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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ ENERJĠ DĠPLOMATĠYASI
Məqalədə ümummilli lider Heydər Əliyevin enerji diplomatiyasının
məqsəd və vəzifələri göstərilməklə yanaĢı bu diplomatiyanın Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyinin təminatında, dünyada tanınmasında, inkiĢaf və
tərəqqisində eləcə də, gənc Respublikanın problemlərinin həllindəki mühüm
rolu tədqiq olunur.
Açar sözlər: Azərbaycan, enerji, təhlükəsizlik, diplomatiya, uğur
Ümummilli lider Heydər Əliyev hələ 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər
seçildikdən sonra sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində olduğu kimi enerji
daĢıyıcıların istehsalı sahəsində də dərin keyfiyyət dəyiĢiklikləri baĢ vermiĢdi.
Məhz Heydər Əliyev ölkəmizin müstəqilliyinin təminatında enerji amilinin
rolunu düzgün qiymətləndirərək Azərbaycanın enerji strategiyasının ümumi
konsepsiyasını müəyyən etdi. Azərbaycanda neft və qaz sənayesi yüksək
dinamik inkiĢaf mərhələsinə qədəm qoymuĢdu.
Heydər Əliyevin təĢəbbüsü və böyük səyi nəticəsində XX əsrin 70-80ci illərində Azərbaycana neft və qaz istehsalının inkiĢafına təkan verən 400-ə
yaxın müxtəlif təyinatlı, ağır yük qaldıran kran gəmiləri, boruçəkən gəmilər və
s. gəmi növləri gətirildi. Xəzərə 2500 ton gücündə ―Azərbaycan‖ kranının,
sonralar isə dənizin 200 metr dərinliyində iĢləməyə imkan verən ―ġelf‖ tipli
yarımdalma qurğularının alınması nəticəsində dənizin daha dərin sahələrində
zəngin neft və qaz yataqlarının kəĢf olunması mümkün oldu. Nəticədə 8 yeni
neft və qazla zəngin yataq aĢkar olundu. 60-cı illərin sonu ilə müqayisədə neft
ehtiyatları iki, qaz ehtiyatları isə üç dəfə artırıldı.
XX əsrin 70-80-ci illərində Bakıda dünyada analoqu olmayan Dərin
özüllər zavodunun tikilməsi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin möhkəm
iradəsinin və cəsarətinin nəticəsi idi. Bütün bunlar ümummilli lider Heydər
Əliyevin uzaqgörən və müdrik siyasətinin, görülən iĢlərin Azərbaycanın
iqtisadi müstəqilliyinin əsasını təĢkil edəcəyinin təminindən irəli gəlirdi.
XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanda Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə Energetika sahəsində də bir sıra irimiqyaslı layihələr reallaĢdırılmıĢdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının elektrik enerjisi təchizatının müəyyən
qisminin daxili imkanlar hesabına ödənilməsinin təmin edilməsi məqsədilə
1971-ci ildə Araz çayı üzərində gücü 22 Meqavat olan ―Araz su elektrik
stansiyası‖ inĢa edilmiĢdir. 1971-ci ildə ―2 saylı Sumqayıt Ġstilik Enerji‖
mərkəzinin gücünün artırılması məqsədilə dördüncü turbin generatoru iĢə
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salındı və beləliklə stansiyanın gücü 220 Meqavata çatdırıldı. 1976-1977-ci
illərdə Qarabağ bölgəsində gücü 50 MVt olan Sərsəng su elektrik stansiyası
tikilib istifadəyə verilmiĢdir. (Ġndi bu obyekt Ermənistanın müvəqqəti iĢğalı
altında olan ərazidədir). 1980-ci illərdə gücü 380 MVt olan ġəmkir SES və
gücü 2400 MVt olan Cənubi Qafqazın ən böyük istilik elektrik stansiyası
sayılan Azərbaycan ĠES istismara verildi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında görülən
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində Azərbaycan artıq Cənubi Qafqaz regionunda
ən iri, müasir texnika əsasında fəaliyyət göstərən elektroenergetika sənayesinə
malik idi. Azərbaycan
elektroenergetika sahəsində digər Sovet
Respublikalarından əvvəllərdə olduğu kimi, tam asılı vəziyyətdə deyildi.
Azərbaycanın elektroenergetika sənayesi keçmiĢ SSRĠ-nin Vahid
Elektroenergetika Sisteminin tərkibində güclü müstəqil enerji sistem Ģəklində
fəaliyyət göstərməyə baĢladı (1).
Enerji sahəsində bilavasitə ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi
altında görülmüĢ iĢlər müstəqillik əldə etdikdən sonra gənc dövlətimizin enerji
təhlükəsizliyini təmin etməyə imkan vermiĢdir.
Qurucu və yaradıcı, dahi və mahir siyasətçi olan Heydər Əliyev
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə və bütün Ģəraitlərdə nəhəng
quruculuq iĢləri aparmıĢ, inkiĢaf və tərəqqinin yüksək səviyyəsini əldə etməyi
bacarmıĢdır. Ümummilli lider Heydər Əliyev ikinci dəfə xalqın tələbi ilə 1993cü ildə yenidən Azərbaycanın rəhbəri seçildikdən sonra xilaskarlıq missiyasını
yerinə yetirməklə yanaĢı ölkədə sosial həyat, iqtisadiyyat və siyasətin bütün
sahələrində uğurlar əldə edilməsini təmin etdi. Görülən iĢlər içərisində ən
əhəmiyyətli olanlardan biri Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilən yeni
enerji diplomatiyası olmuĢdur.
Hələ Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri
vəzifəsində iĢlədiyi 1991-93-cü illərdə Heydər Əliyev Ermənistan tərəfindən
Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarĢı yaradılmıĢ enerji blokadasını
diplomatik səyləri və müdrik siyasəti ilə heçə endirdi. Möhtərəm Heydər
Əliyevin təĢəbbüsü ilə Türkiyədən çəkilmiĢ 150 kV-lıq Iğdır-Babək və Ġran
Ġslam Respublikasından çəkilmiĢ 220 kV-lıq Elektrik veriliĢ xətlərinin
hesabına Naxçıvan Muxtar Respublikasının enerji təhlükəsizliyi qismən təmin
edilmiĢ oldu (1).
Ümummilli lider Heydər Əliyevin neft strategiyası və konsepsiyasını
Azərbaycanın enerji diplomatiyasının ən böyük uğuru saymaq olar. Bu barədə
Möhtərəm Heydər Əliyev belə demiĢdir: ―1994-cü ildən Azərbaycan dövləti
özünün yeni neft strategiyasını həyata keçirir və bu strategiyanın da əsas
mənası, əsas prinsipləri Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərindən, o cümlədən,
neft və qaz sərvətlərindən Azərbaycan xalqının rifahı naminə daha səmərəli
istifadə etməkdən ibarətdir‖. Göründüyü kimi Heydər Əliyev, hər Ģeydən əvvəl
ölkənin karbohidrogen ehtiyatlarından gənc Azərbaycan dövlətinin
müstəqilliyinin, suverenliyinin möhkəmləndirilməsi və ümumi inkiĢafa nail
olunması istiqamətində səmərəli istifadə edilməsini məqsəd kimi
müəyyənləĢdirmiĢdir. Enerji diplomatiyası istiqamətində atılan ən böyük
addım 1994-cü il sentyabrın 20-də ―Əsrin müqaviləsi‖nin imzalanması oldu.
Məhz bu müqavilə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq enerji
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təhlükəsizliyinin təmin olunmasının ciddi subyektlərindən birinə çevrilməsinə
imkan yaratdı. Azərbaycanın enerji siyasətinin ilkin əsaslarını formalaĢdıran
―Əsrin müqaviləsi‖ Azərbaycan dövləti ilə beynəlxalq ictimaiyyət, xüsusi ilə
də Avropa birliyi arasında qarĢılıqlı maraqlar əsasında səmərəli əməkdaĢlığın
bünövrəsini qoymuĢ oldu (2).
―Əsrin Müqaviləsi‖ndə nəzərdə tutulan neft və qaz hasilatı ilə yanaĢı,
hazır məhsulun dünya bazarına nəqli və satıĢı da qarĢıda həllini gözləyən
mühüm məsələlərdən idi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin düĢünülmüĢ və
uzaqgörən enerji siyasəti istiqamətində iki qlobal layihə Bakı-Tiblisi-Ceyhan
neft və Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz kəmərləri layihələri uğurla həyata keçirildi.
Bakı-Tiblisi-Ceyhan layihəsinin geosiyasi əhəmiyyətini qiymətləndirən
ulu öndər Heydər Əliyev belə demiĢdir: ―Bizim gördüyümüz iĢlər, BakıTiblisi-Ceyhan siyasi xarakter daĢıyır. Bu layihə və onun həyata keçirilməsi
Qafqaz bölgəsində sülhün, əmin-amanlığın, təhlükəsizliyin təminatçısı ola
bilər‖.
Bakı-Tiblisi-Ceyhan və Bakı-Tiblisi-Ərzurum əsas ixrac boru
kəmərlərinin fəaliyyət göstərməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Türkiyə, Gürcüstan
ölkələri və Mərkəzi Asiya regionu arasında idxal-ixrac münasibətlərinin və
iqtisadi əlaqələrin inkiĢafına təkan verildi. Ulu öndərin siyasi dühasının
nəticəsi olan Milli Neft Strategiyasının uğurla reallaĢması Ģəraitində müstəqil
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və siyasi qüdrəti günü-gündən
möhkəmlənirdi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin enerji diplomatiyasının
uğurla həyata keçirilməsi Azərbaycan dövlətinin enerji təhlükəsizliyi sahəsində
güclü və müstəqil tərəfdaĢa çevrilməsini təmin etdi.
Azərbaycana daxil olan böyük neft gəlirlərinin toplanması və
məqsədyönlü Ģəkildə istifadəsini təmin etmək məqsədilə 1999-cu ildə
ümummilli lider Heydər Əliyevin fərmanı ilə Dövlət Neft Fondu yaradıldı. Bu
fondun yaradılmasında əsas məqsəd neftdən gələn gəlirlər hesabına ölkədə
mühüm infrastruktur və sosial yönümlü layihələri gerçəkləĢdirmək və
ölkəmizin iqtisadi inkiĢafı üçün güclü baza formalaĢdırmaq idi. Neft
sektorunun gəlirləri hesabına ölkədə qeyri-neft sektorunun inkiĢafına xüsusi
diqqət yetirilirdi (3).
Ulu öndər Heydər Əliyevin enerji diplomatiyasının və neft
strategiyasının mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərindən biri də Neft
gəlirlərinin bugünkü və gələcək nəsillərin mənafeyi üçün səmərəli və Ģəffaflıq
prinsipləri əsasında istifadəsidir. Dövlət Neft Fondunun fəaliyyəti məhz bu
prinsiplərə söykənir. Dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatı sayılan
BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı Azərbaycan Neft Fondunun fəaliyyətindəki
Ģəffaflığı yüksək qiymətləndirərək, 2007-ci ildə ġərq və MDB ölkələrinin
dövlət təĢkilatları arasında ilk dəfə olaraq bu Fondu ―BMT-nin Dövlət Qulluğu
Mükafatı‖na layiq görüb. Bu ümummilli lider Heydər Əliyevin aĢağıdakı
sözlərinin təsdiqidir: ―Azərbaycan karbohidrogen ehtiyatları və digər təbii
sərvətləri bütövlükdə xalqın hər bir fərdinin sərvətidir. Ona görə də neft
gəlirlərinin idarə edilməsi və xərclənməsi zamanı dövlət yüksək səviyyədə
ədalət nümayiĢ etdirməlidir və bu yolu tutmuĢuq‖ (4).
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Ulu öndərin neft strategiyası tezliklə Azərbaycanı aparıcı Qərb
dövlətlərinin strateji maraqları zonasına çevirdi. Azərbaycan qlobal
inteqrasiyanın passiv iĢtirakçısından onun fəal regional oyunçusu oldu.
Əhalisinin böyük əksəriyyətini müsəlmanlar təĢkil edən ölkə kimi Azərbaycan
həmiĢə Avropanın bir hissəsi olmuĢdur. Ağqoyunlu dövləti zamanından
baĢlayan Azərbaycan -Avropa diplomatik əlaqələri sonralar əməkdaĢlığa
çevrilmiĢdir. Hazırda Azərbaycan Avropanın bütün strukturları ilə əməkdaĢlıq
edir (5). Bu əlaqələr ümummilli lider Heydər Əliyevin enerji diplomatiyasının
yaratdığı imkanların gərçəkliyidir.
Bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin siyasətini uğurla davam etdirən
Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev 2004-cü il aprelin 29-da Strasburqda
Avropa ġurası Parlament Assambleyası Sessiyasının iclasındakı çıxıĢında
demiĢdir: ―Bu gün bizim strateji seçimimiz Avropaya, Avropa ailəsinə,
strukturlarına inteqrasiyadır. Biz bu siyasətimizə möhkəm sadiqik. Əlimizdən
gələni edəcəyik ki, Azərbaycan Avropaya xas olan bütün standartlara, bütün
ölçülərə cavab versin. Budur, bizim siyasətimiz və uzun müddətdir ki, onu
həyata keçiririk. Bu gün Azərbaycanda baĢ verənlər bu siyasətin davamının
nəticəsidir‖ (6).
Ulu öndərin əsasını qoyduğu Milli neft strategiyası əsasında
Azərbaycanda enerji sisteminin müasir tələblərə cavab verəcək səviyyədə
yenidən qurulması da qarĢıda duran mühüm vəzifələrdən biri olmuĢdur.
―Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin inkiĢafı (20052015-ci illər) üzrə Dövlət Proqramı‖ sahəsinin perspektiv inkiĢafına təminat
yaratmıĢ oldu. Müstəqillik illərində energetika və enerji təhlükəsizliyi üzrə
qəbul edilmiĢ qanunlar bu sahədə normativ- hüquqi bazanı formalaĢdırdı.
Azərbaycan Respublikasının enerji təhlükəsizliyinin davamlı olaraq
təmini sahəsindəki dövlət siyasətində əsasən aĢağıdakı istiqamətlər üzrə
tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur:
- Neft-qaz hasilatı, nəql və emalı infrastrukturunun yenidən qurulması və
modernləĢdirilməsi;
- Yeni yataqların və perspektiv strukturların, geoloji kəĢfiyyat iĢlərinin
intensivləĢdirilməsi və onların istismara hazırlanması;
- Ölkənin qazla təmin edilməyən məntəqələrinin qazla təchiz edilməsi;
- Regionların inkiĢafı və bununla əlaqədar elektrik enerjisinə olan tələbatın
artım sürətini nəzərə alaraq yeni güclərin yaradılması, alternativ və bərpa
olunan enerji mənbələrindən istifadənin geniĢləndirilməsi;
- Enerji fondunda sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi;
- Müasirtipli elektrik stansiyalarının inĢasının, yenidən qurulmasının və
inkiĢaf layihələrinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi;
- Elektrik ötürücü xəttlərin və yarımstansiyaların yenilənməsi və tamamilə
yeniləri ilə əvəz olunması (7).
Ümummilli lider Heydər Əliyevin enerji siyasətinin uğurla həyata
keçirilməsi sayəsində Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün
problemlər artıq öz həllini tapmıĢdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ġlham Əliyev 2012-ci il dekabrın 15-də Fizuli Su Elektrik Stansiyasının
açılıĢındakı nitqində bu sahədəki nailiyyətlərimizə aydınlıq gətirərək demiĢdir:
―Əvvəllər biz elektrik enerjisini idxal edirdik. Ġndi isə biz qonĢu ölkələrə8
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Türkiyəyə, Gürcüstana, Ġrana, Rusiyaya elektrik enerjisini ixrac edirik. Yəni
biz bu sahədə ciddi dönüĢ yarada bilmiĢik. Bu gün bütün bölgələrdə elektrik
enerjisi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Yeni tikilən və tikilməkdə olan
stansiyalar bizə imkan verəcək ki, bu sahədə əldə edilmiĢ uğurları artıraq‖ (8).
Azərbaycan özünün enerji siyasəti çərçivəsində çox ciddi enerji
layihələrində operativ rolda çıxıĢ edir. 2012-2017-ci illərdə inĢası nəzərdə
tutulan TANAP-ın reallaĢması Xəzər hövzəsinin təbii qaz ehtiyatlarının
Avropaya daĢınması məsələsində irəliyə doğru atılmıĢ çox ciddi addımdır. Bu
layihənin reallaĢması ilə Qərbin reallaĢdırmağa çalıĢdığı Cənub-Qaz
koridorunun əhəmiyyətli hissəsi Avropa Birliyinin heç bir resursundan istifadə
olunmadan gerçəkləĢəcək.
Dünya Ġqtisadiyyatı Forumunun hazırladığı Qlobal Enerji Arxitekturası
Göstəriciləri Ġndeksinə görə Azərbaycan 105 ölkə arasında 42-ci sırada yer
almıĢdır (9). Bu göstərici gənc respublikamız üçün hələlik qənaətbəxĢdir. Ulu
öndər Heydər Əliyevin dərindən düĢünülmüĢ uzaqgörən enerji diplomatiyası
nəticəsində Azərbaycan Xəzər dənizinin nəhəng enerji potensialını ilk
mənimsəyən və regionun inkiĢafında keyfiyyətcə yeni Ġqtisadi Model
formalaĢdıran bir dövlət olaraq, Avropa və Asiya arasında əlaqələrin
geniĢləndirilməsində mühüm rol oynayır. Azərbaycan Qafqaz nəqliyyat
dəhlizinin inkiĢafında və nəhəng layihələrin gerçəkləĢməsində regional gücə və
dünyanın enerji mərkəzlərindən birinə çevrilmiĢdir.
Beləliklə, Azərbaycan enerji diplomatiyası vasitəsilə bütövlükdə
dünyanın aparıcı dövlətləri ilə sıx əməkdaĢlıq münasibətlərini yaratmıĢ və bu
münasibətlər dövlətlərarası əlaqələrin inkiĢafına möhkəm zəmin yaradır.
Azərbaycanın müasir enerji siyasətində baĢlıca mövqeyə malik olan TANAP,
TAP və ―ġahdəniz-2‖ enerji layihələri qardaĢ ölkə olan Azərbaycan və
Türkiyəni daha da yaxınlaĢdırmaqla yanaĢı, eyni zamanda Azərbaycanın
Avropa dövlətləri arasında nüfuzunun yüksəlməsini və Azərbaycanın Avropa
Birliyinə inteqrasiya prosesinin sürətlənməsini Ģərtləndirir.
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РЕЗЮМЕ
СЕЙМУР ТАЛЫБОВ
УСПЕХИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
В статье на ряду с показом целей и задач энергетической
дипломатии общенационального лидера Гейдара Алиева, исследуется
важная
роль этой дипломатии в обеспечении независимости
Азербайджанской Республики, признании ее во всем мире, в ее развитии
и прогрессе, в решении насущных проблем молодой суверенной
Республики
Ключевые слова: Азербайджан, безопасность, энергия,
дипломатия, успех
SUMMARY
SEYMUR TALIBOV
ACCOMPLISHMENTS OF AZERBAIJAN’S ENERGY DIPLOMACY
The article deals with the aims and objectives of the energy diplomacy
founded by the national leader Heidar Aliyev. It also studies the important role
of this policy in the maintenance of the independence of the Azerbaijan
Republic, in its recognition around the world, as well as, in its development
and progress. The article also explains the role of this policy in the solution of
the problems of this young Republic.
Key words: Azerbaijan, energy, diplomacy, security, accomplishment
(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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AVROPA-ASĠYA QARġILIQLI ƏLAQƏLƏRĠNĠN
ĠNKĠġAFINDA AZƏRBAYCAN ƏRAZĠSĠNDƏN KEÇƏN
BEYNƏLXALQ TĠCARƏT YOLLARININ ƏHƏMĠYYƏTĠ (XV-XVII
ƏSRLƏR)
XV-XVII əsrlərdə Avropa ilə ġərq arasındakı ticarətdə Azərbaycandan
keçən karvan yollarının əhəmiyyəti böyük idi. Hindistan və Çindən baĢlanan
beynəlxalq karvan yolları Azərbaycandan keçir, Aralıq dənizi və Qara dəniz
Ģəhərlərinə, oradan isə Avropaya doğru uzanırdı. Hətta bu dövrdə ticarətə
olan tələbat ötən əsrlərə nisbətən daha aktiv və çoxĢaxəli xarakter almıĢdır.
Bunun səbəbi isə böyük coğrafi kəĢflərdən sonra yeni dünya bazarının
formalaĢması idi.
Açar sözlər: Azərbaycan, Avropa, karvan yolları, ticarət
Azərbaycan ərazisi özünün coğrafi mövqeyinə görə ən qədim
vaxtlardan Asiya və Avropanın arasında mühüm bir mövqe tuta bilmiĢ,
Mərkəzi Asiyadan Avropaya və digər ərazilərə gedən ticarət yolunda üstün
əhəmiyyətə malik olmuĢdur. Azərbaycan bu əhəmiyyətinə görə Avropa və
Yaxın ġərq ölkələrinin həyatında mühüm siyasi, strateji və iqtisadi rol
oynamıĢ, Ģəhərlərarası ticarət yolları birbaĢa Böyük Ġpək yolu ilə birləĢərək
beynəlxalq ticarət yoluna qovuĢmuĢdur. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə
iqtisadi əlaqələrinin həyata keçirilməsində bu ticarət yollarının böyük
əhəmiyyəti var idi (1, s. 37).
XV-XVII əsrlərdə Hindistan və Çindən baĢlanan beynəlxalq karvan
yolları Azərbaycandan keçir, Aralıq dənizi və Qara dəniz Ģəhərlərinə, oradan
isə Avropaya doğru uzanırdı. Eyni zamanda Azərbaycan və Ġranı Avropa ilə
Volqa-Xəzər yolu da bağlayırdı (2, s. 416).
Bu dövrdə Səfəvi dövlətinin xarici ticarət əlaqələrinin geniĢlənməsi,
xüsusən Azərbaycan ərazisindən keçən beynəlxalq karvan yollarının daha da
canlanması Ģəhərlərin, o cümlədən Təbriz, ġamaxı, Naxçıvan və baĢqa
Ģəhərlərimizin iqtisadi həyatına müsbət təsir göstərdi. Azərbaycan Yaxın və
Orta ġərqin ən böyük ticarət mərkəzinə çevrildi.
Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin (1458-1478) və Osmanlı sultanı II
Mehmetin (1451-1481) hakimiyyəti illərində ġərq ölkələrini Qara dəniz
sahillərindəki məĢhur ticarət mərkəzləri ilə, habelə Bursa, Ġstanbul və Qara
dənizi Avropa ilə bağlayan ənənəvi karvan yolları uğrunda mübarizə
səfəvilərin hakimiyyətə gəlməsi ilə daha da Ģiddətləndi (3, s. 32). Çünki
dövrünün çox qüdrətli dövlətlərindən biri olan Osmanlı imperiyası tarix
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səhnəsinə yenicə çıxmıĢ Səfəvilər dövlətinin öz məqsədlərinə çatmaq yolunda
böyük maneə olduğunu baĢa düĢürdü.
Səfəvilər dövləti də öz növbəsində Osmanlı imperiyasını qərbə
irəliləmək yolunda özü üçün ən ciddi rəqib sayırdı. Bu məqsəddən irəli gələrək
Qərb ölkələri ilə diplomatik əlaqələrin əsasında 2 məsələ dayanırdı: Avropa
ölkələri ilə ticarət əlaqələrini geniĢləndirmək və Səfəvi ordusu üçün Qərbdən
odlu silah almaq. Bu əlaqələr üçün ən mühüm vasitə isə yenə də karvan yolları
hesab olunurdu. Çünki bu dövrdə Qərbə və ġərqə gedən baĢ karvan yolları
Azərbaycandan keçirdi (4, s. 74). Bundan əlavə ölkədə dünya iqtisadi
sistemində mühüm strateji ticarət məhsulları sayılan mallar da istehsal
olunurdu. Bu mallar əsasən ipək, neft və duz idi.
XVI əsrdə əsas ticarət obyekti Azərbaycan ipəyi idi. Məhz buna görə də
xaricə göndərilən ipəyə görə Səfəvilər dövlətinin ərazisində onun ixracını
inhisara almaq uğrunda ingilis, Venesiya, türk və rus tacirləri arasında
mübarizə gedirdi. Tarixi faktlar sübut edir ki, Səfəvi Ģahları xarici ticarətə və
tacirlərə hər zaman hamilik etmiĢ, bu sahədə ciddi tədbirlər həyata keçirmiĢlər.
Məsələn, hakim sülalənin banisi ġah Ġsmayıl təkəli tayfasından olan
qızılbaĢların Azərbaycanda böyük tacir karvanını qarət etmələri xəbərini
alanda əsas günahkarları cəzalandırmaq, qəniməti isə öz əyanları arasında
bölüĢdürmək barədə əmr vermiĢdi (5, s. 213).
BaĢqa bir mənbədə göstərilir ki, Səfəvi Ģahı I Təhmasib Elxanilər
dövründən tacir və sənətkarlardan alınan tamğa vergisini ləğv etdi. Xatırladaq
ki, tamğa–ticarət və istehsal edilən sənətkarlıq malları satılarkən onların
üzərinə qoyulan vergi olub, əsasən pul ilə yığılırdı. Həsən bəy Rumlu və baĢqa
tarixçilərin məlumatlarından aydın olur ki, 1564-1565-ci illərdə I ġah
Təhmasib 30000 tümən məbləğində olan tamğanı, o cümlədən Naxçıvanın
tamğasını da ləğv etdi (4, s. 85-86). Digər Səfəvi hökmdarı I ġah Abbas isə
ticarətin inkiĢafına ən yüksək diqqəti göstərməklə dövlətin ərazisində 999
karvansara inĢa etdirmiĢdi (6, s. 125). Eyni zamanda I ġah Abbas emalatxana
tipli iri karxanalar tikdirmiĢdir ki, bu karxanalarda xalça, ipək parça, silah
istehsal olunurdu (2 s. 415).
Təbriz Azərbaycanın Rusiya və Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət
əlaqələrində mühüm rol oynayırdı. Qərb ölkələrinin Volqa və Xəzər dənizi
vasitəsilə ticarətində Təbriz-Ərdəbil-Lənkəran-Bakı yolundan istifadə
olunurdu. Təbriz tacirləri Volqa-Xəzər ticarət yolundan istifadə edərək
Mərkəzi və Qərbi Avropa ölkələri, o cümlədən Ġngiltərə ilə ticarət əlaqələrini
geniĢləndirirdilər. Rusiya ilə Ġsfahan-Qəzvin-RəĢt-Astara-Lənkəran-BakıDərbənd-HəĢtərxan yolundan baĢqa, Təbriz-Muğançölü-ġamaxı-ġabranNiyazabad-HəĢtərxan ticarət karvan yolu əsas tranzit yolu hesab olunurdu (7 s.
143).
Azərbaycandan Moskva knyazlığına əsasən ipək və neft ixrac edilirdi.
Ġpək və neft Moskva tərəfindən Qərbi Avropa ölkələrinə satılırdı. Gilan
tacirləri Bakı neftini dənizlə ManqıĢlaq dayanacağına çatdırırdılar. Oradan isə
neft karvan yolu ilə Xivə və Buxaraya, həmçinin də Orta Asiyanın digər
Ģəhərlərinə göndərilirdi.
Moskva və Ġranda fəaliyyət göstərən alman elçilərinin katibi, böyük
alman alimi Adam Oleari öz qeydlərində göstərir ki, bu neft xüsusi bir yağdır.
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Bakı və Barmaq dağı yaxınlığında daimi iĢləyən quyulardan çox böyük
miqdarda çıxarılaraq, bizim öz gözlərimizlə gördüyümüz kimi, tuluqlarda
arabalara yüklənib satılmaq üçün ölkənin hər yerinə daĢınır (8, s. 224).
Moskvadan isə öz növbəsində Azərbaycana xəz (samur, sincab, qaraqonur tülkü, dələ, Ģimal tülküsü, safsar) dəri, silah əĢyaları (dəbilqə, dəmir
geyim, zireh, qismən odlu silah), həmçinin metal məmulatları (baltalar,
bıçaqlar və s.) daxil edilirdi.
XVI əsrdə Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri də
xeyli canlandı. Bu münasibətlərin inkiĢafı baĢlıca olaraq Avropa ölkələrində
Azərbaycan ipəyinə böyük tələbatla bağlı idi. Avropanın kapitalist
manufaktura sənayesi Azərbaycanda bol istehsal edilən ipəyə kəskin ehtiyac
duyurdu (9, s. 216). Qeyd etmək lazımdır ki, XV-XVI əsrin Böyük coğrafi
kəĢfləri və xüsusilə dəniz yolunun açılması ilə karvan ticarəti beynəlxalq
ticarətdə malik olduğu statusu itirsə də, faktiki olaraq bu dəniz yolları XVII
əsrin əvvəllərinədək Asiya-Avropa karvan ticarətinin davamı sayılırdı.
B.Bartoldun fikrincə, Hindistana dəniz yolunun açılmasıyla beynəlxalq ticarət
marĢrutlarının istiqaməti dəyiĢsə də, Ġranla ticarət avropalılar üçün əhəmiyyət
daĢıyırdı. Avropa tacirləri Ġrana baĢlıca olaraq Gilan ipəyini və baha qiymətə
satılan daĢ-qaĢları almaq üçün gəlirdilər (10, s. 104-105).
Böyük coğrafi kəĢflərdən Avropa kapitalist sənayesi özünün
manufaktura mallarını satmaq üçün gəlirli bazarlar əldə etməyə, həmçinin ucuz
və qiymətli xammal mənbələri mənimsəməyə cəhd edərək Asiyaya güclü
maraq göstərməyə baĢladı. Avropanın Asiya ilə əlaqələrinin köhnə istiqaməti
(Hindistan və Ġranı, Suriya limanları ilə əlaqələndirən Aralıq dənizi yolu)
ticarət vasitələrindən böyük gəlirlər gətirən Osmanlı türklərinin və
venesiyalıların əlində idi (10, s. 217). Əlbəttə ki, bu amil Səfəvi dövlətinin
xarici siyasətinə də öz təsirini göstərirdi. Asiya mallarının Aralıq dənizi
vasitəsilə Avropaya və əks istiqamətdə daĢınması Səfəvi dövlətini osmanlılarla
danıĢıqlar aparmağa sövq edirdi. Çünki Volqa-Xəzər yolundan sonra ikinci ən
mühüm ticarət yolu sayılan Təbriz-Ġstanbul yolu Səfəvi dövlətinin əsas gəlir
mənbələrindən biri idi. Qeyd edək ki, bu dövrdə Türkiyə vasitəsilə Avropa ilə
ticarətdə Təbriz çox mühüm rol oynayırdı. Tavernye Təbrizi ticarətin inkiĢaf
səviyyəsinə görə ġərqin mühüm Ģəhərlərindən biri adlandırmıĢ və qeyd
etmiĢdir ki, bu Ģəhər Osmanlı, Ərəbistan, Gürcüstan, Ġran, Hindistan və Rusiya
dövlətlərilə daim ticarət əlaqəsində idi. XVI əsrin naməlum italyan taciri
Təbrizin böyük ticarət mərkəzi olduğunu, «bu Ģəhərdə ticarətin olduqca inkiĢaf
etdiyini», buraya müxtəlif ölkələrdən arası kəsilmədən çoxlu mal gətirildiyini
göstərir. Ġtalyan taciri Təbrizdə məxmər, zərli parçalar, lak, müxtəlif rəngli
boyaqlar, yun parçalar, mirvari, müĢk, xam ipək və ipək məmulatları və s.
mallarla qızğın ticarət getdiyini göstərir (11, s. 117). Tavernye 1664-cü ildə
Ġzmirdən Təbrizə gedən karvanın 600 dəvədən və 600 atdan ibarət olduğunu
yazırdı (12, s. 28).
1645-ci il noyabrın 29-da Təbrizdə olmuĢ fransız Labullay Təbrizin
ticarət vəziyyətini belə Ģərh etmiĢdir: «Təbriz Asiyanın ən məĢhur ticarət
Ģəhəridir. Ona görə də ticarət karvanı oraya hər cür mal gətirir. Qərb
ölkələrindən, həmçinin Hindistandan, PolĢa və Venesiyadan oraya çoxlu
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miqdarda qızıl, gümüĢ, zərif parça, mərcan, kəhrəba, ġərq ölkələrindən–
Tatarıstandan, Özbəkistandan, Tibetdən, Çindən, ġərqi Hindistandan, ipək,
yaqut, almaz, Ģilə adlı təsvirli kətan parça, darçın, istiot, müxtəlif ədviyyat
gətirirdilər. Bu Ģəhərdə çoxlu ipək toxuculuğu malları hazırlanıb Yunanıstan və
Afrikaya göndərilirdi (7, s. 145).
Qeyd etmək lazımdır ki, bu dövrdə Səfəvi dövlətinin ixrac etdiyi ipək
Avropa bazarlarında orta və əla keyfiyyətli hind, italyan ipəklərinin, türk
bazarlarında isə Suriya və yunan ipəklərinin rəqabəti ilə qarĢılaĢsa da,
Azərbaycanın müxtəlif adda olan zərif ipəyi və ipək məmulatları Avropada
xüsusi alıcılıq qabiliyyətinə malik idi.
Səfəvi dövlətinin istehsal etdiyi ipək və yun məmulatları, mirvari və
digər qiymətli daĢlar, ġirazda hazırlanan Ģərab Avropada ən məĢhur mallar idi
(13, s. 70-72). Bunun üçün Azərbaycanla ticarət əlaqəsini geniĢləndirməkdə
Qərb ölkələrinin də böyük marağı var idi. Avropanın bu marağının bir səbəbi
də öz hazır mallarını ixrac etmək üçün xarici bazarlara olan ehtiyacı ilə izah
etmək olar. Bu amillər bütün ġərqdə olduğu kimi, Səfəvi dövlətində də
ticarətin sürətlə inkiĢafına Ģərait yaradır, tacirlər, Ģəhər əhalisinin ən hörmətli
ictimai təbəqəsini təĢkil edirdi.
Beynəlxalq karvan yollarının fəaliyyətinə gəldikdə isə, mənbələrdə
göstərilənlər bir daha təsdiq edir ki, XVII əsrdə bölgədən Asiyanı Avropa
ölkələri ilə əlaqələndirən ən mühüm ticarət yolları keçirdi. Hətta bu dövrdə
ticarətə olan tələbat ötən əsrlərə nisbətən daha aktiv və çoxĢaxəli xarakter
almıĢdır. Bunun səbəbi isə böyük coğrafi kəĢflərdən sonra yeni dünya
bazarının formalaĢması idi.
XVII əsrin 30-cu illərindən baĢlayaraq Səfəvi dövlətinin əsas ticarət
yolu Təbriz-Mərənd-Culfa-Naxçıvan, daha sonra Türkiyə ilə Avropaya gedən
yol böyük əhəmiyyət kəsb etmiĢdir.
S.Onullahi Təbrizi Avropa ilə birləĢdirən ticarət karvan yollarını
aĢağıdakı istiqamətlərdə göstərmiĢdir:
1. Təbriz-Mərənd-Əsədabad-Naxçıvan-Ġrkan-Qars-Trabzon-Ġstanbul
2.Təbriz-Van-Diyarbəkr-Hələb-Suriya. Oradan dəniz vasitəsilə Avropaya
gedirdi;
3.Təbriz-Səlmas-Cəzirə-Hələb-Suriya (7, s. 145).
F.M.Əliyev isə bu dövrdə Təbriz-Mərənd-Culfa yolunun ən rahat və
əlveriĢli yol olduğunu qeyd edir (14, s. 33).
Qərbdə isə Avropa-Asiya karvan ticarət yollarının əsas baĢlanğıc
məntəqələri Ġstanbul, Ġzmir və Hələb idi. ġərqdə ticarətin baĢlıca yol marĢrutu
isə belə idi: Ərzurum-Ġrəvan-Naxçıvan-Əsədabad-Mərənd-Təbriz-ƏrdəbilQəzvin-Qum-KaĢan-Ġsfəhan-Bəndər-Abbas
(Hörmüz)–sonra
dənizlə
Hindistana (15, s. 167).
ġamaxıdan Türkiyəyə də böyük karvan yolları gedirdi: ġamaxı-ƏrəĢ 3
gün, Gəncə 1 gün-Ġrəvan 6 gün, Türkiyə, digər yol ġamaxı-Gəncə 4 gün,
Tbilisi 4 gün, Türkiyə və ġamaxı-Qarabağ-Naxçıvan-Türkiyə yolları idi (16, s.
286).
ġirvan və Qarabağ ərazisi ipəyin istehsal olunduğu mühüm ərazilərdən
hesab olunurdu. Qarabağda istehsal olunan «kənar» adlı ipək çox məĢhur idi.
ġamaxı, Gəncə və Tiflisdən Təbrizə iki növ ipək gətirilirdi. Onların bir növü
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zərif olub, Ģərbafi, digəri isə ƏrəĢ mahalının adı ilə «ərvəĢ ipəyi» adlanırdı (5,
s. 183).
Beləliklə, «Böyük Ġpək yolu»nun Avropa ilə Asiya arasındakı
məntəqəsində yerləĢən Azərbaycan lap erkən çağlardan Avropa-Çin ipək
əlaqələrinin həyata keçirilməsində həlledici rol oynamaqla bərabər, Avropada
xüsusi növ ipək məmulatlarına malik olan ərazi kimi tanınırdı.
Səfəvilər dövründə Azərbaycanın iqtisadi həyatında AzərbaycanĠngiltərə münasibətləri də önəmli yer tutur. Azərbaycanla ticarət əlaqələri
qurmaqda Ġngiltərənin baĢlıca məqsədi Azərbaycan ərazisini ələ keçirməklə
zəngin və tükənməz maddi ehtiyatlara yiyələnib, birbaĢa Hindistana çıxaraq
Portuqaliyanın ədviyyat bazarına zərbə endirib, Yaxın və Orta ġərq
bazarlarından Venesiya və türk tacirlərini sıxıĢdırıb çıxarmaq idi. Bu məqsədlə
də Ġngiltərə 1561-1581-ci illərdə Azərbaycana altı ticarət ekspedisiyası
göndərmiĢdi. Ekspedisiya zamanı ölkəmizdə olmuĢ Ġngiltərə səyyahı və
diplomatı Artur Eduards öz səfərinin məqsədləri barəsində I ġah Təhmasibin
suallarına cavab verərək Ģaha ingilis tacirləri ilə bilavasitə əlaqələr
saxlamasının onun üçün necə faydalı olacağını izah edirdi. Ġngilislər Ģaha
malları «onları əvvəlcə Ġngiltərədən Venesiyaya, oradan isə Türkiyə vasitəsilə
Ġrana yetirən venesiyalılara nisbətən Moskva yolu ilə, həm də daha təhlükəsiz
və daha qısa müddətdə» gətirə biləcəklərini vəd edirdilər (5, s. 218-219).
DanıĢıqlardan aydın olur ki, Ġngiltərə Yaxın və Orta ġərq bazarlarında
tacirlərini sıxıĢdıran venesiyalı tacirlərdən «intiqam alaraq» bazarı öz əllərinə
keçirməyə cəhd edir. Bunun üçün ingilislər Azərbaycanın ticarət əlaqələrini ələ
keçirməyin ən qısa yolu Volqa-Xəzər yolunu seçmiĢdilər ki, bu yol vasitəsilə
qısa müddətdə Azərbaycan ərazisinə çıxmaq olurdu. Qeyd edək ki, VolqaXəzər yolunun mənimsənilməsinin təĢəbbüsçüləri ilk vaxtlar Moskva
knyazlığından yardım görən ingilis tacirləri oldular. Ġngiltərə Asiya ilə ticarət
əlaqələri yaratmaq üçün birinci vəzifə kimi Moskva knyazlığının bazarlarında
öz mövqelərini möhkəmləndirməyi zəruri sayırdı. Buna görə 1555-ci ildə
Londonda ingilis ticarət kapitalının iri nümayəndələri tərəfindən «Moskva
Ģirkəti»nin əsası qoyuldu. Moskva dövləti də öz növbəsində dəniz yolu ilə
Ġngiltərə ilə ticarət aparmaqda maraqlı idi. «Moskva Ģirkəti» 1562-ci ildə
özünün təcrübəli nümayəndəsi, səyyah və tacir Antoni Jenkinsonu Səfəvilər
dövlətinə göndərdi (5, s. 219)
Antoni Jenkinson Ġngiltərə kraliçasının fərmanları ilə HəĢtərxan və
Xəzər dənizi vasitəsilə Səfəvi hökmdarının hüzuruna gəlməli idi. Antoni
Jenkinson Səfəvi hökmdarı Təhmasib Ģahdan Səfəvi dövləti ərazisində ingilis
mallarını sərbəst surətdə satmaq və buradan Ġngiltərəyə hər cür mal alıb
aparmaq üçün imtiyazlar və «toxunulmazlıq» fərmanı almalı idi. Bundan
baĢqa, Antoni Jenkinson ingilis tacirlərinin öz malları ilə istədikləri vaxt Səfəvi
dövləti ərazisindən Hindistana, həmçinin Səfəvi dövləti ilə həmsərhəd olan
baĢqa ölkələrə sərbəst surətdə keçib getməsinə, sonra isə qayıdıb Rusiyaya
gəlmələrinə təminat almalı idi.
Göründüyü kimi, «Moskva» kampaniyasının Antoni Jenkinsona verdiyi
bu tapĢırıq Ġngiltərənin Rusiya ərazisi – Volqa-Xəzər yolu-Azərbaycan və Ġran
vasitəsilə Hindistanla birbaĢa ticarət əlaqəsi yaratmaq siyasətini aydın göstərir
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(11, s. 120-121). Ticarət yollarının uzaq və çətin olması, quldur dəstələri və
yerli feodal hakimləri tərəfindən qarət təhlükəsi – bütün bu amillər tacirlərdən
təĢkilatlanmağı tələb edirdi. Ona görə də XVII əsrdə Səfəvi dövlətində,
Azərbaycanda xüsusi tacir təĢkilatları fəaliyyət göstərirdi. Bu təĢkilatlara məlik
ət-tüccar – tacirlərin baĢçısı rəhbərlik edirdi (12, s. 29).
Səfəvi hökmdarı I ġah Abbasın hakimiyyəti illərində ticarətin inkiĢafına
xüsusi diqqət yetirilmiĢ və dövlət xəzinəsinin əsasını ticarət təĢkil etmiĢdir. Ġlk
növbədə karvan yollarında ticarət karvanlarının rahat gediĢ-gəliĢi təĢkil
olunmuĢdur. I ġah Abbas karvan yollarında oğurluq və qarət hallarını aradan
qaldırmaq üçün xeyli tədbir görmüĢdü, bir çox quldur dəstələri məhv edildi,
bəziləri Ģaha tabe olduqlarını bildirəndən sonra bağıĢlandılar. I ġah Abbasın
verdiyi fərmana görə, ərazilərindən ticarət yolu keçən vilayət hakimləri onların
təhlükəsizliyinə cavab verməli idilər. Avropa mənbələrinin məlumatına görə,
qarət olunmuĢ tacirin zərərini həmin vilayətin hakimi ödəməli idi. Digər
mənbələrdə göstərilir ki, bu zərəri adətən həmin əyalətin əhalisi, ilk növbədə
kəndlilər ödəyirdilər (17, s. 30-31). Xarici ticarətin ispanların əlində olmasını
istəməyən I ġah Abbas Ġngiltərə tacirlərini Ġranla ticarətə cəlb edirdi. Məhz
rəqabət nəticəsində I ªah Abbas ölkənin daxili mallarını, xüsusilə ipəyi baha
qiymətə satırdı (12, s. 29). Hətta I ġah Abbasın dövründə Rusiya ərazisi
vasitəsilə Avropa dövlətləri ilə əlaqələr daha da geniĢləndi və sonralar Ġran
körfəzinə çıxıĢ əldə edildi. Lakin göstərilənlərdən aydın olduğu kimi, uzun illər
Avropa missionerlərinin apardıqları bölücülük və hökmranlıq siyasətinin ağır
nəticələri artıq özünü göstərirdi. Uzun illər bir-birinə qarĢı qızıĢdırılan iki
böyük türk imperiyası üçün ciddi problemlər yarandı. XVII əsrə doğru
güclənməkdə olan mərkəzləĢmiĢ Rusiya dövləti ġərqə qarĢı öz dağıdıcı
mövqeyini nümayiĢ etdirdi. Ġran körfəzi isə digər Avropa ölkələrinin rəqabət
meydanına çevrildi.
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РЕЗЮМЕ
ЭЛЬБРУС ИСАЕВ
ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ,
ПРОХОДЯЩИХ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ АЗЕРБАЙДЖАНА, В
РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЕВРОПЫ И
АЗИИ
В XV-XVII веках в торговле имели большое значение караванные
пути, проходящие через Азербайджан и расположенные между Европой и
Востоком. Международный караванный путь начинающийся из Индии и
Китая, проходил через Азербайджан, протягивался в города Аральского и
Черного морей, а оттуда направлялся в направлении Европы. Поэтому в
этот период потребность в торговле носила более активный и
многогранный характер, чем в предыдущие века. Причиной этого было
формирование в последствии великих географических преобретений
нового мирового рынка.
Ключевые слова: Азербайджан, Международный караванный
путь, Европа, торговля
SUMMARY
ELBRUS ISAYEV
THE IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL CARAVAN ROUTES
PASSING THROUGH AZERBAIJAN IN THE DEVELOPMENT OF
MUTUAL RELATIONS BETWEEN EUROPE AND ASIA
The caravan routes passing through Azerbaijan in the trade between
Europe and east had great importance in the XV-XVII centuries. The
international caravan routes beginning from India and China passed thruogh
Azerbaijan, lay towards the cities of Mediterranean and Black Sea, and from
there towards Europe. Even in that time the demand of trade was more active
and had many-field character in comparison with the passed centuries. The
cause of that was formation of the new world market after great geographical
discoveries
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Key words: Azerbaijan, caravan routs, trade
(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Zamanov tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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BREST-LĠTOVSK SÜLH KONFRANSI DÖVRÜNDƏ OSMANLI
DÖVLƏTĠNĠN QAFQAZ SĠYASƏTĠ
Məqalədə Brest-Litovsk sülh konfransı dövründə Osmanlı dövlətinin
Qafqaz və Azərbaycan siyasəti araĢdırılır. Bütövlükdə müharibə dövründə
Osmanlı dövlətinin Qafqaz və Azərbaycanla bağlı planlarına nəzər salınır.
Konfrans dövründə Osmanlı dövlətinin Qafqaz siyasətində baĢ verən
dəyiĢikliklər təhlil edilir. Qeyd olunur ki, Brest-Litovsk sülh konfransında
Osmanlı dövlətinin Qafqazla bağlı reallaĢdırmaq istədiyi üç istəyi var idi:
rusların iĢğalı altında olan ġərqi Anadolu vilayətlərinin boĢaldılması; Qars,
Ərdəhan və Batum vilayətlərinin Osmanlı dövlətinə qaytarılması; Qafqaz
müsəlmanlarının müstəqilliyinə nail olmaq və Qafqazda Türkiyənin himayəsi
altında bir müsəlman dövləti yaratmaq. Bu məsələlərlə bağlı konfrans boyu
Osmanlı dövlətinin siyasəti izlənilir, konfransda əldə etdiyi uğurlara diqqət
çəkilir. Məqalə ilkin arxiv sənəd və materialları əsasında yazılmıĢdır.
Açar sözlər: Osmanlı dövləti, Türkçülük, Turançılıq, Brest-Litovsk
konfransı, Elviyeyi Selase, Qafqaz müsəlmanları, Azərbaycan istiqlalı.
Birinci Dünya müharibəsində vuruĢan hər bir ölkənin Qafqazla bağlı
planları var idi. Osmanlı dövləti də hələ müharibəyə girmədən, ittifaq məsələsi
ilə bağlı Almaniya ilə apardığı danıĢıqlarda Qafqaza xüsusi əhəmiyyət
verdiyini ortaya qoydu. Almaniya-Osmanlı danıĢıqlarında müharibənin zəfərlə
baĢa çatacağı təqdirdə Qafqazın Osmanlı dövlətinə veriləcəyi qərarlaĢdırıldı.
Osmanlı dövlətinin Berlindəki hərbi attaĢesi Cəmil bəy Ġstanbula göndərdiyi 3
avqust 1914-cü il tarixli raportunda Almaniya Bəhriyyə naziri vəkili ilə
görüĢdüyünü və Almaniyanın müharibədən qalib çıxacağı təqdirdə Qafqaz və
ətrafının Osmanlı dövlətinə veriləcəyini təəhhüd etdiyini yazırdı: ―Bu hərbdə
müvəffəqiyyət qazansaq, Qafqaz və havalisi Osmanlı dövlətinə veriləcəkdir‖
(1).
Müharibənin baĢlanması ilə, Türkiyə xaricindəki iki yüz milyondan
artıq müsəlmandan, xüsusilə də Rusiyadakı türk-müsəlman zümrələrindən
geniĢ ölçüdə faydalanmaq məqsədi ilə Osmanlı dövləti ―cihad‖ elan etdi və
bütün türk-islam dünyasını Antanta dövlətlərinə qarĢı müharibəyə səslədi.
Qafqazda isə ―türkçülük‖ və ―turançılığ‖ın əsaslarına söykənən bir siyasətin
gerçəkləĢdirilməsi planlaĢdırıldı. Osmanlı dövləti Rusiyaya qarĢı hərbi
əməliyyatları baĢladıqda türkçülük ideologiyası ölkənin rəsmi siyasətində əsas
yer tutdu. Osmanlı dövlətinin hərbi naziri və baĢ komandan vəkili Ənvər paĢa
Rusiyaya qarĢı aparılan hərbi əməliyyatların əsas məqsədini Rusiya imperiyası
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tərkibində olan bütün türk xalqlarının çarizmin əsarətindən azad edilməsi və
Böyük Turan dövlətinin tərkibinə daxil edilməsində görürdü.
1914-cü ilin avqust ayının əvvəllərində müharibənin zəfərlə baĢa
çatdırılacağı təqdirdə Qafqazın Osmanlı dövlətinə verilməsi ilə bağlı
Almaniyadan təminat almıĢdı (1). Gənc türklər Qafqazın gələcək statusu ilə
bağlı gürcü və ermənilərə müəyyən Ģərtlər daxilində muxtariyyət (sonradan
gürcülərə müstəqillik) vəd etsələr də, SarıqamıĢ əməliyyatına qədər
Azərbaycanın muxtariyyətinə dair heç bir vəd vermir, onun gələcəkdə
yaradılacaq Turan imperiyasının tərkibinə qatılmasını planlaĢdırırdılar.
SarıqamıĢda fəlakətlə üzləĢdikdən sonra, artıq təkcə öz qüvvəsi ilə Qafqazın
iĢğalını həyata keçirə bilməyəcəyini anlayan Osmanlı dövləti Qafqaz
müsəlmanlarının Rusiyaya qarĢı üsyana qaldırılması məqsədi ilə Əmiraslan
Xan Xoyskinin irəli sürdüyü layihəni məqbul hesab etdi. Bu layihədə
Azərbaycanın Osmanlı dövlətinə birləĢdirilməsi deyil, burada (Azərbaycan və
Dağıstan ərazisində) Osmanlı dövləti və Rusiyadan asılı olmayan, lakin
Osmanlı dövləti ilə hərbi annlaĢması olan, bir çox millətlərin (müsəlmanlar
nəzərdə tutulur) daxil olduğu Ġsveçrə tipli bir Qafqaz müsəlman dövlətinin
yaradılması nəzərdə tutulurdu.
Osmanlı dövləti Rusiyaya qarĢı müharibəyə baĢladıqdan sonra ―Ġttihad
və Tərəqqi‖ Cəmiyyəti tərəfindən 1914-cü il noyabrın 11-də cəmiyyətin bütün
Ģöbələrinə göndərilən bəyannamədə deyilirdi: ―Vətənimizin və millətimizin
milli idealları bizi Moskva düĢmənini məhv etməyə yönəltməkdədir; beləliklə,
Rusiyadakı bütün irqdaĢlarımızı içinə alan, onlarla birləĢməyimizə imkan
verəcək təbii hüdudlarımız əldə edilmiĢ olacaqdır‖ (63, s. 12). Bu idealı
gerçəkləĢdirmək məqsədi ilə Ənvər paĢa Qafqaz cəbhəsində ilk böyük hərbi
əməliyyat olan SarıqamıĢ əməliyyatına baĢladı, lakin müvəffəqiyyət qazana
bilmədi.
Osmanlı dövlətinin Azərbaycan və bütövlükdə Qafqazla bağlı planlarını
reallaĢdırmaq üçün türk hərbi komandanlığının göstərdiyi bütün səylərə
baxmayaraq, 1914-1916-cı illərdə Qafqaz istiqamətində aparılan hücum
əməliyyatları tam uğursuzluqla nəticələndi. Canlı qüvvə itkiləri ilə yanaĢı
Türkiyə ərazisinin bir hissəsi də rus orduları tərəfindən iĢğal edildi (59, s. 286295; 56, s. 165). Lakin Rusiyanın bu bölgədə mövqelərinin güclənməsindən
çəkinən və Türkiyənin tamamilə darmadağın edilməsinə yol verməməyə
çalıĢan Ġngiltərə və Fransa hökumətlərinin təzyiqi altında rus qoĢunlarının
sonrakı hücumu dayandırıldı. 1916-1917-ci illərin qıĢında türk-rus cəbhəsində
kəĢfiyyat xarakterli hərəkətlərdən baĢqa elə bir ciddi hadisə olmadı. Rusiyada
baĢ vermiĢ Fevral inqilabı ilə əlaqədar Qafqaz cəbhəsində yaranan
durğunluqdan istifadə etmək istəyən Osmanlı hərbi komandanlığı 1917-ci ilin
martında 2-ci və 3-cü orduları birləĢdirərək, I Ferik Əhməd Ġzzət PaĢanın
komandanlığı altında ―Qafqaz Ordular Qrupu‖nu yaratdı. Ġnqilabdan sonra
Rusiyada qurulan Müvəqqəti hökumət müharibəni sona qədər davam
etdirəcəyini bildirsə də, artıq müharibədən cana gəlmiĢ rus əsgərləri vuruĢmaq
istəmirdilər. Belə bir vəziyyətdə müharibəni davam etdirmək iqtidarında
olmayan rus orduları iĢğal etdikləri MuĢ bölgəsini öz istəkləri ilə boĢaltdılar və
1917-ci il mayın 1-də türk ordusu döyüĢsüz olaraq MuĢa girdi (60, s. 225).
Belə bir əlveriĢli vəziyyətdən istifadə etmək istəyən türk hərbi komandanlığı
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1917-ci ilin yaz-yay aylarında Qafqaz cəbhəsində böyük bir hərbi əməliyyat
keçirməyi planlaĢdırırdı. Amma rus inqilabından faydalanıb, rusları separat
sülhlə müharibədən çıxarmaq istəyən və bu məqsədlə 1917-ci ilin mayında
Ġsveç sosialisti Qrimi sülh təklifi ilə Müvəqqəti hökumətlə danıĢıqlar aparmağa
göndərən Almaniya hökuməti türk ordusunun Qafqaz cəbhəsində hər hansı bir
hücum əməliyyatı həyata keçirməsini istəmirdi və qətiyyətlə buna qarĢı çıxırdı.
Bu səbəbdən türk hərbi komandanlığının planlaĢdırdığı hücum əməliyyatı
həyata keçirilmədi.
1917-ci ilin oktyabrında baĢ vermiĢ bolĢevik çevriliĢindən sonra Rusiya
daxilində tüğyan edən anarxiya, bolĢeviklərin verdiyi ―Sülh dekreti‖ ilə rus
cəbhələrinin faktiki olaraq dağılması və rus dövlətçiliyinin dərin böhrana
düĢməsi Osmanlı dövlətinin hakim dairələrində ―Turançılıq‖ ideyasının
gerçəkləĢməsi yolunda yeni ümidlər yaratdı. 1917-ci ilin sonlarına doğru
yaranmıĢ əlveriĢli Ģəraitdə Azərbaycan və bütövlükdə Qafqazla bağlı planlarını
reallaĢdırmaq istəyən Osmanlı dövləti Qafqaz bölgəsini özünün fəal xarici
siyasət orbitinə daxil etdi.
BolĢeviklər Rusiyada hakimiyyəti ələ keçirdikdən dərhal sonra, 26
oktyabr (8 noyabr) 1917-ci il tarixində ―Sülh haqqında dekret‖ qəbul etdilər.
Birinci Dünya müharibəsində vuruĢan bütün dövlətlərə müraciət Ģəklində olan
bu dekretdə ―müharibəni dərhal dayandırmaq, atəĢkəs imzalamaq, heç bir ərazi
ilhaqı və müharibə təzminatı olmadan demokratik və ədalətli bir sülh
imzalamaq‖ istənilirdi (52, s. 11-14). V.Ġ.Lenin tərəfindən qələmə alınan bu
dekret vuruĢan dövlətlərin hökumətlərindən daha çox həmin dövlətlərin
xalqlarına, zəhmətkeĢlərinə müraciət formasında tərtib edilmiĢdi və tamamilə
siyasi propaqanda mahiyyəti daĢıyırdı. Sovet hökuməti hələ heç bir dövlət
tərəfindən tanınmadığı üçün V.Ġ.Leninin bu dekreti ilk əvvəl o qədər də ciddi
qarĢılanmadı.
Bu dekretə ən cazibədar yanaĢan Osmanlı dövləti oldu. Çünki bir çox
cəbhələrdə məğlub olan, ordusu demək olar ki, dağılan və böyük iqtisadi
sıxıntılara məruz qalan Türkiyədə müharibənin sona çatması və sülhün
imzalanması səbrsizliklə gözlənilirdi. Hər kəs Türkiyənin ərazi itirmədən və
müharibə təzminatı ödəmədən bu böyük hərbdən qurtulmasını istəyirdi.
Ġngiltərə və Fransanın (məğlub durumda olmasaydı, həmçinin Rusiyanın)
Türkiyəyə çox ağır Ģərtlər qəbul etdirəcəyinə kimsə ºübhə etmirdi. Bu
səbəbdən Sovet Rusiyasından gələn ―ilhaqsız və təzminatsız sülh‖ təklifi
Türkiyədə böyük bir məmnuniyyət hissi ilə qarĢılandı.
BolĢeviklərin ―Sülh haqqında dekret‖i Antanta dövlətləri tərəfindən
qəzəblə qarĢılandı və bu dekretə heç bir rəsmi reaksiya verilmədi. Ġngiltərə,
Fransa və ABġ dövlətləri cəbhələrdəki rus əsgərlərinə müharibəni davam
etdirəcəkləri təqdirdə pul və ərzaq yardımları vəd edir, Sovet Rusiyasının sülh
təĢəbbüslərinə əngəl olmaq istəyir və bütün vasitələrlə bolĢevik rejiminin
devrilməsinə çalıĢırdılar (41).
Ġlhaqsız və təzminatsız ümumi bir sülh imzalamaq istəyən Sovet
Rusiyası bu məqsədlə Antanta dövlətlərinə bir neçə dəfə müraciət etsə də, heç
bir nəticə əldə olunmadı. Belə olduqda, Sovet hökuməti birtərəfli qaydada
Mərkəz dövlətləri ilə sülh bağlayıb müharibədən çıxmaq qərarına gəldi və 13
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(26) noyabr 1917-ci il tarixində Sovet təmsilçiləri cəbhəni aĢaraq Alman BaĢ
Komandanlığına barıĢıq təklifi ilə müraciət etdilər (52, s. 25). Almaniya
bolĢeviklərin barıĢıq təklifinə müsbət cavab verdi. Nəticədə 2 (15) dekabr
1917-ci il tarixində Brest-Litovskda Almaniya, Osmanlı dövləti, AvstriyaMacarıstan və Bolqarıstanla Sovet Rusiyası arasında 11 maddədən ibarət
barıĢıq saziĢi imzalandı, cəbhələrdə 28 günlük (4 (17) dekabr 1917 – 1 (14)
yanvar 1918) atəĢkəs elan edildi və sülh danıĢıqlarının baĢlanması qərara alındı
(10; 52, s. 47-51; 58, s. 378).
Bu dövrdə artıq Cənubi Qafqazda Zaqafqaziya Komissarlığı
yaranmıĢdı. Bu qurum bolĢevik iqtidarını əsla qəbul etmirdi və Rusiya ilə bağlı
bütün məsələlərin Müəssislər Məclisində həll ediləcəyi qənaətində idi. Bu
səbəbdən Osmanlı dövləti Qafqaz cəbhəsində ayrı bir barıĢıq saziĢi imzalamaq
məcburiyyətində qaldı. Ənvər paĢa Lenin hökumətinin sülh təĢəbbüsü ilə çıxıĢ
etməsi xəbərini aldıqdan dərhal sonra 3-cü ordu komandanı Mehmed Vehib
paĢadan Qafqaz cəbhəsindəki Rus BaĢ Komandanlığı ilə əlaqə yaradıb barıĢıq
təklifi ilə çıxıĢ etməsini istədi. Ənvər paĢa bu teleqramında həmçinin, barıĢıq
bağlanan zaman bir sıra məqamların diqqətdə saxlanılmasını Vehib paĢaya
bildirirdi: ―Ruslar rus sərhədlərinin gerisinə çəkiləcək, Osmanlı ordusu onları
təqib etməyəcək, ancaq bölgədə idarə, asayiĢ və ümumi təhlükəsizliyin
qorunması üçün Osmanlı hökumət məmurları ilə yetərli sayda kiçik jandarma
dəstələri tədricən rusların boĢaltdıqları bölgəyə girəcəkdir‖ (25). Buradan
görünür ki, Ənvər paĢa bolĢeviklərin ilhaqsız və təzminatsız sülh çağırıĢına
sadəlövhcəsinə inanmıĢdı.
Ənvər paĢadan aldığı əmr üzrə hərəkət edən Vehib paĢa ―Rus Qafqaz
Ordusu Ümumi Komandanlığına‖ barıĢıq təklifi ilə 11 (24) noyabr 1917-ci il
tarixində yazdığı məktubu ertəsi gün Teymen Kahraman ilə Ərzincandakı Rus
I Qafqaz Korpusu Komandanı general Lyaxova göndərdi. Bu məktub Rus
Qafqaz Orduları Komandanı general P.A.Prjevalskiyə 17 (30) noyabr tarixində
çatdı (36). General Prjevalski Vehib paĢanın məktubunu Zaqafqaziya
Komissarlığına göndərdi. Komissarlıq 21 noyabr (4 dekabr) tarixli iclasında
Vehib paĢanın məktubunu müzakirə etdi. Bu məsələ ilə əlaqədar Komissarlığın
qəbul etdiyi qərarda göstərilirdi ki, Rusiyada vahid, mərkəzi və hamı tərəfindən
qəbul edilən hökumət olmadığından, vətəndaĢ müharibəsi nəticəsində Ali BaĢ
Komandanlıq sistemi dağıldığından, həmçinin Rusiyanın ümumi siyasi
vəziyyətini nəzərə alaraq Zaqafqaziya Komissarlığı Osmanlı Komandanlığının
təklifinə müsbət yanaĢır və Osmanlı tərəfinin Ġngiltərənin Mesopotamiyadakı
ordusuna təhlükə yaradacaq hər hansı strateji əhəmiyyətli hərbi yerdəyiĢmə
aparmadan Qafqaz cəbhəsində atəĢkəs rejiminin tətbiq olunmasını
məqsədəuyğun hesab edir (53, s. 11-12). Zaqafqaziya Komissarlığı hərbi
əməliyyatları dayandırmaq və danıĢıqlara baĢlamaq barədə general
P.A.Prjevalskiyə göstəriĢ verdi (53, s. 12). General Prjevalski 22 noyabr (5
dekabr) tarixində Vehib paĢaya məktub göndərərək atəĢkəs haqqında saziĢin
imzalanmasına razı olduğunu bildirdi (39; 53, s. 13). Nəhayət, türk və rus
nümayəndələri atəĢkəslə bağlı danıĢıqları 2 (15) dekabr 1917-ci il tarixində
Ərzincanda aparmaq haqqında razılığa gəldilər. DanıĢıqlarda Osmanlı dövlətini
3-cü ordunun qərargah rəisi miralay Ömər Lütfi bəy, 3-cü ordunun hərəkət
Ģöbəsinin rəisi minbaĢı Hüsrev bəy və 3-cü ordunun tərcüməçisi yüzbaĢı
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Yaqub bəy təmsil edirdi. Rus nümayəndə heyətinə isə Qafqaz ordusunun
qərargah rəisi general VıĢinski, 156-cı Yelizavetpol piyada alayının komandiri
və köməkçiləri əsgər Al.Smirnov, Privat (Dosent) V.Tevzaya və tərcüməçi
zabit Vedrinski daxil idi (59, s. 332-333).
Bu arada Ənvər paĢa türk nümayəndə heyətinə göndərdiyi Ģifrəli
teleqramda general P.A.Prjevalskini ancaq Rus Qafqaz Orduları Komandanı
olaraq tanımalarını və bundan baĢqa müstəqil Qafqaz hökuməti və ya digər bir
adla onunla müzakirələrə giriĢməmələrini istəyir və bildirirdi ki, ―sülh
danıĢıqları ayrıca bir müstəqil Qafqaz hökuməti ilə aparılarsa, onda iĢğal
altındakı torpaqlarımızın boĢaldılmasında çətinliklərlə qarĢılaĢa bilərik‖ (26;
11; 20). Ənvər paĢa türk nümayəndə heyətinə göndərdiyi digər teleqramında
isə, ―Brest-Litovsk mütarikə hökmlərinin Qafqazdakı Osmanlı və rus orduları
arasında da qəbul edilməsi gərəkdiyinin Rus Qafqaz Ordusu BaĢ
Komandanlığına bildirilməsi‖ istənilirdi (27).
1917-ci il dekabrın 3-də (16-da) Ərzincandakı rus nümayəndələri
müstəqil Qafqaz hökuməti adından hərəkət etdiklərini bəyan etmiĢdilər (12; 9)
və Avropa cəbhəsində qəbul edilən qərarları əsas olaraq tanımayacaqlarını,
ancaq Rusiya Respublikasının Mərkəz dövlətləri ilə bağlayacağı ümumi barıĢıq
Müəssislər Məclisi tərəfindən təsdiq edildikdən sonra bu hökmlərin Qafqaz
cəbhəsi üçün də məcburi icra ediləcəyini bildirmiĢdilər (40). YaranmıĢ
vəziyyətdən narahat olan Ənvər paĢa ruslara aĢağıdakı məzmunda cavab
verilməsini 4 (17) dekabr tarixli teleqramında Vehib paĢaya bildirmiĢdi:
―Osmanlı Ordusu BaĢ Komandanlığından mənə verilən təlimatda, BrestLitovskda imzalanan barıĢıq Ģərtlərinin Qafqazda olan Osmanlı və Rus orduları
arasında da qəbul ediləcəyi bildirilmiĢdir. Buna görə də, mən əsgər olmaq
etibarilə aldığım əmr gərəyincə, qeyd olunan mütarikə Ģərtlərini Rus Orduları
BaĢ Komandanlığının Qafqaz hökuməti və ya digər bir hökumət adına və ya
müstəqilən hərəkət etməsiylə əlaqədar bulunmadığımı bəyan edərim‖ (13).
Ənvər paĢa elə həmin gün Brest-Litovska vurduğu teleqramında
konfransdakı türk hərbi nümayəndəsi Zəki paĢaya bildirirdi ki, ―Qafqaz
cəbhəsindəki Rus BaĢ Komandanlığı müstəqil Qafqaz hökuməti adından
hərəkət etmiĢdir. Brestdəki müttəfiq və rus nümayəndə heyətlərini bu məsələ
ilə əlaqədar xəbərdar edin; onların nə düĢündüklərini, xüsusilə rus heyətinin bu
məsələyə münasibətini öyrənərək mənə məlumat verin‖ (17). Ənvər paĢa
tərəfindən 5 (18) dekabr 1917-ci il tarixində general Lossov vasitəsilə
Almaniyanın BaĢ Qərargah rəisi general Hindenburqa göndərilən Ģifrəli
teleqramda da Qafqazdakı vəziyyətlə əlaqədar məlumat verilir və bildirilirdi ki,
Vehib paĢaya müstəqil bir Qafqaz hökuməti ilə danıĢıqlar aparmamaq əmr
edilmiĢdir (20).
Ənvər paĢanı narahat edən əsas məsələ Rusiyanın iĢğalı altındakı türk
torpaqlarının boĢaldılması məsələsi idi. Ona görə də türklər Ərzincan
danıĢıqlarındakı rus nümayəndə heyətini bolĢevik hökumətini tanımayan bir
hökumətin nümayəndələri kimi qəbul etmək istəmirdilər. Lakin rus nümayəndə
heyəti də güzəĢtə getmək fikrində deyildi və sonadək öz mövqeyində israr etdi.
Nəhayət, uzun müzakirələrə lüzum görmədən, 1917-ci il dekabrın 5-də
(18-də) saat 1500-da Ərzincanda rus və türk ordu komandanlıqları arasında 14
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maddədən ibarət barıĢıq saziĢi imzalandı (22; 53, s. 18-21; 52, s. 53-56). Bu
barıĢığın IV maddəsində qeyd edilirdi ki, Qafqaz cəbhəsindəki türk hərbi
hissələrinin Suriya-Mesopotamiya cəbhəsindəki ingilis ordularına qarĢı
aparılan hərbi əməliyyatlara cəlb edilməsi yolverilməz hesab edilir və bu Ģərtin
pozulması Qafqaz cəbhəsində hərbi əməliyyatların yenidən baĢlanmasına səbəb
olacaqdır. BarıĢığın XII maddəsində isə deyilirdi ki, ―…Mərkəz dövlətləri ilə
Rusiya Respublikası arasında ümumi bir barıĢıq müqaviləsi imzalanarsa, bu
müqavilənin bütün bəndləri Qafqaz cəbhəsi üçün də keçərli olacaqdır‖ (3; 23;
37; 53, s. 19-20, 21; 52, s. 53-56).
Sonradan Ənvər paĢa türk tərəfinin orduların yerdəyiĢmə aparmaması
və kürdlərlə bağlı götürdüyü öhdəliklərin qarĢılığında rus tərəfinin də eyni
məzmunlu öhdəliklər götürməsi üçün Ərzincan barıĢığına düzəliĢlər etmək
istəsə də, onun bu istəkləri yalnız kağız üzərində qaldı (4; 15). Bundan baĢqa,
Ənvər paĢa 1917-ci il dekabrın 7-də (20-də) 2-ci Ordu Komandanlığına
göndərdiyi və təcili yerinə yetirilməsini istədiyi Ģifrəli teleqramında qeyd edirdi
ki, ―demarkasiya xətləri təsbit edilməmiĢdən əvvəl 2-ci ordu zəif kəĢfiyyat
hərəkətləri həyata keçirib, mümkün olduğu qədər ordu cəbhəsini irəli çəksin və
hər hansı bir əməliyyata yol vermədən düĢmən əsgərlərinin olmadığı yerləri
iĢğal etsin‖ (5; 24). Bununla təsbit ediləcək demarkasiya xəttinin mümkün
olduğu qədər irəliyə çəkilməsi nəzərdə tutulmuĢdu.
Bununla da 2 (15) dekabr 1917-ci il tarixli Brest-Litovsk və 5 (18)
dekabr 1917-ci il tarixli Ərzincan barıĢıqları ilə Birinci Dünya müharibəsindəki
rus-türk hərbi sona çatdı.
1917-ci il dekabrın 9-da (22-də) Sovet Rusiyası ilə Almaniya bloku
ölkələri arasında Brest-Litovsk sülh konfransı öz iĢinə baĢladı və danıĢıqlara
bir neçə dəfə ara verilməklə konfrans 1918-ci il martın 3-nə (fevralın 18-nə)
qədər davam etdi. Bu dövrdə Osmanlı dövləti bütün nəzər diqqətini sülh
danıĢıqlarına yönəltmiĢdi. Ümumiyyətlə, Osmanlı dövlətinin Brest-Litovsk
sülh konfransında reallaĢdırmaq istədiyi Qafqazla bağlı istəklərini üç qismə
bölmək olar:
1. Rusların iĢğalı altında olan ġərqi Anadolu vilayətlərinin boĢaldılması
(geri alınması);
2. 1877-1878-ci illər rus-türk müharibəsinin yekununa görə Osmanlı
dövlətinin ödəyə bilmədiyi müharibə təzminatının bir qisminin əvəzi olaraq
Rusiyaya vermək məcburiyyətində qaldığı türk torpaqlarının – Qars, Ərdəhan
və Batum vilayətlərinin Osmanlı dövlətinə qaytarılması;*
3. Sovet Rusiyasının elan etdiyi ―xalqların öz müqəddəratını təyin
etmək‖ hüququndan yararlanıb Qafqaz müsəlmanlarının müstəqilliyinə nail
*

