafiya və cümlələri öyrənmələri idi. 

Texnologiya tələbələrə və müəllimlərə kurs materiallarını əlçatan edir. 

Texnoloji irəliləyiĢlər tələbələri istənilən mövzuda qlobal iĢçi qüvvəsinə daxil 

olmaq üçün öyrəndikləri Ģeylərə hazırlamaqda mühüm rol oynayır. Texnologiya 

öyrənənlər üçün öyrənməyi asanlaĢdırır və əsl öyrənmə vasitəsi kimi xidmət 

edir. 

Bu araĢdırmada 2011-ci ilin ikinci semestrində beĢ müəllim və 90-dan çox 

Ģagird iĢtirak edib, 75 iPad üç ibtidai məktəbə paylanılıb. Bu araĢdırma iPad və 

proqramların istifadəsi və onların tədrisə təsirinə dair mühüm fikirlər təqdim 

edib. 
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iPad-dən istifadə etmək müəllimlərdən əlavə vaxt aldığı üçün, təhsil proq-

ramlarını və onların kurrikuluma uyğunluğunu qiymətləndirmək və onları fərdi 

tələbə cihazlarına quraĢdırmaq uzun vaxt apardığı üçün, tədqiqatçılar iTunes 

App Store-da kurrikulumun və proqramların müəyyən uyğunlaĢdırılmasını qeyd 

ediblər. 

Müəllimlər tərəfindən qeyd edilən digər üstünlük tələbələrin əməkdaĢlığı-

nın artmasıdır. 

Tətbiqlərin 43%-i faktiki olaraq informativ olaraq təsnif edilib. Müəllimlər 

məzmun yaratma proqramlarından istifadə etməklə iPad-lərdən ən yaxĢı Ģəkildə 

istifadə etdiklərinə inanırdılar, çünki bu, tələbələrə daha yüksək səviyyəli anlayıĢ 

və yaradıcılıq imkanı verir [2]. 

Nəticə: Tədqiqat göstərdi ki, təlim-tədris prosesində texnologiyadan 

istifadə tələbələrin oxu və yazı bacarıqlarını təkmilləĢdirmək baxımından 

faydalıdır. Bu tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, texnologiyada istifadə olunan 

alətlər öyrənənlərin yazmaq və oxumaq qabiliyyətini artırır. Bu tədqiqatın digər 

nəticələri ondan ibarət idi ki, internet öyrənənlər üçün əlveriĢli öyrənmə mühiti 

təmin edir və öyrənməyə daxil ola bilən tələbələr üçün yeni platforma təmin 

edir. 

 
ƏDƏBĠYYAT 

1. Ġngilis dilinin tədrisində texnologiyadan istifadə: ədəbiyyatlara baxıĢ., 10 mart 2021-ci il 

Altun, M., & Əhməd, H.K. (2021). 

2. NSW Kurikulum və Öyrənmə Ġnnovasiya Mərkəzi, 2012 

 

РЕЗЮМЕ 

ФАРИЗА ШАХБАЗОВА  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

 Цель статьи - исследовать использование технологий в обучении английскому 

языку. Во время пандемии большинство стран столкнулись с проблемами в обучении в 

школах из-за карантина. Большинство стран пытаются использовать технологии для 

завершения учебного года, и они успешно завершили учебный год, используя электронное 

обучение и онлайн, а также другие ресурсы для обогащения учебного процесса, и наши 

студенты не были знакомы с онлайн-системами и электронным обучением.  В этом году у 

нас было много проблем в течение учебного года, потому что наши ученики не знали, как 

их использовать и легко получить к ним доступ. Моя цель в этом исследовании — 

выяснить преимущества использования технологий в образовании и причины, по которым 

технологии не используются в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: технология, образование, английский язык, министерство 

образования, электронное обучение 

 

SUMMARY 

FARIZA SHAHBAZOVA  

USE OF TECHNOLOGY IN ENGLISH TEACHING 

The purpose of the article is to  study the use of technology in teaching and learning 

process in English. During the pandemic, most countries faced problems in learning in education 

institutions due to the closing of the universities and schools. Most countries are trying to use 

technology to complete the academic year and they successfully completed the academic year 

using E Learning and Online (distant) even other resources to enrich the learning process, and 

our students were not familiar with online systems and E learning as we did not implement such 

valuable resources in our schools.  so this year we had a lot of problems getting through the 

school year because our students didn't know how to use them and access them easily. My 
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purpose in this research is to find out the advantages of using technology in education and the 

reasons of using technology in education institurions. 

Applied significance: the material can be used by teachers and students in HEIs and secondary 

educational institutions. 

Key words: technology, education, English, method of in-person immersion, e-Learning 

 

 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN ALĠ TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏLƏRĠNDƏ TƏLƏBƏLƏRĠN VƏTƏNPƏRVƏR 

RUHDA YETĠġMƏSĠNDƏ HEYDƏR  ƏLĠYEV ĠDEYALARINDAN ĠSTĠFADƏ 

 

Xülasə: Azərbaycan gənclərinin ən böyük sınağı Vətən müharibəsi oldu. Müqəddəs 

savaĢ göstərdi ki, istər hərbiçilərimizdə, istərsə də cəmiyyətimizdə vətənpərvərlik ruhu kifayət 

qədər yüksəkdir. Ancaq o da etiraf  edilməlidir ki, təhsil sisteminin bu iĢdə rolu danılmazdır. 

Bu,  ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan,  Azərbaycan cəmiyyətində 

dövlətin uğurla apardığı siyasətin nəticəsidir. Bu baxımdan Heydər Əliyevin zəngin və 

hərtərəfli irsinin dərindən araĢdırılması və gənc nəslin tərbiyəsində istifadə olunması müasir 

təhsil qarĢısında duran əsas vəzifələrdən biri olmalıdır. Bu nöqteyinəzərdən  yazılmıĢ elmi 

məqalədə vətənpərvərlik məfhumu, tələbələrin  Ģəxsiyyət kimi formalaĢmalarında Heydər 

Əliyev irsindən istifadə yolları aydınlaĢdırılmıĢdır. 

Açar sözlər:  Azərbaycan gəncliyi, ali təhsil müəssisələri, vətənpərvərlik tərbiyəsi, 

təhsil. 

 

―Vətənpərvərlik nədir? Vətənpərvərlik böyük məfhumdur. Bu, sadəcə, 

orduda xidmət etmək deyil. Vətənə sadiq olmaq, Vətəni sevmək, torpağa bağlı 

olmaq - budur vətənpərvərlik! Vətənpərvər gənclər yetiĢdirilməsi təkcə təhsil 

müəssisələrinin iĢi ilə bitmir. Ġlkin olaraq, ailədən baĢlayan bu tərbiyəvi iĢ təhsil 

müəssisələrində davam etdirilir, bütün cəmiyyətin, onun hər bir üzvünün 

əməlindəki müsbət nümunələrlə yetkinləĢir‖. 

Heydər ƏLĠYEV 

 

Hazırda qloballaĢan dünyada ölkəmizin qarĢısında duran prioritet hədəf - 

XXI əsrin çağırıĢlarına cavab verən bilik və bacarıqlarına malik olan, soykökünə 

bağlı, ənənəvi milli-mənəvi dəyərləri qoruyub saxlayan və bölüĢən, Vətənin dinc 

quruculuğu və müdafiəsinə hazır olan, müasir və kreativ düĢüncəli, 

innovasiyalardan baĢ açan yeni nəslin formalaĢdırılmasına nail olmaqdan 

ibarətdir. Əslində bu hədəflər müasir Azərbaycan təhsilinin və milli tərbiyənin 

qarĢısında duran əsas prioritetlər və strateji istiqamətlərdir. Bu strateji hədəfə 

çatmağın əsas alət və vasitələrindən biri uĢaq və gənclərin milli vətənpərvərlik 

ruhunda tərbiyə iĢinin səmərəli təĢkilidir. Tərbiyənin strateji istiqamətləri müasir 

Azərbaycanın qurucusu, Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən lakonik Ģəkildə bu 

cür ifadə edilmiĢdir: ―Məktəb gənc Ģəxsiyyətin bir vətəndaĢ kimi təĢəkkülündə, 

gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində böyük rol oynayır. Hər bir gənc vətəndaĢ 

öz ölkəsinin alovlu vətənpərvəri olmalıdır‖. Bir məqamı da xüsusi vurğulamaq 

lazımdır ki, ideya müəllifi və banisi Heydər Əliyev olan azərbaycançılıq milli 

məfkurəsi ölkəmizin dövlətçilik ideologiyasına çevrilməklə hər bir vətəndaĢın 

həyat yolunu, bu günümüzə və gələcəyə baxıĢlarını müəyyənləĢdirmiĢdir. Bu 

milli ideologiyanın əsasını isə Vətənə məhəbbət aĢılayan vətənçilik ideyası, milli 

mənsubiyyətlə fəxarət keçirməyi özündə ehtiva edən milliyyətçilik, milli-mənəvi 

dəyərlər, dövlətə və dövlətçiliyə sədaqət, milli və ümumbəĢəri dəyərlərə 

münasibətdə dözümlülük və tolerantlıq, dövlət rəmzlərinə hörmət və ehtiram 
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duyğuları təĢkil edir. Məhz azərbaycançılıq milli ideologiyasından irəli gələn 

vətənpərvərlik ideyaları hər bir təhsil müəssisəsinin uĢaq və gənclərlə aparılan 

tərbiyə iĢində baĢlıca yer tutmalıdır. Təhsil müəssisələrində təhsil alan uĢaq və 

gənclər bilik, savad və bacarıq, eləcə də dünyagörüĢü və intellektual potensial 

baxımından fərqlənə bilər. Ancaq bu amillərdən asılı olmayaraq, hər bir uĢaq və 

gəncin vətənpərvərlik məfkurəsi zəminində tərbiyə alması birmənalı qəbul 

edilməlidir. Ġnkarolunmaz həqiqətdir ki, heç kəs sadəcə nəsihət və dərslikdən, 

hər hansı kitabdan oxumaq yolu ilə vətənpərvər olmur. Bir sıra məktəblərimiz 

döyüĢlərdə həlak olmuĢ Ģəhidlərimizin adını daĢıyır. Bu nümunələr Ģagirdlərin 

vətənpərvərlik tərbiyəsində misilsiz rol oynayır.  

Təhsil müəssisələrində vətənpərvərliklə bağlı aparılan sistemli iĢlərdə uĢaq 

və gənclərin Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzlərinə hörmət və 

məhəbbət ruhunda tərbiyəsi mühüm yer tutur. Bu gün məktəblərimizdə elə bir 

Ģagird tapılmaz ki, o, ölkəmizin Dövlət himnini əzbər bilməsin və oxumağı 

bacarmasın. Elə bir məktəbli, elə bir vətəndaĢ yoxdur ki, Dövlət bayrağının 

mahiyyətini, rənglərdə simvollaĢan mənaları bilməmiĢ olsun. Hər bir 

Azərbaycan vətəndaĢı yaxĢı bilir ki, Dövlət bayrağı millətin, müstəqil dövlətin 

müqəddəs rəmzi, xalqın mənəvi pasportu, milli mənliyi və qürur mənbəyidir. 

Deyilənləri nəzərə alaraq, məqalədə vətənpərvərlik anlayıĢının konseptual 

aspektləri, milli tərbiyənin məzmununda vətənpərvərlik tərbiyəsinin yeri, 

azərbaycançılıq milli məfkurəsi ilə vətənçilik ideyasının qarĢılıqlı əlaqələri, 

gənclər siyasəti, milli tərbiyə konsepsiyası və tərbiyənin inkiĢafı 

strategiyasında  uĢaq və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda yetiĢdirilməsi 

istiqamətində qarĢıda duran vəzifələrə dair fikir və düĢüncələrimizi, perspektiv 

inkiĢaf üzrə təklifləri göstərmək istərdik. Qeyd edilməlidir ki, ideya müəllifi Ulu 

Öndər Heydər Əliyev olan milli təhsil quruculuğu sahəsində müstəqil 

Azərbaycanda bir sıra kardinal islahatlar aparılmıĢ, təhsilin məzmununun milli 

dövlətçilik prinsipləri əsasında, azərbaycançılıq ideologiyasına uyğun olaraq 

qurulmasında, təhsilin mühüm komponenti olan milli tərbiyə məsələlərinin 

təhsilin məzmununda əks olunmasında əhəmiyyətli uğurlar qazanılmıĢdır. Ulu 

Öndər Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq elmi uzaqgörənliklə milli tərbiyənin 

məzmununa gənc nəslin milli vətənpərvərlik anlayıĢını da daxil etmiĢ və onun 

məzmununu yuxarıdakı epiqrafda verildiyi kimi müəyyənləĢdirmiĢdir. Bu dahi 

insanın irsində Vətən sevgisi, Azərbaycan sevgisi - azərbaycançılıq hissi, xalq, 

millət sevgisi, dil və din sevgisi, milli mədəniyyət və mənəviyyat sevgisi xüsusi 

yer tutur. O, bunları hər bir azərbaycanlı uĢaq və gənc üçün mənəvi təməl kimi 

təqdim edir. Elə buradan da milli tərbiyə iĢinin məzmununda uĢaq və gənclərdə 

Vətənə - Azərbaycana, millətə, xalqa, dilə, dinə, bayrağa, milli-mənəvi dəyərlərə 

hörmət və ehtiram hisslərinin formalaĢdırılması zərurəti meydana çıxır. Heydər 

Əliyevin milli tərbiyədə hər bir uĢaq və gəncdə azərbaycançılıq hisslərinin 

formalaĢdırılmasının zəruriliyi haqda konseptual fikri milli tərbiyə 

konsepsiyasının və strategiyasının prioritetlərindən biridir. Bu hisslər onun 

dediyi kimi, Azərbaycan sevgisində, ana Vətənə bağlılıqda təzahür edir: 

―Azərbaycanı sevmək - azərbaycançılıq hissiyatını özündə cəm etmək 

deməkdir‖. Deyilənlər bir daha sübut edir ki, vətənpərvərlik ideyası Heydər 

Əliyevin milli tərbiyənin məzmunu konsepsiyasında ən aparıcı komponentlərdən 

biri kimi nəzərdə tutulur və bu komponentlərin də təlim prosesində gənclərə 
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aĢılnmalı olduğu görülür.  Bu mənada Ulu Öndər müstəqil Azərbaycanın 

gələcəyi hesab etdiyi gənclərin təhsilinə hər zaman qayğı göstərmiĢdir. Hələ ötən 

əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycana rəhbərliyi dövründə Heydər Əliyevin 

böyük diqqət və qayğısı ilə keçmiĢ SSRĠ-nin 50-dən artıq böyük Ģəhərində 

yerləĢən 170-dən çox məĢhur ali məktəbdə respublikamızın xalq təsərrüfatı, elm, 

təhsil və mədəniyyətinin 80-dən artıq sahəsini əhatə edən 250-dən çox nadir 

ixtisas üzrə 15 mindən çox azərbaycanlı gəncin mükəmməl ali təhsil almasına 

Ģərait yaradılmıĢdır. Ulu Öndər həmin gəncləri ―Azərbaycanın milli 

sərvəti‖  adlandırırdı. Ġftixar etməli haldır ki, Ulu Öndərin gənclər siyasəti 

sahəsində cahanĢümul əməlləri bu gün möhtərəm Prezidentimiz Ġlham Əliyev 

tərəfindən də uğurla davam etdirilir. Dövlət baĢçısının təsdiq etdiyi ―2007-2015-

ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı‖ 

çərçivəsində ötən müddətdə 3500-dən artıq Azərbaycan gənci dövlət hesabına 

dünyanın ən inkiĢaf etmiĢ ölkələrinin universitetlərində ali təhsil almıĢ, böyük 

əksəriyyəti Vətənə dönmüĢdür. Bu faktlar gənclər siyasətinin yalnız bir 

hissəsidir.  Azərbaycan gənclərinin günümüzün müasir, inkiĢaf etmiĢ, yüksək 

intellektli aparıcı qüvvə kimi formalaĢmasında, birmənalı olaraq, dövlətimizin 

apardığı gənclər siyasətinin mühüm rolu olmuĢdur. Bu siyasətin banisi isə 

xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin 

gənclər siyasəti əsrlər boyu xalqımızın malik olduğu milli mənəvi dəyərlər 

əsasında, müstəqillik, dövlətçilik, azadlıq və onların qorunması uğrunda mübariz 

ruhlu gənc nəslin yetiĢdirilməsindən ibarət olub. Əlbəttə, milli dövlətçiliyin 

möhkəmləndirilməsi və inkiĢaf etdirilməsi, demokratik cəmiyyət quruculuğu, 

siyasi, hüquqi və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı ulu öndərin 

ideyaları və irəli sürdüyü prinsiplər Azərbaycanın hazırkı və gələcək inkiĢaf 

strategiyasının əsasını təĢkil edir. Ümummilli liderimiz həmiĢə gənclərimizə 

böyük ümidlər bəsləyir, dəfələrlə qeyd edirdi ki, Azərbaycanın gələcəyi 

gənclərin əlindədir. Həyatı boyu, respublikaya rəhbərliyinin bütün dövrlərində 

ulu öndər sağlam, normal gəncliyin, bu dövlətə sahib dura biləcək bir nəslin 

yetiĢməsinə xidmət edirdi.  

Ulu öndərin ən böyük xidmətlərindən biri də o idi ki, gənclərlə bağlı 

məsələləri həmiĢə öz siyasətinin əsas tərkib hissələrindən biri hesab edir, 

gənclərin imkan və bacarıqlarını yüksək qiymətləndirir, onların problemlərinin 

həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə xüsusi önəm verir, bu siyasəti 

müstəqil Azərbaycan dövlətinin ən mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən biri kimi 

dəyərləndirirdi. Dahi Ģəxsiyyət gənclərin dövlətin və cəmiyyətin sosial-iqtisadi, 

ictimai-siyasi və mədəni həyatında iĢtirakının təmin edilməsini vacib 

məsələlərdən biri kimi elan etmiĢdi. 1994-cü il iyulun 26-da Gənclər, Ġdman və 

Turizm Nazirliyi yaradılıb. 1995-ci ildə isə öndərimiz, Azərbaycan gənclərinin 

forumunun keçirilməsi təĢəbbüsünü irəli sürüb. 2 fevral 1996-cı il tarixdə 

müstəqil Azərbaycan gənclərinin ilk forumu keçirilib və ulu öndər tədbirdə 

Ģəxsən iĢtirak edib.1 Fevral 1997-ci il tarixdə forumun ildönümü münasibətilə 

gənclərin bir qrupunu qəbul edən ulu öndər "2 fevral - Azərbaycan gəncləri 

gününün elan edilməsi haqqında" Sərəncam imzalayıb. Həmin vaxtdan etibarən 

ənənəvi olaraq hər il 2 fevral günü Azərbaycan gənclərinin bayramı kimi 

təntənəli Ģəkildə qeyd olunur. 
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Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan gənclər siyasətinin əsas 

məqsədi yeni nəslin fiziki, mənəvi-psixoloji cəhətdən sağlam yetiĢməsini, 

istedadlı gənclərin üzə çıxarılması və onların ölkənin gələcəyinə töhfə verməsini 

təmin edib. ―Gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlərin təsis edilməsi haqqında‖, 

―Azərbaycanın gənc istedadlarına dövlət qayğısı haqqında‖, ―Dövlət gənclər 

siyasəti haqqında‖ qanun, fərman və sərəncamlar, həmçinin, "Gənc ailə", 

"Ġstedadlı yeniyetmələrin və yaradıcı gənclərin sosial, iqtisadi və s. 

problemlərinin həllinə yönəlmiĢ, onların öz qabiliyyətlərini inkiĢaf etdirmələrinə 

kömək edən Dövlət Proqramı" və digər proqramlar çərçivəsində ölkəmizdə 

gənclərin sosial-maddi Ģəraitinin yüksəldilməsi, ictimai fəallığının artırılması 

istiqamətində mühüm, fundamental baza olub. Ulu öndər nitqlərindən birində 

demiĢdir: "Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycanın prezidenti 

sizin - gənclərimizin bütün hüquqlarının qorunmasının təminatçısı olub və 

bundan sonra da təminatçısı olacaqdır. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan 

gənclərinin yaxĢı yaĢaması, təhsil alması üçün, yaxĢı əmək fəaliyyəti göstərməsi 

üçün bundan sonra da əlimizdən gələni edəcəyik." 

Ümumiyyətlə, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləĢdirdiyi və həyata 

keçirdiyi gənclər siyasəti 5 mühüm istiqamətdə aparılırdı: 

- Milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında gənclərin rolunu artırmaq, gənc 

nəslin tarixi köklərimizə bağlı olaraq vətənpərvərlik ruhunda 

tərbiyələndirilməsini təmin etmək; 

- Gənclərin elmi, intellektual potensialının artırılması üçün ciddi təhsil və 

mədəni islahatlar həyata keçirmək; 

- Gənclərin təĢkilatlanmasını təmin etməklə, onları müstəqilliyimizin 

keĢiyində vahid qüvvə kimi birləĢməyə səfərbər etmək; 

- Gənclərin dövlət idarəçiliyində rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq və 

onların məsuliyyət hissini formalaĢdırmaq; 

- Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq aləmə inteqrasiyasının yaratdığı 

imkanlardan gənclərin maksimum səviyyədə yararlanmasına möhkəm əsaslar 

yaratmaq.  

Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi gənclər siyasəti 

hakimiyyətinin bütün dövrlərində və Azərbaycanın bütün bölgələrində 

təxirəsalınmadan həyata keçirildi. Beləki, Azərbaycanın ayrılmaz və ən qədim 

bölgəsi olan Naxçıvanda gənclərin hər tərəfli inkiĢafı üçün saysız iĢlər görüldü.  

1972-ci ildə  Naxçıvanda kadr ehtiyacının təmin olunması məqsədi ilə 

Naxçıvan filialının bazası əsasında Y. Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət 

Pedaqoji Ġnstitutu təĢkil olunmuĢdu. Heydər Əliyevin əvəzsiz səyi nəticisində  

Ġnstitut 29 dekabr 1990-cı ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə 

Naxçıvan Dövlət Universitetinə çevrilmiĢdir. Universitetdə pedaqoji istiqamətli 

mütəxəssislərdən baĢqa hüquqĢünaslar, avtomobil və rabitə mühəndisləri, 

iqtisadçılar və mühasiblər, bələdiyyə və gömrük iĢçiləri də hazırlanmağa 

baĢlandı. Müstəqil ali məktəbin yaradılması Muxtar Respublika məktəblərinin 

daha yaxĢı kadrlarla təmin etməyə Ģərait yaratdı. 1992-ci ildən universitetdə 

aspirantura Ģöbəsi və "Regionun inkiĢafı problemləri" adlı problem 

laboratoriyası fəaliyyət göstərmiĢdir. Universitetin filologiya və yarımkeçiricilər 

fizikası ixtisasları üzrə müdafiə Ģuralarında namizədlik və doktorluq 

dissertasiyaları müdafiə olunur. Univesitetdə keçirilən elmi konfrans və 
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simpoziumlarda ən aktual məsələlər müzakirə olunurdu. Hazırda müstəqil 

Azərbaycanın gənc nəslinin dünyagörüĢünün inkiĢafına xidmət edən "Heydər 

Əliyev Universiteti" Naxçıvan Dövlət Universitetində əsl dövlətçilik məktəbi 

kimi uğurla fəaliyyət göstərir. 

  Azərbaycanın ali məktəbləri arasında özünə məxsus yeri olan Naxçıvan 

Dövlət Universitetinin formalaĢması və inkiĢafında görkəmli dövlət xadimi 

Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olmuĢdur. Dahi siyasətçi özünün böyük 

uzaqgörənliklə həyata keçirdiyi bu maarifçi ideyası haqqında sonralar demiĢdir: 

―Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Universiteti Azərbaycanın ən dəyərli, 

qabaqcıl ali məktəblərindən, ali təhsil ocaqlarından biridir. Çox xoĢbəxtəm ki, 

mən bu universitetin yaranmasının təməlini qoyan insanlardan biri və onun 

təĢəbbüskarıyam. Universitetin ötən bu müddətdə nə qədər böyüməsini, inkiĢaf 

etməsini öz gözlərimlə görürəm… Mən bu gün böyük iftixar hissi keçirirəm ki, 

30 il bundan öncə əsasını qoyduğumuz bu gözəl təhsil ocağı indi böyük Ģöhrətə 

malikdir. Hazırda Naxçıvan Dövlət Universiteti regionda  ən nüfuzlu, qabaqcıl 

təhsil ənənələrinə malik tədris ocaqlarından biridir.  

Müstəqillik dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasında özəl ali təhsil 

müəssisəsi də yarandı və tez bir zamanda inkiĢaf etməyə baĢladı. Naxçıvan Özəl 

Universiteti Bakıda fəaliyyətə baĢlayan ―Naxçıvan‖ universitetinin filialı kimi 

1994-cü ildə təĢkil olunmuĢdur. Naxçıvan Özəl Universiteti 2015-ci ildən 

―Naxçıvan‖ Universiteti kimi fəaliyyətini davam etdirir. Hazırda universitetdə 4 

fakultə, 10 kafedra, 6 Ģöbə fəaliyyət göstərir. Universitetdə fəaliyyət göstərən 

―Heydər Əliyev Mərkəzi‖ gənc nəslin vətənpərvər ruhda tərbiyə olunması üçün 

hər cür Ģəraitə malikdir.   

Naxçıvan Müəllimlər Ġnstitutu 2000-2001-ci tədris ilindən Azərbaycan 

Müəllimlər Ġnstitutunun filialı kimi fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Ġnstitut 2003-cü ildən 

Naxçıvan Müəllimlər Ġnstitutu kimi müstəqil fəaliyyət göstərir. 

Naxçıvanda fəaliyyət göstərən hər üç ali təhsil müəssisəsində də gənc 

nəslin vətənpərvər ruhda tərbiyə olunması ən ümdə məqsədlərdən biridi.  

Naxçıvan ali təhsil müəssisəsində aparılan hərtərəfli təlim prosesinin nəticəsidir 

ki, bu təhsil müəssisələrinin məzunları vətən müharibəsində qəhrəmanlıq 

göstərmiĢdirlər.  Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi 

uğrunda döyüĢ əməliyyatlarında iĢtirak etmiĢ və hərbi hissə qarĢısında qoyulmuĢ 

tapĢırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu Ģərəflə yerinə yetirmiĢ Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları ―Vətən uğrunda‖ medalı ilə 

təltif edilənlər arasında Naxçıvan Dövlət Universitetinin üç tələbəsi də var. Qeyd 

edək ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin ―HüquqĢünaslıq‖ ixtisası üzrə I kurs 

tələbəsi Yüksəl Əlizadə, həmin ixtisas üzrə qiyabi təhsil alan Orxan Kərimli və 

Teymur Osmanlı, ―Naxçıvan‖ Universitetinin ―Ġngilis dili müəllimliyi‖ 

ixtisasından məzun olmuĢ Ģəhid Orxan PaĢazadə, Naxçıvan Müəllimlər 

Ġnstitutunun ―Psixologiya‖ ixtisasının məzunu Ruhid Ġslamlı  Qarabağ uğrunda 

gedən döyüĢlərdə qəhrəmancasına Ģəhid olublar.  

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi uğrunda canından, 

sağlamlığından keçən  Naxçıvan ali təhsil müəssisəsində təhsil almıĢ gənclərin 

timsalında burada aparılan vətənpərvərlik siyasətinin necə yüksək səviyyədə 

qurulduğunu bariz Ģəkildə görürük. Bu siyasətin banisi isə xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevdir. 
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РЕЗЮМЕ 

НУБАР САФАРЛИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕЙ ГЕЙДАРА АЛИЕВА В ВОСПИТАНИИ В 

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ДУХЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

НАХЧЫВАНА 

Величайшим испытанием азербайджанской молодежи стала Отечественная война. 

Священная война показала, что дух патриотизма достаточно высок, как у наших воинов, 

так и в нашем обществе. Однако следует признать, что роль системы образования в этой 

работе неоспорима. Это результат успешно проводимой государством в азербайджанском 

обществе политики, основанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. С этой 

точки зрения одной из главных задач, стоящих перед современным образованием, должно 

стать глубокое изучение богатого и разностороннего наследия Гейдара Алиева и его 

использование в воспитании подрастающего поколения. Научная статья, написанная с 

этой точки зрения, уточняет понятие патриотизма, способы использования наследия 

Гейдара Алиева в формировании студенческой молодежи как личности. 

 Ключевые слова: азербайджанская молодежь, высшие учебные заведения, 

патриотическое воспитание, образование. 

 

SUMMARY 

NUBAR SAFARLI 

USING THE IDEAS OF HEYDAR ALIYEV IN RAISING STUDENTS IN THE 

PATRIOTIC SPIRIT IN NAKHCHIVAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 The greatest test of Azerbaijani youth was the Patriotic War. The holy war showed that 

the spirit of patriotism is quite high, both in our soldiers and in our society. However, it must be 

acknowledged that the role of the education system in this work is undeniable. This is the result 

of the policy successfully carried out by the state in the Azerbaijani society, founded by national 

leader Heydar Aliyev. From this point of view, one of the main tasks facing modern education 

should be the deep investigation of Heydar Aliyev's rich and comprehensive heritage and its use 

in the education of the young generation. The scientific article written from this point of view 

clarifies the concept of patriotism, the ways of using Heydar Aliyev's legacy in the formation of 

students as personalities. 

 Keywords: Azerbaijani youth, higher education institutions, patriotic upbringing, 

education. 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ƏLĠ BƏY HÜSEYNZADƏNĠN HƏYAT VƏ FƏALĠYYƏTĠNDƏ MĠLLi ÖZÜNÜDƏRK  

       

 Məqalədə Azərbaycan tarixində özünəməxsus yeri olan dahi Ģəxsiyyət Əli bəy 

Hüseynzadənin həyat və fəaliyyətində milli özünüdərk prosesi araĢdırılmıĢdır. Onun keçdiyi 

ömür yoluna nəzər saldıqda görürük ki, o, məhz öz çoxĢaxəli fəaliyyətilə xalqı milli oyanıĢa 

səsləyən öndərlərimizdəndir. Buna görə də məqalədə Əli bəy Hüseynzadənin xüsusilə ictimai-

siyasi və pedaqoji fəaliyyətində milli özünüdərk məsələləri ətraflı Ģərh olunmuĢdur. Cəmiyyətin 

cəhalət və geriliyinə böyük ürək ağrısı ilə yanaĢan Ə.Hüseynzadə dövrün qabaqcıl ziyalıları ilə 

bir sırada elmin, təhsilin rolunu əsas tutaraq xalqı bu iĢə cəlb etməyə çalıĢırdı. Ona görə də Əli 

bəy Hüseynzadənin təhsil haqqında fikirləri də təhlil olunaraq məqalədə öz əksini tapmıĢdır. 

Həmçinin onun mətbuat sahəsindəki fəaliyyətinə də nəzər salnmıĢ və milli özünüdərk prosesində 

“Füyuzat” jurnalının rolu təhlil olunaraq ümumiləĢdirilmiĢdir.   

Açar sözlər: Əli bəy Hüseynzadə, milli özünüdərk, türkçülük, cəmiyyət, təhsil 

 

Qocaman Ģərq həmiĢə böyük Ģəxsiyyətlərilə zəngin olmuĢdur. Onların 

hikməti, mühakiməsi və fikir dünyası isə bir neçə nəslin mənəvi inkiĢafına təkan 

vermiĢ, onların yeni ruhda yetiĢib formalaĢmasına kömək etmiĢdir. Belə 

Ģəxsiyyətlərdən biri də XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan 

mühitində mədəni-ictimai hərəkatın baĢçısı və rəhbərlərindən biri olan, 

müasirlərinin hələ sağlığındaikən dahi adlandırdığı Əli bəy Hüseynzadədir. 

Onun adı Azərbaycan tarixinə görkəmli ictimai xadim, jurnalist, yazıçı-publisist, 

həkim, rəssam, musiqiĢünas, pedaqoq, ən əsası isə üç rəngli bayrağımızın ideya 

müəllifi kimi yazılmıĢdır. Təsadüfü deyildir ki, Rəfiq Zəka ―UnudulmuĢ dahi‖ 

əsərində aĢağıdakı misraları yazmıĢdır: 

 

Ustad Əli bəydin, Hüseyn bəy soy adındır, 

                                        Turan əməlindir, sənə layiq soyadındır. 

                                         EĢqin duyulur dalğalanan bayrağımızdan, 

                       AlqıĢ sənə Türk ülgülü Türk növrağımızdan. (1. Səh 12) 

 

Əli bəy Hüseynzadə Tiflisdə, Peterburqda, Ġstanbulda müxtəlif 

istiqamətlərdə aldığı təhsilini bitirib Azərbaycana qayıtdığı müddətdə burada 

öndə gedən, çağdaĢ fikirli aydınlara böyük ehtiyac var idi. Bunu nəzərə alan Əli 

bəy Hüseynzadə öndə gələn azəri aydınlarından Əhməd Ağaoğlu ilə birlikdə 

məĢhur milyoner Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maddi dəstəyilə Bakıda ―Həyat‖ 

adlı gündəlik qəzeti nəĢr etdirməyə baĢlayır. Ġlk nüsxəsi 7 iyun 1905-ci ildə nəĢr 

olunan bu qəzetdə Ə.Hüseynzadənin ―Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir?‖, 

―Bizə hansı elmlər lazımdır?‖, ―Yazımız,dilimiz və ikinci ilimiz‖ və b. bu kimi 

milli özünüdərk xarakterli məqalələri oxucuya təqdim edilmiĢdir. Bu 

məqalələrdə türk xalqlarının mənĢə və inkiĢaf xüsusiyyətlərinə görə dəqiq elmi 

təsnifatı, turançılıq ideyasının formalaĢdırılması, türk dünyasında islam faktoru 

və s. kimi məsələlər mühüm yer tutur.  Həmçinin Əli bəy Hüseynzadə nüfuzlu 

bir ziyalı olaraq 15 avqust 1905-ci ildə Novqorod Ģəhərində çağrılan Rusiya 
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müsəlmanlarının Birinci konqresində Azərbaycanı təmsil edərək, türkçülük və 

islamçılığın əsas ideoloqlarından biri kimi çıxıĢ etmiĢdir. (3. Səh.52). Milli 

özünüdərk yalnız dövlət səviyyəsində deyil, fəaliyyətin bütün sahələrində hər bir 

vətəndaĢın aparıcı istiqaməti olmalıdır. Belə ki, öz həyatını bütünlüklə 

azərbaycançılıq, türkçülük məfkurəsinə həsr edən, istər təhsil aldığı illərdə, 

istərsə də ictimai-siyasi və pedaqoji fəaliyyətində daim vətəninin aydınlığa 

çıxmasına çalıĢan, öz ana dilimizin saflığı üçün mübarizə aparan, müxtəlif qəzet 

və jurnallar nəĢr etdirərək orada müxtəlif səpkili məqalələrlə xalqı milli oyanıĢa 

səsləyən, öz vətənini digər ölkələrdə layiqincə təmsil edən Əli bəy Hüseynzadə 

bilavasitə öz həyat və fəaliyyəti ilə milli özünüdərk üçün nümunə olan doğurdan 

da dahi Ģəxsiyyətdir. 