1877-1878-ci illər Rus-Türk müharibəsində məğlub olan Osmanlı dövlətinin
üzərinə Rusiya 1 milyard 410 milyon rubl təzminat qoymuĢdu. Bu təzminatı
ödəyə bilməyən Osmanlı dövləti Qars, Ərdəhan və Batum vilayətlərini, o
cümlədən Dobruçanı Rusiyaya verməyə məcbur olmuĢ və bunun əvəzində
təzminatın həcmi 400 milyon rubla endirilmiĢdi. Berlin konqresinin
qərarlarına görə, Bəyazid Ģəhəri və AlaĢkert düzü Osmanlı dövlətinə qaytarılsa
da, Qars, Ərdəhan və Batum vilayətləri Rusiyada qaldı.
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olmaq və Qafqazda Türkiyənin himayəsi altında bir müsəlman dövləti
yaratmaq.
Osmanlı dövlətinin BaĢ Komandan vəkili və hərbi naziri Ənvər paĢa
1917-ci il dekabrın 3-də (15-də) Brest-Litovsk konfransındakı türk
nümayəndəsi, Almaniyadakı Osmanlı hərbi attaĢesi Zəki paĢaya göndərdiyi
teleqramında bildirirdi ki, ―rus iĢğalı altında olan Osmanlı torpaqlarının Sovet
Rusiyası tərəfindən boĢaldılması məsələsini müttəfiq heyətlərlə müzakirə
etdikdən sonra Sovet heyətindən tələb edin‖ (18). Bundan dörd gün sonra,
Ənvər paĢa Zəki paĢaya göndərdiyi 7 (20) dekabr 1917-ci il tarixli
teleqramında isə qeyd edirdi ki, 1877-1878-ci illər rus-türk müharibəsinin
yekunlarına görə müharibə təzminatı olaraq ruslara verilmiĢ Qars, Ərdəhan və
Batum vilayətlərinin Osmanlı dövlətinə qaytarılması məsələsini ruslarla sülh
danıĢıqlarında qaldırın və bu məsələnin Osmanlı dövlətinin lehinə çözülməsi
üçün səmimi bir dost olan general Lüdendorfun yardımını rica edin (57, s.
119). Bunun ardınca, dekabrın 12-də (25-də) Ənvər paĢa Ġstanbuldakı alman
hərbi attaĢesi general Otto von Lossov vasitəsilə Almaniya BaĢ
Komandanlığından təzminat olaraq Rusiyaya verilmiĢ üç vilayətin yenidən
Osmanlı dövlətinə qaytarılması üçün köməklik göstərilməsini istədi (57, s.
119). Ənvər paĢa elə həmin gün Zəki paĢaya göndərdiyi teleqramda da, qeyd
edilən üç vilayətin Osmanlı dövlətinə qaytarılması məqsədilə Almaniya BaĢ
Komandanlığına yardım üçün müraciət etməsini istəyirdi. Ənvər paĢa dekabrın
14-də (27-də) Almaniyanın BaĢ Qərargah rəisinin müavini general Erix
Lüdendorfa göndərdiyi teleqramında türk istəklərinin Almaniya tərəfindən
dəstəklənməsini xahiĢ edirdi (19). Amma Almaniya ilk əvvəl Türkiyənin bu
tələblərini dəstəkləmədi (2). Əslində Osmanlı dövlətinin rusların iĢğalı altında
olan türk torpaqlarının boĢaldılması və müharibə təzminatı olaraq Rusiyaya
verilmiĢ Qars, Ərdəhan və Batum vilayətlərini geri istəməsi Sovet Rusiyasının
―ilhaqsız və təzminatsız sülh‖ dekretinə tam uyğun idi. Lakin Osmanlı
dövlətinin bu istəyini qəbul etməklə özünün də iĢğal etdiyi torpaqları
boĢaltmaq məcburiyyətində qalacağını çox yaxĢı anlayan Almaniya belə bir
istək qarĢısında Sovet Rusiyasının da əks-təkliflərlə çıxıĢ edəcəyindən
çəkinərək, ruslardan əvvəl türk istəklərini rədd etdi.
Qeyd edək ki, Brest-Litovsk sülh konfransında iĢtirak etmək üçün
Ġstanbuldan yola çıxan Osmanlı nümayəndə heyətinə yazılı olaraq verilən,
həmçinin müttəfiq hökumətlərə də bildirilən təlimatda Birinci Dünya
müharibəsi illərində Rusiya tərəfindən iĢğal edilən ərazilərin boĢaldılmasından
baĢqa Osmanlı dövlətinin Sovet Rusiyasından hər hansı bir ərazi istəyi yox idi.
Ola bilsin ki, Ənvər paĢa türk heyətinin rəhbəri, xarici iĢlər naziri Əhməd
Nəsimi bəyə Elviye-i Səlasə (Qars, Ərdəhan və Batum vilayətləri) ilə bağlı hər
hansı bir Ģifahi təlimat veribmiĢ. Ancaq Ənvər paĢa 1878-ci ildə Rusiyaya
verilmiĢ Qars, Ərdəhan və Batum vilayətlərinin Osmanlı dövlətinə qaytarılması
məsələsinin Brest-Litovsk konfransında qaldırılmasını ilk dəfə 7 (20) dekabr
1917-ci il tarixli teleqramında Zəki paĢadan istəmiĢdi.
Ənvər paĢadan aldığı əmr üzrə hərəkət edən Zəki paĢa bir neçə dəfə
konfransdakı alman nümayəndə heyətinin rəhbəri, ġərq Orduları Qrupunun
komandanı general Maks Hoffmandan ―ruslar tərəfindən iĢğal edilən türk
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ərazilərinin boĢaldılması‖ Ģərtini mütarikə maddələri arasına salınmasını istəsə
də, general Hoffman ―Alman BaĢ Komandanlığından bu məsələ ilə bağlı hər
hansı bir əmr almadığını‖ önə çəkərək, bu məsələnin ruslarla xüsusi
müzakirəsinin lazım olduğunu bildirdi (59, s. 363-364).
Zəki paĢa, həmçinin 16 (29) dekabr 1917-ci il tarixində BrestLitovskdakı Sovet nümayəndələrindən L.Kamenev ilə görüĢüb, Rusiyanın
iĢğalı altında olan ġərqi Anadolu vilayətlərinin boĢaldılmasını istədi.
L.Kamenev bildirdi ki, Sovet hökuməti prinsip etibarilə iĢğal altındakı türk
ərazilərinin boĢaldılmasını qəbul edir. Amma bu, bəzi Ģərtlər daxilində
mümkün olacaq. Belə ki, bu ərazilərdən hicrət etmiĢ və ya türklər tərəfindən
baĢqa ərazilərə köçürülmüĢ əhali millət və məzhəb fərqi qoyulmadan öz
yerlərinə qaytarılmalı, hər iki tərəfdən təĢkil edilən bir komissiya buna nəzarət
etməli və əhali yerləĢdirildikdən sonra bu ərazilərin Türkiyə ilə bağlı qalmaq
və ya muxtariyyət halında idarə olunmaq istəyi referendumla təsbit edilməli, bu
ərazilərin idarə Ģəklinə Türkiyə hökuməti tərəfindən zəmanət verilməlidir (59,
s. 364). L.Kamenevin bu «prinsipləri» bir qədər sonra V.Ġ.Lenin və Ġ.Stalin
tərəfindən elan ediləcək (29 dekabr 1917) ―Türkiyə Ermənistanı‖ haqqında
dekretdəki prinsiplərlə eyniyyət təĢkil edirdi.
Bu arada Osmanlı hökuməti öz mövqeyində qəfil dəyiĢiklik edib
Zaqafqaziya Komissarlığı ilə əlaqələr qurmaq qərarına gəldi. Bu məqsədlə
Ənvər paĢa 3-cü ordu komandanı Vehib paĢadan Zaqafqaziya hökuməti
haqqında məlumat istəyirdi. Ənvər paĢanın Vehib paĢaya göndərdiyi 20 dekabr
1917-ci il tarixli teleqramında deyilirdi: ―Müstəqil hərəkət edəcəyini bəyan
edən Qafqaz Cümhuriyyətini idarə edən kimlərdir? Bunların hal-hazırki Rus
hökumətinə qarĢı fikir və vəziyyətləri nədir? Bu Cümhuriyyətdə xüsusilə
müsəlmanlarla gürcülər və ermənilərin və digər ünsürlərin mövqeləri necədir?
Hansı ünsür vəziyyətə ən ziyadə hakim və nafiz bulunmaqdadır?
Müsəlmanların müəyyən bir məslək və məqsədləri vardırmı? Hər ünsürün
baĢlıca liderləri kimlərdir və Qafqaz Cümhuriyyəti ilə bunların münasibət və
əlaqələri nə dərəcədədir?‖ (14).
Ənvər paĢanın bu teleqramına Vehib paĢa aĢağıdakı cavabı verdi:
―Müstəqil Qafqaz Hökumət Məclisi əksəriyyətini ermənilər və gürcülər, az
hissəsini ruslar təĢkil etməklə 40 nəfərdən ibarətdir. Qafqaz Ordusu BaĢ
Qərargahının da bu məclisdə nüfuzlu bir komissarı bulunmaqdadır. Bu məclis
iclaslarını Tiflisdə Böyük knyaz Nikolay Nikolayeviçin sarayında keçirir.
Rusların bizdən zəbt etdiyi və bu gün öz iĢğalında və istilasında saxladıqları
ərazinin ermənilərə aid olmaq və buna müqabil Qafqaz daxilindəki erməni
ərazisinin bir qismindən sarf-ı nazar edilmək surətiylə, ermənilərlə gürcülər
iĢbirliyinə girərək, hərbin davamına tərəfdar və bolĢevik hökumətinə
əleyhdardırlar. Ümumi surətdə istər ġimali Qafqaz və istərsə Cənubi Qafqaz
hökuməti eyni mövqedədirlər. Qafqaz müsəlmanları siyasətə biganə
bulunuyorlar və icra-yı nüfuz və təsirdən halidirlər. Qafqaz ordusu zabitanı
bolĢeviklərin siyasətinə müxalif bulunduklarından dolayı hərb tərəfdarıdırlar,
bir qismi isə, erməni və gürcü amalı üçün qan tökməyəcəklərini bəyan etməkdə
və məmləkətlərinə sövq edilmələrini arzu eyləməkdədirlər. Qara dəniz
donanması bolĢevik hökuməti tərəfdarıdır və hətta Qafqaz ordusunun xüsusilə
sahildəki kıtaatını bu donanma təĢviq etməkdədir‖ (7).
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Artıq bu dövrdə Osmanlı dövləti nəyin bahasına olursa olsun Cənubi
Qafqaz hökumətinin müstəqilliyini tanımaq və bununla da Rusiyanın Qafqaza
hakim olmasının qarĢısını almağa çalıĢırdı. Türkiyə ilə Rusiya arasında
Qafqazda bufer rolunu oynayacaq bir dövlətin yaranması Osmanlı dövlətinin
planlarına uyğun idi. Amma Osmanlı hakim dairələri bu dövləti erməni və
gürcülərin üstünlük təĢkil etdikləri Zaqafqaziya Komissarlığının timsalında
deyil, Qafqaz müsəlmanlarının bir ―Ġslam dövləti‖ kimi görmək istəyirdilər.
Lakin ġərqi Anadolunun da bir hissəsi ruslar tərəfindən iĢğal edildiyindən
türklər Qafqazdan uzaq düĢmüĢdülər və bölgədə baĢ verən hadisələrin gediĢinə
təsir etmək imkanında deyildilər. Bu səbəbdən Osmanlı dövləti reallıqla barıĢıb
Zaqafqaziya Komissarlığı ilə əlaqə yaratmaq, onun ―müstəqilliyi‖ni tanımaq
qərarına gəldi. Ənvər paĢa Vehib paĢaya göndərdiyi 12 yanvar 1918-ci il (30
dekabr 1917-ci il) tarixli Ģifrəli teleqramında Cənubi Qafqaz hökumətinin
Brest-Litovsk sülh danıĢıqlarına dəvət edilməsini istəyir və qeyd edirdi ki,
―Brest-Litovskda dünənki iclasda Ukrayna hökumətinin istiqlalı Rusiya
Respublikası hökuməti tərəfindən təsdiq və qəbul edilməklə Ukrayna
nümayəndələrinin müstəqil olaraq sülh müzakirələrində iĢtirakı qəbul edildi.
Əvvəlki mütarikədə Rus Qafqaz Ordusu Komandanlığı tərəfindən təsbit
edilmiĢ Qafqaz Cümhuriyyəti və ya müstəqil hökumətinin təĢəkkülü, bizcə,
arzu olunandır. Əgər bu cümhuriyyət və ya hökumətin təĢəkkülündə bu arada
bizim də yardımımızı Qafqaz siyasiləri istəyirlərsə, buna hər surətdə hazırıq.
Yalnız özləri, ukraynalıların etdiyi kimi, Qafqaz Cümhuriyyəti və ya hökuməti
nümayəndələrini vaxt keçirmədən seçib Brest-Litovska ezam etsinlər. Orada
onların qəbuluna və təmsil etdikləri hökumətin rəsmən tanınmasına yardım
edəcəyik. Hər halda müvəffəqiyyət əldə olunacaqdır‖ (16; 32).
Vehib paĢa Ənvər paĢanın bu istəyini 1918-ci il yanvarın 16-da (3-də)
Qafqaz cəbhəsinin baĢ komandanı general OdiĢelidzeyə bildirdi və
Zaqafqaziya Komissarlığını rəsmən Brest-Litovska dəvət etdi (31; 53, s. 52).
Lakin Zaqafqaziya Komissarlığı yanvarın 23-də (10-da) Vehib paĢaya vurduğu
teleqramda Brest sülhündə iĢtirak etməkdən imtina etdiyini və özünün
Rusiyanın tərkib hissəsi olduğunu bildirdi (53, s. 109-110).
Ənvər paĢa danıĢıqlar aparmaq üçün Tiflisə bir Osmanlı nümayəndə
heyəti göndərməyi təklif etsə də, Zaqafqaziya Komissarlığı bu təklifi qəbul
etmədi (28; 53, s. 25-26). Zaqafqaziya Komissarlığının sülh məsələsində
qərarsız davranıĢlarına baxmayaraq, Osmanlı dövləti bu hökumətlə siyasi
əlaqələr qurmaqda israrlı idi. Ənvər paĢa Vehib paĢaya göndərdiyi 25 yanvar
1918-ci il tarixli teleqramında qeyd edirdi ki, OdiĢelidzenin yanına bir erkan-ı
hərbiyə rəisi və ya hərbiyə zabiti göndərin və generalın həqiqətən gürcü
amalına xidmət etdiyi tam anlaĢıldıqdan sonra bizim nöyteyi-nəzərimizin ona
Ģifahi Ģəkildə təbliği müvafiq görülür:
―Gürcülər ya müstəqil bir gürcü hökuməti təĢkil edərlər və ya ġərqi
Dağıstan (Azərbaycan nəzərdə tutulur – V.Q.) ilə birləĢərək müttəhid hökumət
vücuda gətirərlər və bu halda bizim ərazi ilə heç əlaqələri qalmamaq Ģərtiylə
erməniləri də bu heyət-i müttəhidəyə qəbul edə bilərlər. Və ya 93 hərbində
(1877-1878-ci illər rus-türk müharibəsində – V.Q.) rusların bizdən zorla
aldıqları yerlər bizə qaytarılmaq Ģərtiylə gürcülərlə dağıstanlılar
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(azərbaycanlılar – V.Q.) Qafqaz daxilindəki erməni məntəqələrini öz aralarında
bölə bilərlər.
Hansı Ģəkil və surətdə olursa olsun biz belə bir Qafqaz hökumətini
rəsmən tanıyarıq və təsdiq edərik. Hətta istəyərlərsə onlara maliyyə köməyi
etmək, hərbi qüvvə və ya hərbi sursat göndərərək yardım fəaliyyətində
bulunmaq surətiylə dəstək olmağa hazırıq ―Fəqət, yuxarıda yazdığım vəchlə
bunları general OdiĢelidzenin mövqeyi və əsl məqsədi tam anlaĢıldıqdan sonra
təbliğ etmək münasibdir‖ (29; 38). Ənvər paĢanın bu mövqeyi Qafqazdakı rus
ordusu dağıldıqdan sonra Osmanlı dövlətinin Qafqaz istiqamətində
irəliləməsinə qarĢı yaranmaqda olan gürcü-erməni ittifaqının gerçəkləĢməsinə
yol vermək istəməməsindən irəli gəlirdi. Çünki bu dövrdə Ġngiltərə və ABġ
dövlətləri Osmanlı dövlətinin Qafqaza daxil olmasının qarĢısını almaq
məqsədilə gürcü və erməni ordularının təĢkil edilməsinə və türk irəliləyiĢinə
qarĢı onların ittifaqını yaratmağa böyük səy göstərirdilər.
Qeyd etdiyimiz kimi, Osmanlı dövləti Brest-Litovsk danıĢıqlarına
böyük önəm verirdi və bütün nəzər-diqqətini sülh konfransına yönəltmiĢdi. Bu
səbəbdən Osmanlı dövlətinin sədr-əzəmi Mehmed Tələt paĢanın BrestLitovska getməsi uyğun görüldü (45) və 1918-ci il yanvarın əvvəllərində Tələt
paĢa sülh konfransına qatıldı (47).
Sovet Rusiyası ―Türkiyə Ermənistanı‖ haqqında dekreti elan etdikdən
sonra Sovetlərin ġərqi Anadolu ilə bağlı strateji hədəfləri Brestdəki Osmanlı
nümayəndə heyəti üçün tam gerçəkliyi ilə aydınlaĢmıĢ oldu (49) və bu onları
hərəkətə gətirdi. 1918-ci il yanvarın 17-də Brest-Litovskdan Ənvər paĢaya
göndərilən teleqramda deyilirdi: ―…Almanlardan gərək qüvvət istəyərək Qara
dəniz vasitəsilə Batuma əsgər çıxartmaq və mümkün olarsa Qafqazdakı
müsəlmanlarla birləĢərək müharibənin əvvəlindəki fikrinizi realizə etməkdən
baĢqa çarə yoxdur. Ruslar bütün Rusiya adından sülh bağladıqlarına görə,
Ģəklən onlara asi vəziyyətdə olan Qafqaz Cümhuriyyətinə qarĢı aparılacaq bu
hərəkata etiraz etməmələri lazım gəlir…‖ (57, s. 241-242).
1918-ci il yanvarın 18-də Ənvər paĢa Brestdə olan Əhməd Nəsimi bəyə
göndərdiyi teleqramında rus iĢğalı altında olan bölgələrdə ermənilərin
müsəlman xalqına qarĢı törətdiyi vəhĢiliklərdən bəhs etdikdən sonra bildirirdi
ki, ―əgər ruslar bu vəhĢiliklərin qarĢısını almasa, Osmanlı dövləti iri miqyaslı
hərbi əməliyyata baĢlamaq məcburiyyətində qalacaqdır‖. Ənvər paĢa bu
qərarının rus heyətinə də bildirilməsini istəyirdi (30; 8; 21; 50).
1918-ci il yanvarın 16-da Tələt paĢa Əhməd Nəsimi bəy, Əhməd Ġzzət
paĢa və Ġbrahim Hakkı paĢa ilə birlikdə bu zaman Brest-Litovskda olan
Almaniyanın xarici iĢlər naziri Rixard von Külmanla rus iĢğalı altında olan
ġərqi Anadolu vilayətlərinin boĢaldılması məsələsi ilə bağlı çox geniĢ
danıĢıqlar apardı. DanıĢıqlarda Külman bildirdi ki, bolĢeviklərlə əsas etibarilə
sülh imzalamağa imkan yoxdur. Bu yaxınlarda vəziyyətdə dəyiĢiklik olacaq
(yəni atəĢkəs sona çatacaq) və dolayısıyla rus iĢğalı altındakı türk ərazisinin
geri alınması üçün hərbi əməliyyatlara baĢlamaq mümkün olacaqdır; bu surətlə
ortada siyasi bir əngəl qalmayacaqdır (61, s. 49-50). Bu danıĢıqlardan ruhlanan
Tələt paĢa, elə həmin gün Ġstanbula, Ənvər paĢaya teleqram vuraraq, Külmanla
apardığı müzakirələr haqqında məlumat verdikdən sonra, Ənvər paĢanın
Almaniya BaĢ Qərargahı ilə əlaqəyə girərək, türk ordusunun irəli hərəkatını
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uğurla həyata keçirmək üçün indidən hazırlığa baĢlanmasının zəruri olduğunu
bildirdi (54, s. 105; 59, s. 368).
Tələt paĢa adı keçən teleqramında daha sonra bildirirdi ki, Ukrayna ilə
sülh bağlandıqdan sonra almanlar bolĢevikləri sülhü imzalamağa məcbur
etmək üçün Petroqrad üzərinə hücum etmək niyyətindədirlər və bunun üçün
lazımi hazırlıqlara baĢlamıĢlar. Türk heyəti məsələnin bu Ģəkildə həll
edilməsinin bizim mənafelərimiz baxımından da əlveriĢli olacağı
qənaətindədir. BolĢeviklərin propaqandalarının arxasında baĢqa Ģəkildə
yenidən köhnə Rusiyanı bərpa etmək istəyi vardır. BolĢeviklərin vahid bir
Rusiya Respublikası təĢkil etmək niyyəti ilə Finlandiya və Ukraynanın
istiqlalına qarĢı hücuma keçmələri onların əsl məqsədlərini ortaya qoymuĢdur.
Müstəqil bir Ukrayna təĢəkkül edərsə, Krım hökuməti də təĢəkkül edəcək və
gələcəkdə Qafqazda da bir müsəlman dövlətinin təĢəkkülü mümkün olacaqdır
(54, s. 105; 59, s. 368-369).
Fevralın 3-də Osmanlı və Sovet nümayəndələri arasında keçirilmiĢ
görüĢdə bolĢevik nümayəndələri Osmanlı dövlətinin Qafqaz hökuməti ilə
müzakirələrə giriĢdiyi haqda xəbər alındığı və bunun nə dərəcədə doğru olubolmadığını türk heyətindən öyrənmək istədilər. Türk nümayəndələri bildirdilər
ki, Türkiyə ilə Qafqaz hökuməti arasında hər hansı müzakirələr aparılmamıĢdır
(54, s. 105).
1918-ci il fevralın 10-da Brest-Litovsk danıĢıqları növbəti dəfə kəsildi
və Sovet nümayəndə heyətinin rəhbəri L.Trotski Petroqrada qayıtdı. Belə bir
vəziyyətdə sədr-əzəm Tələt paĢa, xarici iĢlər naziri Əhməd Nəsimi bəy və
Əhməd Ġzzət paĢa artıq Brest-Litovskda qalmağa lüzum görmədilər və
Ġstanbula qayıtdılar. Türkiyənin Berlindəki səfiri Ġbrahim Hakkı paĢa ilə Zəki
paĢa Brestdə qaldı.
Brest-Litovsk danıĢıqlarından bir nəticə hasil olmadıqda, Ənvər paĢa
Qafqaz cəbhəsindəki 3-cü ordu komandanı Vehib paĢaya Ərzincan
istiqamətində hücum etmək əmri verdi. Türk orduları 1918-ci il fevralın 12-də
hərbi əməliyyatlara baĢladılar (43; 33). Almanlar da fevralın 18-dən etibarən
hərbi əməliyyatları bərpa etdilər (34). Bunun ardınca Almaniya fevralın 21-də
Rusiyaya ultimatum verdi. Bununla da V.Ġ.Lenin hökuməti inqilabı ixrac
etməklə bağlı fəaliyyətlərini bir qırağa qoyub, sülh imzalamağa məcbur oldu və
Q.Sokolnikovun baĢçılığı ilə Brestə yeni bir heyət göndərdi.
Sovet heyətinin konfransı nəticəsiz tərk etməsi əslində Türkiyənin
lehinə oldu. Bu vaxta qədər türk heyəti Sovetlər qarĢısında maksimum tələblər
irəli sürməkdən çəkinmiĢdi. Türklər bir tərəfdən almanlardan dəstək ala bilmir,
digər tərəfdən də maksimum tələblər irəli sürməklə danıĢıqların kəsilməsinə
səbəb olmaq istəmirdilər. Ġndi artıq sovet heyətinin göstərdiyi de-marĢ
qarĢısında danıĢıqlar yenidən baĢladıqda türklərin maksimum tələblərlə çıxıĢ
etməsi üçün əlveriĢli Ģərait yetiĢmiĢ olurdu.
Tələt paĢa və Nəsimi bəy Brestdən Ġstanbula dönən kimi məsələni
kabinə toplantısında müzakirə etdilər. Nəticədə almanların ruslara verəcəkləri
yeni ultimatuma aĢağıdakı türk tələblərinin salınması qərara alındı:
1. 1877-1878-ci illər müharibəsi nəticəsində Osmanlı dövlətinin ödəyə
bilmədiyi müharibə təzminatının əvəzi olaraq Rusiyaya verməyə məcbur
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olduğu türk torpaqlarının – Qars, Ərdəhan və Batum vilayətlərinin Osmanlı
dövlətinə qaytarılması;
2. Türklərin məskunlaĢdığı bu bölgələrin rus orduları və qızıl birliklər
tərəfindən boĢaldılması, bu ərazilərdə ictimai asayiĢ və qayda-qanun təmin
edilənədək bölgənin türk qüvvələri tərəfindən iĢğal edilməsi;
3. 1878-ci il sərhədlərinin qarĢı tərəfində olan Qafqaz ərazisindəki
müsəlmanların Sovet Rusiyasının elan etdiyi «xalqların öz müqəddəratını təyin
etmək» prinsipindən yararlanması və onlara da bu haqqın tanınması (54, s.
106).
Bu qərar 24 fevral 1918-ci il tarixində Ənvər paĢa tərəfindən Brestdə
olan Zəki paĢaya və onun vasitəsilə Almaniya BaĢ Komandanlığına bildirildi.
General Lüdendorf da Almaniya BaĢ Komandanlığının Brest-Litovskdakı
təmsilçisi general Hoffmandan bu türk tələblərinin sülh konfransında
dəstəklənməsini və müdafiə edilməsini istədi (57, s. 343).
Alman hərbi komandanlığının əksinə olaraq, xarici iĢlər naziri Külman
bu yeni türk tələblərini uyğun görmürdü və bildirirdi ki, həddindən çox böyük
olan bu tələblər sülhü təhlükəyə sala bilər və bəlkə də Osmanlı-Rus
toqquĢmasına səbəb olar. Bununla belə, Külman türk istəklərinə qarĢı çıxmağı
da münasib bilmirdi. Nəticədə, aĢağıdakı türk tələblərinin alman ultimatumu ilə
birlikdə ruslara verilməsinə qərar verildi:
1. Rusların iĢğalı altında olan ġərqi Anadolu vilayətlərinin dərhal rus
orduları tərəfindən boĢaldılması;
2. 1877-1878-ci illər müharibəsi nəticəsində Osmanlı dövlətinin ödəyə
bilmədiyi müharibə təzminatının əvəzi olaraq Rusiyaya verməyə məcbur
olduğu Qars, Ərdəhan və Batum vilayətlərinin Rusiya ordu hissələri tərəfindən
boĢaldılması və bu ərazilərdə asayiĢ və qayda-qanun təmin edilənədək bölgənin
türk qüvvələri tərəfindən iĢğal edilməsi;
3. Ġndiyə qədər Osmanlı dövləti ilə Rusiya arasında imzalanmıĢ bütün
müqavilələrin (xüsusilə iqtisadi sahədəki müqavilələrin) ləğvi (54, s. 107).
Almaniyanın Ġstanbuldakı səfiri Bernsdorfun gəldiyi qənaətə görə, ―türk
hökuməti digər cəbhələrdə (Fələstin, Suriya və Ġraqda) itirdiyi ərazilərin yerini
Qafqazda doldurmaq arzusunda idi. Ənvər və Tələt paĢalar türklərin almanlarla
birlikdə Batum-Bakı dəmir yolu vasitəsilə Asiyada (Türküstan və Ġranda)
iqtisadi sahədə əməkdaĢlıq edə biləcəklərini iddia etməkdə idilər‖ (59, s. 382).
Buradan belə çıxır ki, Ənvər və Tələt paĢalar hələ Brest-Litovsk sülhü
imzalanmadan Qafqazda türk irəliləyiĢinin Bakıya qədər uzanmasını
düĢünməyə baĢlamıĢdılar. Bunun gerçəkləĢməsi üçün və xüsusilə də gələcəkdə
rus təhdidini sovuĢdurmaq məqsədilə Qafqazdakı bütün müsəlmanları Osmanlı
dövlətinin himayəsi altında bir «Ġslam dövləti» halında birləĢdirmək lazım idi.
Bu məqsədlə Ənvər paĢa tərəfindən Brestdəki türk nümayəndəsi Ġbrahim Hakkı
paĢaya da lazımi təlimat göndərilmiĢdi. 1918-ci il fevralın 27-də göndərilən
təlimatda Qafqazla bağlı aĢağıdakı tələblərin qəbul etdirilməsi istənilirdi:
―1. Qafqaz daxilində mövcud millətlərin öz müqəddəratlarını müstəqil
təyin etməsi və heç bir halda daxili iĢlərinə müdaxilə edilməyəcəyinin təəhhüd
olunması;
2. Rusiya daxilində təĢəkkül edəcək digər müsəlman hökumətlərin də
müqəddəratlarını təyində sərbəst olmalarının qəbul olunması‖ (48, v. 61-62).
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Qars, Ərdəhan və Batum vilayətlərinin Osmanlı dövlətinə qaytarılması
ilə bağlı türk tələbləri almanlar tərəfindən qəbul edilib ruslara verilən son
ultimatuma daxil edildikdən sonra Brest-Litovsk konfransının son
mərhələsində, 27 fevral 1918-ci il tarixində Ġbrahim Hakkı paĢa Rusiya heyəti
qarĢısında yeni tələblərlə çıxıĢ etdi: ―Sovet Rusiyasının elan etdiyi ―xalqların
öz müqəddəratını təyin etmək‖ hüququ əsas tutularaq, Qafqazda müstəqil bir
―Ġslam Dövləti‖ qurulmalıdır, həmçinin Kazan, Orenburq, Türküstan və Buxara
müsəlmanlarının milli hökumətləri tanınmalıdır‖ (63, s. 24).
Osmanlı nümayəndə heyətinin mövqeyinə görə, Qafqazda Türkiyəyə
bitiĢik bir müsəlman dövləti qurulmalı, bu dövlət Rusiya ilə Türkiyə arasında
bir bufer dövlət rolunu oynamalı idi. Bu dövlətə Azərbaycan və Dağıstanın
daxil edilməsi nəzərdə tutulurdu. Sovet heyəti bu təklifə qəti etiraz etdi.
Almanlar da öz mənafeləri baxımından belə bir müsəlman dövlətini müvafiq
görmədiklərinə görə, türk təklifini dəstəkləmədilər (55, s. 99). Nəticədə bu
təklif qəbul edilmədi. Bununla belə, ruslar Qafqaz müsəlmanlarına geniĢ
hüquqlar verəcəklərini vəd etdilər.
Osmanlı dövləti Brest-Litovsk konfransında yalnız bu tələblərlə
kifayətlənmirdi. Türk heyəti yalnız Qafqaz müsəlmanlarını deyil, Rusiyadakı
bütün türk-müsəlmanların Osmanlı dövlətinin himayəsi altına keçirilməsini
istəyirdi (48; 51; 54, s. 109). Onlar Rusiyadakı türklərə geniĢ siyasi və mədəni
haqların verilməsini tələb edir və bunların tətbiqinə bir növ Osmanlı dövləti
tərəfindən nəzarət edilməsini nəzərdə tuturdular. Onu da qeyd edək ki,
Rusiyadakı türk-müsəlmanların haqlarının tanınması məsələsi ilk dəfə idi ki,
beynəlxalq müstəvidə müzakirə olunurdu. Bütün bunlara baxmayaraq, türk
heyətinin Qafqaz və bütövlükdə Rusiyada yaĢayan bütün türk-müsəlman
xalqları ilə bağlı tələbləri almanlar tərəfindən məqbul hesab edilmədi və
dəstəklənmədi. Avstriya-Macarıstan nümayəndələri də türklərin bu tələbini
sülh üçün təhlükə kimi qiymətləndirdilər və dəstəkləmədilər. Türk heyətinin
heç olmasa öz müttəfiqlərinin dəstəyini almaq üçün cəhd göstərməyə də vaxt
yox idi. DanıĢıqlar çox sürətlə sona doğru gedirdi. Bu səbəbdən Sovet
nümayəndələri Almaniya və Avstriya-Macarıstanın mövqeyindən istifadə
edərək türk tələblərini rədd etdilər. Bununla belə, sülh Ģərtlərində Rusiyadakı
türk-müsəlmanlarla bağlı bəzi qeydlər yer aldı. Məsələn: Rusiya
müsəlmanlarından Türkiyəyə köçmək istəyənlərə Sovet hökuməti tərəfindən
heç bir maneçilik törədilməməli idi və s. Bununla da Sovet hökuməti Osmanlı
dövlətinin Rusiyadakı türk-müsəlmanlarla maraqlandığını qəbul və təsdiq
etmək məcburiyyətində qaldı.
Brestdəki Osmanlı heyətinin rəhbəri Ġbrahim Hakkı paĢa 2 mart 1918-ci
il tarixində Tələt paĢaya göndərdiyi teleqramında yazırdı: ―…BrestLitovskdakı bu ikinci toplantının məqsədi rusların qəbul etdiyi ultimatum
Ģərtləri daxilində sülh müqaviləsinin imzalanması idi… Ruslara verilən
ultimatumun hüdudlarını geniĢləndirməyə … imkan yoxdur.
Bu arada, Qafqaz və digər xüsuslarla bağlı hökmlərin andlaĢmaya daxil
edilməsi yolundakı bir çox əmr və təlimatlara, bu əlavələri qəbul etdirməyin
mümkünsüzlüyünü bildirərək, cavablar ərz etdim. Sülh müqaviləsi sabah
imzalanacaqdır. Hər Ģey imzalanmıĢdır. Bunu nə dəyiĢdirməyə, nə də
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ertələməyə imkan olmadığından sabah Müttəfiq heyət nümayəndələri ilə
birlikdə imza edəcəyimizi ərz edərim.
Qafqaz haqqındakı teleqrafnaməniz alınar-alınmaz bu mövzuda da
təkrar nəsə etmək imkanı qalıb-qalmadığı xüsusu alman nümayəndələri ilə
müzakirə edildi. ĠĢin baĢından son gününə qədər olayların ortaya qoyduğu
durum belədir: Rusiyaya sonradan bir ultimatum verilə bilməz. 21 fevralda bir
ultimatum verilmiĢ, Rusiya da bunu verilmiĢ zaman içində qəbul etmiĢdir.
Beynəlxalq hüquq əsaslarına görə, adı keçən ultimatumda yer alan Ģərtlərin
sonradan ağırlaĢdırılmasına heç bir imkan yoxdur… Almaniya ultimatumun
dəyiĢdirilməsinə imkan olmadığını Ġstanbuldakı səfiri vasitəsilə Osmanlı
hökumətinə bildirmiĢdir… Qafqaz haqqında yenidən təkliflərlə çıxıĢ etməyin
imkansızlığı müəyyənləĢmiĢdir. Bunu digər heyətlərə qəbul etdirmək xəyal
olduğu kimi, ruslara da təklif etmək yeni bir ultimatum deməkdir və artıq buna
imkan yoxdur…‖(61, s. 52-53).
Ġbrahim Hakkı paĢanın bu teleqramına ədliyyə naziri və xarici iĢlər
naziri vəkili Xəlil bəy tərəfindən göndərilən 3 mart 1918-ci il tarixli cavabda
deyilirdi: ―Ənvər paĢa tərəfindən Zəki paĢaya da bildirildiyi kimi, Qafqazın
istiqlalı haqqındakı təklifimizdən vaz keçdiyimizdən sülh andlaĢmasını
qərarlaĢdırılan son Ģəkildə imzalamağınız uyğundur əfəndim‖ (61, s. 53). Artıq
Qars, Ərdəhan və Batum vilayətlərinin Osmanlı dövlətinə qaytarılması sülh
Ģərtlərinə daxil edilmiĢdi. Osmanlı rəsmiləri də bununla kifayətlənib sülhü
təhlükəyə salmamaq qərarına gəldilər. Qafqaz müsəlmanlarının müstəqilliyi
məsələsi nəinki Rusiya, heç Osmanlı dövlətinin müttəfiqləri tərəfindən də
dəstəklənmədi. Digər tərəfdən Brest-Litovsk danıĢıqlarının əvvəlki mərhələləri
nəticəsiz baĢa çatdıqda Antanta dövlətləri müharibəni davam etdirəcəyi
təqdirdə Sovet Rusiyasına öz yardımlarını vəd edirdilər. BolĢeviklərin öz
daxilində də Brestdə Rusiya qarĢısında irəli sürülən tələblərin qəbul edilməsini
Rusiyaya qarĢı xəyanət kimi qəbul edən və müharibənin davam etdirilməsini
istəyənlər az deyildi. Bütün bunları nəzərə alan Osmanlı rəsmiləri Qafqaz
müsəlmanları ilə bağlı tələblərində israr etməyi lazım bilmədilər.
Nəhayət, 1918-ci il martın 3-də Brest-Litovskda Sovet Rusiyası ilə
Almaniya, Avstriya-Macarıstan, Osmanlı dövləti və Bolqarıstan arasında 14
maddədən ibarət sülh müqaviləsi və bu müqaviləyə əlavə protokollar, həmçinin
müttəfiqlərlə Sovet Rusiyası arasında ayrı-ayrılıqda sülh müqavilələri
imzalandı (35; 44; 42; 52, s. 119-124).
Brest-Litovsk müqaviləsinin Qafqazla bağlı IV maddəsində deyilirdi:
―…Rusiya dövləti ġərqi Anadolu vilayətlərinin boĢaldılması və Osmanlı
dövlətinə müntəzəm bir Ģəkildə geri verilməsi üçün əlindən gələn hər Ģeyi
edəcəkdir.
Ərdəhan, Qars və Batum vilayətləri Rusiya orduları tərəfindən dərhal
boĢaldılacaq. Rusiya dövləti bu ərazilərin yeni idarə formasına və hüquqi
durumlarına qarıĢmayacaq. Bu bölgələrin gələcək idarə forması qonĢu
dövlətlər və xüsusilə Osmanlı dövləti ilə razılaĢacaq yerli əhali tərəfindən
müəyyən ediləcəkdir‖ 935; 52, s. 121; 62, s. 464).
Bununla da, Osmanlı dövləti Brest-Litovsk danıĢıqlarında qarĢısına
qoyduğu Qafqazla bağlı üç tələbindən ikisini – ġərqi Anadolu vilayətlərinin
boĢaldılması və Elviye-i Səlasənin Türkiyəyə qaytarılması məsələsini öz
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istəyinə uyğun Ģəkildə həll edə bildi. Sovet hökuməti Brest sülhünə imza
atmaqla ―Türkiyə Ermənistanı‖ haqqında elan etdiyi dekretdən də imtina etmiĢ
olurdu.
Brest-Litovsk sülhündən sonra Osmanlı dövlətinin Qafqaz siyasətində
yeni mərhələ baĢlandı. Bundan sonra Türkiyə Qafqazda daha fəal siyasət
yeritməyə baĢladı. Həmçinin, Brest sülhünü imzalayıb müəyyən qədər nəfəs
alan Sovet Rusiyası da bölgədə fəallaĢdı. Artıq bu dövrdən baĢlayaraq Osmanlı
dövləti Zaqafqaziya Seymi ilə Sovet Rusiyası arasında yaranmıĢ gərginlikdən
istifadə edərək, həmçinin Rusiya imperiyası ərazisində yaĢayan türkmüsəlmanların, xüsusilə də Qafqaz müsəlmanlarının Rusiyaya qarĢı apardıqları
azadlıq mübarizəsini dəstəkləyərək bölgədə Ġstanbulla bağlı rejimlər qurmağa
giriĢdi.
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РЕЗЮМЕ
ВАСИФ ГАФАРОВ
КАВКАЗСКАЯ ПОЛИТИКА ОСМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА В
ПЕРИОД КОНФЕРЕНЦИИНО БРЕСТСКО-ЛИТОВСКОМУ МИРУ
В статье изучается политика Османского государстра в отношении
Кавказа и Азербайджана в период проведения конференции БрестскоЛитовскому миру. Учитываются планы османского государства,
связанные с Кавказом
и Азербайджаном
во время войны.
Анализируются
изменения, проявленные в политике Османского
государства в отношении к Кавказу в период проведения конференции.
Отмечается, что Османское государство имело три основные цели
связанные с Кавказом: освобождение провинции Восточная Анатолия,
которая находилась под оккупацией России; возвращение провинций
Карс, Ардаган и Батум Османской империи, добиться достижения
независимости мусульман Кавказа и создать мусульманское государство
под покровительством Турции на Кавказе. Политика Османской империи
на протяжении всей конференции, связанная с этими вопросами,
прослеживается в статье, а также в центр внимания поставлены успехи,
доснигнутые Османским государством на конференции. Статья была
написан на основе первичных документов и материалов из архива.
Ключевые слова: Османское государство, Тюркизм, Туранизм,
Брест-Литовская конференция, Elviyeyi Selase, мусульмане Кавказа,
независимость Азербайджана
SUMMARY
VASIF QAFAROV
CAUCASUS POLICY OF OTTOMAN STATE DURING BRESTLITOVSK PEACE CONFERENCE
Caucasus and Azerbaijan policy of Ottoman state is studied during
Brest-Litovsk conference in the article. Entirely, plans of Ottoman state related
to Caucasus and Azerbaijan are taken into account during war. Changes took
place in Caucasus policy of Ottoman state are analyzed during conference. It’s
mentioned that, Ottoman state had three desires related to Caucasus in BrestLitovsk conference: withdrawal from Eastern Anatolia provinces that were
under Russia’ occupation; returining of Kars, Ardahan and Batum provinces to
Ottoman state; to achieve independence of Caucasus muslims and create
muslim state under protection of Turkey in Caucasus. Policy of Ottoman state
related to these questions is pursued along conference as well as successes
obtained in the conference are drawn attention. Article has been writen under
primary archieve document and materials.
Key words: Ottoman state, Turkism, Turanism, Brest-Litovsk
conference, Elviyeyi Selase, Caucasus muslims, Azerbaijan soverignity.
(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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“BÖYÜK ERMƏNĠSTAN” ĠDEOLOGĠYASININ
MĠFOLOJĠ ƏSASLARI
Məqalədə “Hai-Taht” (ermənilərin milli davası) doktrinasını özündə
ehtiva edən “Böyük Ermənistan” ideologiyasının mifoloji əsasları tədqiq
edilmiĢdir. Məlum olmuĢdur ki, həmin ideologiya yəhudi ideologiyası (seçilmiĢ
millət) ilə eyniyyətlik təĢkil edir. Ermənilər yəhudi ideologiyası ilə Böyük
Ermənistan ideologiyası arasında paralellik apararaq müxtəlif iddialar önə
sürməkdədirlər:
* Ermənilər Tanrı tərəfindən seçilmiĢ millətdir
* Sivilizasiyanın beĢiyi Ermənistandır
* Nuh peyğəmbər erməni mənĢəlidir və qədim erməni dilində danıĢmıĢdır
* ġərqi Anadolu və bütün Qafqaz məhz Hz. Nuh tərəfindən ermənilərin
əcdadı olan Haya vəd edilmiĢdir
* Dünyanın ilk xristian milləti və dövləti ermənilər və Ermənistandır
Məlum məsələdir ki, belə iddialar elmi obyektivliyə tamamilə ziddir və
sadəcə mifoloji təxəyyüllərə əsaslanır. Məhz həmin bu iddiaların nəticəsidir ki,
Ermənistanın günümüzdə də regionun qonĢu dövlətləri ilə münasibətləri gərgin
və problemli olaraq qalır.
Açar sözlər: Böyük Ermənistan ideologiyası, “Hai-Taht” doktrinası,
mifologiya, ġərqi Anadolu, Azərbaycan
Ġdeologiya cəmiyyətin maraqlarını, dünyagörüĢünü, ideallarını ifadə
edən ideyalar sistemi, məqsədləri və hədəfləri olan inanc və fikirlərin
bütünləĢməsidir. Ġdeoloqlar məhz təbliğat vasitəsilə özünün, öz millətinin
haqlı, qarĢısındakının isə haqsız olduğuna inandırmağa çalıĢır. Bununla
birlikdə ideologiya rəhbər tutduğu proqram və prinsipləri tətbiq etmək üçün
müəyyən vasitələrə sahib olmaq məcburiyyətindədir. Bu vasitələrin baĢında
―güc və ya Ģiddət‖ gəlir. Yəni zor tətbiq etmək. Ġdeologiya elmi izahlara
əsaslanmaz. Onun vəzifəsi haqlı və ya haqsız bütün hadisələri yeganə bir
səbəbə bağlamaqdır. Ġdeologiyanın əsas ünsürlərindən biri də mifologiyadır.
Mif hadisələrin keçmiĢdə necə olduğunu və gələcəkdə necə olması lazım
gəldiyini göstərən zehni təsəvvürdür. (8, s. 278). Hər bir millətin tarixində
mifologiyalar böyük rol oynamıĢlar. Məsələn, italyanların ―Mare Nostrum‖
(Böyük Dəniz), ―yunanların Megalo Idea‖ (Böyük Ġdeya), türklərin ―Qızıl
Alma‖ kimi əfsanələri keçmiĢ və gələcək hadisələri açıqlayan qavramlardır.
ġübhəsiz ki, bu mifologiyalar arasında ―Böyük Ermənistan‖ əfsanəsinin də
özünəməxsus yeri vardır. Düzdür, ―Böyük Ermənistan‖ ideologiyası ―Hai-Taht‖
(ermənilərin davası) doktrinasını özündə əks etdirir, amma mifologiyaya
əsaslanır. Onun mifologiyaya əsaslanması əslində anormal bir vəziyyət deyil,
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ancaq keçmiĢdəki bütün bədbəxt hadisələrin və fəlakətlərin səbəbinin təkidlə
türklərdə axtarılması əsl psixoloji xəstəlikdir. Necə ki, nasistlər (bütün
almanlar deyil – E.ġ.) Almaniyanın uğradığı məğlubiyyətlərin və fəlakətlərin
qaynağı olaraq yəhudiləri məsul tutmuĢdularsa, bütün ermənilər də Hai-Taht
ideologiyasının gerçəkləĢməməsində və keçmiĢdəki fəlakətlərin baĢ
verməsində türkləri ittiham etməkdədirlər. ―Böyük Ermənistan‖ məsələsi bir
çox konfrans və simpoziumların, kitab və məqalələrin mövzusu olmuĢdur.
Amma bu ideologiyanın mifoloji əsasları çox az tədqiq edilənlər sırasındadır.
―Böyük Ermənistan‖ ideologiyasının mifoloji əsasları nədir?
1) Nuh peyğəmbər və onun nəvəsinin nəvəsi Hay / Hayk əfsanəsi
2) Dünyanın ilk xristian milləti əfsanəsi
3) Soyqırımı əfsanəsi
Ermənilərin Nuh peyğəmbərlə bağlı iddiaları və Hay / Hayk əfsanəsi
Erməni ideoloqları öz tarixlərinin ―Nuh Tufanı‖na qədər apararaq‚ guya
Nuh peyğəmbərin nəvəsinin nəvəsi Hay və ya Hayk ilə baĢlandığını iddia
etməkdədirlər. Bu düĢüncəyə görə, Nuhun gəmisi Ağrı dağında lövbər
salmıĢdır və məhz buna görə də Nuhun nəvəsinin nəvəsi Haydan törəyən
ermənilərin ana vətəni ġərqi Anadoludur. Eyni zamanda Hay / Hayk 400 il
yaĢamıĢ və öz ölkəsini Babilistana qədər geniĢləndirmiĢdir (10, s. 12-16; 9, s.
12; 20, s. 100-101). Halbuki məsələyə fərqli aspektdən yanaĢan erməni alimi
Keğam Kerovpyan yazır ki, Hay və xələfləri tarixi simalar deyil, erməni
xalqıyla qaynaĢan müxtəlif millətlərin adlandırmalarıdır (12, s. 86). Belə bir
vəziyyətdə Hayk əfsanəvi Ģəxsiyyət olduğuna görə onun Nuhdan törəməsi də
uydurmadır.
Bu məsələdə xüsusilə bəzi məqamlara aydınlıq gətirməyin son dərəcə
vacib olduğunu hesab edirik. Nədir bu məqamlar? Əsas məqam yəhudi
ideologiyası ilə erməni ideologiyası arasında paralellik aparma və oxĢarlıq
yaratma siyasətidir. Yəhudi fəlsəfəsinə və onların müqəddəs kitablarına görə,
guya Tanrı tərəfindən seçilmiĢ millət məhz Ġsrailoğulları, yəni yəhudilərdir və
Tanrı (Yehova) Hz. Ġbrahimin yuxusuna girərək, ―... Misir (Nil) çayından ta ...
böyük çay olan Fərata qədər kənanilər, kənizilər ... və yəbusilərin məmləkətini
sənin nəslinə verirəm‖, demiĢ və Nildən Fərata qədər olan torpaqları
Ġsrailoğullarına hədiyyə etmiĢdir (6, s. 45; 3, s. 7). Sonradan siyasi Sionizm
fəlsəfəsinin meydana gəlməsi ilə yəhudi ideologiyasında dünya hakimiyyəti
məfkurəsi təĢəkkül tapmıĢdır.
Eyni siyasət erməni ideologiyasının da tərkib hissəsi kimi
formalaĢmıĢdır. Dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istədikləri Ģüar budur ki, guya
Tanrı tərəfindən ―seçilmiĢ olan millət‖ məhz ermənilərdir (15, s. 57).
Yəhudilərdəki dünya hakimiyyəti məfkurəsinin əksinə olaraq ermənilər belə
bir ideyanı reallaĢdıra bilməyəcəklərini dərk etdiklərinə görə, sadəcə ġərqi
Anadolu və Qafqaz bölgələri ilə kifayətlənməkdə və iddia etdikləri bu
torpaqların bir zamanlar məhz Hz. Nuhun nəvəsinin nəvəsi olan Haya vəd
edildiyini önə sürməkdədirlər. Məhz bu baxımdan erməni ideologiyası
―ermənilərin seçilmiĢ millət, Nuh peyğəmbərin erməni mənĢəli olması və onun
nəvəsinin nəvəsi Haya vəd edilən torpaqlar‖ iddiaları üzərində yaranıb möhkəmlənmiĢdir.
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Qatı millətçi fikirləri ilə tanınan Zori Balayan da ―Oçaq‖ adlı kitabında
Nuh peyğəmbərin erməni olduğunu və bu dildə danıĢdığını iddia edir (4, s. 30).
Erməni iddialarına görə, Ağrı dağına çıxaraq həyatda qalmağa müvəffəq olan
qövm ermənilərin atalarıdır. Bu baxımdan Ağrı dağı ermənilər üçün
müqəddəslik simvoludur. Bu müqəddəslik guya Nuh peyğəmbərin erməni
mənĢəli olması ilə əlaqədardır. Ermənilər bu inancla özlərini ―seçilmiĢ millət‖
olaraq görməkdədirlər. Həm də elə bir millət ki, Tanrı onları Nuh Tufanı ilə
sınağa çəkmiĢ, ermənilər də bu sınaqdan uğurla çıxmıĢlar (14, s. 41). Nuh
Tufanı kimi çətin imtahan və hətta həyatda qalmaq üçün bütün çətinliklərin
öhdəsindən gələ bilmə qabiliyyətlərinə və dözümlü olduqlarına olan inamları
erməni kimliyinin bir parçası halına gəlmiĢdir. Bu baxımdan, ermənilər
gəminin Ağrı dağında oturması səbəbi ilə vətənlərinin ġərqi Anadolu olduğunu
iddia etməkdədirlər. Gəminin Naxçıvandakı Gəmiqayada dayanması ilə bağlı
tədqiqatlar dərinləĢdikcə, ermənilər belə bir yeni iddia ortaya atdılar ki, guya
Nuh peyğəmbər erməni olduğuna görə, onun ayaq basdığı bütün torpaqlar
ermənilərə məxsusdur. Məlum məsələdir ki, belə iddialar elm adına heç bir
həqiqəti özündə əks etdirmir. Bütün bunlar mifoloji təxəyyüllərə əsaslanan
əfsanəvi iddialardır. Məsələyə dini aspektdən yanaĢsaq, Adəm peyğəmbər
bəĢəriyyətin ilk atası sayıldığı kimi, Nuh peyğəmbər də Dünya Tufanı
səbəbiylə bəĢəriyyətin ikinci atası sayılır. Belə bir vəziyyətdə, hər hansı milli
mənsubiyyətdən söhbət gedə bilməz. Yox, əgər Hz. Nuh ermənilərin də iddia
etdiyi kimi, ermənidirsə, o zaman ağla gələn ilk fikir budur: bəĢəriyyət
ermənilərdən törəmiĢ və bütün dillər erməni dili əsasında formalaĢaraq, sonradan deformasiyaya məruz qalmıĢlar. Necə deyərlər, bax, budur müəmma!
“Sivilizasiyanın ilk beĢiyi – Ermənistan” iddiaları və “Ararat – Ağrı
dağı” ilə bağlı məsələlər
Hələ 1703-cü ilin mayın 27-də mifoloji təxəyyüllərlə yaĢayan erməni
nümayəndələri Rusiya imperatoru I Pyotra tam ciddiliklə yazırdılar ki,
dünyanın yaranması bizim ölkədən baĢlanmıĢdır. Nuhun gəmisi Ararat dağında
dayananda, Nuh o gəmidən çıxmıĢ və dünya aləm bu gəmidən yaranmıĢdır.
Çarlıqların çoxu bizim ölkənin tərkibindən ayrılmıĢdır. Bizim dövlətimiz bütün
dövlətlərdən qədimdir, bütün dövlətlərin açarı bizim əlimizdədir (1, s. 63).
Hətta məĢhur gürcü alimi Ġlya Çavçavadze 1902-ci ildə çapdan çıxan
―Армянские ученые и вопиющие камни‖ (erməni alimləri və daĢların
fəryadı) adlı əsərində ermənilərin daha da irəli gedərək, Adəm peyğəmbəri də
ermənistanlı kimi qələmə vermələri kimi avantürist ideyalarını bəzi xarici
müxbirlər və mətbuatlar vasitəsilə bütün dünyaya yaymağa çalıĢdıqlarını
göstərmiĢdir (5, s. 43).
Belə çıxır ki, sivilizasiyanın ilk beĢiyi Ermənistan olmuĢdur, dünyanın
yaranması da Ermənistandan baĢlanmıĢdır. Bu bir həqiqətdir ki, hər bir millətin
tarixin qaranlıq və qədim dövrləriylə əlaqəli əfsanə və dastanları vardır. Əfsanə
və dastanlar mənəvi və psixoloji dəyərlər Ģəklində qəbul edilə bilər, ancaq elmi
və tarixi həqiqət olaraq önə sürülə bilməz. Məsələ burasındadır ki, ermənilərin
Adəm peyğəmbərə və Nuh peyğəmbərə tək baĢına sahib çıxmaları heç bir
dastani məziyyətləri belə özündə əks etdirmir. Çünki yuxarıda da qeyd edildiyi
kimi, Adəm peyğəmbər və Nuh peyğəmbər bütün bəĢəriyyətin atası sayılırlar.
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Burada ―Ağrı dağı‖ barəsində müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirməyi son
dərəcə vacib hesab edirik. Bu dağın adı Bibliyada ―Ararat‖ olaraq keçir. Lakin
ermənilər bu adı mənimsəyərək erməniləĢdirmiĢlər. Halbuki ―Ararat‖
kəlməsinin ermənilərlə və erməni dili ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əgər ―Ararat‖
həqiqətən də ermənicə bir kəlmədirsə, o zaman nəyə görə bu millət ―Ağrı
dağı‖nı ―Ararat‖ deyil, ―Masis‖ adlandırır? Məsələ burasındadır ki, ―Ararat‖
kimi oxunan ―RRT‖ əslində Urartu adının sami dilindəki yazılıĢıdır. Məlum
olduğu kimi, Urartu tayfaları hay ola bilməzdilər, çünki onlar Asiya mənĢəli
xalq idi (22, s. 276; 13, s. 37; 7, s. 11-12; 18, s. 17). Haylar isə Hind-Avropa
dilli xalqdır. Digər tərəfdən, yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, bu dağ Bibliyada
―Ararat‖ Ģəklində yazılmıĢdır, halbuki Bibliyanın ortaya çıxdığı dövrlərdə
erməni millətindən və dilindən söhbət gedə bilməzdi.
“Dünyanın ilk xristian milləti” əfsanəsi
Ermənilər arasında dərin kök salan ənənəvi psixologiyaya görə, dünyanın
bütün xristian ölkələrinin ermənilərin haqq səsinə cavab vermələri və Hai-Tahd
ideologiyasına hərtərəfli dəstək vermələri zəruridir. Hər Ģeydən əvvəl ona görə
ki, ermənilər xristianlığı ilk qəbul edən millət, eyni zamanda xristianlığın ―ilk
Ģəhid milləti‖dir. Erməni kilsəsinin iddiasına görə, Hz. Ġsa Eçmiədzinə
(ermənilər Eçmiədzinin mənasını Allahın yeganə oğlunun yer üzünə endiyi
məkan olaraq izah edirlər – E.ġ.) enərək erməni kilsəsini inĢa etmiĢ, onu digər
kilsələrdən fərqli olaraq daha müstəqil və ehtiĢamlı bir mövqeyə gətirmiĢdir
(11, s. 19). Erməni iddialarına görə, bunun səbəbi erməni millətinin Tanrı
tərəfindən seçilmiĢ olmasıdır. Buna görə də Tanrı seçilmiĢ olduqları səbəbiylə
kilsəni məhz onların torpaqlarında qurmuĢdur. Vatikan isə bu nəzəriyyəni rədd
edərək, kilsənin ilk dəfə Romada inĢa edildiyini və bu iĢin icrası üçün Hz. Ġsa
tərəfindən müqəddəs Saint Pierreyə tapĢırıldığını irəli sürməkdədir. Katoliklərə
görə, Ġsanın vəkili məhz bu Ģəxsdir (20, s. 126). Ermənilər 301-ci il tarixini ilk
xristian dövlətinin quruluĢ ili olaraq qəbul edirlər. Bu tarixin ilk xristian
dövlətinin quruluĢ ili kimi göstərmələrinin və eyni zamanda ―dünyanın ilk
xristian dövləti və milləti‖ Ģəklində önə sürdükləri iddiaların səbəbi tamamilə
dini, siyasi mahiyyətdədir və qonĢu ölkələr üzərində dini və mədəni üstünlüklər
əldə etmək üçün aparılan təbliğatdır. Buradan belə bir sual doğur: əgər
ermənilər həqiqətən də yer üzünün ilk xristian millətidirsə, nəyə görə sülhə
tərəf ilk addım atmaqla öz inanclarını sübut etmirlər? Məgər Hz. Ġsa kini,
nifrəti, terrorizmimi təlqin edirdi? Əlbəttə, intiqam hərəkətləri Ġsa peyğəmbər
tərəfindən heç vaxt öyrədilməmiĢ və qəbul edilməmiĢdir. Əgər ermənilər
həqiqətən də xristianlıq dininə bağlı millətdirsə, nəyə görə digər xristian
inanclıların Ermənistana gəlib Hz. Ġsaya olan məhəbbətini bölüĢmələrinə icazə
verilmir? Qeyd edək ki, kilsə hər hansı bir erməninin digər xristian
məbədlərində ibadət etməsini qadağan edir. Bu barədə ―Ermənistan – terrorçu
―xristian‖ ölkənin gizlinləri‖ adlı kitabında müəllif Səmyuel Uimz yazır:
―...Erməni kilsəsi digər xristian məbədlərində ibadət edən hər bir ermənini
kilsədən uzaqlaĢmıĢ hesab edir. Erməni kilsəsi rəsmi kilsədən baĢqa digər
kilsələrdə ibadət edən erməniləri cəhənnəm odu ilə lənətləyir...‖ (19, s. 66).
Hz. Ġsanın prinsiplərindən uzaqlaĢan və özünəməxsus bir yol cızaraq
millətçi partiyalara və terror təĢkilatlarına öncülük edən erməni kilsəsi
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haqqında arxiyepiskop Qevond Turyan yazırdı: ―...Dini icmalar uzun
zamanlardan bəri erməni partiyalarının inqilab ocaqları olmuĢ, ən Ģeytani
proqramlar buralarda hazırlanmıĢdır. Dini mərkəzlər silah anbarlarına və
inqilab komitələrinin qərargahlarına çevrilmiĢdir. Dini liderlər söz və yazı ilə
xalqı üsyana təĢviq edirlər. Artıq moizələrdə ibrətamiz sözlər və Ġncilin
doktrinası zikr edilmir. Sədaqət və doğruluğun əksinə yalançılıq, humanizmin
əksinə kin və intiqam, əxlaqın əksinə isə alçaqlıq və Ģərəfsizlik təlqin edilir...
Dini liderlər komitələr tərəfindən təĢkil edilmiĢ bayramlara, yığıncaqlara və
mərasimlərə öndərlik edirlər...‖ (11, s. 75).
Onu da qeyd edək ki, bu sözlərin müəllifi olan Qevond Turyan erməni
millətçiləri tərəfindən təhdid edilmiĢ və 1922-ci ildə ABġ-a köçmək
məcburiyyətində qalmıĢdı. Nəhayət, 24 dekabr 1933-cü ildə Nyu-Yorkdakı
dini ayini keçirmək üçün erməni kilsəsinə gəldiyi zaman o, daĢnak terroristləri
tərəfindən guya Hai-Tahd ideologiyasına, yəni ermənilərin milli davasına
xəyanət etməsi səbəbi ilə qətlə yetirilmiĢdir (17, s. 74-75).
Ümumiyyətlə, Erməni Kilsəsi siyasi və ictimai müzakirələrin mərkəzi
olmuĢdur. Millətin problemləri həmiĢə kilsəni dərindən düĢündürmüĢdür.
―Böyük Ermənistan‖ dövlətini yarada bilmək üçün dünya ölkələrini hörümçək
toru kimi saran kilsə erməni partiyalarını və terror təĢkilatlarını ətrafına yığmıĢ,
müntəzəm bir Ģəkildə onları dəstəkləmiĢdir. ―Xristianlığın ilk Ģəhid milləti‖
iddiası isə tamamilə dini təbliğat xarakteri daĢıyır. Ġddiaya görə, dünyanın ilk
xristian milləti olan ermənilər 1915-ci ildə müsəlman türklər tərəfindən Ģəhid
edilərək soyqırıma uğramıĢlar. Əsl məqsəd dünyanın xristian dövlətlərindən
dəstək almaq və bu sayədə ―Böyük Ermənistan‖ düĢüncəsini reallaĢdırmaqdır.
Onlar bu sayədə ortaya çıxan dindaĢlıq cəhdlərini siyasi müstəviyə oturtmaqda,
özlərini dünyada və Qafqazda xristianlığı mənimsəyən ilk millət kimi
tanıtdırmaq və xristianlığın Qafqazdakı qalası kimi göstərməkdir. Eyni
zamanda bu dinin yayılıĢındakı təzyiqlərə sinə gərən ―Ģəhid millət‖ imici
formalaĢdırmaqla qonĢu ölkələr üzərində dini, siyasi təzyiq qurmaqda, digər
tərəfdən də sivilizasiyalar arasında meydana gələn qarĢıdurmalardan məharətlə
istifadə etməkdədirlər.
“Ermənilərin soyqırımı” iddialarının mifoloji əsasları
Nəhayət, ―soyqırımı əfsanəsi‖nə gəlincə, bu mifologiyanın arxasında
bilavasitə kilsə dayanır. Kilsə uydurulan soyqırımı ilə Nuh Tufanı arasında
məntiqsiz bir əlaqə quraraq erməni-türk düĢmənçiliyini daha da
gərginləĢdirmiĢdir. Bu ənənəyə görə, guya ermənilər Tanrı tərəfindən ―seçilmiĢ
bir millətdir‖ və Tufan hadisəsindən sonra onların nə qədər dözümlü və əzmli
bir xalq olduğu ortaya çıxmıĢdır. Yəni Tanrı onları Nuh Tufanı ilə sınağa
çəkmiĢ, ermənilər də bu sınaqdan uğurla çıxmıĢlar. Ġddiaya görə, birinci
imtahandan müvəffəqiyyətlə çıxan erməniləri Tanrı ikinci dəfə də imtahana
çəkib ki, bu imtahan da əfsanələĢdirilən ―erməni soyqırımı‖dır. Guya ermənilər
kütləvi surətdə məhv edilmək istənilmiĢ, amma bütün bunlara baxmayaraq öz
iradəsi, dözümü və əzmi sayəsində millət olaraq tarix səhnəsindən
silinməmiĢlər. Ermənilər arasında yayılan inanca görə, birinci fəlakət
Tufandırsa, ikinci fəlakət də türklərdir. Buna görə də türklər ermənilər
tərəfindən insan kimi deyil, simvolik olaraq təbii fəlakətlərin meydana gətirdiyi
hadisələrin sinonimidir (14, s. 41). Erməni kilsəsi tərəfindən Ģüuraltına belə
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düĢüncələr yerləĢdirilmiĢdir ki, guya ermənilər Allahın lütfü ilə necə ki,
Tufanda məhv olmamıĢ və ardından bütün dünyaya yayılaraq ana vətənlərinə
qayıtmaq gücünü özlərində tapa bilmiĢdilərsə, 1915-ci il hadisələrindən sonra
da həyatda qalmağı bacarmıĢlar (16, s. 103). Amerikan tədqiqatçısı Səmyuel A.
Uimz bu barədə yazır: ―Ermənilər xristian dünyasının içində dönə-dönə
nağıllar söyləyərək, özlərinin Ġisus Xrist yolunda əzabkeĢ millət olması
haqqında xristian dünyasında ictimai fikir yaratmaq istəmiĢlər. Ermənilər
xristian olmayan hər Ģeyin xristianlığa qarĢı ziyan, qorxu və nifrət olması
təsəvvürünü formalaĢdırırlar. Bu günlər ermənilərin danıĢdığı ən böyük nağıl
isə bundan ibarətdir ki, guya 1915-ci ildə onların 1.5 milyon nəfər ulu babası
türklər tərəfindən qətlə yetirilmiĢdir və bu, iyirminci əsrin ilk genosid
nağılıdır...‖ (19, s. 62).
Daha sonra o, yazır: ―...Ermənilər iddia edirlər ki, onlar əvvəlcə
öldürülmüĢ və sonra – onlar bu cür yaxĢı xristian olduğundan – 1.5 milyon
nəfəri Ġisus kimi zühur etmiĢdir. Hər Ģey bir yana, erməni liderləri xəyali
genosidi ―çarmıxa çəkilmə‖, yeni diktator ölkənin yaradılmasını isə Ġisus kimi
―zühur etmək‖lə müqayisə edirlər. Bu saxtakarlıqdır!...‖ (19, s. 177).
Bu soyqırımı əfsanəsindən bir amil olaraq istifadə edib millətin beynini
zəhərləyən erməni kilsəsi terror təĢkilatlarını da hər vəchlə dəstəkləmiĢdir.
Erməni kilsəsindən ilham alan DaĢnaksutyun ideoloqlarına görə, erməni milli
maraqlarının həyata keçirilməsi üçün inqilab, silahlı mübarizələr, terror,
cinayət və qətl hadisələri zəruridir. Qeyd edilməlidir ki, bizlər tərəfindən qəbul
edilən ―terror, cinayət və qətl hadisələri‖ məfhumları ermənilər tərəfindən
haqq-ədalət simvolu kimi mənimsənməkdədir. Erməni terror qrupları
törətdikləri aktları qəbul etsələr də, bu cinayətlərini qanuniləĢdirməkdədirlər.
Hətta erməni millətinin və qurumlarının böyük əksəriyyəti də bu cinayətləri
qəbul edirlər, lakin bu terror cinayətlərinin səbəblərini qanuni yollardan izah
etməyə cəhd göstərərək, özlərinə bəraət qazandırmağa çalıĢırlar. Halbuki
terrordan hər hansı bir Ģərt daxilində qanuni metod olaraq istifadə edilməsi
beynəlxalq qanunlara ziddir. Onlar eyni zamanda din faktorundan da istifadə
edərək, xristian dövlətlərin dəstəyini qazanmıĢ və ―xristianlığın ilk
qəbulediciləri və Ģəhid milləti‖ adı altında müsəlman türklərdən intiqam almağı
hədəfləmiĢlər ki, müəyyən mənada da buna nail olmuĢlar. Radikal erməni
qrupları türklərə qarĢı müəyyən etdikləri hədəf və məqsədlərini həyata
keçirmək üçün hər vasitədən istifadə etməyi vacib sayırlar. Əcdadları və milləti
üçün ―ədalət‖ tələbi ilə fəaliyyət göstərən bu qruplar öz istəklərini guya əxlaqi
və mənəvi dəyərlər üzərində qururlar. Erməni milli psixologiyasına görə, əgər
terrordan daha Ģiddətli bir metod olsa, ermənilər ―ədalət‖ naminə ondan da
istifadə edəcəklər. Bu vəziyyət ermənilər arasındakı nifrətin və terroru
qidalandıran ana damarın nə qədər güclü bir məqama çatdığını ortaya
qoymaqdadır. Əgər belə demək mümkündürsə, bu düĢüncə və psixologiya
ermənilərin etnopsixoloji travma vəziyyətinin bir məhsuludur.
Etnopsixoloji travma vəziyyəti
Bu psixologiyanın nəzəri əsasını ermənilərin milli təhlükəsizlikləri üçün
baĢlıca təhdid olaraq qəbul etdikləri ―qonĢularından (Türkiyə və Azərbaycan)
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duyulan qorxu‖ ənənəsi təĢkil edir. Bunun səbəbi isə ermənilərin tarix boyunca
milli dövlətlərinin olmamasıdır. Yəni bu bir travma vəziyyətidir. Ümumilikdə
travma vəziyyətini özünəməxsus Ģəkildə dəyərləndirən görkəmli türk alimi
Vamik Volkan belə bir izah verir ki, millətlərin kimliyində keçmiĢdə əldə
etdikləri uğurlar və qarĢılaĢdıqları faciələr böyük rol oynamaqdadır. Bunlar
―seçilmiĢ travmalar və zəfərlər‖dir. Bəzi millətlər seçilmiĢ olduqlarını
düĢünərək, tarixi həqiqətlərdən uzaqlaĢmaqda və müəyyən mənada
mifologiyaya söykənməkdədirlər. Mifoloji təsəvvürlər sıx-sıx yad edilməkdə
və nəsildən nəslə ötürülməkdədir (21). Düzdür, ermənilərin tarixi
keçmiĢlərində əldə etdikləri uğurlar olmasa da, onlar öz milli kimliklərini
qoruyub saxlamaq üçün mifologiyalara söykənməkdə və özlərini buna
inandırmaqdadırlar. Bu baxımdan ermənilər məhz belə bir travma
vəziyyətindədirlər. Onlar özlərini ―qurban edilən millət‖ olaraq təsəvvür
etməkdədirlər. Yəni ermənilər ―zavallı və yaxĢı‖, türklər isə ―pis və
insanlıqdan uzaq məxluqdurlar‖. Dolayısı ilə ―qurban edilən ermənilər‖ türklər
tərəfindən travma meydana gətirən hadisələrə insafsızca məruz qaldıqlarına
inanmaqdadırlar. Digər bir ifadə ilə, erməni kimliyi ―yaxĢının pis tərəfindən
məhv edilməsi‖ anlayıĢı üzərində qurulmuĢdur.
Avrasiya Strateji AraĢdırmalar Mərkəzinin əməkdaĢlarından tədqiqatçı
Gündüz Aktan erməni kimliyi ilə bağlı qeyd edir ki, erməni kimliyinin tərifinin
əksini isbat etmək onların kimliklərini puç edəcəyi üçün tarixi həqiqətlərə dair
məlumatlar zehni bir senzuradan keçirilib rədd edilməkdə və ya görməzdən
gəlinməkdədir (2).
Bu vəziyyət ermənilərin yaratdıqları öz mifoloji keçmiĢlərinə fanatik
dərəcədə bağlı olduqlarını göstərməkdədir. Məsələ burasındadır ki, əsrlər boyu
ermənilər bu anlayıĢ və məfhum içərisində tərbiyə edilirlər. Yəni onlar
―itirilmiĢ torpaqlar‖məfhumuna özlərini inandırmıĢ və bunları yeni nəsillərə
aĢılamıĢlar. Ġddia edilən itirilmiĢ torpaqlar ġərqi Anadolunu – ki, bu bölgələr
ermənilər tərəfindən Qərbi Ermənistan olaraq qəbul edilməkdədir –
Azərbaycanın Naxçıvan, Dağlıq Qarabağ və Kür çayına qədər olan ərazilərini,
Gürcüstanın Borçalı, Cavaxetiya bölgələrini və s. əraziləri əhatə edir.
Ermənilər tərəfindən törədilən cinayət və qətllərin əsasını məhz bu iddialar
təĢkil edir. Erməni Ģüurunda həqiqət və haqq-ədalət mənasını daĢıyan bu
iddialar ―Böyük Ermənistan‖ düĢüncəsindən və bu düĢüncənin coğrafi
sərhədlərindən qaynaqlanır. Ermənistanda gənclərin türk düĢmənçiliyi ruhunda
yetiĢdirilib, ―Qədim Böyük Ermənistan‖ kimi saxta tarixi keçmiĢlərini dərindən
öyrənmələri istər keçmiĢdə olsun, istərsə də günümüzdə xüsusi diqqət
mərkəzindədir. Bir türkü öldürən hər bir erməni qəhrəman hesab edilir. Çox
kiçik yaĢlarından etibarən onların etnik kimliklərinin türk düĢmənçiliyi
üzərində qurulduğu danılmaz bir həqiqətdir. Bu düĢüncələrlə yetiĢən ermənilər
türkləri tarixi və əbədi düĢmən olaraq qəbul etməkdə və dünyanın onların guya
haqq səsinə cavab vermələrini tələb etməkdədirlər. Onlara görə, türklər
törətdikləri cinayətlərin hesabını verməli, əzəli yurdları olan qədim erməni
torpaqlarını geri qaytarmalı və etdikləri ―xəta‖nı qəbul etməlidirlər. Beləliklə,
onlarda haqsızlığa uğramıĢlıq hissi meydana gəlmiĢdir. Ermənilər heç bir
ölkənin və beynəlxalq qurumların onları baĢa düĢmədiklərini fikirləĢirlər.
Onlara görə, belə bir vəziyyətdə türklərə həddini bildirmək lazımdır ki, bu da
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yalnız Ģiddət, yəni terror vasitəsilə mümkün ola bilər. 1970-80-ci illərdə erməni
terroristlərinin türk diplomatlarına qarĢı törətmiĢ olduqları cinayətlər, bütün
erməni terror təĢkilatlarının Türkiyəni hədəf göstərmələri, 1905-1907, 1918-ci
illərdə, daha sonra Azərbaycan torpaqlarının iĢğal edilməsiylə orada yaĢayan
günahsız insanların amansız Ģəkildə qətlə yetirilmələri bu deyilənlərə əsaslı
sübutdur. Bu vəziyyət erməni millətinin Ģüuraltına hopmuĢ bir xəstəlikdir. Bu
xəstəliyin müalicəsini erməni ideoloq Zori Balayan belə izah edir: ―Hətta
həkimlər belə bu xəstəliyi müalicə edə bilmirlər. Bu xəstəlik soyqırımına
uğramıĢ ermənilərin xəstəliyidir. Bu xəstəliyin müalicəsi üçün türklər
soyqırımı törətdiklərini qəbul etməli və erməni xalqından üzr istəməlidirlər.
BaĢqa alternativ yoxdur‖ (4, s. 289).
Ermənistanın xarici siyasəti yanlıĢ hesablamalar üzərində qurulmuĢdur.
Bu da hökumətin özünün xarici siyasətinə kifayət qədər hakim ola bilməməsi
və daha dəqiq bir ifadə ilə, müstəqil olmaması ilə əlaqədardır. Erməni
diasporunun, həm radikal millətçi qrupların, həm də xarici qüvvələrin
təzyiqləri Ermənistan hökumətinin balanslaĢdırılmıĢ siyasət yeritməsinə mane
olmaqdadır. Əslində bu vəziyyəti Ermənistanın bəzi siyasi xadimləri təsbit
ediblər, lakin mövcud vəziyyəti öz lehlərinə dəyiĢdirə biləcək gücü özlərində
tapa bilmirlər. Radikalların da hakimiyyətə gəlməsi ilə Ermənistanın
regiondakı ölkələrlə problemləri artmıĢ və nəticədə özü-özünü izolyasiya
etdirmiĢdir. Ermənistanın qonĢu dövlətləri özünə düĢmən elan etməsi əslində
öz maraqlarına da tərsdir. Məhz bunun nəticəsidir ki, Ermənistan uzun illərdir
özünü inteqrasiya proseslərinin kənarında tutmuĢdur. Halbuki Ermənistanın
gələcəyi iĢğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından qeyd-Ģərtsiz çıxmaqdan,
ekspansionist siyasətindən əl çəkməkdən, qonĢu dövlətlərə qarĢı ərazi
iddialarına son qoymaqdan ibarətdir. Etnopsixoloji travma vəziyyətində olan
ermənilər fanatik dərəcədə bağlı olduqları mifoloji keçmiĢlərindən əl
çəkmədiyi və Hai-Taht ideologiyasına sadiq qaldığı müddətcə Ermənistanın
qonĢu dövlətlərlə münasibəti daim gərgin olacaq və regionda qeyri-sabitlik
hökm sürəcəkdir.
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РЕЗЮМЕ
ЭМИН ШИХАЛИЕВ
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ «ВЕЛИКОЙ
АРМЕНИИ»
В статье были исследованы мифологические основы содержащей в
себе доктрину «Хаи-Тахт» (национальная борьба армян) идеологии
«Великая Армения». Выяснилось, что основа данной идеологии почти
идентична с идеологией еврейства (избранная нация). Ведя параллели
идеологии «Великая Армения» с идеологией еврейства, армяне
выдвигают ряд претензий:
1) армяне - избранная Богом нация
2) колыбель цивилизации – Армения
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3) пророк Ной армянского происхождения и говорил на
древнеармянском языке
4) именно пророк Ной обещал прародителю армян Хаю
Восточную Анатолию и весь Кавказ
5) армяне и Армения – первый христианский народ и государство
в мире
Разумеется, что такие претензии совершенно противоречат
научной объективности и являются ложным плодом мифологических
представлений. Но именно в результате этих претензий на сегодняшний
день отношения Армении с соседними государствами продолжают
оставаться напряженными и проблемными.
Ключевые слова: Идеология «Великая Армения», доктрина «ХаиТахт», мифология, Восточная Анатолия, Азербайджан
SUMMARY
EMIN SHIKHALIYEV
MYTHOLOGÝCAL BASIS OF THE IDEOLOGY OF “GREAT
ARMENIA”
In this article was researched mythological basis of the ideology of ―Great
Armenia‖ including itself the doctrine of ―Hai-Takht‖ (the national struggle of
Armenians). It has been determined that, this ideology has identical with the
Jewish ideology (the selected nation). They carry on paralelizm between
Jewish ideology and the ideology of ―Great Armenia‖ and claim various
pretensions:
* Armenians are the selected nation by God
* Armenia is the cradle of civilization
* The prophet Noah is of Armenian orign and he spoke in the Armenian
language
* Eastern Anatolia and whole Caucasus are the heritage of the prophet
Noah to Hay the Armenian ancestor.
* The first Christian nation and state of the world are Armenians and
Armenia
It’s obvious, these claims are completely contrary to scientific objectivity
and are the conclusion of mythological imaginations. As a result of these
claims, the relation of Armenia and the countries it borders is still very strained
and probelmatic.
Key words: The ideology of ―Great Armenia‖, the doctrine of ―HaiTakht‖, mythology, Eastern Anatolia, Azerbaijan
(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdi
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XX YÜZĠLLĠYĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ NAXÇIVAN MÜTTƏFĠQLƏRĠN
VƏ YAXIN XARĠC DÖVLƏTLƏRĠN MÜNASĠBƏTLƏRĠ
MÜSTƏVĠSĠNDƏ
Versal konfransı beynəlxalq münasibətlərdə yeni dönəmin baĢlandığını
və dünya düzəninin qurulmasında böyük dövlətlərin hərbi–siyasi missiyalarını
müəyyən etdi. Dünyanın aparıcı dövlətləri olan ABġ, Ġngiltərə, Fransa,Türkiyə
və Almaniyanın Cənubi Qafqazla bağlı siyasi yanaĢmalarında mühüm
geosiyasi bölgə rolunu oynayan Naxçıvan, hadisələrin gündəmində əsas
məsələlərdən birinə çevrilmiĢdi. Azərbaycanın Versal Sülh konfransında olan
nümayəndələri də Ermənistan hökumətinin qədim Azərbaycan torpaqları olan
Naxçıvan və ġərur-Dərələyəzi, Qafqazda olan Cənub-Qərbi Qafqaz Türk
Respublikasını özünə birləĢdirmək niyyətlərinə, daĢnakların bu ərazilərdə
törətdiyi zorakılıq aktlarına qarĢı mübarizə aparırdılar. Bu barədə
Ə.M.TopçubaĢov avqust ayının 19-da Sülh konfransının sədrinə xüsusi etiraz
notası təqdim etmiĢdi. Notada göstərilirdi ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti
respublikanın müstəqilliyini tanımaq barədə Sülh konfransı qarĢısında çıxıĢ
edəcəyi günü səbirsizliklə gözlədiyi halda, bizim ölkəmizdə mühüm hadisələr
baĢ verir, Sülh konfransının səlahiyyətinə aid olan məsələlərə müdaxilə edilir,
Qafqaz Azərbaycanının ərazisi zor gücünə dəyiĢdirilir, əhalisi öz yurdlarından
didərgin salınırdı. Azərbaycan sülh nümayəndə heyəti öz ölkəsindən rəsmi
məlumat almıĢdır ki, Qars vilayəti, Ġrəvan quberniyasının Naxçıvan, ġərurDərələyəz, Sürməli qəzaları və Ġrəvan qəzasının bir hissəsi Ermənistan
Respublikasına birləĢdirilmiĢdir. ABġ və Ġngiltərənin təhlükəli, avantürist
siyasi oyunlarına məruz qalan köməksiz Naxçıvanın Çar Rusiyasının
devrilməsindən Moskva və Qars müqaviləsinədək hərbi-siyasi istinadgahı və
qarantı ancaq Türkiyə oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyənin Azərbaycana
siyasi-hərbi dayaq olması Naxçıvan, Zəngəzur və Qarabağ bölgələrinə silahlı
yardım göstərməsi iĢi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra daha
da fəallaĢdı. Beynəlxalq durumun belə ağır olmasına baxmayaraq Osmanlı
Türkiyəsi Azərbaycanın, xüsusilə də Naxçıvanın tarixi taleyinə biganə qalmadı.
Naxçıvan öz coğrafi əhəmiyyətinə görə daim Türkiyənin xarici siyasətində
önəmli yer tutmuĢdur. Dörd ölkənin qovuĢuğunda yerləĢən Naxçıvan mahalı
çox böyük strateji və siyasi əhəmiyyət kəsb etmiĢdir.
Açar sözlər: Naxçıvan, Cənubi Qafqazla, Versal konfransı, ermənilər,
Araz-Türk Cümhuriyyəti, diplomatik nümayəndəlik
Versal konfransı beynəlxalq münasibətlərdə yeni dönəmin baĢlandığını
və yeni dünya düzəninin qurulmasında böyük dövlətlərin hərbi –siyasi
missiyalarını müəyyən etdi. Dünyanın aparıcı dövlətləri olan ABġ, Ġngiltərə,
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Fransa, Türkiyə və Almaniyanın Cənubi Qafqazla bağlı siyasi yanaĢmalarında
mühüm geosiyasi bölgə rolunu oynayan Naxçıvan, hadisələrin gündəmində
əsas məsələlərdən birinə çevrilmiĢdi. Azərbaycanın Versal Sülh konfransında
olan nümayəndələri də Ermənistan hökumətinin qədim Azərbaycan torpaqları
olan Naxçıvan və ġərur-Dərələyəzi, Qafqazda olan Cənub-Qərbi Qafqaz Türk
Respublikasını özünə birləĢdirmək niyyətlərinə, daĢnakların bu ərazilərdə
törətdiyi zorakılıq aktlarına qarĢı mübarizə aparırdılar. Bu barədə
Ə.M.TopçubaĢov avqust ayının 19-da Sülh konfransının sədrinə xüsusi etiraz
notası təqdim etmiĢdi. Notada göstərilirdi ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti
respublikanın müstəqilliyini tanımaq barədə Sülh konfransı qarĢısında çıxıĢ
edəcəyi günü səbirsizliklə gözlədiyi halda, bizim ölkəmizdə mühüm hadisələr
baĢ verir, Sülh konfransının səlahiyyətinə aid olan məsələlərə müdaxilə edilir,
Qafqaz Azərbaycanının ərazisi zor gücünə dəyiĢdirilir, əhalisi öz yurdlarından
didərgin salınır. Azərbaycan sülh nümayəndə heyəti öz ölkəsindən rəsmi
məlumat almıĢdır ki, Qars vilayəti, Ġrəvan quberniyasının Naxçıvan, ġərurDərələyəz, Sürməli qəzaları və Ġrəvan qəzasının bir hissəsi Ermənistan
Respublikasına birləĢdirilmiĢdir. ABġ və Ġngiltərənin təhlükəli, avantürist
siyasi oyunlarına məruz qalan köməksiz Naxçıvanın Çar Rusiyasının
devrilməsindən Moskva və Qars müqaviləsinədək hərbi-siyasi istinadgahı və
qarantı ancaq Türkiyə oldu. Türkiyənin Azərbaycana siyasi-hərbi dayaq
olması, Naxçıvan, Zəngəzur və Qarabağ bölgələrinə silahlı yardım göstərməsi
iĢi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra daha da fəallaĢdı.
Beynəlxalq durumun belə ağır olmasına baxmayaraq Osmanlı Türkiyəsi
Azərbaycanın, xüsusilə də Naxçıvanın tarixi taleyinə biganə qalmadı.
Naxçıvan öz coğrafi əhəmiyyətinə görə daim Türkiyənin xarici siyasətində
önəmli yer tutmuĢdur. Dörd ölkənin qovuĢuğunda yerləĢən Naxçıvan mahalı
çox böyük strateji və siyasi əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Türkiyə Azərbaycanda
qısa müddət ərzində baĢ verən bir-birilə çox kəskin təzad təĢkil edən ictimai
quruluĢ və siyasi sistem dəyiĢikliklərinə baxmayaraq, onun ərazi bütövlüyünün
təmin olunmasına hərbi-siyasi yardım göstərirdi. ―Naxçıvan türk
qapısıdır‖(Atatürk) və Naxçıvanla Zəngəzurun Anadolu ilə Azərbaycanı
birləĢdirən strateji koridor rolunu oynaması mövqeyinə üstünlük verirdi.
Rusiya və Ġran isə həmin bölgələr də daxil olmaqla bütün Quzey Azərbaycanın
yenidən ələ keçirilməsinə çalıĢır və buna özlərinin ―tarixi torpaqlarının geri
qaytarılması kimi‖ yanaĢırdılar. Naxçıvan və Zəngəzurun strateji əhəmiyyətini
nəzərə alan Qərb dövlətləri, ilk növbədə isə Böyük Britaniya və ABġ həmin
bölgələrdə nüfuza malik olmağa çalıĢırdılar. Bunun üçün də nəyin bahasına
olursa olsun Naxçıvanı ermənilərin idarəsi altına vermək istəyirdilər. O dövrdə
bütün millətlərin siyasi taleyini həll edən, Versal konfransında kiçik millətlərin,
milli-azadlıq hərəkatlarının siyasi nəticəsi kimi yaranan yeni milli
müstəqilliklərin gerçəkləĢdirilməsi və ən baĢlıcası Osmanlı Türkiyəsinin
Cənubi Qafqaza yönəlik haqlarının bərabər surətdə qorunmasından danıĢan bu
iri dövlətlər təəssüf ki, daha çox ermənilərə siyasi və hərbi dəstək verirdilər.
Ermənilər də bu böyük güclərin dəstəyinə arxalanaraq Naxçıvan və çevrəsini
iĢğal etməyə çalıĢırdılar.
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XX əsrin əvvəllərində ermənilər bütün vasitələrdən, eləcə də
Transqafqazda olan ingilislərin dəstəyindən istifadə edərək, nəyin bahasına
olursa olsun Naxçıvanı Azərbaycandan qoparmağa çalıĢırdılar. Ermənilərin bu
iddiaları 1918-1920-ci illər arasında 70 mindən artıq naxçıvanlının soyqırımına
məruz qalmasına və Azərbaycan diplomatlarının insanı heyrətləndirəcək
miqyasda mübarizə estafetini keçməsinə səbəb oldu. Naxçıvan uğrunda
diplomatiyamız ağır mübarizə yolu keçdi və Məhəmməd xan Təkinski,
M.Y.Cəfərov, Ə.Haqverdiyev, Fariz bəy Vəkilov və Teymur bəy Makinski
kimi diplomatlarımızın adları tarixə əbədi həkk olundu.
1918-ci ilin noyabrın ilk günlərindən etibarən erməni ordusu
Azərbaycan sərhəddini keçərək Göyçə müsəlmanlarından tabe olmağı tələb
etdi. Mübarizənin ikinci istiqaməti Naxçıvana, üçüncü istiqaməti isə Qarabağa
yönəlmiĢdi. Gürcüstan-Ermənistan müharibəsini qurtarmaq üçün vasitəçi
rolunu oynayan Azərbaycan indi özü daĢnak təcavüzünə məruz qalmıĢdı ( 1, s.
74 ).
Bu dövrdə AXC-nin öz idarəsini faktiki həyata keçirə bilmədiyi
ərazilərin ermənilər tərəfindən zəbt olunmasının qarĢısını Qafqazda olan türk
orduları almıĢdı. Onların Ġrəvan quberniyası, xüsusilə Naxçıvanla bağlı
fəaliyyətləri Azərbaycan tarixinin ən Ģərəfli səhifələrini təĢkil edir. Bu zaman
türklər Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyəti qarĢısında qalsalar da, böyük
Atatürkün təbirincə desək, ―türk qapısı olan Naxçıvan‖ın türk dünyasından
qoparılmaması üçün Türkiyə dövlətinin Araz-Türk Cümhuriyyətindəki hərbi
müĢaviri Xəlil bəyin baĢçılığı altında 5 zabit və 300 əsgər Naxçıvanda
qalmıĢdır.
Naxçıvanda qurulan Araz-Türk Cümhuriyyətinin ali idarəçilik
qurumlarının və ümumiyyətlə, bu qurumun harada yerləĢməsi də
mübahisəlidir. Bu barədə müxtəlif mülahizələr mövcuddur.
ġ.Tağıyeva, N.Nəsibzadənin yazdıqlarına görə Araz Respublikasının
mərkəzi əvvəlcə Qəmərli olmuĢ, sonra isə erməni nizami hissələrinin hücumu
ilə bağlı Naxçıvana köçürülmüĢdü ( 2, s. 66 ).
Burada, xüsusilə türk alimi Ġ.E.Atnurun Naxçıvanla bağlı tədqiqatı
üzərində dayanmaq istərdik. Bu monoqrafiyada Araz-Türk hökümətinin
mərkəzi, onun liderləri ilə bağlı bir sıra dolaĢıq fikirlər mövcuddur.
Ġ.E.Atnur qeyd edir ki, Araz-Türk hökumətinin təməli Ġqdırda
qoyulmuĢdur, lakin onun bi fikri tarixi məntiqə uyğun gəlmir, çünki bu
geostrateji cəhətdən də inandırıcı deyil. Ġqdırda hökumət qurub Naxçıvanın
iĢğaldan qurtarılması tarixi məntiqə sığmır (3, s. 90). Daha sonra Ġ.Atnur ArazTürk hökumətinin baĢçısı Əmir bəyin soyadını həm Zamanbəyzadə, həm də
Vəzirov olaraq göstərir.
Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaranması və fəaliyyəti, onun Azərbaycan
Respublikası ilə əlaqələrə can atması, hökumət rəislərinin Qərbi Azərbaycan
əhalisinə dəstək verməyə çalıĢması və bu kimi baĢqa problemlər M.B.Əliyevin
əsərində geniĢ əks olunmuĢdur. Ümumiyyətlə, Araz-Türk hökuməti haqqında
etibarlı sənədlərə hələ ki, Azərbaycan arxivlərində rast gəlinməmiĢdir.
Xüsusilə, bu hökumətin tərkib və mövcud olduğu zaman kəsimi barədə lazımi
materiallar ola bilsin ki, baĢqa dövlətlərin arxivlərindədir. Lakin M.B.Əliyev
bu hökumətin tərkibi haqında öz kitabında məlumat vermiĢdir. Eyni zamanda
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o, Atnurdan fərqli olaraq, hökumət rəisinin soyadını Əmir bəy Nərimanbəyov
kimi göstərmiĢdir. Ġrəvan qəzalarında, ümumiyyətlə bu geosiyasi məkanda
tanınmıĢ Ģəxslərin fəaliyyətini M.B.Əliyev ətraflı təsvir etmiĢdir (4, s. 82-83 ).
Ġ.Musayev isə daha doğru olaraq bu cümhuriyyətin əsasən Naxçıvanda
formalaĢıb fəaliyyət göstərdiyini qeyd edir. Alimin üzə çıxardığı arxiv
sənədlərində cümhuriyyətin yaradılması üçün Ġqdır əhalisinin yox, Naxçıvan,
ġərur-Dərələyəz və Ordubad müsəlmanlarının fəaliyyəti qeyd olunmuĢdur.
1919-cu ilin əvvəllərindən baĢlayaraq, AXC-nin Ermənistan və
Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəliklərini fəaliyyəti, əsasən Araz vadisi,
Cənubi-Qərbi Qafqaz, xüsusilə Axalsix və Axalkələk qəzaları ətrafında baĢ
verən hadisələrlə bağlı olmuĢdur.
Ġngilis və erməni dairələri Naxçıvanın ilhaq edilməsi ilə əlaqədar
planlar hazırlayrkən Azərbaycanın Ġrəvandakı diplomatik nümayəndəsi Xan
Təkinski bu cəhdlərin qarĢısını almağa çalıĢırdı. 1919-cu ildən fəaliyyətə
baĢlayan X.Təkinski gəldiyi gündən bəri Ġrəvanın cənubundakı vəziyyəti Ģifrəli
teleqramlarla AXC hökumətinə bildirir, bu bölgədəki müsəlmanların müdafiəsi
və iqtisadi vəziyyətini yaxĢılaĢdırmaq üçün vəsait ayrılmasını xahiĢ edirdi.
Onun ġərur-Naxçıvan üzərindəki təzyiqi azaltmaq üçün Ermənistanın ġimalġərq sərhədlərində güc nümayiĢ etdirmək haqda təklif olunan teleqramı isə
ingilis kəĢfiyyat dəstəsi tərəfindən ələ keçirilmiĢdi.
Azərbaycan diplomatlarının Tiflis və Ġrəvandan, eləcə də Paris Sülh
konfransından göndərdiyi Ģifrəli teleqramların Batumda açılması ilə bağlı
Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəliyin baĢçısının müavini F.Vəkilov
ingilis generalı Biçə rəsmi nota göndərmiĢ, general isə öz növbəsində bu
faktların araĢdırılması üçün tədbirlər görəcəyinə söz vermiĢdi ( 5, s. 2).
KeçmiĢ Ġrəvan Quberniyası müsəlman-türk əhalisinin vəziyyətinin
öyrənilməsi, ermənilərin onlara qarĢı törətdikləri vəhĢiliklərin, Azərbaycan
ərazilərinin ilhaq edilməsinin qarĢısının qismən də olsa alınması, Naxçıvan,
Zəngəzur və digər bölgələrin toxunulmazlığının təmin olunması istiqamətində
müəyyən tədbirlərin görülməsində AXC-nin Ermənistanda diplomatik
nümayəndəliyinin açılması da çox mühüm rol oynadı ( 6, s. 111).
M.X.Təkinski Ġrəvana gəldiyi gündən Ermənistan hökumətinə
sərhədlərdə AXC-nin siyasi varlığını hiss etdirməyə çalıĢırdı.
Azərbaycan Xarici ĠĢlər nazirliyi xalqların öz müqədaratını təyin etmək
hüququnu müttəfiqlərin Transqafqazdakı missiyasına xatırladaraq, CənubiQərbi Qafqaz respublikasının ərazilərini zəbt etməyə çalıĢan Gürcüstan və
Ermənistanı yerinə oturtmasını tələb edirdi. Azərbaycan hökuməti Qafqazda
keçirilən bütün konfranslarda Cənubi-Qərbi Qafqaz problemini gündəmə
gətirməyə çalıĢmıĢdır. Hətta AXC hökuməti bu məsələni Ə.TopçubaĢov
vasitəsilə Paris Sülh konfransının gündəliyinə çıxarmağa çalıĢırdı ki, bunu
rəsmi Bakının Ə.TopçubaĢova göndərdiyi 1919- cu il 14 mart tarixli
məktubundan da görmək olar: ―Batum və Qars vilayətlərində yaranan CənubiQərbi Qafqazın müstəqilliyinin müdafiəsinə nail olun. Qarabağı, Naxçıvanı,
Sürməlini ermənilərin iddialarından müdafiə edin‖ (7, s. 71).
Aprel konfransına hazırlıq getdiyi ərəfədə AXC-nin Gürcüstan və
Ermənistandakı diplomatları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması
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üçün müttəfiqlərlə sıx əlaqə saxlayır, yerli əhalinin mövqeyini onlara
çatdırmağa çalıĢır, yerlərdəki quberniya baĢçılarına mübahisəli ərazilərə
təĢviqatçılar göndərməyini tapĢırırdılar.
Konfrans ərəfəsində ermənilər Naxçıvan məsələsini yenidən siyasi
gündəmə gətirməyə çalıĢırdılar. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Transqafqaz
konfransı ərəfəsində ġərur və Naxçıvanla bağlı həyəcanlı xəbərlər gəlməkdə
idi. Ġrəvan diplomatik nümayəndəliyinin baĢçısı M.X.Təkinskinin XĠN-ə
göndərdiyi 1919-cu il 20 aprel tarixli teleqramında, - yayılan xəbərlərə görə
ingilislərin Qarsı, ġəruru və Naxçıvanı artıq Ermənistana verdikləri bildirilirdi.
M.X.Təkinski bu variantın reallaĢacağı təqdirdə bütün müsəlman aləmi və
Ümumdünya konfransı qarĢısında Azərbaycanın etiraz səsini qaldırmağı vacib
hesab edirdi. Təkinski, bu xəbəri eĢidən Zod rayonu müsəlmanları ilə
Ermənistan hərbi dəstələri arasında artıq silahlı toqquĢmaların baĢlandığını
bildirirdi (8, s. 16).
Mart ayının sonlarında Ġrəvan qəzasının türk müsəlmanlarının
heysiyyətini alçaldan dəhĢətli bir hadisə baĢ verdi. DaĢnaklar Ġrəvan qəzasının
Qaraxac, Qədilli, Qarabağlar, Ağasıbəyli, Dəhnaz və ġahablı kəndlərinin üç
yüzə qədər qız-gəlinini yığıb Vedibasar tərəfə aparmıĢdılar. Bununla bağlı
Azərbaycan Xarici ĠĢlər Nazirliyi Tiflisdəki diplomatik nümayəndə
M.Y.Cəfərova Müttəfiqlərin Ali Komandanlığı qarĢısında ən ciddi formada
məsələ qaldırmağı, (9, s. 1) Ġrəvandakı diplomatik nümayəndə M.X.Təkinskiyə
isə Ermənistan hökumətindən qadınların buraxılmasını kəskin tələb etməyi
tapĢırmıĢdı (10, s. 18). M.X.Təkinskinin 4 apreldə verdiyi məlumatda
qadınların hələ buraxılmadığı bildirilirdi (11, s. 7).
Bu məsələ ilə bağlı martın 27-də Gürcüstandakı diplomatik
nümayəndəliyin baĢçısını əvəz edən F.Vəkilov ingilis generalı Biç ilə
görüĢmüĢ, Azərbaycan XĠN-in teleqramını generala təqdim edərək bu
rüsvayçı aksiyanın müsəlmanların izzəti-namusuna toxunduğunu və
ermənilərin bu vəhĢi addımlarının regionun sabitliyinə böyük əngəl
olacağını ona bildirmiĢdi. Ġngilis generalı diplomatik nümayəndənin
gətirdiyi xəritəyə əsasən zərərçəkən kəndlərin adları ilə tanıĢ olmuĢ və
bundan sonra Ġrəvandan ingilis nümayəndələrinə teleqraf vasitəsilə
qadınların buraxılması üçün tədbirlər görməyi əmr etmiĢdir.
Aprel ayının 2-də AXC-nin Ġrəvandakı diplomatik nümayəndəsi
M.X.Təkinski Qafqaz konfransının çağrılması və Azərbaycan tərəfindən
gündəliyə çıxarılacaq məsələlərlə bağlı Ermənistan Xarici ĠĢlər nazirliyinə nota
göndərdi. Notada Gürcüstan Cümhuriyyətinin 22 fevral tarixli, dəmiryolu,
poçt-teleqraf, gömrük, maliyyə və mal mübadiləsinə dair Zaqafqaziya
cümhuriyyətlərinə göndərdiyi anlaĢma təklifləri sadalanır və aĢağıdakı
məsələlərin konfransın gündəliyinə çıxarılacağı təklif edilirdi: 1) Qafqaz
cümhuriyyətlərinin müstəqilliyinin qarĢılıqlı tanınması və bunun təntənəli aktla
böyük dövlətlər qarĢısında elan edilməsi; 2) Qafqaz cümhuriyyətlərinin
müstəqillliyi naminə dünya sülh konqresində və lazım olan yerdə həmrəy
olmaq; 3) Müstəqilliyimizə qarĢı yaranacaq təhdidlərə qarĢılıqlı olaraq
qoruyucu və xəbərdarlıq tədbirlərinin görülməsi; 4) Bütün ərazi probleminin
qarĢılıqlı anlaĢma yolu həllinə nail olmaq, əgər anlaĢma olmazsa, onda arbitraj
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yolu ilə razılığa gəlmək və bütün cümhuriyyətlər üçün kəskin xrakter almıĢ
qaçqınlar probleminin nizama salınması tövsiyə olunurdu.
Təkinski Dağlılar Cümhuriyyəti üçün sərfəli olacağını nəzərə alıb,
konfransın 1919-cu ilin martında Bakıda çağrılmasını, mümkün olmasa,
Tiflisdə yığılmağı təklif edirdi. M.X.Təkinski ümumi maraqlar baxımından
Qars və Batumda yaranmıĢ yeni Cənubi-Qərbi Qafqaz hökumətinin də beĢinci
respublika kimi qarĢıdakı konfransda iĢtirakını vacib sayırdı.
Ermənistan cavab notasında Gürcüstanın müstəqilliyini tanıdığı kimi,
Azərbaycanın da müstəqilliyini tanıyacağını bildirir, lakin bunun böyük
dövlətlər qarĢısında rəsmi elanının Qafqazda ərazi mübahisələrinin tam həll
olunmasından sonra mümkün olacağını bildirdi. Ermənistan tərəfi sonda
Cənub-Qərbi Qafqaz Cümhuriyyətinin konfransda iĢtirakına razılıq
verməyəcəyini bildirdi (12, s. 200).
Qafqaz konfransı 1919-cu il aprelin 25-də baĢlandı. Bu artıq regionda
keçirilən ikinci konfrans idi. Azərbaycanı konfransda Xarici ĠĢlər naziri
M.Y.Cəfərov və parlament üzvləri F.X.Xoyski və X.Xasməmmədov təmsil
edirdilər (13, s. 45).
Konfransın iĢinin gediĢi haqqında müntəzəm məlumatlar verən
M.Y.Cəfəorv aprelin 29-da birinci iclasın çağırıldığını, hər respublikdan bir
nəfər olmaqla rəyasət heyəti seçildiyini bildirdi. Onun məlumatına görə
Azərbaycan tərəfindən X.Xoyski rəyasət heyətinə seçilmiĢ və iclaslara sədrlik
növbəlilik prinsipi üzrə razılaĢdırılmıĢdı.
M.Y.Cəfərovun 30 aprel tarixli teleqramından məlum olur ki, konfrans
qızğın mübahisələrlə keçmiĢ, Azərbaycan nümayəndə heyəti ərazi problemini
gündəliyə çıxarmağı və ayrıca komissiya yaratmağı tələb etmiĢ və ermənilərin
etirazları ilə qarĢılaĢdıqları təqdirdə, konfrans tərəfindən bu məsələnin
müzakirəyə çıxarılması və həlli prinsiplərini iĢləyib hazırlayacaq komissiyanın
yaradılmasını təklif etmiĢdi. Eyni zamanda Azərbaycan nümayəndələrinin
tələbi ilə konkret ərazi mübahisələri açıq saxlanılmıĢdır (14, s. 64). Konfrans
nümayəndələri qərara aldılar ki, nəticələr haqda əksər dövlətlərə məlumat
verilsin. Konfransı Qarabağ və Naxçıvanda ermənilərlə azərbaycanlılar
arasında qanlı toqquĢmlar müĢayiət edirdi. Ġrəvan quberniyasının
azərbaycanlılar yaĢayan hissəsinin Azərbaycanda qalması ermənilər tərəfindən
qeyri-mümkün hesab olunurdu.
Konfransın açılıĢı günündə Azərbaycanın Ġrəvandakı diplomatik
nümayəndəsi M.X.Təkinski XĠN-ə göndərdiyi teleqramda Yenibəyazit
ermənilərinin ġiĢqaya kəndinə hücum edib əhalini qırıb-çatdıqlarını və sonra
Cil kəndinə hücuma keçdikləri bildirilirdi. M.X.Təkinski ermənilərin
hücumunun təcili qarĢısının alınması və bu aksiyaların beynəlxalq komissiyaya
çatdırılmasını XĠN-dən xahiĢ edirdi (15, s. 22).
Britaniyalılar bu dəfə də atəĢi dayandırmaq üçün iĢə qarıĢmalı
oldular. Azərbaycan partizanları və Osmanlı könüllülərinin Naxçıvanda
Türkiyə ilə strateji əlaqə yaratmaq imkanından qorxuya düĢən Tomson
özünün müsəlmanpərəst mövqeyindən üz çevirərək ərazinin erməni
hakimiyyətinin sərəncamına verilməsini əmr etdi. Zaqafqaziya
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konfransındakı çəkiĢmələr ermənilərin denikinə qarĢı Gürcüstan və
Azərbaycanla ittifaqda birləĢməkdən imtina etmələri ilə baĢa çatdı (16).
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın Ermənistandakı diplomatik
nümayəndəliyinin baĢçısı M.X.Təkinski Naxçıvanla bağlı çox ciddi və ardıcıl
diplomatik addımlar atmıĢ, Naxçıvanın ermənilərin əlinə keçməməsinə
çalıĢmıĢdır. O, bu təhlükə ilə bağlı qabaqcadan AXC hökumətini ətraflı
məlumatlandırdı (17).
Naxçıvan tarixin ağır hökmü qarĢısında qaldığı bir zamanda, AXC-nin
Ġrəvandakı diplomatik nümayəndəsi M.X.Təkinski Azərbaycan hökumətindən
Ermənistana təzyiq göstərməyi xahiĢ etdi (18).
M.X.Təkinski 1919-cu il mayın 4-də hökumət sədrinə və Xarici ĠĢlər
nazirliyinə göndərdiyi Ģifrəli teleqramında may ayının 2-də Naxçıvana erməni
polklarının göndərildiyini və buna görə də təcili olaraq Azərbaycan ordusunun
Ermənistanla sərhədlərə cəmləĢdirilməsinin zəruri olduğunu bildirdi.
M.X.Təkinski göndərdiyi teleqramlarda dönə-dönə vurğulayırdı ki, Naxçıvan
qəzası müqavimətə hazırdır, lakin ingilislərin Ermənistanın xeyrinə müdaxilə
edəcəyindən çəkinirlər. Ona görə də səfir mayın 4-də göndərdiyi baĢqa bir
teleqramda AXC hökumətinin rəyini öyrənməyə çalıĢırdı. ‖Naxçıvanlılar
məndən necə hərəkət etməyi soruĢurlar və bilmək istəyirlər ki, əgər müqavimət
göstərərlərsə, Azərbaycandan onlara kömək göndəriləcəkmi‖ (19).
M.X.Təkinski də öz növbəsində Ermənistanın hərəkətlərinə qarĢı bütün
diplomatik vasitələrdən istifadə edirdi. O, mayın 3-də Ermənistan Xarici ĠĢlər
Nazirliyinə, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan bölgəsinə
qoĢun yeridilməsi ilə bağlı etiraz notası təqdim etdi. Notada Ermənistan
hökumətinə mübhaisəli ərazi probleminin Qafqaz konfransındakı
nümayəndələri vasitəsilə həlli variantının daha konstruktiv olduğu
xatırladılırdı.
Ġngilis-erməni
tərəfdaĢlığının
təhdidlərinə
baxmayaraq,
müsəlmanların ümumi qərarına görə müsəlman hərbi hissələri “Qurd
qapısı”nı
tutdular
və
erməni qoĢunlarını Naxçıvan ərazisinə
buraxmamaq qərarına gəldilər (20).
Ermənilərin hücum edəcəkləri günü qabaqcdan narahatlıqla xəbər verən
M.X.Təkinskinin XĠN-ə göndərdiyi 13 may tarixli teleqramında bildirilirdi:
―Mayın 14-də Naxçıvanın ermənilər tərəfindən tutulacağı gözlənilir. Heç
olmazsa, xəbər verin, Naxçıvan məsələsi sizi maraqlandırırmı‖ (21).
AXC-nin Ermənistandakı diplomatik nümayəndəsi M.X.Təkinski
hadisələrə seyirçi qalmadı və həmin dövrdən baĢlayaraq Naxçıvanın erməni
idarəçiliyindən azad olunması uğrunda diplomatik mübarizəni daha qızğın
davam etdirməyə baĢladı. M.X.Təkinski uzaqgörən diplomat kimi ingilislərin
artıq Ġrəvanı tərk etdiklərini görüb Azərbaycan hökumətinə hərəkətə
baĢlamağın əsl məqamı olduğunu bildirdi. Bunun üçün də M.Təkinski ġərurNaxçıvan rayonunda hərbi təĢkilatları gücləndirmək üçün Azərbaycan
hökumətindən vəsait tələb edirdi (22).
M.Təkinski Naxçıvanda yerli özünümüdafiə dəstələrinin yaradılmasına
bilavasitə yardım göstərirdi. Naxçıvan məsələsinin birdəfəlik Azərbaycanın
xeyrinə həll olunması üçün Ġrəvan diplomatik nümayəndəliyinin göstərdiyi
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səylər Azərbaycanın diplomatik missiyası tarixində xüsusi mərhələni təĢkil edir
(23).
Təkinskinin Ġrəvandan göndərdiyi teleqramlardan birində (13 iyun
1919-cu il) deyilirdi ki, ġərur-Naxçıvan bölgəsində 6 minədək hərbi hissələr
toplanmıĢdır. Ġngilislərin təsdiq etdiyi kimi, bunlar heç də keyfiyyətcə erməni
dəstələrindən aĢağı deyildir. Hərbi əməliyyatlar baĢlarsa bunların sayı 10 minə
çata bilər. Təkinski bu məktubunda təklif edirdi ki, həmin 6 min əsgər
Zəngəzurla sərhədlərdə və dağlarda yerləĢdirilsin. Eyni zamanda o, bu
dəstələrin maddi təchizatının çətin olduğunu qeyd edirdi. Bununla bağlı
Təkinski öz kuryerini Naxçıvana göndərdiyini yazırdı (24, s. 16).
Ġyunun sonlarında Təkinskinin dəqiq məlumatlarına əsasən Naxçıvan,
ġərur, Vedibasar, ġahtaxtı erməni qoĢunları tərəfindən tutulmuĢ və
Ermənistanın inzibati idarələri yaranmıĢdı. Naxçıvan Milli ġurası
M.X.Təkinskidən Xatisyan və ingilis generalı Devinin vədlərinin əksinə olaraq
Ermənistanın hakimiyyət orqanlarının
əhalidən silah, mebel, tikinti
materialları və b. vəsaitlər tələb etməsini, bir sözlə camaatı yağmaladıqlarını
müttəfiq komandanlığa çatdırmağı xahiĢ edirdi. Müttəfiq komandanlığının bu
özbaĢınalıqlara son qoymasını yerli əhali də tələb edirdi (25).
Göründüyü kimi ermənilərin haqsız ərazi iddiaları Naxçıvan
regionunda böyük faciələrə yol açmıĢ, geniĢ miqyaslı türk-müsəlman
soyqırımlarının baĢ verməsinə səbəb olmuĢdur. Öz əməllərinə görə həmiĢə
cəzasız qalacaqlarına və heç bir beynəlxalq hüquqi təĢkilat tərəfindən
mühakimə olunmayacaqlarına əmin olan ermənilər anti-Azərbaycan
fəaliyyətlərini sonrakı dövrlərdə də davam etdirmiĢlər.
Bütövlükdə Güney Qafqazı, xüsusilə də ġimali Azərbaycanı özlərinin
nüfuz dairəsinə keçirməyə, Rusiya və Türkiyəni buradan sıxıĢdırmağa çalıĢan
Qərb dövlətləri, ilk növbədə isə Ġngiltərə və ABġ bu dövrdə yaranmıĢ yerli
Ģəraitdən istifadə edərək, Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində təsirlərini
artırmağa cəhdlər göstərirdilər. Bu cəhdlər ermənilərin həmin bölgələri ələ
keçirmək niyyətləri ilə üst-üstə düĢdüyündən onlar bir-birlərindən qarĢılıqlı
surətdə faydalanmağa çalıĢırdılar.
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РЕЗЮМЕ
ЭЛЬЧИН ЗАМАНОВ
НАХЧЫВАН В КАВКАЗСКОЙ ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКИХ
ДЕРЖАВ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Версальская конференция заложила основу нового этапа в
международных отношениях и определила военно-политическую миссию
великих держав в установлении нового миропорядка. Нахчыван,
играющий роль важного геополитического региона в политических
подходах в отношении к Южному Кавказу ведущих стран мира: США,
Англии, Франции, Турции и Германии, встал одним из вопросов в
повестке событий. Представители Азербайджана на Версальской
конференции вели борьбу против деяний армянского правительства по
исполнению захватнических намерений о присоединений к себе древних
азербайджанских земель: территории Нахчывана, Шарур-Дарелеяза,
также
Юго-Западную
Кавказскую
Тюркскую
Республику
и
насильственных актов дашнаков на этих территориях. Об этом 19 августа
А.М.Топчибашов
представил
специальную
ноту
возражения
председателью Мирной конференции. В ноте было указано, что в то
время, когда азербайджанская делегация с нетерпением ждет дня своего
выступления перед Мирной конференцией о признании независимости
республики, делается попытка вмешательства в вопросы, входящие в
компетенции этой конференции, насильственно изменяется территория
Кавказского Азербайджана, а его населения выгоняется из своих родных
мест. Азербайджанская мирная делегацие получила официальные
сведения от своей страны о том, что Карсская область, Нахчыванский,
Шарурско-Дерелеязский и Сурмалинский уезды Ириванской губернии,
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также другая часть этой губернии присоденена к Армянской Республике.
После падения царской России до заключения Московского и Карсского
договоров военно-политической опорой и гарантом беспомощного
Нахчывана, подверженного опасным, авантюрным политическим играм
США и Англии, стала только Турция. Следует отметить, что военнополитическая поддержка Азербайджана со стороны Турции, в частности
оказание вооруженной помощи Нахчывнскому, Зангезурскому и
Карабахскому регионам стало более активным после образования
Азербайджанской Демократической Республики. Несмотря на сложность
международной обстановки Оттоманская Турция не стала равнодушной в
отношении к исторической судьбе Азербайджана, в том числе
Нахчывана. Нахчыван с силу своего географического значения всегда
занимал особое место во внешней политике Турции. Нахчыван,
расположенный на пересечении четырех стран, имел и меет большое
стратегическое и политическое значение.
Ключевые слова: Азербайджана, Версальская конференц,
Нахчыван, Кавказско Тюркская Республика
SUMMARY
ELCIN ZAMANOV
NAKHCHIVAN IN THE SOUTHERN CAUASUS POLICY OF GREAT
COUNTRIES IN THE EARLY XX CENTURY
The Versal conference established the beginning of new period and the
military-political missions of super states in the formation of new world system
in the international relations. Nakhchivan that played the role of an important
geopolitical region in the political approaches related to the Southern Caucasus
of the leading countries of the world, like the USA, England, France, Turkey
and Germany was one of the main issues in the agenda of the events. The
delegates of Azerbaijan who attended Versal Peace Conference were against
the intentions of the Armenian government to annex the ancient Azerbaijani
lands Nakhchivan and Sharur- Daralayaz and Southern-Western Caucasus
Turkish Republic which located in the Caucasus and fought against the actions
of violence committed by the dashnaks in these areas. A.M. Topchubashov
submitted a special note of protest related to this issue to the chairman of the
conference on August 19. The note said that important events took place in our
country, the issues which were in the power of the Peace conference were
interfered, the area of Caucasus Azerbaijan was violently changed, its
population were displaced from their lands, while the Azerbaijan delegation
looked forward to make a report in front of the Peace conference on the
recognition of the independence of the republic. Azerbaijan peace delegation
received an official information from its country about the annexation of the
Kars province, Nakhchivan, Sharur-Daralayaz, Surmali regions of the Irevan
province and a part of the Irevan region to the Armenian Republic. For the
helpless Nakhchivan that underwent dangerous and venturesome political
games of the USA and England the only military-political foothold and
guarantee was Turkey from the time the Tzar Russia was overthrown to the
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signing of the Moscow and Kars treaty. It must be noted that Turkey’s
political- military support to Azerbaijan, first of all, its armed support to the
regions of Nakhchivan, Zengezur and Garabagh became more active after the
establishment of the Azerbaijan People’s Government. In spite of tense
international situation Ottoman Turkey didn’t remain indifferent to the
historical fate of Azerbaijan, particularly of Nakhhivan. Nakhchivan always
held a significant place in the foreign policy of Turkey for its geographical
importance. The land of Nakhchivan which is located at the intersection of four
countries is of great strategical and political significance.
Key words: Azerbaijan, Versal conference, Caucasus Turkish
Republic, Nakhchivan
(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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XARĠCĠ SĠYASƏT STRATEGĠYAMIZ AZƏRBAYCANIN
GƏLƏCƏYĠNĠN ETĠBARLI TƏMĠNATIDIR
Məqalədə müstəqil Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət
strategiyasının formalaĢmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu, onun
xarici siyasət sahəsində müəyyənləĢdirdiyi əsas istiqamətlər və bu sahədə
qazanılan uğurlardan danıĢılmıĢdır.
Açar sözlər: Azərbaycan , xarici siyasət, uğur, beynəlxalq, strategiya
Müstəqillik əldə edildikdən sonra gənc respublikamızın üzləĢdiyi bir
sıra çətinliklər və problemlər müstəqliyimiz üçün ciddi təhlükə yaradırdı.
Azərbaycanın cəlb edildiyi Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
müharibəsinin yaratdığı çətinliklər və müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycana
səriĢtəsiz rəhbərlik üzündən yaranan problemlər bu ölkəni parçalanmağa və
müstəqilliyini itirməyə doğru sürükləyirdi. Qeyd olunan dövrdə Azərbaycanın
müstəqilliyindən və müstəqil xarici siyasətindən söz gedə bilməzdi.
Azərbaycanın xarici siyasətini bir müddət bütövlükdə Rusiyaya meyillilik
strategiyası təĢkil edirdi. Beynəlxalq və regional baxımdan tamamilə səhv olan
bu siyasətə imperiyanı qoruyub saxlamaq və Azərbaycanın bu qurumun
tərkibindən ayrılmasına yol verməməkdən baĢqa bir ad vermək olmazdı.
1991-1992-ci illərdə xarici siyasət sahəsində respublikamızın
beynəlxalq aləmdə mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə yönəldilən ardıcıl
kursun hazırlanıb həyata keçirilməməsi, məsuliyyətsiz bəyanatlar
Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna olduqca mənfi təsir göstərirdi. Bütün
bunlar dünya və region dövlətləri ilə münasibətləri kəskinləĢdirirdi (1).
Məhz belə çətin Ģəraitdə, Azərbaycan kimi bir dövlətin dünya
xəritəsindən silinmək təhlükəsi yarandığı bir zamanda xalqın təkidi və tələbi ilə
hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev Azərbaycanın siyasi səmasında günəĢ
kimi parlayaraq öz xilaskarlıq missiyasına baĢladı.
1993-cü ilin ikinci yarısından etibarən hazırlanıb həyata keçirilən xarici
siyasətimiz Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Məhz onun
təĢəbbüsü və rəhbərliyi altında Azərbaycanın xarici siyasət kursu özünün
mahiyyəti və məzmunu etibarilə elmi əsasda dərindən düĢünülmüĢ
konsepsiyaya söykənərək hazırlanmağa baĢlandı. Lakin nə qədər yaxĢı
hazırlanmıĢ bir konsepsiya olsa da, həyata keçirilməsi üçün əlveriĢli Ģərait
yaradılmazsa, həmin konsepsiya kağız üzərində qalar (15). Odur ki, hər Ģeydən
əvvəl yeni xarici siyasət xətti üçün dinc Ģərait təmin edilməli idi. Bunun üçün
müharibəni dayandırmaq və daxildə sabitlik yaratmaq lazım idi. Bu məqsədlə
də 1994-cü ilin mayında Ermənistanla atəĢkəsə nail olunması, qanunsuz hərbi
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birləĢmələrin buraxılması və ölkə daxilində sabitlik yaratmaq yolunda atılan
addımlar sayəsində yeni xarici siyasət xəttinin ardıcıllıqla həyata keçirilməsi
üçün lazım olan əlveriĢli Ģərait yarandı. Ancaq bundan sonra, sakit bir Ģəraitdə
dərindən düĢünülmüĢ, hərtərəfli ölçülüb-biçilmiĢ yeni və fəal xarici siyasət
xəttinin həyata keçirilməsinə baĢlandı. Buraxılan səhvləri, yol verilmiĢ
nöqsanları nəzərə alaraq beynəlxalq aləmdə atılacaq hər bir addımda ehtiyatla
hərəkət etmək, daxili məsələlərə, birinci növbədə iqtisadi islahatlar məsələsinə
diqqəti artıraraq qüvvə toplamaq lazım idi. Xarici siyasətlə daxili siyasəti üzvü
vəhdət halında uzlaĢdıran ulu öndər yeni dövrün tələblərini və müstəqil
dövlətimizin qarĢısında duran vəzifələri də nəzərə alaraq Azərbaycanın
çiçəklənməsini,
iqtisadi
yüksəliĢini
və
beynəlxalq
nüfuzunun
möhkəmlənməsini təmin edən xarici siyasət konsepsiyasını hazırladı və həyata
keçirdi.
Heydər Əliyev bütün amilləri nəzərə alıb ağlın, zəkanın, zəngin
təcrübənin gücünə arxalanaraq Azərbaycanda yeni xarici siyasət kursunun əsas
istiqamətlərini müəyyən etdi. Bu yeniləĢmiĢ xarici siyasət xətti ilk növbədə bir
sıra ən mühüm və ən baĢlıca təxirəsalınmaz vəzifələri yerinə yetirməli idi.
Həmin vəzifələrdən biri Azərbaycanı beynəlxalq aləmdəki təcrid vəziyyətindən
çıxarmaq, Azərbaycan əleyhinə yaradılmıĢ fikir cəbhəsini darmadağın etmək,
haqq iĢimizi dünya dövlətləri və dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdıraraq,
respublikamız ətrafındakı informasiya blokadasını yarmaqdan ibarət idi. Digər
mühüm vəzifələrdən biri də bəzi dövlətlərlə münasibətlərdə yaradılmıĢ
gərginliyi aradan götürməkdən, xarici ölkələrlə münasibətdə tarazlaĢdırılmıĢ
xarici siyasət xəttini təmin etməkdən ibarət idi.
Xarici siyasət konsepsiyasını açıqlayan ümummilli lider Heydər Əliyev
hələ 1993-cü ilin oktyabrında prezident seçilməsi ilə əlaqədar keçirilən
andiçmə mərasimində demiĢdir: ―Bizim xarici siyasətimiz sülhsevər siyasətdir,
biz hər bir dövlətin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə toxunmaq məqsədi
güdmürük. Lakin eyni zamanda nəyin bahasına olursa olsun respublikanın
suverenliyini, müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü xarici siyasət vasitəsilə
təmin etməyə çalıĢacağıq. Güman edirəm ki, bundan sonra görülən iĢlər
Azərbaycanın daha geniĢ tanınmasına Ģərait yaradacaqdır və respublikamız
dünya dövlətləri birliyində öz layiqli yerini tutacaqdır‖ (2).
Heydər Əliyev Müstəqil Azərbaycan Respublikasının demokratik, dünyəvi,
hüquqi dövlət qurucusu olmaqla yanaĢı, özünün siyasi dühası ilə düĢünülmüĢ
və düzgün seçilmiĢ xarici siyasət kursu sayəsində qısa bir müddətdə çətinlikləri
aĢaraq Azərbaycanı dünyaya tanıtdı.
Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqe sahibi
olmasını təmin etmək, onun zorla cəlb edildiyi Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqiĢəsinin həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq məqsədilə Heydər
Əliyevin xarici ölkələrə tarixi səfərləri baĢladı.
Ulu öndərin 90-cı illərin əvvəllərində Fransaya, Türkiyəyə, Rusiya
Federasiyasına, Böyük Britaniyaya, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarına və digər
ölkələrə rəsmi səfərləri, keçirdiyi görüĢlər, eləcə də, dünya dövlətlərinin
respublikamıza gələn nümayəndələri ilə aparılan danıĢıqlar Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdəki təcrid vəziyyətindən çıxmasında, müstəqilliyinin
təminatında, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında və
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Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətli
rol oynadı.
Xarici siyasətimizin vəzifələri, onun baĢlıca istiqamətləri, əsas
prinsipləri, milli mənafe və yerli Ģəraitdən gələn xüsusiyyətləri ulu öndərin
çıxıĢlarında, konkret göstəriĢlərində, beynəlxalq aləmdə atdığı əməli
addımlarında inkiĢaf etdirilərək təkmil bir proqrama çevrilmiĢdir. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin proqram xarakterli xarici siyasət konsepsiyası
Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ilin noyabrında qəbul edilmiĢ
Konstitusiyasında qanunvericilik yolu ilə təsbit olundu (3).
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasətində əsasən aĢağıdakı
istiqamətlər diqqət mərkəzində saxlanılmıĢdır:
– Rеgiоn dövlətləri ilə qаrĢılıqlı fаydаlı əməkdаĢlığа əsаslаnаn mеhribаn
qоnĢuluq münаsibətlərinin qurulmаsı;
– Türkdilli dövlətlərlə bütün sаhələrdə yахındаn əməkdаĢlıq еtmək və sıх
münаsibətlərin yаrаdılmаsı;
– Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin əsаs iĢtirаkçısı və bеynəlхаlq
siyаsi prоsеslərə ən güclü təsir еtmək imkаnlаrınа mаlik оlаn Аmеrikа
BirləĢmiĢ ġtаtlаrı ilə хüsusilə yахın əlаqələrin qurulmаsı;
– Аvrоpа Ġttifаqı ölkələri ilə sıх intеqrаsiyа siyаsətinin həyаtа kеçirilməsi;
– Bеynəlхаlq və rеgiоnаl təĢkilаtlаrlа qаrĢılıqlı əlаqələrin qurulmаsı və оnlаrın
iĢində fəаl iĢtirаk еtmək;
– Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində Rusiyа fаktоrunu gözаrdı еtməmək.
Azərbaycan Respublikasının dünyanın aparıcı dövlətləri və region
dövlətləri ilə əlaqələri beynəlxalq hüquq normalarına, beynəlxalq prinsiplərə
tam uyğun tərzdə, mehriban qonĢuluq və qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıq
Ģəraitində yenidən quruldu. Regionda nüfuz sahibi olan və regiona təsir
imkanlarına malik ölkələrlə qarĢılıqlı faydalı münasibətlərin yaradılmasına
xüsusi diqqət yetirildi. Bu baxımdan Rusiya ilə münasibətlərdə dəyiĢiklik
edildi, qısa müddətdə bu ölkə ilə gərginlik aradan qaldırıldı və əməkdaĢlıq
geniĢləndirildi. Azərbaycan Respublikası MDB üzvlüyünə daxil oldu. Ulu
öndər qeyd edirdi ki, ―Biz MDB çərçivəsindən kənarda olduğumuz vaxtdakı
vəziyyətimizi araĢdırdıq və belə qənaətə gəldik ki, MDB çərçivəsindən kənarda
qalmaq ölkənin qarĢısında duran problemlərin həllinə kömək etmir‖ (5).
Prezident Heydər Əliyev son dərəcə təcrübəli dövlət baĢçısı, yetkin
siyasi xadim olaraq xarici siyasət sahəsində çox çətin, mürəkkəb vəzifələrin
öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlmək bacarığı nümayiĢ etdirdi, Azərbaycana,
onun yeni siyasət xəttinə və mövqeyinə inam yaratdı. Azərbaycan tezliklə
dünyanın bütün aparıcı dövlətlərinin diqqət mərkəzinə çevrildi. Ulu öndərin
çoxtərəfli gərgin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan Respublikası Avropa
ġurasına bərabərhüquqlu üzv qəbul edilərək ümumavropa ailəsinə qoĢuldu və
burada öz layiqli yerini tutdu.
ABġ-ın siyasət aləminin tanınmıĢ xadimlərindən sayılan Zbiqnev
Bzejinski Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin siyasi
təhmin və uzaqgörənliyini yüksək qiymətləndirmiĢdir. Zbiqnev Bzejinski
Corcnon Universitetindəki görüĢ zamanı Heydər Əliyevi Azərbaycanda
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demokratıyanın və fikir plüralizminin, yeni iqtisadi və siyası münasibətlərin
qarantı adlandırdı (6).
Dünyanın aparıcı dövlətləri, xüsusi ilə də ABġ-la münasibətlərin
nizama salınıb qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıq istiqamətində inkiĢaf etdirilməsi
sahəsində Heydər Əliyevin xidmətləri misilsizdir. 1994-cü ilin sentyabrında
―Əsrin müqaviləsi‖nin imzalanması Azərbaycan Respublikasının dünya və
region dövlətləri ilə əməkdaĢlığında dönüĢ mərhələsinin baĢlanğıcı oldu.
―Əsrin müqaviləsi‖nin əhəmiyyətindən bəhs edən ümummilli lider Heydər
Əliyev demiĢdir: ―Əsrin müqaviləsinin imzalanması ilə Azərbaycan Xəzər
dənizi və onun enerji ehtiyatlarını bütün dünyanın üzünə açdı və bu hadisənin
ölkənin gələcəyi üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu tarixçilər yazacaqlar‖
(7). ―Əsrin müqaviləsi‖nin bağlanması ilə Azərbaycan Respublikasının
geniĢlənən və möhkəmlənən beynəlxalq əlaqələri zəminində Azərbaycanın
haqq iĢi də dünya ölkələrinə tanıdıldı. Dünyanın aparıcı dövləti olan ABġ
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı. MünaqiĢənin dinc yolla, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini dəstəkləyən ABġ-ın o vaxtkı prezidenti Bil
Klinton bəyənatında deyirdi: ―Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və
müstəqilliyini dəstəkləməkdə davam edir. GeniĢ səpkili əlaqələri inkiĢaf
etdirməklə biz Amerika- Azərbaycan əlaqələrini geniĢləndirəcək, əbədi olaraq
suveren və çiçəklənən Azərbaycan dövlətinin qurulmasında Heydər Əliyevin
səylərinə kömək etməkdə davam edəcəyik‖ (8).
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli
istiqamətində ulu öndərin gərgin diplomatik səyləri böyük uğurlarla
nəticələndi. ATƏT-in BudapeĢt, Lissabon və Ġstanbul zirvə toplantılarında
Azərbaycanın haqlı mənafelərini əks etdirən prinsipləri birmənalı Ģəkildə
dəstəkləndi. Xüsusilə Lissabon Sammitində ATƏT-in 54 üzvündən 53-ü
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi
olmasını qəbul etdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev regionda möhkəmlənmək uğrunda
mübarizə aparan dünyanın müxtəlif güc mərkəzləri arasında Azərbaycanın
milli mənafeyini ifadə edən xarici siyasət kursunun tarazlığını təmin etməyi
bacardı. Bütün bunların sayəsində Azərbaycan çoxĢaxəli diplomatik əlaqələr
qura bilmiĢ və ən nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatların, birliklərin, iqtisadi və
maliyyə qurumlarının üzvü olmuĢdur. Azərbaycan indi BMT, ATƏT, Avropa
ġurası, MDB, GÜAM, Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı, Qara dəniz Ġqtisadi
ƏməkdaĢlıq TəĢkilatında və digər beynəlxalq qurumlarda təmsil olunur.
Azərbaycan 1994-cü ildən NATO-nun ―Sülh Naminə TərəfdaĢlıq‖ proqramına
qoĢulmuĢdur.
Ulu öndərin uzaqgörən siyasətinin nəticəsi olaraq Avropa Birliyinin
dəstəyi ilə həyata keçirilən ―Böyük Ġpək Yolu‖ layihəsi Azərbaycan
Respublikasının sosail-iqtisadi inkiĢafına və modernləĢməsinə böyük təkan
vermiĢ oldu.
Xalqımızın haqlı narazılığına səbəb olan məlum 907-ci düzəliĢindən
sonra ABġ Prezidenti və Dövlət Katibinin konqresə müraciəti əsasında
qüvvəsinin dayandırılmasını Heydər Əliyevin siyasətinin böyük uğurlarından
saymaq olar.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun Azərbaycan
üçün açdığı imkanları Cenevrədə Ġnformasiya Cəmiyyəti sammitindəki
nitqində dəyərləndirən Prezident Ġlham Əliyev demiĢdir: ―Ölkəmizin əlveriĢli
coğrafi-siyasi mövqeyi Azərbaycanı ġərq-Qərb, ġimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizlərinin vacib hissəsi etmiĢdir. Bu nəqliyyat dəhlizləri vasitəsilə
Azərbaycana yeni bizneslər və yeni informasiya növləri axıb gəlir‖ (9).
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əlaqələrinin istər Asiyada, istər
Avropada, istər Latın Amerikasında və digər qitələrdə geniĢlənməsi, siyasi
nüfuzunun artması onun BMT Təhlükəsizlik ġurasına qeyri–daimi üzvü
seçilməsinə səbəb oldu. Bu səsvermədə ölkəmiz 155 səs qazanmıĢdır. Bu isə
dünya ölkələrində Azərbaycanın siyasi nüfuzu demək idi. Dövlətimiz ilk dəfə
olaraq BMT Təhlükəsizlik ġurasına bir ay müddətində sədrlik etmiĢdir. Heç də
təsadüfi deyil ki, Azərbaycan bu nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatda ədalətli,
prinsipial mövqe ilə çıxıĢ edir. Bu da, öz növbəsində, ölkənin nüfuzuna yeni
dividentlər gətirir. Möhtərəm Prezidentimizin dediyi kimi, ―...Azərbaycan
Təhlükəsizlik ġurasında ədalətli və beynəlxalq hüququ müdafiə edir. Təsadüfi
deyil ki, bu gün Azərbaycan dünyanın qlobal məsələləri ilə bağlı çox fəal və
geniĢ müzakirələr aparır, biz dünyanın aparıcı ölkələri ilə daim təmasdayıq və
bizim prinsipial mövqeyimiz qiymətləndirilir‖ (16).
Azərbaycan QoĢulmama Hərəkatına üzv olarkən dünya birliyinin
mütləq əksəriyyətinin dəstəyini qazanmıĢdır. Bu dəstək dərhal QoĢulmama
Hərəkatının zirvə görüĢündə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqiĢəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini əks etdirən qətnamədə də öz
əksini tapmıĢdır.
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətdə rəhbər tutduğu vəzifə və
prinsiplərin əsas istiqamətləri aĢağıdakılardır:
-Ölkənin müstəqilliyini, suverenliyini və beynəlxalq aləmdə tanınmıĢ
sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü qorumaq, onun təhlükəsizliyini
regional və beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi ilə sıx əlaqələndirmək;
-Azərbaycanın bütün beynəlxalq və regional təĢkilatlarda təmsil olunması,
sivil birgəyaĢayıĢ qaydaları ilə tənzimlənən böyük dünya siyasətinə qatılması,
beynəlxalq və regional münasibətlərin həllində fəal iĢtirak etməsi zəmnində
dünyanın siyasi xəritəsində yerinin möhkəmlənməsinə nail olmaq;
-Dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu, qarĢılıqlı-faydalı əməkdaĢlıq
əlaqələri yaratmaq, bu əlaqələrdən Respublikanın iqtisadiyyatının, elminin və
mədəniyyətinin inkiĢafında səmərəli amil kimi istifadə etmək;
-Mənafeyi Azərbaycan dövlətçilik və milli mənafeləri ilə uyğun gələn
dövlətlərlə tərəfdaĢlıq və müttəfiqlik münasibətləri yaratmaq, Respublikanın
beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi üçün onların imkanlarından istifadə
etmək;
-Ölkənin demokratiya və azad bazar iqtisadiyyatı yolu ilə irəliləməsi, müstəqil
daxili və xarici siyasət yeritməsi üçün əlveriĢli beynəlxalq Ģəraitin bərqərar
olunmasına çalıĢmaq;
-Əhalinin əsas hüquq və azadlığının qorunmasına yönəlmiĢ beynəlxalq
normaların həyata keçirilməsinə Ģərait yaratmaq;
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-Regionda gərginliyin aradan qaldırılmasına və mehriban qonĢuluq
münasibətlərinin yaradılmasına səy göstərmək;
-Azərbaycanda xarici təzyiqlərin qarĢısını alan və ya onları minimuma endirən
beynəlxalq himayə mexanizminin yaradılmasına nail olmaq;
-Dövlətin bütün beynəlxalq, regional, iqtisadi, elmi-texniki, mədəni, humanitar
və s. təĢkilatlarda fəal iĢtirakına çalıĢmaq;
-Xalqın mənafeyinə tabe edilmiĢ xarici iqtisadi siyasət yeritmək, ölkə
iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası üçün bütün xarici və
daxili amillərdən bəhrələnmək;
-Xarici ölkələrlə elmi, mədəni, humanitar əlaqələr və geniĢ informasiya
mübadiləsi mexanizmləri yaratmaq və s
-Xalqların və millətlərin öz müqəddəratlarının təyin hüququna hörmət etmək,
insan hüquqlarını və haqlarını qorumaq;
-Separatizmə, terrorizmə, dövlətlərin və xalqların təhlükəsizliyinə, maddi və
mənəvi həyatına ziyan verə biləcək digər neqativ hallara qarĢı mübarizə
aparmaq;
-BəĢəriyyəti və ayrı-ayrı xalqları narahat edən qlobal problemlərin həlli
istiqamətində birgə çalıĢmaq, bütün səyləri birləĢdirmək;
-Ġkitərəfli əlaqələrdə beynəlxalq hüquq normalarının və sivil birgəyaĢayıĢ
qaydalarını, baĢqa dövlətlərin, regional və beynəlxalq birliklərin mənafelərini
nəzərə almaq.
Xarici siyasətimiz bütün istiqamətlər üzrə uğurla yürüdülməkdədir.
Bakıda mütəmadi keçirilən beynəlxalq konfranslar, simpoziumlar, qlobal
məsələlərin müzakirəsi ilə bağlı mötəbər siyasətçi və alimlərin iĢtirak etdiyi
toplantılar və s. ölkəmizin uğurlu xarici siyasət imkanlarından xəbər verir.
Beynəlxalq Humanitar və Ġnternet Ġdarəçilik forumunun, Birinci Cənubi
Qafqaz forumunun, ilk Avropa oyunlarının və digər beynəlxalq səviyyəli
mühüm tətbirlərin Bakıda keçirilməsi ölkəmizin beynəlxalq imicinin yüksək
səviyyəsinin təsdiqi üçün kifayətdir.
Azərbaycanın milli mənafeyi və maraqlarının təmin edilməsi, xüsusilə
Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı prinsipial mövqedən çəkinməmək
dövlətimizin xarici siyasət kursunun bu günki əsas vəzifəsi hesab olunur. Ġlk
növbədə erməni lobbisinin antiazərbaycan təbliğatının, eləcə də, böyük
dövlətlərin siyasətçilərinin erməni yalanlarına uymasının qarĢısını almaq və
münaqiĢənin dinc yolla, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə nail
olmaqdır. YAP-ın yubley mərasimində Prezident Ġlham Əliyev bu məsələyə
toxunaraq demiĢdir: ―Brinci, erməni lobbisi bizim əsas düĢmənimizdir. Mən
bunu bir neçə dəfə demiĢəm, bir daha da demək istəyirəm, heç kimdən
çəkinmədən, bizim düĢmənimiz erməni lobbisidir. Çünki Ermənistan bir ölkə
kimi heç bir əhəmiyyət daĢımır. O, faktiki olaraq müstəmləkədir, forpostdur,
xaricdən idarə olunan, qədim Azərbaycan torpağında süni Ģəkildə yaradılmıĢ
bir ərazidir. Erməni lobbisi isə bizim əsas düĢmənimizidir və biz də onlar üçün
düĢmənik. Əslində, bizim onlarla düĢmənçiliyimiz onların bizə qarĢı olan
düĢmənçiliyndən qaynaqlanır‖. (10)
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun müasir dünya
reallıqları nəzərə alınmaqla, uğurla davam etdirilməsi sayəsində ölkəmizin
beynəlxalq aləmdəki rolu və nüfuzu gün-gündən möhkəmlənməkdədir. Bu gün
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Azərbaycan regionun söz sahibi olan ən qüdrətli dövlətinə çevrilmiĢ və inkiĢaf
etmiĢ ölkələr sırasına daxil olmaq yolu ilə irəliləyir.
Dünya Ġqtisadiyyatı Forumunun hazırladığı Qlobal Enerji Arxitekturası
Göstəriciləri Ġndeksinə görə Azərbaycan 105 ölkə arasında 42-ci sırada yer
almıĢdır.(11) Bu göstərici gənc respublikamız üçün hələlik qənaətbəxĢdir. Ulu
öndər Heydər Əliyevin dərindən düĢünülmüĢ uzaqgörən enerji diplomatiyası
nəticəsində Azərbaycan Xəzər dənizinin nəhəng enerji potensialını ilk
mənimsəyən və regionun inkiĢafında keyfiyyətcə yeni Ġqtisadi Model
formalaĢdıran bir dövlət olaraq, Avropa və Asiya arasında əlaqələrin
geniĢləndirilməsində mühüm rol oynayır. Azərbaycan Qafqaz nəqliyyat
dəhlizinin inkiĢafında və nəhəng layihələrin gərçəkləĢməsində regional gücə
və dünyanın enerji mərkəzlərindən birinə çevrilmiĢdir.
Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri sırasında beynəlxalq
iqtisadi təĢkilatlarla əməkdaĢlıq, enerji layihələrinin hazırlanması və
reallaĢması, iki qitə arasında nəqliyyat dəhlizi funksiyasını yerinə yetirmək
kimi istiqamətlər vacib yer tutur. Azərbaycan bu sahələr üzrə sistemli
proqramlar həyata keçirən yeganə Qafqaz ölkəsidir.
Trans Anadolu təbii qaz boru xətti (TANAP) adlı enerji layihəsinin
timsalında isə Bakı müstəqil enerji siyasəti aparmağa tam hazır olduğunu
nümayiĢ etdirdi. Azərbaycan bu sahədə öz maraqlarını qətiyyət və inamla
qorumağa qadirdir Azərbaycan bütün dövlətlərlə bərabər hüquqlu əsasda
əməkdaĢlıq edir. Güclü dövlətlər Azərbaycanın ədalətli mövqeyi ilə
hesablaĢmalı olublar. Bu, xarici siyasətdə əhəmiyyətli bir məqamı ifadə edir.
Azərbaycan Cənubi Qafqazın yeganə dövlətidir ki, balanslaĢdırılmıĢ
xarici siyasəti uğurla həyata keçirir. Bakı böyük dövlətlərin regiondakı
maraqlarını məharətlə tarazlaĢdırır. Azərbaycan bununla milli maraqlara cavab
verən geosiyasi divident əldə edir. ABġ və Avropa ilə əməkdaĢlıq
münasibətləri yeni səviyyəyə qalxıb. Enerji və təhlükəsizlik sahələrində
əlaqələr daha da dərinləĢib. Prezident Ġlham Əliyevin Böyük Britaniya və
Fransaya səfəri zamanı əldə edilən razılaĢmalar bunun təsdiqidir. Avropa
Ġttifaqı Azərbaycanın beynəlxalq terrorla mübarizədə, enerji təhlükəsizliyinin
təminində xüsusi rolunu bir daha etiraf etdi.
Ölkənin xarici siyasətində MDB, Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı və Türkdilli
Dövlətlərin ƏməkdaĢlıq ġurası istiqamətlərində diplomatik fəaliyyət yeni
səviyyəyə yüksəlib. Azərbaycan həmin qurumlar çərçivəsində fəaliyyətini
Avropa və Avroatlantik strukturları ilə əməkdaĢlıqla tam uyğunlaĢdıra bilib.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında təĢəkkül etmiĢ çoxvektorlu
münasibətlər kompleksi, sabitləĢmiĢ tarixi və mədəni əlaqələr yaranıb.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda Rusiyanın güclü təsirini nəzərə alaraq öz xarici
siyasətində Rusiya ilə ikitərəfli münasibətlərə böyük əhəmiyyət verir, bu
münasibətlərin inkiĢafına xüsusi diqqət yetirir. Bakı ilə Moskva arasında siyasi
əlaqələr keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qalxıb, lakin bu heç də o demək deyildir
ki, biz Rusiyanın bütün inteqrasiya layihələrinin iĢtirakçısı ola bilmirik ki,
bunun da səbəbləri var. Bakının dəqiq ifadə edilmiĢ mövqeyini Kremldə
anlayırlar. Bu Dağlıq Qarabağla bağlı dəyiĢməz mövqeyimizdir Bütövlükdə
bu
münasibətlər kompleksi kifayət qədər çoxvektorludur və regional
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təhlükəsizlik məsələləri də daxil olmaqla, bütün istiqamətlər üzrə ölkələrimizin
qarĢılıqlı
əlaqələri
inkiĢaf
edir.(13)
Hazırda Azərbaycanın xarici ölkələrdə 74 diplomatik nümayəndəliyi və
konsulluğu, o cümlədən 55 səfirliyi, 5 beynəlxalq təĢkilat yanında missiyası, 9
baĢ konsulluğu və 5 fəxri konsulluğu fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda isə 53
dövlətin səfirliyi, 3 baĢ konsulluq, 12 fəxri konsulluq və 20 beynəlxalq
təĢkilatın nümayəndəliyi mövcuddur.
Azərbaycan regionda sistemli və çoxvektorlu xarici siyasət kursunu
həyata keçirən nümunəvi dövlət halına gəlib.
Bütün bunlar ölkənin xarici siyasət kursunun səmərəliliyi və
uzaqgörənliyini təsdiq edir. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın xarici
siyasətinin əsaslarını bütün müasir tələbləri nəzərə alaraq hazırlayıb. Ġndi
Ümummilli liderin Azərbaycanın gələcəyinin etibarlı təməlini qoyduğu bu
Ģərəfli iĢ uğurla davam etdirilir .Son illər yaranmıĢ yeni geosiyasi Ģəraitə uyğun
sərgilənən xarici siyasət Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərində yeni abhava yaratmıĢ, ölkəmizin nüfuzunun daha da yüksəlməsinə səbəb olmuĢdur. Bu
uğurlar ilk növbədə xarici siyasət arenasında məhz Ulu öndər Heydər Əliyev
ideyalarını özünəməxsus çeviklik və məharətlə davam etdirən Prezident Ġlham
Əliyevin fəaliyyəti ilə birbaĢa bağlıdır (14).
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РЕЗЮМЕ