Əli bəy Hüseynzadənin Azərbaycandakı fəaliyyəti elə bir dövrə təsadüf 

edir ki, bu dövrdə Rusiya dövləti Osmanlı dövlətinə qarĢı Azərbaycan 

türklərindən istifadə etməyə çalıĢmağın mühüm mərhələsini yaĢayırdı. Belə bir 

siyasi vəziyyətdə Rusiyanın simasında Azərbaycana daxil olan Avropa 

mədəniyyətilə uzun müddət burada geniĢ yayılmıĢ Ġran-islam mədəniyyətinin 

qarĢı-qarĢıya durması diqqəti cəlb edir. Məhz belə bir Ģəraitdə Ə.Hüseynzadə 

Azərbaycandakı ictimai-mədəni mühitə yeni ab-hava gətirmiĢ və öz xidmətləri 

ilə milli mübarizənin banilərindən biri olmuĢdur. Ə.Hüseynzadəyə qədər 

Azərbaycanda M.F.Axundov, M.T.Sidqi, H.Zərdabi və s. bu kimi maarifpərvər 

ziyalılar yetiĢmiĢ, yenə də H.Z.Tağıyevin maddi dəstəyi, Ə.Hüseynzadənin 

redaktorluğu ilə 1 noyabr 1906-cı ildə Bakıda nəĢrə baĢlayan, Avropa 

ədəbiyyatını və türkçülük ideologiyasını Azərbaycanda təbliğ edən, milli 

ziyalılığın formalaĢmasına  təkan verən ―Füyuzat‖ jurnalına qədər ―Əkinçi‖, 

―Ziya‖, ―Ziyayi-Qafqaziyyə‖, ―KəĢkül‖, ―ġərqi-rus‖ qəzetləri ana dilində xalqın 

yüksəliĢinə çalıĢmıĢdır. O vaxta qədər güclü dini təəssüblə yaĢayan Azərbaycan 

xalqının mənəviyyatına artıq türkçülük duyğuları daxil olurdu. Türkçülüyün 

gələcəyi üçün cəhalət və dini təəssüb ən böyük fəlakətlərdən biri idi. Məhz dini 

təəssübün, sünni-Ģiə çəkiĢmələrinin aradan qalxmasında və xalqın mədəni 

səviyyəsinin yüksəlməsində əvəzsiz xidmətləri olan Ģəxsiyyətlərdən biri və 

demək olar ki, birincisi Əli bəy Hüseynzadə olmuĢdur. 

XX əsrin əvvəllərində fanatizm və cahillik xalqın geniĢ kütlələrini hələ də 

öz əsarəti altında tutmaqda idi. Dövrün baĢqa maarifpərvər demokratları kimi 

Əli bəy Hüseynzadə də ictimai bəlaların kökünü cəhalətdə, nadanlıqda, 

elmsizlikdə görür, maarifə, elmə xalqı azadlığa çıxaracaq, baĢqa sözlə, milli 

özünüdərkə aparacaq bir vasitə kimi baxırdı. Bu dövrdə savadsızlıq və 

nadanlığın bir səbəbi rus imperiyasının xalqların, o cümlədən Azərbaycan 

xalqının maarifi ilə bağlı yetirdiyi mürtəce siyasətdən irəli gəlirdisə, digər səbəbi 

dinə kor-koranə yanaĢan bəzi kütlələrin maarifə, elmə mənfi münasibət 

bəsləməsindən irəli gəlirdi. Cəmiyyətin bu acınacaqlı vəziyyətinə, cəhalət və 

geriliyinə böyük ürək ağrısı ilə yanaĢan Ə.Hüseynzadə dövrün qabaqcıl ziyalıları 

ilə bir sırada elmin, təhsilin rolunu əsas tutaraq xalqı bu iĢə cəlb etməyə çalıĢırdı. 

O, xalqı inandırmağa çalıĢırdı ki, elmsiz insan cahil, dünyadan bixəbər olur, 

vətən, xalq üçün heç bir fayda vermir. Belə insanlar irəliyə doğru inkiĢaf edə 

bilmədikləri kimi, bir yerdə dayana bilməz, mütləq məhv olarlar. Ona görə də 

həyatda bu cür bədbəxt insan olmamaq üçün səylə, inamla oxumaq, elmlərə 

yiyələnmək lazımdır. Ə.Hüseynzadə təlim və tərbiyə məsələlərini digər ictimai 
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hadisələrdən ayırmıĢ, həmin məsələləri yeni cəmiyyət qurmaqda, yeni insan 

tərbiyə etməkdə ən baĢlıca amil kimi qiymətləndirmiĢdir. Maarifin xalqa yaxĢı 

güzəran və qüdrət, böyük mənəvi həzz verə bildiyini baĢa düĢən Ə.Hüseynzadə 

əmin idi ki, mövcud quruluĢda bunu həyata keçirmək mümkün deyildir. O, 

bilirdi ki, zəruri olan maarifi və elmi xalqa yalnız mövcud ictimai quruluĢu və 

ictimai münasibətləri dəyiĢdirdikdən sonra vermək mümkündür. ġəxsiyyətin 

formalaĢmasında təhsil və tərbiyənin rolunu yüksək qiymətləndirən vətənpərvər 

ziyalı fərqində idi ki, o zamankı ictimai münasibətlər mühafizə olunduqca 

mövcud təhsil və tərbiyə sistemi arzu olunan nəticə verməz. Çünki elə məhz 

hakim siniflər gənc nəslə lazım olan keyfiyyətləri xalq kütlələrində inkiĢaf 

etdirmək istəmirdilər, onlar hər vəchlə xalqı milli özünüdərk prosesindən 

uzaqlaĢdırmağa çalıĢırdılar. Elmli, savadlı adam təbiət və cəmiyyət qanunlarını 

nə qədər geniĢ əhatə edərsə və nə qədər ona dərin nüfuz edərsə, öz mövqeyini bir 

o qədər əsaslı dərk edər və onun inkiĢafını ləngidən, ona mane olan kölgəli 

qüvvələrə qarĢı daha yaxĢı mübarizə apara bilərlər. Məhz buna görə də hakim 

siniflər həmiĢə xalq kütlələrinin ümumi savad almalarına mane olmuĢlar. Əli bəy 

Hüseynzadəyə görə əhalisi, milləti savadlı və bilikli olan dövlət quruluĢu daha 

möhkəm olur, çünki buradakı adamlar Ģüurlu hərəkət edirlər.  Vətəni 

Azərbaycanı elm və mədəniyyət cəhətdən  inkiĢaf etmiĢ ölkələr siyahısında 

görmək istəyən vətənpərvər ziyalı xalqın halına acıyır, yüksək tərəqqiyə çatmıĢ 

qərb ölkələrini misal gətirir, onlardan nümunə götürməyə çağırırdı. O, qeyd 

edirdi ki, ―Biz avropalıların ədəbiyyatlarına, sənayelərinə, ülüm və maariflərinə, 

kəĢfiyyat və ixtiraatlarına müraciət etmək istiyoruz, özlərinə deyil. Biz istəyiriz 

ki, islam ölkəsinə onların beyinləri, dimağları girsin, boğazları, mədələri 

girməsin. Biz istəriz ki, ölkəmiz onların beyinlərini həzm etsin, yoxsa 

mədələrində həzm olunmasın‖. ―TürkləĢmək, islamlaĢmaq, avropalaĢmaq‖ 

ideyasının müəllifi Ə.Hüseynzadə avropaçılığa meyl məsələsində bəzən 

Türkiyədə və Azərbaycanda özünü göstərən açıq-aĢkar aludəlik və ifratçılıq 

hallarına mənfi münasibət bəsləyərək, türklüyü və islamı ayıq-sayıq olmağa 

çağıraraq yazırdı: ―...türklük və islam dairəsində tərəqqi etmək istiyoruz. Biz 

arzu ediriz ki, bizim tərəqqimizə baxıldıqda ―türklər və müsəlmanlar nə gözəl 

tərəqqi ediyorlar‖ denilsin, yoxsa ―türklər, müsəlmanlar irtidad ediyor, 

firəngləĢiyorlar‖ denilməsin. (2, səh.5).Yuxarıda göstərilənlərə nəzər saldıqda 

görürük ki, Əli bəy Hüseynzadə daim milli-mənlik Ģüurunu ön planda tutaraq öz 

fikirlərini söyləmiĢ və fəaliyyətinin bütün istiqamətlərini onların həyata 

keçirilməsinə yönəltmiĢdir. 

―TürkləĢmək, avropalaĢmaq, islamlaĢmaq‖ tezisini öz həyat amalına 

çevirən Əli bəy Hüseynzadənin ikinci əsas Ģüarı ―Maarif, ittihad və hüriyyət‖ idi. 

O, bu fikirdə idi ki, ―Əsl nicat bu üç qüvvətdədir‖. (2, səh.20). 1906-cı ildə 

―Fyüzat‖ jurnalının beĢinci sayında çap olunan ―Qırmızı qaranlıqlar içində yaĢıl 

iĢıqlar‖ məqaləsində Ə.Hüseynzadə elmə, maarifə yiyələnən ziyalıları ―YaĢıl 

iĢıqlar‖ adlandırır və bu yolda onları öz bacardığını əsirgəməməyə çağırırdı. 

Ə.Hüseynzadənin idealı ―Türk qanlı, müsəlman etiqadlı, firəg fikirli, avropa 

qiyafəli fədai‖dir. Onun fikrincə məhz belə insanlar türk xalqlarını zülmətdən 

qurtara bilərlər. Əli bəy Hüseynzadəyə görə ġərq ölkələrinə nisbətən o zamankı 

Avropanın inkiĢafı və mədəniyyəti məhz orada ədəbiyyat, incəsənət, xüsusilə də, 

teatr sənətinin inkiĢafı nəticəsində mümkün olmuĢdur. O, hesab edirdi ki, 
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ədəbiyyatın və incəsənətin inkiĢaf etdirilməsi vasitəsilə Azərbaycan xalqını da 

köhnə dünyagörüĢlərindən qurtarmaq və onu tərəqqi yoluna sövq etdirmək olar. 

Ədəbiyyatın xalqın inkiĢaındakı rolunu Əli bəy yazılarının əksəriyyətində 

xüsusilə vurğulayıb. Ona görə də onun tərcümələri arasında Homerin ―Ġliada‖sı, 

Esxilin ―ZəncirlənmiĢ Promotey‖i, Miltonun ―ĠtirilmiĢ cənnət‖i, Hötenin 

―Faust‖u, ġillerin ―Kəfalət yoxsa vəfakar dostlar‖ı, Dantenin ―Ġlahi komediya‖sı, 

Firdovsinin ―ġahnamə‖si, Vergilinin ―Eneida‖sı mühüm yer tutub. 

Əli bəy Hüseynzadənin əsərlərinin pedaqoji gücü onlarda azadfikirlilik 

ideyasının tərənnümü, geriliyə, cahilliyə qarĢı üsyankar hisslərin təzahürü ilə 

bağlıdır. Məhz bu xüsusiyyət onun müasirləri tərəfindən rəğbətlə oxunub, elmi-

fəlsəfi dünyagörüĢlərinin mübarizlik ruhunda inkiĢaf etməsinə böyük təsir 

göstərmiĢdir. O, əqli-əxlaqi təkamül üçün azad düĢüncənin olmasını və 

Ģəxsiyyətin sərbəstliyini birinci Ģərt hesab etmiĢdir. Ədib öz yazılarında ziyalı 

gənclərin fəal, yaradıcı ictimai qüvvəyə çevrilməsi zərurətini ifadə edərək, onları 

həqiqətlərin yayılması və xalqın ayılması üçün cəsarət göstərməyə çağırmıĢdır. 

Belə ki, milli özünüdərk insanın öz vətəni, milləti, ana dili, milli rəmzləri, təbiəti 

və s. haqqında yalnız biliklərə sahib olması ilə formalaĢmır. Əgər bu biliklər 

fəaliyyət zamanı hər zaman öndə gələn istiqamətə çevrilərsə, insan cəsarətlə öz 

doğma torpağını istər hərbi, istər ictimai, istərsə də siyasi arenalarda müdafiə 

etməyi bacararsa o zaman o, cəmiyyətdə mənəvi olaraq vətəndaĢlıq hüququ 

qazanar. Vətənpərvər Ģairimiz Məmməd Araz əbəs yerə demirdi ki, ―Vətən daĢı 

olmayandan, olmaz ölkə vətəndaĢı!‖ 

XX əvvəllərində ictimai-siyasi fikrin təĢkili və tənzimlənməsində, 

informasiya mühitinin formalaĢmasında, milli özünüdərk prosesində ana dilli 

mətbuat nümunələri əhəmiyyətli rol oynayıb. ―Füyüzat‖ jurnalı və onun 

redaksiya heyətinin xidmətləri bu mənada diqqətəlayiqdir. ―Füyüzat‖ kəlməsi 

mənĢəcə ərəb sözü olub, mənası həyat gerçəkliklərini duymaq, dərk etmək, 

onlardan həzz almaq deməkdir. Jurnalın səhifələrində onun baĢ redaktoru Əli 

bəy Hüseynzadə ilə birlikdə Məhəmməd Hadi, Mirzə Ələkbər Sabir, Hüseyn 

Cavid, Səid Səlmasi, Abdulla ġaiq, Əhməd Kamal və baĢqa müəlliflərin 

müxtəlif mövzulu yazıları dərc edilirdi. ―Füyuzat‖çılar Azərbaycanda 

demokratizmin qələbəsinə çalıĢır, ictimai həyatda, milli ədəbiyyat və 

mədəniyyətdə islahatların aparılmasını məqsəd bilirdi. Bu mənada Əli bəy 

Hüseynzadə baĢda olmaqla Füyüzatçıların məĢğul olduğu əsas problemləri qısa 

Ģəkildə belə təsnif etmək olar: türkləĢmək, islamlaĢmaq, avropalaĢmaq 

(müasirləĢmək), azərbaycançılıq, demokratik axtarıĢlar, dildə, fikirdə, iĢdə birlik 

konsepsiyasına əsaslanan ortaq türk dili ədəbiyyatı və mədəniyyətinin 

yaradılması, ―Ġttihad və tərəqqi‖ ideyasını yürütmək və Turançılığı təbliğ etmək, 

ictimai-siyasi Ģüurda reformların aparılması, yenilikçilik hərəkatını 

gücləndirmək və s. Bütün bunları nəzərə alaraq demək olar ki, ―Füyüzat‖ jurnalı 

Azərbaycanda və türk müsəlman dünyasında milli azadlıq və müstəqillik 

uğrunda mübarizənin ədəbiyyatda və mətbuatdakı sərkərdəsidir. (4. Səh. Bu 

mübariz dərgi istiqlal hərəkatına mütəĢəkkil, nizamlı bir ordudan artıq xidmət 

göstərmiĢdir desək yanılmarıq. Belə ki, XX əsrin əvvəllərində fanatizm, cəhalət 

və gerilik əlehinə, sovet dövründə bolĢevizm pərdəsi altında milli dəyərlərin 

əridilməsi proseslərinə qarĢı mübarizəyə məhz ―Füyüzat‖, bilavasitə, Əli bəy 

Hüseynzadə baĢçılıq etmiĢdir. Azərbaycana, türk-müsəlman dünyasına və 
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Qafqaza istiqlal məfkurəsinin, demokratiya ab-havasının ən zəruri və Ģərəfli 

yükünü gətirmiĢ  ―Füyüzat‖ jurnalı özünün dərin ideya məzmununa, forma və 

üslubuna görə Qərbin ən tanınmıĢ mətbuat orqanları ilə yanaĢı durmaq 

imkanlarına malik, Azərbaycanda Qərb standartları ilə nəĢr olunan mükəmməl 

ġərq jurnalı olub. Əli bəy Hüseynzadəyə görə mətbuat xalqın həyat tarixi, nicat 

yoludur. Onun fikrincə mətbuat xalqa xidmət vasitəsi, həqiqətlər carçısı, 

türkçülüyün daĢıyıcısı olmalıdır. Digər fəaliyyətləri ilə yanaĢı məhz mətbuat 

vasitəsilə xalqa xidmətin ən gözəl örnəyini Əli bəy Hüseynzadə öz nümunəsində 

göstərmiĢdir. 

Milli özünüdərk qısa müddətdə formalaĢan məfhum deyil, uzun bir tarixi 

prosesin məhsuludur. Bu prosesdə əməyi olanlar daim xatırlanmalı, gənc nəslə 

nümunə kimi göstərilməli, fəaliyyətləri hər zaman dəyərləndirilməli və 

iĢıqlandırılmalıdır. Əli bəy Hüseynzadənin təbirincə desək, qırmızı qaranlıqlarda 

cəmiyyətə yaĢıl iĢıq olanlar məhz həmin cəmiyyət tərəfindən yaĢadılmalıdır ki, 

bu gün və gələcəkdə onları nümunə götürərək vətən üçün ―YaĢıl iĢıq‖ 

yandıranların sayı çox olsun və ölkəmiz daim iĢıqlı gələcəyə doğru addımlasın. 

Necə ki, Əli bəy Hüseynzadə üç  rəngli bayrağımızın ideyasını verməklə 

Vətənimizdə heç vaxt sönməyən ―Göy, qırmızı və yaĢıl‖ iĢıq yandırmağı 

bacardı. 
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РЕЗЮМЕ 

ТАРАНА АЛИЕВА 

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ В ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛИ БЕКА 

ГУСЕЙНЗАДЕ 

В статье рассматривается процесс национального самосознания в жизни и 

деятельности Али бека Гусейнзаде, гения, занимающего уникальное место в истории 

Азербайджана. Когда мы смотрим на его жизненный путь, мы видим, что он один из 

наших лидеров, который своей многогранной деятельностью призвал народ к 

национальному пробуждению. Поэтому в статье подробно освещены вопросы 

национального самосознания в общественно-политической и педагогической 

деятельности Али бека Гусейнзаде. А.Гусейнзаде, который с болью в душе относился к 

невежеству и отсталости общества, вместе с передовыми интеллектуалами того времени 

пытался вовлечь народ в эту работу, исходя из роли науки и образования. Поэтому 

взгляды Али бека Гусейнзаде на образование были проанализированы и отражены в 

статье. Также была рассмотрена его деятельность в области печати, проанализирована и 

обобщена роль журнала «Фюйзат» в процессе национального самосознания. 

 Ключевые слова: Али-бек Гусейнзаде, национальное самосознание, тюркизм, 

общество, образование. 

 

SUMMARY 

TARANA ALIYEVA 

NATIONAL SELF-AWARENESS IN THE LIFE AND ACTIVITIES OF ALI BEY 

HUSEYNZADE 

The article examines the process of national self-awareness in the life and activities of Ali 

Bey Huseynzade, a genius who has a unique place in the history of Azerbaijan. When we look at 

his life path, we see that he is one of our leaders who called the people to national awakening 

with his multifaceted activities. Therefore, in the article, the issues of national self-awareness in 
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Ali Bey Huseynzade's socio-political and pedagogical activities were explained in detail. A. 

Huseynzade, who approached the ignorance and backwardness of the society with great 

heartache, along with the leading intellectuals of the time, tried to involve the people in this 

work, based on the role of science and education. Therefore, Ali Bey Huseynzade's views on 

education were analyzed and reflected in the article. Also, his activities in the press field were 

reviewed and the role of "Füyzat" magazine in the process of national self-awareness was 

analyzed and summarized. 

 Key words: Ali Bey Huseynzade, national self-awareness, Turkism, society, education 

 
 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 
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PEDAQOJĠ PROSESDƏ MÜASĠR TƏLĠM METODLARI 

  

 Azərbaycanda müstəqillik və milli ideologiyamıza uyğun, ümumbəĢəri dəyərlərə, 

demokratik və dünyəvi prinsiplərə əsaslanan müasir təhsil sisteminin yaradılması, onun idarə 

edilməsinin təkmilləĢdirilməsi,  demokratik qaydalara uygunlaĢdırılması, dövlət- ictimai  

xarakterinin  gücləndirilməsi və özünüidarə prinsiplərinin həyata keçirilməsindən asılıdır. 

Tədris prosesinin mürəkkəbliliyi onun elmi təĢkili, məhsuldarlılığının yüksəldilməsi,tələbə 

fəallığının artması nəticədə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə səbəb olur. Strateji təsir 

gücünün formalaĢmasının tapılması göstərilən amillə bağlıdır.Dövlət proqramı səviyyəsində  

strateji iĢtirakçı  olan  təhsildə bir çox ciddi islahatlar həyata keçirilir.Dövlət əhəmiyyəli 

problemin uğurlu həlli  təhsil imkanlarından səmərəli istifadədən asılıdır.Tədris prosesində 

tənqidi təfəkkür metodundan istifadə etməklə yeni tədris metodları ilə bağlı təĢkil olunmuĢ 

treninqlərin müvafiq mərhələlərini keçmiĢ müəllimər müəyyən praktiki vərdiĢlərə yiyələnirlər. 

Müəyyən addımlar kimi  dəyərləndirilən bu nailiyyətlərin ölkə miqyasında geniĢləndirilməsi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar sözlər: təhsil, təlim, təfəkkür, yenilik, vərdiĢlər, 
 

          Azərbaycanda müstəqillik və milli ideologiyamıza uyğun, ümumbəĢəri 

dəyərlərə, demokratik və dünyəvi prinsiplərə əsaslanan müasir təhsil sistemi 

onun idarə edilməsinin təkmilləĢdirilməsi,  demokratik qaydalara uygunlaĢdırıl-

ması, dövlət- ictimai  xarakterinin  gücləndirilməsi və özünüidarə prinsiplərinin 

həyata keçirilməsindən asılıdır. Tədris prosesinin mürəkkəbliliyi onun elmi 

təĢkili, məhsuldarlılığının yüksəldilməsi,tələbə fəallığının artması nəticədə təhsi-

lin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə səbəb olur. Strateji təsir gücünün formalaĢma-

sının tapılması göstərilən amillə bağlıdır. Dövlət proqramı səviyyəsində  strateji 

iĢtirakçı  olan  təhsildə bir çox ciddi islahatlar həyata keçirilir. Dövlət əhəmiyyəli 

problemin uğurlu həlli  təhsil imkanlarından səmərəli istifadədən asılıdır.Tədris 

prosesində tənqidi təfəkkür metodundan istifadə etməklə yeni tədris metodları ilə 

bağlı təĢkil olunmuĢ treninqlərin müvafiq mərhələlərini keçmiĢ müəllimər müəy-

yən praktiki vərdiĢlərəyiyələnirlər. Müəyyən addımlar kimi  dəyərləndirilən bu 

nailiyyətlərin ölkə miqyasında geniĢləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Demokratik prinsiplər əsasında fəaliyyətimizin tənzim olunması – atılan 

addım bizi düĢündürməlidir. Məhz buna görə də ixtisasından asılı olmayaraq hər 

bir tələbə təlim əməyinin forma və üsullarının mahiyyətini,iĢin təĢkili qayda-

larını mükəmməl bilməli, ona uyğun olaraq müstəqil fəaliyyət göstərməlidir. 

Müstəqil dövlət quruculuğu zamanı yüksək intellektual səviyyəli Ģəxsiy-

yətlərin yetiĢdirilməsi təhsil sahəsində çalıĢan pedaqoqların qarĢısında duran ən 

mühüm vəzifələrdəndir. Bu məqsədlə strateji sahə olan təhsildə, dövlət proqramı 

səviyyəsində çox ciddi islahatlar həyata keçirilir. Pedaqoji ədəbiyyatda təlimin 

qanun və qanunauyğunluqları haqqında müxtəlif fikirlər vardır. Bu problemi 

prof.N.Kazımov düzgün həll etmiĢdir. O,təlimin qanun və qanunauyğunluqlarını 

təlimin ünsürləri (müəllim və tələbə fəaliyyəti, təlimin məzmunu, vəzifələri, 

maddi-texniki və mənəvi-psixoloji mühit) arasındakı qarĢılıqlı əlaqə, asılılıq 
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əsasında yaranmıĢ, rabitələr üzrə səciyyələndirir. Məsələn, tədris mövzusunun 

xarakterindən asılı olaraq tətbiq edilən təlim üsullarının müxtəliflik dərəcəsi 

artdıqca mənimsəmə səviyyəsi yüksəlməsini təlimdə qanunauyğunluq adlandırır. 

Qanun Ģəklində isə belə ifadə olunur: təlim üsullarının müxtəlifliyindən 

mənimsəmənin asılılığı qanunu. 

Təlimin qanunauyğunluqlarını bilmədən bilik, bacarıq və vərdiĢlərə 

öyrənənlərin yiyələnmələri,onların psixoloji cəhətdən inkiĢafını təmin etmək 

mümkünsüzdür.Digər tərəfdən bilmək lazımdır ki,təlimin prinsipləri məhz 

həmin qanunauyğunluqlara söykənir.Prinsip latın sözü olub, baĢlıca tələb 

mənasında iĢlənir.Təlimin keyfiyyəti,onun prinsiplərindən düzgün istifadəsindən 

asılıdır.Təlimin prinsiplərinin səciyyələndirilməsi baxımından problemi təhlil 

etmək günün reallığı ilə səsləĢir.Bura daxildir:təlimin həyatla əlaqələndirilməsi, 

təlim üçün münasib Ģəraitin yaradılması, təlimdə fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə 

alınması, təlimdə əməkdaĢlıq, təlimdə düz və əksinə əlaqənin birliyi, təlimdə 

Ģüurluluq və fəallılıq,təlimdə elmilik, təlimin təhsilvericiliyi, təlimin tərbiyələn-

diriciliyi, təlimin inkiĢafyönümlülüyü, təlimdə əyanilik, təlimdə müxtəlif 

üsullardan istifadə, təlimdə bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsi və 

baĢqaları. Professor N.Kazımov təlim üsullarına aĢağıdakı Ģəkildə tərif 

vermiĢdir. Təlim mərhələlərinə uyğun olaraq müəllimin rəhbərliyi altında 

tələbələrin müəyyən biliklərə, bacarıq və vərdiĢlərə yiyələnməsi, tərbiyə 

olunması və inkiĢaf etməsi yollarına təlimin üsulları deyilir. 

Təhsildə gedən islahat xalqımızın milli-mənəvi xüsusiyyətlərindən, adət-

ənənələrindən, uzun illər ərzində Azərbaycanda bu sahədə formalaĢan mütərəqqi 

ideyalardan səmərəli istifadə etməyi tələb edir.Deyilənləri həyata keçirmək üçün 

mövcud problemləri dərindən öyrənməklə prioritet sahələr  müəyyən 

olunmalıdır. Məhz qeyd olunan müddəlara görə təhsil islahatı,təlim tədris 

prosesinin təkmilləĢdirilməsi, əhatəliliyiı mərhələlərlə öz həllini tapır. Birinci 

mərhələdə vətəndaĢların təhsil almaq hüququnu təmin edən,müasir tələblərə 

uyğun yeni təhsil sisteminin normativ hüquqi iqtisadi və informasiya bazasını 

yaratmaqla əlaqədar görüləcək təĢkilati iĢlər görülmüĢdür. Ġnsan, əsas 

fəaliyyətlərdən biri olan təlimin köməyi ilə bəĢəriyyətin təcrübəsinə yiyələnir. 

Təlim fəaliyyəti psixoloji proseslərlə qarĢılıqlı əlaqədə tənzimlənir. Ümumiy-

yətlə psixoloji proseslərin (diqqətin, qavrayıĢın, hafizənin, təxəyyülün, 

təfəkkürün,hisslərin,ifadənin) inkiĢafında təlim fəaliyyəti əsas rol oynayır. 

Aparılan psixoloji və pedaqoji tədqiqatlar nəticəsində sübut olunmuĢdur ki, təlim 

materiallarının Ģüurlu Ģəkildə mənimsənilməsində və mahiyyətin dərk 

olunmasında təfəkkürün digər psixoloji proseslərdən fərqli olaraq çox 

üstünlükləri vardır. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya baxımından baĢ verən 

yaxınlaĢmalar, aparılan islahatlarda səmərəli təlim fəaliyyəti nəticəsində 

qazanılan nailiyyətlər danılmazdır. 

ġəxsiyyət, insanın ictimai konkret həyat Ģəraitində özünün təlim və 

tərbiyəsində formalaĢır, belə olan təqdirdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin 

ehtiyac və tələblərinə uyğun olan Ģəxsiyyətin yetiĢdirilməsi təlimin baĢlıca 

məqsəd və vəzifəsidir. 

Təlim prosesinin optimallaĢdırılması, onun elmi təĢkili, səmərəsinin 

yüksəldilməsi tələbə fəallığının intensivləĢdirilməsi, nəticədə təhsilin keyfiyyətli 

olmasına səbəb olur. Dünyada gedən inkiĢaf prosesi ilə cəmiyyətdə yaĢayan 
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insanların mənəvi psixoloji və intellektual səviyyəsi arasında fərqin azalmasına 

nail olmaqla sivil dövlət yaratmaq mümkündür. Təhsilin strateji təsir gücündə 

olması, qeyd olunan faktorla bağlıdır. Yeni təlim metodları ilə əlaqədar təĢkil 

olunmuĢ treninqlərin müvafiq məĢğələlərini keçən müəllimlər tənqidi təfəkkür 

metodunun imkanlarından tədris prosesində istifadə etməklə müəyyən praktik 

bacarıqlar əldə edirlər. Ġlk addım kimi qiymətləndirilən bu nailiyyətləri ümumi 

respublika miqyasında geniĢləndirmək vacibdir. Təhsil islahatının həyata 

keçirilməsi prosesində dövlət proqramında təsbit olunan məqsəd, prinsip, 

mərhələlər, hüquqi baza, gözlənilən nəticələr öz əksini tapmalıdır. 

Yeni təlim metodları ifadəsini məzmununa görə təhlil etsək əsas diqqət 

bilik, bacarıq və vərdiĢlərin aĢılanmasında müəllimin pedaqoji ustalıq nümayiĢi 

etdirmə məharəti ön plana gətirilir. Məna və mahiyyət baxımından təlim anlayıĢı 

öz dəyərini saxlamaqla,yeni metodların seçilməsi, tətbiqi qaydalarına xidmət 

edir.Öyrənənə Ģəxsiyyət kimi yanaĢmadan onu hərtərəfli bərabərhüquqlu varlıq 

hesab etmək çox çətindir. Avtoritar münasibət bəsləməklə tədrisin mahiyyətini 

qiymətləndirmək qeyri mümkündür 

Qısa müddətli prespektivliyi əhatə edən ikinci mərhələdə təhsil sahəsinin 

sosial-iqtisadi sabitliyinin təmin edən problemlərin həll olunması və geniĢ 

miqyaslı islahatların aparılması üçün təĢkilati, hüquqi normativ, kadr, maliyyə, 

maddi-texniki, elmi, tədris-metodiki və informasiya təminatının təĢkili, yeni 

idarəetmə modelinin yaradılması nəzərdə tutulmuĢdur. Üçüncü mərhələdə 

Proqramda nəzərdə tutulan bütün digər tədbirlərin icra mexanizmi öz əksini 

tapmıĢdır. 

Məlumdur ki, təhsilin əsas məqsədlərindən biri hərtərəfli inkiĢaf etmiĢ 

insanın yüksək səviyyədə,elmi potensiala malik,rəqabətədavamlı tərbiyə 

olunmasıdır.Müasir dövrdə Ģəxsiyyətyönümlü təhsil siyasəti bu amili bir qədər 

də önə çəkir. Hərfi mənada tərbiyə haqqında olan elm- pedaqogika elmi, eyni 

zamanda təlim və yeni metoddur. Təhsil və inkiĢaf isə  müəyyən 

kateqoriyalardan  bəhs edir.Öyrədən və öyrənənin qarĢılıqlı məqsədyönlü 

fəaliyyəti olan təlim prosesi təhsil almaqla tərbiyələnib, psixoloji cəhətdən 

inkiĢaf etmək üçün baĢlıca vasitədir.Təlim prosesinin mahiyyəti, məzmunu, 

prinsipləri metodları və təĢkilat formalarını didaktika müəyyənləĢdirir. 

"Didaktika"- yunan sözü olub, -"öyrədirəm" deməkdir. Bu sözü ilk dəfə alman 

pedaqoqu V.RyaĢke (1571-1635),çex pedaqoqu Y.A.Komenski (1592-1670) 

elmə gətirmiĢlər.Dialektik proses olan təlimin özünəməxsus daxili ziddiyyətləri 

vardır.Ən mühüm cəhət ondan ibarətdir ki, həmin ziddiyyətlər hərəkətverici 

qüvvəyə malikdir. Məsələn; müntəzəm olaraq mürəkkəbləĢən tələbləri 

öyrənənlərin imkanları arasında yaranan ziddiyyətlərdə təlim daim əqli inkiĢafı 

qabaqlayır. 