Юсиф Гусейнов
СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТОМ
БУДУШЕГО АЗЕРБАЙДЖАНА.
В статье были объяснены роль общенационального лидера
Гейдара Алиева в формировании стратегии внешней политики
независимой Азербайджанской Республики, об основныех направлениях
и достижениях, которые он определил в области внешней политики.
Ключевые слова: Азербайджан, внешняя политика, достижение,
межнациональный, стратегия
SUMMARY
YUSIF HUSEYNOV
THE FOREIGN POLICY OF AZERBAIJAN IS RELIABLE
PROVIDER OF ITS FUTURE
Ġn the article have been explained the role of the national leader Heider
Aliyev in the formation of the foreign policy strategy of the independent
Azerbaijan Republic and main directions he established in the field of foerign
policy and the gained successes
Key words: Azerbaijan, foreign policy, international, strategy
(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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ĠDARƏETMƏ VƏ MALĠYYƏ UÇOTUNUN ÜMUMĠ VƏ FƏRQLĠ
PRĠNSĠPLƏRĠ
Ġdarəetmə uçotundan fərqli olaraq maliyyə uçotu məcburi deyil və o
məhsul deyil vasitədir. Mühasibat uçotu üçün qəbul edilmiĢ qaydalar
idarəetmə uçotu üçün məcburi deyil. Burada gələcəkmərhələrin
qiymətləndirilməsinə daha böyük əhəmiyyət verilir. Pul ifadəsində daha çox
məlumat saxlanılır, dəqiqliyə isədaha az diqqət yetirilir. Ġdarəetmə uçotunda
qaydaların dəyiĢdirilməsi qanunla ittiham edilmə qorxusu ilə üzləĢmir.
Bununla belə maliyyə və idaretmə uçotlarının ortaq nöqtələri də var. Bununla
əlaqəli olaraq məqalədə hər iki uçotun ortaq və fərqli amilləri açıqlanır.
Açar sözlər: standart-kost, idarəetmə uçotu, maliyyə uçotu, muxtar
sistem, hesablar planı, əks əlaqə
Ġdarəetmə və maliyyə uçotunun hər ikisi mühasibat uçotunun yarımsistemləri olduğu üçün onların ümumi əlamətləri kifayət qədərdir.
Birincisi, həm idarəetmə, həm də maliyyə uçotunun aparılmasının baĢlıca
məqsədi informasiya təqdim etməkdən ibarətdir. BaĢqa sözlə desək, uçotun hər
iki növü informasiya sistemləri hesab edilir.
Ġkincisi, həm idarəetmə, həm də maliyyə uçotu eyni ilkin məlumatlara
əsaslansalar da, həmin məlumatları müxtəlif cürə iĢləyir və istifadəçilərin məqsədlərindən asılı olaraq müxtəlif yekun informasiyaları verirlər. Uçotun hər iki
növünün təsərrüfat əməliyyatlarının sənədlərlə rəsmiyyətə salınmasında və
onların dəyərcə qiymətləndirilməsində vahid prosedurları mövcuddur.
Üçüncüsü, həm idarəetmə və həm də maliyyə uçotunda xərclərin uçotu
və maya dəyərinin kalkulyasiyası tətbiq edilir. Lakin maliyyə uçotunda
məhsulların və onların növlərinin maya dəyəri bütövlükdə müəssisə üzrə
hesablanır, idarəetmə uçotunda isə maya dəyəri müxtəlif istehsalatlar,
məsuliyyət mərkəzləri, satıĢ istiqamətləri və s. üzrə müəyyənləĢdirilə bilər.
Maliyyə uçotunun məlumatları əsasında hesablanılan maya dəyəri
əsasən maliyyə (mühasibat) hesabatının tərtib olunması, baĢqa sözlə, ehtiyatlar
balans hesabatında, satıĢın maya dəyərini isə mənfəət və zərər haqqında
hesabatda qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilir. Ġdarəetmə uçotu çərçivəsində
maya dəyərinin müxtəlif növlərinin (tam, ixtisar edilmiĢ, marjinal, normativ,
xərclərin uçotunun funksional metoduna uyğun ―Standarn-kost” və s.)
hesablanması imkanları kifayət qədərdır. Bu konfidensial (məxfi)
informasiyalar konkret idarəetmə vəzifələrinin həlli üçün istifadə olunur.
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Maliyyə və idarəetmə uçotunun həmçinin fərqli cəhətləri də mövcuddur.
Birincisi, uçotun hər iki növünün informasiya sistemləri olmasına
baxmayaraq, onların məqsədləri kifayət qədər fərqlidir.
Maliyyə uçotunun məqsədlərinə aiddir: kənar maliyyə hesabatının tərtibi
üçün
informasiyaları
təqdim
etmək;
təsərrüfat
əməliyyatlarının
məqsədəuyğunluğu və qanuniliyi üzərində nəzarəti həyata keçirmək; təsərrüfat
fəaliyyətinin mənfi nəticələrini aradan qaldırmaq; müəssisənin maliyyə
sabitliyini təmin etmək üçün təsərrüfatdaxili ehtiyatları aĢkara çıxarmaq və i.a.
Ġdarəetmə uçotunun əsas məqsədləri isə qeyd etdiyimiz kimi idarəetməni,
planlaĢmanı, nəzarəti, təhlili və qiymətləndirməni həyata keçirmək üçün
informasiyalar təqdim etməkdən ibarətdir.
Ġkincisi, maliyyə uçotunun obyekti bütövlükdə müəssisə hesab olunur.
Ġdarəetmə uçotu isə müəssisə üzrə bütövlükdə, habelə onun struktur bölmələri
və fəaliyyət növləri üzrə informasiyalar hazırlayır.
Üçüncüsü, maliyyə uçotu çərçivəsində hazırlanılan informasiyalar əsasən
kənar istifadəçilər üçün nəzərdə tutulur (məs, malsatanlar, malalanlar, kredit
müəssisələri, müxtəlif dövlət orqanları, ictimai təĢkilatlar, auditor Ģirkətləri və
i.a.). Ġdarəetmə uçotunun informasiyalarından bütün hallarda daxili
istifadəçilər, xüsusən də müxtəlif səviyyəli rəhbərlər, auditorlar və
mütəxəssislər istifadə edirlər.
Dördüncüsü, maliyyə hesabatına bir çoxlarının giriĢi açıqdır. Kredit və
sığorta təĢkilatları, birjalar, investisiya fondları, açıq səhmdar cəmiyyətlər və
digər təĢkilatlar maliyyə (mühasibat) hesabatını tərtib etməlidirlər. Eyni
zamanda qeyd etmək istəyirik ki, vergi, maliyyə orqanları, dövlət,
büdcədənkənar fondlar, auditor Ģirkətləri konfidensiallığı gözləmək Ģərtilə
vergi ödəniĢlərinin və digər hesablaĢmaların düzgünlüyünü yoxlamaq üçün
müəssisələrdən, daxili uçot informasiyalarını almaq hüququna malikdirlər.
BeĢincisi, maliyyə uçotunun aparılması hər bir müəssisə üçün məcburi
hesab olunur. Ġdarəetmə uçotunun aparılması isə bir o qədər də vacib sayılmır.
Onun məqsədəuyğunluğu müəssisə rəhbərinin qərarı ilə müəyyələĢdirilir.
Altıncısı, maliyyə uçotu Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin
təsdiq etdiyi Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS)-na uyğun olaraq
həyata keçirilir. Ġdarəetmə uçotunun aparılması qaydaları isə müəssısənin
rəhbəri tərəfindən hazırlanılır.
Yeddincisi, maliyyə uçotunda informasiyalar əvvəlki dövrlərə (ay, rüb,
yarım il, doqquz ay, il) görə təqdim edilir. Ġdarəetmə uçotunda informasiyalar
əvvəlki, indiki və gələcək dövrləri əhatə edə bilər.
Səkkizincisi, maliyyə uçotunda informasiyalar artıq baĢ vermiĢ və
sənədlərlə rəsmiyyətə salınan əməliyyatlar üzrə verilir. Ġdarəetmə uçotunda
təxmini qiymətlərdən istifadə etmək imkanları var. Bu da özlüyündə maliyyə
uçotu ilə müqayisədə informasiyaların dəqiqliyi dərəcəsinə təsir göstərir.
Doqquzuncusu, maliyyə uçotu hesabatların tərtib olunmasının dövriliyi
ilə xarakterizə olunur. Ġdarəetmə uçotu üzrə hesabatlar isə daha az müddətə hər ay, hər həftə, hətta hər gün tərtib edilə bilər. Bu zaman ciddi dövrilik
mövcud deyildir.
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Onuncusu, maliyyə uçotunda hesabat dövrünün baĢa çatması üzrə
hesabatın tərtib edilməsi üçün daha uzun müddətlərə yol verilir. Bu onunla
əlaqədardır ki, maliyyə hesabatı auditor yoxlamasına məruz qalır. Bunun üçün
də əlavə vaxt tələb olunur. Ġdarəetmə uçotunda hesabatın tərtib edilməsi daha
böyük operativlik tələb edir.
On birincisi, maliyyə uçotunda pul, natural və əmək ölçüləri tətbiq
olunur. Onların içərisində pul ölçüsü əsas sayılır. Ġdarəetmə uçotunda isə
göstərilən öçülərlə yanaĢı, müxtəlif spesifik göstəricilər də tətbiq edilir. Məs.
belə bir göstəriciyə misal olaraq planlaĢma prosesində ―Gələcək” manat
göstərilə bilər.
On ikincisi, maliyyə uçotunun düzğün aparılmamasına və öz vaxtında
təqdim edilməməsinə görə qanunvericilik tərəfindən cəza nəzərdə tutulur.
Ġdarəetmə uçotunda yol verilən səhvlərə ğörə o müəssisə deyil, bir çox hallarda
bazar cəzalandırılır. Hazırda maliyyə və idarəetmə uçotunun qarĢılıqlı
əlaqələrinin müxtəlif cəhətlərini fərqləndirmək mümkündür. Azərbaycanın
uçot məktəbi üçün mühasibat uçotunun maliyyə və idarəetmə uçotuna
bölünməsi dəqiq qeydə alınmamıĢdır. Digər MDB ölkələrində olduğu kimi,
bizim uçot sistemi üçün kalkulyasiya variantı xarakterikdir. Ġdarəetmə
uçotunun əməliyyatları müvafiq sintetik hesablarda (əsas istehsalat, köməkçi
istehsalat və s.) mühasibat yazılıĢlarının ümumi sistemində əks etdirilir. Həmin
hesablar Ģərti olaraq idarəetmə uçotuna aiddir. Uçotun müxtəlif növlərinin
göstəricilərinin fərqləndirilməsini yalnız analitik uçot səviyyəsində həyata
keçirmək olar.
Azərbaycanın uçot praktikasında faktiki maya dəyərinin iki növü – tam
və ixtisar olunmuĢ maya dəyəri hesablanır. Tam maya dəyəri kalkulyasiya
edilən zaman hesabat dövrü ərzində müstəqim məsrəflər 202 №-li “Ġstehsalat
məsrəfləri” adlı kalkulyasiya hesabının debetində dolayı xərclər isə 121 №-li
“Ġnzibati xərclər” adlı hesabın kreditində cəmlənir. Hesabat dövrünün
sonunda dolayı xərclər hesabında toplanılan xərclər tam məbləğdə,
kalkulyasiya hesabının debetinə silinir. Bu xərclər eyni zamanda kalkulyasiya
obyektləri arasında bölüĢdürülür. Son nəticədə toplayıcı-bölüĢdürücü
hesabların bağlanılması baĢ verir və əsas və köməkçi istehsalatlar uçota alınan
hesablarda məhsulların tam maya dəyəri formalaĢır. Kalkulyasiya obyektləri
arasında bölüĢdürülmədən satıĢın maya dəyərinə yalnız satıĢla bağlı xərclər
(kommersiya xərcləri )– 711 -№-li hesaba silinir.
Ġxtisar edilmiĢ maya dəyəri hesablandıqda inzibati xərclər kalkulyasiya
obyektlərinin maya dəyərinə daxil edilməyə bilər. Bu zaman inzibati xərclər
Ģərti-daimi xərclər qismində 701 №-li “SatıĢın maya dəyəri‖ hesabının
debetinə silinməlidir.
Əgər, hazır məhsullar cari uçotda plan (normativ) maya dəyərilə qeydə
alınırsa, onda məhsul buraxılıĢının həcmi 204 №-li “Hazır məhsul” hesabında
əks etdirilə bilər. Belə bir qayda əksər hallarda tövsiyə xarakteri daĢıyır.
Qərb ölkələrinin uçot sistemində idarəetmə və maliyyə uçotu yarımsistemlərinin real mövcudluğu Ģəraitində idarəetmə uçotunun muxtar və
inteqrasiya edilən sistemləri fərqləndirilir.
Muxtar
sistem idarəetmə və mühasibat uçotunun ayrılıqda iki
yarımsistemini nəzərdə tutur. Bu zaman hər iki yarımsistem xususi hesablar
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planı əsasında, habelə qaydaya görə ayrıca kompüter modullarını tətbiq
etməklə fəaliyyət göstərir. Fəaliyyət növləri üzrə xərclərin və gəlirlərin iqtisadi
elementlər əsasında cəmlənməsi maliyyə uçotunda, xərclərin və gəlirlərin
istehsal edilmiĢ məhsul növləri üzrə kalkulyasiya maddələri üzrə uçotu isə
idarəetmə uçotunda qeydə alınır. Ġkinci variant tətbiq olunduqda müəssisənin
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin daha mühüm göstəriciləri haqda kommersiya
sirrinin qorunması təmin edilir.
Muxtar sistemin iki müxtəlif növü mövcuddur. “Tam muxtariyyət”
sistemində maliyyə və idarəetmə uçotu sistemləri arasında əlaqə operativ yolla,
baĢqa sözlə, mühasibat uçotu hesabları sistemindən yan keçməklə
tənzimlənilir. “Adi muxtariyyət” sistemində isə qarĢılıqlı əlaqə eyni adlı cüt
nəzarət hesablarının köməyilə nizama salınır. Azərbaycanın mövcud uçot
sistemi qaydalarında muxtar sistemləri tətbiq etmək üçün idarəetmə uçotu
sistemində Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2006-cı il aprel
ayının 18-də təsdiq etdiyi “Yeni standartlar üzrə Hesablar Planının”
sərbəst kodlarından istifadə etmək mümkündür.
Ġnteqrasiya olunan sistemdə idarəetmə uçotu maliyyə uçotu ilə birlikdə
vahid Hesablar Planı və vahid informasiya sistemi əsasında aparılır. Ġdarəetmə
uçotu üçün Hesablar Planının xüsusi bölmələri nəzərdə tutulur. Eyni zamanda
idarəetmə və maliyyə uçotunun əlaqələri üçün xüsusi nəzarət hesabları
(maliyyə uçotunda istifadə ediıən 601 №-li “SatıĢ, 611 №-li “Sair əməliyyat
ğəlirləri”, 631 №-li “Maliyyə ğəlirləri”, 701 №-li “SatiĢın maya dəyəri”,
711 №-li “Kommersiya xərcləri”, 721 №-li “Ġnzibati xərclər”, 731 №-li
“Sair əməliyyat xərcləri”, 751 №-lı “Maliyyə xərcləri” və s.) xidmət göstərir.
Qeyd olunan hesabların idarəetmə uçotunun hesabları ilə müstəqim qaydada
müxabirləĢmə əlaqələri vardır, ya da həmin hesablar müvəqqəti ötürücü
hesablar vasitəsilə müxabirləĢmələri translyasiya edir. Ġzah etdiyimiz variantın
Azərbaycanın uçot praktikasında tətbiqi üçün qüvvədə olan Hesablar Planında
idarəetmə uçotunun imkanlarını geniĢləndirməkdən ötəri bəzi dəyiĢikliklərin
aparılmasına ehtiyac duyulur.
Ġdarəetmə uçotunun təĢkili üsullarında (muxtariyyət, yaxud inteqrasiya
olunan sistemləri) mövcud olan fərqlərin və maliyyə və idarəetmə uçotu
sistemlərinin qarĢılıqlı əlaqəsinin əsası, dünya uçot praktikasının institusional
kontekstində təzahür edir. XX əsrin əvvəllərində müəssisənin idarə olunması
məqsədləri üçün maliyyə uçotu informasiyalarının relevantlığının itirilməsi
(sənaye inqilabı illərində kalkulyasiya uçotunun məhdudlaĢdırılması)
idarəetmə uçotunun inkiĢafı üçün siqnal oldu. Göstərilən səbəb 1980-cı illərdə
idarəetmə uçotuna prinsipcə yeni yanaĢmanın meydana gəlməsini
stimullaĢdırdı. Ġdarəetmə uçotu informasiyalarının relevantlığı haqqında
polemikalar amerikan alimləri Robert Kaplan və Tomas Conson tərəfindən
irəli sürülmüĢdür. Bu məqsədlə onların dərc etdirdiyi ―Relevantlığın
itirilməsi: idarəetmə uçotunun tərəqqisi və tənəzzülü” adlı monoqrafiya
çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Adları çəkilən alimlərin bu əsərində 1920-ci
ildən 1980-cı illərə qədər olan dövrdə maliyyə uçotunun idarəetmə uçotuna çox
ciddi təsir göstərməsi araĢdırılır. Həm təhsildə, həm də praktik fəaliyyətdə
maliyyə uçotunun üstün vəziyyəti idarəetmə uçotu sisteminin dinamik
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cəhətdən yenidən qurulmasına ciddi əngəllər törətmiĢdir. Robert Kaplan və
Tomas Conson idarəetmə uçotunun tarixi aspektlərini də nəzərdən keçirmiĢlər.
Ġdarəetmə uçotunun rəsmi tanınması 1972-ci ildə baĢ versə də, Amerikan
Mühasiblər Assosiasiyası uçotun bu növü üzrə mütəxəssislərin hazırlanılması
proqramına XIX əsrin ortalarından baĢlamıĢlar. Artıq 1920-ci illərdə Qərb
ölkələrində idarəetmə uçotunun bitkin ənənələri formalaĢmaqda idi.
Ġdarəetmə və maliyyə uçotunun qarĢılıqlı əlaqəsinin evolyusiyası son yüz
il ərzində baĢ vermiĢdir.
Hər Ģeydən əvvəl qeyd etməliyik ki, müəssisələrdə xərclərin uçotu
sistemləri üç əsas funksiyanı yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuĢdur.
Birincisi maliyyə hesabatını formalaĢdırmaq üçün istehsalat müəssisəsi hər bir
hesabat dövründə məhsul istehsalı ilə bağlı xərcləri müəyyənləĢdirməlidir.
Daha sonra xərclər mənfəət və zərər haqqında hesabatda satılmıĢ məhsulların
maya dəyəri, balans hesabatında isə ehtiyatların dəyərləri arasında
bölüĢdürülür. Ġkincisi xərclərin uçot sistemi istehsal prosesinin effektivliyi və
xərclərə nəzarət arasında əks əlaqəni təmin etməlidir. Üçüncüsü xərclərin
uçotu sistemi vasitəsilə verilən informasiya fəaliyyət, məhsul və istehlak
növləri üzrə xərcləri qiymətləndirmək üçün yararlı olmalıdır. Sonuncu iki
funksiya müəssisədaxili idarəetmə üçün tələb olunur. Bir sıra Ģirkətlər bütün
funksiyaları xərclərin uçotunun vahid sistemində birləĢdirməyə cəhd
göstərirlər. Lakin son dövrlərədək belə cəhdlər arzu olunan nəticələri
verməmiĢdir. Yalnız xərclərin uçotunun inteqrasiya olunan sisteminin inkiĢafı
bu qaydada birləĢdirməyi mümkün etmiĢdir.
Xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, idarəetmə uçotu sisteminin inkiĢafı
iki mərhələdən keçmiĢdir.
Birinci mərhələdə xərclərin uçotu sistemi hətta maliyyə hesabatlarının
tələblərini də qane etmirdi. Burada zəif daxili nəzarətdən irəli gələn çoxsaylı
çatıĢmamazlıqlara təsadüf olunurdu. Belə sistemin məlumatları üç əsas
funksiyanın heç birisini adekvat Ģəkildə yerinə yetirə bilmirdi. Birinci
mərhələdə xərclərin uçotu sistemi 1990-cı illərdə bir sıra respublika
müəssisələri üçün də xarakterik idi. Bu proses kifayət qədər ixtisaslı mühasibin
çatıĢmamasına da təsir göstərirdi.
Ġkinci mərhələdə xərclərin uçotu sisteminin fəaliyyət göstərməsi
maliyyə hesabatlarının hazırlanması zərurətindən irəli gəlir. Bu mərhələdə
faktiki olaraq idarəetmə uçotu maliyyə hesabatının formalaĢmasının əsas
prosesi üçün informasiyaların toplanılması və iĢlənilməsində köməkçi proses
hesab olunur. Tərtib edilən hesabatlar maliyyə hesabatının milli standartlarına,
tənzimləyici və vergi orqanlarının, habelə audit və daxili nəzarətin tələblərinə
uyğun gəlir.
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РЕЗЮМЕ
СИФАРИЗ САБЗАЛИЕВ
ОБЩИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И
ФИНАНСОВОГО УЧЕТА
В отличие от финансового управленческий учет не является обязательным и представляет собой скорее средство, чем продукт. Для
управленческого учета не обязательны общепринятые правила
бухгалтерского учета В нем большое значение уделяется оценкам
будущих периодов; содержится больше информации в денежном
выражении; меньше внимания
обращается
на точность, любое
изменение правил управленческого учета не влечет за собой возможность
судебного преследования. Тем не менее существует много общего и в
финансовом, и в управленческом учете, В связи с этим в статье
раскрывается общие и различные принципы управленческого и
финансового учета.
Ключевые слова:стандарт-тост, учет управления,финансовый
учет, автономный учет, план расчетов, обратная связь
SUMMARY
S.SABZALIYEV
GENERAL PRINCIPLES AND VARIOUS MANAGEMENT AND
FINANCIAL ACCOUNTING
In contrast to the financial management accounting it is not necessarily
and represents more a means than the product. For management accounting the
accepted accounting rules are not important, it has more importance given to
the estimation of future periods; contains more information on monetary value;
less attention is drawn to the precision; Any change in the rules of the
administrative account does not entail opportunity prosecution. Nevertheless,
there is much in common in the financial and management accounting. In this
regard, the article reveals the common and different principles of management
and financial accounting.
Key words: standard-cost, management accounting, financial account,
autonomous system, plan of calculations, reflexive relation
(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof. H.Cəfərli tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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ĠNSAN KAPĠTALI ÖLKƏNĠN ĠQTĠSADĠ QÜDRƏTĠNĠ
MÖHKƏMLƏNDĠRƏN MÜHÜM AMĠL KĠMĠ
Məqalədə ölkənin iqtisadi qüdrətinin möhkəmlənməsində insan
kapitalının rolu izah olunur, eləcə də təhsilin ölkəmizin gələcək inkiĢafına təsiri
təhlil edilir. Bu istiqamətdə qəbul olunmuĢ dövlət sənədlərinin və beynəlxalq
təĢkilatlarla səmərəli əməkdaĢlığın əhəmiyyəti göstərilir. Qeyd olunur ki,
ölkənin xoĢbəxt gələcəyinin təmin olunmasında insan kapitalının inkiĢafı üçün
təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunmaqla, təhsil sistemini təkmilləĢdirmək
mühüm rol oynayır.
Açar sözlər: Elm, ölkə, dünya, inkiĢaf, iqtisadi, insan kapitalı, təhsil,
gənclər.
Ġnsan kapitalı ölkənin iqtisadi qüdrətinin möhkəmlənməsini təmin edən
mühüm amildir. Onun respublikamızda inkiĢafı aparılmıĢ məqsədyönlü
siyasətin nəticəsində iqtisadiyyatımızda inkiĢaf dövrünün baĢlanması ilə sıx
Ģəkildə bağlıdır. Ġslahatların aparılması nəticəsində mülkiyyətin müxtəlif
formaları yaranmıĢ, sosial-iqtisadi münasibətlərdə ciddi dəyiĢikliklər baĢ
vermiĢdir. Müstəqillik əldə edildikdən sonra ölkəmiz əsrlərin sınağından
çıxmıĢ ümumbəĢəri dəyərlərin üstünlüyünü qəbul edərək demokratik, hüquqi
və dünyəvi dövlət quruculuğunu özünün inkiĢaf yolu seçmiĢdir. (5)
Ancaq hüquqi azadlıq tam azadlıq sayıla bilməz. Müstəqilliyə tam nail
olmaq üçün onu hərtərəfli qiymətləndirmək, insan amilinə xüsusi önəm
vermək, insan kapitalını inkiĢaf etdirmək lazımdır. Ulu öndər, Azərbaycan
dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev bu barədə demiĢdir: Müstəqilliyi qazanmaq
çətindirsə, onu qoruyub saxlamaq o qədər çətindir.
Bu amili nəzərə alaraq, ölkəmiz üçün mürəkkəb dövrdə müstəqil
Azərbaycan öz inkiĢaf modelini seçdi. Neft siyasəti ümumi inkiĢaf strategiyası,
hüquqi demokratik cəmiyyətin prinsipləri ilə əlaqələndirildi, milli mənafelər,
investisiya mühitinin yaxĢılaĢdırılması, risk faktorunun azalması üçün zəruri
tədbirlər həyata keçirildi. Amerika və Avropa Azərbaycanın maraqlarına cəlb
edildi ki, bütün bunlar da dövlətimizin beynəlxalq aləmdə imicinin
yüksəldilməsinə, ölkəyə investisiya axınının güclənməsinə əlveriĢli Ģərait
yaratdı.
Biz qlobal iqtisadiyyata keçmiĢik və bazar iqtisadiyyati yolunu
seçmiĢik, bunun da əsasında insan kapitalı dayanır. Ġnsan kapitalı dedikdə,
insanın inkiĢafı üçün ona sərf olunan kapital baĢa düĢülürdü. Lakin son vaxtlar
insan kapitalına bir çox elementlər – istehlak xərcləri də əlavə edilib.
Təbii ehtiyatların mövcudluğu böyük iqtisadi gücün göstəricisi
sayılmır. Ġqtisadiyyat güclü olmasa, hərbi qüvvə heç nə edə bilməz. Ġndiki
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mövcud Ģəraitdə əməyin özünün məzmunu daha çox dərəcədə biliyə əsaslanır
və daha az fiziki olur. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin iĢ qüvvəsinin artıq yarıdan çoxu
əsas komponenti informasiyaların islənməsi olan vəzifələri yerinə yetirir.
Ümumiyyətlə, müasir iqtisadiyyat biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatdır və bu
gün ən inkiĢaf etmiĢ ölkələr ərazisi, əhalisi və sərvəti çox olanlar deyil, insan
kapitalı güclü olanlardır. Məsələn, Yaponiyanın heç bir təbii sərvəti yoxdur,
amma biliyə əsaslanan iqtisadiyyat yaradıb və çox böyük sürətlə inkiĢaf edir.
Çin və digər inkiĢaf etmiĢ dövlətlər də bu iqtisadiyyatı qəbul ediblər. ABġ bu
gün, ümumiyyətlə elmə çəkilən xərclərin həcminə görə dünyada birinci yerdə
durur və hər il elmtutumlu məhsulların ixracından təxminən 740 mlrd. dollara
qədər gəlir götürür. (3)
Bir sözlə, hansı dövlət insan kapitalının inkiĢaf etdirilməsinə, biliklərə
əsaslanan iqtisadiyyata əsaslanırsa, gələcək də elə onlarındır.
Təhsil istənilən ölkənin hər hansı uğurlu inkiĢafının ən vacib amilidir.
Ġnsan kapitalının inkiĢafında təhsilin rolunu yüksək qiymətləndirən ölkə
rəhbərliyi bir sıra mühüm qərarlar qəbul etmiĢdir. Çünki dövlət də yaxĢı bilir
ki, Azərbaycanın yeraltı sərvtləri nə vaxtsa tükənəcək. Ona görə də bu
sərvətlərdən maksimum istifadə edib, ölkənin uzun bir dövr ərzində xoĢbəxt və
firavan gələcəyini qurmaq üçün həmin vəsaitlərin böyük bir hissəsini insan
kapitalının formalaĢdırılmasına yönəltmək zəruridir. Odur ki, bu istiqamətində
mühüm addımlar atılır. Bir neçə il bundan əvvəl irəli sürülən, «qara qızıl»ı
insan kapitalına çevirək devizi artıq bu gün reallıqdır.
Ölkənin gələcəyi, gələcək potensialının güclənməsi dedikdə əlbəttə ki,
bunu gənc nəsil olmadan düĢünmək mümkün deyil. Bu gün Azərbaycanın
gəncləri dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrinin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində
dövlət hesabına yüksək səviyyədə təhsil alırlar. Çünki məhz insan kapitalına
qoyulan sərmayə gələcəyə yönəlmiĢ ən effektli yatırım sayılmaqdadır. Bütün
bunlar Heydər Əliyev siyasətində insan kapitalı amilinə vaxtında göstərilmiĢ
diqqətin nəticələridir. (2)
―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili
üzrə Dövlət Proqramı‖ və ―Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə‖ Dövlət
Proqramı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, bu gün
dövlətin gənclər sahəsinə göstərdiyi maraq, onun daimi inkiĢafı və
potensialının düzgün sahələrdə istifadə olunmasına verilən əhəmiyyətin
göstəricisidir. Hər il yüzlərlə gənc bu imkanı əldə edir və onların sayı
artmaqdadır. Bu gün Azərbaycanın öz gənc nəslinə qoyduğu sərmayə, sabah
ölkəmizin inkiĢafı Ģəklində bizə geri dönəcəkdir. Dövlət proqramına əsasən
xarici dövlətlərin universitetlərinə göndərilən 5 min tələbə də dünyanın inkiĢaf
etmiĢ, qabaqcıl texnologiyalarına yiyələnərək, qabaqcıl elm adamlarından və
universitetlərdən dərs alaraq vətənin gözəl gələcəyini qurmaq üçün əzmlə
çalıĢacaq, respublikamıza qayıtdıqdan sonra ölkəmizdə insan kapitalının
inkiĢafında böyük xidmətlər göstərəcəklər.
Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkiĢafına xüsusi qayğı göstərilsə də
neft faktoru qloballaĢan dünyada mühüm rol oynayır. Dünya siyasətini müəyyən edən ən vacib amillərdən birinə çevrilir. XXI əsrdə respublikamızın
inkiĢafı xeyli dərəcədə neft sektoru ilə, burada iĢlərin düzgün qurulması ilə
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bağlı olacaqdır.
Azərbaycan Xəzər dənizindən Aralıq dənizinə və Qara dənizə dəhliz
yaradan ilk ölkədir. Ölkəmiz öz neft və qazını nəql etmək üçün ĢaxələnmiĢ
boru kəmərləri çəkmiĢdir. BTJ neft kəmərinin və BTƏ qaz kəmərinin istifadəyə verilməsi, qədim Ġpək Yolunun bərpası, ən azı 100 il xidmət edəcək
TANAP layihəsi və nəhayət yaxın gələcəkdə reallaĢacaq Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu ölkəmizin gələcək inkiĢafında mühüm rol oynayacaqdır. Enerji
potensialımız regionun, xüsusilə də Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm
amildir.
Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin gəlirləri
14.566,000 min manat, xərcləri 16 264 000,0 min manat nəzərdə tutulmuĢdur.
Ġqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi baxımından Azərbaycan MDB məkanında
liderdir.
Hər bir ölkənin uğurlu inkiĢafı üçün ilkin Ģərtlər olan müsbət sərmayə
mühitinin yaranması, proqnozlaĢdırılan siyasi vəziyyət, ölkədə sabit durum və
regional əlaqələr nəticəsində son 10 il ərzində Azərbaycana 140 mlrd.
dollardan çox sərmayə yatırılmıĢdır.
Qəbul edilmiĢ Dövlət Proqramları da insan kapitalının inkiĢafına
xidmət edir. Prezident Ġlham Əliyevin ―Sahibkarlığın inkiĢafı ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında‖ 3 mart 2014-cü il tarixli fərmanı sahibkarlığın inkiĢafına
göstərilən diqqət və qayğının, bu sahəyə verilən böyük önəmin, özəl bölməyə
dövlət dəstəyi tədbirlərinin ardıcıllığının göstəricisi, sahibkarlığın inkiĢafının
yeni mərhələsinin hüquqi əsaslarını özündə əks etdirən mühüm konseptual
sənəddir. Dövlət baĢçısının bu fərmanı Azərbaycanda biznes mühitinin daha da
yaxĢılaĢdırılması, onun ən qabaqcıl təcrübələr əsasında təkmilləĢdirilməsi
istiqamətində mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün əsas olmaqla,
qarĢıdakı illərdə sahibkarlığın inkiĢafı üçün geniĢ imkanlar açır. Fərmanla
müəyyənləĢdirilmiĢ vəzifələr aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə qabaqcıl
beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla sahibkarlıq sahəsində 8 istiqamət üzrə
geniĢ islahatların aparılmasını tələb edir.
Bununla yanaĢı, ölkə Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ
―Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların
maraqlarının müdafiəsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununu
göstərmək olar.
Göstərilən qanunda onun tətbiq dairəsi, yoxlamaların məqsəd və
prinsipləri, yoxlayıcı orqanların səlahiyyətləri ilə yanaĢı, sahibkarlara
məsləhətlərin verilməsi kimi çox əhəmiyyətli müddəalar nəzərdə tutulmuĢdur.
Hazırda ölkədə tətbiq edilən bu qanunun yoxlamaların planlı olması,
yoxlamaların elektron uçotunun aparılması, vahid məlumat reyestrinin olması,
sahibkarların iĢə məsuliyyətlə yanaĢmalarına və nəticədə istehlakçıların
hüquqlarının qorunmasına yönəldilmiĢdir.
Regional inkiĢaf proqramları ilə yanaĢı, ―Korrupsiyaya qarĢı mübarizə
üzrə Dövlət Proqramı‖, ―Sahibkarlığa dövlət maliyyə dəstəyinin göstərilməsi
sahəsində əlavə tədbirlər haqqında‖, ―Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun vəsaitinin istifadəsi qaydalarının təkmilləĢdirilməsi
haqqında‖, ―Hüquqi Ģəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında‖,
―Azərbaycan Respublikasında azad iqtisadi zonaların yaradılması haqqında‖,
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―Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkiĢafı ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında‖, ―Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların nizama salınması və
istehlakçıların hüquqlarının qorunmasının təmin edilməsinə dair bəzi tədbirlər
haqqında‖, ―Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat
reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə‖ və digər fərman
və sərəncamların, qanunların, dövlət proqramlarının icrası sahibkarlığın
inkiĢafına təkan vermiĢ, qeyri-neft sektorunun inkiĢafını stimullaĢdırmıĢdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 oktyabr 2015-ci il tarixdə
imzaladığı ―Sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan
növlərinin sayının azaldılması, xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi
prosedurlarının sadələĢdirilməsi və Ģəffaflığının təmin edilməsi haqqında‖
Fərmanı, Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢafının Azərbaycan Respublikasında
dövlət siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu bir daha sübut
edir.
Bu fərmanın müddəaları ilə sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
üçün tələb olunan bütün növləri üzrə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi
Ġqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə həvalə edilmiĢdir. Sahibkarlıq fəaliyyəti
növünün xüsusiyyətindən asılı olaraq, Azərbaycan Respublikasının Ġqtisadiyyat
və Sənaye Nazirliyi tərəfindən zəruri hesab edildikdə xüsusi razılıq verilməsi
ilə əlaqədar aidiyyəti dövlət orqanlarının rəyi alınmalıdır. Əgər müəyyən
edilmiĢ müddətdə aidiyyəti dövlət orqanı tərəfindən rəy bildirilmədikdə müsbət
rəy verilmiĢ hesab edilir.
Eyni zamanda sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün tələb
olunan bütün növləri üzrə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydasının
sadələĢdirilməsi və Ģəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə xüsusi razılıq
(lisenziya) verilməsi xidmətinin ―ASAN xidmət‖ mərkəzində həyata
keçirilməsi, habelə xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin
sayının minimuma endirilməsi məsələləri də bu fərmanda öz əksini tapmıĢdır.
Bununla bərabər, 20 oktyabr 2015-ci il tarixdə Milli Məclisin plenar
iclasında Prezident Ġlham Əliyevin qanunvericilik təĢəbbüsü ilə daxil olan
―Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında‖ qanun
layihəsi müzakirəyə çıxarılmıĢ və qəbul edilmiĢdir. Qəbul olunmuĢ qanun
layihəsində 2015-ci ilin noyabrın 1-dən hesablanmaq Ģərti ilə 2 il müddətinə
yoxlamalarin dayandırılması, bu müddətdə yalnız vergi yoxlamaları, insanların
həyat və sağlamlığına, dövlətin təhlükəsizliyinə və iqtisadi maraqlarına təhlükə
yaradan hallar üzrə siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyən edilən yoxlamalar aparılacağı nəzərdə tutulmuĢdur.
Əlbəttə, enerji amili artıq bizim üçün əsas prioritet deyildir. Əsas
prioritet qeyri-neft sektorunun inkiĢafıdır. Hal-hazırda yeni texnologiyalara
sərmayə yatırırıq. Ġndi informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (ĠKT)
sahəsi Azərbaycanda prioritetlərdən birinə çevrilib.
Azərbaycan Respublikası Rabitə və Ġnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyinin tabeliyində yaradılan ―Yüksək Texnologiyalar Parkı‖ Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin əsas məqsədi ĠKT sektoru üzrə elm və istehsal
sahələri arasında bir körpü yaratmaq, həmçinin, innovasiyalı iqtisadiyyatın
inkiĢafına, biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın qurulmasına, intellektual biznesin
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dəstəklənməsinə, iqtisadiyyatımızın və xüsusilə ĠKT sektorunun rəqabət
qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə, insan resurslarının inkiĢafına öz töhfəsini
verəcəkdir. Bu baxımdan, 2013-cü ilin ĠKT ili elan olunması xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir və ölkəmizdə bu istiqamətdə məqsədyönlü iĢ aparmaq üçün hüquqi
baza yaradır.
Ölkəmiz hər 100 nəfərə düĢən internet istifadəçilərinin say çoxluğuna
görə MDB-də birinci yerdədir. Proqnozlara görə, Azərbaycan hökuməti ĠKT
sahəsində investisiya yatırmaqla bu istiqamətdə islahatları davam etdirərsə,
2025-ci ildə əldə olunan gəlirlər neft sektorundan gələn gəlirlərə bərabər
olacaq və daha sonra bu gəlirləri üstələyəcək. ―Azərbaycan - 2020: Gələcəyə
baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasında da bu məsələlər öz əksini tapıb.
Son illərdə Azərbaycanda baĢ verən proseslər, müxtəlif sahələrdə
həyata keçirilən islahatlar, ölkənin daimi inkiĢafı üçün gələcəyə sərmayə
əhəmiyyəti daĢıyan layihələr Azərbaycanın günü-gündən inkiĢaf etməsini gözlə
görüləcək qədər sürətli hala gətirib çıxarır. Bir ölkənin gələcəyi, gələcək
potensialının güclənməsi dedikdə əlbətdə ki, bunu gənc nəsil olmadan
düĢünmək mümkün deyil. Bu gün Azərbaycanın öz gənc nəslinə qoyduğu
sərmayə, sabah ölkəmizin inkiĢafı Ģəklində bizə geri dönəcəkdir. Çünki məhz
insan
kapitalına
qoyulan
sərmayə
ölkənin
iqtisadi
qüdrətinin
möhkəmlənməsində mühüm amil sayılır.
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РЕЗЮМЕ
РАМИЗ ИСГАНДЕРОВ
РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
В статье разъясняется роль эффективного использования
человеческого капитала в обеспечении укрепления экономической силы
страны, а также анализируется его влияние на развитие интеграции
образования на европейское образовательное пространство. Указывается
значение принятых документов по этому вопросу, эффективное сотрудничество с международными организациями. Указывается, что для
счастливого будущего страны развитие человеческого капитала и
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выгодное использование природных ресурсов играет важную роль в
усовершенствовании системы образования.
Ключевые
слова:
человеческий
капитал,
докумен,
международные организации.
SUMMARY
RAMIZ ISGENDEROV
ROLE OF EFFECTIVE USE OF THE HUMAN CAPITAL IN
ECONOMIC DEVELOPMENT
In article the role of effective use of the human capital which ensures
strengthening of economic force of the country is explained, and also influence
of integration of education to the European educational space on its
development is analyzed. Value of the state decisions on this question,
productive cooperation with the international organizations is underlined. It is
underlined that, use by natural riches on a maximum, improvement of system
of education for development of the human capital plays important role in
construction of the happiest future of the country.
Key words: capital, education, human capital
(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof. S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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MĠLLĠ ĠQTĠSADĠYYATIN STRUKTUR DƏYĠġĠKLĠKLƏRĠNĠN
ƏSAS SƏBƏB VƏ MEYLLƏRĠNĠN TƏDQĠQĠNƏ NƏZƏRĠ YANAġMA
Dövlətin iqtisadi siyasəti çərçivəsində iqtisadiyyatın struktur
dəyiĢikliyinin bir iqtisadi kateqoriya kimi öyrənilməsi və onun
təkmilləĢdirilməsi prosesi mühüm rol oynayır. Bu baxımdan, struktur
dəyiĢikliyinin tədqiqinin nəticəsi milli iqtisadiyyatın optimal strukturunun
formalaĢmasının inkiĢafına müəyyən töhvə verir, həmçinin milli iqtisadiyyatın
strukturunun yenidən qurulması və iqtisadiyyatın davamlı inkiĢafı
problemlərinin öyrənilməsi üçün elmi əsas ola bilər.
Açar sözlər: milli iqtisadiyyatın strukturu, milli iqtisadi sistem, iqtisadi
ukladlar, struktur dəyiĢiklikləri, milli iqtisadiyyatın davamlı inkiĢafı.
Dünyada baĢ verən qloballaĢma və inteqrasiya rəqabət mübarizəsini
daha da kəskinləĢdirir ki, bu da öz növbəsində milli iqtisadiyyatın struktur
dəyiĢikliklərinin tədqiqi, həmçinin bir elm sahəsi kimi iqtisad elminin, həm də
qanunvericilik qarĢısında müəyyən vəzifələr qoyur. Bu vəzifələrin öhdəsindən
vaxtında və layiqincə gəlmək baxımından ölkə baĢçısı cənab Ġlham
Əliyevin ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasının təsdiqi
haqqında Fərmanı yeni dövrün tələblərindən irəli gələn bir çox məqamlara
aydınlıq gətirmiĢ və problemlərin uyğun həlli yollarını müəyyən etmiĢdir.
Konsepsiyada əsasən, dövrün tələbi olan rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatın
formalaĢdırılmasını təĢkil edən modernləĢmə, həmçinin beynəlxalq aləmdə
xüsusi aktuallıq kəsb edən davamlı inkiĢafın əsas təkanvericisi olan milli
iqtisadiyyatın struktur dəyiĢiklikliyi məsələlərinə kompleks Ģəkildə
yanaĢılmanın daha məqsədəuyğun olduğu aydınlaĢır.
Ġqtisadiyyatda struktur dəyiĢikliklərin ölçülməsi göstəriciləri
Milli iqtisadiyyatın struktur dəyiĢiklikliyi məsələləri beynəlxalq
əməkdaĢlıq çərçivəsində inteqrasiya proseslərinin uğurla həyata keçirilməsinin
ən vacib Ģərtlərindən biri kimi çıxıĢ edir. Xüsusilə də, aparılan iqtisadi siyasətin
ən vacib və aktual məsələlərindən biri Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya
təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası olmuĢdur. Ġnteqrasiya yalnız ümumi milli
maraqlara əsaslanmır o, eləcə də tənzimlənmə, koordinasiya sistemi və onların
məcmusu kimi də çıxıĢ edir. Eyni zamanda bu maraqlar inteqrasiya
mexanizminin struktur həlqələrinin təkmilləĢdirilməsi vasitəsidir. Öz
növbəsində bu həlqələrin yaranması hər bir müəyyən dövrdə qarĢılıqlı milli
maraqların harmonik əlaqələndirilməsinə gətirib çıxarır. Milli maraqlar
dövlətin tarixi və təbii inkiĢaf Ģəraiti ilə müəyyən edilir. Bu ondan irəli gəlir ki,
hər bir dövlətin məhsuldar qüvvələri və istehsal münasibətlərinin ictimai əmək
bölgüsünün inkiĢaf səviyyələri təbii, maddi, əmək resurslarının coğrafi
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yerləĢməsi və mövcud tarixi ənənələri fərqlidir. Yalnız ayrı-ayrı dövlətlər
arasında səmərəli əmək bölgüsü beynəlxalq əməkdaĢlığı sosial gerçəkliyin
vacib elementlərinə çevirilməyin əsası kimi çıxıĢ edə bilər. Ġnteqrasiya prosesi
ayrı-ayrı dövlətlərin və ümumilikdə dünyanın daha səmərəli inkiĢafı ilə bağlı
milli və inteqrasiya məqsədli təyinatların əlaqələndirilməsi yollarının
axtarılmasına zəmin yaradır.
Bu baxımdan, milli iqtisadiyyatın
struktur dəyiĢikliklərinin əsas səbəb və meyllərinin tədqiqinə aĢağıdakı əsas
yanaĢmalardan baĢlamaq daha məqsədəuyğun olardı (1,s.261).
Ġqtisadi ədəbiyyatlarda iqtisadiyyatda struktur dəyiĢikliklərinin
ölçülməsinin müxtəlif göstəricilərindən istifadə edilir. Belə göstəricilər dörd
qrupa ayrılır.
Birinci qrup göstəricilər çərçivəsində diqqət struktur dəyiĢikliklərin
keyfiyyət parametrlərinə verilir. Struktur dəyiĢikliyin keyfiyyəti adı altında
onun mütərəqqiliyi (proqressivliyi) və ya (regressivliyi) tənəzzüllüyü baĢa
düĢülür. Ġctimai inkiĢafın sənayeyə qədərki, sənaye və post-sənaye dövrlərinə
və həmçinin bu və ya digər iqtisadi, texnoloji ukladın üstünlük təĢkil etdiyi
dövrlərə ayrılmasına müvafiq olaraq struktur dəyiĢikliklərini ya mütərəqqi,
yəni tarixi aspektdə inkiĢaf vektoruna uyğun gələn, və ya tənəzzüllü, yəni ona
uyğun gəlməyən hesab etmək olar.
Ġkinci qrupa iqtisadiyyatda struktur dəyiĢikliklərin kəmiyyət
parametrlərini səciyyələndirən göstəricilər, onların iqtisadi artım templəri ilə
qarĢılıqlı əlaqələri daxil edilir (2,s.12-13).
Ġqtisadiyyatda struktur dəyiĢikliklərini kəmiyyətcə hər Ģeydən əvvəl,
müvafiq struktur elementinin müvafiq vaxtda xüsusi çəkisinin və ya payının,
həmçinin struktur dəyiĢikliklərinin indeks göstəricilərinin dəyiĢməsinin
qiymətləndirilməsi vasitəsilə ölçülür. Ġqtisadiyyatın ayrı-ayrı struktur və
sahələri arasında struktur dəyiĢikliklərinin iqtisadi inkiĢafın ümumi
dinamikasına təsirini qiymətləndirməyin mümkün olduğu göstəricilər sırasına
aĢağıdakıları aid etmək lazımdır: elastiklik əmsalları, qabaqlama əmsalları və s
(3,s.274).
Iqtisadiyyatda struktur dəyiĢikliklərin ölçülməsi göstəricilərinin üçüncü
qrupuna dəyiĢikliklərin keyfiyyət xüsusiyyətləri və onların kəmiyyət ifadələri ilə
əlaqəli olan müxtəlif inteqral, kompleks göstəriciləri aiddir. Yuxarıda
sadalanan və digər əmsalların tətbiqi ilə ictimai inkiĢafın tsikliyi, sahə texnoloji
dəyiĢikliklərin və ictimai inkiĢafın istiqamətlərinin əlaqələndirilməsi əsasında
struktur dəyiĢikliklərinin kompleks tədqiqi yerinə yetirilir. Strukturların
oxĢarlığı və fərqliliyinin qiymətləndirilməsi üçün iqtisadi ədəbiyyatda bu
strukturların mütləq və nisbi fərqlərinin xətti əmsalları tətbiq edilir.
Göstəricilərin dördüncü qrupuna, iqtisadiyyatın strukturunun optimallığı
parametrlərini cəmləĢdirən göstəricilər aiddir.
Ġqtisadiyyatın strukturunun optimallığı anlayıĢı onun proporsionallığı
anlayıĢı ilə sıx bağlıdır. Bu, proporsionallıq adı altında ən geniĢ mənada
hissələrin ahəngdar nisbəti baĢa düĢülür. Optimallıq adı altında iqtisadiyyatın
elə strukturunu baĢa düĢmək lazımdır ki, bu zaman istehsal resurslarının
yerləĢdirməsinin strukturu cəmiyyətin maddi-texniki bazasının inkiĢaf
səviyyəsində ictimai tələbatın strukturuna uyğun gəlir.
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Ġqtisadi ədəbiyyatda iqtisadiyyatın strukturunun optimallığı və
effektivliyi anlayıĢları da həmçinin fərqləndirilir. Effektiv struktur elə struktur
adlandırılır ki, bu zaman əmək məhsuldarlığının, fondverimin artması, material
tutumluluğunun aĢağı düĢməsi, həmçinin istehsal olunmuĢ məhsulun
cəmiyyətin tələbatına uyğunluğu baĢ verir. Ahəngdarlıq və proporsionallıq
nöqteyi-nəzərindən hər bir optimal struktur effektiv olmayacaq. Məsələn
müharibə zamanı və ya maliyyə-iqtisadi böhran dövrlərində optimal olan
struktur effektiv olmayacaqdır. OxĢar Ģəraitin olmadığı halda iqtisadi sistemin
effektiv fəaliyyəti onun strukturunun optimalığının əlamətlərindən biridir.
Aparılan tədqiqat nəticəsində iqtisadiyyatın strukturunun optimallığı
göstəriciləri kimi yığım və istehlak, idxal və ixrac göstəriciləri, bütövlükdə
iqtisadi sistemin optimallığı və effektivliyi göstəriciləri kimi isə maddi-texniki
bazasının effektiv əziyyətini və dəyiĢiklik dinamikasının qiymətləndirilməsini,
həmçinin əmək məhsuldarlığında baĢ verən dəyiĢiklikləri əks etdirən aralıq
istehlak göstəricisi nəzərdən keçirilir.
Struktur dəyiĢikliklərinin ölçülməsi göstəricilərinin iĢlənib hazırlanması
sahəsində əldə olunan nəticələrə baxmayaraq əlavə nəzəri-metodoloji
araĢdırma tələb edən, iqtisadiyyatın strukturunun dinamikasının təhlilinin
aspektləri də mövcuddur. Onlara aĢağıdakıları aid etmək lazımdır: - iqtisadi
artımın keyfiyyətinin struktur dəyiĢiklikləri və göstəriciləri arasında
asılılıqların aĢkara çıxarılması; - struktur dəyiĢikliklərin keyfiyyət
xüsusiyyətlərini müəyyən etməyə imkan verən sintetik göstəricilərin
qurulması; - iqtisadi strukturun optimal proporsiyalarının aĢkara çıxarılması; iqtisadi strukturların oxĢarlığının və fərqinin qiymətləndirilməsi üçün
kompleks göstəricilərin iĢlənib hazırlanması.
Struktur dəyiĢikliklərin ölçülməsi göstəricilərinin iĢlənib hazırlanması
sahəsində nəzəri və praktik nailiyyətlərə əsaslanaraq, aĢağıda qeyd olunan
göstəricilərin təhlili əsasında Azərbaycanın müasir milli iqtisadiyyatında
struktur dəyiĢikliklərin təhlilinin aparılması məqsədə uyğundur:
- ümumi milli məhsul strukturunda (əmtəə, iĢ və xidmətlər istehsalı
nisbəti) və məĢğul olanların sayı üzrə iqtisadiyyatın sektorlarında, (əsas və
ikinci dərəcəli sektorlar, xidmət sektorları) paylarının dinamikası;
- ümumi milli məhsul strukturunda (o cümlədən, sahə elastikliyi
əmsallarının və struktur qabaqlama əmsallarının tətbiqi ilə) sahələrin paylarının
dinamikası;
- idxal və ixracın dinamikası;
- aralıq istehlakın (materialtutumluğunun) dinamikası;
- yığım və istehlakın dinamikası;
və həmçinin iqtisadiyyatın templərinin dinamikası (o cümlədən,
iqtisadiyyatın artım keyfiyyətinin indeksinin tətbiqi ilə).
ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin iqtisadiyyatında struktur dəyiĢiklikləri
ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin milli iqtisadiyyatında struktur dəyiĢikliklərinin
əsasında müxtəlif səbəblər durur. Onlardan ən vacibi aĢağıdakılardır (4,s.9091).
Əvvəla, istehsalın, hasilat və emalın texnologiyasının dəyiĢilməsi, yeni
materialların, kommunikasiya üsullarının yaradılması və s. formasında baĢ
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verdiyi elmi-texniki tərəqqi (ETT). Bu da öz növbəsində, istehsal resurslarının
və eyni zamanda zəruri xərclərin iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif növləri,
iqtisadiyyatın sahələri və sektorları arasında yenidən bölüĢdürülməsini
Ģərtləndirir.
Ġkincisi, struktur dəyiĢikliklərin səbəbi mülkiyyət münasibətlərində baĢ
verən dəyiĢikliklərdir. Bu münasibətlər iqtisadiyyatın bütün strukturuna nüfuz
edir. Siyasi-iqtisadi aspektdə məlum olduğu kimi, mülkiyyət münasibətləri
istehsal vasitələrinin və əmək məhsullarının mənimsənilməsi və
özgəninkiləĢdirilməsi münasibətləri kimi çıxıĢ edir.Demək olar ki, əsas istehsal
münasibətləri– iĢçilərin istehsal vasitələri ilə birləĢdirilməsi üsulu – nöqteyibaxımından iqtisadiyyatın real strukturunu ifadə edir və nəticə etibarı ilə
ictimai məhsulun istehsalı, bölgüsü, mübadilə və istehlakının strukturunu
müəyyən edir.
Struktur dəyiĢikliklərin üçüncü səbəbi əmək bölgüsündə olan dəyiĢikliklər
və onun ixtisaslaĢmasındadır. Ġstehsal amillərinin iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələri və sektorları arasında bölüĢdürülməsi prosesi vasitəsilə ictimai əmək
bölgüsü onda baĢ verən struktur dəyiĢikliklərin ümumi maddi zəminlərini
formalaĢdırır. Lakin, buna baxmayaraq əmək bölgüsündə dəyiĢikliklər yalnız
maddi-texniki bazanı deyil, həmçinin iqtisadiyyatın bütün strukturunu
səciyyələndirir.
ETT-nin inkiĢafı iqtisadiyyatda struktur dəyiĢikliklərin daha bir səbəbi
olan ictimai tələbatlar sisteminin transformasiyasını Ģərtləndirir. ĠnkiĢaf etmiĢ
ölkələrin ictimai tələbatlarının müasir strukturu onun müxtəlif tərkib
elementlərinin çoxluğu ilə səciyyələndirilir. Postindisturiyal cəmiyyətinə keçid
mərhələsində yaradıcı fəaliyyətə, intellektual və mədəni inkiĢafa, ünsiyyətə,
intensiv istirahət və asudə vaxta və həmçinin özünü reallaĢdırmağa və özünü
aktuallaĢdırmağa olan tələbatlar kimi qeyri-maddi, mənəvi tələbatlar böyük
əhəmiyyətə malik olur. Bu tələbatlar informasiya texnologiyalarının, qlobal
Ģəbəkələrin və kommunikasiyyaların inkiĢafı ilə üzvü əlaqədədir [5,s.55-61].
Struktur dəyiĢikliklərinin xarici səbəbi kimi iqtisadiyyatda müxtəlif növ
dövri və qloballaĢma proseslərini qeyd etmək lazımdır.
Ġqtisadi ədəbiyyatda öz səbəbləri, müddəti və sosial-iqtisadi nəticələri
ilə fərqlənən iqtisadiyyat dövri dəyiĢikliyə və ya tərəddüdlərə ayrılır. Ġqtisadi
dövrlərin hər biri struktur dəyiĢikliklərin təbiətinə və tempinə əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir. Ġqtisadiyyatın artan ardıcıllığı idxal və ixracın
strukturuna, tədiyyə və xarici ticarət balansına və s. təsir edir. Bundan əlavə,
milli iqtisadiyyatda struktur dəyiĢikliklərinə birbaĢa struktur dəyiĢikliklərin
daxili səbəbi kimi hesab edilə bilən dövlətin iqtisadi siyasəti təsir edir.
Bundan baĢqa, milli iqtisadiyyatda struktur dəyiĢikliklərinə birbaĢa təsir
edən struktur dəyiĢikliklərinin daxili səbəbi kimi dövlətin iqtisadi siyasəti
hesab edilə bilər.
ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin iqtisadiyyatında struktur dəyiĢiklikləri istiqaməti
sırasında aĢağıdakıları qeyd etmək məqsədəuyğundur:
1) Yəni, maddi istehsal sferasına nisbətən xidmət sferasında köklü
dəyiĢikliyin baĢ verməsi, ÜMM-də xidmət istehsalı ilə müqayisədə məhsul
istehsalının xüsusi çəkisinin azalması, maddi istehsal sferasında məĢğulluğun
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azalması. Bu zaman istehsal və istehlak edilən məhsulların həcmi azalmır,
əksinə artır. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə istehsal əhalinin həm ənənəvi və həm də
prinsipcə yeni məhsullara olan tələbatlarını əhəmiyyətli dərəcədə təmin edir;
2) Əmək bölgüsü strukturunda köklü dəyiĢikliklər. Axırıncı onilliklərdə
inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə əməyin özünün məzmunu, elmi və mühəndis-texniki
heyətə nisbətən iĢçi qüvvəsinin funksiyası dəyiĢdi. Mühüm dəyiĢikliklər yalnız
istehsalda deyil, həm də məiĢət texnikası bazasında, eləcə də əhalinin tələbat
strukturunda baĢ verdi;
3) Elmtutumlu sahələrin və yüksəktexnoloji istehsalın xüsusi çəkisinin
dəyiĢməsi. Məsələn, inkiĢaf etmiĢ ölkələrin sənaye strukturunda maĢınqayırma
və kimya sənayesinin payı əhəmiyyətli dərəcədə artdı. Bundan əlavə, istehsalın
inteqrasiya meylləri gücləndi. Bu yalnız milli iqtisadiyyat səviyyəsində deyil,
həm də dünya iqtisadiyyatı səviyyəsində baĢ verdi (6,s.53-97).
Bundan əlavə, inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə meyillər sosial və iqtisadi
aspektləri, həm də ekoloji amilləri nəzərə alaraq davamlı iqtisadi inkiĢafa
istiqamətlənmiĢdir.
Təbii ehtiyatların tükənməsi və ətraf mühitin
çirklənməsi iqtisadi göstəricilərin aĢağı düĢməsinə, əhalinin sağlamlığının
pisləĢməsinə, həmçinin uzun ömürlülüyünün azalmasına zəmin yaradır.
Nəticə
Elmi-texniki tərəqqinin sürət və xarakterinin dəyiĢikliyi, milli
iqtisadiyyatda dövri proseslərin, qloballaĢma proseslərinin artması ilə, ictimai
tələbatların, mülkiyyətin və əmək bölgüsünün strukturunda dəyiĢikliklərlə
bağlı müasir iqtisadiyyatda radikal struktur dəyiĢikliklər baĢ verir. Buda öz
növbəsində, iqtisadiyyatda yeni sahələrin yaranmasına səbəb olur.
Müasir inkiĢaf etmiĢ ölkələrin iqtisadiyyatında, sənayenin inkiĢaf
mərhələsindən elm-tutumlu sahələrə, informasiya texnologiyalarına əsaslanan
postindisturyal inkiĢaf mərhələsinə keçid, vətəndaĢın onun yaradıcı
qabiliyyətləri ilə ictimai təkrar istehsalın mərkəzinə irəli sürülməsi, ictimai
istehsalın strukturunda xidmət sferasının üstünlüyünü əsas meyl olaraq qəbul
etmək lazımdır.
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РЕЗЮМЕ
ГАНИФА ДЖАФАРЛИ
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ТЕНДЕНЦИИ
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Теоретические подходы к исследованию структуры экономики как
экономической категории, а также исследование процесса ее
совершенствования и места в рамках экономической политики
государства играет особую роль. Результаты теоретического подхода
структурных изменений исследования вносят определенный вклад в
развитие теории формирования оптимальной структуры национальной
экономики, а также могут служить базой для дальнейших исследований
проблемы устойчивого экономического развития и структурной
перестройки национальной экономики.
Ключевые
слова:
структура национальной
экономики,
национальная
экономическая
система,
экономические
уклады,
структурных изминений, устойчивость развития национальной
экономики.
SUMMARY
HANIFA JAFARLI
THE MAIN CAUSES AND TRENDS
STRUCTURAL CHANGES IN THE NATIONAL ECONOMY
Theoretical approaches to the study of the structure of the economy as an
economic category, as well as the study of the process to improve it and place
in the framework of the economic policy of the state plays a special role. The
results of the theoretical approaches of structural changes of research
contributes to the development of the theory of formation of the optimal
structure of the national economy, and also can serve as a basis for further
research on the problem of sustainable economic development and
restructuring of the national economy.
Keywords: structure of the national economy, national economic system,
economic structures, structural mutations both, the stability of the national
economy.
(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof. S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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REGĠONLARIN ĠNKĠġAF SƏVĠYYƏSĠNDƏKĠ FƏRQLƏR VƏ ONUN
ĠQTĠSADĠ, SOSĠAL-SĠYASĠ NƏTĠCƏLƏRĠ
Məqalədə inkiĢafın səbəb olduğu regional fərqlilik anlayıĢının
mahiyyəti nəzərdən keçirilmiĢ, regionların inkiĢaf səviyyəsindəki fərqlərin
meydana gətirdiyi iqtisadi və sosial-siyasi nəticələr təhlil edilmiĢ, problemin
həllinin zəruriliyi əsaslandırılmıĢdır.
Açar sözlər: region, regional fərqlilik, rifah səviyyəsi, yoxsulluq, həyat
Ģərtləri
Regionların inkiĢaf səviyyəsindəki fərq ifadəsini iĢlətdikdə nə baĢa
düĢülür? BaĢqa sözlə desək, regional fərqlilik nədir?
Regional fərqlilik – hər hansı bir ölkənin müxtəlif regionlarında
(bölgələrində) müĢahidə edilən sosial-iqtisadi fürsət, imkan və ya Ģərait
fərqliliyidir. Ġqtisadi fürsət fərqi bir ölkə hüdudları daxilindəki regionlarda
yaĢayan insanların istər iĢ tapma, istərsə də görülən eyni səviyyəli iĢ
müqabilində eyni səviyyəli real əməkhaqqı əldə etmək imkanına sahib olmamaları kimi izah oluna bilər. Sosial fürsət fərqi isə bir ölkə hüdudları
çərçivəsindəki regionlarda yaĢayan insanların sağlıq və təhsil xidmətlərindən,
mədəni fəaliyyətlərdən eyni dərəcədə istifadə edə bilməmələridir.
Aparılan araĢdırmalar sosial-iqtisadi inkiĢafın müxtəlif ölkələr arasında
olduğu kimi hər hansı bir ölkə daxili regionlar arasında da fərqli sürətdə
reallaĢdığını göstərir. Bir ölkə hüdudları daxilindəki regionların inkiĢaf
səviyyəsində müĢahidə edilən fərqlər ancaq 1929-cu ilin Böyük Ġqtisadi
Böhranından sonra diqqəti cəlb etməyə baĢladı. Məhz bu səbəbdən Ġkinci
Dünya müharibəsindən sonra Qərbi Avropa ölkələrində regional sosial-iqtisadi
inkiĢaf fərqliliyini azaltmağa xidmət edən siyasətin həyata keçirilməsinə
baĢlanıldı.
Demək olar ki, Azərbaycanın mərkəzi regionları ilə digər regionları
arasındakı sosial-iqtisadi fərqlilik yalnız ölkəmizə xas olan problem deyildir.
Məhz bu nöqteyi-nəzərdən regional inkiĢaf fərqliliyinin ortaya çıxma
səbəblərini və onun sosial-iqtisadi-siyasi nəticələrini araĢdırmağa ehtiyac
vardır.
Regionların inkiĢaf səviyyəsindəki fərqlərin yaranma səbəbləri
Regionların inkiĢaf səviyyəsindəki fərqlərin meydana gəlməsinin tarixi
köklərini araĢdırarkən sosial-iqtisadi inkiĢafın və ya yüksəliĢin müəyyən
ölkələrdə və əsasən bu ölkələrin fərqli xüsusiyyətləri ilə seçilən regionlarında
baĢ verdiyini görürük. Ġqtisadi inkiĢafın hər yerdə eyni zamanda baĢ
verməsinin mümkünsüz olduğu və təsadüf nəticəsində müəyyən bir regionda –
təbii ehtiyyatların zəngin və coğrafi mövqenin əlveriĢli olduğu regionda
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baĢladığı, bazar güclərinin bu region ətrafında toplandığı və tədricən müəyyən
bir səviyyəyə çatdıqdan sonra bu region ətrafında yayılmağa baĢladığı
görülməkdədir (1).
Qeyd etdiyimiz kimi, müəyyən bir regionda baĢlayan iqtisadi inkiĢaf
bazar subyektlərinin həmin region ətrafında toplanmasına səbəb olur. Bazar
subyektlərinin, baĢqa sözlə desək, bazar güclərinin inkiĢafda olan region
ətrafında toplanmasının iki səbəbi var:
1. Ġqtisadiyyatdakı mövcud ―bazar boĢluqları‖ndan maksimum
yararlanmaq istəyən müəssisələr istehsal həcmini optimal səviyyəyə çatdırmaq
üçün yeni investisiya qoyuluĢlarına getməlidirlər. Beləliklə, hər hansı bir
müəssisənin iqtisadiyyatdakı mövcud vəziyyətindən maksimum yararlanmaq
istəyi müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi regionda iqtisadi fəallığını artırmıĢ olur.
2. Zəngin təbii ehtiyyata və əlveriĢli coğrafi mövqeyə malik olan regionun
ətrafında toplanmağın verdiyi üstünlüklərdən yararlanmaq üçün müəssisələr
eyni bir regionda toplanmağa meyl göstərirlər. BaĢqa sözlə desək, yeni
yaradılan və ya formalaĢdırılan müəssisələr xarici ticarətin formalaĢdığı
regionlarda toplanmağa meyl edirlər.
Bəzi regionlarda ixracyönümlü iqtisadiyyatın formalaĢması yeni bir
coğrafi toplanma təsiri yaradır. Buna ―toplanma təsiri (effect d′
agglomeration)‖ adı verilir (2). Bu toplanmanın təsiridir ki, müəssisələrin
fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan çoxlu sayda xidmət növlərinin (dərzi,
reklam Ģirkətləri, hüquq məsləhətxanaları, bərbərxana və s.) var olduğu böyük
məskunlaĢma mərkəzləri qurulur. Qeyd edək ki, bu böyük mərkəzlərdə bir ailənin bütün üzvləri öz ixtisaslarına uyğun iĢ tapa bilərlər. Bu da gələcək köç
üçün baĢlıca zəmindir.
Nəticə etibarilə, iqtisadi inkiĢafın ―keçmiĢ texnik‖i dövründən
baĢlayaraq haliyəyədək müəssisələrin, biznesmenlərin böyük əksəriyyətinin öz
iqtisadi fəaliyyətlərinə əlveriĢli Ģəraitə malik regionlarda baĢladıqlarını
görürük. Beləliklə, bəzi regionlarda baĢlayan toplanma hərəkatı artaraq bu
regionları inkiĢaf etdirməkdədir. ĠnkiĢaf nöqtəsindən və ya ərazisindən yoxsul,
digər regionlarda isə durğunluq, hətta geriləmə müĢahidə olunmaqdadır. ―ĠnkiĢaf qütbləri‖ nəzəriyyəsinə əsasən inkiĢaf nöqtəsi və ya ərazisi ətrafında
sosial-iqtisadi hərəkətliliyin gedərək artması və bunun nəticəsində
regionlararası fərqlərin meydana çıxması iqtisadi inkiĢafın bir Ģərtidir. Ġqtisadi
inkiĢaf nəticəsində meydana gələn regionlararası gəlir bölgüsündəki fərqlilik,
baĢqa sözlə desək, ədalətsizlik heç də yaxĢı hal deyildir. Qeyd edək ki,
qaçınılması mümkünsüz olan və sosial ədalət baxımından istənilməyən bu halı
qısa müddət ərzində aradan qaldırmaq lazımdır. Çünki inkiĢaf etməkdə olan
region digər regionların inkiĢafına mənfi istiqamətdə təsir göstərir.
Aparılan araĢdırmalar göstərir ki, müxtəlif səbəblərdən inkiĢaf etməyə
baĢlayan region ətrafındakı digər regionların inkiĢafına mane olur. Bu mənfi
təsirlərə əsasən digər regionlardan inkiĢaf edən regiona doğru olan fəal iĢçi
axınını, kapital transferini, durğun regionlardakı ənənəvi sənaye sahələrinin
iflasa uğramasını və s. göstərmək olar.
ĠnkiĢaf edən regionda baĢ verən iqtisadi canlanma iĢ yerlərinin
artmasına, əmək haqlarının yüksəlməsinə və həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢmasına
85

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
səbəb olur. Həyat səviyyəsinin yüksəkliyi və rahatlığı, çeĢidli boĢ iĢ yerlərinin
olması ilə fərqlənən inkiĢafda olan region digər regionlardakı əhalini özünə
cəlb edir. Ətraf regionlardan inkiĢaf edən regiona doğru olan bu axında gizli
və açıq iĢsizlərlə yanaĢı, ilk əvvəl iqtisadi fəal əhali kateqoriyasına daxil olan
ixtisaslı kadrlar iĢtirak etməkdədirlər. Ətraf regionlardakı təĢəbbüskar və
sahibkarlıq ruhuna malik, ancaq yaĢadığı regionu özü üçün əlveriĢli hesab
etməyən Ģəxslər – baĢda gənclər olmaqla yüksək ixtisaslı və peĢəkar iĢçilər ilk
axın edənlər sırasındadırlar.
Gənc və iĢgüzarlıq ruhuna sahib fəal və peĢəkar kadrlarını itirən ətraf
regionlar inkiĢaf potensiallarını itirərək mövcud inkiĢaf səviyyələrini belə
qorumaqda çətinliklərlə qarĢılaĢırlar. Reallıqda bu hərəkət regionlar arasında
baĢ verən beyin axınından baĢqa bir Ģey deyildir. Bu iĢ qüvvəsinin axını
nəticəsində inkiĢafın baĢlanğıc mərhələsində olan region ―gələcəyin
iĢgüzarları‖ potensialına malik olmaqla yanaĢı bu mütəxəsislərin sayəsində daha sürətlə inkiĢaf edir.
Ġqtisadi fəal iĢçi axınının bir digər təsiri isə iĢçi axını ilə üzləĢən
regionda köç edən iĢçilərin istehsaldakı səbəb olduqları əlavə dəyərin və buna
əlavə olaraq istehlak həcminin azalmasıdır ki, son nəticədə, iĢçi axını ilə
üzləĢən regionun gəlirlərinin azalacağıdır. Tam əksinə olaraq iĢçi axınını qəbul
edən regionun gəlirləri axın edən insanların istehlak səviyyəsi ilə əlaqədar artır.
Beləliklə, iĢçi axını ilə üzləĢən regionun gəliri azalır, iĢçi axınını qəbul edən regionun gəlirləri artır. Bu da regionlar arasındakı regional fərqliliyin bir forması
olan gəlir bərabərsizliyinin daha da artmasına səbəb olacaqdır.
Qeyd edək ki, təĢəbbüskar və iĢgüzarlıq ruhuna sahib fəal
mütəxəsislərin durğun regionlardan inkiĢaf edən regionlara doğru axını özü ilə
bərabər kapital axınına da səbəb olur. Belə ki, durğun regionlardan inkiĢaf
etmiĢ regionlara axın edən fəal mütəxəsislər əllərindəki kapitalı da özləri ilə
birlikdə aparırlar. ĠnkiĢaf edən regionda meydana gələn iqtisadi hərəkətlilik,
yüksək tələb və sərmayə qoymaq üçün artan imkanlar durğun regionlarda az
miqdarda olsa belə ənənəvi sənaye və kənd təsərrüfatı fəaliyyəti nəticəsində
əldə edilən gəlirin yığıma yönəldilən və ya qənaət edilən hissəsini özünə cəlb
edir. Bunun səbəbi durğun regionlarda qənaət nəticəsində əldə edilən vəsaitin
dəyərləndirilməsi imkanlarının məhdud olmasıdır. Həmçinin durğun
regionlarda mövcud olan və yetərincə inkiĢaf etməmiĢ banklar onlara əmanət
edilən vəsaitləri inkiĢaf edən regionlara transfer edərək dəyərləndirirlər (3).
ĠnkiĢaf edən region ilə durğun region arasındakı ticarət durğun regionun
əleyhinə olub, mövcud ənənəvi iqtisadi fəaliyyətləri (artizanal) zəiflədir.
ĠnkiĢaf edən regionda böyük həcmli və daha yüksək verimliliklə iĢləyən
modern sektorların gedərək artması və bu sektorların öz məhsullarını durğun
regionlara satması bu regionlardakı mövcud iqtisadi fəaliyyətləri iflasa
sürükləyir. Belə ki, durğun regiondakı ənənəvi istehsalçıların istehsal etdikləri
əmtəələr inkiĢaf edən regionlardan gələn əmtəələrdən həm aĢağı keyfiyyətli,
həm də baha olduğundan özünə alıcı tapa bilmir.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, xüsusilə az inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə inkiĢaf
edən regionlardakı sənaye sahələri digər regionlardan xammal təminatına
dayanmayan mallara yönəlmiĢlərsə, durğun region inkiĢaf edən regionun
varlığından zərərli çıxacaqdır. Çünki nisbətən az inkiĢaf etmiĢ regionlar daha
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əvvəl ölkə hüdudları kənarından ucuz qiymətə idxal etdikləri sənaye malları
əvəzinə inkiĢafda olduğu üçün gömrük qanunları ilə qorunan inkiĢaf edən
regionda istehsal edilən malları daha baha qiymətə satın almaq
məcburiyyətində qalacaqdır. Bu gün bir çox az inkiĢaf etmiĢ ölkənin nisbətən
inkiĢaf etmiĢ regionlarında istehsalına baĢlanan və inkiĢaf etmiĢ regiondakı
müəssisələri qorumaq məqsədilə idxalı tamamilə qadağan edilən istehlak
mallarını buna misal göstərmək olar.
Bir amili yadda saxlamaq lazımdır ki, bu təhlil qısa zaman kəsiyi üçün
doğrudur. Uzun zaman kəsiyində inkiĢaf etmiĢ regiondakı iqtisadi subyektlər
və onların həyata keçirdikləri iqtisadi fəaliyyət geri qalmıĢ regionlara doğru
irəliləyəcək və regionlararası inkiĢaf səviyyəsindəki fərqlər tədricən azalacaqdır. BaĢqa sözlə desək, qanunla qorunan sənaye fəaliyyətləri uzun zaman
kəsiyində bütün regionların inkiĢafını təmin edəcəkdir.
Regionların inkiĢaf səviyyəsindəki fərqlərin iqtisadi nəticələri
Hər bir ölkədə hansı iqtisadi sistem tətbiq edilirsə edilsin, hər bir
iqtisadiyyatın həll etmək məcburiyyətində olduğu təməl iqtisadi problemlərdən
biri ölkədə həcmi məhdud olan istehsal amillərinin tamamının istehsalda
iĢtirakını təmin etməkdir. Hər hansı bir ölkədəki resursların tam istifadəsi geniĢ
mənada bütün istehsal amillərinin istehsal dövriyyəsinə cəlb edilməsi
deməkdirsə, dar mənada ölkədəki bütün iĢ qüvvəsinin (iĢləmək istəyən fəal
əhali qrupu) istehsal prosesində iĢtirak etməsidir. Qeyd edək ki, əgər bir
ölkədəki regionlararası inkiĢaf fərqləri nəzərə çarpacaq səviyyəyə çatmıĢsa,
deməli inkiĢaf baxımından geri qalmıĢ regionlardakı istehsal amillərindən tam
istifadə olunmur və bu səbəbdən tam məĢğulluqdan söhbət belə gedə bilməz.
Əgər bir ölkədə tam məĢğulluq təmin edilə bilməmiĢsə və iĢsizlik problemi
varsa, sözü gedən ölkədə ÜDM-nin həcmi və dolayısı ilə rifah səviyyəsi aĢağı
düĢəcəkdir. Nəticə etibarilə bir ölkənin geri qalmıĢ regionlarında iĢsizliyin var
olması rifah itkisinin baĢlıca göstəricisidir.
Regionların inkiĢaf səviyyəsindəki fərqlərin sosial-siyasi nəticələri
Bir ölkənin regionları arasında iqtisadi inkiĢaf fərqlərinin olması və bu
fərqin getdikcə artması və ya mövcud fərqin azaldılması istiqamətində
tədbirlərin görülməməsi mühüm mənfi sosial nəticələr doğurur. Hər Ģeydən
əvvəl, qeyd edək ki, iqtisadi fərqlilik eyni səviyyədə sosial fərqlilik yaradır.
Belə ki, inkiĢaf etmiĢ regionlarda iĢ imkanlarının çox olması həm iĢsizlik
səviyyəsinin aĢağı, həm də əmək haqlarının yüksək olmasına səbəb
olmaqdadır. ĠnkiĢaf baxımından geri qalmıĢ regionlarda isə iĢ imkanları
məhdud olduğundan açıq və gizli iĢsizlik səviyyəsi artır. Bu səbəbdən bu
bölgələrdə gəlirlər aĢağı və yaĢam Ģərtləri son dərəcə çətindir. Bu bölgə
insanların yeganə çıxıĢ yolu doğulub böyüdükləri yerləri, ata və analarını,
dostlarını buraxıb iĢ imkanlarının çox olduğu və əmək haqlarının yüksək olduğu inkiĢaf etmiĢ regionlara köçməkdir.
inkiĢaf nöqteyi-nəzərindən geri qalmıĢ regionda istehsalın, əmək haqlarının və
dolayısı ilə satınalma gücünün aĢağı olması bu regionlarda sosial xidmətlərin
inkiĢaf etməməsinə səbəb olur. Bu regionlarda sağlıq xidmətləri geridir, təhsil
xidmətləri kifayət qədər inkiĢaf etməmiĢdir, mədəni fəaliyyətlər son dərəcə
məhduddur. Sağlıq müəssisə və xidmətlərinin yetərsizliyi xəstəliklərin
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müalicəsində gecikmələrə, zaman itkisinə və nəticə etibarilə iĢ qüvvəsinin
məhsuldarlığının aĢağı düĢməsinə səbəb olur. Dünya standartlarına uyğun
sağlıq sisteminin yaradıla bilməməsi inkiĢafdan geri qalmıĢ regionda uĢaq
ölümünün artmasına, təbii artım səviyyəsinə və s. səbəb olur. Bu qeyd
etdiklərimiz isə məcburi köçün baĢlıca səbəbinə çevrilir (4).
dövlət iqtisadi israfın qarĢısını ala bilmək üçün infrastrukturun yenilənməsinə
və ya yaradılmasına investisiya qoyuluĢlarını inkiĢaf etmiĢ regionlardan
baĢlayaraq inkiĢafdan geri qalmıĢ regionlara doğru yönəldir.
Gördüyümüz kimi, iqtisadi inkiĢaf nöqteyi-nəzərindən geri qalmıĢ
regionlardakı infrastrukturun və sosial xidmətlərin yetərsiz olması, eyni
zamanda, satınalma gücünün aĢağı olması sahibkarlıq subyektlərinin aktiv
fəaliyyətə keçməsi üçün əlveriĢsiz Ģərtlərdəndir. Yeni müəssisələrin regionda
yaradılması üçün zəminin olmaması, onların regionda fəaliyyət göstərə
bilməməsi burada əlveriĢsiz Ģərtlərin davam etməsinə və bölgə əhalisinin bu
ərazidən köçüb getməsinə səbəb olur. Regional fərqliliyin sosial təhlükəsi bu
halda özünü daha bariz Ģəkildə büruzə verir. Məsələn, inkiĢaf baxımından geri
qalmıĢ regionlara universitetləri bitirmiĢ gənc və ixtisaslı kadrları belə
göndərmək çətinləĢir. Bu cür regionlara təyin edilənlər bölgəyə getməkdənsə,
iĢsiz qalmağı üstün tuturlar. Respublikamızın inkiĢafdan geri qalan ucqar
dağlıq rayonlarında ixtisaslı və gələcək vəd edən potensiallı kadrların
çatıĢmaması yuxarıda qeyd etdiyimiz problemlərdən irəli gəlir. Bu səbəblə respublikamızda bu regionlara göndərilən kadrlar iqtisadi baxımdan
stimullaĢdırılır.
Bir ölkənin regionları arasındakı kökü iqtisadi səbəblərlə bağlı olan
sosial fərqlilik ölkədə siyasi qeyri-sabitliyin mənbəsi ola bilər. Belə ki, ölkənin
bəzi regionları inkiĢaf edib zənginləĢdikcə, digər regionların inkiĢafdan geri
qalması regionlar arasında balansın və ya uyğunluğun azalmasına və
regionların bir-birinə yadlaĢmasına (məsələn, inkiĢaf edən regionun daha çox
Avropa sayağı həyat sürməsi) səbəb olur. Din, məzhəb və irqi fərqliliklər
iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi yüksək olan ölkə və ya ölkədaxili regionlarda birlikdə
yaĢayan insanların əhəmiyyət vermədikləri, hətta mədəni zənginlik, tolerantlıq
kimi gördükləri amil inkiĢaf baxımdan geri qalmıĢ regionlarda mühüm amil
kimi ön plana çıxır və qeyri-sabitlik mənbəsi olmağa baĢlayır. ―Etnik və
məzhəb fərqliliyi səbəbi ilə regionun inkiĢafına laqeyd yanaĢılır‖ fikri region
əhalisi arasında yayılmağa baĢlayır. Məhz bundan sonra siyasi həll yollarını
dırnaqarası göstərənlər tərəfdar toplamağa müvəffəq olurlar. Tarixə nəzər
yetirsək görərik ki, ABġ-da baĢ verən vətəndaĢ müharibəsi regionlararası fərqlilikdən meydana gələn ilk ciddi münaqiĢədir. Digər tərəfdən Pakistanın ikiyə
bölünməsinin səbəbi regional inkiĢafdakı fərqlilikdir.
Müasir dövrümüzdə də regionların inkiĢaf səviyyəsindəki fərqlərdən
meydana gələn problemlər mövcuddur. Belə ki, Ġspaniyadakı Back,
Ġngiltərədəki Ġrlandiya və Fransadakı Britaniya problemi bu tipli
problemlərdəndir. Bu sadaladığımız ölkələrin müxtəlif səbəblərdən bir-birindən fərqlənmələrinə baxmayaraq, onların ortaq problemi regionlar arasındakı
inkiĢaf fərqindən meydana gələn rahatsızlıqdır.
Son olaraq qeyd edək ki, sürətli inkiĢaf dövrünü yaĢayan
respublikamızda bu inkiĢafdan qaynaqlanan regionların inkiĢaf səviyyəsindəki
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fərqlilik probleminin həll edilməsi vacib bir məsələ kimi ―2014-2018-ci illərdə
regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı haqqında Dövlət proqramı‖nda qarĢıya
qoyulmuĢdur.
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РЕЗЮМЕ
ДЖЕЙХУН МАХМУДОВ
РАЗЛИЧИЯ В УРОВНЯХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ИХ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
В статье рассматривается сущность понятия регионального
различия, причиной которого является развитие, анализируются
экономические, социально-политические результаты, сформированные
различиями в уровне развития регионов, обосновывается необходимость
решения проблемы.
Ключевые слова: регион, региональные различия, уровень
благосостояния, бедность, условия жизни.
SUMMARY
CEYHUN MAHMUDOV
THE DIFFERENCE IN THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE
REGIONS AND THEIR ECONOMICAL, SOCIAL AND POLITICAL
RESULTS
In the article revised the essence of the concept of difference which
caused by development, were analyzed economical, social and political results
caused by difference in the level of development of the regions, and grounded
necessary solving of the problem.
Key words: region, the difference of region, the level of welfare, the
poverty, the conditions of living
(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof. S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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AZƏRBAYCANDA MALIYYƏ ĠNFRASTRUKTURLARININ
ĠNKĠġAF PERSPEKTĠVLƏRĠ
Məqalədə Azərbaycanın pul, valyuta,
kapital bazarlarının
formalaĢması və beynəlxalq bazarlara inteqrasiyası, eləcədə bu fəaliyyətlərin
inkiĢaf tarixi və dövlət siyasətinin, əsas prinsipləri tədqiq edilir. Xüsusi ilə
beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiĢ qaydalar, mövcud mexanizmlər və hüquq
normalarının mahiyyəti təhlil edilir. Azərbaycanla dünya ölkələri arasında
maliyyə əlaqələrinin mövcud vəziyyəti və inkiĢaf perspektivləri təhlil
edilmiĢdir.
Açar sözlər: ticarət kapitalı, pul siyasəti, iqtisadi mexanizmlər,
maliyyə bazarı, tranzit.
Bazar iqtisadiyyatının çoxsaylı modellərinin mövcudluğuna baxmayaraq,
müasir dünyada ümumən hər bir model sosial yönümlüdür və dövlət
tənzimləmələri öz mövcudluğunu qorusa da məzmunu və formasını dəyiĢir.
Ġstər bazar münasibətlərinin strukturunda, istərsə də həmin münasibətlərin
tənzimlənməsində maliyyə amilləri böyük rol oynayır. Onlar bazar
münasibətlərinin ayrılmaz tərkib hissəsi və eyni zamanda dövlət siyasətinin
həyata keçirilməsinin mühüm alətidir. Müasir görüĢlərə görə monetar amillərin
rolunun artması və miqyasının geniĢlənməsi, maliyyə hadisələrinin iqtisadi
hadisələrə, iqtisadi hadisələrin də maliyyə hadisələrinə qarĢılıqlı təsir
göstərməsi dövrümüzün baĢlıca xüsusiyyətlərindən biridir. BaĢqa sözlə
iqtisadi, sosial və maliyyə sahələrində əvvəllər, dövlət xərcləri və gəlirləri az
miqdarda olduğu zaman monetar hadisələrin təsiri iqtisadi və sosial sahələrdə o
qədər hiss edilmirdi. Müasir dövrdə isə vəziyyət dəyiĢmiĢ və maliyyə
hadisələrinin böyük miqyası dərin iqtisadi və sosial nəticələrə səbəb
olmaqdadır. Ona görə də dövlətin maliyyə hadisələrini düzgün yönləndirməsi,
iqtisadi və sosial problemlərin həlli üçün onlardan səmərəli istifadə etməsi
günün ən aktual məsələlərindəndir.
Dövrümüzdə maliyyə sektorunun məzmunu və məqsədləri ciddi sürətdə
dəyiĢmiĢ, o artıq dövlət idarəçiliyinin mühüm alətlərindən birinə çevrilmiĢ,
iqtisadi və sosial həyatla bütünləĢmiĢdir. Monetar siyasət artıq öz qapalı
xarakterini itirmiĢ, bununla belə digər dövlətlərin yeritdikləri maliyyə siyasəti
ilə ahəngləĢdirilməklə beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın mühüm alətlərindən
birinə çevrilmiĢdir.
Təhlil göstərir ki, müxtəlif ölkələrdə həyata keçirilən maliyyə və monetar
siyasətin ümumi məqsədlərini aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar:
1.Ġqtisadi sabitliyi təmin etmək. Ġqtisadi sabitliyi təmin etmək üçün
maliyyə siyasəti aĢağıdakı istiqamətlərə yönəldilməlidir.
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a) iqtisadiyyatda deflyasiya təmayüllərinə yol verilməməlidir.
b) inflyasiya təmayüllərinin qarĢısının alınmalı və idarə edilməlidir.
c) tam məĢğulluğun əldə edilməsi və qorunmasına çalıĢılmalıdır.
Mahiyyət etibarı ilə iqtisadiyyatda inflyasiya və deflyasiya yaradan
təmayüllərlə mübarizə aparılması, əslində tam məĢğulluğu təmin etmək
deməkdir. Tam məĢğulluğun təmin olunması əhəmiyyətli bir məsələ olsa da,
onun qorunub saxlanılması daha əhəmiyyətlidir
2.Ġqtisadi inkiĢafı təmin etmək. Müasir dövrdə inkiĢaf iqtisadi siyasətin
əsas məqsədidir. Monetar siyasət - pul-kredit siyasəti, büdcə xərcləri, kapital
qoyuluĢları və inkiĢafa yönəldilən cari xərclərlə adambaĢına milli gəlirin
artırılmasında, iqtisadi və sosial strukturun təkmilləĢdirilməsi və
yaxĢılaĢdırılmasında, bir sözlə iqtisadi inkiĢafın təmin olunmasında mühüm rol
oynayır. Büdcə xərclərinin inkiĢafı təmin edə bilməsi onların maliyyə
mənbələrindən çox asılıdır. ĠnkiĢafa yönəldilən məsrəflərin sağlam maliyyə
mənbələrindən əldə edilməsi zəruridir. ĠnkiĢafı təmin etmək üçün dövlətin
vergi siyasəti ölkədə yığımın səviyyəsinin artırılmasına yönəldilməlidir. Dövlət
yığımının artırılması və özəl kapital qoyuluĢlarının təĢviq edilməsi vasitəsilə
iqtisadi inkiĢafdan yaranan və iqtisadi inkiĢafı təhlükəyə sala biləcək qeyrimütənasibliklərin qarĢısının alınması mümkündür. Dövlət, borc almaqla
iqtisadiyyatda istifadə edilməyən istehsal güclərini hərəkətə gətirə bilər və bu
yolla iqtisadiyyatda kapital qoyuluĢlarının həcmini artırar. Son nəticədə qeyd
edilənlər ölkədə milli gəlirin və məĢğulluq səviyyəsinin artması ilə nəticələnir.
3.Ġqtisadiyyatda gəlir bölgüsü və həyat səviyyəsini yaxĢılaĢdırılmasını
təmin etmək. Bazar iqtisadiyyatı özəl sahibkarlığa və mülkiyyətə əsaslanır.
Gəlir bölgüsündə qeyri-bərabərlik özünü göstərir. Gəlir bölgüsündə qeyribərabərlik, çox hallarda isə dərin uçurum cəmiyyətdə həmiĢə gərginlik
mənbəyidir. Gəlir bölgüsünün və əhali qruplarının yaĢayıĢ səviyyəsinin
yaxĢılaĢdırılması üçün maliyyə siyasəti təsirli vasitə kimi istifadə edilə bilər.
Mütərəqqi vergi sistemi bu məqsədə yönəldilmiĢ mühüm vasitələrdən biridir.
Büdcə xərclərinin də bu sahədə böyük rolu ola bilər. Təhsilə, səhiyyəyə və
sosial təminat sisteminə ayrılan xərclər və onların düzgün nisbəti bu baxımdan
böyük əhəmiyyətə malikdir(1, s. 25).
Dövlətlərin monetar siyasətə münasibətində ciddi dəyiĢikliklər 1975-ci
ildən sonra özünü göstərməyə baĢladı. Keyns erasında 1945-ci ildən 1960-cı
illərin sonlarına qədər dövlətlərin iqtisadiyyata təsir göstərmək üçün istifadə
etdikləri baĢlıca alət maliyyə-büdcə siyasəti idi. Faiz dərəcələrinin qeyrisabitliyinin qarĢısının alınmasında monetar siyasətə az əhəmiyyət verilirdi.
XX əsrin 70-ci illərinin ikinci yarısından iqtisadiyyatın tənzimlənməsi
prosesinə yeni yanaĢma tərzi axtarıĢları baĢlanmıĢdır. Keyns nəzəriyyələrində
əsas məsələ iĢsizlik idi, sonralar isə vəziyyət dəyiĢdi. Əsas problem istehsalın
həcminin daraldığı bir Ģəraitdə inflyasiyanın qarĢısının alınması oldu. Belə
vəziyyət iqtisadi ədəbiyyata yeni anlayıĢ - staqflyasiya anlayıĢını gətirdi.
Büdcə xərclərini artırmaqla kəsirli maliyyələĢmə siyasətinin aparılması yeni
Ģəraitdə özünü doğrultmadı. Büdcə manipulyasiyaları inflyasiyanı dayandırmaq
əvəzinə daha da dərinləĢdirdi. Ona görə də inflyasiya ilə mübarizə iĢində yeni
üsullar axtarılmağa baĢlandı. Maliyyə və iqtisadi siyasətdə yeni konsepsiyanın
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hazırlanması zamanı monetaristlərin görüĢləri qalib gəldi. Amerika iqtisadçısı
Milton Fridmenin baĢçılığı ilə hazırlanan bu konsepsiya iqtisadi nəzəriyyədə
ön plana çıxmaqla, bir çox dövlətlərin iqtisadi siyasətinin əsasını təĢkil etdi.
Reyqanomika və «Tetçerizm» adlanan iqtisadi siyasət əsas etibarilə
monetaristlərin nəzəri görüĢlərinə əsaslanırdı.
Ġqtisadi nəzəriyyənin inkiĢafında monetaristlərin əsas xidməti pul
dünyasının əmtəə dünyasına əks təsiri mexanizminin, monetar alətlərin və
monetar siyasətin iqtisadi inkiĢafa təsirinin ətraflı tədqiqindən ibarət idi. Halhazırda həmin konsepsiyalar pul-kredit siyasətinin əsasını təĢkil edir. Bu
nəzəriyyəyə əsasən sabit pul emissiyası iqtisadi vəziyyətdən və iqtisadi
konyukturadan asılı olmayaraq pul-kredit siyasətinin baĢlıca istiqamətidir.
Maliyyə siyasətinin müvəffəqiyyətli olması onun digər iqtisadi siyasət qolları
ilə uzlaĢdırılmasından asılıdır. Məsələn, iqtisadiyyatda mövcud olan izafi
likvidliyi əritmək məqsədini güdən vergi və borclanma siyasəti pul-kredit
siyasəti ilə uzlaĢdırılmalıdır. Əks halda onun təsiri ola bilməz. Maliyyə siyasəti
əmək haqqı siyasəti ilə də uzlaĢdırılmalıdır. Belə ki, maaĢlar məhsuldarlıqdan
sürətlə artarsa məsrəf inflyasiyası yarana bilər. Deflyasiya zamanı isə
maaĢların artırılması məĢğulluq səviyyəsinin müəyyən səviyyədən aĢağı
düĢməsinə mane olmaqla yanaĢı, iqtisadiyyatda geniĢlənməyə səbəb olan
xərclər, vergi və borc siyasəti ilə uzlaĢdırılmalıdır. Təklifi artırmaq və azaltmaq
məqsədilə maliyyə siyasəti xarici ticarət siyasəti ilə də uzlaĢdırılmalıdır(2, s.
128).
Bazar iqtisadiyyatının gediĢində dövlətin həyata keçirdiyi makroiqtisadi
siyasətin tərkib hissəsi olmaqla monetar siyasətlə iqtisadi siyasətin digər
aspektləri arasında qarĢılıqlı əlaqə, asılılıq və təsir getdikcə artır. Ġqtisadi
siyasətin həmin tərkib hissələri bir-biri ilə uzlaĢmalı və bir-birini
tamamlamalıdır. Xarici iqtisadi siyasətdə də eyni vəziyyət mövcuddur.
Beynəlxalq ticarətin artması, beynəlxalq kapital və iĢçi qüvvəsi hərəkətinin
sərbəstləĢməsi, milli valyutaların dönərliliyinin təmin olunması beynəlxalq
əmək bölgüsünün daha da dərinləĢdirilməsinə səbəb olur, dünya miqyasında
ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatını bir-birindən asılı edir.
Azərbaycan Respubilkasının maliyyə bazarı, qiymətli kağızlar bazarından
əlavə kredit və valyuta bazarı kimi sektоrları da özündə birləĢdirir. Bütün
iqtisadiyyatın, о cümlədən, maliyyə bazarının tam, kоmpleks Ģəkildə inkiĢaf
edə bilməsi üçün bu seqmentlər hamısı inkiĢaf etməli, bütün imkanlardan
istifadə edilməlidir. Ġqtisadi ədəbiyyatda «Kredit və valyuta bazarı» terminləri
ilə yanaĢı çоx zaman «pul və kapital bazarı» terminləri də iĢlədilir.
Kredit bazarının prоblemlərindən danıĢarkən, tоpdansatıĢ kredit bazarının
(yəni banklararası kredit bircaları vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatlar) və
pərakəndəsatıĢ kredit bazarının (yəni kreditоrlar və müĢtərilər arasında yaranan
alqı-satqı münasibətləri) prоblemlərini araĢdırmaq lazım gəlir. Bu yenə də
kredit resurslarının tapılması, alqı-satqı prоsesini qanuniləĢdirən nоrmativhüquq qaydalarının dəqiqiliyi, kredit risklərinin azaldılması ilə əlaqədar
tədbirlər və s. kimi prоblemlərdir. Azərbaycan Respublikasında bazar
iqtisadiyyatı Ģəraitində yaxın dövr üçün məqsəd xarici kreditlərin cəlb edilməsi
və investisiyaların səmərəli idarə edilməsindən ibarət оlmalıdır. Bunun üçün
kredit vəsaitlərinin istər milli, istərsə də xarici valyutada yerləĢdirilməsinə
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Ģərait yaratmaq lazım gəlir. Sоn illərdə bu sahədə bir sıra müvəffəqiyyətli
addımlar atılmıĢ və оnun davam etdirilməsi lazım gəlir.
2010-2012-ci illərdə BBVB-də banklararası kredit sövdələĢmələrinin
göstəricilərindən görünür ki, bu illər ərzində kredit bazarında dinamik artım
оlmuĢdur. Belə ki, banklararası kredit bazarında illik faiz 2010-cı ildəki 7,70
%-dən 2012-ci ildə 9,16 %-ə yüksəlmiĢdir. Bu ilk növbədə kredit bazarında
tələbin artması prоsesi ilə izah edilir.
Sənayecə inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə müasir pul bazarı 70-ci illərin оrtalarından
baĢlayaraq inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır. Həm də qızıl standartdan əl çəkilməsi
və ölkələrin çоxunun sərbəst («üzən») valyuta kursuna keçməsi bu prоsesin
inkiĢafına təkan vermiĢdir. Deməli, pul və valyuta bazarının perspektiv inkiĢafı
həmin meyllərin davam etdirilməsini tələb edir.
Hazırda Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən yeridilən
pul-kredit siyasəti nəticəsində kreditlərdən istifadə səmərəliliyinin
yüksəldilməsi üçün əlveriĢli Ģərait yaranmıĢdır. Təsadüfi deyildir ki, 2011-ci
ildə iqtisadiyyata 4362,7 milyоn manat kredit qоyulmuĢdur və bu ötən ilin
müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 64 %-ə qədər çоx оlmuĢdur. VerilmiĢ
kreditlərdən 48,3 %-i qısamüddətli, 51,7 %-i isə uzunmüddətli оlub. 2000-ci
ildə isə bu göstərici müvafiq оlaraq 72 % və 28 % оlmuĢdur. Göründüyü kimi,
uzunmüddətli kredt qоyuluĢlarının xüsusi çəkisi artmıĢdır. Bu iqtisadi inkiĢaf
prоsesi ilə, bank sisteminin inkiĢafı ilə əlaqələndirilir. Statistik məlumatlara
görə, 1 yanvar 2011-ci il tarixə bankların müĢtərilərə vermiĢ оlduqları
qaytarılmamıĢ kreditlərin məbləği 1268,88 mln. manat, 1 yanvar 2012-ci il
tarixə isə bu 2128,6 milyоn manat оlmuĢdur. Qeyd edilən bu bir il ərzində
ölkədə bank aktivlərinin həcmi 2251,98 mln. manatdan 3778,0 mln. manata
çatmıĢdır. Qeyd etmək lazımdır ki, sоn dövrdə bank aktivlərin bütün
elementləri üzrə ciddi dəyiĢiklik baĢ vermiĢdir, maliyyə sektоruna qоyulmuĢ
kreditlərin həcmi 95,6 milyоn manatdan 151,4 milyоn manata çatmıĢdır, bu
Ģübhəsiz ki, həm də maliyyə bazarının inkiĢaf göstəricisidir(3, s. 259).
Belə bir məsələni göstərmək lazımdır ki, uzunmüddətli kredit qоyuluĢlarının
xüsusi çəkisinin az оlmasını Ģərtləndirən mühüm amillərdən biri də bu sahədə
kredit risklərinin hələ də yüksək оlmasıdır. Gələcəkdə bu risklərin azalması,
investоrların öz iĢini daha inamla görməsi maliyyə bazarının, xüsusilə bircanın
infоrmasiya sistemi ilə təmin оlmasından asılı оlacaq.Infоrmasiya sisteminin
mövcud оlması və lazımi qaydada iĢləməsi təkcə fоnd bircası, pul, valyuta,
kredit bazarları üçün yоx, ümumiyyətlə sahibkarlıq fəaliyyəti üçün zəruri bir
Ģərtdir. Xarici ölkələrin təcrübəsinə əsaslanaraq, Azərbaycanda sahibkarlığın, о
cümlədən maliyyə bazarı seqmentlərinin gələcəkdə lazımi infоrmasiya ilə
təmin оlunmasını sahəsində xeyli iĢ görülməlidir. QarĢıdakı məqsədlər kоnkret
sahələrdən asılı оlaraq müxtəlif оlsa da, оnların hamısı bir çоx cəhətdən öz
fоrmasına görə bu iĢdə daxili və xarici, əlveriĢli və etibarlı, Ġqtisadi, hüquqi və
elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢ infоrmasiyaların çatdırılmasında mühüm rоl
оynayır. Belə ki, burada infоrmasiyanın hansı mənbə hesabına əldə edilməsi,
sahibkarlıq qarĢısında qоyulan tələblər kimi məsələlərin düzgün həll edilməsi
zərurəti оrtaya çıxır. ġübhəsiz ki, gələcək perspektivdə bu tələblər daha çоx
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artacaq və sərt Ģəkildə qarĢıya qоyulacaq (bu rəqabətin kəskinləĢməsi, iĢlərin
keyfiyyət parametrlərinə tələbkarlığın artması kimi amillərlə əlaqədar оlacaq).
Öz mənbəyinə görə pul, valyuta və kapital bazarlarına xidmət etməli оlan
infоrmasiyalar perspektivdə xarici və daxili mənbələrdə Ģəxsi sahibkarların
verdiklərindən ibarət оlmalıdır. Məsələn, belə daxili infоrmasiya mədaxili,
gəlir və zərər, pul, valyuta, kredit və kapital dövriyyəsi, məsrəflər və s. haqda
оlmalıdır. Xarici infоrmasiya tədqiq оlunan ölkə, regiоn, yaxud sahədəki
Ġqtisadi vəziyyət, istehlakçılar, rəqabət, istehsalçılar, beynəlxalq aləmdə
baĢverən hadisələr və s. haqda əldə edilməlidir. Dünya ölkələrinin təcrübəsi
göstərir ki, düzgün idarəetmə iĢi üçün sоn dərəcə zəruri оlan bu infоrmasiya
məqsədyönlülük və yüksək keyfiyyətlilik tələbatlarına tam cavab verməzsə,
оnlar az yararlı оlurlar. Qeyd etmək lazımdır ki, pul və kredit bazarlarının
səmərəli iĢləyə bilməsi üçün оnların üç əsas meyara malik оlmaları zəruridir:
yüksək likvidlik; aydın və uzun müddət dəyiĢməyən ticarət qaydalarının
оlması; kifayət qədər anlaĢılan göstəricilər dinamikasına malik оlması.Bu
prоblemlərin heç birini respublikamızda artıq həll edilmiĢ hesab etmək оlmaz.
Оnların hər üçü xeyli dərəcədə müəyyənləĢmiĢ, fоrmalaĢmıĢlar, lakin bu prоses
hələ getməkdədir.
Azərbaycanda maliyyə bazarının fəaliyyətinə müəyyən mənada mənfi təsir
göstərən amillərdən biri də оnun xeyli dərəcədə xaricilərdən asılı оlmasıdır.
Belə ki, respublikamızda fəaliyyət göstərən 47 bankın biri dövlət, 46-sı isə
özəl bank оlmaqla, bu sоnuncuların 23-də xarici kapital mühüm rоl оynayır.
Xarici kapital 7 bankın nizamnamə kapitalının 50%-dən 100%-ə qədərini, 16
bankın isə 50%-ə qədərini təĢkil etmiĢdir. Əlbəttə, xarici kapitalın cəlb
edilməsi hazırda iqtisadiyyatımız üçün zəruridir. Lakin inkiĢafımızın əsas
istiqamətini və xüsusiyyətlərini öz mənafeyimiz müəyyən etməlidir. Kredit
bazarına əks təsir göstərən, kredit riskini yüksəldən amillərdən biri də
ölkəmizdə qaytarılmayan kreditlərin, baĢqa sözlə, kredit riskinin xeyli dərəcədə
böyük оlmasıdır. Məsələn, sоn illərdə о bütün kredit qоyuluĢunun 21,7%-ni,
yəni beĢdə birdən də çоxunu təĢkil etmiĢdir. Bu bir tərəfdən bu sahədə,
xüsusən girоv iĢində qanunvericiliyin təkmil оlmaması, digər tərəfdən isə
mövcud qanunların tam iĢləməməsi, yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədardır.
Əlbəttə, əhalinin bəzi təbəqələrinin nisbi yоxsulluğu, çоx zaman kreditin
qaytarılması imkanının оlmamasını da unutmaq оlmaz. Bu üç səbəbin heç
birinə biganə yanaĢmaq оlmaz və bunlar ölkəmizdə maliyyə sektorunun
qarĢısında duran çоx ciddi prоblemlərdəndir(4, s. 41).
Ölkənin daxili valyuta və pul bazarının inkiĢafının təmin edilməsi və
təkmilləĢdirilməsi, özünü tənzimləyə bilən valyuta və pul bazarının yaradılması
respublikanın Mərkəzi Bankının həyata keçirdiyi valyuta siyasətinin baĢlıca
məqsədlərindən biridir. 2000-2014-cü illər ərzində ölkədəki valyuta bazarının
həcmi daim artmıĢdır. Daxili valyuta bazarını tənzimləmək və оnda sabitlik
saxlamaq üçün Mərkəzi Bank müntəzəm оlaraq alqı-satqı metоdu vasitəsilə
valyuta məzənnəsinə təsir göstərir, valyuta bazarındakı tələb və təklifi nisbətən
sabit saxlayır, lazım gələrsə, оna təsir göstərir. Bu metоd gələcəkdə də öz
gücünü saxlamalıdır. Perspektivdə maliyyə bazarının daha da inkiĢaf etməsi ilə
əlaqədar valyuta alıĢ və satıĢlarının həcmi xeyli dərəcədə artacaqdır. Bu
prоsesin düzgün idarə edilə bilməsi üçün valyuta bazarının dinamikasının
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mövsümi və aylar ərzindəki dəyiĢmələri dəqiq təhlil оlunmalı, оnun nəticələri
praktikada tətbiq edilməlidir. Məsələn, bir sıra illər üzrə daxili valyuta
bazarının aylar üzrə təhlili göstərir ki, yanvar-may aylarında valyuta bazarının
həcmi baĢlıca оlaraq artmaq meyli göstərmiĢdir. Belə dəyiĢikliklər ölkədəki
Ġqtisadi fəallıqla əlaqədar оlunduğundan, оnun bütün illərdə eyni cür оlmasını
mütləq bir qanunauyğunluq hesab etmək оlmaz. Bundan əlavə, valyuta alıĢsatıĢı dinamikasına xarici ticarət əlaqələrinin artıb-azalması da təsir göstərir.
Məsələn, xarici ticarətin həcminin artması, xarici valyuta dövriyyəsinin
artmasına səbəb оlur və əksinə. Bu sahədə müəyyən planlaĢdırma (və ya
prоqnоzlaĢdırma) apararkən nəzərdə tutmaq lazımdır ki, yay mövsümünün
baĢlanması ilə əlaqədar, bir qayda оlaraq, iĢgüzarlıq fəallığı (istirahət və s. ilə
əlaqədar) aĢağı düĢür ki, bu da öz əksini yayda valyuta bazarında dövriyyə
həcminin azalmasında tapır. Əksinə, digər mövsümlərdə оnun həcmi
yaydakına nisbətən artır. Eynilə, xarici valyutanın dövriyyəsi sahəsində də
həmin meyl görünür.
Ölkəmizin və digər ölkələrin Ġqtisadi inkiĢafına dair göstəricilərin təhlili
göstərir ki, yaxın və uzaq gələcəkdə bazardakı kоnyunktura və qiymətlər
sahəsində tez-tez dəyiĢilmələr оlması bir qayda оlacaq. Neft sahəsindəki dünya
bazarında neyt hasilatı və qiyməti sahəsində sabitliyin pоzulması da buna
dəlalət edir. Belə bir Ģəraitdə hecerləĢdirmənin əhəmiyyəti getdikcə artacaq,
sahibkarlıqda, о cümlədən maliyyə bazarında mənfəətlə iĢləyə bilmək üçün
müxtəlif manevrlər etmək, hecerləĢdirmə əməlimyyatlarını geniĢ tətbiq etmək
lazım gələcək. HecerləĢdirmənin bacarıqla tətbiqi həmiĢə yüksək müsbət
nəticələr verir və ümid etmək оlar ki, о gələcəkdə rəqabətin və bazardakı qeyristabilliyin artacağı bir Ģəraitdə çətin vəziyyətlərdən çıxmağa imkan verə
biləcək. Lakin müvəffəqiyyətli hecerləĢdirmə maliyyə bazarının infоrmasiya
sisteminin inkiĢaf etməsini, ölkənin müxtəlif regiоnlarında da birjalar
yaradılmasını tələb edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə bazarının inkiĢafında, оna dair qanunların
və nоrmativ aktların təkmilləĢdirilməsində mühüm mərhələ 1998-ci il qiymətli
kağızlar bazarının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi funksiyalarını həyata
keçirən Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Kоmitəsinin yaradılması, sоnra isə
səhmdarların 15 fevral 2000-ci il tarixdə keçirilmiĢ ilk ümumi yığıncağında
Azərbaycanda hələlik yeganə fоnd birjası оlan Bakı Fоnd Birjasının
yaradılması оldu. Əvvəllər оna dair bəzi funksiyaları (xüsusilə sərt mоnetar və
fiskal siyasətin tərkib hissəsi kimi büdcə kəsrinin dövlət istiqrazları vasitəsilə
maliyyələĢdirilməsi çərçivəsində dövlət istiqrazlarının yerləĢdirilməsi) Bakı
Banklararası Valyuta Birjası vasitəsilə həyata keçirilirdi. 2000-ci ilin
sentyabrından sоnra isə bu funksiyalar BFB-nın özü tərəfindən icra edilməyə
baĢlayır. Qeyd etmək lazımdır ki, sоn dövrlər maliyyə bazarının inkiĢafının bir
sıra cəhətlərdən ləngiməsi haqda danıĢmaq оlar ki, bu da əsasən iki səbəbdən
baĢ verir. Bu səbəblərdən birincisi ölkədə özəlləĢdirmə prоsesinin özünün
məntiqi ikinci mərhələsinə keçməsinin müəyyən dərəcədə ləngiməsi, iri
müəssisələrin yenidən qurulması ilə əlaqədar risk səviyyəsinin yüksək
оlmasına görə оnların emissiya etdikləri qiymətli kağızlara оlan tələbin
azalması kimi amillərlə əlaqədardır.
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Qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə bazarının, о cümlədən qiymətli kağızlar
bazarının inkiĢafı prоblemlərindən biri də yeni yaradılan səhmdar
cəmiyyətlərin nizamnamə kapitalının minimal həcminin nə qədər оla
bilməsidir. Hazırda bu limit, məlum оlduğu kimi, 1 milyоn manatdır ki, buna
da özəlləĢdirmə prоqramı çərçivəsində müəssisələrin yalnız 10-15%-i cavab
verə bilir. Digər tərəfdən, nizamnamə kapitalının belə minimal həcminin aĢağı
salınması təklifini də düzgün hesab etmək оlmaz, çünki az nizamnamə
kapitalına malik оlmaq, müəssisənin (cəmiyyətin) likvidlik səviyyəsini aĢağı
salar, emitentlərə inamı da azaldardı. Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlak
Kоmitəsinin məlumatına görə,1997-ci il ölkəmizdə iri və оrta müəssisələr
əsasında 407 səhmdar cəmiyyət yaradılmıĢ və оnların nizamnamə kapitalının
həcmi 1015,8 mlrd. man təĢkil etmiĢdir. Bir il sоnra bu göstəricilər 547 və
924,7 mlrd. man., 1999-cu ildə – 104 ədəd və 393,5 mlrd. manat оlmuĢdur.
Göründüyü kimi, hər bir yaradılmıĢ cəmiyyətin nizamnamə kapitalının həcmi
2,5 mlrd. man., 1998-ci ildə – 1,7 mlrd. man., 1999-cu ildə – 9,8 mlrd. man.,
2000-ci ildə isə 3.8 mlrd. man. təĢkil etmiĢdir. Yəni likvidlik cəhətdən
vəziyyətin ən pis оlduğu 1998-ci ildə, ən yaxĢı оlduğu il isə 1999-cu il
оlmuĢdur. Lakin nizamnamə kapitalının kəmiyyətcə böyük оlması, heç də
mexaniki оlaraq yüksək likvidlik yaratmır – burada cəmiyyətdə menecmentin,
infоrmasiya sisteminin təĢkili səviyyəsi və s. də əhəmiyyətə malkidir, bunlar
kоmpleks Ģəkildə təĢkil оlunmalıdır. Mövcud materialların təhlili isə
respublikadakı səhmdar cəmiyyətlərin təqribən 90%-nin fоnd birjası tələblərinə
cavab vermədiyini göstərir (5, s. 58). Dоğrudur, birjaların ilk inkiĢafı
mərhələsində оnlara qarĢı оlan tələblərin bir qədər yumĢaldılması (məs.,
nizamnamə kapitalı həcmi limitinin bir qədər azaldılması və s.) məqsədəuyğun
hesab оluna bilər. Lakin iĢin əvvəlcədən daha etibarlı təməl üzərində qurulması
tələbini də unutmaq оlmaz. Bir sözlə, burada hər bir kоnkret hal üçün daha
əlveriĢli оlan variantın seçilməsi kоrpоrativ qiymətli kağızlarla aparılan
əməliyyatların və bütün iĢlərin daha faydalı оlmasını təmin edərdi. Yəni həm
iĢin keyfiyyəti, həm də kəmiyyəti (emitentlərin sayının artırılması və s.)
tələblərini nəzərə almaq zəruridir.
Fikrimizcə, göstərilən vəzifələrin yerinə yeitirlməsinin, maliyyə bazarı və
fоnd birjalarının müasir tələblərə uyğun vəziyyətə gətirilməsinin əsas
vəzifələrindən biri də beynəlxalq analitik-infоrmasiya mərkəzlərinin
təcrübəsindən istifadə edərək, lazımi riyazi-metоdlar vasitəsilə ölkəmizdəki
iqtisadi vəziyyəti əks etdirən indekslərin hesablanılması iĢinin
mənimsənilməsindən ibarətdir. Hazırda inamla qeyd etmək оlar ki, ölkəmizdə
ümumilikdə götürsək, iqtisadi vəziyyəti müsbət qiymətləndirmək оlar.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin Nazirlər Kabinetində
keçirilən müĢavirədə, reallaĢdırılan iqtisadi fəaliyyətləri və qazanılan nəticələri
xarakterizə edərək xüsusi vurğulamıĢdır: Elə etməliyik ki, qısa müddət ərzində
ölkəmizə gələn maliyyə resursları ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafına xidmət
göstərsin. Ölkəmiz müasirləĢsin, modernləĢsin, ən qabaqcıl texnologiyalar
Azərbaycana gətirilsin. Bütün sahələrdə - istər tikinti, istərsə də səhiyyə, təhsil,
infrastruktur - bütün sahələrdə ən qabaqcıl texnologiyalar Azərbaycana
gətirilməlidir. Biz bunu görürük. Azərbaycanda son illər ərzində, xüsusilə
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dövlət xətti ilə yaradılan müəssislələr, həyata keçirilən infrastruktur layihələri,
tikilən obyektlər dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verir.
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РЕЗЮМЕ
АСАФ ГАРИБОВ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКОВ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В статье расматривается формирование рынков денег, валюты и
капитала и интеграции на международные рынки, а также изучаются
история развития и основные принципы государственной политики в этой
сфере. Специально анализируются международно признанных норм и
правил, сущность существующих механизмов.
Проанализированы текущего состояния и перспективы развития
финансовые отношения между Азербайджана с странами мира.
Ключевые слова: капиталы торговля, денежная политика, экономические
механизмы, финансовый рынок, транзить.
SUMMARY
ASAF QARIBOV
DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF THE MARKETS OF MONEY,
CURRENCY, CAPITAL IN AZERBAIJAN.
These is investigated money, currency development of Azerbaijan of the
activities historical and basic principles of the public policy in the article in the
simply. Rules accepted in the international level with special, existing
mechanisms and essence of the legal norms is analysed. Existing situation of
the finance connections and perspectives of development have been analysed
with Azerbaijan between world countries.
Key words: trade capital, money politics, economical mechanisms,
finance market, transit.
(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof. S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)

97

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2015, № 1
“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2015, № 1
УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2015, № 1

MEHRĠBAN ĠMANOVA
―Naxçıvan‖ Universiteti
marketinq05@mail.ru
ĠNNOVASĠYALI ĠQTĠSADĠYYATIN TƏġKĠLĠ VƏ ONUN SƏNAYENĠN
ĠNKĠġAFINA TƏSĠRĠ
Elmi məqalədə innovativ iqtisadiyyatın təĢkil olunmasının əhəmiyyəti və
onun sənayenin inkiĢafında oynadığı rolun əhəmiyyəti açıqlanır. Həmçinin,
xaricdə bu sahəyə verilən dəyər və sərmayə qoyuluĢu araĢdırılır. Bundan
baĢqa innovativ iqtisadiyyatın təĢkilində meydana çıxan problemlər müəyyən
edilib, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər, ölkə iqtisadiyyatında
innovativ fəaliyyətin yüksəldilməsi üçün bir sıra təkliflər verilib və bu
təkliflərin sənaye müəssisələrinin inkiĢafına təsiri araĢdırılıb.
Açar sözlər: innovativ iqtisadiyyat, sənaye sectoru, investisiya
qoyuluĢu.
Ġnnovasiyalı iqtisadiyyatın təĢkili yüksək istehsalın və eyni zamanda,
uzunmüddətli, davamlı iqtisadi artımın qarantıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, elm
və təhsilin potensiyalından effektiv istifadə, innovasiyalı iqtisadiyyatın
inkiĢafına zəmin yaradır. Sənaye müəssisələrində innovasiyanın təĢkilinin
məqsədi rəqabətqabiliyyətli məhsul və xidmət istehsalının yüksəldilməsi,
regionların ölkə səviyyəsində innovasiya mərkəzinə çevrilməsi və eyni
zamanda, bu sistem çərçivəsində innovasiya prosesinin iĢtirakçılarının
qarĢılıqlı əlaqələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsidir. Sənayenin innovasiya
infrastrukturu ölkənin istehsalat sektorunun ümumi inkiĢaf alətidir. Ġstehsalat
sektorunun real inkiĢafı innovasiya fəaliyyətinin davamlı və məqsədyönlü
təĢkilinə əsaslanmalıdır (2, s.84)
Müasir dövrdə inkiĢaf etmiĢ ölkələrin iqtisadiyyatının innovasiya
xarakterli olması özünü, informasiyanın və elmin əldə olunması, istifadəsi,
paylanması və elmi-texniki inkiĢafın sürətləndirilməsinin iqtisadi artıma
təsirində əks etdirilir. Təsadüfi deyildir ki, bu ölkələrin iqtisadi artımına 60-80
faiz elmi-texniki nailiyyətlərdən istifadə təsir göstərir. Belə dövlətlərdə milli
səviyyədə hazırlanmıĢ ölkənin elmi-texniki inkiĢaf konsepsiyası innavatorla
sahibkar arasında əməkdaĢlığa əsaslanaraq, məhsulun və texnologiyanın
yenilənmə tempinin sürətləndirilməsini özündə əks etdirir. Bu konsepsiya ilk
öncə milli iqtisadiyyatın innovasiyalı təĢkilinin ölkə qarĢısında məqsəd kimi
formalaĢmasını tələb edir. Ġnnovasiyanın təĢkili üçün elm bazasının
yaradılması, innovasiya sahibkarlığının inkiĢafı, innovasiya fəaliyyəti üçün
kadrların hazırlanması, bu sahənin inkiĢafı üçün dövlətin diqqətinin artırılması
kimi tədbirlər ölkənin elmi-texniki inkiĢafının təminatı üçün əsasdır. Bir faktı
qeyd etmək olar ki, ABġ ölkənin elmi-texniki inkiĢafı məqsədi ilə innovasiya
qabiliyyətli Ģəxslərə yüksək səviyyədə dəstək göstərir. Çünki yüksək
rəqabətqabiliyyətli milli iqtisadiyyat ölkənin elmi-texniki inkiĢafını Ģərtləndirir.
98

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2015 № 1
Bir sıra ölkələrdə isə elmi-texniki inkiĢaf öz növbəsində ölkənin iqtisadi
təhlükəsizliyini və yüksək sosial-iqtisadi inkiĢaf tempinin perspektivi
məqsədini özündə əks etdirir. Öz elm bazasına məxsus olmayan ölkələrdən
baĢqa bu sahədə inkiĢaf etmiĢ Qərbi Avropa, Amerika, Yaponiya və s. bu kimi
ölkələrin elmi-texniki yeniliklərinin istehsala cəlb olunması ilə öz
iqtisadiyyatlarının inkiĢafını təĢkil edirlər. Hazırda ABġ, Almaniya, Yaponiya
kimi inkiĢaf etmiĢ ölkələrin ixracının 70%-ə yaxınını elmtutumlu yüksək
texnoloji məhsullar tutur. Bənzər proporsiyalar Danimarka, Belçika, Ġsveç və
Avropa Birliyinin digər dövlətləri üçün səciyyəvidir. Avropa Ġttifaqı (AĠ)
ölkələri, arasında 2011-ci ildə innovasiyaya doğru daha cox meyil edən
ölkələrin sırasında birinci yeri Almaniya (bütün müəssisələrin 79.9 %-i), ikinci
yeri isə Lüksemburq (64.7 %) tutmuĢdur. Adı çəkilən hər iki ölkə yeganə AĠ
ölkələridir ki, müəssisələrin 60 %-i innovativ istiqamət götürülmüĢdür.
Ġnnovasiyaya doğru ən aĢağı meyillilik Latviyada (24.3 %), PolĢada (27.9 %)
və Macarıstanda (28.9 %) – innovativ muəssisələrin sayı 30%-dən aĢağı təĢkil
edir. Estoniya, Kipr və Çexiya Respublikası yeganə AĠ olkələridir ki, 2004-cü
ildə AĠ-na qoĢulmalarına baxmayaraq innovasiyaya meyililiyin AĠ
göstəricisindən yuxarı olduğunu rəsmi olaraq bildirmiĢdilər. Nəzərə almaq
lazımdır ki, böyük müəssisələr kiçik və orta müəssisələrə nisbətdə
innovasiyaya daha çox meylli olurlar (1, s. 22).
Azərbaycanda isə formalaĢan sosial-iqtisadi inkiĢafa yüksək qiymət
verməklə yanaĢı, onu da qeyd etmək vacibdir ki, respublikamızın
müəssisələrində innovasiya fəaliyyətinin təĢkili və inkiĢafı bir çox ölkələrin
eyni adlı səviyyəsindən əsaslı Ģəkildə aĢağıdır və elmin inkiĢafına ayrılan
vəsaitin ÜDM-dəki payı inkiĢaf etmiĢ ölkələrin eyni adlı göstəricisindən 10
dəfə azdır. Ölkəmizə gətirilən məhsulların sayı ixrac edilən məhsulların
sayından 3 dəfə çox olmaqla ixracın 95%-ə yaxınını xam neft, təbii qaz, neft
məhsulları, az sayda kənd təsərrüfatı məhsulları təĢkil edir (6). Ölkəmizdə
sənaye sahələrinin mövcud texniki-texnoloji durumu yüksək keyfiyyətli
məhsul istehsal etməyə imkan vermir və beynəlxalq standartlar emal sənayesi
müəssisələrində özünə yer tapa bilmir. Ġqtisadi inkiĢafın bazisini xammal və
qiymət amili təĢkil etməklə, iĢlənib hazırlanan elmi-tədqiqat iĢlərinin cüzi bir
hissəsi istehsalata tətbiq edilir. Bu baxımdan Azərbaycanın inkiĢaf etmiĢ
ölkələrdən elmi-texniki geriliyinin aradan qaldırılması milli innovasiya
sisteminin formalaĢmasından çox asılıdır. Milli innovasiya sisteminin
yaradılması, özündə elmi araĢdırmalar üçün infrastrukturun yaradılması,
innovasiya biznesinin stimullaĢdırılması, maliyyələĢdirilməsi, yüksək
mütəxəssislərin hazırlanması kimi tədbirlərin həyata keçirilməsini əks etdirir.
Xarici dövlətlərin təcrübəsindən görünür ki, cəmiyyətin iqtisadi tərəqqisi
əsasən elmtutumlu texnoloji proseslərin imkanlarının iqtisadi tələbatlarla
birləĢməsinin nəticəsi olan innovasiyanın investisiyası bazasında təmin edilir.
Ġnnovasiyaya yatırılan investisiyalar ABġ, Yaponiya, Avropa Birliyinin iri
ölkələri və eyni zamanda Çin, Hindistan, Cənubi Koreya və Braziliya kimi
ölkələrin əsas antiböhran vasitəsi kimi qəbul olunur. Qərbi Avropa ölkələrində
innovasiya xərclərinin 80%-i ancaq elmi araĢdırmalara sərf edilir. Məsələn,
Niderlandda Ģirkətlərin öz qüvvələri ilə apardıqları elmi araĢdırmalara çəkilən
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xərclər Ģirkətin ümumi xərcinin 62,5 %-ni, kənar təĢkilatlar ilə əməkdaĢlıqda
isə 17,6 %-ni təĢkil edir. Eyni zamanda maĢın və avadanlıqların alınmasına
innovasiyalara çəkilən xərclərin 19 %-i sərf olunmuĢdur.
Azərbaycanda 2005-2014-ci illərdə sənaye sahəsində innovasiya
xərclərinin istiqamətlərinə nəzər salsaq aydın olar ki, ölkə üzrə 2014-ci ildə
bütün sənayedə innovasiya xərcləri 21, 5 milyon manat təĢkil etmiĢ və
investisiyaların 80,7% -i emal sənayesinə qoyulmuĢdur ki, bu da içki,
toxuculuq, kompüter avadanlıqları sahələrinə aid olmuĢdur(cədvəl 1).
Sənayedə və emal sahəsində innovasiya xərclərinin istiqamətləri (min
manatla)
Cədvəl 1
Ġllər
Bütün sənaye
O cümlədən:
yeni məhsulların,
xidmətlərin vəproseslərin
iĢlənməsi və tətbiqi
Ġnnovasiyalarla bağlı
maĢın vəavadanlıqların
alınması
Yeni texnologiyaların
alınması
Texnoloji innovasiyalar
Emal sənayesi
O cümlədən:
Yeni məhsulların,
xidmətlərin vəproseslərin
iĢlənməsi və tətbiqi
Ġnnovasiyalarla bağlı
maĢın vəavadanlıqların
alınması
Texnoloji innovasiyalar
Sair

2005
53,2

2006
43,8

2007
49,6

2008
8,0

2009
4,6

2010
8,1

2011
31,6

0,86

0,78

3,8

2,5

0,8

2,5

3,3

1,8

0,4

40,0

4,5

2,3

5,0

25,2

50,6

42,7

0,3

0,1

1,1

-

0,58

2,0
8,6

1,1

5,3
49,5

7,4

0,02
4,1

0,14
8,1

29,3

0,04

0,8

3,8

2,5

0,7

2,5

3,3

1,8

0,3

40,0

4,5

2,0

5,0

6,7
0,06

-

0,2
5,5

0,4

1,0
0,4

0,6

23,5
1,5

Mənbə:6
Regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına dair qəbul olunmuĢ ilk Dövlət
Proqramının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq 2005-ci ildə sənayeyə
qoyulan investisiyaların 95 %-ni yeni texnologiyaların alınmasına çəkilən
xərclər təĢkil etmiĢ və bu istiqamətdə getdikcə azalma müĢahidə olunmuĢdur
ki, bu da amortizasiya siyasətində yeniliklərin az olmasını göstərir. 2007-ci ildə
isə artıq innovasiyalarla bağlı maĢın və avadanlıqların alınmasına qoyulan
investisiyaların həcmi innovasiya xərclərinin 80,6 %-ni təĢkil etmiĢdir. 2014cü ildə emal sənayesində sair xərclərin 5,5 mln manatı yeni məhsulların
buraxılıĢı üçün istehsalın layihələĢdirilməsi, digər istehsala hazırlıq növləri və
ya onların istehsalı üzrə yeni xidmətlərin və ya metodların tətbiqinə sərf
olunmuĢdur.
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Sənayedə və emal sahəsində texnoloji innovasiyalara çəkilən xərclər
və onların mənbələri (milyon manatla)
Cədvəl 2
Göstəricilər