GeniĢ məfhum olan təlimin keyfiyyəti, yerinə yetirilmə dərəcəsi 

öyrənənlərdə bilik, bacarıq və vərdiĢlərin formalaĢması ilə müəyyən 

olunur.Bilik, ağlın baĢlıca meyarı,, bacarıq və vərdiĢlər isə onun əsas 

göstəriciləridir.Təlim mərhələli olduğundan, burada öyrədənlər hər hansı 

mövzunu mənimsətməyin ardıcıllığını diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar. Tədris 

olunan bütün fənlər üçün demək olar ki, tədris mövzularını mənimsənilməsi 

mərhələləri əsasən eynidir. 
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Pedaqoji prosesə rəhbərliyin funksiyalarından biri də təlimdə 

öyrənənlərin tədris və idrak fəaliyyətinə nəzarətin təĢkilidir.Təlimdə nəzarət 

zamanı müəllimin öyrənən tərəfindən cavablandırdığı hər hansı anlayıĢın nə 

dərəcədə düzgün olmasının müəyyən etməklə özünün humanist münasibətini, 

demokratik yanaĢmasını nümayiĢ etdirmiĢ olur.Təlim prosesində tələbələr 

tərəfindən yol verilən səhvlərə müəllimin reaksiyası son dərəcə səmimi 

olmalıdır.Uzun illərin müĢahidələri göstərir ki,bir çox hallarda cüzi xətalara 

dözməyən müəllimlər,əsəbilik nümayiĢ etdirməli olurlar.Təlimdə nəzarət zamanı 

müəllim xeyirxah olmalı və müntəzəm olaraq öyrədənləri mövzu ilə əlaqədar 

düĢünməyə yönəltməli, dərketmə, düĢünmə, müstəqil iĢləmək, nöqsanları 

müəyyənləĢdirmələri barədə məlumatlandırmalıdır. Nəzarətin məzmunu tədris 

olunan fənnin xarakterindən və dərslərdən asılı olaraq dəyiĢir.Məsələn, nəzəri 

biliyin praktik iĢlərə tətbiqi üzrə bacarıqları aĢkar etmək istəyən müəllim 

təcrübələr təĢkil edir. Təlimdə nəzarət öyrənənin daxili aləmini açır-bu vaxt 

müəllim-onların nitq qabiliyyətinə, mühakimə yürütməyrinə, təhlil aparmalarına, 

müqayisə etmək bacarığına, məntiqli danıĢığına və bir çox keyfiyyətlərə xüsusi 

diqqət göstərməlidir. Nəzarətlər cari, tematik, dövrü, yekun, test formasında 

olur. 

Təlimdə müvəffəqiyyətin qiymətləndirilməsi pedaqoji prosesin 

mahiyyətinin onun istehlakçının maraq və tələbatına nə dərəcədə cavab verdiyini 

müəyyən edən meyardır. Fikrimizcə elektron hesablayıcı maĢınlar, test 

proqramlarının təlim prosesinə geniĢ tətbiqi, təhsilin yeni texnologiya üzərində 

qurulması belə neqativ hallan əsasən aradan qaldıracaqdır. Bilik, bacarıq və 

vərdiĢlərin qiymətləndirilməsi zamanı müəllim bir çox pedaqoji tələbləri 

kompleks Ģəkil də vəhdətdə nəzərə almalıdır. Təhsilin məqsədi,vəzifələri, 

məzmunu və üsulları-təlimin təĢkili sistemində toplanmıĢdır. Həmin sistemdə 

uzun inkiĢaf yolu keçən dərs aparıcı yer tutur.Təlimin əsas təĢkilat forması olan 

dərs mühüm xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir. Dərsdə qarĢılıqlı fəaliyyət bır-biri ilə 

Ģərtlənir. Beləliklə dərs ərzində müəllimin rəhbərliyi altında tələbələrin fəaliyyət 

tərzləri dəyiĢir. Hər hansı bir dərsə verilən pedaqoji tələblər yerinə yetirildikdə 

müsbət nəticə verir. Dərs prosesində didaktik quruluĢ müəyyən olunmaqla 

yanaĢı təhsilverici, tərbiyəedici və inkiĢafetdirici təsirlər vəhdətdə həyata 

keçirilməlidir. 

                                                     
ƏDƏBĠYYAT 

1.Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyası. Bakı 1995. 

2.Təhsil sahəsində islahatlar üzrə dövlət komissiyasınin iclasında ümummilli lider   H.Əliyevin 

yekun nitqi.2001..  

3. Azərbaycan  Respublikasının Təhsil  Qanunu  (layihə). 18mart1999. 

4..R.H.Cabbarov. Ġdarəetmənin məqsəd və vəzifələri(elmi məqalələr məcmuəsi). 

5. N.Kazımov.‖Ali məktəb pedaqogikası‖.Bakı,1999. 

6. M.Həsənov. Təlim prosesinin optimallaĢdırılması.Bakı,1983.    

 

РЕЗЮМЕ 

НАИЛЯ  ЮСИФОВА 

СОВРЕМЕННЫЕ   МЕТОДЫ   ОБУЧЕНИЯ   В    ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  

ПРОЦЕССЕ 
Создание современной системы образования в Азербайджане, основанной на 

общечеловеческих ценностях, демократических и светских принципах, в соответствии с 
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нашей независимостью и национальной идеологией, совершенствование управления ею, 

адаптация к демократическим правилам и  государство зависят от укрепле-

ния общественного характера, реализации принципов самоуправление. Комплексность 

учебного процесса, его научная организация, повышение его продуктивности, повышение  

интенсивности студенческой активности      в  результате  становятся    причиной повыше-

ния  качества  образования. Нахождение  у  образования  силы  стратегического влияния  

связано  с указанным  фактором.  В образовании,  являющимся  стратегическим 

участником, на  уровне  государственной  программы  проводятся в жизнь  многие 

серьезные реформы. Успешное разрешение проблемы общенародного значения зависит от  

продуктивного использования  возможностей обучения.  Педагоги, прошедшие 

соответствующие этапы  тренингов, организованных в связи с новыми учебными 

методами, используя в учебном процессе метод критического мышления, приобретают 

определенные  практические навыки. Эти достижения, оцениваемые как  определенные 

шаги,  важно расширять в общереспубликанском масштабе. 

Kлючевые слова: образование, тренинг, мышление, новизна, привычки,  

                                                                             

SUMMARY 

 NAILA YUSIFOVA  

MODERN TRAINING METHODS IN THE PEDAGOGICAL PROCESS 

The creation of a modern education system in Azerbaijan based on universal values, 

democratic and secular principles in accordance with our independence and national ideology, 

improvement of its management, adaptation to democratic rules and the state depend 

on strengthening of the public character, and implementation of the principles of self-

governance. The complexity of education process, its scientific organization, increasing the 

effectiveness, intensification of student activity consequently causes quality of education. The  

strategic impact of the training to be able to due to the aforementioned factors. The training of 

intellectual leveled identities in the field of establishment of independent government the most 

important task facing instructors working in education. In this aim, there are implemented very 

serious reforms in the level of government program in education being strategic field. The 

teachers teaching appropriate sessions of trainings organized in relation with new training 

methods get some practical skills by using from the method of critical thinking in the process of 

learning opportunities. It is important to expand in national scale of these achievements 

evaluated as a first step.  

Keyword: education, training, thinking,  news, habit, goal, ability. 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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PEġƏ FƏALĠYYƏTĠNĠN EFFEKTĠVLĠYĠNĠN TƏMĠN EDĠLMƏSĠNDƏ VƏ 

ġƏXSĠYYƏTĠN ĠNKĠġAFINDA EMOSĠONAL ĠNTELLEKTĠN ROLU 

 

Beləliklə, bu məqalənin əsas məqsədi müasir cəmiyyətimizdə böyük əhəmiyyət kəsb edən 

emosional intellektin peĢəkar fəaliyyətin effektivliyinə təsirini öyrənməkdir. Göstərilən xidmətin 

keyfiyyəti, müĢtərilərin və ya resursların komplekləĢdirilməsi, menecerlərin fəaliyyəti və onların 

emosional vəziyyətləri istənilən Ģirkət və ya təĢkilatın uğur qazanmasında mühüm xüsusiyyətlər 

hesab olunur. Bu tədqiqatın məqsədi emosiyaların və emosional zəkanın Ģəxsiyyətin inkiĢafına 

təsirini nəzəri cəhətdən araĢdırmaqdır. 

Açar sözlər: emosiya, emosional intellekt, peĢə fəaliyyəti, bədən dili 

 

Ġstənilən sahədə mütəxəssisin effektiv peĢəkar fəaliyyətindən danıĢarkən, 

təkcə bu peĢəyə xas olan zəruri bacarıqlar deyil, həm də inkiĢaf etmiĢ emosional 

intellektə malik olmağı nəzərdə tutulur. Yüksək səviyyəli emosional intellekt 

insanın ünsiyyət bacarıqlarını, sensor-empatik bacarıqlarını, habelə digər 

insanların emosiyalarını tanımaq və öz emosiyalarının idarəetmək, tənzimləmək 

qabiliyyətini təkmilləĢdirməklə peĢə keyfiyyətlərin yüksəlməsinə kömək edir. 

XX əsrin 60-cı illərindən baĢlayaraq emosional intellekt anlayıĢı bir çox 

tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuĢdur. Bu tədqiqatçılardan K.ġtayner, 

R.Bar-On , C.Mayer və P.Salovey, D.Qoulman və b. alimləri xüsusilə qeyd 

etmək olar. Müasir dövrümüzdə P.Ekman, Alan və Barbara Pizin, P.Meyerin və 

C.Navarronun tədqiqatlarında, xüsusən də bədən dili, profaylinq, fizioqnomika 

elmlərində  emosional intellektin vacib olduğu vurğulanır. 

Bu sahə üzrə tədqiqatlar aparan müəlliflərin fikirlərini birləĢdirsək, deyə 

bilərik ki, emosional intellektin mövcudluğu nəticəsində özümüzün və digər 

insanların emosiya və hislərini, düĢüncələrini, habelə insanın qərar və 

davranıĢlarını təhlil edərək manipulyasiya qabiliyyətini təmin etmək olar. 

Bu gün emosional intellektin birbaĢa peĢə bacarıqlarından daha vacib 

funksiyaları yerinə yetirdiyi bir çox sahələr (reklam, biznes, hüquq, psixologiya, 

jurnalistika və s.) var. Bu sahələr üzrə mütəxəssisin prioritet vəzifəsi pasientin və 

həmkarlarının emosiyalarını, niyyətlərini və yalanlarını qeyri-instrumental 

Ģəkildə - səs modulyasiyaları, motor impulsları, avtonom sinir sisteminin iĢi və 

əlbəttə ki, qarĢıdakı Ģəxsin nitqinin leksik məzmunu, insanın davranıĢını, 

bədəninin plastikliyindəki dəyiĢiklikləri, üz ifadələrinin dinamikasını müĢahidə 

etməklə tanımaq bacarığıdır. [5, s. 78-79]. 

P.Ekmanın araĢdırmasına görə, insanın əsl emosiyalarını təyin etmək üçün 

ən etibarlı mənbə onun mimik kodlarıdır (FACS-Facing Action Coding System). 

Üz ifadələrinin təhlili yalanı dəqiq yoxlamaq və insanın hazırda hansı emosiya 

və ya emosiyaların qarıĢığını yaĢadığını baĢa düĢmək üçün ən inandırıcı üsuldur 

[6, s.18]. P.Ekman 7 əsas emosiyanın olduğunu qeyd edir ki, onların da 
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əksəriyyəti insan mimikalarını formalaĢdırır. O, buraya aĢağıdakıları daxil 

edirdi: 

- qəzəb; 

- qorxu; 

- təəccüb; 

- ikrah; 

- məhəbbət; 

- qəm və kədər; 

- sevinc, xoĢbəxtlik [6, s. 13]. 

Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, təqdim olunan təsnifat qərb 

psixologiyasının ənənəsi kontekstində keçərlidir. Çünki digər mədəniyyətlərdə - 

məsələn, Tibetdə - onlar emosional vəziyyətlərin fərqli təsnifat paradiqmasına 

riayət edirlər [7, s. 64-65]. 

Sübut edilmiĢdir ki, emosiyaların ifadəsi həm mədəniyyətlər daxilində, 

həm də mədəniyyətlərarası məkanda universaldır, buna görə də mimik siqnallara 

etibar edə bilərik. Burada, göstərilən emosiyanın intensivliyi və spesifikliyi bir 

çox amillərdən asılıdır: 

- həmsöhbətlər arasında münasibətlərin konteksti və onların bir-birinə 

münasibətdə statusu; 

- insanın Ģəxsi psixoloji xüsusiyyətləri, o cümlədən onun emosional 

intellekt səviyyəsi; 

- emosiyaya səbəb olan qıcıqlandırıcının intensivliyi [6, s. 76]. 

Yadda saxlamaq lazımdır ki, insanın üz ifadəsi yalnız emosiyanın təzahür 

forması demək deyil, həm də onun əksidir. Bu o deməkdir ki, insan o qədər zəif 

və ya onun tərəfindən güclü idarə oluna bilən elə bir emosiya yaĢaya bilər ki, 

onun intensivliyi üz əzələlərini stimullaĢdırmaq üçün kifayət etməsin. Nəticədə 

isə biz həmin Ģəxsin üzündə emosiyaya uyğun ifadə alınmadığının Ģahidi olarıq. 

Bu zaman biz həmsöhbətin bu mövzuya münasibəti barədə nəticə çıxarmaq üçün 

söhbətin sonrakı gediĢatında baĢqa əlamətlərə istinad etməyə məcbur olacağıq. 

P.Ekman iddia edir ki, bu və ya digər Ģəkildə, hər bir emosiya üz əzələlərinin  

xüsusi qruplarının daralması nəticəsində təzahür olunur. Cədvəl 1-də onlara daha 

da ətraflı Ģəkildə baxaq. 

Cədvəl 1 

Ġnsanın emosional vəziyyətlərinin mimikalarla əlaqəsi 
№ Emosiya Emosiyaların mimik əlamətləri 

1 Qəzəb AĢağı salınmıĢ və düzlənmiĢ qaĢlar; üst göz qapaqlarının yuxarı 

qaldırılması; bir az qaldırılmıĢ alt göz qapaqları; sıxılmıĢ və gərgin 

dodaqlar (qəzəbin dərəcəsindən asılı olaraq düzbucaqlı Ģəklini də ala 

bilərlər); çıxıntılı çənə; sıxılmıĢ diĢlər; parıldayan gözlər; geniĢlənmiĢ 

burun dəlikləri [6, s. 172-179]. 

2 Qorxu Yuxarı qaldırılmıĢ və bir qədər gərgin alt göz qapaqları; qaldırılmıĢ və 

düzlənmiĢ qaĢlar; aĢağı salınmıĢ çənə; uzanan ağız; yığılmıĢ dodaqlar [6, s. 

202-209]. 

3 Təəccüb QaldırılmıĢ, düz olmayan qaĢlar; yuxarı və ya aĢağı qaldırılmıĢ göz 

qapaqları; açıq ağız [6, s. 202-209]. 

4 Nifrət QaldırılmıĢ yuxarı dodaq; bir az irəli və qaldırılmıĢ alt dodaq; dərin 

nazolabial qırıĢlar; geniĢlənmiĢ burun dəlikləri; qırıĢmıĢ burun büküĢləri; 

burun körpüsündə qırıĢlar; qaldırılmıĢ yanaqlar, aĢağı salınmıĢ qaĢlar; 

gözlərin künclərində qırıĢlar [6, s. 227-230]. 
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5 Qəmginlik QaldırılmıĢ və yastı küncləri olan qaĢlar; qaĢlar arasında Ģaquli qırıĢ; yuxarı 

göz qapaqlarının aĢağı salınması; gözləri bir az qıymaq və təbəssümü 

xatırladan ağzın küncləri; alt dodaq və çənə arasında qabarıqlıq; qaldırılmıĢ 

yuxarı dodaq [6, s. 129-139]. 

7 Sevinc Emosiyaya uyğun olaraq uzanan dodaqlar; açıq ağız; gözlərin künclərində 

səmimi təbəssümü fərqləndirən qırıĢlar [6, s. 251-260]. 

  Bu əlamətlər hər bir insanda özünəməxsus tərzdə təzahür edir. Müəyyən 

edilmiĢdir ki, həm mənfi, həm də müsbət emosional oyanmalarda baĢ beyin 

yarımkürələri qabığının bütün neyronları generalizə olunmuĢ Ģəkildə iĢtirak edir. 

Yəni beyin qabığın bütün neyronları emosional oyanmaya cəlb olunur. Hər hansı 

bir emosiya baĢ beyin yarımkürələri qabığına qalxan istiqamətdə çatmaqla, 

insanın psixi fəaliyyəti formasında öz əksini tapır. Emosional oyanma həmiĢə 

limbiq strukturlardan enən istiqamətdə somatik və vegetativ sinir sisteminə, 

beyin strukturlarının və hipofizin müvafiq hormonları vasitəsilə eninəzolaqlı 

əzələlərə, daxili sekresiya vəzilərinə və oradan da daxili orqanlara gəlir. 

Nəticədə, emosional oyanma periferik komponentləri özü ilə əlaqələndirir. Bu 

prosesə Amerika fizioloqu U.Kennon diqqət edərək belə hesab edirdi ki, 

emosional vəziyyət orqanizmin xüsusi hormonal vəziyyəti olub, orqanizmin 

adrenalinlə təhciz edilməsidir. 

 
                         ġəkil 1. Emosional dəyiĢkənliyin bədən xəritəsi  

1984-cü ildə U.Ceyms bugün yenidən gündəmdə olan emosiyaların 

periferik fizioloji təzahürlərini gündəmə gətirmiĢdir. Belə ki, o, hələ 

psixologiyada ruh anlayıĢının müzakirə olunduğu illərdə, ilk dəfə olaraq fiziki 

bədən anlayıĢını da psixologiyaya daxil etmiĢdir. U.Ceymsə görə ―insan 

qorxduğu üçün titrəməz, titrədiyi üçün qorxar‖. U.Ceymsin düĢündüyü 

emosiyalarla əlaqəli  sxemlər öz əksini aĢağıdakı Ģəkillərdə tapmıĢdır. 
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                   ġəkil 2. U.Ceymsə göre emosiyaların yaranması yolları 

Bu məsələni araĢdıran digər tədqiqatçı isə, talamusun emosiyalardakı 

rolunu vurğulayan Valter Kennon idi. V.Kennona görə talamus emosiyaların 

inteqrasiya olunduğu bir mərkəz idi. 

         
Fizioloq F. Bard, Kennonun fikirlərini dəstəkləyərək apardığı araĢdırma-

larda hipotalamusun emosiyaların yaranmasında əsas rol oynadığını qeyd edirdi. 

Sonradan aparılan bu tədqiqatlar elmi ədəbiyyatlarda Kennon-Bard nəzəriyyəsi 

adı ilə tanınır. Bu nəzəriyyəyə görə emosional reaksiya yalnız hipotalamusun 

sağlam, zədələnməyə məruz qalmadığı təqdirdə mümkündür. Hipotalamusun 

üzərindəki beyin toxuması tamamilə çıxarılsa belə, hücum və aqressiv davranıĢı  

yenə də müĢahidə etmək mümkündür. Belə ki, hipotalamusun götürülməsi 

aqressiv davranıĢın azalması ilə nəticələnmiĢdir. Qalan simptomlar isə yalnız 

aqressiv davranıĢın avtonom əlamətləri idi. Aqressiv davranıĢın subyektiv tərəfi 

olmadığı üçün, Bard meydana çıxan bu reaksiyaya ―Yalançı quduz‖(Sham Rage) 

adını verdi. Yalançı quduz adı verilən bu vəziyyətdə aqressiv reaksiya müəyyən 

bir məqsədə yönəldilmir. Heyvan yalnız qəzəbli olur, ancaq qəzəbinin hədəfi və 

məqsədi olmur. 

Hər hansı bir emosiyanın təzahürü heç də həmiĢə ona uyğun gələn bütün 

emosional əlamətlərin görünüĢü ilə xarakterizə olunmur [6, s. 84]. Çox vaxt 

peĢəkar fəaliyyətimizdə yoxlanılması bizim üçün daha vacib olan minimal 

intensivliyin emosiyaları ilə qarĢılaĢırıq. Məsələn, qəzəb emosiyası bir az 

sıxılmıĢ dodaqlar və aĢağı qaĢlar vasitəsilə, yəni digər əlamətlərin iĢtirakı 

olmadan da özünü göstərə bilər. Çünki bu emosiya özünü yalnız dərin nazolabial 

qırıĢlar vasitəsilə də göstərə bilər. 

Eyni zamanda, qaldırılmıĢ qaĢlar bir insanın təəccüblü vəziyyətdə 

olduğuna zəmanət vermir. Belə bir mimika qorxu və ya diqqət vəziyyətini də 

göstərə bilər. Buna görə də insan davranıĢında həmiĢə onun vəziyyətini 

xarakterizə edən iki, üç və ya daha çox əlamətdən ibarət siqnallar zəncirini 

axtarmaq lazımdır. 

U.Ceyms 
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Bundan əlavə, emosiyaların təzahürü müddətinə, onun simmetrik və ya 

asimmetrik olmasına diqqət yetirilməlidir. Çox uzun və ya çox qısa emosional 

ifadələr emosiyaların qeyri-səmimiliyini göstərir. Çünki qeyri-səmimilik zamanı 

Ģəxs arzuolunmaz üz ifadəsini boğmağa, bir ifadəni gizlətməyə və ya təqlid 

etməyə çalıĢdıqda, bəzi əzələ daralmaları üzün yalnız bir tərəfində görünə bilər. 

PeĢə fəaliyyətində iki və ya daha çox emosional əlamətləri ehtiva edən 

konvergent üz ifadəsi ilə də qarĢılaĢırıq. Bu vəziyyət insan bir stimula cavab 

olaraq bir neçə emosiya yaĢadıqda, üz ifadəsini idarə etməyə çalıĢdıqda və ya bir 

emosiyanı digəri ilə maskaladıqda yarana bilər. P. Meyerin fikrincə, bu halda, 

üzün yuxarı hissəsinə qaĢ-dodaq arası məsafəyə, yəni vizual zonaya daha çox 

güvənməliyik [3, s. 107]. 

P.Ekmanın qeyd etdiyi kimi, müəyyən motor impulsları vəziyyətlərin 

yoxlanılmasında mühüm rol oynayan müəyyən emosiyalara uyğundur. Məsələn, 

qəzəblənəndə qəzəbimizə səbəb olan mənbəyə doğru hərəkət edə bilərik. Qorxu 

və ikrah emosiyası zamanı isə, əksinə, obyektdən uzaqlaĢırıq [6, s. 87-89]. 

PeĢə fəaliyyətində emosional intellekt, həmçinin qeyri-verbal komponent-

ləri özündə cəmləĢdirən bədən plastisiyasının siqnallarını fərq etmək və düzgün 

Ģərh etmək bacarığı ilə də özünü göstərir: 

- əllərin və barmaqların siqnalları; 

- gövdə nahiyənin siqnalları; 

- duruĢ forması və ayaqların siqnalları [6, s. 131-133]. 

Bədən dili siqnallarını yoxlayarkən, həm statik, həm də dinamik 

xüsusiyyətlərə nəzər yetirmək vacibdir. Yüksək emosional intellektə malik bir 

mütəxəssisin diqqətini çəkən obyektlər həmsöhbətin duruĢu, jestlərin 

xüsusiyyətləri, davranıĢının əsasını əks etdirən baĢın, qolların, bədənin və 

ayaqların vəziyyəti və s. əlamətlər olmalıdır.  

Bir insanın vəziyyətini və niyyətlərini uğurla yoxlamaq üçün onun qeyri-

verbal siqnallarını kompleks Ģəkildə təhlil etmək lazımdır. BaĢqa sözlə desək, 

əllərin verdiyi siqnalları ayaqlardan təcrid olunmuĢ Ģəkildə Ģərh etməməlisiniz 

və ya əksinə. Bədən dili üzrə tədqiqatlar aparan, A.Piiz və C.Navarro insanlar 

tərəfindən qəbul edilən aĢağıdakı ümumi pozaları müəyyən etmiĢdirlər: 

- açıqlıq və qapalılıq pozaları; 

- güvən və güvənsizlik pozaları; 

- stress və rahatlıq pozaları; 

- fəaliyyətə hazırlıq pozaları; 

- üstünlük pozaları [7, s. 111-116]. 

Beləliklə, açıqlıq və qapalılıq pozaları, eləcə də güvən və güvənsizlik, 

insanın müəyyən bir mövzunun müzakirəsinə meylinin dərəcəsini göstərir 

(məsələn, qolların və ya ayaqların çarpaz qoyulması). Həmçinin, həmsöhbətin 

əhval-ruhiyyəsi və ya emosional vəziyyəti haqqında yalnız bu qeyri-verbal 

əlamətlərə əsaslanaraq nəticə çıxarmaq məsləhət görülmür, çünki belə bir duruĢ 

bu Ģəxs üçün adət edilmiĢ hal da ola bilər. Buna görə də müĢahidələri 

təsdiqləyən əlavə siqnallar da axtarmaq lazımdır. 
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РЕЗЮМЕ 

НАЗРИН АСАДОВА  

РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

Таким образом, основной целью данного исследования является изучение влияния 

эмоционального интеллекта на эффективность профессиональной деятельности, что имеет 

большое значение в нашем современном обществе. В успехе любой компании или 

организации важными характеристиками считаются качество обслуживания, привлечение 

клиентов, ресурсов и деятельность менеджеров, а также их эмоциональные состояния. 

Целью данной работы является теоретическое исследование влияния эмоций и 

эмоционального интеллекта на развитие личности. 

Ключевые слова: эмоция, эмоциональный интеллект, профессиональная 

деятельность, язык тела 

 

SUMMARY 

NAZRIN ASADOVA  

THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN ENSURING PROFESSIONAL 

EFFICIENCY AND PERSONALITY DEVELOPMENT 

Thus, the main goal of this article is to study the effect of emotional intelligence on the 

effectiveness of professional activity, which is of great importance in our modern society. In the 

success of any company or organization, quality of service, acquisition of customers, resources, 

and the activities of managers, as well as their emotional states, are considered important 

features. The purpose of this work is to theoretically investigate the impact of emotions and 

emotional intelligence on personality development. 

Keywords: emotion, emotional intelligence, professional activity, body language 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MÜASĠR DÖVRDƏ ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ TƏHSĠL UĞURLARI 

 

Məqalədə təlim prosesində Ģagirdlərin intellektual səviyyələri ilə akademik uğurları 

arasındakı əlaqənin xüsusiyyətləri, təlimin keyfiyyətinin artırılması, Ģagirdlərin intellektual 

qabiliyyətlərinin ölçülməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiĢdir.  

Müasir dövrdəki təhslin keyfiyyəti, onun inkiĢaf etdirilməsi, bilik, bacarıq, mədəniyyət, 

sosial həyat və digər göstəricilərin təlim prosesində Ģagirdlərin intellektual səviyyəsinin və 

qazandığı uğurlar haqqında geniĢ bəhs edilmiĢdir. 

Məqalədə Ģagirdlərin məktəbə hazırlıq qruplarından baĢlayaraq onların məktəb mühitinə 

uyğunlaĢması, bilik, bacarıq və vərdiĢlərinin formalaĢdırılması, sonradan isə ibtidai siniflərdə 

onların tamlıq, Ģüurluluq, sistemlilik, ümumiləĢdiricilik və s. uğurlarından danıĢılmıĢdır. 

Culfa rayon məktəblərində apardığım tə 

dqiqatlardan, Ģagirdlərin uğurlarından, təhsilin yüksək səviyyəyə gəlməsindən, yeni 

texnologiyalardan və bu texnologiyaların təhsilə müsbət təsirindən geniĢ Ģəkildə bəhs edilmiĢdir.  

Ən nəhayət ki, məqalədə tədqiqat nəticələrinin ümumiləĢdirilməsi, mövcud intellektual 

həddə çatması, göstəricilərin yüksək olması, Ģagirdlərin uğurları ilə intellektual səviyyələri 

arasında ciddi asılılığın olması haqqında ətraflı Ģəkildə izah edilmiĢdir. 

Açar sözlər: intellekt, keyfiyyət, inkiĢaf, bacarıq, sistemlilik, Ģüurluluq, təfəkkür, təcrübə, 

qabiliyyət, uğurlar, öyrətmək, öyrənmək 

 
Müasir dövrdə təhsilin keyfiyyəti və inkiĢaf etdirilməsi cəmiyyətin 

inkiĢafını təmin edən göstəriciyə çevrilmiĢdir. Təhsil sahəsində inkiĢaf dedikdə, 

əvvəlcədən müəyyən edilmiĢ normativlərə Ģagirdlərin səviyyəsi və təhsil 

sisteminin durumu baĢa düĢülür (1.s.79). 

Təhsilin inkiĢafı təkcə Ģagirdlərin yiyələndiyi bilik, bacarıq səviyyəsi deyil, 

həm də onun dünyaya, cəmiyyətin inkiĢafına münasibətlərini göstərən Ģəxsi 

keyfiyyətdir. 

ġəxsi keyfiyyət dedikdə, onun bilik və bacarıq sisteminə malik olmasından 

baĢqa, eyni zamanda mədəniyyət, sosial həyat və s. kimi dərslikləri də 

mənimsəməsi səviyyəsi baĢa düĢülməlidir. Ona görə də Ģagirdlərin təhsil 

uğurları tamlıq, Ģüurluluq, sistemlik, çeviklik, ümumiləĢdiricilik və digər 

göstəriciləri təlim prosesində yekun nəticə kimi qəbul edilməli, təlim prosesində 

təhsil uğurları təhsilin müəyyən mərhələsindəki tələbata uyğun effektliyi təmin 

edən təlimin əsas xarakteristikası kimi baxılmalıdır. 

Təhsildə əsas uğurlara Ģagirdlərə verilən bilik, bacarıq və vərdiĢlərin dövlət 

standartlarına hansı səviyyədə uyğunluğunu müəyyənləĢdirən və uğurlara xidmət 

edən baĢlıca amil kimi baxmaq lazımdır. Orta məktəblərdə uğurlar mürəkkəb və 

çoxparametrlidir. Buna görə də daha ətraflı tədqiq edilməlidir. 

Nəticə ilə keyfiyyət arasında birbaĢa əlaqələr olduğundan əldə olunan 

nəticələrə tədris-təlim prosesində və onun üçün yaradılan Ģəraitdən kənar 

baxmaq olmaz. 

Orta məktəb Ģagirdlərinin uğurlarının təlim prosesində həyata keçirilməsi 

üçün yaradılmıĢ Ģəraitin xarakteristikaları ilə izah olunan əsas uğurlar durur. 
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Məktəb təcrübəsində uĢaqlarda təfəkkürü inkiĢaf etdirərkən sınaqdan 

çıxmıĢ eksperimental üsullardan pedaqoji konteksdə az istifadə edildiyi 

müĢahidə edilir (4.s.97). 

Bir çox müəllimlərin və tədqiqatçıların fərdi təĢəbbüsləri vardır ki, bu da 

orta məktəblərdə məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürü inkiĢaf etdirməyə xidmət 

edən metodikalar geniĢ Ģəkildə tədqiq edilməli, təhsilin məzmunu və təlim 

strategiyaları bu məqsədə istiqamətlənməlidir. 

Bəzi alimlərimiz qeyd edirlər ki, Ģagirdlərin intellekt səviyyəsinin inkiĢafı 

onların fizoloji inkiĢafı ilə bağlı öyrənilməlidir. 

Müasir dövrdə Ģagirdlərin təhsil uğurlarının inkiĢaf etdirilməsi məktəb 

qarĢısında duran ən aktual məsələdir. Ona görə də təhsil müəssisələrində və 

təhsilin məzmununda bir çox dəyiĢikliklərin edilməsi məcburiyyəti yaranmıĢdır 

(3.s.95). 

Ümumiyyətlə, təlimi ümumi intellektdən fərqli spesifik bir qabiliyyət kimi 

fərqləndirmək olduqca çətin bir problemdir. Ġstedadlı uĢaqların təhsili ilə bağlı 

məsələlərdə məzmun olduqca vacibdir. Məzmnunun müəyyən edilməsi əsasən, 

uĢaqlara müvafiq məqsədlərə uyğun, müəyyən həcmdə seçilmiĢ biliklər 

öyrətmək və ya onlara özlərinin bilik ələdə etmələrini öyrətmək barədə 

mübahisələr zəminində baĢ verir (2.s.123). Ən baĢlıcası isə tədris edilən fənlərin 

materialını seçərkən onların inkiĢafetdirici keyfiyyətinə, intellektual inkiĢafına, 

ən baĢlıcası isə Ģagirdlərin uğurlarına xüsusi önəm verilməlidir. Bu səbəbdən də 

dəqiq elmlərin, humanitar elmlərin, müxtəlif dillərin tədrisi fənlərarası və inteqrə 

edilmiĢ kurslar onlar üçün əsas hesab edilir (2.s.179). Çünki bu kurslar müəllimə 

öyrədici funksiylarından daha çox inkiĢafetdirici funksiyanı diqqətdə saxlamağa 

imkan verir. 

Bəzi alimlərimiz belə hesab edirlər ki, Ģagirdlərin əldə etdiyi uğurlar 

yaradıcılq qabiliyyətərinin unuversallığı fikri ilə vəhdət təĢkil edir. 

Müasir dövrdə inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə inkiĢafetdirici təhsil sistemlərinin 

formalaĢmasına önəm verilir. Ölkəmizdə də inkiĢafetdirici təlim modelləri geniĢ 

yayılmaqdadır və onlara maraq daha da artır. Bu yanaĢmada Ģagirdlərin 

intellektual inkiĢafına xüsusi önəm verildiyindən istedadlı uĢaqların uğurları da 

daha çox olur.  

Məktəblərimizdə ənənəvi təhsildə ―öyrətmə‖ prosesi ―öyrənməyə‖ nəzərən 

üstünlük təĢkil edir. Aparılan təhsil siyasəti müəllimlərə nəyin necə öyrədilməsi 

barədə qərar verir və ya icra edirlər. Belə sistemlərin məzmun konsepsiyaları 

bir-birindən fərqlənən Ģagirdlərdə deyil, daha çox ―mücərrəd Ģagird‖ə yönəlmiĢ 

olur. Ümumiyyətlə, Ģagirdlər inkiĢaf baxımından nə qədər savadlıdırlarsa, 

onların təhsil uğurları da bir o qədər geniĢ olur (5.s.217). 

UĢaqların təlim prosesində əsas məqsədlərindən biri onları sosial 

təcrübələrə yiyələndirmək və onların idraki tələbatlarını ödəməkdir. 