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bütün sənaye

53,2

43,8

49,6

8,02

4,6

8,1

31,5

9,3

13,9

21,5

Müəssisələrin
öz vəsaiti
hesabına

4,06

0,89

25,5

5,9

3,6

3,5

22,9

9,2

12,4

21,1

Dövlət
büdcəsi

43,0

34,1

29,8

0,01

-

-

8,6

-

0,5

-

Büdcədən
kənar fondlar

1,62

0,33

9,2

-

-

-

-

-

-

-

Sair

4,5

8,5

14,75

2,11

1,0

4,6

-

0,1

0,9

0,4

Emal
sənayesi

8,6

1,08

49,5

7,4

4,1

8,1

29,3

8,1

4,1

17,3

Müəssisələrin
öz vəsaiti
hesabına

2,3

0,73

25,5

5,3

3,1

3,5

20,7

7,9

2,6

16,9

Dövlət
büdcəsi

0,2

-

-

0,01

-

-

8,6

-

0,6

-

Büdcədən
kənar fondlar

1,6

0,26

9,3

-

-

-

-

-

-

-

Sair

4,5

0,09

14,7

2,1

1,0

4,6

-

0,2

0,9

0,4

Mənbə:6

Cədvəl 2-dən aydın olur ki, bütün sənayedə investisiyaların müəssisələrin
öz vəsaitləri hesabına formalaĢması üstünlük təĢkil etmiĢdir. Emal sənayesinə
isə qoyulan investisiyalarda demək olar ki, dövlət büdcəsinin rolu elə də böyük
deyil. Bununla əlaqədar bazar iqtisadiyyatlı ölkələrin iĢ təcrübəsinin öyrənilib
milli iqtisadiyyatın xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla iqtisadi fəaliyyət
sahələrində tətbiqi vacibdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev tərəfindən
təsdiq olunmuĢ 2020-ci ilə qədər respublikanın strateji inkiĢaf planının həyata
keçirilməsinin kəmiyyət göstəricilərində elmin büdcə vəsaitləri vasitəsilə
maliyyələĢdirilməsinin 0,2%-dən 1-2% qədər artırılması, sənaye məhsulları
içərisində innovasiya məhsulları və innovasiya müəssisələrinin çəkisinin
artırılması nəzərdə tutulur. Ölkədə innovasiya siyasəti çoxlu saylı nümunəvi
layihələrin reallaĢmasına xidmət edən və innovasiya prosesinin bütün
elementlərini vahid mexanizmdə birləĢdirilməsini təmin edən tədbirlərin həyata
keçirilməsinə yönəldilib. Elmi-texniki araĢdırmalara investisiya yatırımlarının
stimullaĢdırılmasında ən əhəmiyyətli qərarlardan biri müəssisələrin əmtəə və
xidmətlərinin reallaĢdırılmasından əldə edilən mənfəətlərinin 0,5-1%-nin elmitexniki və təcrübə-konstruktur iĢlərinin, innovasiyalarının maliyyələĢdirilməsinə yönəldilməsi hesab edilə bilər. Bununla da liberal iqtisadiyyatın
prinsipləri əsasında, müəssisələrə mənfəətin əldə olunması və məhsullarının
rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin olunması üçün vəsaitlərini özləri istədikləri
kimi xərcləyə bilmələrinə imkan yaradılıb (5).
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Sənayedə innovasiya fəaliyyətinin maliyyələĢdirilməsini əsasən,
kommersiya banklarının vəsaitlərinin, xarici investisiyaların, müəssisə və
firmaların Ģəxsi maliyyə vəsaitlərinin və mərkəzi, regional və yerli büdcə
vəsaitlərinin hesabına bank Ģəklində formalaĢdırmaq məqsədəuyğundur. Digər
tərəfdən innovasiya fəaliyyətinin stimullaĢdırılması üçün özəl və dövlət sığorta
fondlarının yaradılması, bu sahələrə vergi güzəĢtlərinin tətbiqi əhəmiyyətlidir
(2, s. 56).
Deyilənlərə əsaslanarq qeyd edə bilərik ki, ölkə iqtisadiyyatında innovasiya
fəaliyyətinin artırılmasının əsas istiqamətləri aĢağıdakılar ola bilər:
 innovasiya siyasətinin formalaĢdırılması və innovasiyalar üçün
tənzimləyici mühitin yaradılması;
 respublikanın elmi-texniki və intellektual potensiallarının innovasiya
prosesinə cəlb edilməsi;
 perspektivli elmi istiqamətlərin müəyyənləĢdirilməsi və prioritetli
innovasiya proseslərinin seçilməsi;
 innovasiya fəaliyyətinin inkiĢaf etdirilməsi tələblərinə cavab verən insan
kapitalının formalaĢdırılması və zəruri olan material aktivlərinin yaradılması;
 resursların formalaĢdırılması və bölüĢdürülməsi;
 innovasiyaların yaradılması və istifadəsi üçün stimulların yaradılması;
 emal müəssisələrində yüksək texnologiyalı və elmtutumlu məhsulların
istehsalı üçün innovasiyanın inkiĢafının təmin edilməsi;
 mütərəqqi texnoloji sistemin və cəlbedici innovasiya mühitinin
formalaĢması üçün müvafiq infrastrukturların (regional texnoparkların; biznesinkubatorların; vençur-fondlarının; innovasiya-texnoloji mərkəzlərin; dizayn
mərkəzlərinin; texnologiyaların transferi mərkəzlərinin, elmi parkların və s.)
yaradılması;
 Ġnnovasiyaya olan tələbatın yüksəldilməsi üçün innovasiyanın inkiĢafı
sferasına xüsusi investorların cəlb edilməsi mexanizminin təkmilləĢdirilməsi;
 Sığortalanma mühafizəsi mexanizminin cəlb edilməsi hesabına həyata
keçirilən innovasiya layihələrində riskin azaldılması;
 yüksək texnologiyalara əsaslanan yeni istehsal və xidmət sahələrinin
inkiĢafının maliyyə cəhətdən dəstəklənməsi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev
2014-cü ili sənaye ili elan etmiĢ və sənayenin inkiĢafı ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında 3 mart 2014-cü il tarixli 119 nomrəli Fərman imzalamıĢdır. Məqsəd
müasir çağırıĢlar və yeni təĢəbbüsləri nəzərə almaqla sənayenin
modernləĢdirilməsi və qeyri-neft sənayesinin Ģaxələndirilməsi, mövcud təbii və
iqtisadi resursların təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi, ənənəvi sənaye
sahələrinin, sənaye və texnologiyalar parklarının yaradılması, regionlarda
sənaye potensialının gücləndirilməsi, sənayenin innovasiyalar əsasında
inkiĢafını təmin edəcək imkanları formalaĢdırmaqdan ibarət olmuĢ və uğurlu
nəticələr əldə edilmiĢdir.
Beləliklə, innovasiyalı iqtisadiyyatın təĢkili və sənaye müəssisələrinə
innovasiyaların tətbiqi nəticəsində aĢağıdakı nəticələri əldə edə bilərik:
- sənaye məhsullarının ümumi həcmində yeni məhsulların xüsusi
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çəkisinin artırılması;
- sənaye müəssisələrinin tərkibində innovasiya fəallığı ilə seçilən
müəssisələrin sayının artırılması;
- sənaye istehsalının ümumi həcmində sertifikatlaĢdırılmıĢ məhsullar
buraxılıĢının payının artırılması;
- sənayedə əsas istehsal fondlarının (aktivlərinin) yeniləĢdirilməsi
səviyyəsinin yüksəldilməsi;
- intellektual məhsulların və mülkiyyətin qorunub saxlanması və
kommersiyalaĢdırılması mexanizmlərinin təkmilləĢdirilməsi;
- ixtiraların, patentlərin, səmərələĢdirici təkliflərin sayının artırılması;
- innovasiya proseslərinin fəallaĢdırılması və geniĢləndirilməsi üçün
yüksəkixtisaslı kadr hazırlığı sisteminin yaxĢılaĢdırılması;
- yüksək texnoloji məhsullar, avadanlıqlar idxalının və ixracının
həcminin artırılması;
- ölkəmizin enerji, iqtisadi və ekoloji təhlükəsizliyinin təmin olunması.
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Komitəsinin saytı
РЕЗЮМЕ
МЕХРИБАН ИМАНОВА
ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В научной статье раскрыты значение организации инновационной
экономики и цель инновации в промышленности, исследованы значение,
придаваемое этой отрасли за рубежом и инвестиционные вложения.
Далее
определены
проблемы,встречающиеся
в
организации
инновационной
экономики,
прокомментированы
мероприятия,
проводимые в жизнь в этом направлении, дан ряд предложений по
повышению инновационной деятельности в экономике страны и
исследовано влияние этих предложений на развитие промышленных
предприятий.
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SUMMARY
MEHRIBAN IMANOVA
FORMING OF THE INNOVATION ECONOMY AND INFLUENCE OF
ITS DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY
In the scientific article have been investigated importance of the forming
of the innovation economy and purpose of the innovation explained to in the
industry, this putting of importance given to the area and investment in the
foreign countries. Problems which go out against in the forming of the
innovation economy later determined, this measures implemented in the
direction commented and these have been investigated influence development
of the industry establishments of the offers.
Key words: Putting off sector of innovation economy, industry,
investment.
(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof. S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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EKOLOJĠ MƏHSULLAR BAZARININ ĠDARƏ EDĠLMƏSĠ VƏ
MARKETĠNQĠN SƏMƏRƏLĠLĠYĠ
Məqalədə ekoloji təsərrüfatçılığın gəlirliyinin bazarın müvafiq
seqmentində tələb-təklif nisbətindən, qiymətlərdən və bazarın idarə edilməsi
sisteminin səmərəliliyindən asılılığı tədqiq olunmuĢdur. Ekoloji marketinqin
səmərəliliyinin yüksəldilməsi mühiti səciyyələndirilmiĢ, onun yaxĢılaĢdırılması
istiqamətləri müəyyənləĢdirilmiĢdir.
Açar sözlər: idarəetmə, ekoloji məhsullar bazarı, marketinq, amillər,
səmərəlilik
Ekoloji məhsulların alıcıları və satıcılarının iqtisadi maraqlarının
reallaĢdırılmasının virtual məkanı kimi bazarın təsərrüfatçılığın səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsində aparıcı rol, həlledici dərəcədə bazarın idarə edilməsi
sistemindən asılıdır. Ekoloji məhsullar bazarında tələb-təklif nisbətini,
qiymətləri və digər mühüm göstəricilərin səviyyəsini Ģərtləndirən amillərin
xarakteristikası,
marketinqin
səmərəliliyinin
yüksəldilməsinin
əsas
istiqamətlərinin müəyyənləĢdirilməsini kompleks araĢdırmalar tələb edir.
Ekoloji məhsullar bazarının idarə edilməsi: amillər, addımlar və əsas
hallar
Bazar, bir çox digər funksiyaları ilə yanaĢı, geniĢ təkrar istehsal
prosesində istehsalçılarla istehlakçılar arasındakı qarĢılıqlı münasibətlərin
tənzimləyici rolunda çıxıĢ edir. Bununla belə, bazar iqtisadiyyatının mərkəzi
kateqoriyası kimi, satıĢ (mübadilə) istehsalı istehlakla əlaqələndirən və
istehlakçının tələbatını istehsala yönəldən virtual məkan kimi, sövdələĢmələrin
məcmusuna müncər edilir.
―Aqrar bazarın formalaĢması prosesi göstərir ki, bu bazar, istehsalı
istehlakla bilavasitə əlaqələndirir və istehlakçının tələbatını istehsala yönəldir.
ÜmumiləĢdirmələr göstərir ki, bazar inkiĢaf etmiĢ iqtisadi sistemlərdə
mübadilə və tədavülün spesifik forması olmaqla onun bir çox səciyyəvi
cəhətləri, bəzi deformasiyalara uğrasa belə öz qüvvəsini həmiĢə saxlayır. Əgər
bazar anlayıĢına iqtisadi nöqteyi-nəzərdən yanaĢılsa, o hər Ģeydən əvvəl
mübadilə kateqoriyasıdır və əmtəələrin satın alınması ilə əlaqədar olan
sövdələĢmələrin məcmusudur‖ (1, s. 133).
Doğrudan da, bütün inkiĢaf etmiĢ iqtisadi sistemlərdə bazar mübadilə
və tədavülün özünəməxsus forması olmaqla, onun bir sıra səciyyəvi cəhətlərini
(deformasiya halları nadir olmasa belə) öz qüvvəsini həmiĢə saxlaya bilir.
Tənzimləyici təsirlər bazarın əsas xüsusiyyətlərinin deyil, əsasən sosial, ekoloji
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və digər bu kimi aspektlərində üzə çıxan neqativ əlamətlərin aradan
qaldırılmasına, beləliklə rəqabət mühitinin saxlanmasına xidmət etməlidir.
Ġqtisadi idarəetmə, ilkin yanaĢmada müəyyən edilmiĢ (əsaslandırılmıĢ)
məqsədə uyğun olaraq mövcud resurslardan istifadə hesabına daha yüksək
nəticə əldə etməyə yönəldilmiĢ hərəkətdir. Təbii ki, idarəetmə, hər Ģeydən
əvvəl insan fəaliyyəti və həmin fəaliyyətin nizamlı yönləndirilməsi prosesidir.
Ġdarə olunan obyekt ekoloji məhsullar bazarıdırsa, bu halda bazar
iĢtirakçılarının davranıĢının səmərəlilik meyarlarına uyğun aldığı qiymət,
idarəetmənin start Ģərtləri kimi qəbul oluna bilər. Ġstehsal dairəsindən çıxan
məhsullar, demək olar ki, dərhal bazar amillərinin fəaliyyət göstərdiyi tədavül
dairəsinə düĢür və əmtəələrin qiyməti tələb və təklif nisbətindən irəli gəlir.
Növbəti addımlar ekoloji təmiz məhsullara tələbin və təklifin nisbətini
tarazlamağa yönəldilməlidir. Həmin tarazlığın arzuolunan səviyyəsinin əldə
olunması üçün həyata keçirilən tədbirlər idarə edən subyektin strateji planının
tərkib hissəsi olmaqla, əhalinin ekoloji təmiz məhsullarla, o cümlədən ekoloji
təmiz ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına xidmət etməlidir.
Bazarın idarə edilməsi dövlətin bazara və bazar münasibətlərinə, əsasən
vergilər və məhdudiyyətlər sisteminin köməyi ilə həyata keçirilən tənzimləyici
təsirlər kompleksidir. Ekoloji məhsullar bazarının idarə edilməsində bazara
qiymət müdaxiləsi, tariflər, kvotalar, idxal-ixrac rüsumlarının artan rolu
müĢahidə edilir. Ekoloji məhsullar bazarının özünəməxsusluğu onun idarə
edilməsinə xüsusi yanaĢma tələb edir. Həmin məhsulların biokimyəvi tərkibi,
istifadə arealı və bu kimi digər amillər ekoloji məhsullar bazarının idarə
edilməsi sisteminin özünəməxsusluğunu Ģərtləndirir.
Bazarın idarə edilməsi sistemində tələbin idarə edilməsi makro və
mikromühit amillərinin təsirinini nəzərə almağı tələb edən mühüm
komponentdir. Tələbin idarə edilməsi, onun formalaĢdırılması prosesinin
fasiləsiz izlənməsinə əsaslanmalıdır. Onu da qeyd edək ki, tələbin
formalaĢması, əsasən lokal xarakter daĢıyırsa, tələbin idarə edilməsi
bütövlükdə bazarı, daha doğrusu milli iqtisadiyyatı və əlbəttə onun sosial
amillərinin təsir arealını əhatə edir.
Ġstehlak bazarını formalaĢdıran mühüm komponent kimi, təklif,
müəyyən dövr ərzində faktiki olaraq bazara çıxarılan və çıxarılacaq malların
natural, yaxud dəyər ifadəsində həcmlərinin məcmusunu ifadə edir. Həmin
məcmu, statik deyil dinamik proseslərin nəticəsidir. BaĢqa sözlə, bazarda mal
təklifi dövriyyənin və təkrar istehsal prosesinin fasiləsizliyinin nəticəsi kimi
nəzərdən keçirilməlidir. Mal təklifinin həcmi və tərkibi istehsalla müəyyən
edilir, odur ki, təklif bazarda istehsalın təmsilçisi rolunda çıxıĢ edir. Tələb və
təkliflə yanaĢı bazarda qiymətin səviyyəsinə, ümumilikdə konyunktura təsir
edən amillərə: - bazarın cari vəziyyəti, istehsal potensialının, o cümlədən
ehtiyyatların xarakteristikaları, pul gəlirlərinin dinamikası, ticarətin və reklam
iĢinin təĢkili səviyyəsi, satıcıların və alıcıların iqtisadi vəziyyəti aid edilməlidir.
Sadalanan amillərin formalaĢdırdığı mühitin idarə edilməsi tədbirləri, Ģübhə
yoxdur ki, davamlı və kompleks xarakteri daĢımalıdır. Haqqında danıĢılan
tədbirlərin əsas mərhələlərinin parametrlərinin monitorinq edilməsi
məqsədəuyğundur.
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Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının idarə
edilməsi, onun konyuktur dəyiĢmələrinin tənzimlənməsi prosesində qarĢıya
çıxan, daha doğrusu tələblə təklif arasındakı nisbətdə ifadə olunan əsas halları
aĢağıdakı kimi təsnifləĢdirmək məqsədəuyğundur:
- təklif tələbi üstələyir. Unutmaq olmaz ki, belə vəziyyət, təkcə daha
çox məhsul istehsalının nəticəsi deyil, həmçinin məhsulların qiymətlərinin
həddən artıq yüksəkliyi, istehlakçıların pul gəlirlərinin az olması və digər
amillərlə Ģərtləndirilə bilər;
- tələb təklifi üstələyir. Belə vəziyyət məhsul istehsalına nisbətən əhali
gəlirlərinin daha sürətlə artması, istehsal olunan məhsulların alıcı tələbatına
cavab verməməsi, məhsul və xidmətlərin dəyəri nəzərə alınmadan onların
qiymətlərinin süni sürətdə aĢağı salınması və digər halların nəticəsi ola bilər.
Hər iki halda, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının idarə
edilməsi prosesində istehsalın əmtəəlik hissəsi və əhalinin pul gəlirləri diqqət
mərkəzində olmalı, onların dinamikasına təsir edən start və cari Ģərtlər
səciyyələndirilməlidir.
Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarında tələblə
təklif arasında real bərabərlikdən danıĢmaq çətindir. Belə ki, həmin məhsullara
tələbin həcmi və quruluĢu ilə, təklifin həcmi ilə quruluĢu arasında ümumi və
xüsusi uyğunluqdan bəhs etmək, ekoloji təmiz məhsulların dövriyyəsinin real
və virtual xarakteristikalarına münasibət bildirməyi tələb edir. Məsələ ondadır
ki, bazarda tarazlıq müəyyən dövr ərzində fəaliyyətdə olan qiymətlər
mühitində məhsul təklifinin ümumi və konkret quruluĢu ilə tələbin həcmi və
quruluĢu arasındakı uyğunluğda ifadə olunur. Haqqında danıĢılan tarazlığı
müəyyən edən göstəricilər, məlumdur ki, qiymət, tələb və təklifin
xarakteristikalarıdır. Sadalanan göstəricilərin davamlı olaraq birgə uzlaĢması,
demək olar ki nadir hallarda baĢ verir. Tələb və təklifin müvafiq
xarakteristikalarının ayrı-ayrılıqda bir-birinə uyğunlaĢması halları daha yüksək
tezliyə malik olsa da, onlar ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları
bazarında tarazlığı təmin edə bilmir.
Rəqabət, qiymət və səmərəlilik
Bazar münasibətlərinin, o cümlədən ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və
ərzaq məhsulları bazarının mühüm kateqoriyalarından biri kimi rəqabət
səmərəlilik meyarlarına xüsusi münasibət tələb edir. Belə ki, sağlam rəqabət
ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları istehsalının daha yaxĢı təĢkil
olunmasına, məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və istehlakçıların tələb və
zövqlərinə uyğunlaĢdırılmasına həlledici təsir göstərir. Digər tərəfdən rəqabət
ən müasir müəssisələrin yaradılmasını, geniĢ çeĢiddə keyfiyyətli məhsul
istehsalını təĢviq edir.
―Rəqabət əmtəələrin istehsal, alqı və satqı sferalarında ən yaxĢı Ģəraitə
malik olmaq uğrunda bazar təsərrüfatı iĢtirakçıları arasında gedən mübarizədir.
Çox təəssüf ki, bazar münasibətlərinin mühüm ünsürü kimi özünü əks etdirən
rəqabət kateqoriyası təsərrüfat fəaliyyətində bir çox hallarda nəzərdən qaçırılır.
Azad bazar rəqabət mühitinin mövcudluğu istehsal dairələrində iĢin daha da
yaxĢı təĢkil olunmasına, məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və adamların
zövqünə uyğunlaĢdırılmasına əsaslı təsir göstərir. Rəqabət yeni təkmil
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müəssisələrin yaradılmasına zərurət yaratmaqla, müxtəlif çeĢiddə keyfiyyətli
məhsul istehsalına Ģərait yaradır. O, yeni məhsul istehsalı üzrə iĢini qura
bilməyən müəssisələrin müflisləĢməsinə və iflasa uğramasına gətirib çıxarır‖
(1, s. 137).
Sağlam rəqabət mühiti inhisarçılıq meyillərinə qarĢı fəal, sistemli və
davamlı mübarizə tədbirləri sayəsində əldə oluna bilər. Bu məqsədlə, o
cümlədən inhisarçı mühitin formalaĢması əleyhinə normativ-hüquqi baza
möhkəmləndirilməli, müvafiq iĢlək fəaliyyət mexanizmi formalaĢdırılmalı,
antiinhisar strategiyası hazırlanmalı və həyata keçirilməli, bazar subyektləri
arasında, məhz inhisarçılıq nəticəsində pozulmuĢ münasibətlər bərpa
olunmalıdır.
Qiymətin səviyyəsi qiymət sisteminin fəaliyyəti, həmin fəaliyyətin
səmərəliliyi isə nəinki bazarın, eləcə də bütövlükdə iqtisadi sistemin
elementlərinin, o cümlədən, təsərrüfat subyektlərinin maraq və mənafelərinin
qarĢılıqlı əlaqələrini reallaĢdırır. Uçot və informasiya, istehsalın
stimullaĢdırılması və gəlirlərin bölüĢdürülməsi funksiyasını icra edən
qiymətlərin yüksəlməsi haqqında məlumat istehsalçı gəlirlərinin artımını
stimullaĢdırmaqla yanaĢı, məhsula tələbin müsbət dinamikasını Ģərtləndirir.
Eyni zamanda, həmin məlumatlar, innovasiya fəallığını, o cümlədən
resursqoruyucu istehsal texnologiyalarının tətbiqini təĢviq edir.
Ətraf mühitin qorunması və insan ekologiyası meyarları ekoloji təmiz
kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının yaranması və inkiĢafında, kifayət
qədər əhəmiyyətli rol oynayır. ―Sağlamlıq, ətraf mühit və resursların istifadəsi
kimi ictimai maraqların daha geniĢ sahəsinə aid olan ekzogen (xarici) amillərin
təsiri altında ekoloji təmiz qida məhsulları üçün bazar yaranmıĢ və inkiĢaf
etmiĢdir. Hazırki dövrə qədər ərzaq sənayesi bu maraqlara əhəmiyyət
verməmiĢ və istehlakçı öz seçim meyarlarını qane edən ərzağı özü axtarmaq
məcburiyyətində idi. Ekoloji istehsalçıların resurs çatıĢmazlığına baxmayaraq,
onlar istehlakçının diqqətinin cəlb edilməsində böyük müvəffəqiyyət
qazanmıĢlar. ġübhəsiz ki, ənənəvi kənd təsərrüfatına antoqonizim (ziddiyyət)
mövqeyində duran və müvafiq olaraq ekoloji alternativlərə meyil göstərən
hədəf qrupunun əhatə edilməsi bu bazarın yaranmasında və inkiĢafında mühüm
rol oynamıĢdır‖ (2, s. 349).
Doğrudan da, ekoloji təmiz ərzaq və kənd təsərrüfatı bazarı
iĢtirakçılarının start vəziyyətindəki kəskin fərqlər, resurs təminatının
yaxĢılaĢdırılması və məhsulun keyfiyyətinə tələblərin reallığının təmin
edilməsi müstəvisində daha əyani görünür. Odur ki, aqrar-ərzaq bazarının
müvafiq seqmentində alıcı marağının dəstəklənməsi, stimullaĢdırıcı təsirlərin
gücləndirilməsini, həm iqtisadi, həm də ekoloji alternativlərə münasibətdə
innovativ fəallığın təĢviq olunmasını tələb edir.
Ekoloji məhsullar bazarında marketinq
Marketinq tədqiqatları kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarında,
bəzi qeyd-Ģərtlərlə, tərəf –müqabillərin ekoloji amilə, arzu olunan səviyyədə
diqqət verilmədiyini göstərir. Mövcud vəziyyəti Ģərtləndirən səbəblər, əsasən
informasiya və metodiki xarakterlidir. Bununla belə, kənd təsərrüfatı
marketinqinin innovasiyalı metodlarının tətbiqi dairəsi geniĢləndikcə həmin
imkanların da geniĢlənəcəyini gözləmək olar (3, s. 21-24).
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Ekoloji məhsullar bazarının iĢtirakçısı olan kənd təsərrüfatı və
aqroemal müəssisəsində ekoloji marketinq tədqiqatlarında, risklərə bilavasitə
istehsal amillərinə daha çox diqqət yetirilməsi nadir hal deyildir. Ekoloji təmiz
məhsullar birjası bazar subyektləri arasında meydana çıxan və sövdələĢmə
xarakteri daĢıyan münasibətlərin reallaĢdırıldığı xüsusi növ bazar olmaqla,
burada ekoloji kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının kütləvi surətdə alınıbsatılması həyata keçirilə bilər. Təbii ki, bu birjada məhsullar nümunələr və
standartlar üzrə, bir qayda olaraq daha yüksək qiymətlə satıldığından, ekoloji
tələblərə cavab verən istehsalın geniĢləndirilməsi imkanlarını geniĢləndirməyə
xidmət edə bilər.
Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının idarə
edilməsinin mühüm istiqaməti məhdud resurslarla artan tələbat arasında
tarazlıq yaratmaqdır. Bu məqsədlə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq
məhsulları bazarının formalaĢması və idarə edilməsi sisteminin fəaliyyəti
mütəmadi qiymətləndirilməli, dövlətin tənzimləyici funksiyalarının əhatə
dairəsi dəqiqləĢdirilməlidir, tənzimləmənin daha səmərəli metodlarından
istifadə imkanları müəyyən edilməlidir. Həmin imkanlar qismində, ilk
növbədə :
-sənaye və kənd təsərrüfatı məhsulları arasında qiymət disparitetinin
yumĢaldılması;
- resursların bölgüsündə allokasiya effektinə nail olunması;
- istehsal fəaliyyətinin gəlirliyinin artırılması məqsədilə - istehsalçı və vasitəçi
arasında bərabərhüquqlu tərəfdaĢlıq münasibətlərinin dəstəklənməsi, o
cümlədən, gəlirlərin bölgüsündə birincinin mənafeyinin qorunması və s.
Qabaqcıl xarici təcrübədən göründüyü kimi dövlət satınalmaları kənd
təsərrüfatı məhsullarına tələbin idarə olunmasında mühüm vasitədir. Ekoloji
təmiz ərzaq məhsulları bazarında da bu amilin roluna etinasızlıq
məqsədəuyğun deyildir. Belə ki, ekoloji təsərrüfatçılığın təĢəkkülünün ilkin
mərhəsində məhsulun yüksək maya dəyəri səbəbindən qiymətlərin
stabilləĢdirilməsi ayrı-ayrı, hətta onlar kifayət qədər iri ölçülü olsalar belə
təsərrüfatların imkanı daxilində deyildir. Digə tərəfdən, hazırda ekoloji təmiz
ərzaq məhsullarının qiymətlərinə təkcə iqtisadi deyil həmçinin sosial
müstəvidə yanaĢılması zərurəti dərk edilməkdədir. BaĢqa sözlə, desək ekoloji
təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının qiymətlərin stabilləĢdirilməsi
dövlətin simasında cəmiyyətin qarĢısında duran vəzifə hesab edilməlidir.
Görmək çətin deyildir ki, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının
qiymətləri ekoloji təsərrüfatçılıqla məĢğul olan fermerlərin gəlirlərinin
dəstəklənməsi meyarlarına uyğun tənzimlənməlidir. Belə yanaĢma müxtəlif
formalarda həyata keçirilə bilər. Deyək ki, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və
ərzaq məhsullarının qiymətlərini müəyyən səviyyədə saxlamaq üçün, dövlət
büdcəsi vəsaiti hesabına özəl qurumlara bazardakı haqqında danıĢılan
məhsulun bir hissəsini almaq səlahiyyəti verilməsi, istehlakçı qiymətlərinin
subsidiyalaĢdırılması və i.a. həyata keçirilməsi təcrübəsi mövcuddur.
Dövlət satınalmaları istehlakçı maraqlarının qorunmasının spesifik
vasitəsi olmaqla milli ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rola
malikdir. Dövlət satınalmalarının ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq
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məhsulları bazarına təsirinin, yuxarıda Ģərh olunan formaların hər hansı birinin
(və ya birlikdə) tətbiqi sayəsində reallaĢdırılmasının nəticələrinin fraqmentar
qiymətləndirilməsi yolverilməzdir. Bu dövlət büdcəsi vəsaitinin artıq sərf
edilməsinə və ya bazarda rəqabət mühitinin pisləĢməsinə səbəb ola bilər. Odur
ki, dövlət satınalmalarının ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları
bazarına təsiri monitorin obyekti olmalı, bu əsasda müntəzəm hazırlanan
icmallar aqrar sahədə qərar qəbul edənlərə təqdim edilməlidir.
Ekoloji məhsullar bazarının idarə edilməsində təminatlı qiymətlərin
tətbiqi, əsasən büdcə vəsaitlərindən istifadə olunmaqla həyata keçirilir. Belə ki,
fermerlərə istehsal olunmuĢ ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq
məhsullarına görə dövlət tərəfindən qiymət fərqi ödənilməklə təmin olunur.
Əlbəttə, təcrübədə digər maliyyələĢmə mənbələrindən istifadə imkanları da
istisna edilmir.
Xarici təcrübədə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına
birbaĢa subsidiyaların ödənilməsi formaları müxtəlifdir. Daha çox yayılmıĢ
forma satılmıĢ məhsul vahidinə ödənilən subsidiyalardır. Bu halda, büdcəyə
daha çox ağırlıq düĢdüyündən fəal surətdə alternativ axtarıĢı aparılır. Qabaqcıl
təcrübədə satılmıĢ məhsul vahidinə ödənilən subsidiyalar əvəzinə ekoloji təmiz
kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarına təminatlı (minimal səviyyədə
müəyyənləĢdirilmiĢ) qiymətlə real satıĢ qiyməti arasındakı fərqin ödənilməsi
həyata keçirilir. Yeri gəlmiĢkən, onu da qeyd edək ki, haqqında danıĢılan fərq,
demək olar ki, hər il dəyiĢir.
Məhsulun ekoloji təmizliyi onun keyfiyyətinin əsas əlaməti hesab
edilməkdədir. Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi, o cümlədən, ekoloji
təmizliyin təminatı onun həcminin artmasına ekvivalent hal hesab edilir. Odur
ki, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının idarə edilməsi
sistemində keyfiyyətin idarə olunması metodikasından istifadə üçün real
imkanlar vardır. Təbii ki, belə olan halda bazarda tələb-təklif nisbətində
keyfiyyət (ekoloji təmizlik) amilinin təsirinin qiymətləndirlməsinin
informasiya təminatına diqqəti artırmaq lazım gəlir.
Ekoloji marketinqin təkmilləĢdirilməsi istiqamətləri
Ekoloji
marketinq
marketinqin
sosial-etik
konsepsiyasına
əsaslandığından, onun təkmilləĢdirilməsi istiqamətlərində də həmin xəttin
gözlənilməsi təbiidir. Bununla belə, təcrübədə rast gəlinən istisnaların (neqativ
meyillərin, o cümlədən istehlakçının natamam məlumatlandırılması, ekoloji
təmiz məhsulun xammalının əldə edilməsi mühiti barədə ümumi
məlumatlandırma və i.a.) aradan qaldırılması ekoloji marketinqin start
Ģərtlərinin yaxĢılaĢdırılması baxımından mühüm əhəmiyyətli məsələdir. Həyat
keyfiyyəti tələbləri baxımından ekoloji marketinqin təkmilləĢdirilməsi,
magistral xətt hesab edilsə də, ekoloji təsərrüfatçılığın iqtisadi
məqsədəuyğunluq meyarları, hər bir konkret halda həmin xəttə yenidən
baxıĢları, belə demək mümkündürsə arqumentləĢdirir.
Son dövrlərdə ekoloji təsərrüfatçılığın iqtisadi məqsədəuyğunluq
meyarlarının, sosial-iqtisadi məqsədəuyğunluq meyarları ilə əvəzlənməsi
tərəfdarları artsa da, ekoloji marketinqin baza prinsiplərində bu yanaĢmanın
əks olunması prosesi, hələ ki baĢlanğıc mərhələsindədir. Bununla belə hesab
edilir ki, ekoloji məhsullar bazarının vəziyyəti, istehsalın dəstəklənən
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rentabelliyi ilə yanaĢı təbii resurslardan səmərəli istifadə, ətraf mühitin
sağlamlaĢdırılması, kənd ərazilərinin dayanıqlı inkiĢafı üçün təklif alternativ
fəaliyyət növlərinin geniĢləndirilməsi imkanları nəzərə alınmaqla
qiymətləndirilməlidir. Əlavə dəqiqləĢdirmələrə ehtiyacı olan bu yanaĢma,
zənnimizcə məqbuldur və ekoloji marketinqin təkmilləĢdirilməsi prioritetləri
əsaslandırılarkən nəzərə alınmalıdır.
Ekoloji marketinqin informasiya bazasında ətraf mühitdə baĢ verən
dəyiĢiklikləri izləyən ekoloji monitorinqin artan rolu müĢahidə olunur.
Monitorinqin təĢkili və onun nəticələri üzrə icmalların hazırlanması zamanı
ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyi və ona nəzarət sisteminin səmərəliliyi ilkin
meyarlar kimi götürülməli, sonrakı mərhələlərdə isə həmin məhsulların ekoloji
xarakteristikalarının yaxĢılaĢdırılması meyarları ö plana çəkilməlidir.
Ekoloji marketinqin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri
sırasında bazarın müvafiq seqmentində antiinhisar, ümumilikdə rəqabət
mühitinin sağlamlaĢdırılması tədbirlərin nəticələrinin nəzərə alınması
məsələləri mühüm yer tutmalıdır. Qeyd edək ki, ənənəvi kənd təsərrüfatı
məhsulları ilə müqayisədə ekoloji məhsulların qiymətlərinin bazarda tələbtəklif nisbətinə reaksiyası daha az elastikdir. Aparılan araĢdırmalar göstərir ki,
belə vəziyyəti Ģərtləndirən səbəblər qismində, ilk növbədə:
- ekoloji təmiz məhsullar bazarı haqqında informasiyanın natamamlığı;
- keyfiyyət amilinin qiymət amilindən önə keçməsi;
- istehlakçı davranıĢının kifayət qədər öyrənilməməsi və s. qeyd olunmalıdır.
Ekoloji marketinqdə istehlakçı maraqlarının önə çəkilməsi müvafiq
təsərrüfatçılıqla məĢğul olanların maraqlarını Ģərtləndirsə də bu mütləq
xarakter daĢımamalıdır. Ərzaq məhsullarına konkret tələbatın ödənilməsinin
ekoloji reqlamentlərlə məhdudlaĢdırılması səviyyəsinin bilavasitə keyfiyyət
meyarlarına müncər edilməsi ekoloji marketinqin, demək olar ki, bilavasitə
istehlakçı maraqlarına uyğun təkmilləĢdirilməsi imkanlarını əyaniləĢdirir.
Həmin imkanların gerçəkləĢdirilməsində məhsul siyasəti prioritetləri əsas
götürülə bilər. Ümumilikdə isə ekoloji kənd təsərrüfatı marketinqində klassik
marketinq konsepsiyasına yaxınlaĢma, sözügedən baxımdan perspektivli hesab
edilməlidir.
Ekoloji marketinqin təkmilləĢdirilməsi kompleks yanaĢma tələb
etdiyindən, ölkəmiz Ģəraitində ekoloji təsərrüfatçılığın formalaĢmasının bütün
əsas mərhələlərinə münasibət bildirilməlidir. BaĢqa sözlə ―Azərbaycanın
ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı potensialının inkiĢaf etdirilməsi üçün: - torpaq
resurslarının ekoloji monitorinqi aparılmalı, pestisidlər, ağır metallar və digər
çirkləndiricilərlə çirkləndirilmiĢ ərazilərin xəritəsi hazırlanmalı; ekoloji təmiz
kənd təsərrüfatı üçün yararlı olan torpaq fondunun inventarizasiyası aparılmalı;
ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının marketinq potensialı və onların
rentabelliyi üzrə əlavə tədqiqatlar aparılmalı; ekoloji məhsul istehsalı ilə
məĢğul olan fermerlərə dəstək və stimul verilməsi sistemi yaradılmalı və tətbiq
edilməli; fermerlərə pestisidlərdən, ənənəvi və bioloji kənd təsərrüfatı
metodlarından istifadəyə dair təlimlər keçirilməli; ekoloji təmiz kənd
təsərrüfatı məhsullarına dair istehlakçılar arasında məlumatlandırma və
həvəsləndirmə fəaliyyəti gücləndirilməlidir‖ (4, s. 51).
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Ekoloji marketinq, istisnasız olaraq Ģəffaflıq tələb edir. Həmin Ģəffaflıq
ekoloji təsərrüfatçılığın yalnız nəticəsinə (məhsula) deyil, bütün proseslərə
münasibətdə istehlakçı ilə əks əlaqənin qurulmasını nəzərdə tutur. Müvafiq
ədəbiyyatda istehlakçı nəzarətinin mühüm komponentlərindən birini təĢkil
edən əks əlaqə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarına marağının
artırılmasında da az rol oynamır. Belə ki, məhz istehlakçı nəzarəti ekoloji təmiz
kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının keyfiyyət parametrlərini təsdiqləyən
etibarlı və Ģəffaf mexanizmin qurulmasına imkan verir.
Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının və onların
istehsalı üçün zəruri olan resursların alqı-satqı prosesində maraqlı olmayan
səlahiyyətli qurumlar (Beynəlxalq Ekoloji Kənd Təsərrüfatı Hərəkatı
Federasiyası və digər qurumlar) tərəfindən hazırlanan standartların tətbiqi
ekoloji marketinqin təkmilləĢdirilməsi istiqaməti kimi diqqətəlayiqdir.
Standartlara uyğunluq səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilər kənd təsərrüfatı,
xüsusilə ərzaq məhsullarının insan sağlamlığı üçün təhlükəsizlik və faydalılıq
baxımından qiymətləndirməyə imkan verən, dolğun və strukturlaĢdırılmıĢ
informasiya bazası yaradılmasına xidmət edir. Odur ki, müvafiq
xarakteristikaları əhatə edən və daim yenilənən, əsas əlamətlər üzrə
strukturlaĢdırılmıĢ informasiya bazasının yaradılması aqrar-ərzaq təsərrüfatında
ekoloji marketinqin təkmilləĢdirilməsinin alt istiqamətlərindən biri kimi
diqqətəlayiqdir.
Ekoloji marketinqin səmərəliliyinin yüksəldilməsi - marketinq
strategiyasının hazırlanmasının adekvat informasiya bazası yaradılmasını,
ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehlakçıya doğru hərəkətinin bütün
mərhələlərində (emal, saxlanma, qablaĢdırma və satqısa nəzarətinin
təkmilləĢdirilməsi, optimal identifikasiya və limitləĢdirmə sistemlərinin
qurulması, təsərüfatlardan məhsulların tərkibində geniĢ dəyiĢdirilmiĢ
orqanizimlər və onların törəmələrinin olmaması haqqında rəsmi sənəd
(bəyanat) alınmasının normativ-hüquqi təminatının formalaĢdırılması
istiqamətində iĢlər sürətləndirilməsi sayəsində mümkündür.
Ekoloji məhsullar bazarının idarə edilməsində ekoloji-iqtisadi
səmərəlilik meyarlarına vahid kontekstdə baxılmalıdır. Ekoloji marketinqin
səmərəliliyinin yüksəldilməsi mərhələli proses olub- təsərüfatda istifadə edilən
xammalın mənĢəyinə və miqdarına ciddi və ünvanlı nəzarətin, emaldan keçmiĢ
oxĢar məhsullar barədə mükəmməl məlumatlandırmanın, əvəzləyici
məhsulların xarakteristikasının ĢəffaflaĢdırılması məsələlərini əhatə etməlidir.
Marketinq strategiyasının hazırlanmasının adekvat informasiya bazası
yaradılması, ekoloji təmiz məhsulların istehlakçıya çatdırılmasının bütün
mərhələlərində optimal rejimin təmin edilməsi və i.a. ekoloji marketinqin
səmərəliliyinin yüksəldilməsinin prioritetləri hesab edilməlidir.
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РЕЗЮМЕ
АБДУЛЛА АСКЕРОВ
УПРАВЛЕНИЕ РЫНКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГА.
В статье исследуется зависимость доходчивости экологической
экономии от соотношения спроса и предложения, цен и эффективности
системы управления рынка на определенном сегменте рынка. Были
определены выгодная сфера для повышения эффективности
экологического рынка и направления ее улучшения.
Ключевые слова:управление,рынок экологических продуктов,
маркетинг, принципы
SUMMARY
ABDULLA ASGEROV
MANAGEMENT OF THE MARKET OF ENVIRONMENTAL
PRODUCTS AND EFFECTIVE MARKETING.
The article investigates the relationship clarity environmental savings
from supply and demand, price and efficiency of management of the market at
a certain segment of the market. Profitable areas were identified to increase
the environmental efficiency of the market and the direction for its
improvement.
Key words: management, market for environmental products,
marketing, principles
(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof. S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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FĠLOLOGĠYA
MUXTAR KAZIMOĞLU- ĠMANOV
AMEA Folklor Ġnstitutu
mukhtarkazimoglu@gmail.com
FOLKLORDA LOKALLIQ VƏ UNĠVERSALLIQ
(Naxçıvan nümunələri əsasında)
Məqalədə folklorun nəzəri əsasları ilə bağlı müasir tədqiqatlara
müraciət edilməklə Naxçıvandan toplanmıĢ folklor nümunələrində lokallıq,
regionallıq məsələləri araĢdırılmıĢdır. Həmçinin Naxçıvan folklorunun
Azərbaycan folklorunda yeri və özünəməxsusluğu məsələləri Ģərh olunmuĢdur.
Açar sözlər: folklor, regionallıq, Naxçıvan folkloru, mif, universallıq
Naxçıvan folkloru, söz yox ki, Azərbaycan, ümumtürk, eləcə də dünya
folklorunun tərkib hissəsidir. Bununla yanaĢı o da qeyd olunmalıdır ki, zamanzaman Naxçıvanda yaranan folklorun bir sıra özünəməxsus cəhətləri, baĢqa
regionlarımızın folklorundan müəyyən qədər fərqlənən xüsusiyyətləri vardır.
Tutalım, Göyçə, Gəncəbasar, Borçalı, ġirvan, Təbriz, Urmiyə... bölgələri ilə
müqayisədə bu gün Naxçıvanı aĢıq sənətinin çox iĢlək olduğu bölgə
adlandırmaq çətindir. Halbuki bir çox aĢıq havaları (―Naxçıvani‖, ―Ayaq
ġərili‖, ―BaĢ ġərili‖...) Naxçıvanla, Naxçıvan aĢıq mühiti ilə bağlı olub; aĢıq
Ģeirinin Naxçıvanda XIX əsrdə AĢıq Abbas Dəhri, Ululu Kərim, AĢıq Həsənalı,
Molla Ġsmayıl, AĢıq Nəcəfalı, AĢıq Məmmədcəfər, Dəvəçi Heydər, AĢıq Əli
Xanxanım oğlu, Gülalı Məmməd, Çobankərəli Cəfər; XX əsrin birinci
yarısında AĢıq Fətulla, AĢıq Nabat, Sərraf Qasım, AĢıq Yusif, Yamin Sail və
baĢqa görkəmli nümayəndələri olub. Sərhədlərin bağlanması, Təbriz, Urmiyə,
Göyçə, Gəncəbasar, Borçalı, ġirvan... aĢıq mühitləri ilə əlaqələrin tam və ya
qismən kəsilməsi ucbatından, həmçinin bir çox digər ictimai-siyasi səbəblərdən
Naxçıvanda aĢıq sənəti get-gedə əvvəlki inkiĢaf səviyyəsini itirməyə baĢlayıb.
Musiqi, rəqs, tamaĢa və söz ifaçılığı baxımından yanaĢsaq, yallıları,
yallıbaĢı nəğmələri, haxıĢtaları, gülümeyləri, ―Xan bəzəmə‖ tipli meydan
tamaĢalarını Naxçıvan bölgəsinin səciyyəvi janrları kimi fərqləndirə bilərik. Bu
günün özündə Naxçıvanda, xüsusən ġərurda onlarla yallının ifa olunması;
haxıĢta və gülümeylərin toy mərasimlərinə milli kolorit verməsi; ―Xan
bəzəmə‖ oyununun Novruz Ģənliklərinin tərkib hissəsinə çevrilməsi göstərir ki,
musiqi, rəqs, tamaĢa və sözün vəhdətinə əsaslanan ifaçılıq bu bölgə üçün nə
dərəcədə səciyyəvidir.
Naxçıvan folklorunu ayrıca götürülmüĢ söz mətnləri baxımından
araĢdırsaq, heç Ģübhəsiz, bu folklorda mif, əfsanə, rəvayət, nağıl və lətifə kimi
janrların aparıcı yer tutmasının Ģahidi olarıq. Bu aparıcılığı ümumi Ģəkildə də
olsa, nə ilə müəyyənləĢdirə bilərik? Həmin janrların iĢləkliyi; məzmun və
formaca mükəmməlliyi; obraz, motiv və süjetinə görə orjinallığı ilə.
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Naxçıvan folklorundan bəhs edən tədqiqatçılar (Ġ.Həbibbəyli, M.Qasımlı,
Y.Səfərov, S.Rzasoy, R.Babayev və b.) Nuh tufanı ilə bağlı əfsanələrə haqlı
olaraq xüsusi fikir verirlər. Nuh tufanı, dünya daĢqını Naxçıvan üçün o
dərəcədə səciyyəvi mövzudur ki, bu mövzu birbaĢa və ya dolayı Ģəkildə atalar
sözü və məsəllərdə də öz ifadəsini tapır:
Alçaxda yatma – sel aparar,
Ucada yatma – yel aparar (3, s. 275).
Suda boğulan ilana sarılar (3, s. 281).
Naxçıvan və Naxçıvan ətrafı region üçün çox səciyyəvi olan Nuh
əfsanələrində ilkin yaradılıĢ haqda mifoloji görüĢlərin, belə demək mümkünsə,
yığcam bir sistemi verilib. Bu sistem ayrılıqda Naxçıvan, bütövlükdə isə türkoğuz kosmoqoniyasını əks etdirməklə ciddi maraq doğurur. Xalqın təsəvvürünə
görə, Nuh tufanından sonra dünya yenidən yaranır, Nuhun tövsiyəsi ilə insanlar
Ağrı, Ġlanlı, Kəmki, Gəmiqaya kimi dağların arasında yurd-yuva salır. Nuh
əfsanələrində kosmoqonik təsəvvür ilkin əcdad barədəki təsəvvürlə qaynayıbqarıĢır. Təsadüfi deyil ki, həmin əfsanələrdə ümumtürk mifologiyası üçün çox
səciyyəvi olan xilaskar bozqurd motivinə rast gəlirik: Nuhun uzun müddət
adada yaĢamalı olan oğlanlarından biri məhz bozqurdun köməyi ilə adadan
geniĢliyə çıxa bilir. Xatırladaq ki, Naxçıvan Ģəhərindəki köhnə məhəllələrdən
biri ―Qurdlar məhəlləsi‖ adlanır və əfsanələrin birində həmin ad xilaskar qurd
inamı ilə əlaqələndirilir.
Naxçıvandan toplanmıĢ Nuh əfsanələrində özünəməxsusluq Ġlanlı,
Kəmki, Gəmiqaya, QaranquĢ yaylağı, Nuhdaban və s. kimi yer adlarının
çəkilməsi, bozqurd motivinin mətnə daxil edilməsi ilə bitmir. Özünəməxsusluq
həm də Ucubılıq, Ucuqulu, Ac və s. kimi adlarla təqdim edilən demonik obraza
xüsusi yer verilməsində üzə çıxır. Ayağının birini Ġlanlı dağda yerə basanda o
biri ayağını Kəmki dağında yerə qoyan, bir əlini Ağrı dağına, bir əlini də Haça
dağa qoyup, əyilip Arazdan su içən, hər oturuma bir öküzün ətini yeyən,
meĢədən ağac kəsib gəmi düzəltməkdə Nuha yaxından kömək edən Ucubılıq
―Dədə Qorqud‖ eposundakı bir sıra obraz və motivləri yada salır, ehtiyac
yaranır ki, Naxçıvan folklor materialları ilə ―Dədə Qorqud‖ boyları arasında
paralellər aparılsın. Belə müqayisələr bu vaxtacan da aparılıb və hər Ģeydən
əvvəl Naxçıvanda ―Dədə Qorqud‖ dastanı ilə bağlı Əlincə, Qaraçuq, ġərur,
DərəĢam, Altuntaxt, Qazan göl, Qazan bağı, Buğa çeĢmə, Sədərək, Günortac
və s. kimi yer adlarına diqqət yetirilib. ―Dədə Qorqud‖ dastanı ilə səsləĢən
adlar sırasına Ģəxs adlarını da əlavə etmək olar. Akademik Ziya Bünyadov və
Hüsaməddin Məmmədovun birlikdə hazırlayıb nəĢr etdirdikləri, 1727- ci ilə
aid ―Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri‖ndə (Bakı, Sabah, 1997) Bayındır,
Beyrək, Budaq, DurmuĢ, Duman, Qoca, Qocabəy, BarıĢxan, Qaraxan, Sarı
Qarabəy oğlu, SayılmıĢ, Oxçuxan, Sayılan, Oxçu, Qaya, Dəmir, DaĢdəmir,
Qılınc, Sevdimxan, Buyur, Dəli, Dəlixan, Ġgidbəy, Sevindik, Yurdcu, Yolçu,
Turxan, Orxan, Uğurlu, Arslan, Tərkin, Orduxan, Qoçuxan, Bayındır Aydın
oğlu, Dilək, DəmirdaĢ, Ulubəy, Uluxan, Güvəndik oğlu, SanılmıĢ, Bayraq, Ata,
Ataxan, Kiçik oğlu, Uluxan Dəmirxan oğlu, Əsgər Qaya oğlu, Polad, Xangəldi,
Ocaq oğlu, Cığal oğlu, Babaxan, Umud, QardaĢ, Bayramxan və s. kimi Ģəxs
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adları birbaĢa və ya dolayı Ģəkildə ―Dədə Qorqud‖ dastanındakı Ģəxs adları ilə
səsləĢir.
Bu gün Naxçıvanda iĢlənən bir çox atalar sözü və məsəllər Qorqud Ata
sözlərini yada salır:
Atılan ox geri dönməz (3, s. 282).
Quldan xəta, ağadan əta.
At minənindir, qılınc bağlayanın (3, s. 283).
―Dədə Qorqud‖la səsləĢən obraz və motivlərə gəlincə, bir daha Ucubılıq
haqqındakı süjetlərə qayıtmalı oluruq. Bu süjetlərdə səciyyəvi motivlərdən biri
Ucubılığın Əzrayıldan qaçması motividir. Həmin motiv bir sıra əfsanə və
rəvayətlərdə Qorqud Atanın əcəldən qaçması motivi ilə üst-üstə düĢür.
Ucubılıq haqqındakı süjetlərdə tez-tez qarĢılaĢdığımız motivlərdən biri
də onun din-imana gətirilməsidir.
Yeyib-içəndə doymaq bilməyən Ucubılığı doyuzdurmaq üçün Nuh Nəbi
ona halal yemək verməli olur.
Yaxud bir qoca, Ucubılığı doyuzdurmaqdan yana onu vadar edir ki, üç
dəfə yerə, üç dəfə göyə and içsin.
Azman varlıqların din-imana gətirilməsi ilə bağlı Naxçıvan mifoloji
mətnlərində azmanların Allahla qarĢılaĢması detallarına da rast gəlmək olur.
Həmin mətnlərin birində deyilir: ―Azmanlar günlərin bir günü allahlıx
sevdasına düĢüllər. Allah hesdənir bunların ömrün azaldır, özlərin də xırdaldıb
bizim günümüzə salır‖ (1, s. 41).
Azmanların din-imana gətirilməsini əks etdirən bu kimi detal, epizod və
əhvalatlar ―Dədə Qorqud‖ eposunda Dəli Domrulun əvvəl Əzrayıla qarĢı çıxıb,
sonda ipə-sapa yatması, ilahidən gələn əmrə müntəzir olması əhvalatını yada
salır.
Əlbəttə, azmanlığına, ―çox xatalar törədib‖ camaatdan yemək-içmək
tələb etməsinə görə Ucubılıq, Təpəgözü xatırladır. Naxçıvan folklorunu
Ucubılıq-Təpəgöz əlaqələri baxımından araĢdırdıqda aydın olur ki, Təpəgöz
obrazı Naxçıvan folklorunda ―Kəlləgöz‖, ―Təkgöz‖ və s. adlarla bir sıra
mətnlərin əsas qəhrəmanı kimi təqdim olunur.
Toplama materialları Naxçıvanda zəngin nağılçılıq ənənəsinin
olmasından danıĢmağa əsas verir. Faktlara diqqət yetirək:
Caməs, Kuzəçioğlu, Cəlayivətən, Beçə dərviĢ kimi xüsusi nağıl
qəhrəmanlarına yalnız bu bölgədən toplanmıĢ nağıllarda rast gəlirik.
Mifoloji rəvayətlərdə rast gəldiyimiz Hal obrazına nağıl personajı kimi
yalnız bu bölgədən toplanmıĢ nağıllarda təsadüf edirik.
Bu bölgədən toplanmıĢ nağıllarda arxaik elementlər daha qabarıq Ģəkildə
özünü göstərir. Çoxcildli ―Naxçıvan folkloru‖nun II cildindəki ―Sənəm qarı‖,
―Zəhra xanım‖, ―Kasıb arvad‖ kimi nağıllar buna misal ola bilər. Hər insanı
daĢa döndərdikdən sonra sehrkar qadının baĢında bir tükün artması; xəstə
oğlana Hal anası beyninin dərman deyilməsi; yaylığın sehrli əĢya kimi təqdim
edilməsi və yaylığı baĢına atmaqla bir sehrkar qadının yeni doğulan üç uĢağın
gələcək taleyindən xəbər verməsi (uĢaqlardan birinin xəncərlə vurulacağını,
birinin doğum zamanı öləcəyini, digərinin isə kəndirlə boğulacağını
qabaqcadan söyləməsi) nağıllarda ―yeni‖ motivlərdir.
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Arxaik elementlərin qabarıqlığı bölgədə sehrli nağılların geniĢ yer
tutması qənaətinə gəlməyimizə əsas verir. Aydın olur ki, bölgədən indiyə qədər
toplanmıĢ yüzdən artıq nağıl süjetindən yarısı məhz sehrli nağıl süjetidir. Ən
vacib nəticələrdən biri budur ki, yüzdən artıq nağıl süjetindən iyirmisindən
çoxunun beynəlxalq aləmdə qarĢılığı yoxdur.
Naxçıvan folklorunun özünəməxsus cəhətlərini səciyyələndirərkən
bahadırlıq nağıllarını xüsusi vurğulamaq lazımdır. Avropa xalqlarında
bahadırlıq nağıllarına rast gəlmək olmur. Bu səbəbdən beynəlxalq Aarne –
Tompson sistemində bahadırlıq nağıl qrupu nəzərdə tutulmayıb. Qəhrəmanın
köməkçi vasitə yox, fiziki güc hesabına məqsədə çatması əsasında qurulan
bahadırlıq nağılları türk xalqları üçün çox səciyyəvidir. Azərbaycanda bu
vaxtacan bahadırlıq nağıllarına aid cəmi 20 süjet qeydə alınıb. Həmin 20
süjetin 4-ü Naxçıvan bölgəsindən toplanıb: ―Lətif Ģah‖, ―Yadigarın nağılı‖,
―Kuzəçioğlunun nağılı, ―Beçə dərviĢ‖.
Ġnsan övladının folklorda əksini tapan ideallarından biri güclü-qüvvətli
olmaqdır. Bu güc-qüvvət folklorda iki əsas tipdə özünü göstərir: qılınc
hesabına güc-qüvvət, ağıl hesabına güc-qüvvət. Yuxarıda xatırlatdığımız
bahadırlıq nağılları, təbii ki, qılıncın gücünü əks etdirən nümunələrdir. Ağlın
gücünə gəlincə, qeyd etməliyik ki, bu güc tipi yalnız nağılların yox, bir çox
baĢqa janrların da ifadə predmetidir. Həmin janrları ayrı-ayrılıqda gözdən
keçirmədən ümumi Ģəkildə belə bir cəhəti vurğulamaq olar ki, Naxçıvandan
toplanmıĢ bir sıra folklor nümunələrində hikmət dilində və üslubunda
danıĢmaq xətti çox səciyyəvidir. Məsələn, rəvayətlərin birində ata öz qızı
haqda deyir: ―Bir qızım var, çirkindi, əl-ayağı Ģikəsdi, qulağı kar, dili də laldı‖
(1, s. 227). Hikmət dilində və üslubunda bu cümlə belə baĢa düĢülməlidir:
―Qızım çirkindi, o deməkdi ki, gözəldi; əl-ayağı Ģikəsdi, o deməkdi ki, oğurluq
eləmir; dili laldı, o deməkdi ki, yalan danıĢmır; qulağı kardı, o deməkdi ki, pis
sözləri eĢitmir‖ (1, s. 227).
BaĢqa bir rəvayətdə Ģeyxlə tacirin ―söhbəti‖ bu Ģəkildədir: ġeyx sağ
əlinin baĢ barmağını baĢına vurur. Tacir isə cavab olaraq sağ əlinin baĢ
barmağını dilinə vurur. ―Söhbət‖ bitir və Ģeyxlə tacir çıxıb öz iĢinin dalınca
gedir. ―Söhbət‖in mənasını soruĢan nökərə (yəni hikmət dilində danıĢmağı
bacarmayan adama) Ģeyx izahatı belə verir: ―Mən tacirə dedim ki, məni
öldürmək istəyirlər. Necə eliyim ki, baĢım salamat qalsın. Ona görə barmağımı
baĢıma vurdum. Tacir də əlini dilinə vurdu. Bununla demək istədi ki, get dilini
farağat saxla‖ (1, s. 229).
Ağıl və hikmət məsələlərindən danıĢarkən lətifələrdən yan keçmək
çətindir. Çünki lətifələrdə ağıl və hikmətin ifadə forması baĢqa janrlarla
müqayisədə fərqli və özünəməxsusdur. Özünəməxsusluq, hər Ģeydən əvvəl,
dünyanı tərsinə görməkdədir. Dünyanı tərsinə görüb, gördüyünü baməzə
biçimdə baĢqalarına çatdırmaq, sənə qulaq asanı nəticədə güldürüb
düĢündürmək isə adamdan yüksək intellekt tələb edir. Naxçıvan lətifələrində
bu intellekti hiss etmək heç də çətin olmur. Təsadüfi deyil ki, Y.Qarayev ġəki,
Təbriz və Naxçıvanı ―intellektual amilin prioritet təĢkil etdiyi bölgələr‖
adlandırır (7, s. 19) və belə hesab edir ki, həmin bölgələrdə ―Ģifahi ənənədə də
məzkərə... yumorun didaktikası və rasionalizmi ilə seçilir. Burada məhz gülüĢ
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həm xaosun inkarı, həm də harmoniyanın ifadəsi və təsdiqi üsulu, vasitəsi
olur‖. Konkret olaraq ġəki və Naxçıvan gülüĢ mədəniyyətinin tipologiyasından
bəhs edərkən Y.Qarayev yazır: ―Sözün lüğəvi mənasında ―dəli əmi‖ Hacı dayı
üçün maraqsızdır və bu cəhətdən onu Naxçıvan folklor mühiti ilə, gülüĢün
Mirzə Cəlil stixiyası ilə yaxınlaĢdıran cizgilər daha çoxdur: onların hər ikisində
komik insident özünüdərk, mühiti idrak aktı kimi baĢ verir‖ (7, s. 13). Əlbəttə,
gülüĢün Mirzə Cəlil stixiyasının mühüm qaynaqlarından biri folklordur, xalq
gülüĢ mədəniyyətidir. Mirzə Cəlil sənətkarlığının sirlərindən biri mifoloji
düĢüncəni tərsinə çevirməkdə, onu ironik düĢüncə ilə əvəz etməkdədir.
Yumurta döyüĢdürmək, xoruz döyüĢdürmək, dəvə boğuĢdurmaq, it
boğuĢdurmaq və nəhayət, adam güləĢdirmək mifoloji təsəvvürdə qurbanvermə
mərasiminin tərkib hissələrindəndir və Mirzə Cəlil, söz yox ki, bu cür
mərasimlərə böyük ehtiramla yanaĢır. Mirzə Cəlili bir realist sənətkar kimi
maraqlandıran iĢ-gücünü buraxıb xoruz döyüĢdürmək və it boğuĢdurmaqla
adamların vaxt öldürməsidir. Bu cür vaxt öldürmək xalq gülüĢünün, o
cümlədən Naxçıvan lətifələrinin hədəfi olduğu kimi, Mirzə Cəlil gülüĢünün də
tənqid hədəflərindəndir. Xalq mərasimlərindən fərqli olaraq, xalq gülüĢündə
adam güləĢdirənlər yox, söz güləĢdirənlər, it boğuĢduranlar yox, it oynadanlar
baĢ qəhrəmanlara çevrilir və Mirzə Cəlil bu ənənədən qidalanır.
Mifoloji düĢüncədən yumoristik düĢüncəyə keçməyə aid baĢqa misal:
dərin yatmaq məsələsi. Eposda dərin yatmaq bir çox məqamlarda gücünqüvvətin, qorxmazlığın əlamətidir. DüĢmənin iki addımlığında daĢ kimi yatan,
saatlarla, hətta günlərlə yuxudan ayılmaq bilməyən oğuz igidləri ―Dədə
Qorqud‖ dastanında məhz qorxu-hürküsüz adamlar kimi təqdim olunur.
Mirabdulla ağa, Abbasqulu, Məhərrəm əmi, Qəssaboğlu və s. kimi xüsusi
qəhrəmanları olan Naxçıvan lətifələrində yatmaq, təbii ki, güc-qüvvətin,
qorxmazlığın yox, ətalətin göstəricisidir: ―Bir gün bir qadın Mirabdulla ağaya
deyir ki, körpə uĢağı nə gecə bilir, nə gündüz, yatmayıb ağlayır.
Mirabdulla ağa deyir:
– Apar hamama.
Qadının təəccübləndiyini görən Mirabdulla ağa gülümsəyərək deyir:
– Hamamda yaĢlı adamları yuxu tutur, yatırlar. O ki, qaldı uĢaq ola‖ (1, s.
255). Belə lətifələr göstərir ki, Mirzə Cəlildəki hamamda yatmaq məsələsinin
bir ucu folklora gedib dayanır.
Çap olunmuĢ materiallar əsasında qeyd etdiyimiz bütün bu cəhətlər
AMEA Folklor Ġnstitutu əməkdaĢlarının son illər toplayıb nəĢrə hazırladığı
ġərur folklor örnəklərində də öz təsdiqini tapır. ġərur örnəkləri Naxçıvan
folkloru ilə bağlı təsəvvürümüzü daha da dolğunlaĢdırır və bir sıra qaranlıq
nöqtələrə müəyyən qədər iĢıq salır. Belə qaranlıq nöqtələrdən biri Novruz
çərĢənbələri ilə bağlıdır. Bildiyimiz kimi, son vaxtlar az qala yekdil olaraq ilin
son çərĢənbələrini bu ardıcıllıqla bayram edirik: su, od, yel, torpaq
çərĢənbələri. Bu ―yekdillik‖ xalqın özündənmi gəlir, biz folklorĢünaslardanmı
gəlir? Xalqın özündə hər hansı folklor faktına yekdil münasibət mümkün
olmayan iĢdir. O mənada mümkün olmayan iĢdir ki, çoxvariantlılıq folklorun
təməl xüsusiyyətlərindəndir. Yalnız bir variantda təqdim olunan, baĢqa
variantlarına təsadüf edilməyən mətnin folklor nümunəsi olub-olmaması Ģübhə
doğurur. Novruz bayramına da böyük bir mətn kimi baxsaq, unutmamalıyıq ki,
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bu mətnin müxtəlif bölgələrdə qismən fərqli məzmunda ortaya çıxması
tamamilə təbiidir. Fərqlər isə çərĢənbələrə verilən adlarda, çərĢənbələrin
sayında və ardıcıllığında özünü daha çox göstərir. Bəzi bölgələrimizdə su, od,
yel, torpaq çərĢənbələri əvəzinə, yalançı çərĢənbə, xəbərçi çərĢənbə, ölü
çərĢənbəsi (yaxud qara çərĢənbə), axır çərĢənbə adlarından istifadə olunur (8, s.
139-140). Bayram edilən çərĢənbələr bəzi bölgələrimizdə sayca dörd yox, beĢ
(8, s. 149) və ya yeddi (2, s. 28) çərĢənbədən ibarət olur. Belə olan halda
aydınlaĢır ki, çərĢənbələrin su, od, yel, torpaq çərĢənbəsi ardıcıllığının
yekdilliklə qeyd edilməsi xalqın özündən çox folklorĢünaslardan gəlir.
FolklorĢünaslar özlərinin müəyyənləĢdirdiyi su, od, hava və torpaq ardıcıllığını
mətbuatda, radio və televiziyada durmadan təbliğ etdikdən bir müddət sonra bu
ardıcıllıq Ģüurlara hakim kəsilməyə, əksəriyyət tərəfindən qəbul olunmağa
baĢlayır. YaxĢı ki, mətbuatın, radio və televiziyanın təbliğatına baxmayaraq,
çərĢənbələrə fərqli yanaĢma xalq arasında az-çox müĢahidə olunmaqdadır. Belə
fərqli yanaĢmaların səciyyəvi bir nümunəsinə ġərur bölgəsindən toplanmıĢ
etnoqrafik materiallar arasında rast gəlirik: ―Mart dört həfdədi. Ġlin dört
cərməsi sınır o dört həftədə. Bu dört cərmənin birincisi suya düĢür, suyun dört
buzu açılır. Ġkinci cərmə küləyə düĢür. Onda bayram ayında həftəynən külək
əsir, yeri, göyü pak eliyir. Üçüncü cərmə torpağa düĢür. Belə baxırsan, dağdandaĢdan, dərədən-filannan öz-özünə buğ çıxır. Dördüncü cərmə oda düĢür ki, bu
vaxt peyğəmbərə od yandırırıx‖. ġərurun Həmzəli kənd sakini Rəna PaĢa qızı
Hüseynovadan (o, əslən ġərurun HavuĢ kəndindəndir) qeydə alınan bu parçaya
təsadüfi parça kimi baxmaq düzgün olmazdı. Məsələ burasındadır ki,
söyləyicinin ―cərmə‖ adlandırdığı cəmrələrin havaya, suya, torpağa düĢməsi ilə
bağlı inamın izlərinə Azərbaycanın baĢqa bölgələrində, həmçinin Türkiyənin
Qars vilayətində də az-çox rast gəlmək mümkündür. Belə faktlar isə Novruz
çərĢənbələrinin məlum ardıcıllığına yenidən baxmağın vacib olduğunu bizlərə
bir daha xatırladır.
Naxçıvan və Naxçıvan ətrafı bölgələrinin folklor örnəkləri sırasında
adları xüsusi olaraq çəkilən haxıĢta və gülümeylər barədə məlum təsəvvür
ondan ibarətdir ki, bu örnəklər bayatılar əsasında yaranır, adətən, qızlar
tərəfindən söylənilir. ġərurdan toplanmıĢ yeni materiallar məsələyə bir az da
aydınlıq gətirmiĢ olur: ―Gülümeylər və haxıĢtalar ən çox qızlar məclisində,
məsələn, xına gecələrində, toylarda, bayramlarda deyilir. Gülümey budu ki,
aparıcı qız bir misra deyir. Yerdə qalan qızlar xorla ―a gülümey, a gülümey‖
deyirlər. Gülümeylər barədə aydın təsəvvür yaratmaq üçün bir nümunəyə
müraciət etmək yerinə düĢərdi:
Tut ağacı buruldu,
A gülümey, a gülümey.
Dibində su duruldu,
A gülümey, a gülümey.
Hamı gedənnər gəldi,
A gülümey, a gülümey.
Mənim boynum buruldu,
A gülümey, a gülümey.
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Bayatı əsasında qurulan bu nümunənin əsas misralarını (Tut ağacı
buruldu, Dibində su duruldu...) baĢçı qız, nümunənin nəqarət hissəsini isə (A
gülümey, a gülümey) xor təkrar edir və gülümey məclisi bu qayda ilə baĢlayır
və davam edir.
Həm gülümeylərin, həm də haxıĢtaların Ģənlik məclislərindəki ifa
prosesini öyrənmək, söylənən Ģeirlərin həmin prosesin ayrılmaz tərkib hissəsi
olmasına diqqət yetirmək folklorun bir çox baĢqa janrlarının da o cür
öyrənilməsinə rəvac verə bilər.
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РЕЗЮМЕ
МУХТАР ИМАНОВ
ПОНЯТИЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ И ЛОКАЛЬНОСТИ В
ФОЛЬКЛОРЕ (НА ОСНОВЕ НАХЧЫВАНСКИХ ОБРАЗЦОВ)
В статье были рассмотрены проблемы локальности и
региональности в фольклорных образцах, собранных на территории
Нахчывана. Эти расследования были при этом теоретически проведены,
основываясь на современные исследования, а так же рассказывается о
своеобразности нахчыванского фольклора и особом месте которое оно
занимает в Азербайджанском фольклоре.
Ключевые слова: фольклер, региональность, Нахчыванский
фольклор, миф, универсальность
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SUMMARY
MUXTAR ĠMANOV
THE NOTION OF LOCALITY AND UNIVERSALITY IN FOLKLORE
(BASING ON NAKHCHIVAN SAMPLES)
The problem of locality and regionality in folklore samples gathered in
Nakhchivan have been investigated in the article. Investigation held appealing
to researches related to theoretical grounds of folklore. Along with this the
importance of Nakhchivan folklore and its identity in Azerbaijan folklore was
opined.
Key words: folklore, regionality, Nakhchivan folklore, myth,
universality
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MƏHƏMMƏD ĠBN HĠNDUġAH NAXÇIVANĠ VƏ NAXÇIVAN
Məqalədə orta əsrlərdə elmi-ədəbi mühitimizin dəyərli simalarından
olan Naxçıvan torpağının yetirməsi, görkəmli elm, mədəniyyət, ədəbiyyat
adamı Məhəmməd ibn HinduĢah Naxçıvaninin həyat və yaradıcılıq yoluna qısa
nəzər salınmıĢ, görkəmli alimin elmi əsərlərinin, bədii yaradıcılığının bəzi
özünəməxsusluqlarından ətraflı Ģəkildə bəhs edilmiĢdir.
Açar sözlər: Naxçıvan, Məhəmməd ibn HinduĢah Naxçıvani, elm,
mədəniyyət, lüğətçilik
Məhəmməd ibn HinduĢah Naxçıvani (1293-1376) qədim Naxçıvan
torpağının bəĢər mədəniyyəti və tarixinə bəxĢ etdiyi ən böyük Ģəxsiyyətlərdən
biridir. Bu qüdrətli Ģəxsiyyət Səncər ibn Abdulla ən-Naxçıvaninin nəvəsi,
HinduĢah Naxçıvaninin oğludur. Əslən Naxçıvanın Giran Ģəhərindən çıxmıĢlar.
HinduĢah Naxçıvaninin adında ―əl-Girani‖ nisbəsinin olması da fikrimizi
təsdiq etməkdədir. Qaynaqların verdiyi məlumata görə Səncər ibn Abdullanın
beĢ oğlu olmuĢdur: Nəsirəddin QutluqĢah, Syfəddövlə Mahmud, Fəxrəddin
HinduĢah, Ġzəddin DövlətĢah, Hüsaməddin ToğanĢah. Nəvəsi Məhəmməd ibn
HinduĢah, nəticəsi Kamaləddin Ġbn Məhəmməd. Bu Ģəxslər Yaxın ġərqdə
məĢhur elm, mədəniyyət və dövlət xadimləri kimi tanınmıĢlar.
Məhəmməd Naxçıvani mükəmməl təhsil almıĢ, atası kimi Azərbaycan
dili ilə yanaĢı fars, ərəb dillərini mükəmməl öyrənmiĢ, dövrünün müsbət
elmlərini dərindən mənimsəmiĢdir. GeniĢ məlumata, dünyagörüĢə malik,
dövlət iĢlərindən məharətlə baĢ açan və savadlı bir Ģəxsiyyət kimi yetiĢən
Məhəmməd tez bir zamanda elm aləmində məĢhurlaĢır və dövrünün görkəmli
alimi kimi tanınır. Onu Təbrizdəki Hülakilər sarayında iĢə dəvət edirlər.
MəĢhur tarixçi, dövlət xadimi, vəzir Fəzlullah RəĢidəddinin oğlu Qiyasəddin
RəĢidinin münĢisi və nədimi kimi fəaliyyət göstərən M.Naxçıvani onun
hörmətini qazanır. ―ġəmsül-münĢi ən-Naxçıvani‖ təxəllüsü ilə yazıb-yaradan
M.Naxçıvani ―Sihahül-fors‖ əsərini də həmin dostu Xacə Qiyasəddin
Məhəmmədə həsr etmiĢdir (5, s. 269).
Onun fövqəladə qabiliyyəti zəmanəsinin dövlət xadimlərinin diqqətini
cəlb etmiĢ və onu öz yanlarında iĢləməyə dəvət etmiĢlər. M.Naxçıvaninin
ömrünün sonlarında yazdığı ―Dəstur əl katib...‖ əsərindəki qeydləri də bu fikri
təsdiq edir: ‖Bu dövlətxah(bəndə) gənclik illərindən bu günə kimi(yəni 1365-ci
ilədək) heç zaman heç bir sultanın, əmirin, vəzirin hüzuruna düĢməyə ciddi
cəhd etməmiĢ, əksinə, onlar təkidlə onu(müxtəlif) ölkələrdən, yerlərdən tələb
edib layiq hesab etdiklərindən ―ĠnĢa divanı‖ na baĢçılıq etməyi tapĢırmıĢlar‖ (2,
s. 24).
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Hələlik elm aləminə M.Naxçıvaninin 2 əsəri məlumdur. ―Sihahül-furs‖
(―Farsın səlisi‖ ) adını daĢıyan birinci əsər fars dilinin izahlı lüğətidir. 2300 söz
və ibarənin izahına həsr olunmuĢ bu əsər dibaçədən, 25 baĢlıq və 431 fəsildən
ibarət olub, o qədər mükəmməl tərtib edilmiĢdir ki, sonrakı dövrlərdə lüğət
tərtibçiləri üçün mənbə olmuĢdur. Əsərin özəlliyi ondadır ki, təkcə izahlı lüğət
olaraq qalmır, özündə çoxlu Azərbaycan-türk materialı, etnoqrafik məlumatlar,
Ģeir nümunələri, dilçiliyə dair maraqlı fikirlər və s. ehtiva edir. Uzun müddət
―Sihahül-fors‖un mövcudluğuna Ģübhə ilə yanaĢılmıĢ, atasının ―Sihahül-əcəm‖
əsəri ilə qarıĢdırılmıĢ, hətta bu əsər, həmin əsərin variantı olduğu iddia
edilmiĢdir. Görkəmli Azərbaycan ĢərqĢünası Həsən Zərinəzadə XX əsrin 60-cı
illərində bu əsərləri dərindən araĢdırmıĢ, onları bir-birindən fərqləndirmiĢ və
müqayisəli surətdə tədqiq etmiĢdir. Hər iki əsər X əsr ərəb müəllifi ƏlCövhərinin ―Sihahül-ərəbiyyə‖ əsərinin üslubunda, quruluĢunda yazıldığına
görə bu adla adlandırılmıĢdır. Məhəmməd Naxçıvaninin ―Sihahül-fors‖ əsəri
elm aləmində ‖Fərhəngi-Məhəmməd ibn HinduĢah‖, ‖Risaleyi-Məhəmməd
HinduĢah‖ adları ilə də tanınır (7, s. 33-34). Əsərin 4 əlyazma nüsxəsi
məlumdur. Onlardan ikisi Ġranda, biri Hindistanda, digəri isə Əfqanıstanda
mühafizə olunmaqdadır. Əfqanıstan nüsxəsi digərlərindən öz qədimliyi və
bütövlüyü ilə seçilir. Bu nüsxə müəllifin oğlu Kəmaləddin tərəfindən üzü
köçürülmüĢdür. Əlyazmanın sonu aĢağıdakı sözlərlə baĢa çatır: ‖Bu kitab əbədi
Allahın mərhəmətinə ümid bəsləyən günahkar və yoxsul bəndə mərhum
mövlana Məhəmmədin oğlu Kəmaləddinin əli ilə yazıldı, ona və onun
valideyninə Allah rəhmət və mərhəmət etsin‖ (1, s. 24).
Bu əsər 1962-ci ildə Tehranda doktor Əbdüləli Taəti tərəfindən fars
dilində nəĢr edilmiĢdir. 1976-cı ildə Tehranda təkrar nəĢr edilmiĢdir. Onu da
qeyd edək ki, Ə.Taəti ancaq üç nüsxə əsasında əsərin elmi-tənqidi mətnini
nəĢr etmiĢdi. Çünki əsərin Əfqanıstan nüsxəsinin mövcudluğu naĢirə məlum
olmamıĢdır. Yeri gəlmiĢkən, biz 2015-ci ilin may ayında ġərqin böyük Ģairi
Naser Xosrov Ələvinin anadan olmasının 1000 illiyi münasibətilə Ġran Ġslam
Respublikasının paytaxtında keçirilən beynəlxalq konfransda iĢtirak edərkən
Tehran Milli kitabxanasında bu əsərlə, onun əlyazma nüsxələri ilə tanıĢ olduq
və orada əsərin müəllifi ilə, onun ata-baba yurdu Naxçıvanla bağlı bir sıra
maraqlı fakt və məlumatlara təsadüf etdik. NaĢir müqəddimədə əsərin müəllifi,
onun Naxçıvandan olması, həyat və yaradıcılığı, əsərin məziyyətləri və
əlyazma nüsxələr haqqında mülahizələrini Dai əl-Ġslamın, Ələkbər Dehxudanın
və s. alimlərin sözəri ilə əsaslandırır. O, eyni zamanda türk alimi Katib
Çələbinin ―KəĢfüz-zunun‖ əsərində Məhəmməd Naxçıvaninin və atasının əsəri
haqqında verdiyi məlumatları digər mənbələrdəki məlumatlarla qarĢılaĢdırıb
təhlil edir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, müəllifin bu əsəri izahlı lüğət səciyyəsi
daĢıyır. Hər bir söz maddə baĢı Ģəklində verilir, izah edilir, onun iĢlənməsi
poetik nümunələrlə möhkəmləndirilir, təsbit edilir. O, lüğətdə 150-yə qədər
fars dilində yazan Ģairin əsərindən nümunələr verilmiĢdir. Əsər fars dilinin
izahlı lüğəti olmasına baxmayaraq orada Azərbaycan türkcəsinə aid xeyli
material verilmiĢdir. Məhəmməd Naxçıvani bir sıra sözlərin farsca izahını
verərkən onların Azərbaycan dilində, Azərbaycanda, hətta ölkənin müxtəlif
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yerlərində -Muğanda, Arranda, Naxçıvandakı iĢlənmə xüsusiyyətini Ģərh edir.
Məsələn, müəllif yazır ki, ―kəpita‖ bir növ halvadır, Azərbaycan dilində
―bəyləqan‖ deyirlər; ‖coğd‖ bayquĢun bir növüdür, Azərbaycan dilində kəngər
deyirlər; ‖peçpeç‖ gizli danıĢıqdır, Azərbaycan vilayətində gizli danıĢığa
―pıçpıç‖ deyirlər; ‖kəx‖ sifətə deyilir və onunla uĢaqları qorxuzurlar.
Azərbaycan vilayətində uĢaqları məsləhət görülməyən yeməklərdən
çəkindirmək məqsədilə kıxdır deyirlər (6, s. 88); ―badpiç‖ kəndirdir, uĢaqlar
onu ağaca bağlayıb üstündə oturar və yellənərlər, ərəblər ona ―urcuhə‖ adını
verir, Naxçıvan dilində ―cəmlul‖ (və ya cənbulud) deyirlər (4, s. 51).
Qeyd etmək lazımdır ki, burada müəllif ―Naxçıvan dili‖ istilahını
iĢlədərkən Naxçıvan Ģivəsini, dialektini, ləhcəsini nəzərdə tutmuĢdur.
‖Yağ‖ sözünü farslara izah edərkən lüğət müəllifi göstərir ki, bu söz
―türk dilində rouğən deməkdir‖ (4, s. 167); ―rasən‖ süd iyi verən bitkidir və
deyirlər ki, türklərin ―qıcı‖ adlandırdıqları ələfə oxĢayır (4, s. 242); ‖yeĢmə‖
xam dəriyə (gön) deyilir ki, türklər onu aĢılayırlar və ―bərəndaq‖ adlandırırlar
(4, s. 292).
M.Naxçıvaninin ―Sihəhül-fors‖ lüğətində doğma Azərbaycanımızın
böyük söz ustalarının beytlərindən nümunələr gətirilmiĢdir. O, dəfələrlə
Əfzələddin Xaqaninin (29 yerdə), Nizami Gəncəvinin (18 yerdə), Məhsəti
Gəncəvinin (5 yerdə), HinduĢah Naxçıvaninin (50 yerdə) Ģeirlərindən parçalar
vermiĢdir (6, s. 90).
M.Naxçıvaninin Naxçıvan Ģəhəri, Araz çayı haqqında verdiyi Ģərhlər də
maraq doğurur. Müəllif yazır ki, NəĢəva qədim dövrdə Naxçıvan adlanırdı (4,
s. 308).
Lüğətin bir baĢqa yerində müəllif yazır ki, Araz böyük çay olub
Ərzurum dağlarından axıb gəlir, Naxçıvan səhrasından keçib Arrana gedir, bir
neçə qola ayrılır və daha çox o yerin torpaqlarını su ilə təmin edir. Qalan
hissəsi isə Kürlə birləĢir və hər ikisi axıb Qulzum da adlanan Abeskuna
(Xəzərin baĢqa adıdır) tökülür (4, s. 140). Müəllif Araz çayının adı ilə əlaqədar
Nizami Gəncəvidən bir beyt misal gətirir:
Ərəs ra dər biyaban cüĢ baĢəd
Be dərya çon rəsəd xamuĢ baĢəd.
(Araz biyabanda dəliyə dönür
Dəryaya yetiĢəndə quzuya dönür)
Məhəmməd ibn HinduĢah Naxçıvaninin ikinci əsəri ―Dəstur əl-katib fi
təyin əl məratib‖ (―Vəzifələrin təyin edilməsində katiblərə göstəriĢ‖) adlanır.
Bu əsərin yazılma tarixi də maraqlıdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
Hülakilər sarayında maliyyə iĢində çalıĢan Məhəmməd ibn HinduĢahın fitri
istedadı qısa bir zamanda üzə çıxmıĢ, Fəzlullah RəĢidəddinin oğlu, sonralar baĢ
nazirliyə yüksəlmiĢ Qiyasəddin Məhəmməd RəĢidinin münĢi və nədimi olmuĢ,
―ġəmsi-münĢi‖ (münĢi sənətinin günəĢi) adını qazanmıĢdır. Qiyasəddinin
yanında Elxani hökmdarı Sultan Əbu Səid Bahadur xanla tanıĢ olmuĢdur.
Bahadur xan ondakı qeyri-adi qabiliyyəti müĢahidə edərək ondan dövlət
quruluĢu və idarəçilik sistemi haqqında bir əsər yazmasını istəmiĢdir. Beləliklə,
―Dəstur əl-katib fi təyin əl-məratib‖ əsərinin yazılması baĢlanılmıĢdır. Bu əsər
1366-cı ildə tamamlanmıĢdır və tale elə gətirmiĢdi ki, illər sonra ərsəyə gəlmiĢ
bu kitab cəlairi hökmdarı ġeyx Üveysə təqdim olunmuĢdur (2, s. 178-179).
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O dövrün elm və mədəniyyətinin inkiĢafında əsərin əhəmiyyətini
qiymətləndirməkdə çətinlik çəksək də, bugünkü gün üçün o, sözün həqiqi
mənasında Yaxın və Orta ġərqin o dövrkü ictimai, iqtisadi, siyasi və mədəni
həyatını özündə ehtiva edən bir ensiklopediyadır. Əslində, həyatın elə bir
sahəsi yoxdur ki, bu əsərdə onun haqqında məlumat olmasın. Elə buna görə də
o dövr ilə maraqlanan istənilən ixtisas sahibi bu əsərdən faydalana bilər.
Akademik Ə.Ə.Əlizadə tərəfindən dünya kitabxanalarında mövcud olan
6 ayrı əlyazma nüsxəsi (Ġstanbul Körpülü kitabxanası -1 nüsxə, Leyden
kitabxanası-1 nüsxə, Britaniya muzeyi-1 nüsxə, Vyana Milli kitabxanası-1
nüsxə, Paris Milli kitabxanası-2 nüsxə) əsasında ―Dəstur əl katib fi təyin əlməratib‖ əsərinin tənqidi mətni hazırlanmıĢ və 1964-1976-cı illərdə Moskvada
2 cilddə, 3 kitabda çap edilmiĢdir. Çox təəssüf ki, belə mötəbər bir mənbə bu
günə qədər ana dilinə tərcümə olunmamıĢdır.
―Dəstur əl-katib fi təyin əl-məratib‖ əsəri Naxçıvanla bağlı bir çox
mətləblərin açılması üçün çox dəyərli bir tarixi qaynaqdır. Müəllifin Naxçıvan
haqqında xüsusi bəhs etməsi, Ģübhəsiz ki, bir tərəfdən, onun naxçıvanlı kimliyi
və bu kimlik üzərində öz vətəninə sevgisi ilə izah olunmalıdırsa, digər tərəfdən,
akademik Ə.Ə.Əlizadənin də vurğuladığı kimi, Azərbaycanın, onun
Ģəhərlərinin o cümlədən, Naxçıvanın qədim dövrlərdə olduğu kimi, orta
əsrlərdə də ġərq tarixində oynadığı iqtisadi, sənət-ticarət, siyasi və strateji rolu
ilə izah edilməlidir.
Böyük mütəfəkkir alim Naxçıvan əhalisinin dövlətə sadiq bəndələr
olduğunu ifadə edib, onların ərzi-halını (Ģikayətini) bildirərək göstərir ki,
qədimdə (bundan əvvəlki zamanda) insanların mal və mülkləri bəlli bir miqdar
çərçivəsində (həddə və məbləğdə) divan dəftərlərində yazılı və təsdiqli Ģəkildə
var idi və əhali vergi yığanların və digər məmurların izdihamı və səs-küyü
olmadan hər kəs öz borcunu vaxtı-vaxtında divana ödəyirdi. Bundan baĢqa
Allahın heç bir bəndəsindən baĢqa bir məqsəd və müəssisə üçün əlavə vergi
tələb olunmurdu və xalq müxtəlif müəssisələrə yönləndirilmirdi. Camaatın
xatiri rahat olub, dövləti özlərinə arxa bilirdilər. Bununla da, cəmiyyətin gücü
günü-gündən artırdı. Lakin son zamanlar Tanrı bəndələrinin malını özlərinə
halal bilən hakim və məmurların zülmü ilə rəiyyətdən 1 dinar əvəzinə ən azı 20
dinar alınır. Bütün qanunsuzluqlar zəhlətökən və zalım kəndxudaların razılığı
və susması ilə baĢ verir. O zülmkarlar onların köməyi ilə istədiklərini edirlər.
ġəhərin dağılması o həddə çatıb ki, onun 6/5-i xarabazara çevrilmiĢdir. Evləri
xarabazara dönmüĢ insanlar səfil küçə həyatı yaĢayırlar. Rəiyyət cəlayi-Vətən
olubdur. Ölkə böyüklərinə və sultanlara layiq olan Naxçıvan istehsalı mal və
məhsullar yoxa çıxıbdır, Naxçıvanın sənayesi dünyanın dörd bir tərəfinə
dağılıbdır...
Məhəmməd ibn HinduĢah həm də gözəl Ģair olmuĢdur və bir Ģerində
Vətənindən-Naxçıvandan bəhs edən Ģair, onu NəğĢe-cahan (Dünyanın bəzəyi)
adlandırır. Lakin həm də məmur özbaĢınalığı və vergi yığıcılarının
tamahkarlığı üzündən onun dağılmağa və boĢalmağa üz tutduğunu ürək ağrısı
ilə qeyd edir, Bağdad və Təbrizdən savayı, kimsənin baĢqa belə bir ecazkar
məmləkət görmədiyini və haqqında eĢitmədiyini bəyan edir. Naxçıvanın pis
vəziyyətə düĢməsi, əhalinin, eləcə də, mütəxəssislərin buradan köç etməsi ona
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çox ağır təsir etmiĢ və öz əsərində bu ölkə barədə çoxlu dəyərli məlumatlar
vermiĢdir. Bu baxımdan onun yuxarıda bəhs etdiyimiz Ģeri də çox maraqlıdır:
Çon beyad diyare-yar və əhvale- Vətən,
Dideye-xun əfĢan Ģəvəd bər robo ətlalo dəmən.
(Sevgili ölkəmi və Vətənimi yada salanda,
Gözlərimdən qanlı yaĢ axar xarabalara.)
Rənce-dərviĢane-delriĢan mohnəte-dide ra,
Çon kömən təğrir xun bared ze təğrirate-mən.
(Ürəkparçalayan dərviĢlərin əzabı gözlərin möhnətidir,
Hallarını bəyan etsəm, bəyanımdan qan axar.)
Bər kodamin əz covre-zəman zari konəm,
Bər bədiye-hale-xod ya bər xərabiye-vətən.
(Zamanın hansı zülmündən edim Ģikayət,
Öz pəriĢan halıma, yoxsa Vətənin xarabalığına.)
Məskəne-mən çon dele-mən Ģod xərab əz böhranək,
Xaterəm əz emtehane-çərxe-dun Ģod momtəhən.
(Mənim ölkəm ürəyim tək çərxi-fələkdən xarab oldu,
Xatirim fələyin imtahanına tuĢ gəldi.)
Nəxçevan NəğĢe-cəhan budi və əz hokme-ğəza,
GəĢt an NəğĢe-cəhan mənzelgəhe-qorgo zəğən.
(Naxçıvan NəqĢi-cahan idi, fələyin hökmündən,
O NəqĢi-cahan oldu qurd və qarğalara məkan.)
Mure-u Ģod maro marəĢ əjdəre-atəĢnəfəs,
PeĢeye-u gəĢt pilo pile-u Ģod gərgədan.
(QarıĢqası ilan, ilanı od püskürən əjdaha oldu,
Ağcaqanadı fil, fili gərgədan oldu.)
HakeməĢ məhkume-hokme-ədle-ĢahənĢah nist,
Vər nə həm tərsidi əz ənvae-zolme-xiĢtən.
(Hakimi Ģahın adil hökmünə tabe deyil,
Olsaydı, qorxardı öz zülmlərindən.)
Dəvae-fərmanrəvayiye-velayət mikonəd,
Zire-hokm avərde əsnaf, roəyya, mərdo zən.
(Vilayətin ağalığına iddiası var onun,
Əsnafı, rəiyyəti, qadın kiĢini etmiĢ özünə tabe.)
Lacərəm tədbir baro kərdo dərha bərneĢanəd,
Ta məğame-u Ģəvəd imən ze təĢviĢo fətən.
(ġahım, məcburi tədbir qıl, bağlı qapıları aç,
Ta onun məqamı təĢviĢ və fitnədən azad olsun.)
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Mofsedi çəndənd ba u mottəfeğ dər hər fəsad,
Hər yeki dozdi sezavar sərdaro rəsən.
(Neçə müfsiddilər, müttəfiq hər fəsadda,
Hər biri kamil oğru və oyunbazdır.)
Bixe-məzluman bekonəd an zaleme-bidino dad,
Zinhar ey Ģahe-adel bixe-an zalem bekən.
(O zalım dinsiz hakim məzlumları məhv edir,
Zinhar, ey adil Ģah, o zalımı məhv elə.)
Xosrova dər dəfe-iĢan mennəti bər xəlğ nə,
Ta tora mennət resəd hərsaəti əz zolmənən
(Ey Ģah, onların dəfi üçün xalqa minnət eyləmə,
Sənin minnətin hər zaman ulu yaradandan olur.) (2, s. 469-470).
Məhəmməd ibn HinduĢah Naxçıvaninin həyat və yaradıcılığının
dərindən öyrənilməsi AzərbaycanĢünaslıq qarĢısında duran mühüm
vəzifələrdən biridir. Xüsusən alimin ―Dəstur əl Katib fi təyini-məratib‖
əsərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi, nəĢri və ətraflı araĢdırılması elmimizin
və mədəniyyətimizin bir çox sahələrinin orta əsrlər tarixinə dair əsaslı bir
mənbə rolunu oynaya bilər.
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РЕЗЮМЕ
АБУЛЬФАЗ КУЛИЕВ
МУХАММЕД ИБН ХИНДУШАХ НАХЧЫВАНИ И
НАХЧЫВАН
В статье осуществлен обзор научно-исторического наследия
Мухаммеда ибн Хиндушах Нахчывани, а посколъку он писал на
персидском языке, привлеченa к исследованию часть его произведения
«Дастур ал катиб фи тайин ал-маратиб», связанная с Нахчываном и на
основании этого материала анализирован период г. Нахчывана и его
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окрестностей, как административно-управленческая единица того
времени.
Ключевые слова: Нахчыван, языковед, литература, культура, поэт
SUMMARY
ABULFES KULĠYEV
MUHAMMED IBN HINDUSHAH NAKHCHIVANI AND
NAKHCHIVAN
This article dedicated to view of historical and scientific creative work
―Dastur al katib fi tayin al-maratib‖ of Muhammed ibn Hindushah Nakchivani.
As he wrote this work in Persian language, researched that part of it, having
relation with his motherland-Nakhchivan and according to this material
analized the town of Nakhchivan and its coutries, as administrative-terretorial
district of those times.
Key words: Nakhchivan, Muhammed ibn Hindushah Nakchivani,
language
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NƏSĠMĠDƏ HAQQA YÜKSƏLMƏK, ĠNSAN SEVGĠSĠ VƏ EġQ
MƏSƏLƏSĠ
Məqalədə Nəsimi yaradıcılığında Haqqa yüksəlməyin müəyyən
məqamları, Allah sevgisi, Ģairin Ġslamın solunda hesab edilməsi, həmçinin
ariflik, kamil insanlıq, eĢq, aĢiq-məĢuq, can-bədən məsələlərinə açıqlama
gətirilmiĢdir.
Açar sözlər: Nəsimi, Haqqa yüksəlmək, Nəim, Məva cənnətləri, kamil
insan, eĢq, könül, ruh
Problemi geniĢ Ģərh etmədən öncə Nəsimi ilə bağlı bəzi məqamlara
diqqət yönəltmək istərdik. Təqribən 600 il bundan əvvəl haqsız olaraq fiziki
cəhətdən dərisi soyulmuĢ Nəsiminin dərisini hələ də mənəvi cəhətdən soyanlar,
onu Allahsızlıqda ittiham etməklə, küfrdə saymaqla Quranın soluna itənlər,
hətta ―türkün düĢməni deyənlər‖, onu dərk etməyənlər var. Hər Ģeydən öncə
yazıları ilə türk dilinə, Azərbaycan türkcəsinə, xalqımızın milli düĢüncə tərzinə
əvəzsiz töhfələr verənə, soyu, qanı və canı ilə türkə bağlı olduğunu isbatlayana,
böyük Quran Ģairi adlandırılana necə Ġslamın solunda, türk əleyhinə olan
deyirsiniz? Bir sıra araĢdırıcılar Nəimi-Nəsimi yaxınlığına, mürid-mürĢid
məsələlərinə söykənərək Nəsimidə irançılıq (farsçılıq), burdan qaynaqlanan
zərdüĢtlük və s. axtarırlar. Unutmaq olmaz ki, Nəsimi Nəimi ilə tanıĢ olana
qədər bir sufi dərviĢi, Əhli-Beytçi, Cəfəri kim formalaĢmıĢdır. Təbii ki,
Nəiminin ona müəyyən təsiri olmuĢdur. Özündən əvvəlki müəlliflərə
əsaslanaraq bu məsələ ilə əlaqəli Nihat Çetinkaya yazır ki, Fəzlullahla tanıĢ
olması Nəsimiyə o zamana qədər onda formalaĢan təsəvvüf düĢüncələrinin
sistemləĢməsində təsir göstərmiĢdir. Nəsiminin əsərlərindən də göründüyü
kimi onun inanc və düĢüncələri Nəimiyə qədər formalaĢmıĢdı (2). OxĢar
fikirlər bir sıra müəlliflərin əsərlərində də vardır.
Son dövrlərdə Nəsimi ilə bağlı yazılarında diqqətimizi çəkən tanınmıĢ
araĢdırıcı, islamĢünas Mustafa Ünverin bir neçə əsəri maraqlıdır. Xüsusən,
yığcam halda onun ―Ġslâm’ın solunda bir Kur’an Ģâiri: Nesîmî ve Hac
motifleri‖ yazısına diqqət yönəltmək yerinə düĢərdi. ―Nesîmî, Neden Ġslâm’ın
Solunda?‖ yarımbaĢlığında müəllif özündən əvvəlki bəzi fikirlərə əsaslanaraq
Nəsimini daha çox ―...Ġslâm’ın solunda bir yere sürmek mümkün
görünmektedir‖, - deməklə hələ də onun solçu kimi təqdim edildiyini bildirir.
Müəllif fikrini isbatlamaq üçün Qurani-Kərimin Vaqiə surəsinin 27, 38, 41,
91; Haqqa surəsinin 19, 25 və digər surələrinə istinad edir (8). YaxĢı olardı ki,
o məsələni tam əhatə edən Vaqiə surəsinin aĢağıdakı ayələrini göstərəydi.
Onda bəlli olardı ki, əməllərinə görə insanlar onun dediyi kimi sağ və
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soldakılar olaraq iki yerə deyil üç yerə ayrılmıĢlar. Sağ, solla yanaĢı öndə
olanlar da var və onlar böyük öygü ilə anılırlar. Belə olan halda nədən Nəsimi
öndəkilərdən deyil, soldakılardan olmalıdır. Nəsimini Quranın solunda hesab
edənlərə daha aydın olsun deyə ―Vaqiə‖ surəsinin məsələ ilə bağlı ayələrini və
Nəsiminin Allahdan arzusu ilə bağlı Ģeirlərindən nümunələri vermək istərdik:
―7. Siz (ey insanlar!) üç zümrəyə ayrılacaqsınız:
8. Sağ tərəf sahibləri (əməl dəftərləri sağ əllərinə verilənlər). Kimdir o sağ
tərəf sahibləri? (Nə uğurludur onlar!)
9. Sol tərəf sahibləri (əməl dəftərləri sol əllərinə verilənlər). Kimdir o sol tərəf
sahibləri? (Nə uğursuzdur onlar!)
10. Və öndə olanlar. Onlar (dünyada Allah yolunda, imanda, əməldə, xeyirdə
öndə olduqları kimi, axirətdə də) öndədirlər! (Nə xoĢbəxtdir onlar!)
11. Onlar (Allah dərgahına, Allahın lütfünə) yaxınlaĢdırılmıĢ kimsələrdir.
12. Onlar Nəim cənnətlərində olacaqlar.
13.(Öndə olanların) çoxu əvvəlkilərdən (keçmiĢ peyğəmbərlərin
ümmətlərindən),
14.Bir
azı
da
axırıncılardandır
(Muhəmməd
əleyhissəlamın
ümmətindəndir)‖(5).
7-ci ayədən açıq Ģəkildə görünür ki, insanlar iki qrupa deyil, 3 qrupa
bölünürlər. Sonrakı ayələrdə də onların məqamından bəhs olunur. 12-ci ayədən
bəlli olur ki, öndəkilər daha yüksək mövqedə olmaqla Nəim cənnətində
yerləĢəcəklər. Nəsiminin özünün dediyi kimi o Cənnəti-ə’lay yüksəlmiĢdir:
Ey Nəsimi, vasil oldun xaliqin rəhmətinə,
Cənnəti-ə’layı buldun, yerni gülzar etdilər (4).
Daha aydınlıq üçün aĢağıdakı misralara diqqət yetirək:
Var bu cahandan özgə bizim bir cahanımız,
Surət bu aləm oldu bizə, ol məkanımız.
Zatına həyyü baqi demiĢlər bu cövhərin,
ġol kim, bizim-cahanımız olmuĢ bu canımız.
Ey də’vət eyləyən bizi firdövsə, eylə bil,
Cənnətdən özgə vardurur ə’la məkanımız (4).
Nəsiminin dərk edib, uğrunda çalıĢdığı məqam cənnətin yüksək məqamıdır, bu
elə bir uca aləmdir ki, aĢiq məĢuqa, yaranmıĢ Yaradanına qovuĢur. Və ya ƏhliBeyt, 12 imamla bağlı Ģerinidəki beytində Ģairin hansı cənnətdən bəhs etdiyi
aĢkar görünməkdədir:
ġol Məhəmməd Mehdi kimi ədl edib, cəhd edəsən,
Hiç gümansız məskən ola cənnətül-mə’va sana (4).
Son misradakı ―cənnətül-mə’va” ifadəsinə kiçik açıqlama vermək istərdik.
Nəcim surəsinin 13-15-ci ayələrində bu məqamdan bəhs edilərək onun
Sidrətül-Müntəhanın yanında olduğu göstərilməklə ĠslamĢünaslara görə bura
insanın yüksələ biləcəyi ən son məqamdır.
13.And olsun ki, (Muhəmməd əleyhissəlam Cəbraili öz həqiqi surətində) baĢqa
bir dəfə də (merac vaxtı) görmüĢdü;
14.(Yeddinci göydəki) Sidrətül-müntəhanın yanında.
15. (Mələklər, Ģəhidlər və müttəqilər məskəni olan) Məva cənnəti onun
yanındadır (6).
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―Ġman gətirib yaxĢı iĢlər görənləri etdikləri əməllər müqabilində qonaq
qalacaqları (sakin olacaqları) Məva cənnətləri gözləyir. (Onlar orada Allahın
əbədi qonaqları olacaqlar)‖ (7).
Elmalılı Hamdi Yazır ayələri təfsir edərək Hz. Peyğəmbərin (s.ə.v) bu məqama
Merac zamanı yüksəldiyini söyləməkdədir. Bundan sonrası Allaha aiddir (3).
Mustafa Ünverin ―Nesimide Ehli Beyt sevgisi‖ yazısındakı ―Oniki imam
motifi‖ bölümündə də yuxarıdakı misralar verilmiĢdir (9).
Bir tuyuqunda Nəsiminin amalı Vaqiə surəsinin 12-ci ayəsində göstərilən:
―Onlar Nəim cənnətlərində olacaqlar‖ məqamına yüksəlməkdir:
Pərdəsiz mə’budunu gör, abid ol,
Olma Ģeytan, gəl turaba sacid ol!
Cənnət bağı, nəimi-xalid ol,
Keç ikilikdən, əliftək vahid ol(4).
Necə olur ki, ayədə də qabaqdakıların, öndə olanların Nəim Cənnətinə daxil
olduqları aĢkar yazılsa da, Nəsimi o məqamı seçdiyini göstərsə də kimlərsə onu
zorən solda hesab edirlər. Təbii ki, bizlərin cəhdləri Nəsimi ilə bağlı qərəzli
baxıĢlara aydınlıq gətirmək, həqiqəti olduğu kimi çatdırmaqdır. Əlbəttə Nəsimi
hansı məqam uğrunda çalıĢdığını çox gözəl bilib.
Mustafa Ünverin aĢağıdakı sözləri də Nəsiminin Quranı hansı səviyyədə
bildiyinin sübutudur:
―Nesimi, Ģiirdeki yeteneği ve Hurûfîlik akımındaki eĢsiz konumuyla alakalı
olarak kazandığı pek çok ünvanın yanında, en az onların ayarında bir de
―Kur’an ġairi‖ ismine lâyıktır. ġüphesiz Nesîmî, -ideolojisi bir yana-kelimenin
tam anlamıyla çok güçlü bir Kur’an Ģairidir‖ (10).
Bu sözlərin müəllifinin Nəsimini sola, küfrə itməsi inandırıcı görünmür.
Hansı ki, Nəsimi öz yerini bilirdi, Mustafa Ünver də vermədiyi ayələrdə
Nəsimini görürdü. Bu gün sözü ora-bura çevirib nə isə demək olar. Amma
Nəsiminin harada olduğu öz deyiĢlərində bəllidir. Biz də məsələyə aydınlıq
gətirmək məqsədi ilə Nəsimini Nəsimidə axtarmağa çalıĢmıĢıq.
Nəsiminin yaradıcılığında eĢq, aĢiq-məĢuqluq, ruh-can, can-bədən
münasibətləri, əbədi həyat və ya ölümsüzlük məsələləri diqqətimizi
çəkməkdədir. Əvvəlki illərdə ġeyx Nizaminin, Yunis Əmrənin, Mövlana
Füzulinin və digərlərinin yaradıcılığında bu problemin müəyyən cəhətlərinə
diqqət yönəltmiĢik.
Nəsiminin amalında insan, onu Yaradana yönəlməsi və qovuĢması əsas
meyardır. Bunun qaynağı Qurani-Kərim, Hədisi-Qüdsilər, Hədisi-ġəriflər,
digər səmavi kitablardır. Nəsimi yaradıcılığının mərkəzində Allaha yönəlmək,
ona qovuĢmaq dayanır. Özgə sözlə desək Nəsimi Allahın: ―Mən bir sirr idim,
açılmaq istədim insanı yaratdım. O mənim sirrim, mən də onun sirriyəm.‖
«Mən bütün aləmlərə sığmam. Amma mömin bir qulumun qəlbinə sığaram»
Hədisi-Qüdsilərdəki buyurduqlarını özü üçün meyar götürüĢdür. Allahın
bilinməsinin insandan keçdiyini və insan qəlbinin Allahın evi timsalı olduğunu
diqqət mərkəzində saxlamaqla sirdaĢ və mömin qəlbli olmağa çalıĢmıĢdır.
Nəsimi nəzərində insanın bunu anlaması, qəlbini Allahın evi, sığacağı
məqamına çevirməsi, bunun üçün eĢq əhli olması onun əsas vəzifəsidir:
Еy könül, оnun еvi sən, səndə zühur еylədi həq,
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Bəhri-mühit оldu adэn, həddь kənarэn yох imiĢ.
Nəfsini hər kimsə kim, tanıdı, ol həqqi bilir,
Arifi-rəbb oldu ol kim, tanıdı buldu səbat.
Bildigim sənsən, Nəsimi, səndən özgə kimsə yox,
Hər yanadan bildi sənsən məzhəri-ənvari-zat.
AĢağıdakı misralarda Nəsimi tən-can, bədən münasibətlərini belə
dəyərləndirir:
Gəl, еy könlümdə can, canda bədənsən,
Nə candasan, əcəb kim, canü tənsən.
Səni dil nеcə Ģərh еtsin, a can, kim,
Nə bilsinlər səni kim, can, nədənsən? (4).
Nəsimidəki bütövləĢmə ruhani canın maddi tənlə, bədənlə
vəhdətindədir. Təni (bədəni) cana (ruha), canı tənə çevrilmiĢ Nəsimidə nə
varsa bu birləĢmədə, can və cəsəddədir. Burada isə can içrə can var.
Yılda bir kəs həcc оlursa Kəbədə gəl həcci sən
Dilləri еylə tərraf hər dəmdə həcüllah var.
Nəsimi mömin qulun qəlbini Kəbə ilə müqayisə edir və onu əldə etməyi daha
önəmli sayır:
Təvafı Kəbənin gərçi səvabı çоxdur, еy mövla,
Könül Allah еvidir gəl, təvaf еtmək anı оvla!
Nəsimidən çox öncə bu məsələ Yunis Əmrənin yaradıcılığında önəmli
yer tutmaqla Allahın evi ilə müqayisədə insan qəlbinin daha üstün olduğu
aĢağıdakı kimi ifadə edilmiĢdir:
ÇalıĢ, vuruĢ, yе, yеdir,
Bir könül ələ gətir.
Yüz Kəbədən artıqdır
Bir könül ziyarətiĢ.
Bəlli olduğu kimi uzun illər Nəsimini islamın, dinin, Ģəriətin əlеhinə
оlan biri kimi təqdim еtmiĢlər. Nəsimi irsi ilə dərindən tanıĢ оlduqca оnun
yaradıcılığının böyük bir hissəsinin Qurani-Kərimin ayələrindən, Hz.
Pеyğəmbərin Hədisi ġəriflərindən qaynaqlandığı görünür. Nəsimi Ģəriətin
əlеhinə dеyil. О Ģəriət, təriqət mərhələsini kеçib mərifət məqamında həqiqətə
qоvuĢan, nəfsin 6 mərtəbəsini kеçib kamillik həddinə çatan aĢiqdir.
BiĢəriətlər nə bilsin ənbiyanın Ģərtini,
Bitəriqətdən ruhi-ərkan umursan nə əcəb?!(4) dеyən Ģairə Ģəriətin əlеhinə
оlduğunu söyləmək Nəsimini bilməmək dеməkdir.
Nəsimi sеvgi, barıĢ, еĢq əhlidir. О bütün yaranmıĢları Yaradana xatir sеvir.
Оnun sеvgisinin baĢında insan, insanlıq gəlir. Nəsiminin insan sеvgisi, daha
yaxınların, dоğmaların məhəbbəti səviyyəsinə yüksəlir. Sеvgidən məhəbbətə,
оrada еĢqə, həqiqətə aparan yоlun yоlçusudur Nəsimi. Оnun sevgisi insani,
еĢqi Rəbbanidir, Məhəmməd-əl Mustafayadır, Əliyən Mürtəzaya, ƏhliBeytədir. Hz. Rəsullahın (s.ə.v.) ―Allaha о dərəcədə sarılın, ibadətdə о qədər
sabitqədəm оlun ki, sizə dəlidir dеsinlər‖ Hədisi-ġərifindəki dəlilərdəndir
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Nəsimi. Nəsimi Nəfsi-əmmarədən qaçanları sеvir, «Nəfsini bilən Allahını
bilər» kəlamına söykənir:
Nəfsini hər kimsə kim, tanıdı оl həqqi bilir,
Arifi-Rəbb оldu оl kim, tanıdı, buldu sabat.
Nəsimi еĢqi ölməmiĢlərdən öncə ölənin еĢqidir. Hz. Pеyğəmbərin (s.ə.v.) ―Nə
mutlu ölmədən öncə ölənlərə‖ hədisindəki aĢiqdir Nəsimi:
Ölmədən nəfsini öldür, arifi- Rəbb оlasan,
Nəfxеyi- ruhülqüdsdən məhz ruhüllahı gör!
Nəsimi Allaha yüksəlməyin yolunu seçilmiĢ pirdə, yönəldicidə görür. Biz
Nizamidə bu məsələdən bəhs edərkən onun heç bir pirə uymadığını
söyləmiĢdik. Bəlkə də bunun təsiridir ki, Nizami bu məqama 50 yaĢından sonra
yüksəlmiĢ, Nəsimi isə mürĢidinin sayəsində gəncliyindən məqama çatmıĢdır.
Nəsimiyə görə bir mərhələdən, bir məqamdan sonra aĢiqlə məĢuq arasında
vasitələr aradan qalxır. Elə ki, bu vəziyyətə çatdın, Allah ilə oldun Ondan istə,
Onunla raz-niyaz eylə ki, məsud olasan. Nəsimi ayrı-ayrı misralarında Allahın
insanda təcəlla olunan sifətlərini əks etdirən Mübarək 99 adından, ƏsmailHüsnadan ümüdlə bəhs edir. AĢağıda isə Rəzzaqın lütf etməsini diləyir:
Gər istər isən yarı bu gün, pir tələb еylə,
Gör kim, nеçə yol göstərir ol piri-mühəqqaq.
Allah ilə ol imdi, niyaz еylə, Nəsimi,
BaĢəd ki, suçundan kеçə, lütf еyləyə rəzzaq(4).
Mətndə kiçik hərflə verilmiĢ rəzzaq ifadəsi Böyük Yaradanın ƏsmailHüsnadakı adlarından olan Ər-Rəzzaqdır. Pirdən dərs alıb yol seçən Nəsimi
Allahı ilə olan məqamda onun Ər-Rəzzaq adına söykənərək ona lütf etməsini
arzulayır. DeyiliĢdə çox incə məqam mövcuddur. Ər-Rəzzaq ifadəsi ―Bütün
məxluqatın ruzisini daim verən‖ anlamına gəlir. Buradan belə düĢünmək olar
ki, Nəsimi ruzi istəyir. Lakin son misradan bəlli olur ki, Nəsimi maddi mənada
ruzi, nemət istəyində deyil və təbii ki, Nəsimi belə məqamları çoxdan aĢmıĢdır.
Kimin ki, oldu nəsibi əzəldə həqdən eĢq,
Ana nə Ģərbətü mə’cun gərək, nə əppəkü aĢ(4).
Deməli, Nəsimi bağıĢlanmağı, günahlarından keçilməsini böyük nemət hesab
edir. Yəni, o mənəvi ruzinin, nemətin verilməsini arzulayır. Bu Cümə surəsinin
11-ci ayəsində açıq Ģəkildə bildirilməkdədir: ―De ki: ―Allahın yanında olan,
əyləncədən də, ticarətdən də xeyirlidir. Allah ruzi verənlərin ən xeyirlisidir.‖
Bəli, Nəsimi Ər-Rəzzaqdan bağıĢlanmaq və Onun yanında olmaq istəyir.
Nəsimi Haqqa yüksəlməyin yolunu bu məqamda baĢdan keçməkdə, yol
və məqam əhlinin Həllac Mənsuru olmaqda, ən baĢlıcası isə qovuĢacağı
məqam üçün Hz. Ġbrahim kimi tonqalda yanmağı qəbul etməkdə və dağ boyda
atəĢin onu yandırmamasında, atəĢin aĢiqi yandırmaq gücünü itirməsində,
gülüstana çevrilməsində görür. Bəli, əgər aĢiqsənsə tutduğun yol üçün baĢından
keç, atəĢləri qəbul et ki, bununla məqamına çatasan.
Hər bir səri-mu Mənsur olub söylər ənəlhəq,
Həqqa mеy içənlər iriĢərlər bu хəyalə.
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Hər kimi ki, yaхmadıvü yandırmadı firqət,
Ġrmədi Хəlil kimi bu gün nuri-vüsalə(4).
Maddi od Hz.Ġbrahimi yandırmadı. Çünki O mənəvi odda biĢib gəlmiĢdi.
Nəsimi də mənəvi odda, eĢq atəĢində yanıb kül olub kamala, kamilliyə
çatmıĢlardandır:
Yandırdı, bəli, еĢqin odu, qıldı məni kül,
ЕĢqində kül olan iriĢər külli-kəmalə(4).
Nəsimi bir sıra Ģeirlərində özünün məkansızlığından, laməkan olmasından bəhs
etsə də özünün məkanının həqq olduğunu söyləyir:
Nəsiminin məkanı laməkandır,
Məkansız aĢiqin həqdir məkanı(4).
Deməli, harada həqq varsa Nəsimi oradadır. O məkansız deyil. Həqq
mənasında Nəsimi Allahın mübarək Əsmail-Hüsnasındakı Əl-Haqq adını
nəzərdə tutur. Ərəbcə -Varlığı gerçək olan və heç dəyiĢməyən, sözündə sadiq
olan, mütləq həqiqət yalnız Ona məxsus olan; ibadətə layiq yeganə məbud
anlamına gələnin məqamındadır Nəsimi. Özgə sözlə desək məqamı, məkanı
bəlli olana əlavə yer axtarmaq yersizdir. Siz ey Nəsiminin Laməkanlığında
nəsə axtaranlar, nahaq yerə nəfəs tükətməyin Nəsimi Qurani-Kərimin Yunis
surəsinin 32-ci ayəsindəki məqamdadır: ―Rəbbiniz olan Allah Haqqdır.
Haqqdan sonra yalnız zəlalət gəlir. Elə isə necə üz döndərirsiniz.‖
Nəsimi Hz. Əlinin bütün hərəkətlərini, hər sözünü bəĢəri xidmət adlandırmaqla
ona böyük önəm verir:
Kərəmüllahi-vəchəhu ki, Əli
Nə ki, dedi cahanda xidmətdir(4).
Deməli həyata baxıĢında, insanlığa münasibətində Nəsiminin öndəri
Möminlərin Mövlası Hz.Əlidir. Odur Nəsiminin ilhamçısı, Hz.Rəsullaha,
oradan Allaha aparan yolu.
Əvvəllər Hz.Əlinin baĢlanğıcın hərif və nöqtədən, nöqtənin isə ondan
ibarət olması ilə əlaqəli bir deyiminin olduğunu oxumuĢdum- ―Quranın canı
Bismillədədir, Bismillənin canı əvvəlindəki ―B‖dədir, ―B‖nin canı altındakı
nöqtədədir ki, o Mənəm‖. Burada dünyanın, o cümlədən Ġnsanın yaradılıĢı ilə
bağlı nöqtə, zərrə: nöqtənin sonsuzluğu, ölçüsüzlüyü məsələsi dayanır və bu
nəzəriyyənin bütün yaradılıĢın vahid mərkəzə, Allaha bağlılığını ortaya qoyur.
Nəsimi bunu aĢağıdakı Ģəkildə təqdim edir:
Çün Əmirəlmö’minin mən nöqteyi-bayam dedi,
Kim ki, hərfin sirrini bilməz nə bilsin Ģahını?(4).
Burada təkcə həmin deyim öz əksini tapmamıĢ, eyni zamanda bununla irfan
əhlinin öz ġahını, ‖Elmin Qapısı‖nı tanıması Ģərt qoĢulur. Təkcə bu iki misra
Nəsiminin məqamını təyin etməyə kifayətdir. Bütün bu məqamlar, bilgilər
içərisində təkəbbürdən, lovğalıqdan kənar olmaqla alçaq könüllüdür Nəsimi:
Həm təkəbbürlük adəm oğlunda
Ki, əzim ol bəlavü afətdir.
Bir günəĢdir Nəsimi kim, anın
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Neçələr zərrəsinə həsrətdir(4).
Nəsimi imanda, təqvada o dərəcədə yüksəlmiĢdir ki, o ayrılıq sədlərini
aĢıb keçməklə eĢq əhlini ayrıca bir məqamda, Allah yanında görür. Hətta bu
məqamda məscid və kilsənin nəyə gərəkliliyi sualına yüksəlir. Bəli, əgər
yaranmıĢın əĢrəfi insanın bir məbudu varsa bu ikilik nədir. Birlikdə bir olmaq
gərəkməzmi?
Nəsimi bütövlüyü can və cananənin, tənlə canın vəhdətində, maddi və
mənəvinin birliyində görür. Bu məsələdə zahidin boĢ sözlərinə deyil Hz.
Peyğənbərin Hədisi-ġərifinə uymağı tövsiyyə edir:
Canı ver, cananəyi bul, olma bicananə kim,
Təndə canı yoxdur ol kim, bulmadı cananəyi.
Zahidin əfsanəsindən hasil olmaz faidə,
Var ikən eĢqin hədisi, neylərəm əfsanəyi?(4).
Nəsimi tutduğu yolu- Ali-Əba əhli olmasını, fani dünyaya bel bağlamamasını,
Nəfsi-Əmmarəyə uymamasını Ģükürlə anır:
Əlhəmdülillah, Əhmədin girdik əbavü Ģalına,
Bu-fəzli-rəbbülaləmin oldu Aliyyü alına.
Fani cahana qalmadıq, əmmarə nəfsə uymadıq,
Aldandılar, aldanmadıq dünyavü məkrü alına(4).
Tərkidünya Ģair üçün bu dünyanın heç qiyməti, miqdarı yoxdur. O rəngdən,
göstərgədən baĢqa bir Ģey deyil. Buradakı hər Ģey bir aldatmaca, hətta arısının
da, bal adı ilə təqdim olunan Ģirininin də zatı yalandır:
Yoxdur vəfası dünyanın, aldanma anın alına,
Rəngindən oldu münfəil, hər kim boyandı alına.
Nəqdi dəğəldir dünyanın, anınla bazar eyləmə,
Niçün ki, hər kim qəlb ilə eylərsə bazar, alına.
Çün cümlə qiylü qal imiĢ darül-qürurun hasili,
ġol bisəbatın düĢməgil bihudə qiylü qalına.
Arısı yalandır, saqın, dadlusına aldanma kim,
Acıdır anın Ģəkkəri, ağu qatılmıĢ balına(4).
Ay rəhmətlik! sən maddi Ģirindən, görünənin zatından, mənəvisindən bəhs
edirsən, indiki balların çoxusunun zatı da, maddisi də, hətta arısı da yalandır.
Heç arısı yoxdur!
Nəsiminin bütün varı, sərvəti onun ruhaniliyində, rəngsizliyində, dəvriĢliyində,
fəqirliyindədir. Bu vəziyyətdə o ruh mülkünün sultanıdır. Bundan kənarda
Nəsimi addiləĢir, sıradan birinə, adama çevrilir:
Mən ki, dərviĢəm, fəqirəm, padiĢahi-aləməm,
Ruhi-birəngəm, əgərçi rəngə girdim, adəməm(4).
Nəsimi eĢq oduna tam yanmıĢdır, nə yaĢı, nə qurusu qalmamıĢdır.
BütövləĢərək məqama, eĢqində yandığına, yaradanına yönəlmiĢdir və kimsənin
də bunu bilib-bilməməsi təlaĢında deyil. Çünki “Həqq bilir xəlqi-cahanın
sirrini, həm faĢını.‖-deyir Ģair:
YaĢını yandırdı eĢqin, həm qurusun könlümün,
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Kim ki, eĢqə düĢdü, yandırdı quruvü yaĢını.
Könlümün Ģəhrində eĢqin bir imarət yapdı kim,
Ta əbəd qoparmaz andan nöh fələk bir daĢını.
Canımı eĢqin əzəldə yoldaĢ etmiĢ özünə,
Qoymaya yoldaĢlığın həqqin bilən yoldaĢını.
Ey Nəsimi, halını gər kimsə bilməz, qəm degil,
Həq bilir xəlqi-cahanın sirrini, həm faĢını(4).
Bu məqam Ģəhidlik məqamıdır, onun böyük bədəli var- onun mükafatı,
qanbahası Haqqa qovuĢmaqdır:
Gəl, ey aĢiq, Ģəhid ol eĢq içində
Ki, həqdir ol Ģəhidin qanbəhası(4).
Nəsimi hansı məqama yüksəlirsə yüksəlsin özünü Hz.ƏlininƏsədullahın kəmtər qulamı saymaqla Ģeirində Qurana bağlandığını söyləyir:
Özümü Əsədullaha kəmtər qulam etdim,
Həm mö’cüzü mən Ģahi-Xorasana yetirdim.
Həq gördüvü həq dedi, Nəsimi nə desin kim,
Həm Ģe’rimi mən ayəti-Qur’ana yetirdim(4).
Canı verdim, baĢı qoydum, vermiĢəm iqrar bir.
Pir birdir, sirr birdir, sirr ilə bir olmayan,
Ġkilik sığmaz arada, sirr ilə sirdar bir.
Gər Nəsiminin pənahı ġahi-Mərdandır Əli,
On səkiz min aləmə hökm eyləyən sərdar bir(4).
Bu misralarda Nəsiminin tutduğu yolu, ümidi, pənahı bəlli. Bundan özgə
məqam axtarmağa gərək yoxdur.
Nəsimi insanlığa, ibadət əhlinə müraciətdə qəlbin pasdan
təmizlənməsinə, ―Nas‖ sürəsindəki ―əlləzi yuvəsvisu‖dən (qəlbə vəsvəsə
soxan, pıçıldayan qüvvələr) insanları xəbərdar edərək onların əyri yola
düĢmələrinin zəlalət, sözlərinin boĢ və xətalı olduqlarını xatırladaraq Ģübhədən,
zənnən qurtarmağı tövsiyə edir. Düzgün yolu Haqqa yönəlməkdə, Allahın
hökmlərinə uymaqda, kamil ibadətdə görür.
Sağdan, soldan olan münasibətlərə Nəsimi iĢığında yanaĢmaq gərəkdir.
Düzdür Nəsimi hürufidir, hörmətli Füzuli Bayatında dediyi kimi: ―...nə Nəsimi
nə də digər Hurufi Ģairləri heç zaman Haqqa qarĢı, həqiqətə tərs düĢən fikir və
bəyanlarda olmamıĢlar. Nəsimin söylədikləri insanı ucaltmıĢ. Buna qarĢı Haqqı
kiçiltməmiĢ, əksinə adəmdə təcəlli edən əsrarı yüksəltmiĢdir.31 Allaha
qovuĢmaq yolunu orada görmüĢdür. Amma o həmin yolda hər cürə
məzhəbdən, təriqətdən ucada durmaqla milli və dini sərhədləri aĢıb eĢq əhli
olmuĢlardandır. Bəli, bu da belə bir bölgüdür. Haradasa, hansı millətdən və
dindən olaraq doğulursan, zaman-zaman halın və vəziyyətinlə bu sərhədləri
aĢıb bəĢəriləĢirsən, bəĢəriliyin, ümumiliyin içərisində yeni bir xüsusiyə- eĢq
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əhlinə, Rəbbinə qovuĢmuĢa, Nəsiminin dediyi kimi yasını mələklər tutmuĢa
çevirilirsən:
Əhli-iman usları ol dəmdə inkar etdilər,
Çün Hüseyniyi Hələb Ģəhrində bər-dar etdilər.
Qazilər fitva verib həq sözə batil dedilər,
Küfrü tərk edib imana gəlməyə ar etdilər.
Seyyidə zülm eyləyib cövr ilə həqqi basdılar,
Əhsəni-təqvimi gör kim, necə inkar etdilər.
Biliyib bıçaqların çünki tənimə qoydular,
Sağ ikən mən aĢiqi gör necə bimar etdilər.
Həq mənə söylə dedi, əmr etdi, mən də söylədim,
Sözümü dastan edib aləmdə təkrar etdilər.
Üzdülər, çıxardılar çün bu Hüseyninin tənin,
Yas qurub göydə mələklər cümləsi zar etdilər.
Ey Nəsimi, vasil oldun xaliqın rəhmətinə,
Cənnəti-ə’layı buldun, yerni gülzar etdilər(1).
Yuxarıdakı misralarda verilən cəzanın haqsızlığı, haqqa batil deyilməsi, fitva
verənlərin küfrdə olduğu, Seyyid, Hüseyni olduğu üçün Nəsiminin
cəzalandırıldığı Ģüphə götürməzdir. ―Həq mənə söylə dedi, əmr etdi, mən də
söylədim”- deyən Ģair dərisinin tam soyulduğunu, bu cəza ilə istədiyi məqama
yüksəldiyini, Allahın rəhmətinə, Cənnəti-ə’laya qovuĢduğunu ifadə edir.
Bəli, bir Nəsimi var idi. Allah eĢqində bütün sədləri aĢaraq, Ģəriət,
təriqət mərtəbələrini keçərək Mərifətullaha, oradan Həqiqətə, NəfsiƏmmarədən Nəfsi Kamiliyə yüksələn, EĢqi, Amalı uğrunda Ģəhid olub,
soyulmuĢ dərisini özünə kəfən edib Rəbbinə qovuĢan Nəsimi.
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РЕЗЮМЕ
ГАДЖИ ГАДИР ГАДИРЗАДЕ
ЛЮБОВЬ, ВОЗВЫШЕНИЕ К ИСТИНЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
ЛЮБОВЬ В ПОНЯТИИ НАСИМИ.
В статье были расскрыты некоторые моменты возвышения к
Истине (Всевышнему), любви к Аллаху в творчестве Насими.
Повествуется о том почему поэт считался не сторонником Ислама,
расскрываются проблемы относительно мудрости человека, его
глубокомысренности, платонической, физической и запретной любви.
Ключевые слова: Насими, возвышение к истине (Аллаху), Наими,
рай Мава, мудрый человек, любовь, сердце, душа
SUMMARY
HACI QEDIR QADIRZADE
ABOUT RAISE TO THE GOD, ABOY LOVE THE THE PEOPLE?
LOVE ITSELF ACCORDING TO NASIMI.
In the article author investigates some moments concerning to the
mount to God, love to God in Nasimi’s works. The reason why he was
accepted as the person out of Islam, some problems about wisedom of human,
sagacity, platonic, physical and forbidden love as well were opined.
Key words: Nasimi, mount to the God, Naimi, paradise of Mava, wise
human, love, heart, soul
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BƏZĠ YAġAYIġ MƏNTƏQƏLƏRĠNĠN TARĠXĠ VƏ ADLARININ
MƏNġƏYĠ HAQQINDA
Məqalə dilimizin oykonimlər sisteminin regional xüsusiyyətlərinin
linqvistik tədqiqinə həsr olunmuĢdur. Bu məqsədlə Naxçıvan coğrafi arealına
daxil olan, Azərbaycan dilinin bir sıra qədim xüsusiyyətlərini və dil
elementlərini özündə əks etdirən Culfa, Çərçiboğan və Daylaqlı oykonimlərinin
tarixi və mənĢəyi tədqiqat müstəvisinə çıxarılmıĢ, onların onomastik
informasiya yükləri açıqlanmıĢdır.
Açar sözlər: toponim, oykonim, leksik-semantik, Culfa, Çərçiboğan,
Daylaqlı.
Naxçıvan ərazisindəki toponimlərin semantik əhatəsi çox geniĢdir. Zəngin
tarixə, coğrafi və linqvistik xüsusiyyətlərə malik olan toponimlərin hər biri
uzaq keçmiĢimizin müxtəlif dövrlərindən, zamanın ictimai-siyasi
hadisələrindən xəbər verir, leksik-semantik məna çalarları və qrammatik
quruluĢları ilə diqqəti cəlb edir. Ərazidəki toponimlərin semantikasında
əhalinin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatı, tayfa və tayfa birləĢmələri, qəbilə
və tayfaların tirələrə bölünməsi, əhalinin nəsil artımı, bölgədə sənətkarlıq və
ticarətin inkiĢafı, ərazinin relyef quruluĢu, iqlim Ģəraiti, bitki və heyvanat aləmi
ilə bağlı xeyli informasiyalar əksini tapır. Bu informasiyaların bir qismi Culfa,
Çərçiboğan və Daylaqlı oykonimlərinin semantik əhatəsində özünü göstərir.
Culfa Naxçıvan Muxtar Respublikasının inzibati-ərazi bölgüsünə daxil
olan rayon və Ģəhər adıdır. Rayon ərazisi tarix boyu Əlincə, Sair Məvazi,
DərəĢam nahiyələrini əhatə etmiĢ, sonrakı ictimai-siyasi hadisələr, ərazi
bölgüləri nəticəsində müxtəlif inzibati statusa malik olmuĢdur. Culfa XVIXVIII əsrlərdə DərəĢam nahiyəsinə (17, s.27-30), XIX əsrdə Naxçıvan
dairəsinə daxil olmuĢ, 1925-ci ildə Naxçıvanda təĢkil edilən on bir rayondan
biri olmuĢ və Culfa, Cuğa, Yaycı və Kərimqulu Dizə yaĢayıĢ məntəqələrini
əhatə etmiĢdir (16). 1935-ci il yanvarın 20-də Culfaya Ģəhərtipli qəsəbə,
1948-ci il noyabın 11-də isə Ģəhər statusu verilmiĢdir, 1930-cu il 8 avqustda
təĢkil edilmiĢ Əbrəqunus rayonu 1949-cu il yanvar 5-də ləğv edilmiĢ və
mərkəzi Culfa Ģəhəri olmaqla Culfa rayonu yaradılmıĢdır (14, s. 113). 1963-cü
ildə sovet hökumətinin apardığı islahatlarla bağlı Ordubad rayonunun ərazisi
Culfa rayonunun tərkibinə daxil edilmiĢ, 1965-ci ildə bu rayonlar yenidən
ayrılmıĢ və hər iki rayon öz əvvəlki statusunda qalmıĢdır. Culfa rayonu Ġran
Ġslam Respublikası, Ordubad, Babək və ġahbuz rayonları ilə həmsərhəddir.
Rayonda 1 Ģəhər və 24 kənd yaĢayıĢ məntəqəsi vardır. Rayonun mərkəzi Culfa
Ģəhəridir.
139