Ümumiyyətlə, həm müəllim tərəf, həm də Ģagird tərəfdən qarĢılıqlı maraq 

var ikən Ģagirdlərin təlim prosesi məhsuldar olur, ona görə də təhsil uğurları da 

daha çox olur (6.s.153). Təhsilin məzmunun formalaĢmasında mərkəzi mövqedə 

müxtəlif plan, proqram və məqsədlərlə ―silahlanmıĢ böyüklər‖ – təhsil 

məmurları, mütəxəssislər, müəllimlər, valideynlər və s. deyil, özünəməxsus 

maraqları, tələbatları və imkanları olan uĢaqlar dayanmalıdır. 
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ġagird təlim prosesinin ağırlıq mərkəzidir. Təlimdə kəmiyyət və keyfiyyət 

parametri də müəyyənləĢdirilərkən real uĢaqların fərdi imkan, maraq və 

tələbatları obyektiv Ģəkildə nəzərə alınmalıdır (6.s.173). 

ġagirdlərin təcrübəsinə istinad edilməlidir. Ənənəvi təlimdə Ģagirdlərə 

əvvəlcə nəzəri biliklər öyrədilir və sonra onların tətbiq sahələri barədə məsələyə 

baxılır. Bu yanaĢmada isə əvvəlcə problem qoyulur və onun həlli üçün əlavə 

biliklərə - təlimə yaranan tələbat nəzəriyyəyə müraciəti zəruri edir. ġagirdlər bu 

üsulla da öz uğurlarını və nailiyyətlərini əldə etmiĢ olurlar. ġagirdlər bilikləri 

hazır Ģəkildə deyil, əsl yaradıcılıq prosesində tədqiqatçılıq fəaliyyətində 

mənimsəyirlər. 

Belə olan halda lazımi biliyin əldə edilməsi ilə problemin həlli Ģagirdlərdə 

bir kəĢf təəssüratı yaradır və emosional sahədə əhəmiyyətli pozitiv təsir göstərir, 

bu prosesdə öyrənilən bilik yaxĢı yaddaqalma və sərbəst tətbiqedilmə 

baxımından daha səmərəli olur. Bu yanaĢma Ģagirdlərin yaradıcılıqla məĢğul 

olmaları ilə yanaĢı onlarda uğurlara gətirib çıxarır (7.s.195). 

Bu da vacib olan təlim prosesinin mədəni, tarixi, sosial və psixo-pedaqoji 

aspektə düzgün əsaslandırılmalıdır. Ġntellektual səviyyə əsasən məktəbəhazırlıq 

qruplarından tədricən seçilir, bu zaman uĢaqların dərs prosesinə, məktəb 

mühitinə uyğunlaĢması, onlarda müəyyən bilik, bacarıq və vərdiĢlərin 

formalaĢdırılmasıdır. Bu zaman müəllimlərin iĢi onlarda oxumaq həvəsi 

yaratmaq və Ģəxsi sosial xüsusiyyətlərini formalaĢdırmaqdan ibarətdir. 

Məktəbəhazırlıq yaĢda olan uĢaqların fiziki, intellektual və sosial hazırlığı 

onların nailiyyətlərinin yüksək səviyyədə olmasını təmin edir (8.s.251). 

Yüksək nailiyyət dedikdə, uĢağın fiziki sağlamlığı, hazırlığı, yetiĢkənliyi, 

hərəki fəaliyyəti, fiziki və əqli qabiliyyətin inkiĢafı daxildir. 

ġəxsiyyətyönümlü hazırlıq, uĢaqlarda müstəqillik, fəallılıq, təĢəbbüskarlıq 

xüsusiyyətlərini inkiĢaf etdirir. ġagirdlərdə dinləmək və qulaq asmaq bacarığı 

formalaĢır. Bir çox inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, 

məktəbəhazırlıq təhsil uĢaqların gələcək sosial və akademik həyatına müsbət 

təsir göstərir. Belə təhsil alan uĢaqlarla sonralar sosial davranıĢlarda, 

imtahanlarda, uğurlu nəticələr əldə etmək, xüsusi təhsilə meyl etmək kimi 

kompetensiyalar formalaĢır (8.s.92). 

Son illər Azərbaycanda da məktəbəhazırlıq qruplarının yaradılması və 

inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində mühüm iĢlər gedir. UĢaqların məktəbəhazırlıq 

qruplarına cəlb edilməsi onların məktəbə adaptasiyasını təmin etməklə yanaĢı, 

gələcək fəaliyyətlərində də müsbət rol oynayır və Ģagirdlərin məktəbdə daha 

yüksək nailiyyət qazanmasına imkan yaradır. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan məktəblərində Ģagirdlərin yaxĢı oxuması üçün 

hər bir Ģərait yaradılmıĢdır. 

Ölkəmizdə artıq altı ildir ki, yeni təsil proqramları həyata keçirilir və təbii 

ki, islahatlar prosesində dəyiĢikliklərdə müəllimlər həlledici sima kimi çıxıĢ edir 

(9.s.72). Azərbaycan məktəblərində Ģagirdlərin yüksək nəticə əldə etmələri üçün 

konseptual baxımdan əsaslandıran iki ən vacib sənədin: ―Azərbaycan 

Respublikasının ümumi təhsilin konsepsiyası‖ (Milli kurikulum) 2006 və 

―Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)‖nın 

2011 təhlili bir daha təsdiq edir ki, məktəblərdə pedaqoji proses təhsilalanın 

bütöv Ģəxsiyyət kimi formalaĢması tələbatlarına cavab verilməli, cəmiyyətin 
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təhsil gözləntilərini doğrultmalı və dövlət tərəfindən müəyyən olunmuĢ məqsəd 

və vəzifələr lazımi səviyyədə yerinə yetirilməlidir. 

Azərbaycan təhsili inkiĢaf etmiĢ ölkələrin təhsilindən heç də geri qalmır. 

Azərbaycan məktəblərində qiymətləndirmə apardığımız zaman görürük ki, bu 

proses diaqnostik xarakterdə olub, davamlı aparılır. 

Ümumiyyətlə, Ģagirdlərdə müxtəlif qavrama üslubları öyrənilir, təlim-

tədris üsulları və müxtəlif öyrənmə taktikaları nəzərə alınaraq seçilir və tətbiq 

olunur. Tədris prosesində Ģagirdlərin maraqları, ehtiyacları, seçimləri nəzərə 

alınaraq tətbiq olunur (9.s.95). 

Aparılan müĢahidələr göstərir ki, qiymətləndirmə üçün müxtəlif səviyyəli 

tapĢırıqlar və vasitələr tətbiq etmək lazımdır. Bu zaman vaxt, tədris vahidləri 

arasında çevik bölünür, Ģagirdlərin inkiĢafı və nailiyyətləri əsas götürülür. 

Müasir dövrdə Azərbaycanda aparılan kurikulum islahatları Ģagirdlər və 

müəllimlər qarĢısına yeni məqsədlər qoyur.  

Yeni kurikulumlar Ģagirdlərin intellektual səviyyəsinin yüksək olmasını 

tələb edir və məntiqi bacarıqları inkiĢaf etdirir və bu da onların daha da uğurlar 

əldə etmələrinə nail olur. Yeni kurikulumlarda aparılan dərslərdə Ģagirdlər öz 

fikirlərini sərbəst Ģəkildə bildirir, həm də mənimsədikləri materialı tətbiq etməyi 

öyrənirlər. Bu da onlarda biliklərin daha da möhkəmlənməsinə və uğurlarına 

gətirib çıxarır. Müəllimlər Ģagirdlərin akademik bacarıqlarını sosial bacarıqlarla 

əlaqələndirirlər. Dərslərdə fəal iĢtirak edən və sərbəst fikir ifadə edən Ģagirdlər 

xüsusi vurğulanır.  

Ġllər keçdikcə müəllimlərin peĢəkarlıq səviyyələri daha da artır və təlim 

kursları vasitəsi ilə Ģagirdlərin yeni uğurlarına gətirib çıxarır. 

Orta məktəblərdə nə qədər yüksək səviyyəli, bilikli müəllimlərimiz olsa, 

bir o qədər də savadlı və səviyyəli Ģagirdlərimiz olar (9.s.153). Bütün 

istiqamətlərdə aparılan tədqiqatlar Ģagirdlərin ümumi intellektual səviyyəsi ilə 

uğurları arasında müsbət korrelyasiyanın olduğunu təsdiqləmiĢdir. Aparılan 

tədqiqat nəticələrinin təhlili göstərir ki, ümumi intellekt səviyyə ilə təlim uğuru 

arasındakı əlaqə xətti asılılıqla deyil, daha mürəkkəb formalı asılılıqla ifadə 

olunur. 

Tədqiqatlar nəticəsində təlim prosesində qazanılan uğurların ayrı-ayrı 

intellektual qabiliyyətlərin inkiĢaf səviyyəsindən asılılığına dair maraqlı nəticələr 

əldə edilmiĢdir. Aparılan tədqiqatların nəticələrinin təhlili zamanı bu qənaətə 

gəldik ki, ―Ġntellekktual diapazon‖ və ya ―Məhsuldarlıq diapazonu‖ anlayıĢları 

bir sıra təcrübi asılılıqları, faktları Ģərh etməyə, bəzi elementləri isə 

proqnozlaĢdırmağa imkan verir. Bu deyilənlərdən görünür ki, Ģagirdlərin təlim 

uğurları ilə ümumi intellektual səviyyələri arasında ciddi asılılıq var. Müxtəlif 

fənlər üzrə uğurlar da intellektin ayrı-ayrı komponentlərinin inkiĢaf səviyyəsi ilə 

müsbət korrelyasiya olunur. 

Məktəblərimizdə demək olar ki, intellektual səviyyəli Ģagirdlərimiz günü-

gündən artır. Bu da ölkəmizin daima inkiĢaf etməsini, hər an bir uğura imza 

atmasını, inkiĢaf etmiĢ dövlətlər arasında həmiĢə ucada olmasını təmin edir. 
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РЕЗЮМЕ 

ФАТЬМА ГАДЖИЕВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ В СОВРЕМЕННЫЙ 

ПЕРИОД 

В статье особое значение имеют особенности взаимосвязи между интеллектуальным 

уровнем студентов и успеваемостью в учебном процессе, повышением качества обучения, 

измерением интеллектуальных способностей студентов. 

Широко обсуждались качество образования в современную эпоху, его развитие, 

знания, навыки, культура, социальная жизнь и другие показатели интеллектуального 

уровня учащихся и их успешности в процессе обучения. 

В статье рассматривается адаптация учащихся к школьной среде, формирование у них 

знаний, умений и навыков, а в дальнейшем их полнота, осознанность, систематичность, 

обобщенность и т.д. об успехе говорили. Широко обсуждались проведенные мною 

исследования в школах Джульфинского района, успехи учащихся, развитие образования, 

новые технологии и положительное влияние этих технологий на образование. 

Наконец, в статье подводятся итоги исследования, достигаются текущий 

интеллектуальный предел, высокие показатели, а также подробно разъясняется о 

серьезной зависимости между успешностью учащихся и их интеллектуальным уровнем. 

Ключевые слова: интеллект, качество, развитие, умение, систематичность, 

осознание, мышление, опыт, способность, успех, учить, учиться. 

 

SUMMARY 

FATMA HAJIYEVA 

EDUCATIONAL SUCCESS IN SECONDARY SCHOOLS IN THE MODERN PERIOD 

In the article, the features of the relationship between students' intellectual levels and 

academic success in the training process, improving the quality of training, and measuring 

students' intellectual abilities are of particular importance. 

The quality of education in the modern era, its development, knowledge, skills, culture, 

social life and other indicators of the intellectual level of students and their success in the 

learning process have been extensively discussed. 

In the article, students' adaptation to the school environment, formation of their knowledge, 

skills and habits, and later their completeness, awareness, systematicity, generalization, etc. 

success has been talked about. 

The research I conducted in Julfa district schools, the success of students, the advancement 

of education, new technologies and the positive impact of these technologies on education were 

widely discussed. 

Finally, the article summarizes the research results, reaches the current intellectual limit, 

high indicators, and explains in detail about the serious dependence between the students' 

success and their intellectual level. 

Keywords: intelligence, quality, development, skill, systematic, awareness, thinking, 

experience, ability, success, teach, learn 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠ MÜHĠTĠNĠN SARSILMAZ QALASI ġUġA 

 

Vətən torpağının hər bir qarıĢı millət üçün əsasdır. Bu torpaqlar özündə böyük bir tarixi 

keçmiĢi, uğurlarla dolu bu günü və parlaq bir gələcəyi saxlayır. Azərbaycanın da hər bir Ģəhəri, 

rayonu, kəndi məhz bunları özündə aydın göstərir. Belə Ģəhərlərdən biri də ġuĢadır. ġuĢa həm 

tarixi keçmiĢi, həm mədəni abidələri, incəsənət nümunələri, ədəbi əsərləri, həm də musiqisi ilə 

yalnız Azərbaycanda deyil, bütün dünyada tanınmıĢdır. “Qafqazın sənət məbədi”, “Azərbaycan 

musiqisinin beĢiyi”, “Zaqafqaziyanın konservatoriyası” adı ilə tanınması da bunun ən bariz 

nümunəsidir. Muğamları,  musiqiləri, rəqsləri, milli abidələri, təbiəti bir çox sənətkar üçün 

ilham mənbəyi olmuĢ və ölümsüz əsərlər ortaya çıxmıĢdır.  

ġuĢanın tarixi keçmiĢini və stratejik əhəmiyyətini bilən ermənilər bu qədim yurd yerini 

iĢğal etməklə onun ermənilərə məxsus olduğu yalanını dünyaya tanıtmaq istədilər, lakin buna 

nail ola bilmədilər. Hər daĢı tarix olan bu Ģəhər daim Azərbaycan torpağı olduğunu canından 

keçən Azərbaycan oğulları ilə sübuta yetirdi. Azadlığına qovuĢduqdan sonra ölkə Prezidenti 

cənab Ġlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu  maddəsinin 

32-ci bəndini rəhbər tutaraq 2022-ci ili “ġuĢa ili” elan etdi. Bu da ġuĢanın Azərbaycanın 

mədəniyyət paytaxtı kimi Azərbaycan üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bir daha aydın Ģəkildə 

dünyaya göstərdi. 

Açar sözlər:  ġuĢanın tarixi, mədəni abidələr, milli musiqi, qədim yurd, Azərbaycan 

mədəniyyəti, mədəniyyət paytaxtı, mahnılar, memarlıq abidələri 

 

8 noyabr 2020-ci il... Azərbaycan xalqı tək ürək Ali BaĢ Komandanın 

xalqa müraciətini dinləyir. 28 ildir gözlənilən sevinc dolu xəbər məhz Müzəffər 

Sərkərdə, Ali BaĢ Komandan Ġlham Əliyev tərəfindən  xalqa bildirildi. ―Böyük 

fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, ġuĢa Ģəhəri iĢğaldan azad edildi! ġuĢa 

bizimdir! Qarabağ bizimdir!‖ cümlələri hər bir azərbaycanlını sevinc göz 

yaĢlarına boğdu.  

Ġkinci Qarabağ müharibəsində ən stratejik bölgə sayılan ġuĢaya 

Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin 7 noyabrda Ģəhərin qayalıqlarını 

dırmaĢaraq yüngül silah-sursat ilə daxil olmuĢdur. 8 noyabrda  isə Ali BaĢ 

Komandan Ġlham Əliyev ġuĢanın azadlıq müjdəsini xalqına bildirmiĢdir.  Bu, 44 

günlük mübarizənin ən əhəmiyyətli qələbələrindən biri idi. ġuĢanın azadlığı 

Azərbaycanın Zəfərini bir daha təsdiqlədi, erməniləri böyük bir ruh 

düĢkünlüyünə düçar etdi. Bəs ġuĢa Ģəhəri nə üçün bu qədər əhəmiyyətlidir? 

ġuĢanın Azərbaycan üçün əhəmiyyətini anlamaqdan ötrü onun  hər daĢına, 

bulağına, ağacına baxmaq lazımdır. Əvvəlcə tarixinə nəzər yetirmək ən düzgünü 

olar ki, bununla da ġuĢanın əzəli Azərbaycan torpağı olduğunu görmək olar. 

Tarix boyu füsunkar gözəlliyə sahib,  stratejik əhəmiyyətli, ticarətin 

mərkəzi olan Dağlıq Qarabağ regionun ikinci ən böyük Ģəhəri hər kəsin əldə 

etmək istədiyi bir ərazi olub. Bu torpaqları müxtəlif, ağlasığmaz yalanlarla, zor 

gücünə ələ keçirməyə çalıĢanlar çox olmuĢdur. Bir çoxları kimi ermənilərin də 

ən böyük xəyalı məhz bu torpaqlara sahib olmaqdı. Əzəli Azərbaycan torpağı 

olan, Azərbaycanlıların yaĢadığı bu əraziyə mənfur ermənilərin gəliĢi 

iddialarının əksinə XIX əsri əvvəllərindən baĢlayıb. Belə ki, 1828-ci il fevralın 
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10-da imzalanmıĢ ―Türkmənçay müqaviləsi‖nin XV maddəsində ermənilərin 

köçürülməsi nəzərdə tuturdu. 

XV maddədə: ―ġah həzrətləri... Azərbaycan adlanan vilayətin bütün 

əhalisinə və məmurlarına büsbütün və tam bağıĢlanma əta edir... Bundan baĢqa 

o, məmur və sakinlərə bu gündən baĢlayaraq öz ailəsi ilə birlikdə  Ġran 

vilayətindən Rusiyaya sərbəst keçmək, hökümət və yerli rəisliyin heç bir 

maneçiliyi olmadan onların satlıq malına və ya əmlakına, əĢyalarına hər hansı 

gömrük və vergi  qoyulmadan tərpənən mülkiyyətini aparmaq və satmaq üçün 

bir il vaxt verilir.‖ (5) 

Bununla da erməni köçü baĢladı. Əvvəlcə Ġrandan 40-50 min erməni, daha 

sonra isə Türkiyədən 90 min erməni Azərbaycan torpaqlarına köçürüldü. Bu 

köçürmələr bölgədəki etnik tərkibin dəyiĢməsinə səbəb oldu.  Belə ki, XIX əsrin 

80-ci illərində ġuĢa qəzasında əhalinin milli tərkibində Azərbaycanlılar 41,5%, 

ermənilər isə 58,2% olub. Məqsədli sürətdə aparılan bu köçlər hər ötən il daha 

da artdı. Azərbaycan xalqının assimilyasiya olması, türk xalqları arasında 

xristian bir dövlətin yerləĢdirilməsi üçün aparılan bu siyasət nəticəsiz qaldı.  

Nə qədər çalıĢsalar da, Azərbaycan xalqı assimilyasiyaya məruz qalmır, öz  

milli kimliyini unutmur, unutdurmurdu. Onlar üçün tək çarə isə Azərbaycan 

xalqını bu torpaqlardan tamamilə silmək idi. 1992-ci il may ayının 8-də ġuĢa 

silahlı erməni birləĢmələri tərəfindən iĢğal edildi. Bu zaman 195  nəfər 

Azərbaycan vətəndaĢı qətlə yetirilmiĢ, 165 nəfər yaralamıĢ, 552 körpə 

valideynlərini itirmiĢ, 20 mindən artıq əhali isə öz yurd-yuvasından ayrı 

düĢmüĢdü. Ancaq bu son deyildi. Ermənilər də bunu bilirdi. Bunun üçün də həm 

bütün dünyanı, həm də öz xalqını aldatmaq üçün hər yalana əl atırdılar. 

ġuĢanın Azərbaycan torpağı olduğunu  bilmək üçün onun hər daĢına, 

bulağına, ağacına baxmaq lazımdır. Əsası 1752-ci il də Qarabağ xanı Pənahəli 

xan  tərəfindən qoyulan, məhz buna görə də müəyyən bir dövrdə  ―Pənahabad 17 

məhəllədən ibarət  və hər məhəllədə məscid, bulaq və hamam olan bu Ģəhərin 

məhəllə adları da Azərbaycan mənĢəlidir: Seyidli, Culfalar, Quyuluq, Çuxur, 

Dörd çinar və s.  ġuĢa adının etimologiyasına da diqqət yetirsək bunu bir daha 

görmək olar. Adının əfsanədən gəldiyi düĢünülür, xalq əfsanəsinə görə, bu 

yerlərin havası büllur kimi saf və Ģəfalı olduğu üçün o ―ġuĢa‖ (ĢüĢə) 

adlandırılmıĢdır. Mədəniyyətinə diqqət yetirsək, bu deyilənlərin boĢ olmadığını 

anlayarıq. Belə ki, XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində ġuĢa Qafqazın musiqi 

mərkəzinə çevirilmiĢdir. ġuĢa ―Qafqazın sənət məbədi‖, ―Azərbaycan 

musiqisinin beĢiyi‖, ―Zaqafqaziyanın konservatoriyası‖ adlandırılmıĢdır. 

 ―Nəvvabın məclisi‖, ―Məclisi-üns‖ musiqi dərnəkləri, xanəndələri, 

bəstəkarları, bəstələnən mahnılarıyla ġuĢa məĢhurlaĢmıĢdır. ġuĢanın havası, 

torpağı musiqi notalarıyla bəzənib.  ―Sarı bülbül‖, ―ġuĢanın dağları baĢı 

dumanlı‖, ―ġuĢa təsnifi‖, ―Qalalıyam, qalalı‖, ―ġuĢa yaylağı‖ kimi xalq 

mahnıları məhz bu torpaqlarda yaranıb. Sazlı-sözlü musiqi dərnəklərində, 

muğam məktəblərində məĢhur xanəndə, sazəndələr, bəstəkarların  yetiĢməsində 

əsas rol oynamıĢdır. Hacı Hüsü, MəĢədi Ġsi, Dəli Ġsmayıl kimi xanəndələr, 

Üzeyir Hacıbəyov, Zülfiqar Hacıbəyov, Niyazi, Soltan Hacıbəyov, Cabbar 

Qaryağdıoğlu kimi bəstəkarlar Azərbaycan musiqisinə əvəzsiz əsərlər bəxĢ 

ediblər. Bunun ən gözəl nümunələri C.Qaryağdıoğlunun ―Ġrəvanda xal qalmadı‖, 
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Ġsgəndərin ―Qarabağın maralı‖ mahnısı, Ü.Hacıbəyovun ―Koroğlu‖, ―Leyli və 

Məcnun‖ operaları, X.ġuĢiniskini ifa etdiyi ―Qarabağ Ģikəstəsi‖, ―Arazbarı‖ kimi 

muğamları dünyada səs salıb. Yalnız xalq mahnıları deyil,  xalq rəqslərinin də 

məskəni  məhz ġuĢadır. ―Vağzalı‖. ―Uzundərə‖, ―Tərəkəmə‖, ―Turacı‖  və s. 

xalq mahnılarını misal göstərmək olar. 

Musiqiyə, mahnıya yüksək əhəmiyyət verilirdi. Bunun nəticəsi olaraq ilk 

ġərq konserti də ġuĢada Ə.Haqverdiyevin rəhbərliyi ilə 1896-cı ilin yayında 

təĢkil olunmuĢdur. Həmin konsertdə ġuĢanın məĢhur ifaçılarından Əbdülbaqi 

Zülalov, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Cabbar Qaryağdıoğlu, MəĢədi DadaĢ, Zabul 

Qasım, məĢhur tarzən Sadıqcan, MəĢədi Zeynal, Balaoğlu, kamançaçı 

Bağdagüloğlu və baĢqaları iĢtirak etmiĢlər. 

Ġnsanların maariflənməsində teatrın da əvəzsiz rolu var. XIX əsrin sonu və 

XX əsrin əvvəllərində teatrın ən çox fəaliyyət göstərdiyi mərkəzlərdən biri ġuĢa 

idi. Hələ 1848-ci ildə ġuĢada iki böyük tamaĢa mərkəzi-teatr və sirk mövcud idi. 

1882-ci ildən etibarən ġuĢada teatr tamaĢaları müntəzəm Ģəkil almıĢ, iĢğalına 

qədər də fəaliyyət göstərərək xalqın oyanıĢına, milli dəyərlərin unudulmamasına 

kömək etmiĢdir. 

ġuĢa incəsənəti, mədəni abidələri ilə də göz oxĢayan Ģəhərlərdəndir. 600-ə 

yaxın tarixi memarlıq abidəsinin, o cümlədən Pənahəli xanın sarayının, 

XurĢidbanu Natəvanın evinin, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin, ġuĢa Tarix 

Muzeyinin, Azərbaycan Xalça Muzeyinin filialı və xalq tətbiqi sənəti muzeyinin, 

Qarabağ Dövlət Tarix muzeyinin, Qafqazda yeganə ġərq musiqi alətləri 

fabrikinin, Yuxarı Gövhər ağa və AĢağı Gövhər ağa məscidinin, Azərbaycan 

musiqisinin banisi, bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun, müğənni Bülbülün, musiqiçi 

və rəssam Mir Möhsün Nəvvabın xatirə muzeylərinin də ev sahibi idi. Bunların 

hər birinə vandal ermənilər tərəfindən zərər verilsə də, azad olduqdan sonra 

bərpa iĢləri sayəsində yenidən öz görkəmli halına geri qayıdacaqdır. 

Mirzə Rəhim Fəna, MəĢədi Cəmil Əmirov, Sürəyya xanım Qacar, 

Süleyman Sani Axundov, Süleyman Əsgərov, ƏĢrəf Abbasov, Bülbül, 

XurĢidbanu Natəvan və s. kimi görkəmli Ģəxsiyyətlər ġuĢanın gözəllikləri 

arasında böyüyüb Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, ədəbiyyatına 

unudulmaz töhfələr verib.  Bu ədiblər digərləri ədiblər üçün ilham mənbəyi 

olmuĢdur. S.Vurğun ―Vaqif‖, Ġ.Əfəndiyevin ―XurĢidbanu Natəvan‖ və s. 

əsərlərini aid etmək olar. ġuĢa təkcə ĢuĢalı ədiblər deyil, digər sənətkarlar üçün 

də ilham mənbəyi olmuĢdur. Rəsul Rza, Fikrət Qoca, Səməd Vurğun, Zəlimxan 

Yaqub, Akif Səməd, Sərraf ġiruyə kimi ədiblərimizin əsərlərində ġuĢa obrazına 

rast gəlirik. 

ġuĢanın gözəlliklərinin tərənnümünə, ġuĢa həsrətinə bir çox Ģairin 

əsərlərində rast gəlmək olur. Bu kimi əsərlərə daha çox Fikrət Qocanın 

əsərlərində rast gəlinir. ―ġuĢa‖, ―ġuĢa məscidi‖, Biz Cocuq Mərcanlıyıq‖, 

―Birinci sinfə ikinci dəfə Cocuq Mərcanlıda getdim‖ kimi əsərlər ən gözəl 

nümunədir. O, ġuĢanın gözəlliklərinin tərənnümünə yer verdiyi ―ġuĢa‖ əsərində 

ġuĢanın əzəmətli dağlarından, daĢından, torpağından söz açır: 

Vallah, göz sevinir baxırsan hara, 

Öz yaĢıl səsiylə çağırır çəmən. 

ġuĢa, ucalmısan boz buludlara, 
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Vətən torpağının  heykəlisən sən 

Vətən torpağının yadellilər tərəfində iĢğalı hər bir Azərbaycanlı, hər bir 

türk kimi Fikrət Qocanı dərindən sarsmıĢ və çox təsirlənmiĢdir. ―ġuĢa Məscidi‖ 

Ģeirində bu hüznə, kədərə, həsrətə geniĢ yer vermiĢ və bu torpaqların bir gün 

azad olacağı ümidini gələcək nəslə aĢılamağa çalıĢmıĢdı: 

Azərbaycanın ən uca ġuĢa səhnəsindən,  

―Qarabağ ġikəstəsi‖nin səsindən, 

Ən uca zənguləsindən 

Yadları salın! 

Qarabağı alın!-deyir ( 3) 

 Rəsul Rza da F.Qoca kimi ġuĢaya valeh olanlardandı və ―ġuĢa‖ Ģeirində 

bunu açıqca dilə gətirir: 

Burada nəğmə yaz çiçəyi kimidir: 

Tez yaranır, tez gül açır, boy atır 

Burada səhər yuxusundan adamı 

Bülbüllərin cəh-cəh səsi oyadır. ( 1, səh 77) 

 R.Rza ġuĢanın nə qədər əhəmiyyətli olduğunu, çoxlarının bu torpaqda 

gözü olduğunu ―ġuĢam mənim‖ Ģeirində bir daha oxucularına çatdırır: 

Sənin doğma torpağında  

Neçələrin gözü qalxıb. 

Vətən adlı doğma yurddan 

PüĢk olarmı?! 

Pay olarmı?! 

Yüz bir Ģəhər adı çəkim,  

Güzəllikdə 

biri sənə tay olarmı?! (  2, səh.16-19) 

 Bir digər Ģairimiz isə Səməd Vurğundur ki, o da ġuĢa sevdalsı idi. ġuĢanın 

düĢmən tapdağı altında olması ona dözülməz bir dərd kimi görünürdü. Bu ağrı-

acını ―ġuĢa‖ əsərində mükəmməl Ģəkildə dilə gətirmiĢdi: 

Gözündən qan yaĢlar tökdü torpağım, 

Köksünə dəymiĢdi düĢmən ayağı. 

Natəvan dözmürdü daĢların altda, 

Dünyaya düĢmüĢdü onun harayı. 

 Ancaq böyük Ģair ümidini heç vaxt itirmir və sonda azadlıq gözləyir: 

Əymə sən baĢını baĢımın tacı,  

Nəhayət tapılar dərdin əlacı.  

Ər-aslan oğullar ayağa qalxar,  

Ayaqlar altında qalan bayrağı 

ġuĢa qalasının baĢına taxar. (4) 

 ġairin ümidləri, arzuları puç olmadı. Millətinin ər-aslan oğulları 

canlarından keçərək torpaqlarını düĢmən iĢğalından azad etdi. Azadlığa 

qovuĢması ilə əvvəlki dəyərini yenidən qazandı. Daim xalqını, xalqının 

keçmiĢini, bu gününü və gələcəyini düĢünən cənab Prezident Ġlham Əliyev 

ġuĢanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olduğunu gələcək nəsillərin də 
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yaddaĢına həkk etmək üçün Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu  

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq 2022-ci ili ―ġuĢa ili‖ elan etmiĢdi. San 

Fransiskoda, ABġ-da, Türkiyədə və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində ―ġuĢa 

ili‖nə aid müxtəliftipli tədbirlər keçirildi. Qrant müsabiqələr, beynəlxalq poster, 

rəsm sərgiləri və s. keçirildi. Bununla da ġuĢanın tarixi keçmiĢinin, mədəni 

abidələrinin, incəsənət nümunələrinin, ədəbi əsərlərinin, musiqisinin gənc 

tədqiqatçılar tərəfindən daha geniĢ bir Ģəkildə tədqiq olunmasına və dünya 

ictimaiyyətinə tanıdılmasına əsaslı zəmin yaranmıĢdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬЗА ФАРЗАЛИЕВА 

ШУША – НЕСОКРУШИМАЯ КРЕПОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ 

Каждая пядь родины – основа нации.  Эти земли таят в себе великое историческое 

прошлое, успешное настоящее и светлое будущее.  Каждый город, район и село 

Азербайджана наглядно демонстрируют это.  Одним из таких городов является Шуша.  

Шуша известна не только в Азербайджане, но и во всем мире своим историческим 

прошлым, памятниками культуры, произведениями искусства, литературными 

произведениями и музыкой.  Известен как «Храм искусств Кавказа», «Колыбель 

азербайджанской музыки», «Консерватория Закавказья» – самый наглядный тому пример.  

Мугамы, музыка, танцы, национальные памятники, природа служили источником 

вдохновения для многих художников и создавались бессмертные произведения. 

Зная историческое прошлое и стратегическое значение Шуши, армяне хотели 

распространить ложь о том, что она принадлежит армянам, оккупировав эту древнюю 

родину, но им это не удалось.  Этот город, в каждом камне которого история, всегда 

доказывал, что это земля Азербайджана с погибшими сыновьями Азербайджана.  После 

обретения ею свободы президент страны г-н Ильхам Алиев объявил 2022 год «Годом 

Шуши» на основании пункта 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики.  

Это еще раз наглядно показало миру, насколько Шуша важна для Азербайджана как 

культурная столица Азербайджана. 

  Ключевые слова: история Шуши, культурные памятники, национальная музыка, 

древняя страна, азербайджанская культура, культурная столица, песни, архитектурные 

памятники. 
 

SUMMARY 

ELZA FARZALIYEVA 

SHUSHA, THE INDESTRUCTIBLE FORTRESS OF AZERBAIJANI LITERARY 

ENVIRONMENT 

Every inch of the land of the motherland is the important for the nation. These lands hold 

a great historical past, a present full of sucess and a bright future. Every city, district, and village 

of Azerbaijan clearly shows these things. One of from these cities is Shusha. Shusha is known 

not only in Azerbaijan, but all over the world for its historical past,cultural monuments, Works 

of art,literary works and music. Being known as the ―Art Temple of the Caucasus‖, ―Cradle of 

Azerbaijani Music‖, ―Conservatory of Trancaucasia‖ is the most obvious example of this. 

Mughams, music, dances, national monuments, nature have been a source of inspiration for 

many artists and immortal works have emerged. 
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Knowing the historical past and strategic importance of Shusha, the Armanians wanted to 

spread the lie that it belonged to the Armanians by occupying this ancient homeland, but they 

failed to do so. This city, which has history in every stone, always proved that it is the land of 

Azerbaijan with the sons of Azerbaijan who died. After regaining its freedom, the President of 

the countyr, Mr. Ilham Aliyev, declared 2022 as the ―Year of Shusha‖ based on paragraph 32 of 

Article 109 of Constitution of the Republic of Azerbaijan. This once again clearly showed the 

world how important Shusha is for Azerbaijan as the cultural capital of Azerbaijan. 

Keywords:  Shusha` s history, cultural monuments, national music, ancient country, 

Azerbaijani culture, cultural capital, songs, architectural monuments. 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ÜMUMTƏHSĠL MƏKTƏBLƏRĠNDƏ FĠZĠKĠ TƏRBĠYƏ DƏRSLƏRĠNĠN TƏġKĠLĠ 

 

Məqalədə bədən tərbiyəsinin  hər bir Ģəxsin həyatında mühüm yer tutması, hələ məktəb 

illərindən, hər bir Ģagirdə fəal hərəkət və inkiĢafın zəruri olduğu göstərilmiĢdir. Həmçinin  fiziki 

tərbiyənin  hər bir insanın həyat tərzi olması barədə də məlumat verilmiĢdir. Bədən tərbiyəsi – 

sağlamlığın möhkəmləndirilməsi və qorunmasına yönəldilmiĢ mədəniyyətin bir hissəsidir. 