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
Culfa Araz çayının sağ və sol sahillərində yerləĢən bir Ģəhərin adıdır.
Ancaq zamanın amansız hökmü XIX əsrin əvvəllərində bu Ģəhəri iki hissəyə
bölmüĢ, Ģəhərin bir hissəsi Arazın sağ sahilində, digər hissəsi isə çayın sol
sahilində qalmıĢdır. Arazın sol sahilində yerləĢən Culfa Ģəhəri indiki ərazidən
4-5 km aralı Gülüstan kəndi ərazisində yerləĢmiĢ, Culfa uzun illər Cənubi
Qafqaz, Ġran, eləcə də Ģərqlə qərb arasında mühüm ticarət əlaqələrinin keçid
məntəqəsi olmuĢdur. Araz çayı boyunca uzanan karvan yolu bu Ģəhərdən
keçmiĢdir. Ərazidəki qədim Ģəhər və məscid xarabalıqları, möhtəĢəm
qəbiristanlıq, ərəb əlifbası ilə yazılmıĢ baĢdaĢı abidələri, körpü qalıqları Culfa
Ģəhərinin tarixi keçmiĢindən xəbər verir (5, s.197).
Mənbələrin məlumatına görə qədim Culfa XV əsrədək kənd olmuĢ, Ģəhərin
iqtisadi yüksəliĢi həmin dövrdən sonra baĢlamıĢdır. XVI əsrdə Səfəvilər
dövlətinin baĢlıca Ģəhərləri arasında Naxçıvan (Nassiuan) və Culfanın xüsusi
yeri var imiĢ (8, s.211-212). Culfa Ģəhəri XVI əsrin ikinci yarısından
beynəlxalq ipək ticarətinin iri birja və anbar yeri olmuĢ, güclü müdafiə olunan
qala Ģəhəri kimi təĢəkkül tapmıĢ, iqtisadi və mədəni cəhətdən inkiĢaf etmiĢ
Ģəhərlərdən birinə çevrilmiĢdir. Buna görə Ģəhərin iqtisadi əhəmiyyətini nəzərə
alan I ġah Təhmasib 1545-ci ildə verdiyi fərmanla Culfa Ģəhərini xass torpaqlar
fonduna keçirmiĢdir (26).
XVI əsrin ortalarında Culfada ticarət və sənətkarlıq geniĢ vüsət almıĢ, yerli
tacirlər dünyanın əksər dövlətləri ilə ticarət əlaqələri yaratmıĢlar. Culfa
Ģəhərinin iri ticarət-sənətkarlıq mərkəzinə çevrilməsi və iqtisadi cəhətdən
inkiĢaf etməsində Araz çayı üzərindəki körpülərin mühüm əhəmiyyəti olmuĢ,
qədim və orta əsrlərdə Qərbi Avropa, Türkiyə, Rusiya və Yaxın ġərq ölkələri
arasında ticarət əlaqələri bu körpülər vasitəsilə həyata keçirilirmiĢ. Məsələn,
yerli tacirlər ―xammalı ġamaxı, ƏrəĢ, Gilan və digər Ģəhərlərdən alıb,
Venetsiya, Amsterdam, Marsel, eləcə də Türkiyə, Suriya və Hindistanda
satırdılar. XVI əsrin 60-cı illəri üçün Culfa tacirləri Suriya limanı olan Hələbə
500 tay ipək gətirir və əvəzində yalnız 18 min parça Venetsiya maddəsi
(qarazəy) aparırdılar (8, s.211). Araz çayı üzərindəki körpülərin tikinti
texnikası, memarlıq üslubu sənət adamlarının diqqətindən də yayınmamıĢdır.
Ehtimal olunur ki, Vergili ―pontem indignatus Araxes‖ adlı serini bu
körpülərdən birinə həsr etmiĢdir‖ (7, s.557).
Culfa Ģəhərinin salınma tarixi və adının məna açımı mübahisə doğuran
məsələdir. Bəzi mənbələrdə Ģəhərin V əsrdə (12, s.133), digər mənbələrdə isə
VI əsrdə salındığı güman edilir (4, s.126). Ancaq Culfa yaxınlığındakı
Makedoniyalı Ġsgəndər körpüsünün miladdan öncə salındığını nəzərə alsaq, bu
yaĢayıĢ məntəqəsinin tarixinin bizim eradan əvvələ aid olduğunu ehtimal edə
bilərik. XVI əsrdə sürətli inkiĢaf, iqtisadi yüksəliĢ müstəvisinə çıxan Culfa
strateji əhəmiyyətinə, coğrafi mövqeyinə görə diqqət mərkəzində olmuĢdur.
Alman imperatoru II Rudolfun I ġah Abbasın yanına göndərdiyi Ģəxsi
nümayəndəsi Tektander Ģəhərin möhkəm qala divarları ilə əhatə olunması,
evlərin damının örtüksüz olması, hər evdə səhərə qədər Ģamların yandırılması
haqda məlumat verir. O, Ģəhərin adının Sulpha Ģəklində olduğunu yazır (7, s.
557; 21, s. 178). Ancaq Culfanın inkiĢafı dayanıqlı olmamıĢ, Ģəhər və ətraf
ərazilər uzun illər davam edən Səfəvi Osmanlı müharibələri zamanında ciddi
zərər çəkmiĢ, tamamilə dağılmıĢdır. 1603-cü ildə I ġah Abbasın qoĢunu
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Osmanlı ordusunu ərzaqdan məhrun etmək üçün Culfa Ģəhəri və Arazboyu
kəndləri dağıtması nəticəsində Culfa xarabalığa çevrilmiĢ, əhalinin əsas hissəsi
öldürülmüĢ, qalan hissəsi Ġsfahan yaxınlığında salınmıĢ Yeni Culfaya
köçürülmüĢdür (21, s. 178). Bu faktı təsdiqləyən alman alimi və səyyahı
A.Oleari Culfanın I ġah Abbas tərəfindən dağıldığını və Ġsfahan ətrafına
köçürülən əhalinin orada 3000 evi və 12 məscidi olan Yeni Culfa adlı Ģəhər
saldıqları haqda məlumat verir. 1581-ci ildə Culfaya gəlmiĢ ingilis taciri
Nyuberi xəbər verir ki, Ģəhərdə evlərin sayı 3000-ə, əhali isə 15-20 min nəfərə
çatırdı (7,s.557; 8, s.211). Culfanın dağılmıĢ vəziyyətini XVII əsrdə
Naxçıvanda olmuĢ fransız səyyahı Jan ġarden belə təsvir edir: ―Xaraba Ģəhər
olan Əski Culfa Arazın sol sahilində dağ yamacında yerləĢmiĢdir. Bura barsızbəhərsiz daĢlı təpələrdən ibarətdir. ġəhər baĢdan-baĢa dağıdılmıĢ və viran
edilmiĢdir. Təkcə böyüklüyü hiss olunur. Ġnanmıram ki, dünyada qədim Culfa
kimi daha çox barsız-bəhərsiz və ibdar bir yer olsun‖ (25, s.66). Tarixi
qaynaqlardan aydın olur ki, müharibə nəticəsində dağılmıĢ Ģəhər uzun müddət
özünə gələ bilməmiĢ, 1727-ci ildə DərəĢam nahiyəsində 4 kənddən (BaĢkənd,
Ortakənd, Dibkənd, Culha) biri olmuĢdur. Həmin dövrdə kənddə dənli bitkilər
və pambıq əkilmiĢ, ildə 8055 ağça vergi verilmiĢdir (17, s.186).
Müxtəlif mənbə və qaynaqlarda Culfa haqqında dəyərli fikirlərin olmasına
baxmayaraq, toponimin etnotarixi, linqvistik mənası haqqında çox az
danıĢılmıĢ, mənfur qonĢular bu adın tərkibində erməni dil faktlarının
dayandığını iddia etmiĢlər. Buna görə də sovet hakimiyyəti illərində Culfa
toponimi tədqiqatdan kənarda qalmıĢdır. Ancaq müstəqillik illərindəki
linqvistik araĢdırmalar sübut edir ki, toponimin semantikasında digər dillərə
aid heç bir element yoxdur.
Culfa ən qədim və uzunömürlü toponimlərdən biridir. Q.Qeybullayevin
yazdığına görə bu adı V əsrdə Moisey Xorenski Cula (Джула), VII əsrdə
Sebeosin Caluk (Джалук), VIII əsrdə isə Qevondun Cula (Джула)
variantlarında iĢlətmiĢ və adın mənasının aydın olmadığını yazmıĢlar. 1452-ci
ilə aid farsdilli sənədlərdə Culah (Джулах) Ģəklində yazılan toponim həmin
əsrlərə aid digər mənbələrdə daha çox Cülahə, Culha, Sulpa variantlarında
iĢlədilmiĢdir (12,s.133). V.Piriyev Əmir Teymurun tarixçisi ġərafəddin Əli
Yəzdinin ―Zəfərnamə‖ adlı əsərinə əsaslanaraq yazır ki, Culfa Naxçıvan
vilayətində Araz çayının dağın ətəyindən keçdiyi yerdədir. Burada məĢhur
Ziyaülmülk körpüsü salınmıĢdır. Cülahə (Culha) XVIII əsrin ilk rübündə
Naxçıvanın DərəĢam nahiyəsinə daxil idi. Görünür, Cülahə (Culha) müasir
Culfanın əvvəlki adı olmuĢdur (20, s.27). V.A.Nikonov toponimin Culf
(джульф-ткач) Ģəklində yazıldığını və ―toxucu‖ mənası bildirməsinin sübut
olunmadığını (18, s. 123], Oqtay Əfəndiyev isə toponimin Chiulfu Ģəklində
iĢləndiyini qeyd edirlər (8, s.212). Göründüyü kimi, müxtəlif mənbələrdə Cula,
Caluk, Culah, Cülahə, Culf, Culha Ģəkillərində yazılan toponim zaman
keçdikcə fonetik dəyiĢikliyə uğrayaraq Culfa Ģəklinə düĢmüĢdür. Culfa sözü
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində, əsasən sənətkarlıq, toxuculuqla
əlaqələndirilir və ―əl hanasında pambıq parça toxuyan adam, toxucu‖
mənasında açıqlanır (2, s.429). Bu söz M.Ə.Sabirin dilində də eyni mənada
iĢlənmiĢdir: ―Atam əllaf, babam dülgər//QardaĢım culfa, əmim kargər idi‖ (23,
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s. 172). Yuxarıdakı xülasələrdən aydın olur ki, Culfa sözünün ―toxucu‖
mənasında iĢlənməsi tədqiqatçılar tərəfindən birmənalı Ģəkildə qəbul olunmur.
Ola bilsin ki, bu adın kökündə baĢqa mənalar axtaranlar, toponimi baĢqa
xalqların sərvəti hesab edənlər olub. Ancaq tarix boyu Culfanın keçid
məntəqəsi olması, ipək və digər malların ticarət mərkəzinə çevrilməsi, Ģəhərdə
sənətkarlığın inkiĢafı, Culfada toxunan və Ordubadda, Əylisdə istehsal olunan
ipəyin dünya bazarına çıxarılması toponimin ―toxucu‖ mənası daĢımasına
haqq qazandırır (5, s.197).
Çərçiboğan. Naxçıvan toponimiyasında diqqəti cəlb edən coğrafi obyekr
adlarından biri də ġərur rayon inzibati ərazi vahidinə daxil olan Çərçiboğan
kənd adıdır. XVIII əsrə qədərki mənbələrdə toponimə təsadüf olunmur. Ancaq
Osmanlı arxiv sənədlərində toponim Çərçiboğol Ģəklində öz əksini tapmıĢdır
(19, s. 466). Xalq etimologiyasına görə kəndin ilkin adı Muğan və ya Muğanlı
olmuĢdur. Bu haqda bir əfsanədə deyilir ki, kəndin əvvəlki adı Muğan imiĢ,
Əmir Teymurun oğlu MiranĢah Əlincə qalasını mühasirədə saxlayan zaman
muğanlılar əlincəlilərə kömək edir və car çəkəni boğub öldürərək MiranĢaha
göndərirlər. Bu hadisədən qəzəblənən MiranĢah kəndə hücum edib əhalinin
hamısını qılıncdan keçirir, qəzəbini boğa bilməyən hökmdar əmr verir ki, carçı
boğanları boğmaq lazımdır. QoĢun MiranĢahın əmri ilə kənd camaatına divan
tutur. Bu hadisədən sonra el arasında kənd Carçıboğanlar adlanır və tədricən
Çərçiboğan Ģəklinə düĢür (15, s.22). ġübhə yoxdur ki, xalq etimologiyası ilə
bağlı olan bu açıqlama toponimin məna açımına heç bir kömək etmir.
Çərçiboğan Azərbaycan toponimiyasında polemika yaradan onomastik
vahidlərdən biridir. Ġndiyə qədər toponimin etimologiyası haqqında tutarlı söz
deyilməmiĢdir. Tədqiqatçıların əksəriyyəti isə toponimin çərçi komponentinə
istinad edib adın mənasını ―xırdavatçı‖, ―xırdavat satan‖, ―alverçi‖, ―xırda mal
alverçisi boğulan (çay)‖ mənalarında açıqlayır və eyniadlı çayın adı əsasında
yarandığını qeyd edirlər. Bu haqda T.Əhmədov yazır ki, ―kənd eyniadlı kiçik
çayın adı ilə bağlı Çərçiboğan adlandırılmıĢdır. Hidronim Azərbaycan dilində
və bir sıra qohum dillərdə ―xırdavatçı, xırda mal alverçisi‖ mənasında iĢlənmiĢ
çərçi və boğan feli sifət forması‖ hissələrindən ibarət olub, ―xırda mal alverçisi
boğulan (çay) deməkdir (9, s.89). Bu fikir digər mənbələrdə də öz əksini tapır
(24, s.118; 6, s.421; 4,.s.136). Bu müəlliflərdən fərqli olaraq F.Rzayev hansı
səbəbdənsə toponimin mənĢəyini kəngərlilərin çor tayfa (?) adından
yarandığını yazır: ―boğan‖ tərkibi ―boğma‖ feili deyil, əski türklərdə geniĢ
yayılmıĢ ―boka‖ - ―buğa‖, ―bahadır‖, ―igid‖, ―qüvvətli‖, ―döyüĢkən‖ sözündən
olub, ―qüvvətli çarlara məxsus yer‖ mənasındadır (22, s.61). Bizim fikrimizcə,
Çərçiboğan toponimin mənĢəyi yuxarıdakı anlamlarla bağlı deyil. Çünki adın
çərçi komponenti qədim türk dillərində ―qoĢun, ordu‖ mənasında iĢlənən çəri
sözünün fonetik variantıdır. Bu söz ―Dədə Qorqud kitabı‖nda da eyni mənada
iĢlənir: ―Alp Uruz çadırların açdırdı, cəbhəxanasın yüklətdi. Qaragünə çəribaĢı
oldu‖ (11, s.119). Dilimizdə çəri sözünün qorçü və qurçi variantları da
mövcuddur. Qurçi də ―qoĢun, ordu‖ qurçibaĢı isə ―qurçilərin rəisi‖ deməkdir.
1387-ci ildə Əlincəqalanı müdafiyə edənlərə və 1501-ci ildə ġərur düzündə
Ağqoyunlu hökmdarı Əlvənd Mirzəyə qarĢı vuruĢan ġah Ġsmayıl Xətayinin
döyüĢçülərinə də ―qurçi‖ deyilirmiĢ (13, s.118). Səfəvilər dövründə qurçibaĢı
―hərbi nazir‖ idi və qurçibaĢların əksəriyyəti qızılbaĢ ƏfĢar tayfasından
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çıxmıĢdı (8, s.228). Bu fikirlərə əsaslanıb deyə bilərik ki, Çərçiboğan adının
mənĢəyi qədim türk ƏfĢar tayfasına məxsus qoĢun adı ilə bağlı yaranmıĢdır.
Adın birinci tərəfi ―qoĢun tutan‖, ―qoĢuna məxsus yer‖, ―qüdrətli qoĢun yeri‖
mənasında, çoxmənalı ―boğmaq‖ feili‖ isə ―ələ keçirmək‖, ―tutmaq‖ anlamında
iĢlənir. Ola bilsin ki, ġərur düzündə döyüĢən ġ.Ġ.Xətainin qoĢunu (qurçiləri) bu
ərazidə yerləĢdiyinə görə kəndə Çərçiboğan adı verilmiĢdir.
Daylaqlı. Naxçıvan-Batabat avtomobil yolunun kənarında yerləĢən
Daylaqlı kəndi 1727-ci ilə aid mənbədə Daylaqlı məzrəsi adı ilə DərəĢahbuz
nahiyəsində qeydə alınmıĢ (17, s. 120), kənd XIX əsrdə Naxçıvan dairəsinə,
XX əsrdə isə ġahbuz rayonunun tərkibinə daxil olmuĢdur (1, s.264). Tarixən
Daylaqlı Ģəklində iĢlənən kənd adı 1950-ci ildən 2003-cü ilədək M.Əzizbəyov
kəndi adlandırılmıĢ və ―Naxçıvan Muxtar Respublikası Ģəhər və rayonlarının
inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyiĢikliklər edilməsi haqqında‖ Azərbaycan
Respublikasının (2003-cü il 1 mart) Qanununa əsasən kəndin keçmiĢ Daylaqlı
adı bərpa edilmiĢdir.
XVIII əsrdə kənddə heç kim yaĢamadığından kənd Daylaqlı məzrəsi
adlandırılmıĢ, torpaq sahələrindən qonĢu kəndlərin əhalisi istifadə etmiĢ, TirkeĢ
kəndindən olan Xəlifəqulu və Çələbi adlı Ģəxslərin burada əkin yerləri
olmuĢdur (17, s. 120). Sonrakı dövrlərdə kənd daimi yaĢayıĢ məntəqəsinə
çevirildiyindən adın ikinci komponenti düĢmüĢ və kənd adı Daylaqlı Ģəklində
qalmıĢdır. Ġndi də kənddə Sarı Daylaqlı, AĢağı Daylaqlı və Qır Daylaqlı adlı
məhəllələrin olması kəndin keçmiĢ adının Daylaqlı olmasını bir daha
təsdiqləyir (3, s.212).
Qəzet məqaləsində oykonimin mənĢəyinə toxunan V.Əliyev yazır ki,
―Adın kökü Altay, ural, monqol dillərində yayılmıĢ -day, -tay elementləri ilə
bağlıdır. Bu söz semantik cəhətdən ananın qardaĢı - (day (dayı), iki yaĢda at day, -lı, -li, -lu, -lü sifətdüzəldən Ģəkilçinin, həmçinin kimi, dək qoĢmalarının
sinonimi və baĢlıca olaraq dağ, yurd, məskən mənalarında da iĢlənir. Türk
dillərində -tay, -day, -dəy qeyri-məhsuldar sözdüzəldici Ģəkilçi olsa da, Altay
dillərində müstəqil mənali leksik vahid olmuĢ və bir sıra türk dillərində dağ
mənasında iĢlənmiĢdir. Daylaqlı kəndi də coğrafi relyefinə əsasən dağlıq
ərazidə yerləĢdiyinə görə belə adlandırılmıĢdır (10, 1993).
Bizim fikrimizcə, oykonim kənardan gətirilmə deyil və dağ sözü ilə də
əlaqəsi yoxdur. Çünki kənd XVIII əsrdə Zəngəzur uğrunda döyüĢə hazırlaĢan
türk qoĢununun bu ərazidə yerləĢməsi ilə bağlı yaranmıĢdır. Belə ki, 1724-cü
ildə sancaq paĢasının əmri ilə qoĢun baĢçısı Ömər paĢaya verilən kəndin indiki
ərazisi dayanacaq yeri olmuĢ, qoĢuna məxsus atlar burada saxlanıldığına görə
kəndə Daylaqlı, qoĢunun yerləĢdiyi əraziyə isə sərkərdə Ömər paĢanın adı ilə
bağlı Ömər dərəsi adı verilmiĢdir. Daylaqlı oykonimi day söz kökü və laq-lı
sözdüzəldici Ģəkilçilərindən ibarətdir. Bu oykonim dilimizdə ―biryaĢar at
balası, dayça‖, ―at saxlanılan yer‖ mənasında iĢlənir (2, s.556).
Yekun olaraq demək lazımdır ki, Naxçıvan ərazisindəki yaĢayıĢ məntəqə
adlarının hər birinin əmələ gəlmə, yaranma yolları və semantik məna yükləri
vardır. Bu toponimləri dil tərkibinə, məna və mənĢəyinə görə qruplaĢdırıb
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elmi-linqvistik baxımdan tədqiqat müstəvisinə çıxarılması toponimçi alimlərin
diqqət mərkəzindədir.
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РЕЗЮМЕ
АДИЛЬ БАГИРОВ
НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ ОБ АХИЗМЕ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ В ПЕРИОД ПРОЦВЕТАНИЯ.
Статья посвящена лингвистическому исследованию региональных
особенностей системы ойконимов. С этой целью исследованы и
выявлены ономастическая информационная структура истории и
происхождении ойконимов Джулфы, Чарчибогана и Дайлаглы, входящие
в Нахчыванский географический ареал и отражающие некоторые древние
особенности и элементы азербайджанского языка.
Ключевые слова:топоним, ойконим, лексико-семантический,
Джулфа, Чарчибоган, Дайлаглы,
SUMMARY
ADIL BAGIROV
ABOUT THE HISTORY SOME SETTLEMENT AND THE ORIGIN OF
THEIR NAMES
The article has been devoted to the linguistic investigation of the
regional characters of oykonym system of our language. For this aim The
history and origin of Julfa, Charchiboghan and Daylagli oykonyms which
entered to Nakhchivan geographical area and reflected some ancient characters
and language elements of Azerbaijan language. And the onomastic
information load of these oykonyms is explained.
Key
words: toponym, oykonym, lexical-semantic, Julfa,
Charchiboghan, Daylagli
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ƏLƏKBƏR QƏRĠB NAXÇIVANLININ BĠR HEKAYƏSĠ
HAQQINDA
Məqalədə Azərbaycan sentimentalist ədəbiyyatının tanınmıĢ
nümayəndəsi Ələkbər Qərib Naxçıvanlının həyat və sənət yoluna qısa nəzər
salınmıĢ, yaradıcılığının özünəməxsusluğu diqqət mərkəzinə çəkilmiĢdir.
Həmçinin yazıçının “Əfi ilan” hekayəsinin obrazlar sistemi, bədii məziyyətləri,
sənətkarlıq xüsusiyyətləri, dil, ifadə imkanları və s. kimi məsələlərin fonunda
hekayənin ədəbiyyatımızdakı yeri müəyyənləĢdirilmiĢdir.
Açar sözlər :Azərbaycan ədəbiyyatı, nəsr, Ələkbər Qərib Naxçıvanlı
Ədəbi irsi elmi fikrin diqqətindən kənarda qalmıĢ qələm sahiblərindən
biri də Ələkbər Qərib Naxçıvanlıdır. Tədqiqatlarımız göstərir ki, Ələkbər Qərib
Naxçıvanlı (Abbasov Ələkbər Tağı oğlu) 1910-30-cu illərdə ədəbi prosesdə
yaxından iĢtirak etmiĢ, nəsr, publisistika, ədəbi tənqid və bədii tərcümə sahəsindəki səmərəli, məhsuldar fəaliyyəti ilə tanınmıĢdır. Onun ―Ələkbər Qərib‖,
―Əliəkbər Naxçıvanlı‖, ―Ələkbər Abbasov‖, ―Ə. Qərib‖ və digər imzalarla çap
etdirdiyi roman, povest və hekayələr, publisistik və ədəbi-tənqidi məqalələr,
bədii tərcümələri ciddi sənət axtarıĢlarının məhsuludur. Bu məqalədə biz
yazıçının 1926-cı ildə yazdığı, indiyədək elmi fikrin diqqətindən kənarda qalan
―Əfi ilan‖ hekayəsindən söz açacağıq.
Qısaca qeyd edək ki, Ələkbər Qərib Naxçıvanlı bədii yaradıcılığa hələ
Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alarkən (1909/1913-cü illər)
baĢlamıĢdır. Onun həmyerlisi və tələbə yoldaĢı, yazıçı-publisist Əli Səbri
Qasımov həmin illəri xatırlayarkən müəllimləri, məĢhur pedaqoq və
ədəbiyyatĢünas Firudin bəy Köçərlinin bir çox tələbələri bədii yaradıcılığa
həvəsləndirdiyini vurğulayaraq yazmıĢdı: ―Firudin bəyin bizdə ədəbiyyata böyük maraq oyatdığının nəticəsi olaraq Rəcəb Əfəndiyev, Ələkbər Abbasov
(Qərib), Zülfüqar AğakiĢibəyov və mən rus ədiblərindən Azərbaycan dilinə bir
sıra əsərlər tərcümə etməyə və əsər yazmağa baĢladıq‖ (1, s. 269).
Gənc Ələkbər seminariya illərində əvvəlcə qələmini rus dilində sınamıĢdır. Bu baxımdan onun Tiflisdə ―Zakafkazye‖ qəzetinin 8 aprel 1910-cu il
tarixli 79-cu sayında ―Alekper Abbasov‖ imzasıyla dərc olunmuĢ ―Uçeniça‖
(―Məktəbli qız‖) hekayəsi qeyd oluna bilər. Az sonra Ələkbər Qərib artıq Bakı
mətbuatında rəngarəng səpkili hekayələrlə çıxıĢ etməyə baĢlamıĢdır. Bakıda
çıxan ―ĠĢıq‖ qəzetinin 1911-ci ildəki 31-ci, 32-ci, 33-cü və 34-cü, 1912-ci
ildəki 2-ci sayında, yəni 5 sayda Ə.Naxçıvanlının ―Zavallı Leyla xala‖
hekayəsi oxuculara çatdırılmıĢdır. Bu sırada ―Məktəb‖ jurnalının 1913-cü ildəki 7-ci sayında ―Əliəkbər Naxçıvanlı‖ imzasıyla dərc edilmiĢ ―Bacı və
qardaĢ‖ hekayəsini də xatırlada bilərik.
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Yaradıcılıq axtarıĢlarını davam etdirən gənc yazıçı bir-birinin ardınca
yeni hekayələr qələmə almıĢ, onları 1914-cü ildə Bakıda ―Haqq divanı‖ adlı
kitabında toplayaraq oxuculara təqdim etmiĢdir. ―Əliəkbər Naxçıvanlı‖
imzasıyla çap olunmuĢ həmin kitabda müəllifin üç irihəcmli hekayəsi
verilmiĢdir: ―Haqq divanı‖, ―Faciə‖, ―UĢaq divanı‖. Yazıçının 1918-ci ildə
Tiflisdə ―Gələcək‖ qəzetində dərc etdirdiyi ―Tamahkarlığın nəticəsi‖ adlı
hekayəsi də ibrətamiz qayəsi ilə səciyyələnir.
Ümumiyyətlə, Ələkbər Naxçıvanlının 1920-ci ilə qədərki hekayələri
ideya-bədii mükəmməlliyi, aydın mündəricəsi, dolğun sənətkarlığı ilə razılıq
doğurur. Bu əsərləri tematika baxımından iki qrupda birləĢdirmək olar: əsasən
uĢaqlar üçün yazılmıĢ didaktik hekayələr (―Zavallı Leyla xala‖, ―Bacı və
qardaĢ‖, ―Haqq divanı‖, ―UĢaq divanı‖, ―Tamahkarlığın nəticəsi‖ və s.);
sentimental-melodramatik səpkidə olub, məhəbbət mövzusunda yazılanlar
(―Faciə‖ və s.). Hər iki qrupa aid hekayələrdə dərin psixologizm, obrazların
hissi-mənəvi yaĢantılarının önə çəkilməsi, lirik ovqat, emosional təhkiyə, dolğun süjet, cazibədar kompozisiya, təbii, axıcı, rəvan dil, cilalanmıĢ üslub
aparıcı mövqe tutur. Ədibin 1912-ci ildə yazdığı ―Qəlbimin sultanı‖ povesti isə
ədəbiyyatımızda sentimentalizmin dəyərli nümunələri sırasına daxildir.
Ə.Q.Naxçıvanlı sovet dövründə də bir sıra maraqlı bədii nümunələr
qələmə almıĢdır. O, 1920-ci illərdə Tiflisdə və Bakıda nəĢr olunan müxtəlif
qəzet və jurnallarda bədii əsərlər, publisistik və ədəbi-tənqidi məqalələr dərc
etdirmiĢdir. 1922-1927-ci illərdə Tiflisdə Azərbaycan dilində çıxmıĢ ―Yeni
fikir‖ qəzetində çalıĢan Ə.Qərib həmin Ģəhərdə yazıçı Böyükağa Talıblının
rəhbərlik etdiyi ədəbiyyat dərnəyinin iĢində Eynəli bəy Sultanov, Rzaqulu
Nəcəfov və digər ziyalılarla birlikdə fəallıq göstərmiĢdir. Ə. Qəribin ―Yeni
fikir‖ qəzetində iĢtirakı xüsusi maraq doğurur. Qəzetin 26 yanvar 1926-cı il tarixli 1000-ci yubiley sayında dərc olunmuĢ məqalədə bildirilirdi ki, o zaman
Zaqafqaziya MĠK-in sədri olan Nəriman Nərimanov ―Yeni fikir‖in nəĢrinə
xüsusi diqqət və qayğı göstərmiĢ, inandığı ziyalıları, o cümlədən tanınmıĢ
yazar Ə.Qəribi bu mətbuat orqanına dəvət etməyi məsləhət görmüĢdür: ―N.Nərimanovun məsləhəti ilə Tbilisidə yaĢayan azərbaycanlı ziyalılardan Ələkbər
Qərib, Əziz ġərif, Əli Yazıdçı, Rzaqulu Nəcəfov, Ömər Faiq qəzetin iĢinə cəlb
edildilər. N.Nərimanov qəzet üçün Ģrift və dəzgahlar gətirilməsinə yardım etdi‖
(4).
Tiflisdə 1926-cı ildə nəĢrə baĢlayan ―Dan yıldızı‖ jurnalının fəaliyyətində də Ələkbər Qəribin ciddi xidmətləri olmuĢdur. Təsadüfi deyil ki,
jurnalın ilk yeddi sayı məhz onun məsul redaktorluğu ilə çıxmıĢdır. Sonra isə
Ə.Qəribin də daxil olduğu ―heyəti-təhririyyə‖ yaradılmıĢdır. ―Yeni fikir‖
qəzetində, həmçinin ―Dan yıldızı‖ jurnalında Ələkbər Qəribin bir sıra əsərləri
iĢıq üzü görmüĢdür. 1920-ci illərin sonu, 1930-cu illərin əvvəllərində Ə.Qərib
―Azadlıq bahası‖ adlı roman üzərində iĢləmiĢ, ondan bəzi parçaları Tiflis
mətbuatında dərc etdirmiĢdir. Onun 1920-ci illərdəki nəsr yaradıcılığının ən
uğurlu nümunələrindən biri ―Əfi ilan‖ hekayəsidir. Həmin əsər ―Dan yıldızı‖
jurnalının 1926-cı ildəki 1-ci və 2-ci saylarında dərc olunmuĢdur (2, s. 4-13; s.
10-17). ƏdəbiyyatĢünas Razim Məmmədli bu hekayəni təhlilə cəlb etməsə də,
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onun adını ―ədəbiyyatımızın nəsr qolunun inkiĢafında mühüm rolu olan‖
əsərlər sırasında çəkmiĢdir (3, s. 47).
―Əfi ilan‖ hekayəsi bir sıra xüsusiyyətlərinə (həcminə, obrazlar
sisteminə, hadisələrin əhatəsinə, çoxplanlılığına və s.) görə hətta janrın
hüdudlarını bir qədər aĢaraq müəyyən mənada povestə də yaxınlaĢır. Əsər
sosial-siyasi mündəricəsi ilə də maraq doğurur. Sovet hakimiyyəti ərəfəsində
və inqilabın ilk illərində baĢ verən mürəkkəb hadisələrə aydın, bəzək-düzəksiz
münasibət ilk baxıĢdan oxucunun diqqətini çəkir.
Əsərdəki hadisələrin mərkəzində Mürsəl bəy surəti dayanır. O, Axısxa
qəzasının tanınmıĢ bəylərindəndir, külli miqdarda sərvətə malikdir. Bolluca
torpaq və meĢə sahələri, dəyirmanı, taxta zavodu, at ilxıları, inək sürüləri var.
Mürsəl bəy zahirdə özünü kəndlilərin himayədarı, qayğıkeĢi kimi göstərsə də,
necə deyərlər, pambıqla baĢ kəsir, hər vasitə ilə kəndliləri istismar edir. Bu
xasiyyətinə görə kəndlilər onu öz aralarında ―Əfi ilan‖ adlandırırlar.
Təhkiyənin növbəti səhifələrində 1917-ci ilin fevral inqilabından sonrakı Ģərait
təsvir olunur: ―Nikalayın taxtdan dəvrildiyini eĢidən vaxt Mürsəl bəyin yürəyi
qırt düĢdü, rəngi saraldı, dodaqları titrədi. O, öylə fikir etdi ki, bəylərin,
mülkədar və kınyazların dövranı bu gündən qurtardı; o adamcıl inqilabçılar
gəlib bunu da baĢqa bəylər kibi ―dəmə‖ qoyacaqlar, var-yoxunu da
talıyacaqlar‖.
O da nəzərdən qaçmır ki, yazıçı həmin illərin ictimai-siyasi mühitini,
cəmiyyətdəki burulğanları, çaxnaĢmaları böyük ustalıqla ədəbi müstəviyə
gətirmiĢ, səciyyəvi detallar vasitəsi ilə oxucularda dolğun təəssürat oyada
bilmiĢdir. Bəllidir ki, 1917-ci ilin fevral inqilabından sonra müəyyən hərcmərclik, baĢıpozuqluq yaranmıĢ, müxtəlif qüvvələr baĢ qaldırmıĢ, hakimiyyət
və nüfuz dairəsi uğrunda mübarizələr qüvvətlənmiĢdi. Ġctimai-siyasi
mübarizələr kəskin xarakter almıĢdı. O illərdə Tiflisdə yaĢayan Ələkbər Qərib
bütün bu hadisələrin Ģahidi olmuĢ, ―Əfi ilan‖ hekayəsində həmin
müĢahidələrini bədii sənət dili ilə canlandırmıĢdı. Məsələn, 1917-ci ilin fevral
inqilabından sonrakı aylarda Tiflisdə keçirilən mitinqləri yazıçı belə təsvir
etmiĢdir:
―ġəhərin bir çok ... yerlərində toplanan qələbəlik, hay-küylü mitinklərin
heç birini Mürsəl bəy burakmırdı... Ha gözlüyürdü ki, bəylərin asılıb kəsilməsi
haqqında bir Ģey eĢidəcək, amma eĢitmirdi. Natiqlərin hamısı keçmiĢ zamanı
ad edir, Nikalayı, onun vəzirlərini, pristavları, qaradavoyları və jandarmaları
söyürdülər və axırda ―YaĢasın inqilab!‖, ―YaĢasın cümhuriyyət!‖, ―YaĢasın
azadəlik!‖ deyə ciddi tövr ilə ətrafa, insan dəryasının baĢı üzərinə baxmır və
məğrur bir tərzdə kürsüdən düĢürdülər. Haman sahat cəmaət sürükü alkıĢlar
çalır, ―Ura!‖ çığırırdı‖.
Həmin mitinqlərin boĢ danıĢıqlardan ibarət olması, hər hansı bir
konkret məqsədə xidmət etməməsi də mənalı detallarla təsvir olunmuĢdur:
―Mitinklər çox vaxt sahatlarla uzanırdı. Üç-dört sahat sonra sədr bir uzun kağız
əlində kürsüyə çıxıb:
- Mitink çok uzandı, daha yetmiĢ adam danıĢmaq üçün siyahıya yazılıb,
yığıncağa davam edəkmi, ya sabaha qalsın? – deyə sorur və simasından da son
dərəcəyə varmıĢ bir yorğunluq yağırdı. Cəmaət hərə bir söz deyir; hər deyilən
sözü də cəmaət ―Ura!‖, ―YaĢasın!‖ sədası və alqıĢlar gurultusu içində boğurdu.
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Bir Ģey anlamaq mümkün olmurdu. Axırda sədr ümidsizcəsinə cəmaəti iĢarə ilə
sükuta dəvət edərək, yenə natikləri kürsüyə çıkarırdı‖.
Müəllif əhalinin əslində ayrı-ayrı siyasi firqələrin mövqeyinin
mahiyyətinə o qədər də varmadığını da vurğulamıĢdır: ―Bu günlər hər yerindən
çıkan inqilabçı olmuĢdu, danıĢmaq və cəmaətin avıclarını alqıĢ vasitəsilə
qıpqırmızı qızartmaq iĢtiyaqı hamıda güclü idi. Cəmaət seçmirdi ki, danıĢan
kimdir və danıĢılan nədir: Federalistmi, Es-ermi, DaĢnakmı, MenĢevikmi, ya
təsadüfən yoldan keçənmi, kim olursa, olsun – hamını alqıĢlayırdı‖.
Belə bir mürəkkəb Ģəraitdə Mürsəl bəy hadisələrin mərkəzinə düĢməyi,
nəzəri cəlb etməyi məqsədəuyğun saymır, Tiflis otellərində xəlvətə çəkilib öz
eyĢ-iĢrətinə məĢğul olur. Lakin Axısxa qəzasının naçalnikindən gələn teleqram
onun geri qayıtması ilə nəticələnir. Teleqramda bildirilir ki, Mürsəl bəy həmin
qəzanın rayonlarından birinə komissar təyin edilib. Kefi kökəlmiĢ bəy Axısxa
qəzasına dönərək vəzifəsinin icrasına baĢlayır, inqilab xofu da canından çıxır.
Bəy yenə köhnə qayda ilə sərvət toplamağa, hər vəchlə sərvətini artırmağa
davam edir. Hətta o dərəcəyə qədər ki, otlaq sahəsinə təsadüfən keçmiĢ inəyi,
ya qoyunu bir müddət saxlatdırıb südünü sağdırır, sonra isə sahibindən cərimə
də alaraq heyvanı yiyəsinə qaytarır. Kəndlilərə qıĢda baha qiymətlə satılan
taxıl, kartof, yüksək faizlə verilən borc, qeyri-qanuni yollarla doğranıb satılan
meĢələr və s. də bəyin doymaq bilməyən tamahına xidmət edir.
Hekayənin növbəti səhifələrində Mürsəl bəyin əxlaqca düĢkün olması
barədə yeni informasiyalar da bədii müstəviyə gətirilir. Bəlli olur ki, bəy
Rüxsarə xanım adlı çirkin bir qadınla ailə qurmuĢdur - onun sərvətindən paya
yiyələnmək məqsədi ilə. Lakin bəy Rüxsarə xanıma gün vermir, onu adam
yerinə qoymur, eyni zamanda, öz kefindən də qalmır. Tiflisdə olduğu kimi,
Axısxa qəzasında da bu cür əməllərini davam etdirir. Bu məqsədlə hər cür
hoqqalara əl atır.
Bəyin bir obraz olaraq iç üzünü açmaq məqsədilə müəllifin təsvir etdiyi
müxtəlif epizod və detallar da bu baxımdan səciyyəvidir. Məsələn, bəy
sarayında qurduğu məclisdən sonra ova çıxmağa hazırlaĢarkən ona iki dəstə
kəndlinin Ģikayətə gəldiyi bildirilir. Əlacsız qalan Mürsəl bəy tələsik də olsa,
onların Ģikayətlərini dinləyir. Bəlli olur ki, Dursun kiĢi qardaĢı qızı yetim
Məkbuləni çoxlu para müqabilində Bəkir ağanın oğlu Məhəmmədə vermiĢdir.
Qız isə qonĢu kənddən Osmanla seviĢir. Toy günü fürsət tapan qız Osmana
qoĢulub qaçır. Uzun axtarıĢdan sonra onları tapırlar. Lakin qız kəbininin
kəsildiyi Məhəmmədin evinə getmək istəmir, Osmanla ailə quracağını, onunla
yaĢayacağını bildirir. Osmanın və Məhəmmədin adamları da məsələni həll
etmək üçün Ģikayətə gəlmiĢlər. Bu məqamda Məkbulənin Mürsəl bəyə dediyi
sözlər qanunsuzluğun hökm sürdüyü cəmiyyətə ittiham hökmü, qadın hüquqsuzluğuna kəskin etiraz kimi səslənir:
―Bir dəqiqə tərəddüddən sonra qız titrək səslə:
- Bəy əfəndi, - deyir və gözlərindən bilaixtiyar yaĢ tökülür, - bəy əfəndi,
biz ədalətli məhakimə deyə qapuya gəldik, sən isə heç də ədalət ilə məhakimə
etmədin. Bunu bilməlisən ki, əmucam olacaq bu kor Ģeytan bir dəfə məni Allah
yolunda saxlıyıb böyütmədi, babam və anam vəfat etdikdən sonra mənim
evimdə epeyicə sərvətim, malım, davarım var idi. Evim anbar yapıldı, ev
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əĢyam, mal-davarım bu alçaq hərif tərəfindən yağma edildi. Ərazim (torpağım)
bu günə qədər onun əlindədir: əkir, biçir, istifadə edir. Səkkiz yaĢından haçana
kimi bunun evində, tarlasında bir kölə kibi çalıĢdım, Ģimdi söylə, bakalım,
babasının xeyrinəmi bu xayin hərif bəni sakladı, böyütdü? Kocaya verdiyi vakt
bəndən bir kərrə sordumu? Kim ona çok para verəcək olursa idi, ona satacaq
idi; bu, məlumdur. ĠĢtə çok para verən Bəkir ağa oldu‖.
Lakin insani hisslərdən, ədalət duyğusundan uzaq olan Mürsəl bəy
bütün bunları laqeydliklə qarĢılayır, Ģikayətçiləri baĢından edərək qazinin
yanına göndərir. Kəndlilər gedərkən Məkbulənin niqabı təsadüfən sürüĢüb
açılır, onun gözəlliyini görən bəy qızı ələ keçirmək üçün yollar arayır.
Təhkiyənin davamında dramatik hadisələr bir-birini əvəz edir. Oxucu
süjeti maraqla izləyir. Bəlli olur ki, qazi Ģikayətçiləri dinləmiĢ, Ģəriətin
hökmünə görə, Məkbulənin Məhəmmədin evinə dönməsinin vacibliyini
bildirmiĢdir. Lakin qətiyyətli Məkbulə bununla heç cür razılaĢmamıĢ, nəticədə
ağsaqqallar qan düĢmənçiliyi olmasın deyə ortaya sülh qoymuĢlar. Belə ki,
Osman Məhəmmədin atası Bəkir ağaya iki yüz manat verərək Məkbulənin
nigahını geri oxutdurmuĢ, kəbinini özünə kəsdirmiĢdir. Zahirən belə görünür
ki, konflikt aradan qalxıb, lakin Ģərəfsiz Mürsəl bəyin hadisələrə növbəti
müdaxiləsi aranı yenə qatır. O düĢünür ki, Məkbuləyə sahiblənmək üçün əri
Osmanı aradan götürmək gərəkdir. Bu məqsədlə o, Məhəmmədi qızıĢdırıb
Osmanı öldürməyə təhrik edir.
Sonra Tiflisə gələn Mürsəl bəy burada yenə də firqələr davasının Ģahidi
olur. Hər firqənin yerli təĢkilatının sədri özünə tərəfdar yığmağa cəhd göstərir.
Müəllif səciyyəvi epizod kimi Tiflisdə Kerenskinin təbliğatı ilə məĢğul olan
Bertanovun canfəĢanlığını önə çəkmiĢdir. Belə bir Ģəraitdə hansı firqəyə üz
tutacağını yəqinləĢdirə bilməyən Mürsəl bəy rayona dönür. O artıq vəziyyətin
qarıĢdığını görüb komissarlıqdan da istefa verir. Müəllifin təsvirləri göstərir ki,
mənəviyyatsız bəyin səpdiyi fitnə toxumları cücərmiĢ, Məkbulənin əri Osman
öldürülmüĢdür. Bəyin niyyətindən xəbərsiz olan Məkbulə son ümid yeri kimi
onun evinə Ģikayətə gələrək baĢ vermiĢ fəlakəti anladır. Bəy isə bu kimsəsiz
qadını ələ keçirməyin vaxtı çatdığını düĢünür. Məkbulə onu qətiyyətlə rədd
edir. Səs-küyə bəyin həyat yoldaĢı Rüxsarə xanım gəlir, Məkbuləni
təpikləyərək ona ciddi xəsarət yetirir. Mürsəl bəy isə onu möhkəm vurur. Beləliklə, hər iki qadın ciddi zədə alır. Bu əsnada xidmətçi ġərifoğlunun gətirdiyi
təcili xəbər əslində Mürsəl bəyin cismani və mənəvi sonluğu kimi mənalanır:
― – PaĢam, - ġərifoğlu kəkəliyir və bir dəqiqə dayanıb nəfəs alır, paĢam, çapuq ol. Qaçalım, Ģəhərdən Ģapar gəlmiĢ, səni görmək istiyir, deyir,
geçən gecə qəza komissarı bəyi, Abastumandakı yaylasında həbs etmiĢ, Tiflisə
götürmüĢlər, bir azdan səni də həbs etməyə gələcəklərmiĢ... Atları
əyərliyəyimmi?...
- Sus, çık dıĢarı, atları əyərlə, həm də çapık ol!‖
Artıq canının hayında olan Mürsəl bəy huĢsuz halda yerə yıxılmıĢ
Rüxsarə və Məkbuləni orada qoyaraq nökəri ilə birlikdə qaçır.
Göründüyü kimi, maraqlı bir süjet daxilində Ələkbər Qərib 1918-1920ci illərin mürəkkəb ictimai-siyasi mühitinin dolğun mənzərəsini, bu burulğanlar
fonunda müxtəlif təbəqə adamlarının talelərini məharətlə, bəzək-düzək
vurmadan təsvir etmiĢdir. Xüsusilə qiymətlidir ki, 1920-ci illər Azərbaycan
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nəsrinin çoxsaylı nümunələrində sosializm, sovet hakimiyyəti uğrunda
mübarizə, bolĢevik inqilabının xilaskar gücü son dərəcə ĢiĢirdilmiĢ və
reallıqdan uzaq formada mədh edilirdisə, Ə.Qəribin ―Əfi ilan‖ hekayəsində
bolĢevik inqilabı, onun xilaskarlıq missiyası barədə xüsusi heç nə deyilmir.
Yazıçı tarixi gerçəkliklərə uyğun olaraq 1918-1920-ci illərin mürəkkəb, qarmaqarıĢıq hadisələrini real Ģəkildə təsvir etmiĢ, nəticə çıxarmağı oxucuların öhdəsinə buraxmıĢdır. Nəticə isə aydındır: Hay-küylə, zorakılıqla baĢ verən xaotik
inqilablar xalqa əsl səadət gətirə bilməz. Sonrakı illər yazıçının nə qədər
uzaqgörən və müdrik olduğunu göstərdi. BaĢqa sözlə deyilsə, Ə.Qəribin bu
hekayəsi vulqar sosioloji təsirlərdən uzaq olan, gerçəkliyə güzgü tutan bir nəsr
əsəridir.
Hekayənin bədii məziyyətləri də, təhlil boyunca vurğuladığımız kimi,
təqdirəlayiqdir. Yazıçı mükəmməl kompozisiya qurmuĢ, süjeti lüzumsuz
əlavələrlə yükləməmiĢ, obrazların zahiri və daxili portretlərini vəhdətdə
yaratmıĢdır. Əsərdə sosial-siyasi məsələlərlə insan taleləri bir-biri ilə qovuĢuq
Ģəkildə verilmiĢ, onların qarĢılıqlı uzlaĢması uğurla təmin olunmuĢdur.
Müəllifin yaratdığı peyzajlar, iĢlətdiyi bədii təsvir və ifadə vasitələri də razılıq
doğurur. Məsələn, Məkbulənin zahiri görünüĢünü yazıçı belə canlandırmıĢdır:
―Mərmər kibi bəyaz və uzunsav çöhrəsi, uzun kirpiklərinin kölgəsi altında parıldayan, dəryalar kibi mavi, dərin və sehrkar gözləri, bahar səhəri açılmıĢ olan
qızılgülə bənzəyən tazə və qırmızı dodaq və yanaqları, alnına pərakəndə halda
tökülmüĢ olan Ģahbalut rəngli tükləri qızın çöhrəsinə öylə bir məlahət və
nəzakət bağıĢlayırdılar ki, onu valeh qalmadan görmək imkanı yok idi‖.
Yazıçının təsvir və təqdimlərində nəzərə çarpan yumor qatı da yerinə
düĢmüĢdür. Müəllif ayrı-ayrı detalları müxtəlif epizodlarda müvəffəqiyyətlə
bədii vasitə məqamına yüksəldərək iĢlətmiĢdir. Məsələn, Mürsəl bəyin
əhvalından, durumundan asılı olaraq onun buğlarının da müvafiq formalarda və
görünüĢlərdə təsviri bu qəbildəndir. Ġnqilab baĢ verməsi barədə xəbərdən
pəjmürdə olub kefi pozulan Mürsəl bəyin zahiri görkəmində buğların öz
əzəmətli duruĢunu itirməsini yazıçı belə təsvir edir:
―Mürsəl bəy inqilab xəbərin eĢidən kimi tələsik Tiflisə gəldi, burada ta
martın axırına kibi böyük qorxu içində yaĢadı ... Bir ayın içində arıxladı, yüzü
uzunladı, alt dodağı sallandı, buğları da daha əvvəlki kibi ―Vilhelm‖ buğlarına
bənzəmirdi, imdi bu buğlar döyülmüĢ köpək quyruğu kibi aĢağı sallanır və
dayima bəyin ağzına girirdilər‖.
Bir müddət keçir. Mürsəl bəy Axısxa qəzasının naçalnikindən teleqram
alır. Teleqramda bildirilir ki, bəy qəzanın rayonlarından birinə komissar təyin
olunduğundan gəlib iĢə baĢlamalıdır. Kefi kökəlmiĢ bəyin bu dəfəki
durumunun, görünüĢünün canlandırılmasında digər faktorlarla yanaĢı, onun
buğlarının təsviri də bədii detal kimi öz yerini tutur: ―Ġmdi buğlar yenə
Vilhelmvari yuxarı dingələrək, bəyin simasına fövqəladə iyitlik süsü verirlər‖.
Ümumiyyətlə, hekayənin bəzi məqamlarında Mirzə Cəlil və
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev nəsrinin möhtəĢəm ənənələrindən yaradıcı
Ģəkildə bəhrələnmə duyulur. Məsələn, hekayənin baĢlanğıcı Ə.Haqverdiyevin
məĢhur ―ġeyx ġəban‖ əsərini xatırladır. Ə.Qərib də hekayəni, Ə.Haqverdiyev
kimi, oxuculara xitabla baĢlayaraq onlardan əsas obrazı tanıyıb-tanımadıqlarını
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soruĢur, sonra isə həmin surətin müxtəlif əməlləri barədə məlumat verməyə
baĢlayır:
―Mürsəl bəyi tanıyırdınızmı? Yox, əĢi, necə tanımırdınız? Gürcüstanın
çox yerlərində və bilxassə Tiflisdə onu tanımayan yox idi. May ayını o, həmiĢə
Tiflisdə keçirərdi ... Bu ayı Veradakı Fantaziya bağında, Qocur yolundakı
―Pulermo‖ və ―Verden‖ restoranlarında, Ortacala bağlarında, Misxetdə ―Bədni
Sandronun duxanı‖nda eyĢ-iĢrət edən, qıĢda isə üç ay Tiflisdə ―Noy‖ oteli
yanındakı Ģantanda, ―Nadkura‖ restoranının xüsusi kabinələrində,
zerzəmilərdəki duxanlarda gürcü knyazları ilə bir yerdə qoz sındıran ―duĢka‖
Mürsəl bəyi necə tanımırsınız?..
Ġndi siz də deyirsiniz ki, onu tanımırık. Doğrusu, bu, insaf dəyil.
Yəqin unutmuĢsunuz, öylə isə, qoyun, tərif edim ki, bəlkə, yadınıza
düĢsün‖.
Yaxud, yazıçı əzazil bəyə kəndlilərin öz aralarında ―Əfi ilan‖ adı
verməsini yumoristik Ģəkildə, adı çəkilən ustadlarının yaradıcılıq ənənələrinə
uyğun tərzdə belə təqdim etmiĢdir: ―Mürsəl bəyi səvən bircə bəylər, qınyazlar
dəyil idi. Axısxa kəntçiləri içində də onun Ģöhrəti böyük idi, hamı onu səvərdi.
Əgər kəntçilər Mürsəl bəyin adını ―əfi ilan‖ qoymuĢ idilərsə də, bu da onların
qanmamazlığını göstərir. BoĢ, mənasız söz idi da, deyirdilər‖.
Aydındır ki, Mürsəl bəyə bəylərin, knyazların sevgisi ilə kəndlilərin
―sevgisi‖ bir deyil. Yazıçının mənalı ironiyası göz qabağındadır.
Hekayədə canlı danıĢıq dilinə məxsus bir sıra söz və ifadələrdən də
uğurla, yerli-yerində istifadə olunmuĢdur. Həmçinin təsvir olunan hadisələrin
Axısxa qəzasında baĢ verdiyini nəzərə alan müəllifin yeri gəldikcə, xüsusən
Ģikayətçi kəndlilərin nitqində Osmanlı türkcəsinə məxsus bəzi leksik və
qrammatik vahidlərdən istifadə etməsi (əmuca, koca, bakalım, Ģimdi, Ģenlik,
kəndi və s. ) də koloriti, təbiiliyi gücləndirən faktorlardandır. Həmçinin bəzi
rusdilli obrazların dilində rusca sözlər iĢlənməsi də nəzərdən qaçmır. Məsələn,
Es-er partiyasının Tiflis təĢkilatının rəhbəri Bertanovun danıĢığında iĢlədilən
―prasti‖, ―vajnı‖, ―reç‖, ―arator‖, ―meĢat‖, ―Ģutka‖ kimi sözlər bu qəbildəndir.
Ümumiyyətlə, Ələkbər Qəribin ―Əfi ilan‖ hekayəsi 1920-ci illər
Azərbaycan nəsrinin dəyərli nümunələrindən biridir.
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SUMMARY
HUSEYN HASHIMLI
ABOUT ALEKPER GARIB NAKHCHIVANLI’ S ONE STORY
Alekper Garib Nakhchivanli takes an important place in the history of
Azerbaijan sentimental literature. The article has been dedicated to Alekper
Garib Nakhchivanli’s ―Viper‖ story. There have been analysed Alekper Garib
Nakhchivanli’s ―Viper‖ story, it’s idealogial-theme features have been
clarified.
Key words: Azerbaijan literature, prose, Alekper Garib Nakhchivanli
РЕЗЮМЕ
ГУСЕЙН ГАШИМЛИ
ОБ ОДНОМ РАССКАЗЕ АЛЕКПЕРА КАРИБА НАХЧЫВАНЛЫ
Алекпер Кариб Нахчыванлы занимается значительное место в
истории азербайджанской литературы. Статья посвящена творчеству
этого забытого писателя. В статье впервые в литературоведении анализириуется
рассказ
Алекпера
Кариба
Нахчыванлы
«Гадюка»,
опубликованного в 1926 г., выявляются идейно-художественные особенности этого произведения.
Ключевые слова : Азербайджанская литература, проза, Алекпер
Гариб Нахчыванлы
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AZƏRBAYCANDA QƏDĠM DÖVR NĠTQ MƏDƏNĠYYƏTĠ
Məqalədə Azərbaycan dilinin nitq mədəniyyətindən danıĢılır. Bu
baxımdan, qədim dövrlərdəki nitq mədəniyyəti təhlil edilir. Mövzu ilə bağlı
elmi-nəzəri fikirlər folklorun dilindən, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanından və
Nizami Gəncəvinin poeziyasından alınmıĢ örnəklərlə əsaslandırılır.
Açar sözlər: nitq, mədəniyyət, söz, dil, məna, fikir
Bir elm və sənət olaraq natiqliyin vətəni Yunanıstan hesab edilsə də,
Azərbaycan xalqının da nitq mədəniyyətinin tarixi çox qədim zamanlarla
səsləĢir. Mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, bir sıra folklor örnəkləri ibtidai
icma quruluĢu ilə bağlıdır. Həmin örnəklər xalqımızın nitq mədəniyyətinin
yüksəkliyini təsdiq edən maraqlı faktlardır. Ulularımız sözü elə seçib, elə
düzüb qoĢublar ki, sanki neçə universitet bitiriblər. Söz meydanında belə at
oynatmağı hər bir xalq bacarmaz. Bunun üçün biz dilimizə, nitq
mədəniyyətimizə borcluyuq. Dilimizin zəngin söz ehtiyatı, məcazlıq meylinin,
çoxmənalılıq keyfiyyətinin dərinliyi nitq mədəniyyətimizin yüksəkliyinə çox
güclü təsir edən faktlardandır. Ġsti qəlblərdən gələn ―əzizim‖ müraciəti ilə
deyilən bayatılarımız fəlsəfi fikir örnəkləri, sözlərin seçimi, səslərin
musiqililiyi yazı-pozu tanımayan, lakin böyük təfəkkür mədəniyyətinə malik
olan nənələrimizin, babalarımızın sərrast və səlis nitqindən xəbər verir:
Əzizim, gül üĢüdü,
ġeh düĢdü, gül üĢüdü.
Güldün, əqlim apardın,
O necə gülüĢüdü?
Bəlkə də neçə təhsilli Ģair cinas qafiyələrlə bu gözəllikdə belə dərin
mənalı, belə biçimli Ģeir yarada bilməz. Və ya:
Əzizim, neylim sənə,
DüĢübdü meylim sənə.
Mən dönsəm, üzüm dönsün,
Sən dönsən, neylim sənə?
Xalqın düzüb-qoĢduğu hər bir örnəkdə bir hikmət yaĢayır, deyim
mədəniyyəti özünü göstərir:
Əzizim, harayından
El köçdü harayından.
Gündə bir kərpic düĢür
Ömrümün sarayından.
Hər bir xalqın folklor örnəkləri onun milli-mədəni təfəkkürünün
mükəmməl göstəricilərindən biridir. Xalqımızın zəngin, qəlbin və ağlın
məhsulu olan Ģifahi ədəbi nümunələri geniĢ yayılmıĢ, uzun yüzilliklər boyu
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mənəvi tərbiyə vasitəsi olmuĢ, xalqın sözü kimi tanınmıĢdır. Bu anlamda, bir
sıra folklor janrları, o cümlədən atalar sözü və laylalar da diqqəti çəkir. Bu
örnəklər
ulularımızın xalqımıza ən möhtəĢəm mənəvi estafetidir ki,
nəsilbənəsil davam edir, uzaq minilliklərdən gələcəyə körpü salır.
Atalar sözü ulu babalarımızın zövqünün, ədəbi-bədii fikrinin və nitq
mədəniyyətinin ifadəçisi kimi onlardan bizə qalan nadir və möhtəĢəm sənət
inciləridir. Onlar nitqin mədəni səviyyəsini yüksəltməkdə, ona zəriflik və məna
bolluğu verməkdə əvəzsiz incilərdir.
Ox atmaqda, qılınc oynatmaqda, at çapmaqda, dövlət qurmaqda məĢhur
olan qədim türklər sözdən istifadə etməkdə, onu yerində və layiqincə
iĢlətməkdə də çox bacarıqlı idilər. Türklərin nitq mədəniyyətini təsdiq edən
atalar sözü ümumtürk mədəniyyətinin əvəzsiz və qiymətli örnəyidir. ―Xalqın
müĢahidələrini, təsəvvür və təfəkkür tərzini, canlı məntiqini hifz eləyən atalar
sözü sıxılmıĢ yaydır: onun əsl enerjisi, təsir qüvvəsi nitq məqamında, konkret
zaman, Ģərait daxilində bilinir. Bu halda hər bir paremik vahid əyrini doğrayan
qılınca, zülməti dağıdan iĢığa, yaxud dərdlərə Ģəfa verən məlhəmə çevrilir‖ (9,
s. 12-13).
Atalar sözü xalqımızın ən qiymətli milli-mənəvi sərvəti kimi indi də
zənginliyini qoruyub saxlayır. Azərbaycan atalar sözləri məzmun baxımından
çox maraqlı fikir inciləridir. Xalqımızın mədəniyyət və tərbiyəsinin məhsulu
kimi böyük ümumiləĢdirmə qüvvəsinə malik olan atalar sözündə həm də
ulularımızın gələcək nəsillərə nəsihət və istəyi səslənir.
El içində, öl içində.
Abır istəsən, çox demə, sağlıq istəsən, çox yemə (1, s. 17).
Abırlı abırdan qorxar, abırsız nədən qorxar?! (1, s. 17).
Ac toyuq yuxusunda darı görər (1, s. 18).
Acın imanı olmaz, toxun amanı (1, s. 19).
Örnəklər göstərir ki, hikmətli, tərbiyəvi fikirləri çox sadə və olduqca
dərin ifadə edən atalar sözləri xalqın fəlsəfi düĢüncələrinin aynası kimi
dəyərləndirilməyə layiqdir. ―Fikrin daim canlı olduğu, duyğu dolu bu sözlər
aləmində həqiqi xalq ruhunun axıcılığı, sərrastlığı, dərin və təsirli ifadəsi var.
Ürəyi yerindən oynadacaq qədər gözəl və incə olan, möhkəm milli
xüsusiyyətə, koloritə malik olduğu üçün baĢqa dillərə də çox zaman eynilə
çevrilə bilməyən həmiĢə canlı həmin söz inciləri bütövlükdə bir xəzinədir –
hikmət xəzinəsi‖ (3, s. 4). Təsadüfi deyildir ki, bədii təsir gücünə görə atalar
sözləri digər folklor örnəklərindən üstün tutulur. Ümumiyyətlə, atalar
sözlərinin ən böyük dəyəri onların həyatiliyində, az sözlə çox anlam ifadə
etməsində, yüksək və dərin təfəkkürün və nitq mədəniyyətinin nəticəsi olaraq
meydana çıxmasındadır. ―Xalqın qoruyub saxladığı bütün atalar sözləri onun
yaĢam tərzinin, milli mənəviyyatının güzgüsüdür‖ (4, s. 23). Atalar sözlərinin
qrammatik xüsusiyyətləri ilə məntiqi məzmununda maraqlı və incə bir
ziddiyyət vardır ki, bu, onların mahiyyətinin açılmasında çox əhəmiyyətlidir.
Belə ki, atalar sözlərinin hamısının da olmasa, çoxunun xəbəri felin əmr Ģəkli
ilə ifadə edilir. Yəni sintaktik baxımdan onlar məqsəd və intonasiyasına görə
əmr cümlələrinə aiddir. Lakin məzmun və məntiq baxımından arzu və nəsihət
bildirir. Hər iki cəhət onları atalara bağlayır. Belə ki, ataların əmr etməyə
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ixtiyarı var və övladlar ataların əmrini hər zaman qəbul etməyə hazır
olmalıdırlar və hazırdırlar. Həm də atalar övladlar (gələcək nəsillər) üçün
tərbiyənin, yaĢamın, dünyagörüĢün, davranıĢın ən gözəlini arzu edər və bunlara
çatmaq üçün öyüd-nəsihətlərini əsirgəməzlər. Ona görə də atalar sözlərini
―hikmətin daĢıyıcısı‖, ―öyüd çeĢməsi‖ adlandırırlar.
Oğuzların zəka və təfəkkür inciləri olan atalar sözü canlılığı, milliliyi və
dərin məntiqi ilə diqqəti çəkir. Onlar düĢüncə dünyasının böyük mənaları bir
neçə sözdə ifadə edən inciləri kimi bu gün də türk xalqlarının ümummədəni
səviyyəsini göstərən və ruhumuza qida verən əvəzsiz qaynaqdır. ―Atalar sözü
xalqın əqli birliyinin təntənəsi, parlaq təzahürüdür‖ (9, s. 13).
Nitq mədəniyyəti baxımından laylalar da maraqlıdır:
Laylay, bülbülüm, laylay,
Sarı sünbülüm, laylay.
Bağçalarda gül çoxdur,
Bir qızıl gülüm, laylay.
Anaların körpələr haqqında istək və arzularının nəğməyə çevrilməsinə
imkan yaradan nitq mədəniyyətimiz laylaların kiçik həcmlə böyük fikirlər ifadə
etməsinə imkan yaradır. Bu fikri oxĢamalar və digər folklor janrları haqqında
da demək mümkündür.
DüĢündüklərini ifadə edə bilmək, dərdini anlatmaq, dərdlərə yandığını
nitqinlə bildirməyi bacarmaq, mənəviyyatını dilində yaĢatmaq insanın ən
böyük uğurlarındandır. Bu anlamda, folklorumuzun dil və məna zənginliyi
mənəvi dünyamızın zənginliyindən xəbər verir. Hər bir xalqın folklor örnəkləri
onun milli-mədəni təfəkkürünün mükəmməl göstəricilərindən biridir.
Hər bir xalqın mənəviyyatını, adət-ənənələrini, keçmiĢini, həyat tərzini,
özəlliklərini təcəssüm etdirən göstəriciləri vardır. Bu baxımdan, xalqımız daha
zəngin, daha çoxcəhətli qədim qaynaqlara malikdir. Bu mənbələr içində
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarının öz yeri, öz sanbal və çəkisi vardır. ―Ana
kitabımız‖ kimi dəyərləndirilən bu dastan düĢüncə tariximizin, təfəkkür və nitq
mədəniyyətimizin azman örnəklərindəndir. Türk dillərinə xas olan Ģairanə
dildə düzülüb-qoĢulmuĢ bu nadir sənət inciləri möhtəĢəmliyi, müasirlik və
ululuq keyfiyyətləri, dilinin zənginlik, təsiredicilik və semantik dərinliyi ilə
seçilir. ―Səsindən, sözündən baĢlamıĢ cümlə təĢkilinə qədər bu dil harmoniya
nümunəsidir‖ (5, s. 5).
Sazın-sözün uca taxtına sahib olan ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanları,
ilk növbədə, dilinin Ģirinlik və gözəlliyi ilə diqqəti çəkir. Universitet görməyən,
bəlkə də barmaqları qələm tanımayan dədələrimizin dövlət qurmaq, birlik
siyasəti, el-oba məhəbbəti, kiçiklərə nəsihəti, böyüklərə hörməti, anaya, qadına
münasibəti, ailə qayğısı, övlad sevgisi və s. elə inandırıcı və təsirli dillə ifadə
olunmuĢdur ki, onların yaĢamı dövründə - neçə-neçə uzaq yüzilliklər bundan
əvvəl nitq mədəniyyətimizin bu qədər mükəmməlliyinə heyran qalmamaq
mümkün deyil.
Dədə Qorqudun sözü elin sözüdür. Bu söz haqqı Tanrıdan gəlir. Tanrı
bu haqla insanı digər canlılardan seçərək ona yüksək məqam vermiĢdir.
―Qədim dünyanın Ģahidləri sırasında söz birincidir‖ (10, s. 14). Dədəmiz
Qorqud uzaq minilliklərdən gələn sözləri bir-birinə calamıĢ, düzmüĢ-qoĢmuĢ,
söyləmələri, soyları ilə xalqı baĢına toplamıĢ, sazla-sözlə nizamlamıĢ, sazla156
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sözlə igidlərə ad vermiĢ, sazla-sözlə tərbiyə etmiĢ, məsləhət vermiĢ, sazla-sözlə
alqıĢlayıb qarğıĢlamıĢdı. Və sözü elə məqamına salmıĢ, elə yüksəyə
qaldırmıĢdı ki, özündən sonra bu zirvəyə baĢqa bir dədənin adı yazılmamıĢdı.
Dədənin sözləri canlı idi, qanadlı idi, hiss ilə, həyəcan ilə, arzudiləklərdən doğan ülviyyət, nəsihətlərdə yaĢayan isti münasibət, el-obaya
düzgün yol göstərmək istəyindən yaranan riqqət ilə dolu idi. Bu, türk dillərinə
xas olan keyfiyyət göstəricilərindəndir. Türklərdə hissiyyatın güclü olması,
sözsüz ki, onların dilindən ayrı deyildir. Rəsmi yazı örnəyi hesab edilən
―Orxon-Yenisey‖ abidələrinin dili bədii sözün qüdrətini təsdiq edir, rəsmi
məsələlərin bədiiliklə ifadəsi tarixinin qədimliyini özündə yaĢadan abidə kimi
möhtəĢəmliyini qoruyur. Bu baxımdan yanaĢanda bədii əsərdə sözün poetik
dərinliyi təəccüb doğurmamalıdır. Lakin bu poetikliyin özəllikləri, seçkinlikləri
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarında diqqəti daha çox çəkir. Xalqımızın söz
yaddaĢı olan bu böyük abidənin dili məziyyətlərinə görə əvəzsizdir. Sözün
anlam baxımından dəyiĢməsi, çoxçalarlılıq qazanaraq yetkinləĢməsi, dildə asan
və yüngül deyilsə də, sanbalına görə get-gedə ağırlaĢması dastanların dilində
maraqlı və heyranedici bir mənzərənin yaranmasına səbəb olur.
Dədənin dili hikmət xəzinəsidir. Bu hikmət nəsihətli fikirlərdə daha da
qabarıqdır:
UlaĢuban sular daĢsa, dəniz olmaz.
Təkəbbürlik eyləyəni Tanrı sevməz.
Könlin yuca tutan ərdə dövlət olmaz.
Yad oğulu saxlamaqla oğul olmaz (6, s. 19).
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarının dili sözün yaradıcı, yaĢadıcı
qüdrətini əks etdirməyə qabil olan sərvətimizdir. ―Təsadüfi deyildir ki, kainatın
baĢlanğıcı üzərində baĢ sındıran qədim müdriklərin fikrincə, yaĢayıĢın ilkin
bünövrəsi, təməl daĢı sözdür, onun təlqin gücüdür‖ (3, s. 4). Bu fikrin təsdiqi
üçün dastanın leksikası və hətta dilin baĢqa laylarına aid olan faktları yetərincə
material verib göstərə bilir ki, bu möhtəĢəm ədəbi nümunənin dili dilimizin
ilkin dövrü deyil, dolğunlaĢma prosesi də deyil, çoxdan bəri iĢlənən dilimizin
hansısa tarixi mərhələsinə aid örnəyidir. Yəni dastanın düzülüb qoĢulduğu
zaman elə bir tarixi dövrdür ki, söz artıq çoxdan yaranıb, deyilib, deyildikcə
cilalanıb və yeni mənaları açıla-açıla iĢlənir, bu mənalar arasındakı bağlılıqlar
üzə çıxır. Sözün qüdrətini heç nə ilə müqayisə etmək mümkün deyil. Artıq
xeyli zamandır, belə bir həqiqət aksioma çevrilib ki, ən ağır xəstənin dərdinə
əlac edə biləcək dərman da söz qədər təsirli ola bilməz. Deməli, söz insanın ən
zəruri həyat ehtiyacıdır.
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarının dilindəki sözlərin estetik təsiri
axıcılığın, melodiyanın bolluğundan, zənginliyindən qaynaqlanır. Bunu
reallaĢdıran faktlardan biri əsərin dilindəki ritmik təkrarlardır. Bu təkrarlar
dastanların dilinin sadəliyini, qulağa və ürəyə yatmasını, asanlıqla yaddaĢlarda
qalmasını əsaslandırır.Ana dilimizin sehrini açan, sirlərini anladan ―KitabiDədə Qorqud‖ dastanlarının dili bir xalqın, dövlətin, millətin tarixdə nələr
yaĢadığını, bu yaĢam haqqını mərdliklə, namusla qazandığını göstərir.
Dədəmiz Qorqud duyumları, düĢüncələri – bütün mənəviləri sözlə
157