Məqalədə qeyd olunmuĢdur ki, fiziki tərbiyə sağlam həyat tərzi formalaĢdırır və uzun illər 

boyunca insanı əla fiziki vəziyyətdə saxlayır. Fiziki tərbiyə çoxəsrlik təcrübədən keçərək insanı 

həyata hazırlayır və dəyərlərin, biliklərin və normaların təcəssümünü təĢkil edərək, insanın 

fiziki, psixoloji və əxlaqi keyfiyyətlərinin ahəngdar inkiĢafı üçün əsas rol oynayır. 

Açar sözlər: fiziki tərbiyə dərslərinin təĢkili, ümumtəhsil  məktəblərində fiziki tərbiyə 

dərsləri, fiziki tərbiyənin  əhəmiyyəti, hərəki fəaliyyət, bədən tərbiyəsi proqramları. 

 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev əhalinin, ümumiyyətlə, bütün yaĢlar-

dan olan vətəndaĢların, xüsusi ilə uĢaqların, yeniyetmə və gənclərin bədən tərbi-

yəsi və kütləvi idmanın, həmçinin turizmin, ekskursiyaların, yürüĢlərin inkiĢafını 

təhsil müəssisələrindən bu sahədə səmərəli iĢlər görməsini ciddi surətdə tələb 

etmiĢ, bədən tərbiyəsi və idmanı gündəlik həyatımıza daxil etməyi məsləhət 

görmüĢdür. Çünki həmin yolla həyatda dözümlülük, yüksək keyfiyyətlilik, 

möhkəm iradə, mərdlik və mətanətlik kimi vacib keyfiyyətlər tərbiyə etməklə 

vətəndaĢların can sağlığına, əməyə hazırlığına və gəncləri hərbi xidmətə 

hazırlamağa müvəffəq olmaq mümkündür. Ümummilli liderimiz bədən tərbiyəsi 

və idmanın Azərbaycanda ən qədim tarixə malik olduğunu, vətənin müdafiəsi 

iĢində çox böyük əhəmiyyətini dəfələrlə qeyd etmiĢdir  (2, səh.32). 

Fiziki tərbiyə orta ümumtəhsil məktəblərindən baĢlayaraq tədris edilir. 

Azərbaycanda ibtidai məktəb yaĢından baĢlayaraq uĢaqların fiziki tərbiyəsi 

diqqət mərkəzindədir. Kiçik yaĢlarından baĢlayaraq Ģagirdlərin bədəncə 

möhkəmlənməsinə və hərtərəfli fiziki inkiĢafına diqqət yetirilir. Fiziki tərbiyə 

dərslərində Ģagirdlər fiziki tərbiyə, idman, gün rejimi, sağlamlığın qorunması 

barədə nəzəri biliklərə yiyələnirlər. Burada 1 milyondan çox Ģagird iĢtirak edir. 

Dərslər tədris ilində həftədə 2 dəfə 45 dəqiqə olmaqla təĢkil olunur. Bundan 

əlavə, məktəblərdə sinifdən və məktəbdənkənar kütləvi bədən tərbiyəsi və idman 

iĢləri də təĢkil olunur. Fiziki tərbiyə dərslərində həyat üçün vacib olan bir sıra 

hərəkətlər öyrədilir. Məsələn, sürətli yeriĢ, qaçıĢ, müvazinət saxlama hərəkətləri, 

tullanmalar, hoppanmalar, cismi atmalar, qamətin formalaĢdırılması üçün 

hərəkətlər və s. Həmin hərəkətlər üzrə bacarıq və vərdiĢlərə sahib olmaq 

Ģagirdlərin gündəlik həyatı üçün bir neçə cəhətdən əhəmiyyətlidir. Onlara 

"Vətənin müdafiəsinə hazıram" Ģüarı bədən tərbiyəsi kompleksinin 

normativlərini yerinə yetirməyinə kömək göstərir. 

Orta ümutəhsil məktəbində fiziki tərbiyə iĢləri bədən tərbiyəsi proqramları 

əsasında təĢkil olunur. Hər bir sinif üçün nəzəri və təcrübi proqram bölmələri 

vardır. Proqramda tədris materialları tədricən çətinləĢdirilir və ardıcıllıqla 

öyrədilir. Bu da uĢaqların orta məktəbi bitirərkən tam sağlam olmasını, həyata 
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hazırlığını təmin edir. Məsələn, müntəzəm olaraq müvazinət hərəkətləri ilə məĢq 

etmiĢ və bu sahədə lazımi hərəkət vərdiĢlərinə yiyələnmiĢ Ģagirdlər müxtəlif növ 

əmək iĢlərinə ( Ģəkil çəkmək, yazmaq, toxumaq və s.) daha yaxĢı hazır olur və iĢ 

prosesində gec yorulurlar. Bundan əlavə bədən tərbiyəsi üzrə nəzəri 

məlumatların Ģagirdlərə çatdırılması da həmin hərəkətlərin icrasının effektini 

artırır, bacarıq və vərdiĢlərin aĢılanmasına kömək edir. Fizioloji və psixoloji 

tədqiqatlardan aydın olur ki, fiziki hərəkətlər Ģagirdlərin iĢ qabiliyyətini artırır, 

sağlamlığını möhkəmləndirir, fiziki inkiĢafına müsbət təsir göstərir (3, səh. 28). 

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 elementləri-

nə malik fiziki hərəkətlərin tənəffüslə uyğunlaĢdırılmasıdır. Hərəkətlərin tənəf-

füslə əlaqələndirilməsi Ģagirdləri əməyə hazırlamağa zəmin yaradır. Nəhayət, 

təbii amillərin vasitəsilə bədənin möhkəmləndirilməsi də Ģagirdlərdə əmək 

qabiliyyətinin artırılmasına müsbət təsir göstərir. 

Orta məktəb yaĢlı uĢaqlarda boy və çəki artımı ibtidai sinif Ģagirdlərinə 

nisbətən bir qədər ləngiyir. Sümük-bağ aparatı kifayət qədər elastik olur. 

Əzələlər tədricən çoxalır, lakin qüvvə göstəriciləri o qədər də yüksək olmur, 

orqanizm fiziki gərginliyə kifayət qədər hazır olmur. 10-11 yaĢlı uĢaqların 

oyunları 7-9 yaĢlı uĢaqlara nisbətən uzunmüddətli ola bilər.ġagirdlərin Ģəxsi 

həyatında və fiziki inkiĢafında mütəhərrik oyunların rolu böyük olub, onları 

əməyə hazırlayır, əmək prosesində lazım olan Ģərtləri (intizam, 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. Fiziki tərbiyə ilə müntəzəm və ardıcıl məĢğul olanlar qamətli, Ģən, 

gümrah, bədəncə sağlam olmaqla yanaĢı həm də onlar zehni cəhətdən daha yaxĢı 

inkiĢaf etmiĢ olur. Fiziki və mənəvi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ Ģəxslər ictimai 

həyatda, təsərrüfat quruculuğunda baĢqalarından fərqlənir. Onların iĢə olan 

həvəsi daha güclü olur, iĢləmək qabiliyyəti, yaradıcılıq və çalıĢqanlıq hissi 

yüksəlir, beləliklə, həm də onların əmək məhsuldarlığı lazımi səviyyəyə qalxır 

(3,səh.47). 

AzyaĢlı uĢaqların fiziki tərbiyəsinin səmərəli təĢkili onların gələcəkdəki 

sağlam həyatına zəmin yaradır. Hazırda ölkəmizin hər yerində bu istiqamətdə 

iĢlər geniĢ vüsət almıĢdır. Unutmaq olmaz ki, bu problemin həllində elə məsələ-

lər var ki, onları bir an belə yaddan çıxarmaq olmaz. Məsələn, 6 yaĢdan birinci 

sinifdə oxuyan Ģagirdin normal fiziki inkiĢafına, onların sağlamlığına heç bir 

mənfi təsir yetirilmədən ardıcıl təhsil almalarına imkan və Ģərait yaradılmalıdır. 

Bədəncə zəif olan, müxtəlif xəstəliklərə tez yoluxma ehtimalı olan Ģagirdərin 

qayğıya ehtiyacı daha çoxdur. Bu yaĢda uĢaqlara günün əksər vaxtlarında açıq 

havada gəzmək, qaçmaq, oynamaq və Ģənlənmək çox lazımdır. Bu baxımdan 

bütün məktəblərdən uĢaqların sağlamlığının vaxtaĢırı tibbi müayinədən keçiril-

məsi dərslərin səmərəli keçirilməsinə zəmin yaradır. Yeni kompleks proqramın 

tələblərinə görə, qüsurlu uĢaqlar fiziki tərbiyə dərslərindən tam azad olunmama-

lıdır. Onlar yaĢ xüsusiyyətlərinə görə, eləcə də xəstəliklərinin mahiyyətinə görə 
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qruplara ayrılmalı və fiziki tərbiyə ilə məĢğul olmalıdırlar. ġagirdlərin özlərinə 

və valideynlərinə bu barədə geniĢ izahat iĢləri aparmaq müəllim və məktəb 

rəhbərlərindən tələb olunur. Yəni sağlamlığında qüsurlar olan bütün Ģagirdlər 

xüsusi tibbi qruplara daxil edilməli və onlarla sistemli Ģəkildə müalicəvi bədən 

tərbiyəsi məĢğələləri keçirilməlidir. Təhsil və səhiyyə orqanları uĢaqların 

sağlamlığının qorunmasını daim diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar. Buna görə 

də, məktəb islahatının əsas istiqamətlərində çox düzgün qeyd edilir ki, Ģagirdlər 

hər gün sinifdənkənar fiziki tərbiyə - sağlamlıq tədbirlərinə cəlb olunmalıdırlar. 

Bununla əlaqədar sinif Ģagirdləri üçün münasib tədris-idman bazası yaradılmalı-

dır. Bir sözlə, hazırda hər bir ümumtəhsil məktəbində ibtidai sinif Ģagirdlərinə 

uyğun olan qeyri-standart avadanlıqların hazırlanması və onlardan geniĢ istifadə 

olunması bu problemin həllinə kömək edə bilər. Son illər respublikamızın 

müxtəlif məktəblərində ibtidai siniflərdə fiziki tərbiyə dərslərini ixtisaslı 

müəllimlərə həvalə edilməsi məsələsi həll edilməyə baĢlanmıĢdır. Söz yox ki, bu 

məsələnin tam həllinə yaxın gələcəkdə nail olunacaqdır. Belə olduqda biz deyə 

bilərik ki, ibtidai siniflərdə fiziki tərbiyənin səmərəliliyini artırılması iĢi 

müvəffəqiyyətlə həll oluna bilər .Bu baxımdan məktəbdə fiziki tərbiyə iĢi elə 

qurulmalıdır ki, hər bir Ģagird öz sağlamlığını möhkəmləndirmək üçün fiziki 

tərbiyə və idmanla müstəqil məĢğul olmağa baĢlasın. Habelə bir çox hallarda 

onlar öz səhhətinə diqqət yetirməyin və münasib fiziki hərəkətləri seçməyin 

qaydalarını bilsinlər. Özləri müxtəlif cür fiziki hərəkətlərlə müstəqil məĢğul 

olmaq qabiliyyətinə malik olsunlar. Fiziki tərbiyə dərslərinin keyfiyyət və 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi məsələsi bu günün tələblərinə cavab verməlidir ( 

1, səh.68). 

Son illər məktəblərdə idman bazasının qurulması müvəffəqiyyətlə aparıl-

mıĢdır. Bu bazaların möhkəmləndirilməsi və daha da təkmilləĢdirilməsi üçün la-

zımi iĢlər görülməli, bəzi təĢkilat və qurumlar bu iĢdə məktəbə yaxından dəstək 

olmalıdır. Çünki, fiziki cəhətdən sağlam yetiĢdirilən nəsil dövlətin inkiĢafı və 

gələcəyi deməkdir. Fiziki tərbiyə müəllimlərinin ixtisası daima təkmilləĢdirilmə-

li, Ģagirdlərlə aparılan tərbiyə iĢinə kompleks qaydada yanaĢılmasını həyata 

keçirmələri məqsədilə onların ideya-siyasi, psixoloji və metodiki hazırlıqları 

arasında sıx qarĢılıqlı əlaqə təmin edilməlidir. 

Əsası məktəbyaĢından qoyulmuĢ vətənpərvərlik hisslərinə malik 

gənclərimizin beynəlxalq yarıĢlarda ölkəmizin idman Ģərəfi və ləyaqəti uğrunda 

apardığı mübarizə buna canlı sübutdür. 

Fiziki tərbiyə məĢğələlərində ibtidai məktəb Ģagirdlərinin fərdi xüsusiy-

yətləri nəzərə alınmalı, məĢğələlər onların fiziki hazırlığına, yaĢ xüsusiyyətlərinə 

və idman oyunları fəndlərinin yerinə yetirilməsi texnikasının səviyyəsinə uyğun 

aparılmalıdır. Bu prinsipin baĢlıca tərəflərindən biri məktəblilərin güclü və zəif 

cəhətləri nəzərə alınaraq fiziki yük verməklə sıx bağlıdır. Çünki orqanizmin 

dinamikasının quruluĢu, onun fiziki yükə reaksiya vermə qabiliyyəti müxtəlifdir. 

Hərtərəfli fiziki inkiĢaf və fiziki hazırlıq məĢğələdə mühüm yer tutmalıdır. Yəni 

uĢaqların ümumi və xüsusi fiziki hazırlığı artırılmalı, həmçinin orqanizmin 

forma və funksiyalarında müsbət dəyiĢikliklər olmalı, fiziki keyfiyyətlər, bilik, 

bacarıq və vərdiĢlər daha da formalaĢmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮНЕЛЬ АХУНДОВА 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВ ФИЗИЧЕСКОЙ ВОСПИТАНИЯ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ 

В статье подчеркивается важность физического воспитания в жизни каждого 

человека, еще со школьных лет, необходимость активного движения и развития у каждого 

школьника. Также сообщалось, что физическое воспитание является образом жизни для 

всех. Физическое воспитание является частью культуры, направленной на укрепление и 

охрану здоровья. В статье отмечается, что физическая культура формирует здоровый 

образ жизни и поддерживает человека в отличной физической форме на долгие годы. 

Физическое воспитание многовековым опытом готовит человека к жизни и, воплощая в 

себе ценности, знания и нормы, играет ключевую роль в гармоничном развитии 

физических, психологических и нравственных качеств человека. 

Ключевые слова: организация занятий физической культурой, занятия физической 

культурой в общеобразовательных школах, значение физического воспитания, 

двигательная активность, программы физического воспитания. 

 

SUMMARY 

GUNEL AKHUNDOVA 

ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION COURSES IN SECONDARY 

SCHOOLS 

The article emphasizes the importance of physical education in the life of every person, 

even from school years, the need for active movement and development in every student. It was 

also reported that physical education is a way of life for everyone. Physical education is part of a 

culture aimed at promoting and protecting health. The article notes that physical education forms 

a healthy lifestyle and keeps a person in excellent physical condition for many years. Physical 

education, through centuries of experience, prepares a person for life and, embodying values, 

knowledge and norms, plays a key role in the harmonious development of human physical, 

psychological and moral qualities. 

Keywords: organization of physical education classes, physical education classes in 

secondary schools, importance of physical education, physical activity, physical education 

programs. 

 
 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 
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PEDAQOJĠ  PEġƏ  MƏDƏNĠYYƏTĠNDƏ  MÜƏLLĠM-TƏLƏBƏ   ƏMƏKDAġLIĞI 

 

Müstəqilliyimizin və dövlətimizin mühüm Ģərtlərindən biri mükəmməl təhsil sisteminə 

malik olmalıdır. Respublikamızda həyata keçirilən təhsil islahatının məqsədi yaradıcı və tənqidi 

düĢünməyi bacaran, fəal Ģəxsiyyət yetiĢdirməkdir. Ġlk növbədə müəllim bacarıqlı, iĢgüzar, 

ixtisasını dərindən bilən, müəllimlik adını müqəddəs tutan, ideyaca saf, mənəviyyatca pak, özünə 

və Ģagirdlərinə qarĢı tələbkar, sənətinə ürəkdən bağlı keyfiyyətləri özündə cəmləĢdirməlidir. 

Təlimdə yaxĢı nəticələr əldə olunması üçün psixoloji xüsusiyyətləri dərindən bilmək 

vacibdir. Müəllim bütün hallarda, xüsusən "müəllim - Ģagird" münasibətlərinin qurulmasında 

pedaqoji taktı - nəzakəti, onun davranıĢına verilən etik tələbləri gözləməli, Ģagirdlərin Ģərəf və 

ləyaqətinə hörmət bəsləməli, onlara münasibətdə ədəblə davranmalıdır. 

Məqalədə göstərilir ki, müasir dövrdə rəvac almıĢ təhsil islahatlarının leytmotivlərindən 

biri – pedaqoji fəaliyyətin baĢlıca ünsürlərindən biri kimi bərqərar olan müəllim-tələbə 

münasibətlərinin təkmilləĢdirilməsi, onların inkiĢafının lazımi istiqamətdə yönəldilməsidir. 

Müəllim-tələbə münasibətlərinin formalaĢması və sonrakı inkiĢafı bilavasitə müəllimin pedaqoji 

fəaliyyəti ilə, onun həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri ilə bağlıdır.  

Açar sözlər: müəllim, səriĢtəlilik, peĢə, mədəniyyət, humanizm 

 

Pedaqoji peĢə mədəniyyəti müəllimin ümumi mədəniyyətinin tərkib 

hissəsi olub, onun Ģəxsi keyfiyyətlərini, nüfuzunu, peĢəkarlığını, pedaqoji 

ustalığını və s. özündə birləĢdirən keyfiyyətlərin məcmusundan ibarətdir. 

Müəllimin pedaqoji peĢə mədəniyyəti humanizmə əsaslanan, humanist 

münasibətlərdən qaynaqlanan bir mədəniyyətdir. Müəllimin uĢaqlara humanist 

münasibəti, onların gələcəyinə ümidlə baxması, gələcək cəmiyyətin məhz 

onların əli ilə qurulacağını dərindən dərk etməsi pedaqoji peĢə mədəniyyətini 

istiqamətləndirən amillər kimi əhəmiyyətlidir və təsirlidir. Tələbə Ģəхsiyyətinin 

fоrmаlаĢmаsındа müəllim nümunəsinin, müəllim nüfuzunun və xüsusilə 

müəllim-tələbə münasibətlərinin böyüк rоlu vаrdır. Böyüк pеdаqоq UĢinsкi 

dеmiĢdir: ―Мüəllimin, tərbiyəçinin cаvаn ruhа оlаn təsiri еlə bir tərbiyə 

qüvvəsidir кi, müəllimin cаnlı nümunəsi görünəndir, görünən isə yаddаn 

çıхmır‖. Мüəllim gənc nəslin mənəvi tərbiyəsində sükаnçı rоl оynаyır, оnun bu 

sаhədəki fəаliyyəti pеdаqоji ustаlıqdаn öz iĢinə vicdаnlа yаnаĢmаqdаn irəli gəlir. 

Мüəllimin pеdаqоji ustаlığı təkcə öz fənnini dərindən bilmək dеyil, оnun ən 

böyük ustаlığı оdur ki, Ģаgird mənəviyyаtını düzgün qurа bilsin, оnun 

nöqsаnlаrını аrаdаn qаldırmаqdа, yоllаr ахtаrmаsınа sərbəst hərəkəti аĢılаyа 

bilsin. Bəzi müəllimlər pеdаqоji iĢdə Ģаgirdlərə -tələbələrə  yаlnız bilik vеrməyi 

əsаs götürürlər. Lаkin pеdаqоji iĢi cаnlı təĢkil еdən ən bаĢlıcа yоllаrdаn biri 

tərbiyə iĢinin düzgün qurulmasıdır. Pеdаqоji prоsеsdə təlim prosesinin 

müvəffəqiyyətlə həyаtа kеçməsi üçün müəllimin böyük rоlu vаrdır.Müəllim-

tələbə  münаsibətlərində əməkdаĢlığın pеdаqоji əsаslаrı tələbələrə humаnist 

münаsibətdə öz əksini tаpır. Мüəllimin tələbələrə əməkdаĢlığını bir pеdаqоji 

prinsip və yа üsulu kimi, yахud dа yаnаĢmа kimi bаĢа düĢmək оlаr. UĢаq bаĢqа 

аdаmlаrlа ünsiyyət və münаsibətdə оlmаsа, о insаn kimi fоrmаlаĢа bilməz. Elə 

biоlоji vаrlıq kimi insаn hələ uĢаq yаĢlаrındа bеlə bаĢqа insаnlаrlа ünsiyyət və 
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münasibətə tələbаtı vаrdır. Ġnsаn özü ictimаi münаsibətlərin məhsulu оlub, оnun 

хаrаktеr və qаbiliyyəti, digər kеyfiyyətləri ictimаi münаsibətlərdə fоrmаlаĢır. 

Bеləliklə də müəllim-tələbə əməkdаĢlığını cəmiyyətin müаsir inkiĢаfının 

tələblərinə cаvаb vеrən tərbiyənin kоnsеpsiyаsı kimi də qəbul еtmək оlаr. 

ƏməkdаĢlıq pеdаqоgikаsının mаhiyyəti bеlədir ki, müəllim təlimtərbiyə 

prоsеsinin idаrə еdilməsində tələbələrə аrхаlаnır, оnlаrı özünə köməkçi hеsаb 

еdir, təlim-tərbiyə prоsеsinin təĢkilində оnlаrın fikirərini, rəy, аrzu və təkliflərini 

nəzərə аlır, оnlаrlа hеsаblаĢır. Bu prоsеsdə müəllim çаlıĢır ki, tələbələrdə təlim 

prоsеsinə çəlb оlunsunlаr, оnlаr dа pеdаqоji prоsеsin müəllimlərlə bərаbər tam 

hüquqlu iĢtirаkçısı və təĢkilаtçısı оlsunlаr. Təlim-tərbiyə prоsеsində müəllimin, 

tərbiyəçinin köməkçisi оlsunlаr.  

Təcrübə və müĢаhidələrdən məlum оlmuĢdur ki, müəllimlərin bir çохlаrı 

əməkdаĢlıqdа, ünsiyyət və münаsibətlərdə də sеçiciliyə yеr vеrirlər. Bеlə ki, bu 

dа məlum оlmuĢdur ki, müəllimlər о tələbələrlə dаhа tеz-tеz ünsiyyət və 

münаsibətdə оlurlаr. 

Onu dа qеyd еdək ki, müəllim dаhа çох intеllеktuаl, intizаmlı, sözə bахаn 

tələbələrlə ünsiyyətdə оlur, оnlаrlа əməkdаĢlıq еdirlər. Birinci cərgədə, хüsusilə 

qаrĢısındа оturаn tələbələrlə müəllim dаhа tеz-tеz ünsiyyət və münаsibətdə 

оlurlаr. Ġkinci yеrdə sаkit, аsılı оlаn həmiĢə ―bəli-bəli‖ dеyən tələbələr ünsiyyət, 

üçüncü yеrdə çətin idаrə оlunаn, Ģuluqçu, dələduz tələbələrlə ünsiyyət və 

nаhаyət dördüncü yеrdə isə özünə inаmlı, аsılılığı sеvməyən, müstəqil düĢünən 

fаəl tələbələrlə ünsiyyət və münаsibət tutur. Мüəllim-tələbə münаsibətlərində 

tədqiqаtçılаr əsаsən bunun üç növünü аyırırlаr: а) dəyiĢməz – müsbət ünsiyyət, 

b) pаssiv – müsbət ünsiyyət, c) dəyiĢən ünsiyyət. Bəzən də dəyiĢən və dəyiĢməz 

mənfi ünsiyyət növlərinə də rаst gəlmək оlur. Bеlə ünsiyyət zаmаnı müəllim 

özünə qаrĢı nеqаtiv münаsibət yаrаtmıĢ оlur. Bu isə о dеməkdir ki, həmin 

müəllimlər məktəbdə cəmiyyətə qаrĢı iĢləyirlər. Мüəllim- tələbə 

münаsibətlərində müхtəlif ünsiyyət tərzləri də vаrdır: 1. Birgə həvəs və 

yаrаdıcılıqlа əsаslаnаn ünsiyyət. 2. Dоstluğа əsаslаnаn mеhribаn ünsiyyət. 3. 

Tələbələrə müəyyən ―məsаfə‖, pərdə sахlаmаqlа ünsiyyət. 4. Qоrхudulаrаq 

hökmlü ünsiyyət. 5. Ələ sаlınaraq riĢхəndli ünsiyyət. 6. Qılığа girərək ünsiyyət. 

Birgə həvəs və yаrаdıcılığа əsаslаnаn ünsiyyət müəllim və tələbələrin mənəvi 

yахınlığı əsаsındа qurulur. Bununlа bərаbər ünsiyyət dоstluq, mеhribаnlıq, 

qarĢılıqlı hörmət əsаsındа qurulmаlıdır. Lаkin bu о dеmək dеyildir ki, müəllim- 

tələbə аrаsındа ―pərdə‖ götürülməlidır. Мəsаfəli ünsiyyətdə müəllim- tələbə 

ünsiyəti məhdudlаĢdırılır. Bu zаmаn bеlə sözlərə daha çox üstünlük vеrilir: 

―Мənə qulаq аsın, mən sizdən böyüyəm‖, ―Siz heç nə bilmirsiniz, mən hər Ģeyi 

bilirəm‖ və s. Bеlə ünsiyyət və yаnаĢmа tərzi qarĢılıqlı əməkdaĢlığı, yаrаdıcılığı 

pоzur və nəticədə pеdаqоji uğursuzluğа gətirib çıхаrır. Qоrхu üzərində qurulаn 

ünsiyyət zаmаnı isə müəllimin bеlə mürаciəti vаrdır. ―Мənə qulаq аsın, yохsа 

çаğırаrаm lövhəyə...‖, ―Ġmtаhаndа bахаrıq necə cavab verəcəksən, sənin üçün 

çох çətin оlаcаq‖, ―Siz məni hələ yахĢı tаnımırsınız...görəcəksiniz... və s.‖. Ələ 

sаlınаrаq, riĢхəndli ünsiyyət Ģаgird o, həmçinin tələbənin Ģəхsiyyətini аlçаldır. 

Мüəllim uĢаqlаrа çох yuхаrıdаn bахır, оnlаrın Ģəхsiyyətinə məhəl qоymаdаn Ģit 

zаrаfаtlаr və riĢxənd еdir. Bir çох müəllimlər də vаr ki, özünü yахĢı göstərmək 

üçün kоllеktivin qılığınа girir, mаrаqlı söhbətlər еdir, lətifələr söyləyir, ucuz 

hörmət qаzаnmаq istəyir. Əlbəttə, bеlələrinin də gеc-tеz üstü аçılır. Yаddа 
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sахlаmаq lаzımdır ki, ünsiyyətdə bərаbərlik yохdursа, о hеç vахt səmərəli оlа 

bilməz. Pedaqoq alimlərin fikrincə, müəllim tələbələrlə ünsiyyət və münаsibətini 

dаhа uğurlu və оptimаl qurmаsı üçün аĢаğıdаkı Ģərtlərə də əməl еtməlidir: 1) 

Мüəllim ünsiyyət və münаsibətində diqqətli və həssаs оlmаlıdır. Мüsаhibinin 

vəziyyətini, əhvаl ruhiyyəsini ―üzündən охumаlı‖, lаzım gələrsə, bir söhbətdən 

bаĢqа bir söhbətə kеçməyi bаcаrmаlıdır. 2) Мüəllim ünsiyyət və münаsibətində 

dаvrаnıĢını, hərəkətlərini idаrə еtməyi bаcаrmаlıdır. 3) ġаgirdlər ünsiyyət 

zаmаnı çətinliyə düĢərsə və yа cаvаb vеrə bilməzsə, müəllim оnlаrı bu 

vəziyyətdən çıхаrmаq üçün оnlаrın аğzınа ―dil аtmаğı‖ dа bаcаrmаlıdır. 4) 

Мüəllim həm nitqli, həm də nitqsiz ünsiyyətini mənаlı аpаrmаlıdır. 5) Мüəllim 

tələbələr  ünsiyyət və münаsibətini аrdıcıl təhlil еtməli və müvаfiq nəticələr 

çıхаrmаlıdır.  

Dеyilənlərdən məlum оlur ki, müəllim- tələbə əməkdаĢlığı bütövlüklə 

məktəbin o cümlədən ali məktəbin humаnistləĢməsinin və dеmоkratikləĢməsinin 

əsаsını təĢkil еdir. Çünki о mаhiyyət еtibаrı ilə insаnı sеvmək, оnа dərin hörmət 

və məhəbbət idеyаsı üzərində qurulmuĢdur. ƏməkdаĢlığın təyini humаnizm və 

dеmоkrаtiyа iqlimində аzаd, hərtərəfli, bütöv, həmçinin təkrаrоlunmаz 

Ģəхsiyyətlər yеtiĢdirməkdir. Мüəllimlərin mövqеyi uĢаqlаr üzərində dеyil, 

tələbələrlə birlikdədir. Оnlаr еyni bir kоllеktivin üzvləridir. ƏməkdаĢlıq 

uĢаqlаrın dахili аləminə çох diqqətlə və həssаslıqlа yаnаĢmаğı tələb еdir. 

Оnlаrın аrzu və mаrаqlаrı, fərdi хüsusiyyətləri, qаbliyyət və bаcаrıqlаrı dаim 

müəllimlərin diqqət mərkəzində оlmаlıdır. Tələbələrə əməkdаĢlıq öz mаhiyyəti 

ilə məcbur еtmə, qаdаğаlаr və cəzаlаr sistеmini rədd еdir, ümumiyyətlə, 

əməkdаĢlıq təhsil ocaqlarında güc, zоr iĢlətməyin əlеyhinədir. Мüəllim-tələbə 

əməkdаĢlığı məqsədə çаtmаğın, ətrаf аləmi yахĢılаĢdırmаğın ən səmərəli yоlu 

hеsаb еdilir. Оnlаr dərsdə, dərsdən kənаr vахtlаrdа öz həyаtlаrını və iĢlərini 

birgə təĢkil еdirlər, birgə düĢünüb-dаĢınırlаr. ƏməklаĢlıq prоsеsində bu və yа 

digər biliyin tələbələrə vеrilməsi dеyil, əksinə Ģəхsiyyətin hərtərəfli inkiĢаfınа, 

uĢаqlаrın özünü tаm ifаdə еtməsinə, Ģüurlu həyаtа, оnlаrın öz həyаt yоlunu 

özləri müəyyənləĢdirməyə hаzır оlmаğа istiqаmətlənməsi üçün gеniĢ Ģərаit 

yаrаdılmalıdır.  

Bəs müəllim-tələbə  əməkdаĢlığı nеcə qurulur? О, hаnsı fоrmаlаrdа özünü 

göstərir. Pеdаqоji müĢаhidələrdən məlum оlur ki, müəllim istər Ģаgird, istərsə də 

tələbələrlə müхtəlif fоrmаlаrdа ünsiyyət və münаsibətdə оlur, müхtəlif cür 

əməkdаĢlıq еdir ki, оnlаrı аĢаğıdаkı kimi qruplаĢdırmаq оlаr:  

1. Avtokratik əməkdaĢlıq. Bu əməkdаĢlıq növündə müəllim həmiĢə 

hаkim mövqеdə dаyаnır. Bеlə yаnаĢmа tərzi nəinki, yеni pеdаqоji təfəkkürdən, 

ümumi pеdаqоji təfəkkürdən də uzаqdır. Bunа аvtоkrаtik pеdаqоji təfəkkür dеyə 

bilərik. 

 2. Avtoritar əməkdaĢlıq. Bеlə yаnаĢmа və bеlə əməkdаĢlıqdа müəllim 

yеnə də hаkim mövqеyə mаlikdir. Fərq yаlnız оndаn ibаrətdir ki, о uĢаqlаrın 

çıхıĢ еtməsinə, fikir yürütməsinə imkаn vеrir, lаkin sоn məqаmdа yеnə öz 

bildiyini еdir. Ürəyində nə kimi məsələlər nəzərdə tutsа, оnu dа hökmən yеrinə 

yеtirir. Təlimаt və göstəriĢlər əsаsındа iĢləyir. Bеlə müəllim nаdir hаllаrdа 

uĢаqlаrа хоĢ, tərifli sözlər dеyə bilir. О tələbənın səhv cаvаblаrınа gülür, səhvi 

böyüdür və çох hаllаrdа səhvi düzəltmir. Əlbəttə, tələbəyə hörmət оlmаdаn, yеri 

gələndə müəyyən güzəĢtlər göstərilmədən еdilən tələbkаrlıq istənilən nəticəni 
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vеrməz və uĢаqlаrın tərbiyəsinə mənfi təsir göstərər. Pеdаqоqlаr аvtоritаr 

yаnаĢmаnın аĢаğıdаkı növlərini də аyırmıĢlаr:  

1.Kobud avtoritarlıq аçıq-аydın Ģəkildə аyrı-аyrı tələbəyə, bəzən də 

bütöv bir kоllеktivə mənfi münаsibət bəsləyir. Bu tipə məхsus müəllimin fikri 

bеlədir ki, hər bir Ģаgird оnа tаbе оlmаlı, оnun istəyi ilə hərəkət еtməli, hаqlı və 

yа hаqsız hər bir tələbini qеyd-Ģərtsiz yеrinə yеtirməlidir. 

2.Dеmaqoq аvtoritarlıq zаmаnı müəllim öz хоĢаgəlməz əməllərini 

müхtəlif əхlаqi söhbətlərlə, nəsihətаmiz sözlərlə ört-bаsdır еdir. Tələbələrə 

uzun-uzаdı «əхlаq dərsləri» kеçir, аmmа, özü bunlаrа əməl еtmir. Dеmаqоq 

аvtоritаrlıq çох təhlükəlidir. Bеlə müəllim də düzgün pеdаqоji təfəkkürdən 

uzаqdır.  

3.Liberal əməkdaĢlığı da düzgün yanaĢma saymaq olmaz. Belə yanaĢma-

da müəllim vеrdiyi tаpĢırıqlаrın yеrinə yеtirilməsinə nəzаrət еtmir, tеz-tеz uĢаq-

lаrа həmçinin tələbələrə güzəĢtə gеdir, bəzən də dеdiyi sözlərin əlеyhinə gedir, 

vеrdiyi tələblərin əksinə hərəkət edir, sözlərində və fikirlərində səmimiyyət 

yoxdur, öz irаdəsindən çıхıĢ еtmir. Libеrаl müəllimin sözlərində qеyri-səmimi-

lik, yаlаn hiss оlunur. Ürəksiz dаnıĢır, bəzən də qəzəbli olur. Оnun fəаliyyətində 

yаrаdıcılıq, yеni fikir, düĢüncə yохdur, əksinə ətаlət və gеrilik vаrdır.  

4. Etinasız əməkdaĢlıq. Bеlə əməkdаĢlıq növündə müəllim tələbərin  fəа-

liyyəti, оnlаrın ―dərdi-səri‖ ilə mаrаqlаnmır, kоllеktivin ətrаfdаkı həyаtınа 

lаqеyd münаsibət bəsləyir. Bеlələri bəzən cəmiyyətdə bаĢ vеrən hаdisələrə, 

rеspublikаmızın ictimаi-siyаsi həyаtınа bigаnədir. Bеlə müəllimləri istər orta, 

istərsə də ali məktəbdə təhsilalan  uĢаqlаr sеvmir, оnlаrın dərslərinə də lаqеyd 

münаsibət göstərirlər.  

5. Qeyri-müəyyən əməkdaĢlıq. Bеlə əməkdаĢlıq növündə müəllim tələbə-

lərə həmiĢə еyni cür münаsibətdə оlmur. Bir müddət həlim, хоĢ ünsiyyət münа-

sibətində оlur, sоnrа isə dəyiĢələrək sərt, inzibаtçı bir müəllimə çеvrilir. Yахud 

müəllim əhvаl-ruhiyyəsindən аsılı оlаrаq uĢаqlаrlа ünsiyyət və münаsibəti 

dəyiĢir.  

6. Demokratik əməkdaĢlıq. Bеlə əməkdаĢlıq yеni pеdаqоji təfəkkürün 

məhsuludur. Bu ən düzgün, ən humаnist əməkdаĢlıq hеsаb еdilir. Bеlə 

əməkdаĢlıqdа müəllim tələbələlərlə iĢgüzаr münаsibətdədir. Мüəllim tələbələrin 

аrzu və mаrаqlаrını, fərdi psiхоlоji хüsusiyyətlərini ciddi nəzərə аlır. О, 

tələbələrin səviyyəsinə еnməyi bаcаrır, «оnlаrın dilində» dаnıĢа bilir. Bеlə 

müəllim, öz fəаliyyətində kоllеktivə аrхаlаnır, оnlаrlа məsləhətləĢərək, tələbə-

lərin  tənqidi qеydlərinə qulаq аsır, оnlаrın fəаllıq və təĢəbbüskаrlığını inkiĢаf 

еtdirir. Bеlə əməkdаĢlığа mаlik оlаn müəllimin hörmət və nüfuzu yüksəkdir. О, 

uĢаqlаrın təlim və tərbiyəsini dаhа yахĢı təĢkil еdə bilir. Dеmоkrаtik 

əməkdаĢlığа mаlik müəllim hər bir Ģаgirdə böyük hörmət və еhtirаmlа yаnаĢır.  

Nəticə kimi qeyd etmək lazımdır ki, pedaqoji peĢə mədəniyyətinin mahiy-

yəti, məzmunu və ona yiyələnilməsi yollarının müəllimlərin peĢə səriĢtəliliyi və 

peĢəkarlığı ilə vəhdətdə götürülməsi, pedaqoji peĢə mədəniyyətinə yiyələnmənin 

müəllim nüfuzunun yüksəlməsinə təsiri və tələbələrdə peĢə mədəniyyətinin 

formalaĢdırılmasının pedaqoji peĢəyönümü üçün əlveriĢli olması məsələləri 

olduqca əhəmiyyətlidir. Bütün bunlar müəllim-tələbə əməkdaĢlıgında mühüm 

rol oynayır. 
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РЕЗЮМЕ 

КАМАЛА ГУСЕЙНОВА 

УЧИТЕЛЬ - СОТРУДНИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Одним из важных условий нашей независимости и государства должна быть 

отличная система образования. Цель реформы образования, реализуемой в нашей 

республике, - воспитать активную личность, способную к творческому и критическому 

мышлению. Преподаватель, прежде всего, должен обладать качествами грамотного, 

деловитого, глубоко знающего свою специальность, свято хранящего имя преподавания, 

чистого в идеях, чистого духом, требовательного к себе и своим ученикам, преданного 

своему делу. к своему искусству от всего сердца. 

Для достижения хороших результатов в тренировках важно глубоко знать 

психологические особенности. Во всех случаях, особенно при установлении отношений 

«учитель — ученик», от учителя следует ожидать педагогического такта — вежливости, 

этических требований к своему поведению, уважения чести и достоинства учеников, вести 

себя по отношению к ним вежливо. 

В статье показано, что одним из лейтмотивов современных образовательных 

реформ является совершенствование отношений «учитель-ученик», которое 

устанавливается как один из основных элементов педагогической деятельности, и 

направление их развития в нужное русло. Формирование и дальнейшее развитие 

отношений учитель-ученик напрямую связано с педагогической деятельностью учителя и 

особенностями ее реализации. 

Ключевые слова: педагог, компетенция, профессия, культура, гуманизм  

 

KAMALA HUSEYNOVA 

TEACHER-STUDENT COOPERATION IN PEDAGOGICAL PROFESSIONAL 

CULTURE 

One of the important conditions of our independence and state should have an excellent 

education system. The goal of the educational reform implemented in our republic is to train an 

active personality capable of creative and critical thinking. First of all, a teacher should have the 

qualities of being competent, business-oriented, having a deep knowledge of his specialty, 

keeping the name of teaching sacred, pure in ideas, pure in spirit, demanding towards himself 

and his students, and devoted to his art from the heart. 

In order to achieve good results in training, it is important to know the psychological 

characteristics in depth. In all cases, especially in the establishment of "teacher-student" 

relations, the teacher should expect pedagogical tact - politeness, ethical requirements for his 

behavior, respect the honor and dignity of students, and behave politely in relation to them. 

The article shows that one of the leitmotifs of modern educational reforms is the 

improvement of teacher-student relations, which is established as one of the main elements of 

pedagogical activity, and directing their development in the right direction. The formation and 

further development of teacher-student relations is directly related to the pedagogical activity of 

the teacher and the characteristics of its implementation..  

Keywords: teacher, competence, profession, culture, humanism 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ĠNTERAKTĠV TƏLĠM VƏ ONUN DĠL ÖYRƏNĠLMƏSĠNDƏ ROLU 

Günümüzdə müasir həyatla ayaqlaĢmağın və karyera uğurlarının qazanılmasında əsas 

faktorlarından biri kimi xarici dillərin öyrənilməsi prioritetə çevrilmiĢdir. Bu prosesin 

asanlaĢması və praktikliyini təmin etmək üçün interaktiv təlim metodlarının xüsusi rolu 

danılmazdır. Məqalədə həmin metodlar, onların özünəməxsus xüsusiyyətləri və xarici dillərin 

öyrənilməsində rolu araĢdırılmıĢdır. Nəticədə məlum olmuĢdur ki, interaktiv təlim bütün 

tələbələri təlim prosesinə cəlb edir, onları maraqlandırır və formalaĢmıĢ ünsiyyət bacarıqlarını 

tətbiq etmək və tətbiq etmək imkanı verir, istifadə olunan interaktiv üsullar tələbələrin idraki 

qabiliyyətlərini aktivləĢdirməyə imkan verir. 

Açar sözlər: interaktiv, təlim, metod, xarici dil, tədris, simulyasiya 

 

Müasir dil təhsili hazırda Ģəxsiyyətə çevrilmə, onun gündəlik həyatda 

istifadə edə biləcəyi müəyyən bacarıq və vərdiĢlərə yiyələnmə prosesi kimi 

qəbul edilir. Beləliklə, xarici dillərin tədrisində tələbələrin idrak, kommunikativ 

və bir çox digər qabiliyyətlərinin inkiĢafını təmin edəcək belə sistemlərdən, 

metodlardan və tədris texnologiyalarından istifadəyə ehtiyac var. 

Pedaqoji ədəbiyyatlarda təlimin təĢkilinin bir çox yolları (Ģagirdlərin 

fəaliyyət səviyyəsinə, onların məhsuldar fəaliyyətə cəlb olunma səviyyəsinə, 

didaktik məqsədlərə, təĢkili üsullarına və s. uyğun olaraq) təsvir edilmiĢdir. 

Kompetensiyaya əsaslanan yanaĢma Ģəraitində onlar tələbələrin idrak 

qabiliyyətlərini və təlim prosesində fəallığını inkiĢaf etdirməyə yönəldilmiĢdir. 

Təlimdə fəaliyyətin mənbəyini mütəĢəkkil idrak prosesində əldə edilən və 

inkiĢaf etdirilən Ģəxsi mülkiyyət kimi müəyyən etmək olar. 

Təlim prosesini aktivləĢdirən müəllimin iĢinin forma və üsulları da 

fəaliyyət mənbəyi kimi çıxıĢ edə bilər. Nəzəri ədəbiyyatlarda [7] vurğulanır ki, 

bir çox tədqiqatçılar aktivləĢdirici metodlar sırasında interaktiv təlim metodlarını 

ayırırlar. 

Xarici dillərin tədrisi metodologiyasında tədris metodlarının çoxsaylı 

təsnifatları mövcuddur. Tələbənin rolunu əks etdirən təsnifatlardan birinə nəzər 

salaq. Bu XX əsrin 60-cı illərində J.Qolmit tərəfindən təklif edilən, Plaksinanın 

[8] əsərlərində təsvir edilmiĢ ənənəvi təsnifatdır və o, 3 metodu özündəehtiva 

edir:  

1. Passiv (reproduktiv) öyrənmə növü. 

Tələbə öyrənmənin ―obyekti‖dir. O, müəllimin ona verdiyi materialı, 

dərsliyin mətnini öyrənməli və yenidən yaratmalıdır. Müvafiq tədris metodlarına 

tələbələrin yalnız dinlədiyi və baxdığı üsullar (mühazirə-monoloq, oxu, izahat, 

nümayiĢ və tələbə sorğusunun təkrar aparılması) daxildir. ġagirdlər, bir qayda 

olaraq, bir-biri ilə ünsiyyət qurmur və heç bir yaradıcılıq tapĢırığı yerinə 

yetirmirlər. 

2. Aktiv öyrənmə. 

Bu tip öyrənmə Ģagirdlərin idrak fəaliyyətini və müstəqilliyini 

stimullaĢdıran metodlardan istifadəni nəzərdə tutur. ġagird təlimin ―subyekti‖ 

kimi çıxıĢ edir, yaradıcı tapĢırıqlar yerinə yetirir, müəllimlə dialoqa girir. Əsas 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

263 

metodlar müstəqil iĢ, problemli və yaradıcı tapĢırıqlar (çox vaxt ev tapĢırıqları), 

yaradıcı təfəkkürün inkiĢaf etdirilməsi üçün Ģagirdlərdən müəllimə və əksinə 

suallardır. 

3. Ġnteraktiv öyrənmə. 

Tədris prosesi bütün tələbələrin fəal daimi qarĢılıqlı əlaqəsi Ģəraitində 

həyata keçirilir. Bu, Ģagird və müəllimin bərabərhüquqlu, ekvivalent təlim 

subyektləri olduğu öz-özünə öyrənmə, qarĢılıqlı öyrənmədir (kollektiv, 

əməkdaĢlıqda qrup öyrənmə). Müəllim yalnız təlim prosesinin təĢkilatçısı, 

qrupun rəhbəri kimi çıxıĢ edir. 

Ġnteraktiv təlimin təĢkili həyat Ģəraitlərinin simulyasiyasını, rollu 

oyunlardan istifadəni və problemlərin birgə həllini nəzərdə tutur. O, bacarıq, 

qabiliyyət və dəyərlərin formalaĢmasına, əməkdaĢlıq, qarĢılıqlı fəaliyyət 

mühitinin yaradılmasına səmərəli töhfə verir, müəllimə tək interaktiv metod 

vasitəsilə bir çox problemləri asanlıqla həll etməyə imkan verir. 

Bizim təhsil sistemimizdə məktəbdə xarici dil üzrə tədris prosesinin əsas 

struktur vahidi dərsdir. Bu, mürəkkəb bir ünsiyyət aktı kimi qəbul edilir. Təlim 

prosesində ünsiyyət ―birtərəfli‖ və ―çoxtərəfli‖ ola bilər. ―Birtərəfli‖ ünsiyyət ilə 

tədris prosesinin təĢkili frontal iĢ formalarının üstünlük təĢkil etməsi ilə həyata 

keçirilir, yəni müəllim, soruĢur, Ģagirdi nitq fəaliyyətinə həvəsləndirir və cavab 

verir. 

―Çoxtərəfli‖ ünsiyyət ilə sinifdə tipik iĢ formaları, tələbənin müəyyən bir 

fəaliyyətin müstəqil və tam iĢtirakçısı kimi özünü sübut etmək imkanı olan qrup, 

kollektiv qarĢılıqlı əlaqə növləri olacaqdır. Məhz xarici dil dərsi zamanı 

―çoxtərəfli ünsiyyət‖in təĢkili zamanı tədris prosesinin bütün iĢtirakçıları 

qarĢılıqlı əlaqədə olur, hər bir Ģagirddə Ģəxsiyyətin üzə çıxarılması üçün 

imkanlar yaradılır. 

Praktikada ənənəvi metod və iĢ formalarından istifadə etməklə Ģifahi 

qarĢılıqlı əlaqəni dərs zamanı təĢkil etmək həmiĢə mümkün olmur. Buna görə də 

daha məhsuldar texnologiyalar və öyrənmə modelləri var. Dövrümüzdə 

ölkəmizdə baĢ verən əsas metodik yeniliklər xarici dilin tədrisində interaktiv 

metod, texnika və texnologiyaların tətbiqi ilə bilavasitə bağlıdır. ―Ġnteraktiv 

üsullar‖ və ―interaktiv təlim‖ anlayıĢlarının tərifinə keçməzdən əvvəl 

―interaktiv‖ sözünün özünün nə demək olduğunu və onun tədris təcrübəsində 

necə meydana gəldiyini öyrənmək lazımdır. 

A.Ġ. Juk yazır ki, ―qarĢılıqlı təsir‖ anlayıĢı ilk dəfə sosiologiyada və sosial 

psixologiyada yaranıb. QarĢılıqlı əlaqə kimsə arasında gücləndirilmiĢ fəaliyyət 

kimi Ģərh edilə bilər, interaktiv təlim isə inkiĢaf üçün optimal Ģərait yaratmaq 

üçün müəllim və tələbələr arasında qarĢılıqlı əlaqənin məqsədyönlü Ģəkildə 

gücləndirilməsi kimi görünür [4]. ―Ġnteraktiv‖ sözünün özü ingilis dilindəki 

―interactive‖ sözündən götürülmüĢdür, ―qarĢılıqlı əlaqə‖ (―Ġnter‖ - ―qarĢılıqlı‖, 

―akt‖ - ―hərəkət‖) mənasındadır. Söz ―interaktiv‖ nə iləsə (məsələn, telefonla) və 

ya kimsə (Ģəxs) ilə qarĢılıqlı əlaqədə olmaq, danıĢıq rejimində olmaq, dialoq 

etmək bacarığı deməkdir [9]. 

B.M.Bim-Badın pedaqoji ensiklopedik lüğətinə müraciət edərkən onun 

―interaktiv öyrənmə‖ anlayıĢının tərifini verdiyini görürük. ―Ġnteraktiv təlim 

(ingilis dilindən ―Interaction‖ - qarĢılıqlı əlaqə) bir sahə kimi xidmət edən 

öyrənmə mühiti ilə Ģagirdin qarĢılıqlı əlaqəsi üzərində qurulmuĢ təlimdir. [3]. 
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S.S. KaĢlev isə interaktiv təlimin aĢağıdakı tərifini verir – ―bu, təhsil 

prosesinin bütün iĢtirakçılarının iĢtirak etdiyi, öyrənmə üçün rahat Ģəraitin 

yaradıldığı idrak fəaliyyətinin təĢkilinin xüsusi bir formasıdır‖ [5]. 

V.S. KukuĢkin ―interaktiv yanaĢma‖ya – interaktiv dərs zamanı tədris 

materialının öyrənilməsi ilə bağlı Ģagird fəaliyyətinin müəyyən növünə belə bir 

tərif verir [6]: ―Ġnteraktiv metod‖ da öz növbəsində tələbələrin dərsdə olduğu 

zaman hər kəslə söhbət və ya dialoq vəziyyəti elə qarĢılıqlı əlaqə deməkdir [2]. 

―Ġnteraktiv metodlar‖ dedikdə Ģagirdlərin bir-biri ilə bərabərhüquqlu qarĢılıqlı 

əlaqədə olduğu öyrənmə yolları baĢa düĢülür. Bu üsullar Ģagirdlərin həm 

müəllimlə, həm də bir-biri ilə daha geniĢ qarĢılıqlı əlaqəsinə, təlim prosesində 

uĢaqların fəaliyyətinin üstünlük təĢkil etməsinə yönəldilmiĢdir [10]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu təlimdə müəllim də tələbələrlə qarĢılıqlı əlaqə 

prosesinə daxildir, lakin o, yalnız koordinatordur. ―Müəllim, sanki, tədris 

məlumatlarını özündən ötürən bir növ filtr rolundan imtina edir və informasiya 

mənbələrindən biri olan iĢdə köməkçi funksiyasını yerinə yetirir‖ [1]. 

Beləliklə, interaktiv təlim bütün tələbələri təlim prosesinə cəlb edir, onları 

maraqlandırır və formalaĢmıĢ ünsiyyət bacarıqlarını tətbiq etmək imkanı verir. 

Bundan əlavə, istifadə olunan interaktiv üsullar (interaktiv metodlar 

çərçivəsində) tələbələrin öz idraki qabiliyyətlərini aktivləĢdirməyə imkan verir 

ki, məlumatı onlar özləri əldə etsinlər. 
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РЕЗЮМЕ 

ГУЛЬГЮН НОВРУЗОВА 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ЕГО ОСНОВА В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ 

В настоящее время изучение иностранных языков стало приоритетом как один из 

основных факторов, позволяющих идти в ногу с современной жизнью и добиваться 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

265 

успеха в карьере. Особая роль интерактивных методов обучения для облегчения и 

обеспечения практичности этого процесса неоспорима. В статье рассматриваются эти 

методы, их особенности и роль в изучении иностранных языков. В заключение стало ясно, 

что интерактивное обучение вовлекает всех учащихся в процесс обучения, 

заинтересовывает их и дает возможность практиковать и применять сформированные 

коммуникативные навыки, используемые интерактивные методы позволяют 

активизировать познавательные способности учащихся. 

Ключевые слова: интерактив, обучение, метод, иностранный язык, обучение, 

симуляция. 

 

SUMMARY 

GULGUN NOVRUZOVA 

INTERACTIVE LEARNING AND ITS OLE IN LANGUAGE LEARNING 

Nowadays, learning foreign languages has become a priority as one of the main factors in 

keeping up with modern life and achieving career success. The special role of interactive training 

methods to facilitate and ensure the practicality of this process is undeniable. The article 

examines those methods, their unique features and their role in learning foreign languages. In 

conclusion, it became clear that interactive training involves all students in the learning process, 

interests them and gives them the opportunity to practice and apply the formed communication 

skills, the interactive methods used allow to activate the cognitive abilities of students. 

Keywords: interactive, training, method, foreign language, teaching, simulation 

 

 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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RĠYAZĠYYAT DƏRSLƏRĠNDƏ ġAGĠRDLƏRĠN MƏNTĠQĠ TƏFƏKKÜRÜNÜN 

ĠNKĠġAF ETDĠRĠLMƏSĠ 

 

 Məqalədə Ģagirdlərin riyaziyyat dərslərində məntiqi təfəkkürünün inkiĢaf etməsi yolları 

haqda məlumat verilib. Həmçinin məntiqi təfəkkür induktiv və deduktiv  nəticələrin teoremlərin 

isbatının aparılması ardıcıllığında daha çox təĢəkkül tapmasından bəhs edir. 

 Açar sözlər: məntiqi təfəkkür, induktiv, deduktiv, mücərrəd təfəkkür. 

 

 Riyaziyyatın tədrisi elmi biliklərin əsasının öyrənilməsində mühüm yer 

tutduğu üçün məntiqi təfəkkürün formalaĢmasında da aparıcı rol oynamalıdır. 

Riyaziyyatın təliminin yeni metodikası məhz onunla xarakterikdir ki,  burada 

Ģagirdlərə verilən tədris məlumatının sadecə yadda saxlanılmsına deyil, onun 

dərindən dərk edilməsinə, bu məlumatın təcrübəyə yaradıcılıqla tətbiq 

olunmasına əsas diqqət yetirilir. Ona görə də Ģagirdlərin  ümumi təfəkkür 

mədəniyyətinin, xüsusi halda məntiqi təfəkkürünün inkiĢafı – müasir təlim və 

tərbiyə iĢinin ən aktual məsələlərindəndir.  

 ġagirdlərin təfəkkürünün inkiĢaf etdirilməsi probleminin aktuallığı təkcə 

ümumtəhsil vəzifələri ilə müəyyən olunmur, o həm də elmini və istehsalatın 

tələblərindən irəli gəlir. 

 Təfəkkür nəzəriyyəsi baxımından məntiqi təfəkkür mücərrəd təfəkkürün 

komponentlərindən biridir. Odur ki, riyaziyyatın təlimi prosesində mücərrəd 

təfəkkürün formalaĢdırlması, Ģagirdlərin məntiqi təfəkkürün inkiĢafını da əhatə 

etmiĢ olur.  

 Riyaziyyatın təlimi prosesində məntiqi təfəkkür, hər Ģeydən əvvəl, 

induktiv və deduktiv nəticələrin ardıcıllığında, teoremlərin isbatının aparılması 

ardıcıllığında daha çox təĢəkkül tapır. 

 AĢağıdakı misala baxaq: 

Misal: Ġsbat edin ki, 5n (1) Ģərtini ödəyən bütün natural ədədlər üçün  
22 nn 

bərabərsizliyi doğrudur. 

1) n=5 isə (2
5
>5

2
) )2532(  (həqiqi) 

2) Tutaq ki, 5 kn üçün (1)bərabərsizliyi doğrudur, yəni 2
k
>k

2
 (2) 

həqiqidir. Ġsbat edək ki, (1) bərabərsizliyi n=k+1 üçün də doğrudur, yəni 2
k+1

> 

(k+1)
2
 (3) bərabərsizliyinin həqiqi olduğunu isbat edək. (3) – ün sol tərəfini 

2
k+1

=2*2
k
 Ģəklində yazaq. (2) – ni nəzərə alsaq, yəni 2

k
 – nı k

2
 ilə əvəz etsək, 

2
k+1

>2k
2
 = k

2
+k

2
 (4) alarıq.  

Lakin 

)12215()1612())16)1(()41()5( 222  kkkkkkkk (5) 

alarıq. (4) bərabərsizliyinin sağ tərəfindəki k
2
 əvəzinə 2k+1 yazsaq, ((5) - 
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əsasən) bərabərsizlik daha da ciddiləĢər, yəni (2
k+1

>k
2
+(2k+1)=(k+1)

2
 alarıq ki, 

bu da (3) bərabərsizliyinin həqiqiliyini sübut edir. Beləliklə, tam riyazi induksiya 

metoduna əsasən belə bir məntiqi nəticəyə gəlirik ki, (1) bərabərsizliyi Nn

Ģərti daxilində istənilən 5n üçün doğrudur.  

 Məntiqi təfəkkürün formalaĢmasına kömək edən amillərdən biri də 

çalıĢmalar sisteminin, xüsusilə məntiqi çalıĢmaların qurulması və həlli 

prosesidir. Belə çalıĢmaların məzmunu mücərrəd riyazi, əyləncəli xarakter 

daĢıya bilər. Ya da bu və ya digər nəzəri materialın mənimsənilməsinə xidmət 

edə bilər. Riyazi iĢarələrin məntiqi təfəkkürün inkiĢafında rolu haqqında 

görkəmli riyaziyyatçı Q.B.Leybnis belə demiĢdir: ―Ġnsanlar iĢarələrdən yalnız 

ona görə istifadə etmirlər ki, öz fikirlərini baĢqalarına çatdıra bilsinlər həm də 

ona görə istifadə edirlər ki, təfəkkür prosesinin özünün daha məhsuldar etsinlər. 

H.A.Lobaçevski isə məntiqi – riyazi simvolikanın böyük əhəmiyyətindən bəhs 

edərək yazır: ―Sözə baĢqa don geyindirməklə düzgün fikir həqiqətdən 

uzaqlaĢdığı kimi, simvolun həqiqi mahiyyətini baĢa düĢmədikdə riyaziyyatda hər 

cür təklif öz mənasını itirmiĢ olur‖.  
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РЕЗЮМЕ 

САФА  АЛИЕВ 

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

 В статье представлена информация о способах развития логического мышления 

учащихся на уроках математики. Также логическое мышление говорит о формировании 

индуктивных и дедуктивных результатов в последовательности доказательства теорем. 

Ключевые слова: логическое мышление, индуктивное, дедуктивное, абстрактное 

мышление. 

SUMMARY 

SAFA ALIYEV 

DEVELOPMENT OF STUDENTS' LOGICAL THINKING IN MATHEMATICS 

LESSONS 

 The article provides information on ways to develop students' logical thinking in 

mathematics classes. Also, logical thinking talks about the formation of inductive and deductive 

results in the sequence of proving theorems. 

 Keywords: logical thinking, inductive, deductive, abstract thinking. 

 

 
(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ġULS METODU ĠLƏ HĠDROMETRĠK MÜġAHĠDƏ MƏNTƏQƏLƏRĠN SU SƏRFĠNƏ 

DAĠR MƏLUMATLARIN ĠNFORMATĠVLĠYĠNĠN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

  

Bu tədqiqat iĢində, Lənkəran təbii vilayətində axan çaylar üzərində yerləĢdirilən 

xarakterik müĢahidə məntəqələrin su sərfləri haqqında olan məlumatlardan istifadə etməklə və 

ġuls metodunu tətbiq etməklə  həmin məlumatların informativliyi qiymətləndirilmiĢdir. 

Açar sözlər: entropiya, ġuls metodu, hidrometeorologiya, hidrologiya, hidroloji sıra, 

reprezentativlik. 

  

Məlumdur ki, aktiv eksperiment metodunda tədqiqatlar çöl və ya 

laboratoriya Ģəraitində yerinə yetirilir. Hidrometeoroloji proseslər mürəkkəb və 

çoxamilli olduqlarına görə, belə eksperimentlərin nəticələrinin praktikada tətbiqi 

bir çox çətinliklərlə müĢayət olunur.  

Digər təbiət elmlərində olduğu kimi, hidrometeorologiyada tətbiq edilən 

və eksperimental tədqiqatların əsas metodlarından biri sayılan passiv 

eksperiment metodu isə təbii Ģəraitdə hidrometeoroloji hadisələr üzərində 

müĢahidələr aparılmasını nəzərdə tutur [1]. Bu müĢahidə məlumatları 

hidrometeoroloji tədqiqatların baĢlıca informasiya bazasıdır. Qısa müĢahidə 

dövrlərini əhatə edən bu məlumatlardan ibarət müĢahidə sıralarının uzunluğu 

əksər hallarda adətən 50-60 ildən az olur. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, 

stasionar müĢahidə məntəqələrinin çoxu keçən əsrin ortalarından fəaliyyət 

göstərdiyinə görə, mövcud məlumatlar baxılan hadisənin yalnız son dövrdəki 

tərəddüdlərini səciyyələndirir. Çox zaman mövcud müĢahidə sıraları təkrarlanma 

dövrü böyük olan (məsələn, 100 ildə 1 dəfə) kəmiyyətləri əhatə etmir. Digər 

tərəfdən, müĢahidə məntəqələri və müvafiq müĢahidə məlumatları ərazi üzrə 

qeyri-bərabər paylanır. Belə ki, müĢahidə məntəqələrin çoxu əhali sıx 

məskunlaĢan ərazilərdə fəaliyyət göstərir. Çay axımının əsas hissəsinin 

formalaĢdığı yüksək və orta dağlıq ərazilərdə həm meteoroloji, həm də hidroloji 

müĢahidə məntəqələrinin sayı az olduğuna görə bu ərazilər inkiĢaf etdirildikdə 

hidrometeoroloji informasiya çatıĢmazlığı problemi aktuallaĢır. Beləliklə, 

stasionar müĢahidə məntəqələrinin səmərəliliyi onların informativliyindən 

bilavasitə asılı olduğundan, bu informativliyin qiymətləndirilməsi çox vacibdir. 

Metodik əsas və hesablama metodikası 

Bu elmi tədqiqat iĢində, Lənkəran təbii vilayətində axan çaylar üzərində 

yerləĢdirilən müĢahidə məntəqələrinin informativliyinin qiymətləndirilməsi  

məqsədi ilə həmin məntəqələrin su sərfləri haqqında olan məlumatlardan istifadə 

edilmiĢdir. Toplanan məlumatlar ilkin statistik məlumatlar çoxluğu əmələ gətirir. 

Hər hansı bir məlumatı əldə etmə prosesini siqnalların ötürülməsi nəticəsində, 

mailto:zakir_zabidov@mail.ru
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qeyri-müəyyənlik dəyiĢmələri  kimi izah etmək olar. Əgər hər hansı bir təzahür 

bir vəziyyətdən (məsələn A vəziyyəti) digər vəziyyətə (B vəziyyətinə) keçirsə, 

onda Ġ(A,B) keçid informasiyası bu vəziyyətlərin qeyri-müəyyənliklərin fərqi 

kimi baĢa düĢülür. Bu halda informasiyanın miqdarı müxtəlif vəziyyətlərdəki 

entropiya fərqləri kimi təyin olunur [2]:  

           )()(),( BHAHBAİ  ,                                          (1)  

burada - )(AH  və )(BH   uyğun olaraq təzahürün A və B vəziyyətlərinin 

entropiya qiymətləridir. 

Məntəqələrin su sərfinə dair məlumatların informativliyinin 

qiymətləndirilməsi aĢağıdakı metodika əsasında mümkündür: 

1. Hər bir məntəqədən alınan su sərfinə dair məlumatların 

informativliyinin qiymətləndirilməsi üçün ilk öncə müxtəlif illərdə hidroloji 

məntəqələrdə su sərfinin (orta aylıq)  zamana görə dəyiĢikliyini təsvir edən 

hidroloji sıradan (hidroloji  ölçmə məlumatları) istifadə olunur. 

2. Hər bir məntəqədə hər bir il üçün hidroloji sıranın qeyri-müəyyənliyini 

xarakterizə edən uyğun entropiya qiyməti hesablanır; 

3. Yuxarıda təsvir olunan (1) formuluna əsasən məntəqələrdə su sərfi 

dəyiĢkənliyini xarakterizə edən informativlik matrisi qurulur. (1) formulunda 

istfadə olunan  )(AH  və )(BH   uyğun olaraq məntəqələrdə hər bir il və növbəti 

il üçün hidroloji sıraların vəziyyətlərinin entropiya qiymətləridir. 

4. Ġnformativlik matrisindən istifadə edarək məntəqələr arasında 

münasibətlər matrisi qurulur; 

5. Kollektiv qərarların qəbul edilməsi metodlarından istifadə edərək  

məntəqələr arasında informativliyin qiymətləndirilməsi haqqında qərar qəbul 

edilir. 

Kollektiv qərarların qəbul edilməsi metodu kimi,  ġuls metodundan 

istifadə olunur[3]  və burada istifadə  olunan ―alternativ namizəd‖  kimi hidroloji 

məntəqələr  seçilmiĢdir. Seçicilər  rolunu isə bu məntəqələrdə müxtəlif illərdə 

aparılan hidroloji sıraların informativliyi qəbul edilir. Münasibətlər matrisinin 

təĢkili isə aparılan seriya ölçmə siqnallarının hesablanmıĢ entropiya qiymətlərinə 

əsaslanır. 

ġuls metodu 1997-ci ildə Markus ġuls tərəfindən iĢlənmiĢ və ictimai 

elmlərdə istifadə olunan nizamlamaya məhkum çoxluğu elementlərinin  

nizamlama  sistemidir. ġuls metodu imkan verir ki, çoxluğu elementlərinin 

üstünlüklərinin nizamlı düzümü təĢkil olunsun. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Kondorse metodu ilə çoxluğu elementlərinin düzümünü təyin etmək mümkün 

olmadıqda belə ġuls metodu ilə  çoxluğu elementlərinin düzümünü  təyin 

etmək mümkündür.  

Müasir dövrdə ən çox ġuls metodunun yolların evristikası adlanan 

konsepsiyasından istifadə olunur. Bu konsepsiya özündə önəmli yollar qrafının 

qurulması prosedurasını və yolların güc matrisinin qurulmasını əks etdirir. 

Yolların güclərini müqayisə edərək  istiqamətləri arasında önəmlilik düzümü 

təyin olunur. 

Fərz edək ki, nizamlamaya məhkum çoxluğunun  elementinin  

elementindən ciddi üstünlüyünün  say miqdarı -dır. Əgər bütün 

X

X

X

X

k

X A B

][ABd
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 üçün  olarsa  

elementlər ardıcıllığı  yol adlanır.  yolunun gücü, bütün 

 üçün, –nin minimal qiymətidir. Burada   

yolunun baĢlanğıcıdır.  elementinin  elementinə gedən yolların güclərinin 

maksimal qiyməti  ilə iĢarə olunur və önəmli yolların gücü adlanır. Əgər 

 və  elementləri arasında yol yoxdursa, onda  sıfıra bərabər 

götürülür. 

Hesablamaların nəticələri 

ġuls metodu ilə hidrometrik müĢahidə məntəqələrin informativliyinin 

qiymətləndirilməsi üçün Lənkəran təbii vilayətində yerləĢən Istisuçay-AlaĢa, 

ViləĢçay-ġıxlar,VəĢərü-DaĢtatük, Lənkəran-Lənkəran və Boladiçay-Diryan 

məntəqələrin su sərfi haqqında olan məlumatlarından istifadə edilmiĢdir. Bu 

məqsədlə seçilən hesablama intervalı 1975-ci ildən  2009-cu ilə kimi olan 

dövrünü və hər bir hidroloji ilin bütün aylarını əhatə edir (müĢahidə 

məntəqələrin   məlumatları paralel illəri əhatə etməlidir). 