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
maddiləĢdirərək böyük bir xalqın tarixi mənəviyyatına iĢıq salır. ―Əlində qopuz
tutan Qorqud Atanın vətəni ana dili idi‖ (10, s. 13).
Azərbaycan dilində sual cümlələrinin üslubların çoxunda iĢlənməsi
faktları çoxdur. Sual cümlələri bədii, elmi, məiĢət, publisistik üslublarda
iĢlənsə də, onların hamısı eyni dərəcədə fəallığa malik olmur. Belə cümlələr
rəsmi-iĢgüzar üslub üçün, ümumiyyətlə, xarakterik deyil. Bədii üslubda həm
qrammatik (cavab tələb edən), həm də ritorik (bədii; cavaba ehtiyacı olmayan)
sual cümlələrindən istifadə edilir. Bu baxımdan, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖
dastanlarının dil və üslub keyfiyyətləri diqqəti çəkir.
Qanı dedigim bəg ərənlər?
Dünya mənim deyənlər?
Əcəl aldı, yer gizlədi,
Fani dünya kimə qaldı? (6, s. 51).
Dədə Qorqudun nitqindəki sual cümləsi ilə ifadə olunan misralarında
bədiilik digər misralarla müqayisədə daha güclü və təsirlidir. Burada dərin
fəlsəfi fikirlər, təəssüf, ən çox da nigarançılıq öz bədii əksini tapmıĢdır. Sözsüz
ki, heç kəs bu suallara cavab verməyəcək və dədəmiz Qorqud konkret bir Ģəxs
və ya obyektə cavab almaq məqsədi ilə müraciət etmir. O yalnız öz
düĢüncələrini, yurddaĢlarına bir çox həqiqətləri anlatmaq istəyini tərənnüm
edir. Və belə məqamlarda sual cümlələri daha dərin üslub xüsusiyyətləri
qazanır ki, ifadəli nitqin meydana çıxmasında bunun böyük əhəmiyyəti vardır.
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarının dilindən çox deyilib, çox yazılıb.
Lakin fikrimizcə, hələ də Dədə Qorqud sözlərinin rəngləri yetərincə açılmayıb.
Qədim dövrdə Azərbaycan xalqının nitq mədəniyyətini yetərincə iĢıqlandıran
bu möhtəĢəm abidənin dilini müxtəlif yönlərdən araĢdırdıqca yeni-yeni faktlar
üzə çıxır.
Bu gün Dədə Qorqud sözünün mahiyyətini, gərəyini dərk edən hər bir
xalq belə bir abidənin sahibi olmadığına təəssüf edər. Çoxları istəyər ki, Dədə
Qorqud onların olsun. Təkcə elə ―Ana haqqı Tanrı haqqıdır‖ kəlamı ―Cənnət
anaların ayağı altındadır‖ deyən peyğəmbərimizin məĢhur kəlamı
məzənnəsindədir. Bu dastanlar, həm də bizim qədim əxlaq kodeksimizdir.
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının dili fəlsəfi fikir tariximizin, dil tariximizin,
təfəkkür və nitq mədəniyyətimizin bənzərsiz sərvətidir.
Azərbaycan xalqının söz xiridarlarından, sözə dəyər verən böyük
Ģəxsiyyətlərdən biri də N.Gəncəvidir. O demiĢdir:
Söz bayraqdan daha çox əldə eyləyər zəfər,
Qılıncdan daha artıq qalxıb alar ölkələr.
Dünyanın ağıllı adamları dilin, sözün mahiyyətini anlamıĢ və onlara
yüksək dəyər verərək insan aləminin bunlarsız mümkünsüzlüyünü dərk
etmiĢlər. Dil mədəniyyət ünsürüdür. Dilin mayası sözdəndir. Hansı dilin sözləri
anlam dərinliyinə, təsir gücünə, geniĢ əhatə dairəsinə malikdirsə, o dil xoĢbəxt
və yaĢarıdır. Azərbaycan dilinin söz mülkü möhkəm təməllidir və qədim, ulu
bir tarixə bağlıdır. Bu söz mülkünün divarları mənalardan hörülüb. Bu dildə
zaman-zaman sözlərin üstündəki toz silinmiĢ, pərdələr atılmıĢ və sözün bir çox
özəllikləri üzə çıxmıĢdır. Söz elə bir qüvvədir ki, qılıncdan qorxmayanlar
ondan qorxublar. Sözün kəsəri iti, təsiri tutarlı olur.
Söz deyən düĢünüb söyləsə əgər,
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Pis söz də söyləsə, yenə xoĢ gələr.
Nizami Gəncəvi böyük fikirlər, dərin düĢüncələr Ģairidir. ġair özü qeyd
edir ki, onun qabiliyyəti səmadandır, yəni böyük Tanrının lütfüdür. O, sözü
məqamında söyləməyi məziyyət hesab edir. Məqamında deyilməyən söz
könülləri yıxa bilər. Elə söz vardır ki, onu gizli Ģəkildə və ya birdən-birə demək
lazımdır. Elə söz də vardır ki, onu birbaĢa demək olmur. Belə məqamlarda Ģair
hər hansı bir məsələdən söz salıb demək istədiyi sözü arada söyləməyin
faydasını göstərir:
Doğru yazmağa var, madam ki, imkan,
Neçin gəlməlidir ortaya yalan?
Sözün qiymətini saldı yalanlar,
Doğrunu danıĢan hikmətli olar (7, s. 69).
Nizaminin söz aləmindən alınan incilər müəllifinin söz ustadı olması
fikrinə möhür vurur. ġair sözün qiymətli olmasının səbəbini belə göstərir:
Söz ruhdur, can üçün ruh bir dərmandır,
Can tək əzizliyi, bəlkə, bundandır (7, s. 69).
ġair bütün sözləri deyil, yalandan uzaq olan, həqiqəti ifadə edən sözləri
dəyərləndirir. Bundan baĢqa, dahi Nizami Ģüurun, düĢüncənin məhsulu olan,
daxilində ağılın əsəri olan, ―yüz ölçülüb bir biçilmiĢ‖ sözlərə üstünlük verərək,
fikirdə, sözdə təmizliyi təbliğ edir:
Hər söz düĢüncəylə deyilsin gərək,
Xərcləmədən əvvəl qızılı bir çək.
Mən sözü ölçməmiĢ demərəm əsla,
Sən də söyləyəndə söylə qiyasla (7, s. 70).
.
Nizami Gəncəvinin söz haqqındakı fikirləri saysız-hesabsızdır. Onlar
bu gün üçün də qiymətlidir, sabah üçün də gərəklidir. Onlardan nə qədər adam
faydalanacaq, nə qədər mənəviyyatlar zənginləĢəcək. Bu, bir həqiqətdir ki,
Ģairin özü dediyi kimi:
Ağıllı adamın söylədikləri
Yer altına düĢsə, itməz dəyəri (7, s. 71).
Nizami Gəncəvinin az danıĢmağın gözəlliyi haqqında çox sayda
fikirləri vardır. ġairin fikrincə, az danıĢmaq çox danıĢmaqdan gözəldir, belə ki,
çox sözdə nöqsan tapmaq asandır. Nizami Gəncəvi sözün ikili xüsusiyyətinə –
həm təzə, həm də köhnə olmasını fəlsəfi fikirlərlə anladır. Söz, doğrudan da,
köhnədir, əzəlidir, onun doğuluĢu qədimdir. Onu ―dünyanın ilk Ģahidi‖ kimi
dəyərləndirənlər yanılmayıblar. Lakin söz, həm də təzədir, hər bir zamanda
onun yeni anlamları üzə çıxır, ona yeni təravət verənlər yetiĢir. Söz, doğrudan
da yarandığı kimi qalmır, o, yüzillikləri, minillikləri, milyonillikləri adlayaraq
böyük bir zaman məsafəsi qət edir və bu yolda o, sınaqdan keçir, daxilindəki
dərinliklər üzə çıxır, söz sənətkarları öz qabiliyyətincə ona təzə don geyindirir
və bu prosesdə söz, doğrudan da təzələnir:
Sözdür həm təzə Ģey, həm də köhnə Ģey,
Sözdən bəhs edilir zaman-zaman hey.
Varlığın anası doğmamıĢ, inan,
Sözdən gözəl övlad, Ģahiddir cahan (7, s. 79).
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ġair belə bir həqiqəti də etiraf edir ki, söz nə qədər təzə və nadir olsa
da, köhnə sözlər öz dəyərini itirmir, təzə fikir və mənalar onlar əsasında
yaranır:
Yazdığımız sözlər nadir olsa da,
Yenə köhnələri salırıq yada (7, s. 71).
Sözün ilhamdan mayalanması, ürəyin istisi, çırpıntısı, ağrısı ilə
meydana çıxmasını qeyd edən Nizami incə, mənalı sözlərin hamıya məxsus
olmadığını vurğulayır. Bunu hər kəsin bacarmadığını, əsl söz sənətkarının
təfəkkür və fantaziyasının da güclü olmasının gərəkliliyini qeyd edir:
Bakir söz tapınca yontulur ürək,
Hər kəsin iĢimi incə söz demək? (7, s. 85).
Nizami Gəncəvi gözəl sözlə yanaĢı, sözdəki fikirlərin sübut edilməsinin
tərəfdarıdır. O, gerçəkliyə söykənməyən, həqiqət çeĢməsindən su içməyən
sözlərin faydasız olduğunu, təsdiqi qüvvətli sözlərin insana daha tez və sürətli
təsir göstərdiyini belə ifadə edir:
Dəlili qüvvətli olan bir sözü
Qanmaq istəməyən bədbəxtdir özü.
DaĢlardan cəvahir çıxaran ancaq
Bilir ki, çətindir gözəl söz tapmaq (7, s. 82).
Nizami mənalar, hikmətli fikirlər Ģairidir. Məlumdur ki, Nizami
Gəncəvi əsərlərini dövrün qayda-qanunlarına (Ģairin zamanında poeziya dili
fars dili idi) uyğun olaraq fars dilində yazmıĢdı. Buna görə ədəbi dil
mütəxəssislərinin çoxu ədəbi dil tarixinə dair yazılmıĢ elmi əsərlərdə ondan
bəhs etməmiĢlər. Bu, çox yanlıĢ bir münasibətdir. Necə olur ki, ədəbiyyatda biz
onu Azərbaycan Ģairi kimi dəyərləndiririk, lakin farsca yazmasına görə
Azərbaycan ədəbi dili dərsliklərində ondan danıĢmırıq. Əsas məsələ dildə yox,
milli düĢüncədədir. Ġnsan düĢünəndə ana dilində düĢünür və böyük Ģairin
qələmindən qopanlar xalq təfəkkürünün məhsuludur. Fikirlər millidir, onların
ifadəsi isə baĢqa dildədir. Nizami baĢqa dildə yazmasından özü də məmnun
olmamıĢ, bunu Ģerindəki ―kəsir‖ hesab etmiĢdir:
Dilcə Ģerimizdə olsa da kəsir,
Mənaca böyükdür ondakı təsir (8, s. 79).
Nizami təmiz sözün vurğunudur, o, belə sözlərə ―hatif xəzinəsinin
gövhəri‖ kimi dəyər verir:
Ruh kimi təmiz söz oldu gövhəri,
Hatif xəznəsinin əzəldən bəri (8, s. 79).
Nizami Gəncəvi nitq mədəniyyətindən baĢqa, davranıĢ mədəniyyətinə
də diqqət etmiĢ, davranıĢı düzgün olmayanların sözünün kəsərsiz olmasını
göstərmiĢdir.
Dahi Nizaminin söz və dil haqqında dəyərli fikirləri çoxdur. Bu fikirləri
oxuyub öyrənənlər sözün mahiyyətini anlamaq gücünə malik olurlar. Bu
fikirlərin müəllifi yüz illərdir ki, mənalı, hikmətli sözləri ilə yaĢayır. O,
aĢağıdakı fikri, sanki özü haqqında deyib:
Ġnsanın qalacaq sözü yadigar,
Yeldir yerdə qalan, baĢqa hər nə var (7, s. 72).
Beləliklə, Nizami Gəncəvi ümumxalq ruhunun, milli təfəkkürümüzün
örnəkləri olan fikirləri, xüsusilə də dil və söz haqqındakı kəlamları ilə
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Azərbaycan ədəbi dilinin məna və sanbal baxımından inkiĢafında özünəxas
mövqeyə malikdir.
ƏDƏBĠYYAT
1. Atalar sözü. Bakı: Öndər, 2004.
2. Aydın. Yaranan söz, yaĢadan söz, yanan söz (ön söz)/ Vəliyev K. Sözün
sehri. Bakı: Yazıçı, 1986, s. 3-7.
3. Cəlal Bəydili. Bütün sözlərdən ulu sözlər/ Atalar sözü. Bakı: Öndər, 2004.
4. Əliyev Ġ. ―Divani-lüğət-it-Türk‖də atalar sözləri. Bakı: Avropa, 2014.
5. Hacıyev T. ―Dədə-Qorqud‖ kitabı ilk yazılı yaddaĢımızdır/ Kitabi-Dədə
Qorqud. Bakı: Öndər-NəĢriyyat, 2004.
6. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı: Öndər-NəĢriyyat, 2004.
7. Nizaminin hikmət və nəsihətləri. Bakı: Yazıçı, 1981.
8. Nizami Gəncəvi. Lirika. Bakı: Lider NəĢriyyat, 2004.
9. Oğuznamə. Bakı: ġərq-Qərb, 2006.
10. Vəliyev K. Sözün sehri. Bakı: Yazıçı, 1986.
РЕЗЮМЕ
САДАГАТ ГАСАНОВА
КУЛЬТУРА РЕЧИ В ДРЕВНЕМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ.
В статье говорится о культуре речи Азербайджанского языка. С
этой точки зрения, изучается культура речи древних времѐн. В связи с
изучением темы научно-теоретические мысли обосновываются языком
фольклора, эпосом «Китаби Деде Горгуд», образцами из поэзии Низами
Гянджеви.
Ключевые слова: речь, культура, слово, язык, значение, мысль.
SUMMARY
SADAGAT HASANOVA
THE ARTICLE DEALS WITH CULTURE OF SPEECH
OF THE AZERBAIJANI LANGUAGE
From this point of view culture of speech in ancient time is analyzed.
Scientific – theoretical view point are grounded on samples taken from folklore
language, epos of ―Kitabi-Dada Gorgud‖ and poetry of Nizami Ganjavi.
Key words: culture, language, epos, poetry, Nizami Ganjavi
(AMEA-nın müxbir üzvü A.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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«MƏHSƏTĠ VƏ ƏMĠR ƏHMƏD»
DASTANI VƏ AZƏRBAYCAN MƏHƏBBƏT DASTANLARI
«Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanı birbaĢa XII əsr Gəncə təkkə-təsəvvüf,
xanəgah mühiti ilə bağlı dastandır. Bu mühit Azərbaycan məhəbbət
dastanlarının formalaĢdığı xalq sufizmi mühitindən fərqli olaraq, yazılı
ədəbiyyat, onun poetik sistemi, aparıcı linqvistik qəlibi olan fars dili ilə sıx
bağlı olmuĢdur. Lakin xanagahın sosial bazasını sənətkarlar zümrəsi – əsnaf
təĢkil etdiyi üçün bu mühit eyni zamanda Ģifahi ədəbi ənənələrlə sıx bağlı idi.
Əgər yazılı ədəbiyyat öz yaradıcısını yaddaĢında yazı ilə qeydə alırdısa, Ģifahi
ənənənin əsas yaddaĢlaĢdırma formulu dastan idi. Məhsətinin öz müasirləri
Xaqani və Nizamidən fərqli olaraq, xanəgahla bağlılığı onun adını həm yazılı
ənənədə, həm də Ģifahi ənənədə qorumuĢdur. Yazılı ənənə onun Ģeirlərini
əlyazmalarda qorumuĢ, Ģifahi ənənə isə adına dastan bağlamıĢdır.
Açar sözlər: Məhsəti, dastan, Əmir Əhməd, təkkə, təsəvvüf, xanəgah,
rübai, klassik ədəbiyyat
Hər bir yaradıcı Ģəxsiyyətin ədəbiyyat tarixindəki həqiqi mövqeyi və rolu
onun milli yaddaĢ tarixi ilə nə dərəcədə bağlı olması ilə müəyyənləĢir.
Sənətkarlar var ki, öz dövrlərində məĢhur olsalar da, sonrakı əsrlərdə onların
yaradıcılığına nədənsə maraq olmur. Həmin ədəbi subyektlərin yaradıcılığı
daha çox öz əsrinin aktual məsələləri ilə bağlı olur: əsrinin fövqünə qalxıb,
zamana, onun əsrləri, qərinələri hərəkətə gətirən yaddaĢ ritminə daxil ola
bilmir. Ədəbiyyat tarixi elmi də onları məhz ədəbiyyatın tarixi kimi qeydə alır.
Lakin elə sənətkarlar da vardır ki, onların yaradıcılığı zaman keçdikcə, əsrlər
ötdükcə yaĢamaqda, xatırlanmaqda, dəyər kəsb etməkdə, sonrakı əsrlərin ədəbi
zövqünü oxĢamaqda, yeni gələn nəsillərin ədəbi və elmi marağına səbəb
olmaqda davam edir. Nizami Gəncəvi kimi nəhəng sənətkarla bir ədəbi
epoxanı, eyni bədii zamanı bölüĢmüĢ XII əsr Ģairi Məhsəti Gəncəvi də belə
sənətkarlardandır.
Məhsəti Gəncəvinin varlığı milli yaddaĢa o qədər hopmuĢ, o dərəcədə
qarıĢmıĢdır ki, hətta sənətkarın insani mövcudluğu, real olaraq yaĢayıbyaĢamaması haqqında elm tarixində Ģübhələr yaranmıĢdır. Maraqlıdır ki, belə
bir Ģübhə sözü gedən ədəbi zamanın Xaqani ġirvani, Nizami Gəncəvi kimi
məĢhur sənətkarları haqqında heç zaman yaranmadığı kimi, bu Ģairlər qədər
məĢhur olmayan Əbülüla Gəncəvi, Fələki ġirvani, Mücirəddin Beyləqani və s.
kimi sənətkarlar haqqında da yaranmamıĢdır. Lakin Məhsəti haqqında Ģübhə
yaranmıĢdır. Gerçək tarixi faktlar, real ədəbi nümunələrlə iĢləyən ədəbiyyat
tarixçiləri Məhsətinin əlyazmalarda qorunub qalmıĢ adı və əsərlərinə əsaslanıb
onun haqqında, təbii olaraq, gerçək bir sənətkar kimi söhbət açmıĢlar. Bu
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yanaĢma tamamilə elmidir. Çünki əlyazmalarda Məhsəti adına gəlib çatmıĢ
rübailər hətta Xəyyam və digər rübai Ģairlərinin əsərlərinə qarıĢmıĢ olsa da,
onlar yenə də real bir sənətkarın varlığından soraq verir. Çünki heç bir
yaradıcılıq öz-özünə, real yaradıcı subyekt olmadan meydana çıxmır. Məhsəti
rübailəri də onların Məhsəti adlı yaradıcısı olmadan meydana çıxa, o cümlədən
cazibə mərkəzi kimi zaman-zaman baĢqa rübai sənətkarlarının, xüsusilə də
Xəyyamın rübailərini öz bədii orbitinə daxil edə bilməzdi. Məsələnin bu tərəfi
sırf ədəbiyyat tarixçilərinin sahəsidir. Məsələnin ən maraqlı tərəfi onun adının
və Ģəxsiyyətinin Ģübhə altına alındığı məqamdır.
Məhsəti özünün məlum nəhəng və nəhəng olmayan müasirlərindən fərqli
ədəbi tale yaĢamıĢdır. O, öz Ģəxsi və ədəbi kimliyi ilə milli yaddaĢın fərqli
laylarına daxil olmuĢ, ədəbi mövcudluğun – ədəbi varolmanın yazılı ədəbiyyat
kodunu aĢaraq dastan, əfsanə, rəvayət, mif koduna daxil olmuĢdur. Bu kod
artıq folklorĢünasların sahəsidir. Sənətkarın adı ilə bağlı «Məhsəti və Əmir
Əhməd» dastanı, məsələyə yanaĢmanın ədəbiyyatĢünaslıq və folklorĢünaslıq
yanaĢmalarını birləĢdirsək, milli yaddaĢın Ģairə haqqında yaratdığı bir
«ədəbiyyat tarixi»dir.
«Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanı folklorĢünaslar tərəfindən
öyrənilməmiĢdir. Məsələnin çətinliyi iki faktorla bağlıdır: əlyazma və fars dili
faktorları ilə. Hər iki faktor ədəbiyyat tarixinə aiddir. Dastanın aralarında
müəyyən fərq olan bir neçə əlyazması vardır. Yeri gəlmiĢkən, bu dastanın
izahlı təsvirini vermiĢ prof. Rəfael Hüseynov süjet dinamikasını izləyərkən
müxtəlif nüsxələrin daha təfərrüatlı, daha dolğun motivlərinə müraciət etmiĢ və
bu nüsxələr əsasında dastanın elmi-tənqidi mətninin hazırlanması zərurətini
dəfələrlə vurğulamıĢdır. Müxtəlif nüsxələrin müqayisəsi yolu ilə elmi-tənqidi
mətnin hazırlanması ədəbiyyat tarixçilərinin vəzifəsidir. FolklorĢünaslıqda
variantların müqayisəsi ilə vahid variantın, yəni elmi-tənqidi mətnin
hazırlanması folklor mətni anlayıĢının təbiətinə zidd hesab olunur. Folklor
nümunəsinin istənilən variantı özü ilə müqayisədə daha dolğun, daha təfərrüatlı
variantın olub-olmamasından asılı olmayaraq, bütöv, bitkin, tam mətn hesab
olunur. Çünki folklor mətni daim situasiya faktoru ilə bağlıdır. Söyləyici
yaddaĢında daha geniĢ, daha təfərrüatlı Ģəkildə mövcud olan bir dastan
situasiyadan, yəni zaman limitindən, tamaĢaçı zövqündən, ifaçılıq ovqatından,
ümumən müxtəlif səbəb və Ģərtlərlə müəyyənləĢən Ģəraitdən asılı olaraq, ən
müxtəlif variantlarda söylənə bilər. Digər tərəfdən, «Məhsəti və Əmir Əhməd»
dastanının fars dilində olması onu bir qayda olaraq azərbaycandilli dastanlarla
iĢləyən folklorĢünaslarımızın diqqətindən kənarda qoymuĢdur.
Qeyd etmək istəyirik ki, günü bu gün «Məhsəti və Əmir Əhməd»
dastanının nə müxtəlif nüsxələr əsasında hazırlanmıĢ elmi-tənqidi mətni, nə də
peĢəkar tərcüməsi ortada yoxdur. Bu baxımdan bizim buradakı tədqiqatımız da
«Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanının Azərbaycan məhəbbət dastanları ilə
bütün mümkün kontekstlərdə müqayisəli tədqiqi deyildir. Biz burada problemə
daha çox ümumtipoloji kontekstdə baxmağa çalıĢacağıq. Belə bir ümumtipoloji
kontekstdə baxıĢ olmasa, biz bu dastanın Azərbaycan Ģifahi dastançılıq
ənənəsinin genetik faktı kimi təhlil olunma imkanı haqqında qəti bir fikir
söyləyə bilmərik.
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«Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanının ən qabarıq janr əlaməti onun bir
rübai dastanı olmasıdır. Dastanda rübai janrı, rübaidən istifadə o dərəcədə
qabarıqdır ki, hətta bəzən rübailər dastanın poetik struktur məntiqinə tabe
olmaq əvəzinə, dastan özü rübailərin məntiqinə tabe olmuĢdur. Prof.
R.Hüseynov yazır ki, «Məhsəti və Əmir Əhməd» əsərinə müəyyən Ģərtiliklə
elə rübailər dastanı da demək olar. Çünki bütün dastan boyu səpilmiĢ rübailər
ilk baxıĢda bu fikri oyadır ki, əsərin məqsədi yalnız Məhsəti və Əmir Əhmədin
sevda tarixçəsini oxucuya çatdırmaq deyil, bəlkə də, bu münasib süjetdən
istifadəylə rübainin rəngarəng tematikalı əlvan xəritəsini nümayiĢ etdirməkdir
(1, s. 175).
Rübai 70-ci illər sovet ədəbiyyatĢünaslıq lüğətində Ģərq xalqlarının lirik
poeziyasının ən geniĢ yayılmıĢ Ģeir formalarından biri kimi təqdim
olunmuĢdur. O, bir qayda olaraq fəlsəfi məzmuna malik dördlükdür: birinci,
ikinci və dördüncü misralar həmqafiyə, üçüncü misra sərbəst olur. Bəzən
qafiyədən sonra rədif gəlir. Türk ədəbiyyatında Zəhirəddin Babur, Ġran
ədəbiyyatında Ömər Xəyyam rübainin qəbul olunmuĢ ustadlarıdır (2, s. 338).
Ümumiyyətlə, rübai farsdilli ədəbiyyata məxsus dördlük janrıdır. Bir
milli janr olaraq fars poetik düĢüncə modelini əks etdirir. Rübainin bir poetik
deyim məxrəci kimi melodik strukturu Azərbaycan aĢığına, onun sazına,
oxuduğu avazın vəzn və ritminə yaddır. Azərbaycan aĢığı öz ağzını heç vaxt
rübai məxrəcində açmamıĢdır. Milli məhəbbət dastanlarımızda qoĢma, gəraylı,
divani, müxəmməs, ustadnamə, təcnis və s. kimi janrlardan, janriçi və janrüstü
növlərdən istifadə olunmuĢdur. Amma Ģifahi ədəbiyyatımızda öz formal
strukturu etibarilə rübaiyə oxĢayan bitkin dördlük forması var. Bu – bayatıdır.
Qeyd edək ki, dastançılıq ənənəsində «YaxĢı-Yaman», «AĢıq və YaxĢı» adlı
bayatılı dastanlar vardır. Lakin bayatı Azərbaycan Ģifahi poetik düĢüncəsinə
məxsus milli dördlük formasıdır. Onun tarixi türk poetik düĢünəsinin
dərinliklərinə, ilkin qaynaqlarına gedib çıxır. Rübai və bayatı dördlük Ģeir
formaları kimi bir-birinə yad poetik modellərdir. Rübai farsdilli Ģeir forması,
bayatı türkdili Ģeir formasıdır. Bayatının el-aĢıq yaradıcılığında yeri o qədər
sabit və əvəzolunmazdır ki, prof. S.P.Pirsultanlı XVII əsr bayatı sənətkarı Sarı
AĢığı Azərbaycan ədəbiyatının bayatı qanadı, XIX əsr sənətkarı AĢıq Ələsgəri
qoĢma qanadı adlandırmıĢdır (3, s. 42).
«Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanının əldə olan nüsxələri XV-XVI
yüzillərin məhsuludur». Lakin bu məlumatı verən prof. R.Hüseynovun
qənaətinə görə, «XII-XIII yüzillərdə bu əsər daha gerçəkçi bir təhkiyəyə malik
imiĢ. Onillər adladıqca bu əsər ənənəvi dastan ülgülərinə uyğunlaĢdırılmıĢ,
içərisindəki əhvalatların salnamə dəqiqliyi dastan Ģərtiliyi müstəvisinə tabe
edilmiĢdir. Aydındır ki, belə dəyiĢmələr zamanı təzə variantların yarandığı
epoxanın müəyyən cizgiləri, ovqatları, hadisələri də münasib məqamlara
pərçim edilə bilir. Bunun üzündən də bəzən araĢdırıcını heyrətə salan, hərdən
çaĢ-baĢ qoyan anaxronizmlər, tarixi uyğunsuzluqlar törəyir» (1, s. 165).
Burada bizim diqqətimizi cəlb edən bu dastanın yaranma üsulu və
anaxronizmlər məsələləridir. Prof. X.Yusifli yazır ki, hələ sağlığında qüdrətli
rübai ustası kimi tanınmıĢ Ģair haqqında müxtəlif rəvayətlər uydurulmuĢ, onlar
get-gedə «Əmir Əhməd və Məhsəti» adlı anonim bir əsərin yaranması ilə
nəticələnmiĢdir (4, s. 103).
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Qeyd edək ki, məĢhur bir sənətkar kimi Məhsətinin Ģəxsiyyəti və
yaradıcılığı ətrafında öncə rəvayət haləsinin yaranması, sonra bu rəvayətlərin
epik baxımdan tədriclə böyüyərək dastanlaĢması Ģifahi ədəbi düĢüncənin
qanunauyğunluğudur. Məhsəti haqqında rəvayətlərin və ümumən «rəvayət» adı
altında «söz-söhbət», «əhvalat», «dedi-qodu», «qeybət», «uydurma»,
«gülməcə», «hikmət», «ibrət», «nəsihət», «böhtan», «rəğbət» və s. kimi aktualkommunikativ «janrlarda» epik mətnlərin yaranması üç cəhətdən soraq verir:
Birincisi, Ģairənin məĢhurluğundan;
Ġkincisi, Ģairənin məhz ədəbiyyat adamı olmasından;
Üçüncüsü, Ģairənin Ģifahi xalq yaradıcılığı çevrələri ilə bağlı olmasından.
Birinci cəhətlə bağlı qeyd edək ki, bütün məĢhur adamlar ətrafında
aktual-kommunikativ sistemin mümkün janrlarında mətnlər yaranır. Həmin
mətnlər də öz növbəsində iki emosiyanı ifadə edir: mənfi və müsbət münasibət
daĢıyan mətnlər. Həmin mətnlər ümumən reallığa və bu reallığı yaradan real
Ģəxsə isnad olunduğu üçün bötövlükdə rəvayət kateqoriyasına aid olunur.
Ġkinci cəhətlə bağlı qeyd edək ki, məĢhur bir adam haqqında yaranmıĢ
rəvayətlərin dastanlaĢa bilməsi üçün onun ya ümummilli qəhrəman, ya da
«ümummilli» ədəbiyyat adamı olması Ģərtdir. Belə ki, xalq onun həyatında
taleyüklü rol oynayan igidləri öz qəhrəmanlıq yaddaĢında dastanlaĢdırır.
Məhsəti isə bir qılınc qəhrəmanı yox, Ģairə, tanınmıĢ ədəbiyyat adamı
olmuĢdur.
Üçüncü cəhətlə bağlı qeyd edək ki, ədəbi yaddaĢ hər məĢhur sənətkarı
dastan qəhrəmanına çevirmir. Məsələn, Nizami, Xaqani və digər məĢhur
sənətkarlarla bağlı dastan məlum deyildir. Amma Məhsəti haqqında dastan var.
Bunun səbəbi Məhsətinin məhz Ģifahi xalq yaradıcılığı çevrələri ilə bağlı
olmasındadır. Ədəbiyyat milli ictimai Ģüur forması kimi yaddaĢdır. Yazılı
ədəbiyyat öz yaradıcılarını yazı ilə yaddaĢlaĢdırır. Nizami, Xaqani və s. kimi
sənətkarların adı ədəbiyyatın tarixinə məhz yazı ilə yazılmıĢdır. Lakin
Məhsətinin yazılı ədəbiyyat nümayəndəsi olmasına baxmayaraq, onun
haqqında dastan da yaradılmıĢdır. Təbii ki, öz dövründə Xaqani və
Nizami haqqında da rəvayət kateqoriyasına aid edilə biləcək müxtəlif
söhbətlər, əvalatlar və s. olmuĢdur. Lakin ədəbi yaddaĢ onlar haqqında olan
rəvayətləri yox, məhz Məhsəti haqqında olan rəvayətləri dastana qədər inkiĢaf
etdirmiĢdir. Bunun səbəbi Ģifahi ədəbi yaddaĢ – Ģifahi xalq yaradıcılığı ilə
bağılıdır. Yalnız Ģifahi ədəbiyyat onun inkiĢafında çox böyük rol oynamıĢ
sənətkarların həyatını dastanlaĢdırır. Demək, buradan belə bir nəticə çıxarmaq
olar ki, Məhsəti hər hansı formada Ģifahi xalq yaradıcılığı ənənəsi ilə bağlı
olmuĢdur. Bu, çox maraqlı məqam bizə bir sıra fikirlər söyləməyə imkan verir:
Birincisi, Məhsəti rübai sənətkarıdır. Türkdilli Ģairlər də rübai yazmıĢlar.
Lakin Məhsəti öz rübailərini fars dilində yazmıĢ və onun rübailəri məhz
farsdilli ənənədə dastanlaĢmıĢdır. Əgər belə ehtimal etsək ki, bu dastan Ģifahi
xalq yaradıcılığını əks etdirir, onda biz farsdilli Ģifahi mühitdən, baĢqa sözlə,
farsdilli bir xalqın Ģifahi Ģəkildə yaratdığı dastandan danıĢmalıyıq. Ancaq bu
halda «Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanı heç cür Azrbaycan dastanı hesab
oluna bilməz. Lakin dastanın poetik məkan və zaman sistemi onu birmənalı
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Ģəkildə Azərbaycana bağlayır. Demək, dastan Azərbaycanda yaranmıĢdır.
Azərbaycanda isə farsdilli Ģifahi dastanyaratma ənənəsi olmamıĢdır.
Digər tərəfdən, dastan bizə Ģifahi ənənədə yox, yazılı ənənədə –
əlyazmada gəlib çatmıĢdır. Bu, o deməkdir ki, biz həmin dastanının yarandığı
mühiti və bununla həm də Məhsətinin bağlı olduğu mühiti yazılı ənənə ilə
Ģifahi ənənənin qovuĢduğu məkanda axtarmalıyıq. Bu məkan nə sırf yazılı
ədəbiyyat məkanı, nə də sırf Ģifahi xalq ədəbiyyatı məkanı yox, hər ikisinin
arasında körpü rolunu oynayan, peĢəkar yazılı ədəbiyyatla xalqın Ģifahi ədəbi
yaradıcılıq normalarını qovuĢduran təkkə-təsəvvüf ədəbiyyatının yarandığı və
yaĢadığı mühitdir. «Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanı bir tərəfdən özünün
təsəvvüfi-irfvani simvolikası, digər tərəfdən açıq təhkiyə kodu ilə verilmiĢ
təsəvvüfi epik məkan-zaman obrazları ilə məhz təkkə-təsəvvüf mühitinə
bağlıdır. Bu baxımdan, «Gəncəli Məhsətinin yaĢadığı, əliqələmli olduğu
çağlarda artıq neçə əsr idi ki, təsəvvüf fəlsəfi-dini bir cərəyan kimi söz
sənətində dərin riĢələr atmıĢdır», – deyən prof. R.Hüseynov da təsdiq etmiĢdir
ki, «Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanını təsəvvüf modeli üzrə açıqlamaq
məqsədəuyğundur (1, s. 185).
Ġkincisi, Məhsəti haqqında bu dastan onun rübailəri əsasında sonradan
tərtib olunmuĢdur. Bunu həm dastandakı anaxronizmlər, həm də Azərbaycan
məhəbbət dastançılığı ənənəsi təsdiq edir. Prof. M.Təhmasib Azərbaycan xalq
dastanlarının müxtəlif yaranma üsullarından bəhs edərkən göstərir ki,
dastanlarımızın bir qismi Ģəxsən dastan yaratmamıĢ sənətkar aĢıq-Ģairlərin
Ģeirlərinin baĢqaları tərəfindən dastanlaĢdırılması yolu ilə yaradılmıĢdır. Alimə
görə, bu qrupa daxil olan dastanların yaradılmasında iki üsuldan istifadə
olunmuĢdur:
Birincisi, bədahətən söz demək qabiliyyətinə malik bütün görkəmli
aĢıqların tərcümeyi-halı müxtəlif əhvalatlar, macəralarla dolu olur. Belə aĢıqlar
çox gəzir, çoxları ilə görüĢüb-deyiĢir, çox zaman da özünə qürrələnənlər
tərəfindən deyiĢməyə dəvət olunur. Hər belə deyiĢmə isə bir əhvalat, bir
macəra kimi dillərə düĢür, rəvayət Ģəklini alır, hətta ustad aĢıqlar «mərd
ərənlərin, ustadların baĢına gəlmiĢ» bu əhvalatları öz Ģagirdlərinə bir dərs kimi
keçir, əbədiləĢdirirlər.
Ġkincisi, müəyyən bir aĢığın, aĢıq tərzində yazan Ģairin ya xəyali, ya da
real sevgilisi haqqında demiĢ-yazmıĢ olduğu Ģeirlər aĢıqlar içərisində çox
bəyənilir, yaddan çıxmasın deyə dastançılar tərəfindən uyğun bir süjet
ətrafında birləĢdirilib dastan Ģəklinə salınır. Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy
Zakir, Mehdi bəy ġəqaqi, Natəvan və digər görkəmli Ģairlərimizin adı ilə bağlı
olan dastanlar bu qrupa daxildir. Çox yaxın keçmiĢdə yaĢamıĢ bu
Ģəxsiyyətlərin özlərinin dastan-poema yazdıqlarını xəbər verən yoxdur.
Dastanlar isə vardır (5, s. 93-95).
Təbii ki, Məhsəti haqqında onun rübailəri əsasında yaradılmıĢ «Məhsəti
və Əmir Əhməd» dastanını aĢıqlar yaratmasalar da, bu dastanın da yaradılması
oxĢar Ģəkildə baĢ vermiĢdir. Yəni Məhsəti də bədahətən söz demək
qabiliyyətinə malik görkəmli sənətkar idi. Onun da tərcümeyi-halı müxtəlif
əhvalatlar, macəralarla dolu olmuĢdur. ġahın sarayına gedib-gəlir, orada
müxtəlif sənətkarlarla qarĢılaĢır, deyiĢirdi. Üstəlik qadın olması, bir qadın kimi
kiĢi sənətkarlarla eyni ədəbi meydanda söz güləĢdirməsi, dövrünün məĢhur
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sənətkarlarından hesab olunması onu həm yüksək dairələrdə, həm də xalq
arasında məĢhur etmiĢ, haqqında ən müxtəlif məzmuna malik əhvalatlar,
söhbətlər, rəvayətlər yaranmıĢdı. Məhz həmin rəvayətlər Ģairə haqqında
sonradan yaradılmıĢ «Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanının bünövrəsini və əsas
materialını təĢkil etmiĢdir. Digər tərəfdən, «müəyyən bir aĢığın, yaxud aĢıq
tərzində yazan Ģairin ya xəyali, ya da real sevgilisi haqqında demiĢ-yazmıĢ
olduğu Ģeirlərin digər aĢıqlar içərisində çox bəyənilib, yaddan çıxmasın deyə,
dastançılar tərəfindən uyğun bir süjet ətrafında birləĢdirilib dastan Ģəklinə
salındığı və yaĢadıldığı kimi», Məhsətinin də Əmir Əhməd haqqında, eləcə də
əsnafı– sənətkarlar zümrəsini təmsil edən insanlar haqqında söylədiyi xəyali
sevgilər haqqında Ģeirlərin də unudulmaması üçün sonrakı sənətkarlar onları
«uyğun bir süjet ətrafında birləĢdirib dastan Ģəklinə salmıĢ və yaĢatmıĢlar».
M.H.Təhmasibin bu kontekstdə Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir,
Mehdi bəy ġəqaqi, Natəvan və digər görkəmli Ģairlərin haqqındakı dastanlara
iĢarə etməsi tamamilə səciyyəvidir. Belə ki, bu sənətkarların heç biri özü
dastan yaratmasa da, haqlarında dastanlar vardır. Bu məsələ bizə Məhsəti
haqqında yaradılmıĢ dastanla bağlı fikir yürütməyə imkan verir.
Adları çəkilən sənətkarlar həm yazılı ədəbiyyat ənənəsi, həm də Ģifahi
xalq Ģeiri ənənəsi ilə bağlı olmuĢlar. Yəni onlar həm əruzda, həm də hecada
yazıb-yaratmıĢlar. Ədəbiyyat tarixində onların yaradıcılığı yazılı ədəbiyyatda
xalq Ģeiri üslubuna aid edilir. Onlar qələm Ģairləri kimi yazılı əldəbiyyata aid
edilirlər. Lakin heca vəznində yazdıqları Ģeirlərlə həm də el-aĢıq yaradıcılığına
bağlıdırlar. Əslində, bu sənətkarlar yazılı ədəbiyyatla Ģifahi ədəbiyyatın, əruzla
hecanın qovuĢduğu ortaq bir məkana aiddirlər. Bu cəhətdən onların ədəbiyyat
tarixindəki yeri ilə Məhsətinin yeri arasında bir oxĢarlıq vardır. Məhsəti Xaqani
və Nizami kimi yazılı ədəbiyyat nümayəndəsi olsa da, haqqında yaradılmıĢ
dastan onun həm də Ģifahi yarıdıcılıq ənənələri ilə bağlı olduğunu göstərir.
Məhsətinin bağlı olduğu bu mühit nə sırf yazılı ədəbiyyat məkanı, nə də sırf
Ģifahi xalq ədəbiyyatı məkanı yox, bunları ortaqlaĢdıran, hər ikisinin arasında
körpü rolunu oynayan, peĢəkar yazılı ədəbiyyatla xalqın Ģifahi ədəbi
yaradıcılıq normalarını qovuĢduran təkkə-təsəvvüf ədəbiyyatı mühiti olmuĢdur.
Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir, Natəvan təkkə-təsəvvüf sənətkarları
olmasalar da, onların yaradıcılığında Ģifahi və yazılı ədəbiyyat normaları birbirinə qovuĢmuĢdur. Onların poeziyası bir tərəfdən el-aĢıq Ģeirinə, o biri
tərəfdən əruz Ģeirinə bağlıdır. Əgər bu sənətkarlar heca Ģeirinə bağlı
olmasaydılar, hecada Ģeir yazmasaydılar, onlar haqqında dastanlar yaranmazdı.
Çünki Azərbaycan aĢığı özünün bütün tarixi boyunca ağzını yalnız heca
üstündə açmıĢdır. Azərbaycan aĢığı ona yad olan əruz ənənəsini bilmədiyi üçün
böyüklüyünü qəbul etdiyi, məĢhurluğu önündə baĢ əydiyi Xaqani, Nizami,
Füzuli kimi sənətkarlar haqqında dastan yarada bilməmiĢdir. Azərbaycan
aĢığının ġərq ədəbiyyatı tarixində Nizami tərəfindən məĢhurlaĢdırılan Leyli və
Məcnun haqqında yaratdığı dastanda da nə Nizaminin adı çəkilmir, nə də
Füzulidən bircə beyt verilmir. Səbəb odur ki, əruz deyilən ənənə Ģifahi aĢıq
yaradıcılığı üçün tamamilə qapalı məkan idi. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan
aĢıqları Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir, Natəvan haqqında dastanları
onların əruzda yazdıqları Ģeirlər əsasında yox, məhz hecada yazdıqları Ģeirlər
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əsasında yaratmıĢlar. Çünki aĢıq qoĢduğu dastanı sazla ifa edirdi. Azərbaycan
aĢıq musiqisi sistemində əruz Ģeirinə uyğun gələn hava yoxdur. Əruz Ģeirini
sazla oxumaq mümkün deyil.
Bax bu məqamda çox maraqlı bir sual meydana çıxır: bir halda ki
Məhsətinin fars dilində qoĢduğu rübailər, təbii olaraq, əruz vəznindədir, onda
bu dastan harada və hansı sənətkarlar tərəfindən yaradılmıĢdır?
Dastanı kimlərin yaratması sualının bir tərəfi mabahisəsiz aydındır:
«Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanı heca vəznini təmsil edən aĢıqlar tərəfindən
yaradılmamıĢdır. Yəni bu dastanı ağzını qoĢma-gəraylı üstündə açan, el
məclislərində gecədən sübhədək «Abbas-Gülgəz»i, yaxud «Tahir-Zöhrə»ni,
yaxud da «Əsli-Kərəm»i danıĢıb sona çatdıra bilməyən, qalanını sonrakı
gecələrdə ifa edən aĢıqlar yaratmamıĢlar. Bu aĢıqlar fars dilində deyilmiĢ
rübailər əsasında dastan yaratmağa qabil deyildilər. Çünki belə bir ənənənin
özü onlara yad idi. Lakin belə hesab edirik ki, «Məhsəti və Əmir Əhməd»
dastanını ümumiyyətlə Azrbaycan aĢıq yaradıcılığı ənənəsindən ayırmaq
mümkün deyildir. Çünki bizim fikrimizcə, bu dastanı ağzını el-aĢıq Ģeiri
üslubunda, heca vəzni üstündə açan aĢıqlar yox, onların təkkə-təsəvvüf
ocaqlarındakı sələfləri olan aĢiqlər yaratmıĢdılar.
Tədqiqatlara görə, aĢiqlikdən aĢıqlığa gələn yol üç mərhələdən keçib:
1. XI-XVI əsrlər. Sufi-dərviĢ mərhələsi: bu dövrdə onlar fəlsəfədə və
poeziyada zəngin inkiĢaf dövrü keçiblər. Təriqətin estetik əsaslarını
hazırlayıblar;
2. XVI əsrin əvvəlindən XVIII əsrin ortalarınadək. Haqq aĢiqi mərhələsi:
Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə sufi-dərviĢlər (təkkə Ģairləri) saraya dəvət
olunurlar, dövlətin ideoloji-mədəni iĢlərində aktiv Ģəkildə iĢtirak edirlər.
Həmin dövrdə onlar dövlət tərəfindən himayə olunublar;
3. Səfəvi hakimiyyətindən sonrakı dövr. XVIII əsrin II yarısından
günümüzə qədər. Sənətkçilik mərhələsi: aĢıq sənətkar satutusuna keçir.
Bu üç mərhələnin birincisində mistik-estetik funksiya, ikincisində mistikideoloji funksiya, üçüncüsündə isə estetik-əyləndirmə funksiyası aparıcı
mövqedədir (6, s. 76).
«Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanı həm epik məkan, həm bədii zaman,
həm ideya-məzmun, həm də funksional mahiyyətinə görə birinci mərhələ, yəni
XI-XVI əsrlərlə bağlıdır. Prof. R.Hüseynovun əvvəldə verdiyimiz fikrinə
burada yenidən üz tuturuq. O yazır: «Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanının əldə
olan nüsxələri XV-XVI yüzillərin məhsuludur. Qənaətim budur ki, XII-XIII
yüzillərdə bu əsər daha gerçəkçi bir təhkiyəyə malik imiĢ» (1, s. 165).
Demək, tədqiqatçı dastanın yaranma və yazılı Ģəkildə son qeydə alınma
dövrünü XII-XVI əsrlərlə hüdudlandırır. Bu isə aĢiqlikdən aĢıqlığa gedən
yolun birinci mərhələsidir. Digər tərəfdən, XVI əsrin əvvəlindən XVIII əsrin
ortalarınadək olan dövrü əhatə edən ikinci mərhələ üçün bu dastan öz
əhəmiyyətini itirir. Çünki təsəvvüf modelində və ana dilində milli dövlətçilik
ideyalarını reallaĢdırmağı qarĢısına məqsəd kimi qoyan səfəvi sarayı üçün
onların milli ideologiyasından tamamilə uzaq olan, üstəlik fars dilində
qoĢulmuĢ «Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanı aktual ola bilməzdi.
Beləliklə, «Məhsəti və Əmir Əhməd»» dastanı XII-XVI əsrlər ərzində
yaranmıĢ və yazıya alınmıĢdır. Bu dövrdə təsəvvüfün mövcud ortodoksal
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islami normaların əksinə olan heterodoks dəyərlərini təbliğ edən və bu
normalar əsasında həyat sürən, öz əxlaqi-mənəvi dəyərləri, sənətçi-musiqiçi
həyat tərzi və davranıĢları ilə rəsmi ictimai dairələrdə, sarayda və xalq arasında
çox məĢhur olan, azad ruhlu, humanist fəlsəfi-ictimai ideyaları tərənnüm edən,
öz rübai yaradıcılığı ilə dövrünün məĢhur sənətkarları ilə bir sırada dayanan
Ģairə kimi haqqında çoxsaylı söz-söhbət, əhvalat, dedi-qodu, lətifə, məcarə,
hekayət, rəvayət və s. yaranan Məhsəti təkkə-təsəvvüf ocaqları, xərabatla sıx
Ģəkildə bağlı olmuĢdur. Ġctimai ideologiyada zahidlə abidin, rindlə Ģeydanın,
ariflə ruhaninin, sufi ilə üləmanın qarĢı-qarĢıya durduğu, döyüĢdüyü və bu
savaĢın ictimai həyatın, demək olar ki, bütün səviyyələrini əhatə etdiyi bir
dövrdə xərabatla məscid iki döyüĢən ideologiyanın qərərgahları idi. XərabatMəscid qarĢıdurması «Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanının epik-ideoloji,
təsəvvüfi-fəlsəfi konfliktinin əsasını təĢkil edir. Məhsəti xərabatda həqiqi aĢiq
– haqq aĢiqi, məsciddə dinsiz kafir sayılırdı. Onun haqqında xalq arasında
gəzən saysız-hesabsız rəvayətlər də Ģairəyə olan bu ikili münasibəti əks
etdirirdi. Xərəbat onu öz rəvayətlərində tərənnüm edir, məscid – lənətləyirdi.
Hətta Məhsətinin rübailəri əsasında yaranmıĢ, ümumən onu tərənnüm edən
«Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanının özündə də bu ikili münasibətin izləri
qorunmuĢdur. Dastanın əlyazmasındakı təhkiyəçi-dastançının «Deyirlər ki,
Məhsəti gözəl oğlanlarla eĢqbazlıq etmiĢdir və onların gözəlliyinə Ģeirlər həsr
etmiĢdir» cümləsini Ģərh edən prof. R.Hüseynov yazır ki, müəllif hər halda
məsuliyyəti öz üstünə götürmür, Məhsətinin əxlaqına qaryaxma kimi görünə
biləcək bu fikri baĢqalarının söylədiyini yazır (1, s. 168).
ġübhəsiz ki, Məhsətini dinsiz, kafir, əxlaqsız kimi təbliğ edən çevrələr
onun xatirəsini əbədiləĢdirəcək dastan yaratmazdılar. Dastan Məhsətidən sonra
xərabat mühitində, təkkə-təsəvvüf ocaqlarında yaranmıĢdır. Məntndəki
anaxronizmlər dastanın yaranmasında Məhsətinin Ģəxsən iĢtirakının olmadığını
sübut edir.
Azərbaycan xalq dastançılığı ənənəsindən məlumdur ki, məĢhur bir el
Ģairinin, yaxud aĢığın Ģeirləri əsasında sonradan yaradılmıĢ dastanlarda bir çox
hallarda Ģeirlərin məzmunu ilə süjetin məzmunu arasında uyğunsuzluq,
anaxronizmlər (zaman nizamsızlığı) olur. Çünki baĢqasının hazır Ģeirləri
əsasında sonradan dastan yaradan aĢıq iki müxtəlif mətn sistemini bir-birilə
uğunlaĢdırmalı olur: hazır Ģeirləri və ənənəvi dastan süjetini. Bu halda uyğun
gəlməyən məqamların olması təbiidir. «Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanında
da belə anaxronizmlər var.
Dastanda deyilir ki, Ģahın məclisinə gecikən Məhsəti gecikmə haqqında
Ģahın qoyduğu Ģərtə uyğun olaraq üç buynuz Ģərab içmək məcburiyyəti
qarĢısında qalır. O, iki buynuz içsə də, üçüncünü içə bilmir və deyir:
«Ey Ģah, sənə mədhü sənalar dediyim yetər,
Bu biçarə qadının sənə dua etməsi bəsdir.
Mən öküz deyiləm, mənə buynuz yaramaz,
Əgər öküz oldumsa da, iki buynuz kifayət edər.
Gəncə Ģahı Məhsətidən bu rübaini eĢidəndə çox bəyənir, Məhsətiyə üz
tutub «Ģərab içdiyin o cam sənin olsun», – deyir. Və bu camın ayağı qiymətli
daĢlarla bəzədilibmiĢ. Məhsəti camı kənizinə verir ki, evə aparsın» (1, s. 167).
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Dastandan bu parçanı və rübaini tərcümə etmiĢ prof. R.Hüseynov
uyğunsuzluğa diqqət yetirərək yazır ki, Məhsəti buynuzdan Ģərab içir. Amma
rübaidə «buynuz» deyilsə də, mətndə Ģah Ģairəyə indicə Ģərab içdiyi camı
bağıĢlayır. Rübai ilə qoĢma əhvalatın uyğunsuzluğu göz qabağındadır (1, s.
168).
Əlbəttə, «Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanı ilə Azərbaycan məhəbbət
dastanlarının köklü-köməcli müqayisəsi müstəqil bir monoqrafiyanın
mövzusunu təĢkil edəcək dərəcədə böyük və aktual problemdir. Bu cəhətdən
burada problemin indiki qoyuluĢu üçün aktual olan məqamlara diqqət
verəcəyik.
Ġlkin müĢahidələr göstərir ki, Məhsəti haqqındakı dastanla Azərbaycan
məhəbbət dastanlarını birləĢdirən cəhətlər kifayət qədər olduğu kimi, ayıran
cəhətlər də kifayət qədərdir. Onlara diqqət edək.
Ġstər «Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanı, iəstərsə də orta əsrlər
Azərbaycan məhəbbət dastanları təsəvvüfi-irfani eĢq ideyası ilə sıx Ģəkildə
bağlıdır.
Azərbaycan məhəbət dastanlarında olduğu kimi, Məhsəti haqqındakı
dastanda da butavermə motivi var. Prof. M.Cəfərli yazır ki, buta məhəbbət
dastanlarında formasından asılı olmayaraq, mütləq süjet hadisəsinə çevrilir və
müxtəlif semantik qatlar Ģəklində qurulur. Bu mənada buta bir tərəfdən
sevgilini bildirir, o biri tərəfdən Allahı simvolizə edən obrazdır, baĢqa tərəfdən
dastan qəhrəmanının əldə etməyə çalıĢdığı dastan dəyəri– kosmik dəyərdir.
Haqqa aĢiqlik butadan baĢlanır. Nə qədər ki, buta yoxdur, haqq aĢiqi də
yoxdur. Butvermə ilə qəhrman «haqq aĢiqi»nə çevrilir (7, s. 77-78).
Qeyd edək ki, butavermə məhəbbət dastanlarının süjetini baĢlanğıcdan
sona qədər çevrələyən epik kompleksdir və müxtəlif obraz-elementlərdən təĢkil
olunur. Ġlk butavermə aĢiqin doğuluĢu ilə bağlıdır. Dastanlarda qəhrəman özü
Allahın kərəmi, verdiyi buta payı kimi dünyaya gəlir.
Məhsəti haqqında dastanda da «Gəncə xətibinin oğlu olmurmuĢ. O, çoxlu
xeyrat verir, dualar edir və nəhayət ki, Allah ona gözəl bir oğlan əta edir.
UĢağın adını Əmir Əhməd qoyurlar» (1, s. 170).
Məhəbbət dastanlarında qəhrəmanlar yuxuda buta alıb haqq aĢiqlərinə
çevrilirlər. Məhsəti haqqında dastanda bu motivin maraqlı bir variantını
müĢahidə edirik. Dastanda göstərilir ki, böyüyüb 19 yaĢına çatmıĢ Əmir
Əhməd bir gecə namazını qılıb yatır və yuxusunda görür ki, cənnətə girib.
Əlində cam tutmuĢ bir huri onun qarĢısına çıxır və «ey, Puri-Xətibi-Gəncə, bu
camı əlimdən alıb iç», – deyir. Əmir Əhməd camı alıb içir və həmin dəqiqə də
o hurinin camalının sərməsti olur» (1, s. 170).
Prof. R.Hüsenov yazır ki, bu motiv– eĢq badəsi içmək, buta verilməsi,
hələ üzünü görmədiyi gözələ bir gəncin yuxuda aĢiq olub sonradan görüĢməsi
nağıl və dastanlarımızda daimi qonaqdır (1, s. 170).
Məhəbbət dastanlarında gələcək sevgilisini buta almıĢ aĢiq qəhrəmanla
onun atasının arasında, bir qayda olaraq, buta haqqında poetik dialoq olur. Eyni
motivi Məhsəti haqqında dastanda da görürük. Məhsətini görüb ona vurulan
Əmir Əhmədin çöhrəsi saralır. Atası bunun səbəbini soruĢur. Əmir Əhməd
eynən məhəbbət dastanlarında olduğu kimi, öz dərdini dillə baĢa sala bilməyib,
Ģeirlə anladır (1, s. 172-173).
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Bir sıra hallarda məhəbbət dastanlarında sağalmaz dərdə– eĢqə mübtəla
olmuĢ aĢiqin üzərinə həkim çağırırlar. Məhsəti haqqında dastanda da atası
Əmir Əhmədi sağaltmaq üçün həkim çağırır. «Həkim, əlbəttə, Əmir Əhmədin
dərdinin nə olduğunu anlayır və eĢq xəstəliyinə dərman verə bilməyəcəyini, bu
mərəzi müalicə etməkdə aciz olduğunu bildirir» (1, s. 173-174).
«Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanında ilahi ilə vüsalı simvolizə edən
Ģərab və badə motivi çox yayğındır. Məhəbbət dastanlarında da butavermənin
haqqa aĢiqlik modeli məhz Ģərab badəsi ilə baĢlayır.
Yaxud məhəbbət dastanlarında aĢiq özünün haqq aĢiqi olduğunu sübut
etmək üçün sınaqlardan keçməli olur. Poetik strukturun bu mütləq formulunu
«Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanında Məhsətinin özünün sınaqdan
keçirilməsi, Ģahın qəzəbinə düçar olub zindana düĢməsi epizodlarında (1, s.
195) müĢahidə edə bilirik.
Məhəbbət dastanları üçün xarakterik formullardan biri deyiĢmədir.
«Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanında bu formul Məhsəti ilə Əmir Əhmədin
dörd tematik konsepti əhatə edən rübai deyiĢmələrində (1, s. 188) müĢahidə
olunur.
Lakin «Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanında bir sıra motivlər vardır ki,
bunlar məhəbbət dastanları üçün xarakterik deyil. Məsələn, burada bazar, bazar
adamları, sənətkarlar, gözəl üzlü cavan sənətkarların tərənnümü aparıcı
motivlərdəndir. Prof. R.Hüsenov yazır ki, sənətkarlar məhəlləsi– bazar sanki
hadisələrin cərəyan etdiyi səhnədə qurulmuĢ dəyiĢməz dekorasiyadır ki, onun
ətrafındakı hər Ģey dəyiĢir, adamlar bir-biriylə əvəz olunur, amma bu hissə öz
obrazlarıyla olduğu kimi qalır. BaĢqa personajlarla ünsiyyətə girmək, baĢqa
məntəqələrə yetmək üçün Məhsəti və Əmir Əhməd hərlənib-fırlanıb mütləq
buradan ötməlidirlər (1, s. 194). Azərbaycan məhəbbət dastanlarında isə bazar
motivi çox az və fərqli mövzuda müĢahidə olunur.
Yaxud Məhsəti haqqında dastanda davamlı xətt yaradan Ģahmat motivi də
məhəbbət dastanlarında yox dərəcəsindədir.
Bundan baĢqa, dastanda müəyyən deyiĢmələrdə açıq-saçıq ifadələrin,
söyüĢlərin iĢlənməsi də məhəbbət dastanları üçün qətiyyən xarakterik deyildir.
Apardığımız bu müqayisələrə əsaslanıb deyə bilərik ki, «Məhsəti və Əmir
Əhməd» dastanı ilə Azərbaycan məhəbbət dastanları arasında prinsipial
bağlılıqlar, ortaqlıqlar olduğu kimi, prinsipial fərqlər də vardır. Məhsəti
haqqında dastanın fars dilində olmasını və rübailər əsasında qoĢulmasını həmin
prinsipial fərqlərin üstünə gəlsək, onda bu dastanı farsdilli dastançılıq ənənəsi
ilə bağlamaq imkanı da yaranır. Lakin prof. R.Hüsenov bunu istisna edərək
yazır ki, quruluĢ etibarı ilə «Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanı Ġran
ədəbiyyatının bəlli xalq dastanı nümunələrinə az oxĢayır, dil fərqi nəzər
alınmazsa, aĢıq yaradıcılığından yaxĢı aĢina olduğumuz məhəbbət dastanlarını
xatırladır» (1, s. 191).
Burada «xatırlatma» ifadəsi yerinə düĢür. Çünki Azərbaycan məhəbbət
dastanları ilə «Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanı Azərbaycan milli yaddaĢ
tarixinin eyni epoxasının yox, fərqli dövrlərinin və fərqli mühitlərinin poetik
qəliblərini əks etdirir. Azərbaycan məhəbbət dastanları Ģifahi epik ənənəyə
əsaslanan xalq sufizmi ənənəsi ilə bağlıdır. «Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanı
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isə Gəncədə farsdilli təkə-təsəvvüf mühitində formalaĢmıĢdır. Dastanda Ģəhər
mədəniyyətini əks etdirən bu mühit, onun ideologiyası, fəlsəfi əsasları
«xanəgah» obrazında, sosial bazası əsnaf– sənətkar obraz(lar)ında, sosial
strukturu– bazar obrazında təcəssüm olunmuĢdur. Azərbaycan məhəbbət
dastanlarında isə nə xanəgah-məscid qarĢıdurması, nə xanəgah-əsnaf-bazar
epik sistemi, nə də üməmən xanəgah sistemi üçün xarakterik olan obrazlar və
həyat tərzi yoxdur.
«Məhsəti və Əmir Əhməd» dastanı birbaĢa XII əsr Gəncə təkkə-təsəvvüf,
xanəgah mühiti ilə bağlı dastandır. Bu mühit Azərbaycan məhəbbət
dastanlarının formalaĢdığı xalq sufizmi mühitindən fərqli olaraq, yazılı
ədəbiyyat, onun poetik sistemi, aparıcı linqvistik qəlibi olan fars dili ilə sıx
bağlı olmuĢdur. Lakin xanagahın sosial bazasını sənətkarlar zümrəsi– əsnaf
təĢkil etdiyi üçün bu mühit eyni zamanda Ģifahi ədəbi ənənələrlə sıx bağlı idi.
Əgər yazılı ədəbiyyat öz yaradıcısını yaddaĢında yazı ilə qeydə alırdısa, Ģifahi
ənənənin əsas yaddaĢlaĢdırma formulu dastan idi. Məhsətinin öz müasirləri
Xaqani və Nizamidən fərqli olaraq, xanəgahla bağlılığı onun adını həm yazılı
ənənədə, həm də Ģifahi ənənədə qorumuĢdur. Yazılı ənənə onun Ģeirlərini
əlyazmalarda qorumuĢ, Ģifahi ənənə isə adına dastan bağlamıĢdır.
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РЕЗЮМЕ
СЕЙФЕДДИН РЗАСОЙ
ЛЕГЕНДА О «МАХСАТИ И АМИР АХМАДЕ» И
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЛЕГЕНДЫ О ЛЮБВИ
Легенда о «Махсати и Амир Ахмеде» на прямую связана с
окружающей средой и суфизмом в Гяндже в XII веке. В отличии от
народной суфистской среды, описанной в Азербайджанских легендах о
любви, эта легенда тесно связана с персидским языком, который
составляет основу ведущей лингвистики писменной литературы и ее
поэтической системы. Но так как социальную базу жилых помещений
составляли ремесленное и торговля, эта среда одновременно связана с
устными литературными традициями. Если писменная литература
олицетворяла своего создателя в письме, то в устной литературе
основным способом в этом смысле являлись легенды. В отличии от
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своих современников Хагани и Низами связь Махсати с ханским сараем
способствовала тому, что смогла сохранить свое имя и в писменной ,и в
устной литературе. Писменная литература сохранила ее стихи, а устная
связала дегенду с ее именем.
Ключевые слова: Махсати, легенда, Амир Ахмад, жилье, суфизм,
ханский сарай, рубаи, классическая литература
SUMMARY
SEYFADDĠN RZASOY
THE LEGEND OF “MAKHSATI AND AMIR AKHMAD” AND OTHER
LOVE LEGENDS OF AZERBAIJAN
The legend of ―Makhsati and Amir Akhmad‖ is related directly to the
environment of sufu lodge and living quarters of Ganja in XII century. Unlike
sufi environment where majority of Azerbaijani legends formed this
environment is closely related to the Persian language which led the linguistic
mold of its literary poetic system. But as craftsmen are who organize the social
basis of living quarters this environment is closely related to the oral literary
traditions as well. Surely the written literature saves the names of the creators
in written form whenever the main source for memorizing the creators in oral
literature is legend. Makhsati unlike her contemporaries Khagani and Nizami
succeeded to save her name both in written and oral literature. Her writings are
saved in written literature and her name in the legend.
Key words: Makhsati, legend, Amir Akhmad, lodge, Sufism, living
quarter, rubai (quatrain), classic literature
(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. H.HəĢimli tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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HÜSEYN RAZĠNĠN DĠLĠNDƏ DĠALEKT VƏ KÖHNƏLMĠġ
SÖZLƏRĠN ÜSLUB ĠMKANLARI
Məqalədə Ģair Hüseyn Razinin dilində dialekt və köhnəlmiĢ sözlərin
üslub imkanlarından danıĢılır. ġairin poetik dilindəki dialekt və köhnəlmiĢ
sözlər nəzəri baxımdan təhlil edilir. Bu haqda irəli sürülən elmi fikirlərə aid dil
faktları üzə çıxarılır.
Açar sözlər: dialekt, köhnəlmiĢ söz, ədəbi dil, üslub, dil faktı
Ədəbi dilin Ģifahi qolunda bədii üslubun tarixi daha qədim zamanlarla
səsləĢir. Bədii üslubun digər üslublarla müqayisədə üstün mövqeyi, geniĢ
yayılmağı və baĢqa üslublara təsirindəndir ki, ədəbi dil mövzularında bədii
üslubla bağlı məsələlər ön plana çəkilir. Hətta bəzən ədəbi dil dedikdə, daha
çox bədii ədəbiyyatın dili baĢa düĢülür. Halbuki ədəbi dil təkcə bədii əsərlərin
dili deyil, həm də elmi və ictimai-siyasi əsərlərin dilidir.
Azərbaycan ədəbi dilinin tarixində bədii üslubun daha çox əhəmiyyət
və mövqeyi olmuĢdur. Bu üslub həm də ona görə maraqlı və önəmlidir ki,
baĢqa üslublardan fərqli olaraq müxtəlif leksik layları özündə yaĢada bilir. Belə
ki, bədii üslubun leksikasında köhnəlmiĢ sözlər və dialekt örnəkləri ilə də
qarĢılaĢırıq. Həmin faktlar müxtəlif tarixi mərhələlərdə dilimizin vəziyyəti,
özəllikləri haqqında müəyyən təsəvvür yarada bilir. Digər tərəfdən, bu üslubun
məziyyət və keyfiyyəti, digər üslublardan fərqi ondadır ki, o ədəbi dillə xalq
danıĢığı arasındakı uçurumun dayazlaĢmasında, fərqli əlamətlərin kəmiyyət
baxımından azalmasında əhəmiyyətli rol oynayır, ədəbi dilin sadəliyini təmin
edir. Ədəbi dil ilə xalq danıĢığı arasında bütün dövrlərdə müəyyən fərqlərin
olması danılmazdır. Lakin həmin fərqlərin kəmiyyət və keyfiyyəti həmiĢə eyni
səviyyə və dərəcədə olmamıĢdır. Ədəbi dillə ümumxalq dili arasındakı bu
seçkinliklərin ortadan qaldırılmasında bədii üslubun xidməti əvəzsizdir.
Azərbaycan dilində bədii üslubun üstün mövqeyi bir də onunla bağlıdır ki,
xalqımızın qəlb aləmi, mənəviyyatı zəngin, bədii təfəkkürü yüksəkdir. Müxtəlif
məqsədləri bədii sözün qüdrəti ilə ifadə etmək bu xalqların tarixində qədim
göstəricilərdəndir. Məsələn, hələ ―Orxon-Yenisey‖ abidələrinin dilində
dövlətçilik səviyyəsində olan hadisələrin, siyasi məsələlərin, rəsmi
problemlərin Ģeir dilini xatırladan bədii-poetik tərzdə ifadəsi bu fikri təsdiq
edən ən mükəmməl örnəklərdəndir. Deməli, bədii üslubun digər üslublara
təsirinin, baĢqa üslublarla müqayisədə üstün mövqe qazanmasının dərin tarixi
kökləri vardır. Bədii üsluba aĢağıdakı istiqamətlərdən yanaĢmaq faydalıdır:
1. Bədii üslubda dialekt faktlarının əhəmiyyəti;
2. Bədii üslubda ümumtürk dili örnəkləri;
3. Bədii üslubda məiĢət nitqinin yeri;
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4. Bədii üslubda dilimizin inkiĢaf səviyyəsini müəyyənləĢdirən faktlar və s.
Məlumdur ki, bədii üslubda mühafizəkarlıq yoxdur. Belə ki, ədəbi dilin
baĢqa üslubları dialekt faktlarına yer vermədikləri halda (bu, təbiidir, çünki
dialekt ədəbi dil faktı deyil), bədii üslubda dialekt örnəkləri çoxdur. Söz
sənətkarlarının dilindən danıĢarkən dialektlərin əhəmiyyəti məsələsi də
unudulmamalıdır. Bu baxımdan, aĢağıdakılar diqqətə çatdırılmalıdır:
 Dialektlər dilin qədimliyini təsdiq edən faktlardır;
 Dialektlər dilin sabitlik və davamlılığını əks etdirir;
 Dialektlər dilin tarixi inkiĢaf yollarını göstərir;
 Dialektlər dilə zəngin faktlar verir. ―Dünyanın bütün söz ustaları məhz ləhcə
və dialektlərdən münasib söz alıb iĢlətməklə ədəbi-bədii dilin zənginləĢməsinə
kömək etmiĢlər‖ (6, s. 77);
 Dialektlər dildə xəlqiliyi gücləndirən faktlardandır.
O sənətkar dəyərlidir ki, sözə ehtiyac olduqda yad təsirlərə uymur, ya
dialektlərə müraciət edir, ya da dilin milli bazası əsasında yeni söz və ifadələr
yaradır. Bu baxımdan, Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirdiyi Ģairlərdən biri olan
Hüseyn Razinin dil-üslub keyfiyyətləri diqqəti çəkir. Onun dilində maraqlı
dialektlərə rast gəlmək mümkündür. Məsələn:
Bir anda alın tərimə
Qırovlu püsəklər qonur,
BaxıĢlarımda suallar donur (4, s. 55).
―Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti‖ndə (2) ―püsək‖ sözü qeydə
alınmamıĢdır. Bu söz dialekt örnəyi olduğundan ―Azərbaycan dilinin
dialektoloji lüğəti‖ndə (1) verilmiĢdir. Sözügedən lüğətdə ―püsəx'‖ kimi
göstərilən bu leksik-qrammatik vahid Qazax və Mingəçevir dialektlərinə aid
edilən və ―narın yağıĢ‖ mənasında iĢlənən söz kimi izah edilmiĢdir. Lakin
Naxçıvan dialektində də yeri olan bu söz Hüseyn Razinin dilində ―qara
bənzəyən yüngül qırov‖ anlamında iĢlənmiĢdir. Hüseyn Razinin yaradıcılığı
təsdiq edir ki, sözügedən leksik vahid, həm də Naxçıvan dialektləri sırasına
daxildir.
Hüseyn Razinin yaradıcılığı göstərir ki, bədii dildə dialektlərə müəyyən
qədər yer vermək dilin axıcılığına, rəvanlığına səbəb olur və yeri gəldikcə gizli
xəzinə materialı olan dialektləri üzə çıxarmaq faydalı nəticələr verir.
DanıĢıqda daha aktiv olub yazıda az qala mövqeyi zəifləyən bir çox söz
və ifadələri ―diriltməklə‖ ədəbi dilimizi canlandıran sənətkar olaraq da Hüseyn
Razinin yaradıcılığı diqqəti çəkir:
Bir süfrədə neçə batman çörək kəsib,
Neçə xalvar duz yeyəsən,
Əsl ülfət deyil hələ (4, s. 44).
Dədəsi dilənçi, özü cibkəsən,
Bir namərd dırmaĢdı yekə qulluğa.
Soyub soymaladı nə qədər desən,
ġiĢib filə döndü pul yığa-yığa (4, s. 57).
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Misralardakı çəki vahidi kimi bir vaxt dildə iĢlək olub çağdaĢ
dövrümüzdə iĢlənmə tezliyini itirərək köhnələn və ya dialektlərə keçən
―batman‖, ―xalvar‖ sözləri Ģairin dilinə xələl gətirmir, əksinə, onu canlandırır.
Söz sənətkarların dil-üslub xüsusiyyətlərinin araĢdırılması bədii
üslubun digər əhəmiyyətli cəhətlərini üzə çıxarır. Məsələn, bədii üslub
ümumtürk örnəklərini daha çox qoruyub saxlayan üslub kimi dəyərlidir. Hər
hansı bir tarixi dövrün dil özəlliklərini müəyyənləĢdirmək üçün bədii üslub
kifayət qədər material verə bilir. Bundan baĢqa, dilimizin nə dərəcədə inkiĢaf
etdiyini, birinci növbədə bədii üslubdan öyrənmək mümkündür. Belə ki, dilə
―hansı faktlar daxil olur və ya əksinə, dildən hansı faktlar çıxır‖ məsələsinin
izahında ən etibarlı mənbə bədii üslubdur.
Hazırda tez-tez radio və televiziya veriliĢlərində səslənən, mətbuatda
ifadə olunan lazımsız, yəni dilimizin fonetik, leksik-qrammarik qaydaqanunlarına tabe olmayan sözlərlə qarĢılaĢırıq. ―Dilin estetik gözəlliyini pozan
söz və tələffüz normalarının bədii əsərdə, səhnədə və ya radio, televiziya
veriliĢlərində tez-tez səslənməsi onların yayılmasına səbəb olub, vətəndaĢların
nitq mədəniyyətinə də çox ziyan vurur, danıĢıq dilini korlayır‖ (6, s. 78-79).
Təəssüf ki, belə sözlər uzun zaman iĢləndikdə geniĢ Ģəkildə yayılır,
bəzən də dilin lüğət tərkibinə keçir. Onlar daha çox publisistikada özünü
göstərir. Bu baxımdan, yazarlarımızın dilə qayğısı jurnalistlərimizdən daha
yüksəkdir. Bunu Ģair Hüseyn Razinin yaradıcılığından alınmıĢ dil faktları da
təsdiq edir.
Bədii üslub materiallarından danıĢarkən dilimizdəki söz-ifadə
yaradıcılığı da unudulmamalıdır. Bu anlamda dildəki leksik vahidləri iki qrupa
ayırmaq mümkündür:
1. Dildə əvvəldən mövcud olan sözlər;
2. Sonradan yaradılan, yəni ―müəllifli‖ sözlər.
Ġkinci qrupa aid olan sözlərin yaranması və inkiĢafında, ilk növbədə
ədəbi simalarımıza borcluyuq. Bu baxımdan Hüseyn Razinin dilindəki ―Xan
Arazın kəndin ətəklərindən asılması‖, ―yurdun, torpağın qədim təzkirə kimi
göz önündə varaqlanmağı‖, ―namərd bazarına alıcı gəlməz‖ və s. kimi fikir və
ifadələr, anlaĢılmaz səslərin beyini miĢarlayan bıçağa bənzədilməsi maraqlı
poetik dil örnəkləridir. AĢağıdakı misralar da məna dərinliyinə görə diqqəti
çəkir:
Günah yükümü dünya malı kimi
Vağzal hambalı kimi
Qamarlayıb ağır elədim.
Çiyinlərimi yağır elədim.
Günahlarım ali qəbullara,
Üzü yoxuĢa yollara buraxılmıĢ
Acgöz, qarınqulu vəsiqəsi.
Acların mədə Ģirəsi.
Sağlığında eyĢ-iĢrət anında,
Günahlarım haqsızlıq dəyirmanında
Sürtülən iki daĢ.
Neçə ildir haqqı dənlikdən unluğa
Üyüdürəm, qardaĢ (4, s. 49).
176