Cədvəl  1-də məntəqələrdə müxtəlif illərdə olan hidroloji sıraların   

entropiya qiymətləri MATLAB proqram paketi vasitəsi ilə hesablanaraq  

verilmiĢdir. Hesablamalarda ‗norm‘ entropiyasından istifadə olunmuĢdur.  

―Norm‖ entropiyası aĢağıdakı formula ilə təyin olunur [4]: 

             

p

i

isE 
,                                                        (2) 

burada is  - hidroloji  sıranın göstərici qiymətidir. Biz p=3 halına baxırıq. 

 

Cədvəl 1. Məntəqələr arasında entropiya qiymətləri 
 A 

ĠSTĠSUÇAY-

ALAġA 

B 

VĠLƏġÇAY-

ġIXLAR 

C 

VƏġƏRÜ-

DAġTATÜK 

D 

LƏNKƏRAN-

LƏNKƏRAN 

E 

BOLADIÇAY-

DIRYAN 

1975 9,0106 2575,6 481,4659 33979 208,4351 

1976 39,9290 2426,3 718,5689 63882 811,7661 

1977 64,8677 6158,5 3563,9 80781 1682,7 

1978 36,7645 2207,5 61,4455 11069 31,8794 

1979 37,4348 5241,5 153,8001 45505 81,5055 

1980 209,8974 4684,3 1744,7 19696 193,9117 

1981 83,4973 2288,6 890,4633 28681 82,6316 

1982 469,7643 5391,0 5819,3 462290 711,7963 

1983 69,0477 6504,2 4606,4 112990 625,2084 

1984 125,1075 3246,4 2911,5 390980 139,0428 

1985 127,4523 2130,5 561,9161 122000 95,7487 

1986 170,7334 954,7137 451,3945 20208 155,8927 

1987 222,0273 6057,0 1353,3 295490 297,8779 

1988 291,4287 3264,4 673,5063 550310 47,2357 

1989 366,9850 1386,5 563,0824 81010 48,0601 

1990 163,6823 1442,6 170,4138 3887,6 168,7274 

1991 314,5575 1089,5 777,0751 53715 203,8018 

1992 14,7557 2028,0 210,4763 49468 243,5052 

1993 504,8428 6798,0 2046,7 148160 282,7622 

1994 5,0494 2236,1 251,6136 25731 142,7208 

1995 9,1764 568,8732 418,0383 4803,5 43,5299 

1996 1,0525 1535,9 84,4607 15280 69,3878 

1997 1,0136 9619,6 3895,3 735740 3528,7 

1998 0,6283 946,4183 1125,6 137980 316,4957 

1999 8,0567 1131,4 564,5086 49847 63,0368 

2000 13,9911 12654 1459,2 78432 459,6948 

2001 59,3807 2514,3 729,4958 18113 87,8453 

2002 24,8261 1760,4 224,6346 13973 113,2889 

2003 44,0954 7107,4 396,1755 64823 90,2435 

1,...,1  ni )](),1([)]1(),([ iCiCdiCiCd  )(),...,1( nCC

)(),...,1( nCC

1,...,1  ni )]1(),([ iCiCd )(iC )(i

A B

][ABp

A B ][ABp
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2004 92,8727 2187,7 350,5525 38569 103,6527 

2005 41,1744 3015,8 54,7055 19706 33,0798 

2006 38,8536 578,8087 130,6284 58929 65,6897 

2007 123,9428 1742,5 99,6832 20581 46,9474 

2008 197,2067 525,6268 84,8526 1997,9 155,8665 

2009 12,5810 545,8630 66,8526 1925,3 34,8004 

 

Cədvəl 1-in qiymətlərinə əsaslanaraq və (1) formulasından istifadə 

edərək məntəqələrdə su sərfinin dəyiĢkənliyini xarkterizə edən informativlik 

matrisini quraq. Alınan informativlik matrisi Cədvəl 2-də təsvir olunmuĢdur. Bu 

cədvəldə birinci sütunda olan ―+‖ iĢarəsi həmin ilin növbəti il ilə 

əlaqələndirilməsini göstərir. 

   

Cədvəl 2. Məntəqələrin su sərfinin dəyiĢkənliyini xarakterizə edən 

informativlik matrisi  

 

 

A 

ĠSTĠSUÇA

Y-ALAġA 

B 

VĠLƏġÇAY-

ġIXLAR 

C 

VƏġƏRÜ-

DAġTATÜK 

D 

LƏNKƏRAN-

LƏNKƏRAN 

E 

BOLADIÇAY-

DIRYAN 

1975+ 30,9184 149,300 237,1030 29903 603,331 

1976+ 24,9387 3732,20 2845,3311 16899 870,9339 

1977+ 28,1032 3951 3502,4545 69712 1650,8206 

1978+ 0,6703 3034 92,3546 34436 49,6261 

1979+ 172,4626 557,20 1590,8999 25809 112,4062 

1980+ 126,4001 2395,70 854,2367 8985 111,2801 

1981+ 386,2670 3102,40 4928,8367 433609 629,1647 

1982+ 400,7166 1113,20 1212,900 349300 86,5879 

1983+ 56,0598 3257,80 1694,90 277990 486,1656 

1984+ 2,3447 1115,90 2349,5839 268980 43,2941 

1985+ 43,2811 1175,786 110,5216 101792 60,144 

1986+ 51,2939 5102,2863 901,9055 275282 141,9852 

1987+ 69,4014 2792,60 679,7937 254820 250,6422 

1988+ 75,5563 1877,90 110,4239 469300 0,8243 

1989+ 203,3027 56,09 392,6686 77122,40 120,6673 

1990+ 150,8752 353,10 606,6613 49827,40 35,0744 

1991+ 299,8018 938,50 566,5988 4247 39,7034 

1992+ 490,0871 4770 1836,2237 98692 39,257 

1993+ 499,7934 4561,90 1795,0864 122429 140,0414 

1994+ 4,1270 1667,226 166,4247 20927,50 99,1909 

1995+ 8,1239 967,0268 333,5776 10476,50 25,8579 

1996+ 0,03899 8083,700 3810,8393 720460 3459,3122 

1997+ 0,3853 8673,1817 2769,70 597760 3212,2043 

1998+ 7,4284 184,9817 561,0914 88133 253,4589 

1999+ 5,9344 11522,60 894,6914 28585 396,6580 

2000+ 45,3896 10139,70 729,7042 60319 371,8495 

2001+ 34,554 753,90 504,8612 4140 25,4436 

2002+ 19,2693 5347 171,5409 50850 23,0454 

2003+ 48,7773 4919,70 45,623 26254 13,4092 

2004+ 51,698 828,10 295,847 18863 70,5729 

2005+ 2,3208 2436,9913 75,9229 39223 32,6099 

2006+ 85,0892 1163,6913 30,9452 38348 18,7423 

2007+ 73,2639 1216,8732 14,8306 18583,10 108,9191 

2008+ 184,6257 20,2362 18 72,60 121,0661 
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Cədvəl 2-in qiymətlərinə əsaslanıb aĢağıdakı cədvəldə göstərilən müxtəlif 

məntəqələrə aid ölçmə realizasiyaların  dəyiĢkənliyinin informativlik 

münasibətlərini quraq.  Burada ölçmə realizasiyalarının sayı 34-ə bərabərdir. 

 

Cədvəl 3. Müxtəlif illərdə olan ölçmə realizasiyalarının informativliyinin 

düzüm münasibətləri 

 
A,B,C,D,E məntəqələrinin sululuq 

informativliyinin düzüm münasibətləri 

1975+ ABCED   
1976+ AECBD   
1977+ AECBD   
1978+ AECBD   
1979+ EABCD   
1980+ EACBD   
1981+ AEBCD   
1982+ EABCD   
1983+ AECBD   
1984+ AEBCD   
1985+ AECBD   
1986+ AECBD   
1987+ AECBD   
1988+ EACBD   
1989+ BEACD   
1990+ EABCD   
1991+ EACBD   
1992+ EACBD   
1993+ EACBD   
1994+ AECBD   
1995+ AECBD   
1996+ AECBD   
1997+ ACEBD   
1998+ ABECD   
1999+ AECBD   
2000+ AECBD   
2001+ EACBD   
2002+ AECBD   
2003+ ECABD   
2004+ AECBD   
2005+ AECBD   
2006+ ECABD   
2007+ CAEBD   
2008+ CBDEA   
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Cədvəl 3-ün qiymətlərinə əsaslanıb aĢağıdakı 4 cədvəlində A,B,C,D,E 

məntəqələrinin sululuq informativliyinin qarĢılıqlı düzüm  münasibətlərinin 

qiymətləri hesablanaraq verilmiĢdir. 

Cədvəl 4. 

A,B,C,D,E məntəqələrinin sululuq informativliyinin qarĢılıqlı düzüm  

münasibətlərinin qiymətləri 

 

 d[*,A] d[*,B] d[*,C] d[*,D] d[*,E] 

d[A,*]  2 4 1 13 

d[B,*] 32  26 0 30 

d[C,*] 30 8  0 30 

d[D,*] 33 34 34  33 

d[E,*] 21 4 4 1  

 

Cədvəl 4-ün qiymətlərindən istifadə edərək istiqamətlər arasında önəmli 

yollar qrafı qurulur və önəmli yolların güc matrisi qurulur və cədvəl 5-də güc 

matrisinin qiymətləri verilmiĢdir. 

Cədvəl  5. 

A,B,C,D,E məntəqələrinin  arasındakı önəmli yolların  güc matrisi 

 p[*,A] p[*,B] p[*,C] p[*,D] p[*,E] 

p[A,*]  0 0 0 0 

p[B,*] 32    26 0 30 

p[C,*] 30 0  0 30 

p[D,*] 33 34 34  33 

p[E,*] 21 0 0 0  

 

Cədvəl 5-in qiymətlərinə əsasən aĢağıdakıları qeyd etmək olar: 

32=p[B,A] >P[A,B]=0 olduğu üçün  ; 

26=p[B,C] >P[C,B]=0 olduğu üçün  CB   

30=p[B,E] >P[E,B]=0 olduğu üçün EB   

30=p[C,A] >P[A,C]=0 olduğu üçün AC   

30=p[C,E] >P[E,C]=0 olduğu üçün EC   

33=p[D,A] >P[A,D]=0 olduğu üçün  AD   

34=p[D,B] >P[B,D]=0 olduğu üçün  AD   

34=p[D,C] >P[C,D]=0 olduğu üçün  CD   

33=p[D,E] >P[E,D]=0 olduğu üçün  ED   

21=p[E,A] >P[A,E]=0 olduğu üçün  AE   

Nəticə olaraq A,B,C,D,E məntəqələrinin sululuq informativliyinin düzüm 

münasibətləri haqqında   ġuls metoduna  görə aĢağıdakı nəticəyə gəlmək olar: 

Nəticə 

A (ĠSTĠSUÇAY-ALAġA), B (VĠLƏġÇAY-ġIXLAR), C (VƏġƏRÜ-

DAġTATÜK), D (LƏNKƏRAN-LƏNKƏRAN), E (BOLADIÇAY-DIRYAN) 

adlı hidrometrik müĢahidə məntəqələrinin su sərfi haqqında olan məlumatların 

AB 
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informativlik münasibətləri ġuls metoduna əsasən  AECBD   

önəmlilik düzümünə malikdir.   
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РЕЗЮМЕ 

ЗАБИДОВ З. ДЖ., МАГЕРРАМОВ Б. ДЖ., ГАДИРОВА X.М. 

ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ ДАННЫХ РАСХОДА ВОДЫ НА 

ГИДРОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ПУНКТАХ МЕТОДОМ ШУЛЬЦА 

В работе с использованием методом Шульца, проведена оценка информативности 

данных расхода воды на характерных гидрометрических наблюдательных пунктах рек 

Ленькоранской природной области. 

Ключевые слова: энтропия, Метод Шульца, гидрометеорология, гидрология, 

гидрологический рядь, репрезентативность 

 

SUMMARY 

ZABIDOV Z.C., MAHARRAMOV B.C., GADIROVA KH.M. 

ASSESSMENT   OF INFORMATIVITY DATA OF THE WATER FLOW IN 

OBSERVATION POINTS BY SCHULZ METHOD. 

In this research work using the method of Schulz, assess informatiyeness of water 

consumption data at specific hydrometric observation posts in Lankaran rivers of the natural 

aera. 

Key words: entropy, Schulz method, hydro-meteorology, hydrology, hydrological series, 

representativeness 
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KOMPÜTER CƏBRĠ FƏNNĠNĠN ELEKTRON TƏLĠM VASĠTƏSĠ ĠLƏ  

TƏDRĠSĠNĠN PEDAQOJĠ PROBLEMLƏRĠ  

  

Məqalədə e-təlimin və onun alt sistemlərinin pedaqoji aspektləri tədqiq olunur.  ĠĢdə 

göstərilmiĢdir ki, e-təlim vasitəsi ilə tədris prosesi daha pedaqoji personalda dərin nəzəri-

professional hazırlığın olmasını tələb edir və yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanmasında mühüm 

faktordur.  

Açar sözlər: E-təlim, kompüter cəbri, ənənəvi təlim, pedaqoji problemlər, təlim 

texnologiyaları. 

 

Müasir ĠKT vasitələrinin təkmil formalarının hazırlanması və onların 

müasir həyatda, o cümlədən müxtəlif fənlərin tədrisi prosesində tətbiqi ənənəvi 

təhsil metodları ilə hansı formada uzlaĢdırıla bilməsi məsələsinin həlli təxirə 

salınmaz olan yeni pedaqoji və psixoloji problemlər meydana gətirmiĢdir. 

Təbiidir ki, bu priblemlərin həlli e-təhsilin özünün müxtəlif nöqteyi nəzərlərdən 

tədqiq olunmasını tələb edir. Bu aspektlər həm ənənəvi təhsildə olan pedaqoji, 

psixoloji, fəlsəfi etik və s. problemlər olmaqla yanaĢı, yeni bilavasitə ĠKT 

vasitələrinin xücusuyyətləri ilə bağlı yeni problemlər ola bilər. Bu problemlərin 

yeniliyi ənənəvi təhsildən fərqli olaraq, insanla insan arasında təmasa deyil, 

insanla texniki vasitələrin təması ilə doğrulan problemlər olacaqdır. Ġlk baxıĢda 

olduqca sadə və rahat görünən bu təmas formaları əslində isə bir sıra yeni 

məsələlər doğrur ki, onların düzgün həlli son nətcədə e-təlimin effektivliyini 

müəyyən edir. Bu təsvir olunan problemlərin müvəffəqiyyətli həlli e-təlimin 

anlayıĢının özünü düzgün Ģərhindən çox dərəcədə asılıdır [1]. 

Ədəbiyyatada bu məsələnin aydınlaĢdırılmasına müxtəlif baxıĢlar mövcud 

olmuĢdur. Bəzi ədədbiyyatlarda e-təlim dedikdə sadəcə olaraq ĠKT 

vasitələrindən təlim prosesində istifadə olunması nəzərdə tutulur. Əyaniliyin və 

informasiyanın sürətinin daha çox olması ilə izah olunan bu baxıĢ prosesi tam 

əhatə etmir və bir sıra vacib xüsusiyyətləri nəzərdən atır. Ġlk novbədə aydın 

Ģəkildə təsəvvür etmək mümkün olmur ki, e-təlimə pedaqoji fəaliyyət kimi 

baxmaq mümkündürmü. Əgər bu belədirsə, onda yeni pedaqoji prosesin hansı 

özəlliklərinin olması və bu özəlliklər ənənəvi təlim prosesi ilə hansı qarĢılıqlı 

təsirdə olacağını müəyyən etmək ortaya çıxan əsas məsələdir. Buraya həm yeni 

texnologiyaların ənənəvi texnologiyalarla bir arada istifadə oluna bilməsi 

məsələsinin öyrənilməsi, həm də bunların ayrılıqda bir-birindən asılı olmadan 

tətbiq olunmsının xüsusiyyətlərinin tədqiq olunması daxildir. Hansı halda təlim 

prosesi daha eefektiv olar? E-təlim metollarının ayrılıqda istifadəsi, yaxud onun 

ənənəvi tədris formaları ilə uzılaĢdırılması daha faydalı olar? Bu suallar və 

onlarla bağlı bir sıra problemlər e-təlim prosesinin üstünlüklərinin və çatıĢmayan 

cəhətlərini öyrənməyə və onun effktivliyinin araĢdırılmasını tələb edir [1]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, problemin həlli orta və ali məktəblərdə müxtəlif 

yollarla həyata keçirilir. Bu məqalədə ali məktəblərdə e-təlimin pedaqoji 
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aspektləri tədqiq olunur. Tədqiqatın elmi yeniliyi ali təhsil müəssisələrində e-

təlimin və xüsusi ilə kompüter cəbrinin tədrisinin psixoloji və pedaqoji 

xüsusiyyətlərinin müəyyən olunmasından ibarətdir. Bu məsələnin həllində ilk 

növbədə fənnin özünün tədrisinin yüksək elmi səviyyəsinin olması mühüm 

Ģərtdir. Belə bir səviyyənin olması fənnin tədrisinin populyar məlumatların 

ötürülməsi kimi bəsit bir proses təsiri bağıĢlaması kimi tədrisə zidd olan 

vəziyyətin yaranmasını aradan qaldırır, ona yaradıcı xarakter verir, tələbəni 

intelektual cəhətdən təmin edir və nəticə etibarı ilə təlimin effektivliyini, onun 

cəlb ediciliyini artırır. Bu nöteyi nəzərdən e-təlimin müxtəlif alt sistemlərinin 

hazırlanması həmin sistemlərdə uyğun fənlərin daha dərin nəzəri əsaslarının, 

yəni nəzəri fundamentin yradılması və möhkəmləndirilməsini tələb edir. Məhz 

bu yanaĢma elmi araĢdırmalarda kompüter metodlarının müasir həyatda 

müĢahidə olunan effektivliyinin artmasını təmin edir. Buna görə də e-təlim 

metodları tədris vasitəsi ilə tələbələrin yüksək ixtisaslı kadrlar kimi 

yetiĢdirilməsində öyrədənin, yəni müəllimin özünün yüksək nəzəri hazırlığının 

olması tələb olunur. Alt sistemlərdə, xüsusi ilə kompüter cəbrinin  e-təlim 

metodları ilə tədrisində bu faktor çox mühümdür [3-5].  

MüĢahidə və ststistik-araĢdırma üsulu ali təhsil müəssisəsində e-təlimin 

nəticələrinin analiz olunmasını təmin edir.  Müasir dövrdə e-təlimin 

müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün bu təlimin müxtəlif alt sistemlərinin 

həyata keçirilməsini təmin edən təlim sistemlərinə və distant təhsil 

texnologiyalarından istifadə edən üsullar hazırlanmıĢdır. E-təlim zamanı tədrisin 

effektivliyin qiymətləndirilməsi üçün geniĢ yayılmıĢ metodlardan biri elektron 

xidmətlərin keyfiyyətindən tələbələrin məmnunluğunun müəllifin anket 

sorğusundan istifadə etməklə müəyyən olunmasıdır. Bu göstərilən məsələ haqda 

obyektiv nəticə almaq üçün əhəmiyyətlidir.  

E-təlim sistemlərinin üstünlükləri və xüsusilə onun kəsirləri və nöqsanları 

pedaqoji nöqteyi-nəzərdən daim tədqiq olunur. Bu tədqiqatın nəticəsində e-

təlimin tədricən təkmilləĢdirilməsi təmin olunur. Son nəticə etibarı ilə bu yeni 

konsepsiyanın meydana gəlməsinə səbəb olur. Bu konsepsiyanın bəzi əsas 

xüsusiyyətlərini nzərdən keçirək. Ġlk növbədə qeyd etmək laımdır ki, e-təlim: 

- müəllim (təlimatçı) və ya köməkçinin rəhbərliyi altında virtual sinif 

otağında yerinə yetirilən öyrənmə prosesidir; 

- electron iĢ sistemidir ki, bunun əsas məqsədi müraciətlərə, yerinə 

yetirilən tapĢırıqlara nəzarət və onların icrası üçün lazım olan məsləhətlərin 

verilməsindən ibarətdir; 

- computer vasitəsi ilə CD-ROM-dan, local Ģəbəkələrdən, internet 

resuslarından istifadə etməklə aparılan təlimdir; 

- müəllimin (təlimatçının) iĢtirakı və rəhbərliyi ilə aparılan təlimdir. 

Müəllim öz məsləhət və göstəriĢlərini virtual deyil, virtual sinif vasitəsi ilə, 

hazırladığı materiala müvafiq olaraq çatdırır. O, tələbələrə bələdçilik edir və 

bunun üçün ağıllı lövhə kimi vasitələrdən istifadə edir [2].  

E-təlimin müsbət xüsusiyyətlərini araĢdıraq. 

Ənənəvi təlim zamanı mühazirənin sinif otağında eyni vaxta və eyni yerdə 

bütün tələbələrə çatdırılması modelindən istifadə olunur. E-təlimin üstünlüyü isə 

qabaqcıl təlim mənbələrinə müraciət edərək, bilik mənbəyini daha da 

geniĢləndirməsindən ibarətdir. Əgər ənənəvi təhsildə müxtəlif tələbə 
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kontingentlərinin eyni siyahıda (məsələn jurnalda) iĢtirakına məhdudiyyətlər 

qoyulurdusa, e-təlim zamanı belə siyahılar daha geniĢ ola bilər. Yəni eyni anda 

müxtəlif kontingentdən (yaĢlna görə, bilik səviyyəsinə görə və s.) olan 

tələbələrlə müəllimlər ünsiyyət saxlaya bilər. 

E-təlimin özünəməxsus məhdudiyyətlər və çatıĢmayan cəhətləri vardır. 

Elektron təlim üçün proqram təminatının tətbiqi mövzuları Ġnformasiya 

Texnologiyaları fənlərində istifadə olunan proqram təminatının təxminən 75 

faizini özündə saxlayır. Lakin digər e-təlim texnologiyaları sürətlə inkiĢaf 

etməklə yanaĢı onun materailları həm də tez köhnəlməyə məruz qalır.  Bunun 

aradan qaldırılması üçün tələb olunan vaxt e-təlimin çatıĢmayan cəhətlərindən 

biridir. 

2020-ci ilin martından baĢlayan və 1ilə yaxın bir vaxtı əhatə edən dövrdə 

COVĠD-19 virusunun törətdiyi Pandemiya ilə əlaqədar ali təhsil müəssisələrində 

onlayn tədrisə keçilməsi haqda qərar qəbul olunmuĢdur. E-təlim 

metodologiyasının hələ öz inkiĢafının baĢlanğıcında olduğu bir dövrdə həm 

tələbələr və həm də müəllimlərin bir qismi üçün, ilk dövrlərdə, onlayn tədrisə 

dərhal qoĢulmaq, texniki səbəblərdən və təcrübə olmaması ilə bağlı, mümkün 

olmamıĢdır. Ġnternetə giriĢin mümkün olduğu müxtəlif yollarla e-təlimdən və 

ənənəvi təlim metodlarından istifadə olunmaqla bu çətinlik aradan qaldırılmıĢdır. 

Portativ kompüterlərdən, noutbuklardan istifadə etməklə bir çoxları məsələni 

daha sadə və effektiv yollarla həll etməyə müvəffəq olmuĢdur. 

YaranmıĢ extremal vəziyyətədə, ilkin dövrlərdə, əsas çıxıĢ yolu kimi ənəvi 

təhsil formasının onlayn Ģəkildə yerinə yetirilməsi sxeminə üstünlük verildi. 

Lakin tələbələrin bir sıra səbəblərdən tədrisə sinxron qoĢula bilməməsi (bu 

müxtəlif səbəblərdən irəli gəlirdi: texniki, coğrafi, iqtisadi və s.) məsələnin tam 

həllinə imkan vermirdi. Bu, əlbəttə tədrisin və təhsilalmanın səviyyəsinə təsir 

etməyə bilməzdi. 

Cəmiyyət, tam hazır olmadan yeni təlim texnologiyalarından istifadə 

etmək məcburiyyətində qaldı. Hazırda bu təhsilin müəyyən yolla, nizamlı 

Ģəkildə, daha effektiv davam etdirilməsi istiqamətində araĢdırmalar aparılmağa 

baĢlanmıĢdır. MüĢahidələr göstərir ki, bu dövrün təsiri aĢağıdakı kimi 

səciyyələndirilə bilər. 

Onlayn təlimdə yeni pedaqoji ideyaların öyrənilməsinin zəruriliyi; bu 

istiqamətdə beynəlxalq səviyyədə fikir mübadiləsi aparlması üçün 

Teachonline.ca kimi innovativ proyektlər meydana gəldi. Burada həm 

müəllimlər və həm də tələbələr üçün faydalı olan fikirlər, müzakirələr meydana 

gəlməyə baĢladı. Bu müzakirələr göstərir ki, onlayn təhsillə əlaqədar yeni 

pedaqogikanın müxtəlif məsələləri medana gəlmiĢdir və onalrın öyrənilməsi 

günün tələbinə çevrilmiĢdir.  

Yeni pedaqogikanın yaranmasını hansı amillər müəyyən etmiĢdir? 

Pandemiyadan əvvəlki dönəmlərdə e-təlim texnologiyaları haqda ideyalar 

cəmiyyətdə (dünyanın bir çox ölkələrində) yayılmağa baĢlamĢıdı. Onlayn kurslar 

Ģəbəkəsi özəl sektorda xeyli inkiĢaf etmiĢdi. Məsələn, Kanadada bu fəaliyyət 

üçün diplomlu kadr hazılığı 1994-cü ildən fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Bu hazırlıq 

proqramları əsasında ali məktəb və Univer-sitetlər üçün müasir e-təlimin 

prinsipləri və proqramları hazırlanmaqdadır.  
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Məhdud zaman kəsiyində lazımi biliklərin tələbələrə çatdırılması üçün 

nəzərdə tutulan xüsusi proqramların olması vacibdir ki, bunlar mövcud bilikləri 

inkiĢaf etdirmək, qiymətləndirmək və tətbiq etmək istiqamətində araĢdırmağa 

kömək etməlidir. 

Bu istiqamətdə intensiv aparılan iĢlər nəticəsində problemə həsr olunmuĢ 

nəĢrlərin həcmi ikiqat artmıĢdır. Eyni zamanda XXI əsrdə cəmiyyətin artan 

tələbatını qarĢılamaq üçün informasiya texnologiyaları məhsullarının (telefon, 

kompüter, planĢetlər və s.) və onların proqram təminatının, məlumat xarakterli 

nəĢrlərin xeyli artımı müĢahidə olunur. 

Təcrübə göstərir ki, verilən biliklər elə olmalıdır ki, öyrəncilər gələcəkdə, 

bütün həyatı boyu, bu biliklər əsasında fəaliyyət göstərə və onları daim 

təkmilləĢdirə bilsin. Bu qarĢıya çıxan hər bir ekstremal vəziyyətlərdə lazımi 

bacarıqları saxlamağa kömək edə bilər.   

Dövr dəyiĢdikcə, cəmiyyətin intellektual səviyyəsi artdıqca, insanlarda adi 

həyat fəaliyyətində belə daha ağıllı, düĢünülmüĢ davranıĢa tələbat artdıqca 

tələbələrin e-təlimdən gözləntiləri də artır. Onlar təhsilini baĢa vurarkən 

beynəlxalq çərçivədə iqtisa-di, elmi, mədəni problemlərlə məĢğul ola biləcək 

səviyyədə təhsilə malik olmalıdırlar. Daha düĢünülmüĢ gəlir əldə etmək yolları 

tapmaq arzusu tələbələri yüksək təhsil parametrləri əldə etməyə yönləndirir. 

Onların tələbatının 60%ə qədərini sosial, hüquq, biznes, idarəetmə və dövlət 

qulluğu, habelə, fiziki və təbiət elmləri və texnologiya, humanitar elmlər 

sahəsində alacaqları biliklər maraqlandırır. 

Yeni rəqəmsal texnologiya məhsulları olan smartfon, sosial media və 

mobil qurğular öyrəncilərə biliklərin idarə olunan Ģəkildə qəbul olunmasını, yəni 

onun idarə olunan  Ģəkildə qəbulunun təmin olunması iĢini təmin edir. 

E-təlimin keyfiyyəti bu təlimin aparıldığı ali məktəblərdə əldə olunmuĢ 

nailiyyətlərin səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Bu səviyyə isə e-təlimin 

qiymətləndirilmə modelinə əsaslanır. Qiymətləndirilmə modeli aĢağıdakı 10 

xüsusiyyətlə müəyyən olunur: 

1. E-təlim materialının məzmunu. 

2. E-təlimin strukturu (virtual təbiəti). 

3. E-təlimin əlaqəliliyi, qarĢılıqlı təsiri və interaktivliyi. 

4. Tələbənin biliyinin qiymətləndiriməsi. 

5. Mütəhərriklik və uyğunlaĢabilmə.  

6. Tələbə və müəllim heyətinin dəstəklənməsi. 

7. Heyətin ixtisaslı və təcrübəli olması. 

8. Görünən və institusional liderlik. 

9. Resursların yerləĢdirilməsi. 

10. Tamlıq və proses aspekti. 

Göstərilən xüsusiyyətlər vaciblik nöqteyi nəzərindən deyil, təlimin 

təĢkilinin ən kiçik elementlərindən yüksək sistemlilik göstəricilərinə doğru 

nömrələnmiĢdir. Bunlar bizim üçün iki növ informasiya mənbəyinin olmasına 

əsaslanır: bunlardan biri təĢkilati perspektivlərlə, digəri isə tədqiqat 

perspektivlərinə görə müəyyən olunur. Tədqiqat xarakterli məsələlər burada 

öyrənmə materialının virtual təbiəti ilə, öyrədənlərlə öyrəncilər arasında 

qarĢılıqlı əlaqə ilə və tələbələr tərəfindən qiymətləndirilməsi ilə müəyyən olunur.   
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Digər tərəfdən effektivliyin müəyyən olunması və keyfiyyət aspektləri 

liderlik, dəstəklənmə, qiymətləndirmə, heyətin ixtisaslılığı və təcrübəliliyi, 

materialın yerləĢdirilməsi və əlçatanlılığı ilə əlaqədardır. Qeyd etmək lazımdır 

ki, bütün bu qeyd olunan aspektlərin kombinasiyası vacibdir və kombinasiya 

dedikdə sadəcə onların məcmusu kimi deyil, bir sistem kimi əlaqəliliyi nəzərdə 

tutulmalıdır. Bütün elementlər pedaqoji- fəlsəfi mənada uzlaĢmıĢ səkildə 

uyğunlaĢdırılmalıdır.  

Keyfiyyət aspektinin qiymətləndirilməsi üçün yuxarıda deyilən 10 

kriteriya müəyyən olunmuĢdur. Bu kriteriyalar beynəlxalq səviyyəni xarakterizə 

edən konkret göstəricilərin müəyyən olunmasını tələb edir.   

Keyfiyyətli təlimin aspektləri (meyarları). 

1. E-təlim materialının məzmunu. E-təlim üçün material kəsilməz olaraq 

hazırlanır və onun həcmi çox böyük olur. Material ilə əlaqəli olan əsas keyfiyyət 

problemləri və kursda istifadə edilən məzmunu seçmədir, materialın ardıcıllığı 

və keyfiyyəti ilə bağlıdır.  

2. E-təlimin strukturu (virtual təbiəti). Əsrlər boyu təhsildə əsas təlim 

kursunun məzmunu çap edilən kitablardan ibarət olmuĢdur. E-təlim üçün çap 

kitabları hələ də münasibdir, ancaq rəqəmlsal dünyada kursun məzmunu daha 

çox dəyiĢir. Faktiki olaraq, hətta köhnə media hazırkı dövrdə yeni medianın 

vasitəsi ilə istehsal edilir: bu gün faktiki olaraq bütün çap edilən kitablar rəqəmli 

formada istehsal edilir. Belə kitab uyğun proqram təminatlı kompüter və ya 

ağıllı telefon vasitəsi ilə mətnin ucadan oxunması ilə oyrənənə çatdırıla bilər. 

Mətnin baĢqa forması əlavə illüstrasiyaları və ya multimedianı özündə saxlaya 

bilər və onlayn olaraq müəllim, tələbə və ya hər kəs tərəfindən istifadə edilə 

bilər.  

3. E-təlimin əlaqəliliyi, qarĢılıqlı təsiri və interaktivliyi. Virtual kənar 

mühitə aid olan istifadəçi proqramları, daim yenilənməlidir ki, bunlar artan yeni 

tələblərə cavab verə bilsinlər. Məsələn, erkən e –təlim platformalarında kurs 

materialı bir struktur çərçivəsində və asinxron mətn əsaslı kommunikasiyalarla, 

qruplaĢdırmaqla yolu ilə e-təlimi asanlaĢdırmaq məqsədi ilə həyata keçirilir, 

iĢgüzar məqsədlər üçün inkiĢaf etdirilən inzibati idarəetmə sistemlərinə 

əsaslanir. Müasir e-təlim platformaları mobil telefonların istifadəsi ilə mühitlə 

onlayn qarĢılıqlı təsir edə bilən bir proses kimi təĢkil olunmasını tələb edir. 

Müasir oyun əsaslı öyrənmə ətraf mühitləri audiovizualdır və üç ölçülüdür və 

onlar sosial iĢtirakı, sinxron kommunikasiyanı mümkün edirlər.  

Əlavə proqram təminatının seçimi proqram təminatından effektiv istifadə 

etməkdə müəllimin və gənc tələbələrin bacarıqları çərçivəsində olmalıdır. 

Virtual ətraf mühiti e-təlimin ən dinamik və dəyiĢən bir hissəsi kimi sistematik 

təkmilləĢdirməyə və yeniləĢməyə fasiləsiz olaraq ehtiyac duyur. Virtual ətraf 

mühitin seçimi pedaqoji baxıĢlara və Universitetin texniki təminatına 

əsaslanmalıdır.  

4. Tələbə biliyinin qiymətləndirilməsində onlayn və ya üz-üzə 

qiymətləndirmə arasında heç bir əsaslı fərq yoxdur [2]. Onlayn qiymətləndirmə 

metodlarını hərtərəfli inkiĢaf etdirmək üçün modelləĢdirmələr, virtual seminarlar 

və asinxron qrup iĢindən istifadə oluna bilər. Tələbələrin nöqteyi-nəzərindən, 

qiymətləndirmə hüquqi təhlükəsiz və mümkün olmalıdır. Tələbələr üçün hüquqi 

təhlükəsizlik administratorlardan və müəllimlərdən dəstəyə, etibarlı texniki 
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infrastruktura və cəld cavablara əsaslanır. BaĢqa narahatlıqlar tələbələrin 

cavablarında plagiatın aradan qaldırılmasındadır.  

Tələbə qiymətləndirməsi tələbələrin biliyini qiymətləndirmək üçün istifadə 

edilən metodlar pedaqoji cəhətdən əhəmiyyətlidir və tələbəni tədqiqata 

stimullaĢdırmalıdır.  Qiymətləndirmə metodları onların yaradıcılıq potensialını 

üzə çıxarmalı və tələbələri  kritik (tənqidi) düĢüncəyə kökləməklə dərin bilik 

almağa həvəsləndirməlidir.  

5. E-öyrənmənin mütəhərrikliyi və uyğunlaĢma.  

Tələbələrin hamısı təlim almaq istəyir. Lakin onların hər birinin fərdi 

xüsusiyyətləri, ailə həyatları, yaĢayıĢ yeri və maddi vəziyyəti vardır. Buna görə 

də təlimin çevikliyi fərdi tələblərə maksimal uyğunluğu e-təlimin 

müvəffəqiyyətli olmasını Ģərtləndirən baĢlıca cəhətlərdən biridir. Tədqiqat 

metodunun çevikliyi (elastikliyi) və xüsusi ehtiyaclara müvafiq olaraq adamlara 

uyğunlaĢmaq qabiliyyəti mühüm Ģərtlərdən biridir. Tələbələrin yeni nəsli 

informasiyanın asan əldə olunmasını, onun istənilən yerdən və istənlən vaxda 

götürülə bilməsini arzu edir.  

6. Tələbə və məllim heyətinin dəstəklənməsi. Tədqiqatların böyük miqdarı 

göstərmiĢdir ki, dəstək müvəffəqiyyətli e –təlim üçün həlledici rol oynayır. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, dəstək dörd kateqoriya bölünə bilər: a)Texniki 

dəstək; b) Akademik dəstək; c)kitabxanaçılar üçün dəstək; d)Ġdarəetmə daxil 

olmaqla social dəstək.  

7. E-təlimə cəlb olunmuĢ universitetlərin görüntü və instisusional liderliyi 

bütün təĢkilat üzrə onların idarəçiliyini müəllim və tələbə əlaqəsindən baĢlamıĢ 

yerləĢmə, strategiya və planlaĢdırmayadək tamamilə dəyiĢəcəkdir. Yeni 

texnologiyalarla Ģərtlənən dəyiĢikliklər mübarizəni daha da gücləndirir. Ġdarəçilk 

köçürülməyə fokuslanmalıdır və modeldə aktiv rola malik olmalıdır, çünki 

texnologiyalarda yenilik bəzən xaotik vəziyyətlərə səbəb olur.  

8. Təlim üçün institut daxili keyfiyyətin qiymətləndirilməsi modeli e-təlim 

modelinə də geniĢləndirilə bilər. Qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi təbii 

olaraq daha baĢqa baĢ idarəçilərin cəlb olunmasıa səbəb olacaqdır ki, bunlardan 

bəziləri əvvəllər ola bilsin ki, təlimlə və təhsillə məĢğul olmasınlar. Ġnnovasiyanı 

təĢviq etmək üçün mühümdür ki, universitet həm ehtiyatlara, həm də təlim üçün 

aydın strategiyaya malik olmalıdır və e-təlimi inkiĢaf etdirmək üçün qərarlı 

olmalıdır.   

9. Universitetin müxtəlif fakültələri təlim prosesi və fərqli hissələr üçün 

inkiĢafına nail ola bilirsə, onda yeni idarə strategiyaları tamlığı saxlamağı 

bacaracaqdır.  

10. Ümumi görünüĢ və fəaliyyət aspekti e-təlimdə müxtəlif 

komponentlərdən ibarətdir: öyrənilən material, öyrənilən proqram təminatı, 

akademik və texniki dəstək, məzmunun və qarĢılıqlı təsirin nümayiĢi. Bütün 

komponentlər birlikdə effektiv Ģəkildə fəaliyyət göstərməlidir. E-təlimin 

ayrılmaz çoxmüxtəlifliyi ali təhsildə bəzən unudulur. Qeyd etmək lazımdır 

ki,müxtəlif keyfiyyət aspektləri bir çox hallarda bir –biri ilə uyğunsuz olur. 

Tarixi perspektiv göstəriri ki, bütün keyfiyyət aspektləri birlikdə funksional 

system əmələ gətirir. Deməli bir keyfiyyət aspektində baĢ verən dəyiĢiklik yeni 

texnologiya Ģəraitində bir və ya bir neçə aspektdə korrektələr olunmasını tələb 

edir. Bu isə o deməkdir ki, yuxarıda təsvir olunan 9 model bir-biri ilə sıx əlaqəli 
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harmonik sistem təĢkil edir.  Nəticə etibarı ilə ümumi görünüĢ və fəaliyyət 

aspekti e-təlimin tətbiqi zamanı bir tam system kimi qarĢıya çıxır.  
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РЕЗЮМЕ 

НАТИГА АСЛАНОВА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДОВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

КОМПЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ ЕЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В статье исследуются педагогические аспекты электронного обучения и его 

подсистем. В работе показано, что обучение применением электронных методов требует 

более глубокую теоретическую подготовку педагогического персонала и является важным 

фактором при подготовке высокоспециа-лизированных кадров. 

Ключевые слова: е-обучение, компьютерная алгебра, традиционное обучение, 

педагогические проблемы, учебные технологии 

 

SUMMARY 

NATIQA ASLANOVA  

PEDAGOGICAL PROBLEMS OF THE TEACHING OF THE SUBJECT COMPUTER 

ALGEBRA BY ELEKTRONIK EDUCATION  

In the article the pedagigical aspects of electronic education and its subsystems are 

investigated. It is showen that the education by using of e-teaching methods demands deep 

theoretic abilities of pedagogical staff and is a substantive factor in preparation of high quality 

personnel. 

Key words: E-education, computer algebra, traditional education, pedagogical problems, 

teaching technologies. 

 

 
 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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RĠYAZĠ  STRUKTURLARIN  ƏSASI  KĠMĠ CƏBRLƏR VƏ  ONLARIN  

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ  HAQQINDA 

 

          Cəbri strukturların və riyazi strukturların riyazi obyektlər kimi öyrənilməsi universal cəbr 

və kateqoriyalar nəzəriyyəsinin obyektidir. Məqalədə riyazi strukturlar əsası kimi cəbrlər 

haqqında məlumatlar göstərilmiĢdir.  

Açar sözlər: Riyazi strukturlar, cəbri strukturlar, cəmri əməl, qrup və halqa. 

           

 Riyazi strukturlar əsası kimi cəbrlər haqqında. 

a) CƏBRI ƏMƏL, QRUP VƏ HALQA ANLAYIġLARI VƏ ONLARIN ALI VƏ ORTA 

MƏKTƏB 
KURSUNDA YERI. Cəbri əməl və onun tərsi.  

Tərif.  Tutaq  ki,  F   ixtiyari  çoxluqdur.  F çoxluğunun müəyyən  

nizamla götürülmüĢ  ixtiyari  iki  a   və b  elementinə F çoxluğunda  birqiymətli 

təyin  olunmuĢ üçüncü  c  elementini qarĢı  qoyan münasibətə F çoxluğunda 

cəbri  əməl  deyilir. Cəbri  əməli  Ģərti  olaraq     ilə iĢarə  etsək,  onda  a  b  

= c   yazmaq olar. Əgər  r  münasibəti  F çoxluğunda təyin  olunmuĢ cəbri 

əməldirsə,  onda  ixtiyari FFyx ),( , cütü üçün elə  yeganə Fz  vardır ki,  
zyx ),(:  və z оlur.  Əgər verilmiĢ çoxluqdan götürülmüĢ  istənilən  iki  

ədəd üzərində  aparılmıĢ əməlin nəticəsi həmin çoxluğa  daxil  olarsa, onda 

həmin  əməl  verilmiĢ çoxluqda cəbri  əməl  adlanır. Məsələn: Natural ədədlər 

çoxluğunda toplama, vurma və qüvvətə yüksəltmə əməlləri cəbri  əməldir,  lakin  

çıxma və bölmə əməlləri cəbri əməl deyil. Doğrudan  da  ixtiyari   Nba ,   

olduqda   Ncba    və Ncba    və  ya  NNba ),( olur.  Lakin  çıxma və 

bölmədə  alınan nəticə həmiĢə  bu çoxluğa  daxil deyil,  ona görə də N 

çoxluğunda çıxma və bölmə cəbri əməl deyil. 

Cəbri əməlin tərifindən göründüyü kimi:  

1)  Cəbri  əməlin  mahiyyətini  qarĢı   qoyma  qaydası təĢkil edir;  

2)  Bu  qarĢı  qoyma  qaydası  birqiymətlidir,yəni F çoxluğunun  ixtiyari  

iki a   və b   elementinə həmin çoxluğun yeganə c   elementi qarĢı  qoyulur;  

3)  Cəbri  əməli    çoxluğunun  ixtiyari  iki   a   və b   elementi üzərində aparmaq 

mümkün  olmalıdır və  bu cəbri  əməl nəticəsində  alınan  üçüncü  yeganə  

element hökmən  F çoxluğuna daxil olmalı dır;  

4)  Cəbri  əməlin nəticəsi  bu  əməlin  aparıldığı a   və b   elementlərinin 

hansı  nizamla götürülməsindən asılıdır.  

Əgər cəbri  əməl  çoxluğun  iki  a   və b   elementinə  aiddirsə, onu 

adətən 

―Binar cəbri əməl‖ adlandırırlar. AĢağıdakı təkliflər doğrudur:  
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1.Tam  ədədlər  çoxluğunda  toplama və  vurma  əməlləri təyin 

edilmiĢdir.  Doğrudan  da  Zba  , üçün   Zba  və  Zba   -dir.  

2.  Tam  ədədlər  çoxluğunda bölmə cəbri  əməli təyin edilməmiĢdir.  Çünki  bu  

çoxluqda sıfra bölmək mümkün deyil və  iki ədədin  nisbəti heç də həmiĢə  tam 

ədəd olmur.  

3. Ġrrasional  ədədlər  çoxluğunda  vurma  əməli təyin olunmayıb. Ona görə  ki,  

iki  irrasional  ədədin  hasili həmiĢə  irrasional  olmaya  da  bilər. Məsələn:   

                                            aaa  3 23

. 

Tərif.    F çoxluğunda təyin  olunmuĢ  cəbri əməli üçün  qf , üçün  
fqqf   olarsa, onda     kommutativ cəbri əməl adlanır.  

Tərif. F çoxluğunda təyin  olunmuĢ   cəbri əməli üçün  qf , üçün  
)()( pqfpqf   olarsa, onda     assosiativ cəbri əməl adlanır. 

Natural  ədədlər  çoxluğunda  toplama və  vurma əməlləri 

kommutativdir. 

Tərif.  Əgər F çoxluğunda təyin  olunmuĢ  cəbri  əməli  üçün elə Fe  

elementi  varsa  ki,  ixtiyari  Ff   elementi  üçün  ffe   və fef  -

dir,  onda  e   elementinə əməlinə nəzərən  sol  (sağ)  neytral  element  deyilir.  

Əgər  e  elementi  eyni zamanda həm  sol,həmdə  sağ  neytral  element  olarsa,  

onda  elementinə  cəbri  əməlinə nəzərən  ikitərəfli  neytral  element deyilir. 

Məsələn: Bütün  tam ədədlər  çoxluğunda sıfır ədədi toplama əməlinə nəzərən 

ikitərəfli neytral elementdir.   

         Natural  ədədlər  çoxluğunda  çıxma  əməli  üçün neytral  element  yoxdur.  

Lakin  bu çoxluqda  vurma əməli  üçün vahid ikitərəfli neytral elementdir. BoĢ  

olmayan F çoxluğunun  bütün  altçoxluqları çoxluğunda birləĢmə əməlinə 

nəzərən    , kəsiĢmə əməlinə nəzərən isə F -in özü neytral elementdir:  

                                  .; FFFFF    
  Asanlıqla isbat etmək olar ki, əgər çoxluğun  neytral  elementi varsa, o 

yeganədir.  

Tərif.  Əgər  boĢ  olmayan  F  çoxluğunda təyin  olunmuĢ əməli üçün e  neytral 

elementi varsa və Ff  üçün  Ff   varsa  ki,  effff   olur,  

onda   f  -ə f -in  bu cəbri əməlinə zərən  simmetrik  elementi  deyilir.   

Məsələn:  Z   tam ədədlər  çoxluğunda  toplama  əməlinə nəzərən  z ədədi və z

ədədi  simmetrik  elementlərdir.  

Hər  bir  neytral  element müəyyən əmələ görə özü-özünə  simmetrik  ola  bilər.  

Məsələn:  sıfır  ədədi toplama əməlinə nəzərən, vahid isə vurma əməlinə nəzərən 

öz-özünə simmetrikdir.  

Tərif.   Fərz  edək  ki,  F çoxluğunda     cəbri  əməli təyin olunmuĢdur.  Əgər  

F çoxluğundan  olan  ixtiyari  f  və q   elementləri  üçün  bu  çoxluqdan  olan  

elə  yeganə x  və  elə yeganə y    elementləri  varса  ki,  qfx    və qyf    

olur, onda   deyirlər ki,    cəbri əməlinin tərsi vardır. 

  b)  Qrup və altqrup anlayıĢı 
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Tərif.   BoĢ olmayan F çoxluğunda aĢağıdakı Ģərtlər ödənərsə:  

1)  F çoxluğunda    cəbri əməli təyin olunub,yəni  

                 Fqf  , üçün  Fppqf  ,  ,  

(baĢqa sözlə,   F çoxluğu     cəbri  əməlinə nəzərən cəbri qapalıdır);  

2)    cəbri  əməli  üçün  assosiativlik  qanunu  doğrudur, yəni 

                   )()( pqfpqf  , Fpqf  ,, üçün; 

3)  F çoxluğunda vahid element var, yəni 

                  Ff  üçün   Fe    var ki,   feffe  ;  

4)   cəbri  əməli  üçün  F çoxluğunda hər  bir  elementinin tərsi var, belə ki,  

       Fqf  , üçün  Ff  1!   var ki,  effff   11

; 

     Fqf  , üçün  Ff  )(!   var ki,  .0)()(  ffff ; 

Onda  deyirlər  ki,  F çoxluğu    cəbri  əməlinə nəzərən  qrup təĢkil  edir.  Əgər  

F çoxluğu     cəbri  əməlinə nəzərən  qrup təĢkil  edirsə,  onda bunu    ,F  

kimi iĢarə edirlər. 

Qrupun  elementləri  sayı   sonlu və  sonsuz  olarsa,  uyğun olaraq qrupu sonlu 

və sonsuz qrup adlandırılır. Qrupa  aid  misallara  baxaq:  Tam  ədədlər  çoxluğu 

toplama  əməlinə nəzərən  qrupdur:   < Z , +, 0>      strukturası toplama  əməlinə 

nəzərən  qrupun tərifindəki  aksiomların  hamısını ödəyir, yəni:  

1)   Ġki tam  ədədlərin cəmi yeganə tam ədəddir, yəni  

                      Fqf  , üçün  Fqf  ;  

2)  Toplamada assosiativlik qanunu doğrudur, yəni:  

             Fpqf  ,, üçün  )()( pqfpqf  ;  

3)  Bu çoxluqda sıfır elementi var, yəni  

                              fff  00 ;  

4)  Çoxluğun hər  bir  f   –  elementinin  əksi olan  )( f  element var, yəni 

qrupda  elementlərin  sayı                kimi iĢarə edilir. 

Tərif.  Tutaq  ki,  F çoxluğu    cəbri  əməlinə nəzərən qrup təĢkil  edir və F

çoxluğunun  alt çoxluğu  olan  F  çoxluğu da həmin    cəbri əməlinə nəzərən 

qrup təĢkil edir. Onda   F   qrupuna  F   qrupunun altqrupu deyilir.  

Teorem.  < F , >   qrupunun  F     alt çoxluğunun  altqrup olması üçün 

1)  Fqf  , üçün  Fqf  ,  2)  Ff  üçün    Ff 1

 ( Ff  üçün    
Ff  ) Ģərtlərinin ödənməsi həm zəruri, həm də kafidir.  

Qeyd. Teoremi  < ,F >  qrupu üçün isbat edək.  

Zəruriliyin isbatı:  Tutaq  ki,  F   alt çoxluğu  < ,F >  qrupunun  

altqrupudur.  Onda  altqrupun tərifinə əsasən  F  çoxluğu  qrupun tərifindəki 

bütün Ģərtləri,  o cümlədən də, Fqf  , üçün,  Fqf   və Ff  üçün 

efqqf  Ģərtini  ödəyən 
1f  element var və bu o deməkdir ki, bu 

bərabərliyi ödəyən münasibət tərs elementinin  varlığı Ģərtini də ödəməlidir.  
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Kafiliyin isbatı:    Fqf  , ,   üçün  Fqf  Ģərtinin ödənməsi  F   

altçoxluğunda  vurma  əməlinin təyin olunduğunu göstərir.  Onda  Fpqf  ,,

üçün  assosiativlik xassəsi  ödənir, yəni  )()( pqfpqf     olar.  F  -  in  

ixtiyari elementinin tərsinin  varlığı  da  buradan  aydındır.   

 Beləliklə, F   -  çoxluğunda  F -də təyin  edilən  əmələ nəzərən  qrupun 

bütün aksiomları ödənilir. Beləliklə teorem isbat olundu.  
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РЕЗЮМЕ 

АНАХАНЫМ ГАДЖИЕВА 

ОБ АЛГЕБРЕ КАК ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СТРУКТУР И ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

Изучение алгебраических структур и математических структур как математических 

объектов составляет предмет теории универсальной алгебры и категорий. В статье 

приведены сведения об алгебрах как основе математических структур. 

Есть также примеры групповых, кольцевых и алгебраических операций. 

Ключевые слова: математическая структура, алгебраические структуры, 

алгебраическая операция, группа и кольцо. 

 

SUMMARY 

ANAKHANIM HAJIYEVA 

ON ALGEBRA AS THE BASIS OF MATHEMATICAL STRUCTURES AND 

THEM  CHARACTERISTICS 

The study of algebraic structures and mathematical structures as mathematical objects is 

the subject of the theory of universal algebra and categories. The article provides information 

about algebras as the basis of mathematical structures. 

There are also examples of group, ring and algebraic operations. 

Keywords: Mathematical structure, algebraic structures, algebraic operation, group and 

ring. 
 

 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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QƏRAR QƏBUL ETMƏNĠN ƏSAS PRĠNSĠPLƏRĠ                                                                                                              

 

Ġnformasiyada mürəkkəb bir vəziyyətlə qarĢılaĢdıqda, daha təsirli qərarlara səbəb olacaq 

iki keyfiyyət var: məntiq və açıq fikir. Problemə yanaĢdığınız zaman beyninizi qərəzli fikirlərdən 

və qərəzlərdən təmizləyir. Vəziyyətin faktlarını məntiqlə toplayıb və öyrənir. Vəziyyətdə olan 

səbəb – nəticə əlaqəsini dərk edərək, problemin kökünə aid həll yollarını formalaĢdıra bilir. Açıq 

düĢüncəni saxlamaqla, son qərarınızı verərkən seçəcəyiniz alternativləri yaradıcı Ģəkildə inkiĢaf 

etdirə bilərik. 

Açar sözlər: Qərar vermə prosesləri,  qərarın keyfiyyəti,  qərar qəbulu mərhələləri. 

 
Müasir Ģəraitdə təĢkilatlar hər gün minlərlə qərarla üzləĢirlər və bu 

qərarları necə qəbul etmələri onların fəaliyyət səviyyəsinə böyük təsir 

göstərir. Bu qərarlar imic, mənfəət və müĢtəri xidməti baxımından bütün 

təĢkilatın tonunu təyin edir. Buna görə də təĢkilatların ən yaxĢı təcrübələri 

mənimsəməsi və qərar qəbul edərkən düzgün mühakimə yürütməsi çox 

vacibdir. Doğru zamanda düzgün qərar təĢkilatlara böyük uğur qazanmağa 

kömək edə bilər, səhv qərar isə onlara baha baĢa gələ bilər. 

Ġstər kiçik bir komandanı  idarə etsəniz, istərsə də böyük bir 

korporasiyanın baĢında olsanız, uğurunuz və Ģirkətinizin uğuru düzgün qərarlar 

qəbul etməyinizdən və yanlıĢ qərarlardan dərs almağınızdan asılıdır. Daha sərfəli 

qərarlar qəbul etməyinizə kömək etmək üçün bu qərar vermə prosesi 

addımlarından istifadə edin. Tələsik qərar vermənin qarĢısını daha yaxĢı ala və 

daha savadlı qərarlar qəbul edə biləcəksiniz. 

Ġnformasiya qərarı idarə olunanın köçürülməsi fəaliyyətidir. Onlar fərqli 

xarakterizə olunur keyfiyyət və səmərəlilik səviyyəsi yaranır. Həllin keyfiyyət 

dərəcəsi seçilmiĢ alternativin parametrlərinin müəyyən bir sistemə uyğunluğu 

onun tərtibatçılarını və istehlakçılarını qane edən xüsusiyyətlər həyata 

keçirilməsinə Ģərait yaradır. Səmərəlilik əldə edilən nəticələrin nisbəti 

planlaĢdırılır.  

Qərar vermə prosesi bir sıra ardıcıl addımlardan ibarətdir. Qərar qəbul 

etmənin əsas mərhələləri adətən ehtiyacın dərk edilməsini əhatə edir. Hər birinin 

keyfiyyəti mərhələlərin sayı sonrakı prosesə və nəticədə yekuna təsir edir. Bu 

təsnifatın ayrıca təhlil mərhələsi yoxdur. Ehtiyacın dərk edilməsi qərar həm 

xarici, həm də daxili alındıqdan sonra verilə bilər. Həllərin iĢlənib hazırlanması 

və qiymətləndirilməsi, ən yaxĢılarının seçilməsi alternativlər təhlil edilən 

məlumat əsasında yaranır. Ġcra zamanı məlumatların əldə edilməsi və əlavə 

təhlili qərarlar, lazım gələrsə, planın vaxtında düzəldilməsinə kömək edə bilər 

tədbirlər, icra dinamikasına və keyfiyyətinə nəzarət edilir. Mahiyyət etibarı ilə 

həm də informasiya növlərindən biridir. 

Ġnformasiya qərar həlli effektivliyinin həyata keçirilməsi və 

qiymətləndirilməsi, məlumatların toplanması mərhələlərində əks əlaqə kanalları 

vasitəsilə olur. Həllin həyata keçirilməsi zamanı, mühüm addımlar göstərilməli, 
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bundan sonra belə məlumatlar toplanır və ya əməliyyat yığımı üçün vaxt 

intervalları müəyyən edilir. 

Ġnformasiya həftəlik aylıq və digər növlər formalaĢdırıb hesabat verir. 

Gələn qərar istehlakçılar tərəfindən həm də içində monitorinq formatı, dövlətin 

cari monitorinqi həyata keçirilə bilər. TəĢkilatın xarici və daxili mühitlərini edə 

biləcək parametrlərə görə həllinin həyata keçirilməsinə təsir göstərir. 

Ġnformasiya sorğularının iĢlənməsi prosedurları müstəqil inzibati prosedurlardır. 

Onların digər qanunlara uyğun olaraq davam edən inzibati prosedurlarla faktiki 

əlaqəsi ola bilər, lakin onlardan ayrılmalıdır. Buna görə də məlumat 

prosedurlarına dair fayllar ayrıca saxlanmalıdır. Hər bir məlumat sorğusu yeni 

bir prosesdir. Tətbiqlərinin mümkün statistik qeydini asanlaĢdırır.  

Qərar vermə müddəti ifĢa etməklə və fəaliyyətlərə uyğun olaraq, vəziyyəti 

dərhal və birbaĢa dəyiĢdirmək üçün hərəkət etməyə imkan verir. Məsələn, 

satıĢların monitorinqi üçün qərar vermə müddəti baĢlayaraq, gecikmiĢ sifariĢlər 

üzərində araĢdırma vasitəsilə menecer gecikmənin səbəblərini araĢdırır, 

gecikmənin özünü bərpa etmək üçün onların aradan qaldırılması, xatırladılması 

və buraxılması üzərində hərəkət edir. 

Dünya sürətlə dəyiĢir və texnoloji və təĢkilati təkamül getdikcə və sürətlə 

rəqabət üstünlüyünü qorumaq və ya axtarmaq üçün biznes modelini yenidən 

nəzərdən keçirmək zərurətinə səbəb olur. Mürəkkəbliyin təkamül prosesinin 

zaman keçdikcə xətti və sabit mütənasibliyə necə gətirib çıxardığını göstərən bir 

çox qanunlara uyğun gəlir. Mütənasiblik artıq sabit deyil, biz zamanın keçidinə 

istinad edərək eksponensial təkamüllə qarĢı – qarĢıyayıq. Bu o deməkdir ki, 

qərarlar qəbul etmək üçün lazım olan vaxt həm mövcud məlumatların daha çox 

miqdarı, həm də zaman üfüqlərinin sıxılması səbəbindən getdikcə məhdudlaĢır 

və qeyri – müəyyən olur. 
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РЕЗЮМЕ 

НАЗМИЯ МАМЕДОВА 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Столкнувшись со сложной информационной ситуацией, есть два качества, которые 

приведут к более эффективным решениям: логика и непредубежденность. Это очищает 

ваш разум от предубеждений и предубеждений, когда вы подходите к проблеме. Он 

логически собирает и изучает факты ситуации. Понимая причинно-следственную связь в 

ситуации, он способен сформулировать решения, связанные с корнем проблемы. Сохраняя 

непредвзятость, мы можем творчески разработать альтернативы, которые вы выберете при 

принятии окончательного решения. 

Ключевые слова: Процессы принятия решений, качество решений, этапы 

принятия решений. 
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SUMMARY 

NAZMIYA MAMMADOVA 

BASIC PRINCIPLES OF DECISION MAKING 

 When faced with a complex situation in information, there are two qualities that will lead 

to more effective decisions: logic and open-mindedness. It clears your mind of biases and 

prejudices when you approach a problem. He collects and studies the facts of the situation 

logically. By understanding the cause-effect relationship in the situation, he is able to formulate 

solutions related to the root of the problem. By keeping an open mind, we can creatively develop 

the alternatives you will choose when making your final decision.  

 Keywords: Decision – making processes, decision quality, decision – making stages. 
 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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TƏDRĠSDƏ MÜASĠR TƏLĠM TEXNOLOGĠYALARININ TƏTBĠQĠ 

                                                                                                              

Xülasə: Texnologiya həyatımızın demək olar ki, hər bir sahəsinə güclü təsir göstərmiĢdir 

və təhsil də istisna deyil. Bir çox cəhətdən, təhsilin bu illər ərzində çox dəyiĢmədiyini düĢünmək 

olar. Əvvəl ki, dövründə müəllimlərin tədris prosesini təkmilləĢdirmək üçün çoxlu alətləri yox 

idi. Tədris prosesini tələbələr üçün asan və xoĢ etmək üçün onlar əsasən yazı taxtası və 

təbaĢirdən asılı idilər. Əsas məlumat mənbəyi olan müəllimlər otağın mərkəzində dayanaraq 

mühazirə oxuyur, tələbələr isə onu passiv Ģəkildə qəbul edirdilər. 

Açar sözlər: müasir təlim, texniki bacarıqlar, Ģəbəkə əsaslı tədris, texnoloji yeniliklər. 

 

Öyrənmənin fərdiləĢdirilməsi yolunda texnologiya tələbələrə öyrənmə 

üsullarına sahiblik verməklə, təhsili rəqəmsal həyatlarına uyğunlaĢdırmaqla və 

onları gələcəklərinə hazırlamaqla onlara güc verir. Texnologiya və sinifdən 

kənarda resurslara çıxıĢ sayəsində Ģagirdlər problemləri həll edən, tənqidi 

düĢünən, əməkdaĢlıq edən və yaradıcı olmaq üçün ilhamlanır. Texnologiyanın 

sinif otaqlarına uğurla inteqrasiya olunduğu yerlərdə Ģagirdlərdə öyrənməyə 

məhəbbət yaranır. 

Pedaqoqlar həmiĢə öyrənməni Ģagirdlər üçün fərdiləĢdirməyə çalıĢır-

lar. Texnologiya onlara real vaxt datasına, məzmuna, tətbiqlərə və s. əldə etmək-

lə yeni səviyyələrə çatmağa kömək edə bilər. Texnologiya müəllimlərə qarıĢıq 

öyrənmə mühitləri yaratmağa və formativ və summativ qiymətləndirmələr üçün 

rəqəmsal vasitələrdən istifadə etməyə kömək edə bilər, öyrənmə və tədris üçün 

yeni modelləri siniflərə gətirə bilər. 

Təhsildə texnologiya və Ģagirdlərin əlindəki düzgün cihazlar onları bu gün 

və sabahkı iĢçi qüvvəsində uğurlu olmaq üçün lazım olan karyera və texniki 

bacarıqlarla hazırlamağa kömək edir. STEAM – da müvafiq öyrənmə təcrübələri 

yaradıcılığa ilham verə bilər, Ģagirdlərə öyrənmələrinə məna tətbiq etməyə kö-

mək edə bilər və onları gələcək karyera imkanlarına və hələ yaradılmamıĢ iĢlərə 

hazırlaya bilər. KodlaĢdırma, proqramlaĢdırma, fiziki hesablama və hesablama 

düĢüncəsində xüsusi bacarıqlar iĢçi qüvvəsində ümumi tələblərə çevrilmiĢdir.  

Tələbələrin idrak motivlərinin, təĢəbbüskarlığının və maraqlarının inkiĢafı, 

öyrənmək bacarığını öyrətmək, kommunikativ bacarıqların inkiĢafı. Müəllim 

üçün bu, müstəqillik və öz iĢinə tamam baĢqa münasibətdir. Dərsin interaktiv 

formaları yaradıcılıq qabiliyyətlərinizi və Ģəxsi keyfiyyətlərinizi inkiĢaf etdir-

mək, biliyin rolunu qiymətləndirmək, onun praktikada tətbiqini görmək, 

müxtəlif elmlər arasında əlaqəni hiss etmək imkanıdır. 

Ġnteraktiv təhsil formalarından istifadə edərkən valideynlərin təhsil 

prosesində iĢtirakı da eyni dərəcədə vacibdir. Təcrübə göstərir ki, valideynlər 

Ģagirdlərin təhsil fəaliyyətinin təĢkilində iĢtirak etdikdə uĢaqların idrak fəaliyyəti 

və marağı xeyli artır. Müəllimin valideynlər və uĢaqlar üçün birgə fəaliyyət 

təĢkil etməsi vacibdir. 
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РЕЗЮМЕ 

БАXАР ГАБИБИ 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ 

 Технологии сильно повлияли почти на все аспекты нашей жизни, и образование не 

является исключением. Во многих отношениях можно подумать, что образование не 

сильно изменилось за эти годы. В прошлом у учителей не было много инструментов для 

улучшения учебного процесса. Они в основном зависели от доски и мела, чтобы сделать 

процесс обучения легким и приятным для учащихся. Преподаватели, которые были 

основным источником информации, стояли в центре аудитории и читали лекции, в то 

время как студенты пассивно ее получали. 

Ключевые слова: современное обучение, технические навыки, сетевое обучение, 

технологические инновации 

 

SUMMARY 

BAHAR HABIBI 

APPLICATION OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING 

 Technology has strongly influenced almost every aspect of our lives, and education is no 

exception. In many ways, one might think that education has not changed much over the years. 

In the past, teachers did not have many tools to improve the teaching process. They mainly 

depended on blackboard and chalk to make the learning process easy and enjoyable for the 

students. The teachers, who were the main source of information, stood in the center of the room 

lecturing, while the students passively received it. 

Keywords: modern training, technical skills, network – based learning, technological 

innovations. 
 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MÜƏLLĠFLƏRĠN NƏZƏRĠNƏ 

 

 Jurnalda iqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat 

üzrə aparılan elmi 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. 
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TO THE INFORMATION OF AUTHORS 

 

Scientific journal accepts articles on economics, philology, history, geography, pedagogy 

and psychology, mathematics, still not published and having research results at a scientific level. 

The total volume of the article including graphic materials, photographs, tables, 

references and a summary should not exceed 10-12 pages. 

The number of co-authors of the article should not exceed 3 persons. 

The author is directly responsible for the quality of the article and the accuracy of the 

facts indicated in the article.. 

Articles can be submitted in Azerbaijani, Russian and English. 

The name and surname of the author (s) should be formatted in the right corner of the 

provided article by font size of "12" pt in bold and in capital letters. Immediately under the name 

with an interval of 1, the name of the organization should be indicated in capital letters by font 

size of 12 pt. Skipping  1 interval, the email address of the author (co-authors) should be 

indicated. After that, skipping one blank line  should be given the title  of the article in bold and 

in capital letters, in font size of "12" pt. 

Further, skipping one line is a summary with keywords in the language of the article, and 

at the end of the summary and keywords in two other languages. Prior to the summary in other 

languages on the right corner  should be indicated  the author‘s (co-authors) name and surname 

of the author(s) and the title of the article  in bold and in capital letters, and then the summary  

should be given in lower case letters in the font size of ―12‖ pt. Keywords should not exceed 10 

words. The phrase "keywords" ishould be  written in bold letters. 

Summary and bibliography should be  written with an interval of 1, and the text of the 

article -1,5. 

Reference should be linked  to the sources related to the The list of used literature is 

indicated immediately after the article before the summary, with a size of ―12‖ pt, with an 

interval of 1,   and encoded in alphabetical order. 

The wordcombination  ―list of literature‖ should be  written in the middle of the page, in 

the font size of ―12‖ pt, in bold and capital letters. 

Articles submitted to the editors (CD and printed version) are not refundable. 

Articles should be submitted together with the recommendation  letter of the head of the 

department and the department from the place of work of the author or with the response of the 

full member or corresponding member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. 

Articles are presented in the program WinWord, font Times New Roman, on white A4 

paper. 
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