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2015 № 1
Hər hansı bir xalqın dili onun Ģərəf və mənəviyyatını, tarixi keçmiĢini
yaddaĢında saxlayan çox dəyərli bir mənbədir. ―Tarix üçün bir dil faktı hər
hansı bir tarixi sənəddən daha mötəbərdir‖ (5, s. 160). Xalqın dilini yaĢatmaq,
onu zənginləĢdirmək, inkiĢaf etdirmək hamının vəzifəsi olsa da, söz
sənətkarları bu mənada daha çox aktiv mövqe tuturlar. Ümumxalq dilinin
incəliklərindən, zənginliyindən istifadə edən Hüseyn Razi ona yeni-yeni
çalarlar gətirməkdə, yeri gəldikdə, dialektlərdən istifadə məsələsində,
köhnəlmiĢ sözləri ―diriltməkdə‖ özünəxas rola malik olan sənətkarlardandır.
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РЕЗЮМЕ
АСКЕРОВА ГАНИРА
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАЛЕКТНЫХ И
УСТАРЕВШИХ СЛОВ В ЯЗЫКЕ ГУСЕЙНА РАЗИ
В статье рассматривается проблема стилистических возможностей
диалектных и устаревших слов в поэтическом языке Гусейна Рази.
Выявляются выдвниутые яазыковые факторы научные мысли,
высказанные по проблеме.
Клюевые слова: диалект, литературный яазык, стиль, яазыковой
факт
SUMMARY
ASGAREVA GANIRA
STYLISTIC POTENTIALS OF THE DIALECTAL AND ARCHAIC
WORDS IN THE LANGUAGE OF HUSSEN RAZI
The article deals with the stylistic potentials of dialectal and archaic
words in the language of Hussein Razi: the dialectical and archaic words in the
poetic language of the poet are theoretically analyzed. It also discovers
language facts on the scientific views about it.
Key words: dialect, archaic word, literary language style, language
facts
(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. H.HəĢimli tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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ƏZĠZ ġƏRĠFĠN TƏRCÜMƏ VƏ PUBLĠSĠSTĠK YARADICILIĞI
Məqalədə görkəmli ədəbiyyatĢünas, tərcüməçi Əziz ġərifin
yaradıcılığında tərcümə problemləri, tərcümələrində sənətkarlıq məsələləri
araĢdırılmıĢdır. Həmçinin görkəmli alimin publisistik yaradıcılığının
özünəməxsus məqamları, milli keyfiyyətləri öyrənilmiĢdir.
Açar sözlər: tərcümə, publisistika, aktuallıq, sənətkarlıq məsələləri,
Naxçıvan
Tarixin bütün dövrlərində Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında
Naxçıvan xüsusi rol oynamıĢ, bu qədim, möhtəĢəm tarixə malik yurdumuz
zaman-zaman görkəmli Ģəxsiyyətlər yetirmiĢdir. Bu torpaq Azərbaycanın
çoxəsrlik və zəngin mədəniyyət ocaqlarından biri olmaqla yanaĢı, burada
yaranan ədəbi mühit Azərbaycan ədəbiyyatına həmiĢə layiqli töhfələr bəxĢ
etmiĢdir.
Azərbaycanın fədakar və görkəmli ziyalıları həmiĢə olub, indi də var.
Belə Ģəxsiyyətlərdən biri də maarifçi ziyalı, publisist, milli təhsil, mətbuat və
mədəniyyətin inkiĢafında böyük xidmət göstərmiĢ Qurbanəli ġərifzadənin oğlu
Əməkdar elm xadimi, professor, ədəbiyyatĢünas, tənqidçi və tərcüməçi Əziz
Qurbanəli oğlu ġərifzadədir.
Bunu da xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Əziz ġərifin atası Qurbanəli
ġərifzadə Naxçıvanda məktəblərin və teatrın inkiĢafına həm mənəvi, həm də
maddi baxımdan köməklik etmiĢ Naxçıvan ziyalısı idi. ―Molla Nəsrəddin‖
jurnalı maddi böhran keçirdiyi zaman C.Məmmədquluzadə, ilk növbədə,
Q.ġərifzadədən kömək istəmiĢ, o da dəfələrlə jurnalı bağlanmaq təhlükəsindən
qurtarmıĢdı‖ (1, s. 82). Q.ġərifzadə C.Məmmədquluzadə, M.T.Sidqi, Eynəli
bəy Sultanov, Əbülqasım Sultanov, Mirzə Cəlil ġürbi kimi Naxçıvan ədəbi
mühitinə məxsus ziyalılarla dostluq edən, məktublaĢan, dövrünün bütün
mühüm hadisələri ilə dərindən maraqlanan vətənpərvər, maarifçi
ziyalılarımızdan biri olmuĢdur.
Belə bir Ģəxsiyyətin oğlu Əziz ġərif on yaĢından ədəbi mühitə atılaraq
müxtəlif qəzet və jurnallarda çıxıĢ etsə də, ədəbiyyatın sanballı məsələləri
üzərində, əsasən, 1926-cı ildən sonra düĢünməyə baĢlamıĢ və elə bu dövrdən
baĢlayaraq müxtəlif məsələlərdən bəhs edən dəyərli tədqiqat əsərləri və
məqalələr yazmıĢdır. Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı Ġnstitutunu
bitirən Əziz ġərif 16 yaĢında ikən gözəl bir tərcüməçi kimi mətbuat
orqanlarında ardı-arası kəsilmədən çıxıĢ edirdi.
Əziz ġərif ―Bədii tərcümənin bəzi məsələlərinə dair‖ məqaləsində
yazırdı: ―Bədii tərcümə yalnız o zaman müvəffəqiyyətli ola bilər ki, tərcümə
edən yazıçı həqiqətdə dəqiq söz ustası olmaqla bərabər, eyni zamanda tərcümə
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etdiyi əsərin dilini, əsər müəllifinin yaradıcılığını həmin milli ədəbiyyatın
xüsusiyyət və inkiĢaf yolunu, həmin xalqın tarixini bilmiĢ olsun. Həm də
tərcümə elədiyi ədəbiyyatı, əsərin müəllifini, əsərin özünü sevsin, bəyənsin,
bütün istedad və təcrübəsini tərcümə üçün əsirgəməsin‖ (4, s. 23).
Görkəmli alim Əziz ġərif bu illərdə M.F.Axundzadənin yaradıcılığına
diqqətlə yanaĢaraq ―Mirzə Fətəli Axundov‖, ―Böyük realist‖, ―Mirzə Fətəli
Axundovun yaradıcılığı‖, ―Axundovun əsərlərində qadın‖, ―Azərbaycan
dramaturgiyasının banisi Axundov‖, ―Axundovun PuĢkin haqqında ġərq
poeması‖ kimi bir sıra əsərlər yazaraq nəĢr etdirir. M.F.Axundov ədəbi irsi ilə
yanaĢı Əziz ġərif M.Ə.Sabir haqqında da çox qiymətli mülahizələr söyləyərək
sabirĢünaslıq məktəbinin ən görkəmli tədqiqatçılarından biri olmuĢdur.
Bununla yanaĢı görkəmli mollanəsrəddinçi Mirzə Cəlil, Ə.Haqverdiyev
haqqında da yorulmadan tədqiqat aparmıĢ, ―Vaqif və vətən‖, ―Vidadi və xalq‖
məqalələri ilə Azərbaycan Ģerinin ideya-bədii xüsusiyyətlərini tədqiq etmiĢ, hər
iki Ģairin yaradıcılığında olan xəlqiliyi parlaq bir Ģəkildə əks etdirmiĢdir.
Görkəmli ədəbiyyatĢünasın ədəbiyyatımızdakı mövqeyi ilə bərabər
tərcüməçilik fəaliyyətini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Tərcümə onun
yaradıcılığında baĢlıca yerlərdən birini tutur. Görkəmli alim Əziz ġərifin
tərcümə yaradıcılığı bir də ona görə qiymətlidir ki, o, Avropa və bütün
dünyanın ən nadir tərcümə əsərləri ilə yaxından tanıĢ olmuĢdur. Ədəbiyyatımızda 50 ildən çox tərcüməçilik fəaliyyəti ilə məĢğul olan Əziz ġərif nəinki bizim
böyük realistlərin əsərlərini, roman və hekayələrini, həm də bizim oxucuları
rus ədəbiyyatının böyük klassikləri ilə tanıĢ etmiĢdir.
Azərbaycan ədəbiyyatının M.Ə.Sabir, M.F.Axundov, Ə.Haqverdiyev,
C.Məmmədquluzadə və baĢqa bir sıra görkəmli klassiklərin dünya miqyasında
tanınması məhz onların rus dilinə edilən tərcümələri vasitəsilə olmuĢdur. Bu
sahədə də görkəmli alim və mahir tərcüməçi Əziz ġərifin xidmətləri çox
böyükdür. O, Sabir yaradıcılığından bəhs edən ―Mirzə Ələkbər Sabir‖, ―Sabir
bu gün‖, ―Sabirin poetik yaradıcılığı‖, ―Sabir və Molla Nəsrəddin‖, ―Sabir‖ və
baĢqa əsərlərini yazaraq rus dilinə tərcümə etmiĢdir. Sabirdən sonra Əziz ġərif
Azərbaycanın
görkəmli
ədibləri
Cəlil
Məmmədquluzadənin
və
Ə.Haqverdiyevin ədəbi irsini də rus dilinə tərcümə etmiĢdir. Əziz ġərif bu
illərdə Ə.Haqverdiyevin, C.Məmmədquluzadənin seçilmiĢ əsərlərini, Mir
Cəlalın ―Bir gəncin manifesti‖, ―Hekayələr‖ kitabını, Ə.Məmmədxanlının
―Bakı gecələri‖, M.Ġbrahimovun ―Gələcək gün‖ romanını, M.Hüseynin ―Bir
ailədə‖, ―Komissar‖, ―Nizami‖ əsərlərini, N.Vəzirovun seçilmiĢ əsərlərini,
S.Rəhimovun ―ġamo‖ və baĢqa əsərlərini, C.Cabbarlının, M.S.Ordubadinin,
Ə.Vəliyevin. S.Rəhmanın və baĢqa sənətkarların əsərlərini də rus dilinə
tərcümə etmiĢdir. Böyük ədib M.F.Axundzadənin seçilmiĢ əsərlərini rus dilinə
tərcümə edərək Moskva, Tiflis və Bakı Ģəhərində nəĢr etdirmiĢ, Axundzadə
ədəbi irsini çoxmilyonlu oxuculara çatdırmıĢdır.
Əziz ġərif eyni zamanda Vaqifin əsərlərini də rus dilində tərtib edib
müqəddimə ilə nəĢr etdirərək XVIII əsrin görkəmli Ģairini də digər xalqların
oxucularına tanıtmıĢdır. Eyni zamanda ―Koroğlu‖ dastanının da tərcüməsi Əziz
ġərifə məxsusdur.
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Bildiyimiz kimi, Əziz ġərif Tiflis ədəbi mühitində də uğurlu fəaliyyət
göstərən ədəbiyyatĢünaslardandır. Əziz ġərif 1920-ci ildən tərcüməçilik
fəaliyyətinə baĢlamıĢ, N.V.Qoqolun ―Evlənmə‖ komediyasını, Maksim
Qorkinin ―Ana‖, ―DüĢmənlər‖, A.Fadayevin ―Tarmar‖ romanını, ġillerin
―Məkr və məhəbbət‖ dramını, E.NinoĢvilinin hekayələrini, ġekspirin ―Otello‖
faciəsini, Ostrovskinin ―Balzamanovanın evlənməsi‖, K.Simonovun ―Bizim
Ģəhərli oğlan‖, Mopassanın ―Hərbi hekayələr‖ və bir çox klassik Ģair və
yazıçıların əsərlərini rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə etmiĢdir.
Əziz ġərifin ġeksprin ―Otello‖, ġillerin ―Məkr və məhəbbət‖, Qoqolun
―Evlənmə‖ və baĢqa bu kimi yazıçı və Ģairlərdən etdiyi tərcümələri uzun
müddət gürcü xalqının səhnəsində tamaĢaya qoyulmuĢ və bu gün də
qoyulmaqdadır.
Əziz ġərifin tərcümələri Rusiyanın bir sıra tanınmıĢ jurnallarında,
Azərbaycanda isə ―Azərbaycan qadını‖, ―Ulduz‖, ―Ġnqilab və mədəniyyət‖,
―Ədəbiyyat və incəsənət‖, ―Azərbaycan müəllimi‖, ―ġərq qapısı‖ kimi mətbuat
orqanlarında çap olunmuĢdur.
Tərcümənin məsələləri barədə Əziz ġərif yazırdı: ―Bir əsəri tərcümə
edərkən sənətkar ən azı iki Ģərtə riayət etməli, iki məqsəd izləməlidir: 1. Əsərin
məzmun və mündəricəsini olduğu kimi, oxucuya çatdırmaq, ikinci, əsərin milli
xüsusiyyətini, bədii ruhunu saxlamaq ...‖ (4, s. 25).
Əziz ġərifin tərcümə yaradıcılığından bəhs edən xalq yazıçısı Mirzə
Ġbrahimov yazır: ―Əziz ġərifin ədəbiyyat və mədəniyyətimiz qarĢısında
xidmətləri böyükdür. O, nəinki bizim böyük realistlərin, bugünkü görkəmli
yazıçıların əsərlərini, roman və hekayələrini rus dilinə tərcümə edərək Moskva
nəĢriyyatları vasitəsilə çoxmillətli və çoxmilyonlu sovet oxucusuna çatdırmıĢ,
həm də bizim oxucuları rus ədəbiyyatının Qoqol (―Evlənmək‖ pyesi), Maksim
Qorki (―Ana‖ romanı), Fadayev (―Tarmar‖ romanı) kimi böyük klassiklərin
əsərləri ilə tanıĢ etmiĢdir.
Əziz ġərif bütün fəaliyyətində olduğu kimi, tərcümə iĢində də son
dərəcə dəqiqdir. O, olduqca səliqəlidir. Yazıçının üslubunu saxlamağa,
tərcüməsi çətin olan ifadə və sözlərin müvafiq əvəzliklərini tapmağa çalıĢır.
Tərcümənin həm dəqiq, həm də bədii cəhətdən ifadəli çıxması üçün əlindən
gələni əsirgəmir.
Mən inanıram ki, bizim istedadlı ədəbi gənclik, bütün bu gözəl
keyfiyyətləri Əziz ġərifdən öyrənsə, məncə dağı dağ üstə qoyar ‖ (2, s. 123).
Əziz ġərif publisistikası da həmiĢə insanları düĢündürən, zamanın
tələblərindən doğan mühüm məsələlərə toxunan bir publisistikadır. Onun
publisistikası çoxsahəlidir. Ədəbiyyat, incəsənət, teatr, iqtisadiyyat haqqında
bir çox mühüm məsələləri iĢıqlandıran, onları günün səviyyəsi tələbinə
qaldırmağa xidmət göstərən bir publisistikadır ədibin irsi.
Əziz ġərif ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının ən gənc yazarlarından biri
olmuĢdur. Onun ilk yazısı 1906-cı ildə ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının 16-cı
sayında dərc olunan ―Naxçıvandan məktublar‖ felyetonudur. Ġlk yazısının belə
doğulub boya baĢa çatdığı Naxçıvan torpağı ilə, buradakı ədəbi mühitlə bağlı
olması ədibin vətəninə olan sevgisinin, həmyerlilərinə olan məhəbbətinin
təzahürüdür.
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Ədəbiyyat və incəsənət məsələləri ilə bağlı publisist məqalələrlə çıxıĢ
edən Əziz ġərif 1922-ci ildə ―Yeni fikir‖ qəzetində ―Ana dili‖, ―Yeni türk
əlifbası‖, ―Türklərin mədəni ehtiyacı‖, ―GünəĢ parlamağa baĢlayır‖ adlı
məqalələrini çap etdirmiĢdir.
Həmçinin ―Azərbaycan dili‖, ―Bizim növbəti vəzifələrimiz‖,
―Azərbaycan dili məsələsi‖, ―Azərbaycanda nəĢriyyat məsələləri‖ və s. bu kimi
yüzlərlə publisist yazıları ilə mətbuat səhifələrində çıxıĢ etmiĢdir.
Böyük Vətən müharibəsi illərində bir çox yazıçı və Ģairlər kimi Əziz
ġərifin də xidmətləri böyükdür. ―Böyük sınaq ili‖, ―Yırtıcı faĢist
imperalistləri‖, ―Aslan və piĢik balası‖, ―Keçmə namərd körpüsündən, qoy
aparsın sel səni‖, ―Xalq intiqamçıları‖ və baĢqa məqalələri müharibəyə həsr
olunmuĢ yazılardır. Respublikamızın ―Ədəbiyyat‖, ―Vətən uğrunda‖, ―Sovet
jurnalistikası‖ və baĢqa mətbuat orqanlarında Əziz ġərifin ―Tarixin qanlı
təlxəyi‖ (Hitler haqqında), ―FaĢist bantları‖, ―Səadət və azadlıq düĢmənlərinə
ölüm ‖ və s. bu kimi yazıları öz bədii əksini tapmıĢdır.
ƏdəbiyyatĢünas alimin Naxçıvan ədəbi mühiti, Naxçıvanın gənc yazıçı
və alimləri ilə bağlı müxtəlif məqalələri çap olunmuĢdur. 1942-ci ildə bir
müddət Naxçıvanda yaĢayan Ə.ġərif ―ġərq qapısı‖ qəzetində ―Kəskin silah‖,
―Naxçıvanlı gənc Ģairlər Böyük Vətən müharibəsi günlərində‖ adlı
məqalələrini çap etdirir. ―Naxçıvanın duz sərvəti‖, ―Naxçıvanın vəziyyəti‖ adlı
publisist məqalələri ilə iqtisadi məsələlərə toxunan Əziz ġərif bu sahədə də
qələmini uğurla sınamıĢdır.
Əziz ġərifin teatrĢünaslıq məsələlərinə həsr olunmuĢ publisist
yaradıcılığı da təqdirəlayiqdir. Onun ―Teatr‖, ―Teatr və camaat‖, ―Teatr və
musiqi‖(1919), ―Hacı Qara‖, ―Türk teatrı‖ (1922), ―Ölülər‖, ―MüfəttiĢ‖,
―Otello‖, ―Aydın‖, ―Qanlı qala‖ (1926), ―Jorj Donden‖ (1924) və onlarla baĢqa
məqalələri sənətkarlıq və xəlqilik nöqteyi-nəzərindən teatrĢünaslığa, teatr
mədəniyyətinə, incəsənətimizə xidmət etmiĢdir.
Əziz ġərifin ədəbiyyata dair publisist yazıları Ģifahi xalq ədəbiyyatının
ilk
nümunələrindən
baĢlayaraq
Vidadi,
Vaqif,
M.F.Axundzadə,
Ə.Haqverdiyev, N.Vəzirov, C.Cabbarlı, S.Vurğun, M.Ġbrahimov, S.Rəhimov
və baĢqa klassik və müasir yazıçıların ədəbi irsinə həsr olunmuĢdur.
Görkəmli alimin ―Axundov və PuĢkin‖, ―Ədəbiyyat‖, ―Qoqol
Azərbaycan ədəbiyyatında‖, ―Axundov və onun əsri‖ adlı publisist yazıları
oxucuların diqqətini cəlb etmiĢdir. ƏdəbiyyatĢünas alimin N.Nərimanov
haqqında qələmə aldığı xatirələrindən ibarət olan ―Kommunist‖ adlı məqaləsi
bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmiĢdir.
Görkəmli rus yazıçısı M.Y.Lermantov haqqında qələmə aldığı ―Böyük
rus vətənpərvəri M.Y.Lermantov‖ adlı məqaləsi oxuculara rus ədəbiyyatının
nümayəndəsini tanıdan bir məqalə kimi maraqlıdır.
Ümumiyyətlə, professor Əziz ġərif çoxĢaxəli yaradıcılıq fəaliyyəti ilə
adları fəxrlə çəkilən Azərbaycan ziyalılarının ən mötəbər nümayəndələri
sırasında layiqli yer tutur. Görkəmli pedaqoq və elm xadimi Əziz ġərifə
akademik Məmməd Cəfərin verdiyi qiyməti əlavə etmək yerinə düĢərdi: ―son
dərəcə dəyərli və səliqəli alim‖ (5, s. 121).
Sanballı tədqiqat əsərləri, publisist məqalələri, tərcümə yaradıcılığı ilə
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Azərbaycan ədəbiyyatında dəyərli ədəbiyyatĢünas alim kimi bir iz qoyan Əziz
ġərifin göstərdiyi xidmətləri unudulmazdır. Ədəbiyyatımızı, incəsənətimizi,
mədəniyyətimizi publisist yazıları ilə zəngin bir xəzinəyə döndərən Əziz ġərif
yaddaĢlardan silinməyəcək!
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ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АЗИЗ ШАРИФА.
В статье повествуется о публицистических статьях и переводах
знаменитого литературоведа, ученого, критика и переводчика Азиза
Шарифа.
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SUMMARY
NURLANA ALIYEVA
AZIZ SHARIF AND HIS TRANSLATING AND PUBLIСISTIC
ACTIVITY
The article deals with the publicistic articles and translations of the
well-known specialist in literature, scientist, critic, translator Aziz Sharif.
Key words: publicism, enlightener, translation, realist, literature, art
(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. H.HəĢimli tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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ƏXĠLĠK VƏ ĠNTĠBAH DÖVRÜ AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠYYATINA
DAĠR BƏZĠ MÜLAHĠZƏLƏR
Məqalədə əxilik fəlsəfi təlimin mahiyyəti, yaranma tarixi və arealı
haqda müfəssəl məlumat verilmiĢ, əxilik və islami prinsiplər, əxilik və türk
dünyası məsələlərinə aydınlıq gətirilmiĢdir. Eyni zamanda intibah dövrü
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən Nizami Gəncəvi,
Məhsəti Gəncəvi, Xaqani ġirvaninin yaradıcılığına müraciətlə yazılan tədqiqat
əsərlərində bu sənətkarların əxiliklə bağlılığı barədəki fərqli fikirlər diqqət
mərkəzinə çəkilməklə yanaĢı bəhs etdiyimiz sənətkarların yaradıcılığından
seçilmiĢ nümunələrdə əxilik fəlsəfəsi ilə uyğun olan məqamlar vurğulanmıĢdır.
Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, əxilik, intibah dövrü, təsəvvüf,
əxlaq normaları
Ġslam dininin hakim qüvvəyə çevrilməsindən sonra Azərbaycanda,
Anadoluda, ümumiyyətlə Orta ġərqdə islami prinsiplərin formalaĢması, islam
əxlaqının, islami dəyərlərin mənimsənilməsi üçün müəyyən addımlar atılması
zəruri idi. Belə ki, tarixdən də məlum olduğu üzrə islama qədər orta Ģərq və
türk coğrafiyasında fərqli dini inanclar, etiqadlar mövcud olmuĢdur (7). Ġslam
dini öz prinsipləri, əxlaqi görüĢləri etibarilə mükəmməl bir dindir. Amma bu
inanc sistemini, düĢüncəni, xüsusilə də islamın mənəvi yaĢamla bağlı
dəyərlərini bölgədə doğmalaĢdırmaq, islam əxlaqını mənimsətmək, kütlələr
arasında bu prinsipləri düĢüncə hadisəsi kimi qəbul etdirmək üçün müəyyən
maariflənməyə ehtiyacın olması təbii idi. Bu, və bu kimi səbəblərdən irəli
gələrək VIII-IX əsrlərdən etibarən Orta ġərqdə müəyyən düĢüncə quruluĢları
yaradılmağa baĢladı.
Xəlifə Lidinillahın sifariĢi ilə ilk olaraq Nasiri tərəfindən yaradılan,
müəyyən təlimləri və kitabları mövcud olan bu quruluĢ -Fütüvvətçilik adı ilə
məhĢurlaĢdı (8). IX-XIII əsrlərdə ayrı-ayrı müəlliflər tərəfindən çoxlu
―Fütüvvətnamə‖lər yazıldı (Necm-i Zer-kubun ―Fütuvvətnaməsi‖, Nasiri
―Fütuvvətnaməsi‖, Burqazzi ―Fütuvvətnaməsi‖). Qeyd edək ki, bu
―Fütüvvətnamə‖lərdə özünəməxsus, fərqli prinsiplər olsa da ümumi
məsələlərdə ortaq nöqtədə birləĢir, vahid ideyaya- islami prinsiplərin kütlələr
arasında doğmalaĢmasına xidmət edirdi. Zamanla Orta ġərq və ərəb
coğrafiyasında xəlifə idarəçiliyinin zəifləməsi nəticəsində fütuvvətçilik də
xəlifələrin idarəçiliyindən çıxdı. Nəticə olaraq fütuvvətçilik dövlətlərə deyil
kütlələrə, xalqın düĢünən təbəqəsinin idarəsinə keçdi. Hər hansı düĢüncə
quruluĢunun, təsəvvüf anlamının ən birinci prinsipi özünə tərəfdarlar
toplamaqdır. Zamanla fütuvvətçilik müəyyən dəyiĢikliklərlə fərqli təsəvvüf
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təriqətlərinin yaranmasına gətirib çıxardı. Bu sırada Azərbaycanda, Türkiyədə,
Ġranda və s. bölgələrdə uzun müddət öz təsir gücünü qoruyub saxlayan, fərqli
tarixi dövrlərdə hardasa dövlətlərin idarə olunmasında belə əhəmiyyətli faktora
çevrilən təsəvvüf təriqətlərinin, düĢüncə quruluĢlarının adını çəkə bilərik.
Fütüvvətçilik, Əxilik, Ġsmaililik(Əlmutlar), Məlamilik, Ġxvan-üs Səfa,
Xəlvətiyyə, Sufilik, Hürufilik, BektaĢilik, NəqĢibəndiyə və b. təriqətlər
müəyyən mənada ortaq bir ideyaya- ―insan-i kamil‖ yetiĢdirməyə xidmət
edirdi. Amma bu quruluĢların yaranma Ģəraitləri, təlimləri, prinsipləri,
cəmiyyətə yaxınlıqları kimi məsələlərdə fərqlilikləri də var idi.
Əxilik fütüvvətçilik təməlləri üzərində formalaĢsa da özünəməxsus
fikirləri, bölgədəki yeri və kütlələrin onlara münasibətləri baxımından bir o
qədər də fərqli idi. Əxiliyi öyrənən mənbələrdə də vurğulandığı kimi orta
əsrlərdə formalaĢan düĢüncə quruluĢları içərisində xalqa yaxınlığı, təlimində
bütün əxiləri deyil bütün insanları dostluğa, qardaĢlığa səsləməsi, humanizmi,
bəĢəriliyi, digər təriqətlərdən fərqli olaraq müəyyən düĢüncəyə, təsəvvüfdə
deyildiyi kimi düĢüncə yükünə malik olan insanları, aydınları deyil sıradan
insanların: sənətkar, dülgər, əsnaf, papaqçı, çarıqçı- birliyini, həmrəyliyini,
onların hüquqlarını qoruyan təĢkilat kimi əxilik digər düĢüncə quruluĢlarından
tamamilə fərqlənirdi. Əxilik XI- XIII əsrlərdə özünün ən yüksək inkiĢaf
səviyyəsinə çatsa da, orta əsrlərin son dövrlərinə qədər əxilər öz nüfuzlarını
qoruyub saxlamıĢ, hətta bəzi dövləti məsələlərə onların təsiri məqamaları
barədə də məlumatlar vardır. Elxanilərin son dövründə əxilərin fəallaĢması,
Əxi Qəssabın teymurilərə qarĢı üsyan təĢkil etməsi, Səfəvi müridlərin arasında
əxilərin olması kimi məlumatlar əxilərin uzun müddət söz sahibi olmasını
təsdiqləyir (24).
Əxiliklə bağlı araĢdırmalarda bu düĢüncə quruluĢunun yaranması ilə
bağlı fərqli fikirlər də vardır. Türk tarixçisi M.Bayram yazır ki, Anadoludan
əvvəl Azərbaycanın müxtəlif Ģəhərlərində türkmənlər arasında özlərini əxi
adlandıran tacir və sənətkarlar var idi (24). Tədqiqatların bir qismində əxiliyin
Anadoluya Azərbaycandan Əxi Fərəc Zəncani və digərləri vasitəsi ilə gəldiyi
yazılır. A.Krımski isə Əxiliyin Türküstandan Azərbaycana və oradan Kiçik
Asiyaya keçdiyini yazır (18, s. 31).
Ġndi isə əxilik nədir, hansı prinsipləri var kimi suallar üzərində qısa
Ģəkildə duraq. Əxilik bir düĢüncə hadisəsidir, XI-XII əsrdən etibarən
sənətkarları öz ətrafında birləĢdirməklə öz hüquqlarını müdafiə edir,
birliklərini, həmrəyliklərini qoruyur, yardımlaĢma, qardaĢcasına yaĢamağı
ənənə halına gətirirlər. «Əxi» sözünün mənası «qardaĢım», «comərd», «igid»
kimi verilir. Ən əsas prinsipi, Ģüarı “Özünə rəva görmədiyini özgəsinə rəva
görmə”-dir. Əxiliyə yeni qoĢulanlar üçün müəyyənləĢmiĢ ilkin olaraq 124
davranıĢ qaydaları vardır. Bu qaydalar müəyyən fərqlərlə fütüvvətçiliklə
eynidir. Əxi əlini, süfrəsini, qapısını açıq, gözünü, belini və dilini qapalı
tutmalıdır. Açıq, qapalı, içə, dıĢa olmaqla müəyyənləĢən ―Fütüvvət ədəbi‖
əxinin diqqət etməli olduğu məqamlardır və bu qaydalar əxini əxi qardaĢları
arasında olduğu kimi cəmiyyətdə də nüfuz sahibi edər. Sosial yaĢam,
ekonomik dəstək, ictimai Ģüurun formalaĢması, cəmiyyətdə mövqe, lazımi
məqamlarda fikrini ictimailəĢdirmək və cəmiyyətin fikrinə çevirmək kimi
məsələlər əxilərin davranıĢ qaydalarından keçir. Mədəylə əlaqəli olub qadağan
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olunmuĢ yeyəcəklərdən yeməmə, dillə əlaqəli olub qeybət etməmə, boĢ sözdən,
iftiradan uzaq durma, eĢidilməməsi, görülməməsi gərəkən Ģeyləri duymama və
görməmə, dünya nemətlərinə bağlanmama, qazancının lazım olan qismini al və
qalanını əxi qardaĢlarına yardım et, comərd ol, təvazükar ol, kərəm sahibi ol,
mərhamətli ol, bağıĢlamağı bil, eqoist olma kimi qaydalar əslində insanı
cəmiyyət üçün faydalı, sağlam, düĢüncəli, dəyərlərinə bağlı, sadiq, kamil,
əxlaqlı, vətənsevər və b. keyfiyyətlərə sahib olmağa, humanist dəyərlərlə,
qardaĢcasına yaĢamağa səsləyir. Eyni zamanda əxi qardaĢlar arasındakı bu
birlik həm də gücdür ki, əxilik digər təsəvvüf təlimlərindən fərqli olaraq
qılıncla, diplomatiya ilə deyil düĢüncəylə, yardımlaĢmayla güclü olmağa
çağırır. Əxinin mütləq bir iĢi, sənəti olmalıdır. Əxi öz ustadı söz verməyincə
danıĢmaz, oturmayınca oturmaz, ondan əvvvəl qalxar, ondan əvvəl nemətə əl
vurmaz, cəmiyyət içində davranıĢına fikir verər, ustad-Ģəyird, böyük-kiçik
mərtəbələrini gözləyər (11, s. 40).
Əxilərdə də sufilərdə olduğu kimi ―kamillik‖ məqamı əhəmiyyətlidir.
Belə ki, nə qədər eyniləĢdirilsə də əxiliyin sufizmdən fərqli dəyərləri, davranıĢ
qaydaları da vardır. Bildiyimiz kimi sufilər dərviĢ həyatı yaĢayar, insanlarla
çox da təmasda olmaz, yalnızbaĢına gəzərək özlərinə tərəfdar toplayar. Sufilər,
hürufilər öz aralarında toplanar, ayinlər təĢkil edər namaz qılarlardı (Namaz
qılmaq burada təsəvvüf elmini öyrənmək deməkdir-Ə.H). Sufilər ayinlər
zamanı yemək yeməz, dünya malını öz dünyalarından uzaq tutarlardı. Bu
barədə sufizmi öyrənən tədqiqatlarda yazılır: ―Mistik eĢq, ilahi nurlanma,
xüsusi ayinlər, rəqslər, dua etmə- sufizmin atributlarıdır‖ (1, s. 20).
Hər bir düĢüncə quruluĢunda olduğu kimi əxilər də özlərinə tərəfdar
toplamaqla güclü olunacağını bilirdilər. Əxilərdə fərqli olaraq toplanılar,
problemlər müzakirə olunar, yeni qəbul olunanların qəbul mərasimi olar,
nemətlər qoyular, bir sözlə xalqa daha yaxın məsafədə olarlardı. Əxiliklə bağlı
tədqiqatlarda da göstərildiyi kimi onların mərkəzlərinin olduğu Ģəhərlərdə ―Əxi
odaları‖ olar, Ģəhərə qonaq gələnlər burada qonaq edilərdi ki, bu əxilərin öz
aralarında olduğu kimi xalqla da yardımlaĢmasının göstəricisi idi.
Azərbaycan, eləcə də türk xalqlarının folklorunda da özünə yer tapan
dəyərlər sistemi, əxlaq normaları, davranıĢ qaydaları əsasən əxilərin davranıĢ
qaydaları ilə eynidir. Heyrət ediləsidir ki, üstündən əsrlər keçməsinə
baxmayaraq bu qaydalar günümüz üçün də qəbulolunardı.
Əxiliyi xarakterizə edən bir yazıda deyilir: ―Türk Fütuvvət təĢkilatıƏxilik-Müsəlman türk millətinin sosial-mədəni və sosial-iqtisadə həyatının
Ģəkillənməsində, türk-islam vəhdəti ilə milli kimliyin formalaĢmasında
sondərəcə əhəmiyyətli rol oynayan bir təĢkilatın adıdır‖ (24). Nəticə olaraq
deyək ki, hər bir irfani düĢüncə quruluĢunun tariximizin tərkibi kimi
əhəmiyyətli yeri vardır. Və hər bir düĢüncə quruluĢunun yaranmasında tarixi,
sosial, iqtisadi, mədəni mühitin rolu böyükdür və daha böyük güc olmaq hədəfi
vardır. Əxilərin strategiyalarında fərqli olaraq iqtisadi güc olmaq məqsədi öndə
durur, onlar xalqa yaxınlıqları ilə seçilir, ―Əxi‖ digər insanlardan üstün
tutulmur, ortaq dəyərlərə hər kəsin sahib çıxmasının vacibliyi vurğulanırdı.
Əxilik haqqında deyilən və yazılanlardan da göründüyü kimi bu
düĢüncə quruluĢunun yaranıb formalaĢmasında Azərbaycan faktoru çox
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əhəmiyyətli olduğu kimi əxiliyin intibah dövrü Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri
də çoxdur və eyni zamanda bu dövrə məxsus sənətkarların yaradıcılığında
əxiliklə bağlı olan məqamlar kifayət qədərdir. Ġntibah dövrünün qadın sənətkarı
olan Məhsəti Gəncəvi irsinin görkəmli tədqiqatçısı Rəfair Hüseynov da bu
mövzuya toxunmuĢdur. Tədqiqatçı qeyd edir ki, Məhsətinin Qəssab adlı gənci
vəsf etməsi, Gəncədəki Xərabat adlı yerin təsviri, (Xərabat əxilərin mərkəzi
idi), Xaqaninin ġirvanda əsnaf ailəsində doğulması, Ģeirlərində sənət
sahiblərinə böyük rəğbəti Məhsəti və Xaqaninin əxilərlə əlaqəsi olduğunu
göstərməkdədir. Eyni zamanda tədqiqatçı onu da yazır ki, ―Nizaminin
poemalarında da əxi dünyagörüĢü ilə uyğun gələn yerlər az deyildir‖ ( 13, s.
119).
Dövrün görkəmli Ģairlərindən biri də Xaqani ġirvani idi. Xaqani
haqqında aparılan tədqiqatlarda bu mövzuda ən müxtəlif fikirlər səsləndirilir.
Belə ki, görkəmli ədəbiyyatĢünas Həmid Araslı yazır ki, ―Dini ehkamlara ayıq
münasibəti onu ismaililərlə əlaqə saxlamaqda ittiham etmək üçün bəhanə
olmuĢdur‖ (3, s. 11). Eyni zamanda Xaqani haqqında yazılan tədqiqatların bir
qismində bu mövzu diqqətdən kənarda qalır (22). Bir baĢqa tədqiqatda isə
oxuyuruq ki, ―Əxiliyin ġirvanda, özəlliklə də ġamaxıda mövcud olmasını
Xaqani mahir dülgər olan atası Əli Nəccara həsr etdiyi Ģeirində də göstərir.
Burada o, ixvan deyərkən atasının ―qardaĢlarının‖ (ixvan ərəbcə əxi sözünün
cəm Ģəkli) da adı çəkilir― (18, s. 32). Xaqaninin seçilmiĢ əsərlərinə yazdığı
―Xaqani ġirvani və ədəbi irsi‖ adlı ön sözdə isə professor Xəlil Yusifli Ģairin
yaradıcılığındakı humanizm ideyalarını qabartmaqla, eyni zamanda bu
humnaizmin mənbəyini də göstərməyə çalıĢır. Professor yazır: ―Onun
yaradıcılığındakı humanizm, yunan fəlsəfəsinə tənqidi münasibəti də məhz bu
əxilik dünyagörüĢü ilə bağlılıq müəyyənləĢdirir... Əxilik onun yaradıcılığına
sağlam və dərin humanizm, xəlqilik, demokratiklik bəxĢ etmiĢdir‖ (14, s. 420).
Xaqani irsinin görkəmli tədqiqatçısı Qafar Herisçinin sənətkar, onun
həyatı və yaradıcılığında əxilik faktorunun yeri barədə fikirləri maraq doğurur.
ƏdəbiyyatĢünaslıqda Xaqani və ġirvanĢahlar sarayının ―MəliküĢ-Ģüərası‖
Əbül-Üla Gəncəvi arasındakı münasibətlərə fərqli Ģəkildə baxılmıĢ, müxtəlif
mülahizələr yürüdülmüĢdür. Qafar Kəndli isə yazır: ―Hər iki istedad insanlara
xoĢbəxtlik arzulamaqla birləĢir, bu yolda addım atarkən fərqlənirdilər. Xaqani
əxlaqi fəlsəfədən-əxilikdən, Əbül-Üla daha çox Ġbn Sina baxımından çıxıĢ
edirdi. ToqquĢmanın sirri də bunda idi‖ (16, s. 214). Xaqaninin dostu
Cəmaləddin Mosuli haqqında yazılan ―XII əsrin əxilərinə belə nümunə‖ (16, s.
312)idi, ġamaxıdan uzaqlaĢdırılan, yenə də Xaqaninin yaxın dostu olan
Nasirəddin Ġbrahim haqqındakı ―Comərdlər-əxilər içərisində də böyük hörməti
vardı‖ (16, s. 309) kimi fikirlər Ģairin əxilərlə yaxın əlaqələrini
təsdiqləməkdədir. Daha sonra fədakar tədqiqatçı Ģairin əxiliyini qəbul
etdirdikdən sonra fikirlərini bu cür davam etdirir: ―ġairin bu fikri intibahı öz
kökünü xalq həyatı, xalq fəlsəfəsindən-əxilikdən, təsəvvüfün əxlaqi qayəsindən
...alırdı‖ (16, s. 201); ―Axı, əxilik... fəlsəfi-əxlaqi bir dünyagörüĢü, xalq
fəlsəfəsi, xalq fikri axınlarından birdir‖(16, s. 201); ―Məsləyinə görə əxiliyə
çoxdan qovuĢmuĢ bir comərd idi‖ (16, s. 376); ―Xaqani öz baxıĢlarını ifadə
edən bəzi elmi deyimləri sufilərdən, eldən və əxilərdən alsa da, bu məfhumlara
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öz baxımından yeni bitkin məna və mahiyyət verirdi‖ (16, s. 203); ―Ömürlük
məhəbbət, insaniyyət və gözəlliyin qoynuna sığındı. Yenə də əxiliyi tutdu. Ona
güvəndi‖ (16, s. 204).
Ġndi isə Xaqani yaradıcılığından seçilmiĢ nümunələrə diqqət yetirək.
Nemətə, dövlətə qərq olmaram mən,
Barınar el-oba mənim süfrəmdən
(Əxilərin qonaqpərvərliyinə iĢarədir)(19, s. 23)
Sənə fitva vermərəm, hiyləyə əl atasan,
Xalqlar üçün ölümdür hiylə bəlası, inan!(15, s. 371).
Hiylə və yalan söz pislənir. Xatırladaq ki, əxilərin ―dilinə hakim olmaq‖ kimi
bir tələbi var. Eləcə də sənətkarın bəĢəri düĢüncələri, humanizm ideaları ifadə
olunur.
Bir paxıllıq dərdi düĢüb aləmə,
Yarəb, məni ona düçar eyləmə!(15, s. 297).
+
+
+
Xacə vədə olmadı heç vəfadar,
Paxıllarda olarmı heç düz ilqar?(15, s. 297).
Əxilərdə paxıllıq da mənfi keyfiyyət kimi pislənir, eyni zamanda ―paxıllıq
edəndən uzaq dur‖, kimi Ģuarları da vardır.
Barama qurduyam, hörümçək deyil,
Mən halal nemətlə yaĢayıram, bil!(15, s. 80).
ġair halallıqla, öz əlinin əməyi ilə yaĢamağın doğruluğunu ifadə edir.
Sənətcə toxucu olmuĢdur babam,
Mən də yavaĢ-yavaĢ söz toxuyuram
+ + +
Bir guĢə içində yaradıb hikmət,
Edirəm bir neçə sufiylə söhbət.(15, s. 80).
+ + +
Mərd odur, dərdin əlindən etməsin heç ahü zar,
Dərd odur, mərdin yanında daim olsun bərqərar (15, s. 381).
Xaqani yaradıcılığından seçilmiĢ, az qala onun həyat Ģüarına çevrilən
bu fikirlərə və eləcə də əxilərin davranıĢ qaydalarının müəyyənləĢdirən 124
təməl prinsipinə nəzər saldıqda ortaq nöqtələri görmək olur. ―Pislik qarĢısında
yaxĢılq et‖, ―Ġnsan pislik və yaxĢılıqdan yüksəkdə durmalı, dayanmalıdır‖,kimi fikirlər Xaqaninin əxlaq fəlsəfəsini müəyyənləĢdirən prinsiplərdir.
Ġntibah dövrü, eləcə də bütün zamanların görkəmli Azərbaycan Ģairi
Nizami Gəncəvi dövrü, mühiti, yaĢadığı Gəncə Ģəhərinin əxilərin
mərkəzlərindən biri olması və nəhayət yaradıcılığından aldığımız təəssürat
etibarilə deyə bilərik ki, əxilik fikri cərəyanının nümayəndəsi, onların
düĢüncəsinin daĢıyıcısı olmuĢdur. Bu haqda ilk məlumatı DövlətĢah
Səmərqəndi-―Təzkireyi dövlətĢah‖ təzkirəsində verir: ―ġeyx Nizami Əxi
Fərəcəyi Zəncaninin(Tanrı onun əziz sirrini təsdiq etsin) müridlərindən idi‖
(10, s. 213). Daha sonra dahi Ģairin anadan olmasının 800 illik yubileyi
ərəfəsində Nizami yaqqında dəyərli əsərlər müəllifi Mikayıl Rəfili yazır: ―O,
Kiçik Asiyada feodal hakimiyyəti əlehinə aktiv surətdə mübarizə aparan sufilik
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təriqətinə mənsub olan ―axilər‖ ictimai hərəkatının tərəfdarları ilə yaxınlaĢmıĢ
idi‖ (20, s. 26-27).
Dahi Ģair haqqında XX əsrin təbirincə desək qərb oryantalistlərinin də
maraqlı tədqiqatları vardır. A.Krımskinin, E.Bertelsin tədqiqatları bu sarada
qeyd oluna bilər. Nizaminin əxi olub olmaması ilə bağlı Bertelsin maraqlı
qənaətləri vardır. Bertels 1940-cı ilə yazdığı ―Böyük Azərbaycan Ģairi Nizami
–epoxası- həyatı- yaradıcılığı‖ adlı kitabında yazır: ―Rəvayətə görə onun
Ģeyxinin adı Əxi Fərrux Zəncani imiĢ. Biz onun kim olduğunu bilmirik, sufi
Ģeyxlərinin təzkirələrində onun adı yoxdur‖ ( 5, s. 31). Eyni zamanda Bertels
1962-ci ildə çap etdirdiyi ―Nizami və Füzuli‖ kitabında Nizami Gəncəvidən
bəhs edərkən yazır: ―Batini və zahiri elmlər ona yaxĢı bəlli idi. O, Əxi Fərrux
Reyhaninin müridlərindəndi...‖ (6, s. 90). Eyni müəllifin müxtəlif illərdə
yazdığı kitablarında biri-birini təsdiqləməyən fikirləri aĢkardır. Nəticəni
oxucuların öhdəsinə buraxırıq.
Bertels 1940-cı ildə nəĢr etdirdiyi kitabında yazır: ―Leyli və
Məcnun‖un baĢlanğıcında məĢhur ―Saqinamə‖ hissəsi vardır ki, Ģairin həyata
olan baxıĢlarını, onun müasirlərinə olan münasibətini ifadə edir‖, yaxud
―Nizami həyatın mənasını əməkdə görürdü‖ (5, s. 37), və ya ―Bu vəziyyət bizi
Nizami yaradıcılığının əsas motivinə-onun insana qarĢı olan böyük
məhəbbətinə, onun gözəl humanizminə yaxınlaĢdırır. Nizami üçün insan-hər
Ģeyin əsasıdır, insanın səadəti hər Ģeyi həll edir‖ (5, s. 40). Qeyd edək ki,
Bertelsin də vurğuladığı bu məqamlar əxiliyin təlimindən-fütuvvətnamələrdən
gəlir. Əxilərin davranıĢını müəyyənləĢdirən ilkin 124 davranıĢ qaydaları
Bertelsin Nizami yaradıcılığında gördüyü keyfiyyətlərlə üst-üstə düĢür (6, s.
33). Sonda tədqiqatçının belə bir fikrini oxuyuruq: ―Əxilərlə əlaqə Nizaminin
bütün fəaliyyətində dərin iz buraxmıĢdır. Ondakı böyük humanizm, bəĢəriyyətə
qarĢı alovlu məhəbbət, bu əxilər arasında inkiĢaf etmiĢdir‖ (5, s. 34).
Nizami yaradıcılığındakı humanizm, bəĢəri sevgi, əxlaqi dəyərlər,
hikmətamiz ifadələr, aforizmlərdən bəhs edən Azərbaycanlı tədqiqatçıların
yaradıcılığında da dahi Ģairin əxilərlə əlaqəsi, yaxud sənətkar yaradıcılığında
əxilərin təlimindən gələn təsirlərdən bəhs olunmuĢdur. Belə ki, ―Azərbaycan
Ģairi Nizami‖ əsərinin müəllifi Məmməd Əmin Rəsulzadənin (21) də, klassik
ədəbiyyatımızın görkəmli tədqiqatçısı Həmid Araslının (2) da, Nizami
yaradıcılığını ümumtürk ədəbiyyatı kontekstində dəyərləndirən NüĢabə
Araslının (4) da, məlum dövrün, eləcə də Məhsəti Gəncəvi irsinin görkəmli
tədqiqatçısı Rəfail Hüseynovun (13) və digər tədqiqatçıların kitablarında oxĢar
fikirlər vardır.
Ġndi isə Nizami yaradıcılığından seçmə nümunələrə diqqət yetirməklə
Ģairin əsərlərində əxilikdən gələn təsirləri görək.
Xalqa hörmət elə, ədəblə yaĢa-(19, s. 23).
+ + +
Ədavətdən uzaqlaĢ, olsun məhəbbətin bol
Ay kimi, günəĢ kimi yüksək ol, cavanmərd ol (19, s. 33).
ġeirdəki ―Cavanmərd‖ detalı konkret olarak əxilərdən gələn məqamdır. Çünki
əxilər özlərini cavanmərd adlandırırdılar.
Nizaminin birinci poeması olan ―Sirlər vəzinəsi‖ndənki ―Süleyman və
əkinçi‖ hekayətində oxuyuruq:
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Açıldı Süleymanın quĢ kimi birdən dili!
Söylədi ki: ―Ey qoca, cavanmərd ol hər zaman (19, s. 34).
Buradakı ―cavanmərd‖ komponenti eyni zamanda əxilərdən gəlmə təsirdir.
Eyni poemanın ―Kərpickəsən kiĢinin dastanı‖ hekayətində səslənən:
Əlimin zəhmətiylə toxdur gözüm deyil ac (19, s. 39) ifadəsi Nizami
qəhrəmanlarının əməyə bağlılığını ifadə edir. Belə ki ―Nizami yaradıcılığında
əxlaq məsələləri‖ kitabında qeyd olunur ki, ―Nizaminin əxlaqi görüĢlərində
əməksevərlik mühüm yer tutur. ... Nizami insanı zəhmətə qatlaĢmağa, onu
sevməyə çağırır‖ (17, s. 4).
Beləliklə intibah dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndələrinin yaradıcılığına müxtəsər nəzər saldıqda, eləcə də Nizami
Gəncəvi, Xaqani ġirvani, Məhsəti Gəncəvi haqqındakı tədqiqatlara diqqət
yetirdikdə də görünür ki, əxilik XI-XII əsrlərdə və sonrakı dövrdə də islamtürk dünyasının əhəmiyyətli düĢüncə hadisəsi olmuĢdur. Əxiliyin tarixi,
mərhələləri, prinsiplərini öyrənməklə orta əsrlər ədəbiyyatımızın qaranlıq qalan
bir çox məqamlarına iĢıq sala bilərik.
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РЕЗЮМЕ
АЛИ ГАШИМОВ
НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ ОБ АХИЗМЕ И
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ПЕРИОД ПРОЦВЕТАНИЯ
В статье дана информация о значении философского учения
Ахизм, о времени и месте его зарождения. Были расскрыты проблемы
принципов Ахизма и Ислама, Ахизма и тюркского мира. В тоже время,
обращаясь к разным взглядам, выявленным в исследовательских работах
о творчестве таких известных представителей периода процветания
Азербайджанской литературы, как Низами Гянджеви, Махсати Гянджеви,
Хагани Ширвани, была донессена до сведения связь этих творцов с
Ахизмом. Эти взгляды основаны на некоторых образцах избранных из
творчества писателей, где проявляется их связь с ахистской филослфией.
Ключевые слова: Азербайджанкая литература, в период
процветания, суфизм, моральные нормы.
SUMMARY
ALI HASHIMOV
THE PERIOD OF AKHISM AND RENAISSANCE. SOME
DISCRETIONS RELATED TO AZERBAIJAN LITERATURE.
The essence of this philosophic studies, the period and area of its
creation was given in the article. The certain information about principles of
Akhism and Islam region, the problems of Akhism and Turkish world
investigated as well. Different views about relation of some masters to the
Akhism were put into the centre of the work written addressing to the creative
activity of such representatives of the renaissance period of Azerbaijan
literature as Nizami Ganjavi, Mahsati Ganjavi, Khagani Shirvani. The views
were opined basing on the chosen samples relevant to Akhism philosophy
disclosed in the works of the above named masters.
Key words: Azerbaijan literature, Akhism, period of renaissance,
Sufism, ethics
(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. H.HəĢimli tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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ismayil_haciyev@yahoo.com
NAXÇIVANIN AZƏRBAYCANIN DÖVLƏTÇĠLĠK
TARĠXĠNDƏ ROLUNA DAĠR
Məqalədə “dövlət” və “dövlətçilik” anlayıĢlarından, dövlətin
yaranmasından və ona təsir edən faktorlardan bəhs olunur. Burada
Naxçıvanın təbii-coğrafi Ģəraitinə, Naxçıvanın Azərbaycan dövlətçilik
tarixindəki yerinə diqqət yetirilib. Azərbaycanda dövlətyaranmadan əvvəlki
dövr də tədqiqata cəlb edilib. Tarixə edilən nəzəri və praktiki baxıĢlardan
aydın olur ki, əsas modelə olaraq nəsil və tayfaların, Ģəhər və dövlətlərin
yaranması götürülüb. Lakin Azərbaycan tarixində birinci modelə üstünlük
verilib. ġəhər və dövlətlərdən danıĢarkən, bu modelin rolu tam
aydınlaĢdırılmamıĢdır. Bizim zənnimizcə, Azərbaycanda dövlətçiliyin yaranma
proseslərindən hər birinin öz yeri olmuĢdur.
Aydın olmuĢdur ki, Naxçıvanın ərazisində ilkin Ģəhər mədəniyyəti e.ə.
III minillikdə yaranmıĢdır. Urmiya gölü ətrafında tayfa birlikləri yaranan
zaman Naxçıvan regionunda böyük Ģəhərlər meydana çıxmıĢdır. Bu Ģəhərlər
siyasi mərkəz rolunu oynayırdılar, yəni Ģəhər-dövlətlərin xarakterik
əlamətlərini daĢıyırdılar. Bunlardan II Kültəpə, ġahtaxtı, Nuhdaban və
Naxçıvan Ģəhərini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Naxçıvan regionu Urmiya
gölü hövzəsi ətrafında yerləĢən bir mərkəz idi. AlınmıĢ nəticələr belə deməyə
əsas verir ki, Naxçıvan regionu Azərbaycanda dövlətin yaranmasında böyük
rol oynamıĢdır.
Açar sözlər: Azərbaycan, Naxçıvan, dövlət, dövlətçilik, təbii-coğrafi
Ģərait, Ġlk Tunc dövrü, “Neolit inqilabı”
Hər bir ölkənin təbii-tarixi inkiĢafına görə regionları fərqlənir. Regional
bölgü obyektiv Ģərtlər əsasında müəyyən edilir və bütövlükdə ölkənin inkiĢaf
strategiyası üçün əhəmiyyətlidir. Tarixi ənənələrə və hər bir dövrün tələblərinə
əsaslanan regional idarəetmə dövlət həyatında zəruri yer tutur.
Regionların sosial-iqtisadi inkiĢaf məsələləri problemin tarixinə də
marağı artırmıĢdır. Hər bir regionun müasir sosial-iqtisadi inkiĢaf
strategiyasının hazırlanması onların keçdiyi tarixi yolu və bu prosesdə
formalaĢmıĢ spesifik xüsusiyyətlərin də nəzərə alınmasını zəruri etmiĢdir. Bu
sahədə vaxtı ilə əldə olunmuĢ müəyyən təcrübənin əhəmiyyətini də xüsusi
qeyd etmək lazımdır. Bu baxımdan ġimali Azərbaycanın ġirvan və Qarabağ
bölgələrinin tarixi diqqət mərkəzində olmuĢdur (25). ġimal-Ģərqi və Ģimal191
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qərbi Azərbaycan torpaqlarının tarixinin regional aspektdə öyrənilməsi də
xüsusi qeyd edilə bilər (1).
Tarixi inkiĢaf elə gətirmiĢdir ki, Azərbaycanın bölgələri içərisində
Naxçıvan muxtar qurum kimi spesifik rola malik olmuĢdur. Müstəqillik əldə
edildikdən sonra isə Naxçıvanın mühüm əhəmiyyəti əsas götürülərək
Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyasında onun statusu yenidən
nəzərdən keçirilmiĢdir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 134-cü
maddəsinə görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının
tərkibində muxtar dövlətdir.
Bu hüquqi-nəzəri müddəa Azərbaycan tarixində, xüsusilə onun
dövlətçilik tarixində Naxçıvanın yeri və rolunun kompleks Ģəkildə tədqiqini
irəli sürmüĢdür.
Azərbaycan tarixində “dövlət” və “dövlətçilik” problemi və onun
ilkin xronologiyası haqqında: müasir vəziyyətə baxıĢ. Azərbaycan
tarixĢünaslığında dövlətin meydana gəlməsi və dövlət məfhumu, əsasən, tarixi
materialistcəsinə anlayıĢ nəzəriyyəsi əsasında izah edilir (32, s. 648-662). Bu
nəzəriyyəyə uyğun olaraq, Azərbaycan tarixi bir-birini əvəz edən ictimaiiqtisadi formasiyaların tarixi kimi nəzərdən keçirilmiĢdir.
SSRĠ-nin dağılması və müstəqillik əldə edilməsinə baxmayaraq, müasir
Azərbaycan tarixĢünaslığında bu konsepsiya davam etməkdədir. Yeddicildlik
Azərbaycan tarixi məhz bu konsepsiya əsasında yazılmıĢdır. Həmin kitabların
birinci cildində arxeoloji material bu konsepsiyaya uyğunlaĢdırılır və
Azərbaycan ərazisində dövlətin meydana gəlməsinin belə bir təsviri verilir:
―Ġbtidai cəmiyyətin dağıdılması ərəfəsində zorakılıqla zəbtetmə və talançılıq
bəzi qəbilələrdə varlanma mənbəyi kimi tez-tez baĢ verən hadisələrə çevrilir...
Müvafıq dövr cəmiyyətində qəbilə baĢçıları, mötəbər Ģəxslər, hərbçilər, qullar
və s. aydın seçilir. Bu, hər Ģeydən əvvəl, yeni ictimai-iqtisadi əlamətlərin
yaranması ilə əlaqədar olub, yeni yaranmaqda olan ictimai quruluĢun zəruri
―carçıları‖ idi. Beləliklə, bu dövr ibtidai-icma quruluĢunun dağılması
prosesində son mərhələ – siniflərin və dövlətin yaranma ərəfəsi idi‖ (4, s. 157).
Burada ―siniflər yaranır – dövlət yaranır‖ formulunun yeganə yol kimi qəbul
edilməsi aydın olur.
Azərbaycan tarixinin akademik nəĢri ilə yanaĢı, digər nəĢrlərdə də
müəyyən ziddiyyətlər müĢahidə edilir. Azərbaycan tarixi boyunca Azərbaycan
dövlətçiliyindən bəhs edilərkən tarixi materialist metodikaya uyğun gəlməyən
məqamlar üzərindən sükutla keçilir. IX-X əsrlərdə meydana gələn dövlətlər,
feodal dövlətləri kimi xarakterizə olunduğu halda (5, c. 2, XI fəsil), Manna
dövləti, Atropatena və ya Albaniya dövlətlərinin xarakteri tam aydınlaĢdırılmır.
Azərbaycan tarixĢünaslığında dövlət və dövlətçilik anlayıĢlarının
Ģərhinin problemi onun yalnız qeyri-ardıcıllığı ilə bitmir. Azərbaycan
dövlətlərinin demək olar ki, zorakılıq və zülm vasitəsi kimi təqdim edilməsi,
dövlətin tarixi inkiĢafda rolunu zərbə altında qoyur, onun ənənələrini və
varisliyini inkar edir, xalqın dövlətçilik ruhunu sarsıdır və s. Təəssüflə qeyd
etmək lazımdır ki, ümumiləĢdirilmiĢ Azərbaycan tarixində qəbul edilmiĢ belə
bir yanaĢma Azərbaycan fəlsəfə və hüquq tarixi kimi sahələrə də mənfi təsir
etmiĢ, mövcud dövlət quruluĢu və idarə sistemi, əsasən, neqativ səpkidə
nəzərdən keçirilmiĢdir.
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Azərbaycan tarixində ―dövlət‖ və ―dövlətçilik‖ anlayıĢları kifayət qədər
elmi-nəzəri bazaya əsaslanmadığından dövlətin yaranması Ģəraiti və ilkin
xronologiyasının Ģərhi də diqqəti cəlb edir. Azərbaycan tarixinin yeddicildlik
akademik nəĢri və digər ümumiləĢdirilmiĢ Azərbaycan tarixi kitablarında bu
suallara aydın cavab tapmaq mümkün deyildir. Bütün ümumiləĢdirilmiĢ
Azərbaycan tarixi kitablarında dövlətin meydana gəlməsi eyni yanaĢmaya
əsaslanır:
1) problem arxeoloji dövrləĢdirmə çərçivəsində (Paleolit, Mezolit, Neolit,
Eneolit, Tunc və ilk Dəmir dövrü və ya ən qədim zamanlardan e.ə. II-I
minilliyin əvvəllərinədək) nəzərdən keçirilir;
2) sonra xronologiya pozularaq, e.ə. III-II minilliklərdə və ya II-I minilliklərdə
tayfa və tayfa birliklərindən bəhs edilir, yəni xronologiya pozularaq, yenidən
əvvəlki dövrə qayıdılır (6, I c., I və II bölmələr).
Ġlk dövlətin yaranmasının xronologiyası isə fərqli Ģəkildə təqdim edilir.
Yeddicildlik Azərbaycan tarixinin birinci cildində yazıldığına görə, ―ġimali və
Cənubi Azərbaycan vilayətlərinin sosial və iqtisadi mənzərəsində böyük fərq
yox idi. E.ə. II minilliyin ikinci yarısı ibtidai icma quruluĢunun intensiv
surətdə dağılması və ilkin sinifli qurumların yaranması ilə səciyyələnir. E.ə. I
minilliyin əvvəlində Urmiyaboyu rayonda fərqləndirici əlamət daha qəbilətayfa bölgüsü deyil, ərazi bölgüsündən ibarət olan mövcud xırda vahidlərlə
bərabər, nisbətən iri siyasi qurumların yaranması idi (kursivlər mənə
məxsusdur)‖ (6, s. 175). Uzaq keçmiĢdən 1870-ci ilə qədər Azərbaycan
tarixinin ―Kiçik dövlət qurumları‖ adlı yarımbaĢlığında yazılır: ―M.ö. II
minilliyin sonunda Güney Azərbaycanda iqtisadi-mədəni yüksəliĢ icma
cəmiyyətinin dağılmasının baĢa çatması ilə müĢayiət olunur. Bunun nəticəsində
m.ö. X yüzildən gec olmayaraq həmin torpaqlarda kiçik siyasi birləĢmələr
yarandı‖ (7, s. 52). Təqdim olunan iqtibaslarda zamanın və siyasi qurumların
miqyasına dair fıkirlərin müqayisəsi mövcud ziddiyyəti aydın Ģəkildə göstərir.
Digər bir ümumiləĢdirilmiĢ Azərbaycan tarixində isə ―Azərbaycanın ən qədim
dövlətləri‖ adlı yarımbaĢlıq ayrılır və e.ə. III minillikdə mövcud olan Aratta,
Lullubi və Kuti dövlətlərindən bəhs edilir (8, s. 64-76).
Nəzərdən keçirilən iqtibaslar ümumiləĢdirilmiĢ Azərbaycan tarixi
kitablarında ―dövlət‖ və ―dövlətçilik‖ problemləri kimi ilk dövlətlərin meydana
gəlməsi, onun coğrafiyası və xronologiyasında ciddi fikir ayrılığı olduğunu
ortaya çıxarır. Bu məsələlərdə tarixi obyektivliyin bərpası üçün Azərbaycan
dövlətçiliyinin regional aspektlərinin araĢdırılmasına ciddi ehtiyac
duyulduğunu bir daha üzə çıxarır.
Naxçıvanın təbii-coğrafi Ģəraiti. Coğrafı amillərin tarixi inkiĢafda
mühüm rolu olmasına baxmayaraq (12), uzun müddət bu məsələyə kifayət
qədər diqqət yetirilməmiĢdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan
tarixĢünaslığında müasir dövrdə də belə bir vəziyyət davam edir. Yeddicildlik
Azərbaycan tarixinin akademik nəĢrinin birinci cildində Azərbaycanın təbiicoğrafi Ģəraitinə xüsusi yer ayrılsa da, bu hissə müstəqil oçerk səciyyəsi daĢıyır
və Azərbaycanın tarixi inkiĢafı ilə əlaqələndirilmir (4, s. 44-53). Naxçıvanın
bütövlükdə Azərbaycan tarixində, o cümlədən Azərbaycanın dövlətçilik
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tarixindəki rolunu tədqiq etmək üçün onun təbii-coğrafi Ģəratindən baĢlamaq
lazımdır.
Azərbaycanın tərkib hissəsi olmasına baxmayaraq, Naxçıvanın təbiicoğrafi Ģəraiti özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik olmuĢdur ki, bu da onun
tarixdəki yeri və roluna da önəmli təsir göstərmiĢdir.
Azərbaycanın ərazisi düzənlik və dağlıq relyefə malikdir. Naxçıvanın
ərazisi də Azərbaycan Respublikasının dağlıq vilayətləri sırasına daxildir.
Burada Dərələyəz və Zəngəzur sıra dağları yerləĢir. Dərələyəz dağ silisiləsində
ən hündür zirvə Küküdağ (3120 m), Zəngəzurda isə Qapıcıq (3906 m) dağıdır.
Ümumiyyətlə, Naxçıvan ərazisinin böyük bir hissəsini hündürlüyü min
metrdən yuxarı olan dağlar təĢkil edir. Qalan hissə isə Arazboyu
düzənliklərdən (Sədərək, ġərur, Böyükdüz, Naxçıvan, Culfa və b.) ibarətdir.
Naxçıvanın təbii-coğrafi Ģəraitinin ən önəmli cəhətlərindən biri də
faydalı qazıntılar və mineral bulaqlarla zəngin olmasıdır. Naxçıvanda qədim
zamanlardan baĢlayaraq mis, qızıl, kükürd və b. təbii sərvətlər çıxarılırdı.
Mineral su mənbələri isə Naxçıvanı bütün dünyada məĢhur etmiĢdir. Hazırda
Naxçıvan Muxtar Respublikasında 250-dən çox mineral su mənbəyinin qeydə
alındığı bildirilir. Belə güman etmək olar ki, onların müəyyən hissəsi
Naxçıvanın ilk sakinlərinə də məlum olmuĢdur.
Azərbaycan iqlim zənginliyinə görə fərqlənən bir ölkədir. Burada 11
iqlim tipindən 9-u mövcuddur. Naxçıvan iqliminə görə Azərbaycanda fərqli
yer tutan regionlardan biridir. Burada ―yayı quraq keçən soyuq yarımsəhra və
quruçöl iqlimi hakimdir. Kontinental iqlimə malik olan bu iqlim tipi daxilində
illik mütləq minimum temperatur mənfi 32° C, illik mütləq maksimum
temperatur isə 43° C olur‖ (4, s. 49). Bu ümumi göstərici ilə birlikdə, Naxçıvan
ərazisində 5 iqlim tipi (yayı quraq keçən mülayim-isti yarımsəhra və quru çöl,
qıĢı quraq keçən yarımsəhra və quru çöl, yayı quraq keçən soyuq yarımsəhra və
quru çöl, yayı quraq və sərin keçən soyuq iqlim və dağlıq tundra iqlimləri)
ayrılır. Belə iqlim Ģəraiti Naxçıvan ərazisində meĢə örtüyünün az olmasına
səbəb olmuĢdur.
Azərbaycanda iki böyük çay – Kür və Araz çayları vardır. Naxçıvan
Araz çayı hövzəsinə aiddir. Naxçıvanın çayları müasir Ģəbəkəni formalaĢdırana
kimi, tarixi inkiĢaf boyunca müəyyən yer dəyiĢikiliyinə uğramıĢdır. Əsas insan
məskənləri də bu çayların ətrafında meydana gəlmiĢ, yer dəyiĢikliklərinə
uyğun olaraq dəyiĢmiĢdir. Naxçıvan quraq iqliminə malik olduğundan burada
geniĢ göl Ģəbəkəsi olmamıĢdır. Bununla belə Göygöl, Salvartı, Qanlıgöl və
Batabat kimi göllər yaranmıĢdır. Onlar Naxçıvanın su təsərrüfatı Ģəbəkəsində
özünəməxsus yer tutur.
Naxçıvanın torpaq örtüyü mürəkkəbliyi ilə fərqlənir. Quraq iqlim
nəticəsində dağlarda meĢə örtüyünün olmaması torpaqların eroziyasına gətirib
çıxarır. Bununla belə, düzən hissədəki məhsuldar torpaqlar, əkinçiliyin
meydana gəlməsi və inkiĢafına mühüm təsir göstərmiĢdir.
Naxçıvanın təbii-coğrafi Ģəraiti, xüsusilə iqlim Ģəraiti onun flora və
faunasına həlledici təsir etmiĢdir. Bu baxımdan Naxçıvanın ərazisi
Azərbaycanın digər regionlarına nisbətən daha zəngindir. Bitki örtüyü və
heyvanlar aləmi ilk insanın məskunlaĢması və həyatını davam etdirməsi üçün
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mühüm əhəmiyyətə malik olmaqla, eyni zamanda, sonrakı tarixi inkiĢaf üçün
də əlveriĢli Ģərait yaradan amillərdən olmuĢdur (27).
Naxçıvanın təbii-coğrafi Ģəraiti ümumazərbaycan konteksti ilə birgə,
Yaxın və Orta ġərq kontekstində də araĢdırılsa, onun unikallığı və tarixi inkiĢaf
üçün hərtərəfli stimula malik olması da ortaya çıxar. Ġlk insanın
məskunlaĢmasında və inkiĢafında məhz təbii amillərin vacib yer tutması nəzərə
alınsa (14), Naxçıvanın dövlətyaranma prosesində xüsusi yerə malik olduğu
böyük ehtimalla təsdiqlənə bilər. Lakin hər bir regionun təbii-coğrafi
inkiĢafında önəmli yer tutan dəniz və ya dənizə çıxıĢ amili Naxçıvanın sonrakı
tarixi inkiĢafına təsir göstərdi. Azərbaycanın dənizətrafı və dənizə çıxıĢı olan
regionlarının inkiĢafı nisbətən sürətlə getməyə baĢladı. Naxçıvanın təbiicoğrafi Ģəraitindəki bu xüsusiyyəti digər faktorlar hesabına aradan qaldırmağa
və Azərbaycan dövlətçiliyi üçün vacib rol oynamaqda davam etdi.
Naxçıvanın ən qədim tarixi, əsasən arxeoloji dövrləĢmə-paleolit,
mezolit, eneolit, tunc və ilk dəmir dövrü üzrə araĢdırılmıĢdır. Azərbaycan
arxeologiyasının ən mühüm tərkib hissəsi olan Naxçıvan arxeologiyası yüksək
elmi nailiyyətləri ilə nəinki ölkə, eləcə də dünya arxeologiyasını
zənginləĢdirmiĢdir. Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən sonrakı dövrdə
Naxçıvan arxeologiyası daha dinamik inkiĢaf etmiĢdir. Bunun nəticəsində
Naxçıvan tarixinin ilkin tarixi xronologiyasının dərinləĢdirilməsi mümkün
olmuĢdur. Üçcildlik Naxçıvan tarixinin birinci cildində qeyd edildiyi kimi:
―Əgər otuz il bundan əvvəl diyarın tarixi, əslində, ancaq 100-80 min il xülasə
oluna bilirdisə, indi yeni arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində əldə edilmiĢ maddimədəniyyət nümunələri əsasında biz, haqlı olaraq, Naxçıvan tarixini 500-300
min il bundan əvvəl baĢlayırıq‖ (26).
Hazırda Naxçıvan arxeologiyasının bütün dövrləri üzrə elmi nöqteyinəzərdən dəyərli abidələr sistemi aĢkar edilmiĢ, burada yerli və xarici
arxeoloqların iĢtirakı ilə qazıntılar həyata keçirilir (29). ―Naxçıvan: ilk yaĢayıĢ
və Ģəhərsalma yeri kimi‖ (2011, 20-24 iyul) və ―Naxçıvan: ilkin Ģəhər və
Duzdağ‖ (2012, 27-28 iyul) beynəlxalq simpoziumların materialları Naxçıvan
arxeologiyasının böyük nailiyyəti hesab oluna bilər (30).
Naxçıvan arxeoloji abidələri Azərbaycan arxeologiyası üçün də böyük
əhəmiyyətə malikdir. Bu barədə ―Naxçıvan: ilk yaĢayıĢ və Ģəhərsalma yeri
kimi‖ beynəlxalq simpoziumda ―Azərbaycanın arxeoloji tədqiqatlarında
Naxçıvan abidələrinin yeri‖ adlı məruzədə xüsusi olaraq bəhs edilmiĢdir.
Həmin məruzədə qeyd edilmiĢdir ki, ―Azərbaycan arxeologiyasının olduqca
çətin və həlli vacib olan problemlərindən biri eneolit və ilk tunc dövrləri
arasında mədəni varislik problemlərinin öyrənilməsidir. Uzun illərdir ki, bu
məsələnin həlli tədqiqatçılar arasında mübahisə mövzusu olaraq qalır.
Naxçıvan ərazisində yerləĢən Ovçulartəpəsi, Maxta, Xələc və Plovdağ
abidələrində aparılan son arxeoloji tədqiqatlar bu problemin həllinə müəyyən
aydınlıq gətirmiĢdir. Bu abidələrdə aĢkar edilmiĢ arxeoloji tapıntılar, xüsusilə
keramika məmulatı eneolit dövründən ilk tunc dövrünə keçidin bütün
əlamətlərini özündə əks etdirir. Aparılan son tədqiqatlar sübut edir ki, e.ə. IVIII minilliklərdə ġimali Qafqazdan Suriya və Fələstinədək geniĢ yayılmıĢ KürAraz mədəniyyətinin ilkin vətəni məhz Naxçıvan-Azərbaycan ərazisidir.
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Naxçıvan diyarı təbii-coğrafi mövqeyinə görə tarixin bütün dövrlərində Yaxın
ġərqdə və ön Asiyada gedən siyasi-mədəni proseslərdə yaxından iĢtirak etmiĢ
və Ģimal regionları ilə əlaqədar bilavasitə körpü rolunu oynamıĢdır‖ (29, s.
247).
Arxeoloji materiallar ən qədim dövr tarixini öyrənmək üçün yeganə
mənbə kimi unikal əhəmiyyətə malikdir. Lakin ibtidai ictimai cəmiyyətinin
tarixinin, o cümlədən dövlətçilik tarixinin tədqiqi ümumi tarixi
dövrləĢdirmənin tətbiqini zəruri edir.
Ümumi tarixi dövrləĢməyə əsasən, dövlətəqədərki dövrü proicma,
yaxud ulu icma (Alt və Orta Paleolitə uyğundur), ilkin ibtidai (yuxarı Paleolit
və Mezolit) və son ibtidai (Neolit) icma mərhələsinə bölünən nəsli icma
mərhələsi, nəhayət, bərabərsizliyin meydana gəlməsi və dövlətin formalaĢması
(Yuxarı Neolit, Eneolit və Ġlk Tunc dövrü) dövrünü ayırmaq olar (2, s. 16).
Ġbtidai cəmiyyət və ya dövlətəqədərki tarixin əsas məsələləri, adətən, bu
mərhələlər əsasında nəzərdən keçirilir.
Azərbaycanda aĢkar edilən arxeoloji abidələr dövlətəqədərki dövrün,
eləcə də dövlətyaranma prosesinin bütün mərhələlərini izləməyə imkan verir.
Ulu icma dövründə insanlar sürü (icma) Ģəklində yaĢamıĢdır. Belə bir
icma 20-30 nəfərdən ibarət olurdu. Ġnsanların əsas məĢğuliyyəti ovçuluq və
yığıcılıq idi. Ovçuluq ilə kiĢilər, yığıcılıq ilə qadınlar məĢğul olurdu. Ġnsanlar
arasında kütləvi nikah-promiskuitet mövcud olmuĢdur. Orta Paleolit dövrünün
sonlarına doğru qədim icma dağılmağa baĢlayır və qəbilə icmasına keçid baĢ
verir.
Son elmi araĢdırmalara görə, qədim insan yaĢayıĢ məskənləri 6 milyon
il bundan əvvələ aiddir. Deməli, ulu icmanın tarixi də həmin dövrdən baĢlanır.
Azərbaycandakı arxeoloji tapıntılar burada ulu icmanın, 1,5-2 milyon il bundan
əvvəl baĢladığını söyləməyə əsas verir. Çoxcildlik Azərbaycan
arxeologiyasının daĢ dövrünə həsr edilmiĢ birinci cildində qeyd edildiyi kimi,
―Qafqaz ərazilərində aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində yaĢı 2 milyon ilə
bərabər olan maddi-mədəniyyət nümunələri, heyvan sümüklərinin qalıqları,
paleoantropoloji tapıntıları hələlik Dmanisi (bu bölgə də tarixən Azərbaycan
ərazisi olub. -Ġ.H.) paleolit düĢərgəsindən, Azərbaycanın Azıx paleolit
düĢərgəsinin ən aĢağı təbəqələrindən və Cəbrayıl rayonu ərazisindən qeydə
alınmıĢdır‖ (9, s. 110). Azıx mağarası ilə eyni zamanda, Tağlar (Qarabağ),
Damcılı və DaĢ Salahlı (Qazax) abidələrinin və b. tapıntıları da ulu icma dövrü
haqqında təsəvvür yaratmağa imkan verir.
Ulu icma dövrünü, xüsusilə onun son mərhələsini (Orta Paleolit)
Naxçıvanda da izləmək mümkündür. Son tədqiqatlara görə, Naxçıvan
ərazisində insanların məskunlaĢması Alt Paleolit dövrünə, təxminən 500-300
min il bundan əvvələ aid edilir. AĢağı Paleolit dövrü müəyyən tapıntılar üzrə
öyrənildiyi halda (26, s. 13), Orta Paleolit (mustye) ayrıca arxeoloji abidə olan
Qazma mağarası (ġərur rayonu Tənənəm kəndi) ilə təmsil olunur. Ġlk dəfə
1983-cü ildə qeydə alınan mağarada, 1987-1990-cı illərdə ardıcıl tədqiqatlar
aparılan zaman burada altı təbəqə aĢkar edilmiĢdir (26, s. 98). Qazma
mağarasından tapılmıĢ daĢ məmulatlarının hazırlanma texnikası və tipoloji
xüsusiyyətləri insanların burada 80-90 min il əvvəldən məskunlaĢdığını sübut
edir (15). Buradan əldə edilmiĢ maddi qalıqların təhlili nəticəsində aydın
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olmuĢdur ki, ―Qazma mağarasından aĢkar edilmiĢ əmək alətləri Cənubi Qafqaz
və Yaxın ġərqin Mustye dövrünə aid abidələrindən aĢkar edilmiĢ əmək alətləri
ilə bənzərdir. Arxeoloji materialların öyrənilməsi göstərir ki, mağarada məskən
salan qədim insanların əsas məĢğuliyyəti ovçuluq olmuĢ, yığıcılıq təsərrüfatda
ikinci dərəcəli rol oynamıĢdır. Dördüncü təbəqənin arxeoloji materiallarında
Üst Paleolit dövrü üçün xarakterik əlamətlərin izlənməsi qədim Qazma
sakinlərinin qəbilə icmalarının yaranması ərəfəsində olduğunu göstərir‖ (31;
36).
Qəbilə icması ibtidai sürüyə nisbətən irəliyə doğru bir addım olub,
insanların həyatında bir sıra yeniliklərlə müĢayiət edilib. Ġbtidai sürüdən fərqli
olaraq, qəbilə icmasında müəyyən ictimai normalar yarandı. Ġnsanlar
arasındakı münasibətlər qan qohumluğu ilə tənzimlənməyə baĢladı. Kütləvi
nikah ―qoĢa nikah‖la əvəz olunmağa baĢladı. Bəzən dövlətin əsası adlandırılan
ailə, sözün tam mənasında, meydana gəlməsə də, onun yaranması yolunda
vacib addım atıldı. Qəbilə icmasının ilkin dövründə qadının rolu yüksək
olduğundan, bu dövr matriarxat – ana xaqanlığı dövrü kimi də xarakterizə
edilir.
Ġlkin ibtidai icma mərhələsi, yaxud ilk nəsli dövr Azərbaycanda da Üst
Paleolit (e.ə. 40-e.ə.XII minillik) və Mezolitə (e.ə.XII-e.ə.VIII minilliklər) aid
abidələr əsasında oyrənilir. Azərbaycanın Üst Paleolit mədəniyyətinə dair
materiallar Tağlar paleolit düĢərgəsinin II təbəqəsi, Damcılı mağara düĢərgəsi,
Qobustanın ―Qayaarası‖düĢərgəsi, Zar kəndi (Kəlbəcər) və Yataq yeri (Qazax)
ərazisindəki düĢərgələrdən əldə edilmiĢdir (9, s. 101). Mezolit dövrünün əsas
abidəsi isə Qobustan, xüsusilə burada aĢkar edilmiĢ qayaüstü təsvirlər –
piktoqramlardır. Mezolit dövründə ixtira edilən ox və kaman insanların
həyatında ciddi dəyiĢikliklərə təkan verdi. Tədricən istehsal təsərrüfatının
mühüm sahələrindən olan heyvandarlığın təĢəkkülünə Ģərait yarandı. Ovçular
ovladıqları heyvanların balalarını saxlayır, onları əhliləĢdirməyə çalıĢırdı.
Naxçıvanın təbii-coğrafi Ģəraiti, Orta Paleolitə aid abidənin aĢkar
edilməsi burada Üst Paleolit və Mezolit dövründə də həyatın davam etməsini,
ilk nəsli quruluĢun meydana gəlməsini söyləməyə əsas verir. Gələcək arxeoloji
tədqiqatlar Üst Paleolit və mezolitə aid abidələrin üzə çıxarılmasına imkan
verəcəkdir. Hələlik isə, Naxçıvanda qəbilə icmasından bəhs edərkən,
ümumazərbaycan abidələri ilə yanaĢı, unikal bir mənbəyə – ―Kitabi-DədəQorqud‖ eposuna (eposlardan tarixi mənbə kimi istifadə edilməsi ənənəsi
tarixĢünaslıqda elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢdır) müraciət edə bilərik. ―Dədə
Qorqud‖ eposunda matriarxatın – anaxaqanlığının izlərinin əks olunması bu
barədə olan tədqiqatda sübut edilmiĢdir. Eposdakı ―qadınım anam‖, ―ana haqqı
– tanrı haqqı‖ kimi ifadələr bu fikri təsdiq edir (16). ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un
coğrafi əhatə dairəsində Naxçıvanın mərkəzi yerlərdən birini tutduğunu (11)
nəzərə alsaq, burada təsvir edilən matriarxatın ona da aid edilməsini təsdiq
etmək olar.
―Neolit inqilabı‖ ilə (e.ə. VlII-VI minilliklər) insanların təsərrüfat
həyatında böyük bir hadisə baĢ verir, istehlak təsərrüfatından, yəni yığıcılıq və
ovçuluqdan istehsal təsərrüfatına keçid yaranır. Əkinçilik, sənətkarlıq və
heyvandarlıq əmələ gəlir. Ġnsanların təbiətdən asılılığı nisbətən azalır.
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Beləliklə, insanlar arasında mülki bərabərsizliyin meydana gəlməsi və dövlətin
təĢəkkülü üçün lazım olan iqtisadi baza formalaĢmağa baĢlayır.
Azərbaycanda neolit dövrü e.ə.VIII minilliyin sonlarından VI minilliyin
III rübünə kimi davam etmiĢdir. Bu dövrdə Ön Asiyanın bir sıra yerləri, o
cümlədən Cənubi Azərbaycanda tam məskunlaĢma baĢlayır. Ġlk əkinçilik
mərkəzləri Urmiya gölünün ətrafından Həsənli, Hacı Firuz, Yanıqtəpə və s.
kimi yaĢayıĢ yerləri və qonĢu Zaqros ərazisində meydana gəlir. Azərbaycanın
Ģimalında Neolit dövrünə aid abidələr ilk dəfə 1938-1941-ci illərdə Gillikdağda
(Gəncəçay hövzəsi) 78 saylı çaxmaqdaĢı emalatxanasında, Damcılı
mağarasında (Qazax) və s. yerlərdə aĢkar edilmiĢdir (9, s. 149-150).
Naxçıvanda hələlik neolitin orta və son dövrünə aid tapıntılar əldə
edilmiĢdir. Duzdağda aĢkar edilmiĢ iki qəbir Orta Neolitə aid olunmuĢdur (26,
s. 54). Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan əhalisinin qədim dini təsəvvürlərini
öyrənmək üçün ən qədim tapıntılar da hələlik Neolit dövrünə aiddir (26, s. 64).
Naxçıvanda neolit inqilabına aid araĢdırmanın müəllifinə görə, ―Kültəpə bütün
Qafqazda ―Neolit inqilabının‖ ilk abidəsi kimi tanınmıĢdır... Qazıntılar
nəticəsində... Ön Asiyanın Neolit dövrü abidələri üçün səciyyəvi sayılan məiĢət
və təsərrüfat tikintilərinin qalıqları aĢkar olunmuĢ, ibtidai əkinçiliklə bağlı
sümük və daĢ alətlər, gil qab nümunələri, eləcə də müxtəlif növ dənli bitkilər
tapılmıĢdır. Müqayisəli təhlillər Kültəpə kompleksinin Azərbaycanda və
Qafqazda ilkin istehsal təsərrüfatı ilə bağlı ən qədim yaĢayıĢ yeri olmasını
söyləməyə imkan verir‖ (19, s. 48).
―Neolit inqilabı‖nın yaratdığı yeni tarixi Ģəraitdə qəbilə icmasının
dağılması və əmlak bərabərsizliyinin meydana gəlməsi (Son Neolit, Eneolit və
ya ilkin metal əsri, Ġlk Tunc dövrü) baĢlayır. Bunun əsas səbəbi daimi izafi
məhsulun artması və əlavə məhsulun meydana gəlməsi idi. Burada istehsal
təsərrüfatının sonrakı inkiĢafı, metallurgiyanın və sənətkarlıq fəaliyyətinin
digər növlərinin meydana gəlməsi və mübadilənin intensivləĢməsi böyük rol
oynamıĢdır (2, s. 255).
Azərbaycanın Son Neolit və Eneolitə aid abidələri də ibtidai cəmiyyətin
dağılması prosesini izləməyə imkan verir. Azərbaycanda Eneolit dövrü
eramızdan əvvəl VI-IV minilliyin ortalarını əhatə edir. Çox maraqlıdır ki,
Azərbaycanda Son Neolit və Eneolitin tarixinin öyrənilməsi I Kültəpə
abidəsindən (Naxçıvan Ģəhərindən 8 km Ģimal-Ģərqdə, Naxçıvançayın sol
sahilində, Babək rayonunun Kültəpə kəndində) baĢlanmıĢdır. 1951-1964-cü
illərdə burada aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı Neolitə və Eneolit dövrünə
aid keramikalı zəngin materiallar aĢkar edilmiĢdir. Sonrakı arxeoloji axtarıĢlar
zamanı Mil-Qarabağ düzənliyində (Ağdam rayonunun Çalağantəpə, Ġlanlıtəpə,
Leylatəpə abidələri), Muğanda (Cəlilabad rayonunun Əliköməktəpə yaĢayıĢ
yeri) və digər yerlərdə də Eneolitə aid yaĢayıĢ məskənləri aĢkar edilərək
öyrənilmiĢdir (13). Bütün hallarda I Kültəpə Eneolit abidələri içərisində
mühüm rolunu saxlamıĢdır. Bu barədə, haqlı olaraq, qeyd edilmiĢdir ki,
―Cənubda, xüsusən Naxçıvan ərazisində, Mil, Qarabağ və Muğan düzənlərində
yayılmıĢ abidələr I Kültəpə tipli mədəniyyəti əks etdirir və görünür, Eneolit
dövrünün baĢqa etnomədəni Ģaxəsini təĢkil edir‖ (4, s. 93). Naxçıvanın unikal
abidələrindən olan Duzdağ da Eneolit dövrünə Ģamil edilir. Duzdağ, dağ198
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mədən sənayesinin meydana gəlməsinin ilkin dövrünü əks etdirməklə, istehsal
təsərrüfatının inkiĢafını da sübut edir (25, s.55).
Azərbaycanın Eneolit abidələri həmin dövrdə mövcud olan ictimai
münasibətləri əks etdirməklə, eyni zamanda, onun qonĢu mədəniyyətlərlə
əlaqələrini də aĢkar etmiĢdir. Arxeoloji materiallar Azərbaycanın
Mesopotamiyanın Xalaf və Ubeyd mədəniyyətləri ilə əlaqələrini təsdiq edir.
Konkret olaraq, I Kültəpənin eneolit mədəniyyətinə gəldikdə, onun XalafUbeyd mədəniyyəti ilə bağlılığı boyalı keramika və arxası üstə uzadılmıĢ
skeletlərin aĢkar olunması ilə də təsdiq olunur. Ubeyd tayfalarının Azərbaycan
ərazisinə miqrasiyası Naxçıvanı da əhatə etmiĢdir (26, s. 43-44). Burada bir
məsələni də xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Ubeyd tayfalarının Azərbaycana
miqrasiyası nəinki maddi-mədəniyyət nümunələrinə, eləcə də ictimai
münasibətlərə də təsir göstərməli idi. Güman etmək olar ki, bu miqrasiyalar
ilkin dövlət hakimiyyəti orqanlarının formalaĢmasını da sürətləndirməli idi.
Ġlk Tunc dövrünün yaranması ilə yeni ictimai münasibətlərin təĢəkkülü
də geniĢlənir. Bu dövr Azərbaycanda Kür-Araz mədəniyyəti ilə təmsil olunur.
Bütövlükdə Azərbaycanda olduğu kimi, Naxçıvanda da Ġlk Tunc dövrünə aid
yaĢayıĢ məskənlərinin sayı artmıĢdır. Buna görə həmin dövrə aid tapıntıların
sayı çoxalmıĢ, coğrafiyası isə geniĢlənmiĢdir. I Kültəpə ilə yanaĢı, dövrə aid II
Kültəpə, AĢağı DaĢarx, Ovçulartəpəsi və s. nekropollar qeydə alınmıĢdır (26, s.
55).
MəĢhur Gəmiqaya təsvirlərinin xronologiyasında (e.ə. V-I minilliklər)
da Eneolit və Ġlk Tunc dövrünə aid piktoqramlar mühüm yer tutur. Gəmiqaya
təsvirləri həmin dövrdə yaĢayan insanların dünyagörüĢündə, mənəvi
dünyasında baĢ verən dəyiĢiklikləri də izləməyə imkan verir (17). Ulu Öndər
Heydər Əliyev Gəmiqaya abidələrindən bəhs edərkən qeyd etmiĢdir ki, ―Bu,
bildiyimiz kimi, həm təbiətin böyük bir abidəsidir, eyni zamanda, insan
yaradıcılığının abidəsidir. Bu abidə Azərbaycanındır. Azərbaycanın tarixini əks
etdirən abidədir ‖(10, s. 13).
Naxçıvana aid materialların Azərbaycan tarixi kontekstində nəzərdən
keçirilməsi göstərir ki, bölgə bu prosesdə nəinki fəal rol oynamıĢ, hətta
dövlətyaranmanın gediĢinin bir sıra problemlərini yalnız bu materiallar
əsasında bərpa etmək mümkün olmuĢdur.
Dövlətin meydana gəlməsi: nəzəri və təcrübi yanaĢma. Dövlətin
meydana gəlməsi və dövlət anlayıĢı haqqında qədim zamanlardan etibarən
müxtəlif baxıĢlar meydana gəlmiĢdir.
Dövlət məsələsini xüsusi tədqiq edən müasir politoloji ədəbiyyatda
qeyd edilir ki, Ġntibah dövrünə qədər dövləti bildirmək üçün konkret
anlayıĢlardan –knyazlıq, krallıq, tiraniya, respublikadan istifadə edilirdi. Onun
bütün formalarına tətbiq edilən ―dövlət‖ anlayıĢını (italiyanca-stato) ilk dəfə
N.Makiavelli (1469-1527) tətbiq etmiĢdir. Bu ifadə tədricən italyan dilindən
digər Avropa dillərinə də keçmiĢdir (20, s. 220).
Dövlətin yaranmasına gəldikdə, burada müxtəlif nəzəriyyələri, –
―psixoloji nəzəriyyə‖, ―ictimai müqavilə nəzəriyyəsi‖ və baĢqalarını qeyd
etmək olar. Dövlətin yaranmasında xarici faktorların rolu da qəbul edilir.
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Dövlətin meydana gəlməsi və onun təbiətinə dair tədqiqlərdə tarixi
materialistcəsinə anlayıĢ nəzəriyyəsindən də bəhs edilir. Bu nəzəriyyəyə uyğun
olaraq, tarixi inkiĢafın ümumi qanunauyğunluğu qəbul edilir, cəmiyyət birbirini əvəz edən ictimai iqtisadi formasiyalara bölünürdü. Çox maraqlıdır ki, bu
nəzəriyyənin banisi K.Marks ilk dəfə ictimai iqtisadi formasiyaları fərqli
Ģəkildə müəyyənləĢdirmiĢdir. O, 1859-cu ildə yazdığı ―Siyasi iqtisadın
tənqidinə dair‖ əsərinin müqəddiməsində göstərirdi ki, ―Asiya, antik, feodal və
müasir burjua istehsal üsullarını, ümumiyyətlə, iqtisadi-ictimai formasiyaların
mütərəqqi dövrləri kimi qeyd etmək olar‖ (24, s. 554). Asiya istehsal üsulu
sonralar sərf-nəzər edilmiĢ, tarixi ədəbiyyatda isə buna haqq qazandırılmıĢdır
(3). Dövlət məsələsi ictimai-iqtisadi formasiyalara uyğunlaĢdırılmıĢdır.
F.Engels ―Ailənin, xüsusi mülkiyyətin və dövlətin mənĢəyi‖ adlı əsərində
xüsusi olaraq, bu məsələnin üzərində dayanmıĢdır. Onun fıkirlərini davam
etdirən Lenin dövlətin meydana gəlməsi və mahiyyəti haqqında 1919-cu il
iyulun 11-də Sverdlov universitetində mühazirəsində belə demiĢdir: ―Ümid
edirəm ki, dövlət-məsələsində siz, Engels tərəfındən yazılmıĢ ―Ailənin, xüsusi
mülkiyyətin və dövlətin mənĢəyi‖ əsəri ilə tanıĢ olacaqsınız. Bu əsər müasir
sosializmin əsas əsərlərindən biridir... Kitab dövlətin nə cür əmələ gəldiyi
haqqında tarixi bir xülasə ilə baĢlanır... Bu məsələdə hər Ģeydən əvvəl bu
cəhətə diqqət vermək lazımdır ki, dövlət heç də həmiĢə mövcud olmamıĢdır.
Elə zaman olub ki, dövlət yox idi. Cəmiyyət nə zaman və harada siniflərə
bölünürsə, istismarçılar və istismar olunanlar nə zaman meydana gəlirsə, dövlət
də o zaman və orada meydana gəlir‖ (23, s. 73-74). Tarixi materialistcəsinə
anlayıĢ nəzəriyyəsinə uyğun olaraq, dövlətin sonrakı inkiĢafı ictimai-iqtisadi
formasiyalara uyğunlaĢdırılmıĢ, quldar, feodal, burjua və sosialist dövlətlərə
ayrılmıĢdır. Beləliklə, aydın olur ki, dövlətin yaranmasında və onun təbiəti
məsələsində vahid fıkir yoxdur.
Dövlət və ya dövlətçilik haqqında vahid fikir olmadığı kimi, dövlətin
yaranmasının gediĢinə dair (bu proses politogenez də adlandırılır) də yekdil
fıkir yoxdur. Qədim dövrdə dövlətin meydana gəlməsinə dair təcrübənin
ümumiləĢdirilməsi belə bir fikrə gəlməyə imkan vermiĢdir ki, əgər ibtidai
quruluĢun inkiĢafının son pilləsində bəzən böyük tayfa birlikləri (tayfa
ittifaqları, konfederasiyası) yaranırsa, ilk dövlətlər həmiĢə və hər yerdə böyük
olmayan miqyasda, məhz bir ərazi icması və ya daha çox bir-biri ilə sıx əlaqəsi
olan icmaların miqyasında meydana gəlir. Ġlk kiçik dövlətin mərkəzi kimi Ģəhər
yaranır. Bu Ģəhər-dövlətlər çox vaxt (lakin mütləq olmayaraq) ictimai idarə
orqanlarının (ağsaqqallar Ģurası, xalq yığıncağı) qalması ilə monarxiya
quruluĢunda olur (21, s. 40). Arxeoloji tədqiqatlar sübut edir ki, Naxçıvan
ərazisində ilkin Ģəhər mədəniyyəti e.ə. III minillikdə meydana gəlməyə
baĢlamıĢ, iri Ģəhərlər yaranmıĢdır. Bu Ģəhərlər həm də siyasi mərkəz
funksiyasına da malik olmuĢ, yəni Ģəhər-dövlət xarakteri daĢımıĢdır. Belə
Ģəhər-dövlətlərə Nuhdaban, Naxçıvan, II Kültəpə və ġahtaxtını aid edə bilərik.
Qədim ġərqin bütün tarixi göstərir ki, ən qədim dövlətlər dərhal bütöv
imperiyalar Ģəklində qəbilə ittifaqlarından əmələ gəlmir, təbii olaraq, vahid
mərkəzə (dağ vadisi, magistral suvarma kanalı) meyil edən ayrıca ərazi
icmalarından, yəni əksər hissəsi Ģəhər-dövlətlər və nomlardan (vilayətlərdən)
yaranır (20, s. 397). Digər bir akademik nəĢrdə isə dövlətin yaranmasına dair
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xüsusi yarımbaĢlıq ayrılır və burada problem, bilavasitə ibtidai icmanın
dağılmasının son mərhələsindən izah olunur. Bu dövrdə məhz tayfanın ön
plana çıxması vurğulanır (21, s. 227).
Bu nəzəri və təcrübi müddəaları nəzərə alaraq, Azərbaycanda dövlətin
meydana gəlməsi və onun tarixi-coğrafi bölgələrindən olan Naxçıvanın həmin
prosesdə rolunun nəzərdən keçirilməsi politogenez məsələsini yeni
müddəalarla zənginləĢdirə bilər.
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РЕЗЮМЕ

ИСМАИЛ ГАДЖИЕВ
О РОЛИ НАХЧЫВАНА В ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
В
статье
повествуется
о
понятиях
«государство»
и
«государственность», об образовании государства и факторов, влияющих
на его образование. В ней обращено внимание на природногеографические условия Нахчывана и на роль места Нахчывана в истории
государственности Азербайджана. Привлечен к исследованию также
период до образования государства в Азербайджане. Из теоретических и
практических взглядов на историю становится ясно, что в основе модели
взято образование родов и претен, городов и государств. Однако, в
истории Азербайджана дано передпорте первой модели. Говоря о городах
и государствах, роль этой модели выяснена не достаточно. По-нашему
мнению, каждый из процессов образования государственности в
Азербайджане имел свое место. В основной период образования единого
государства происходил на основе создания городов и государств.
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Выяснено, что на территории Нахчывана культура первичного
города появилась в III тысячелетии до н.е. Во времена появления
политических объединений племен в регионах вокруг озера Урмия
параллельно этому в Нахчыванском регионе появились довольно
крупные города. Эти города обладали функциями политических центров,
т.е. обладали характерными чертами городов и государств. Из них особо
выделяются Кюльтепа II, Шахтахты, Нухдабан и места расположения
города Нахчывана. Нахчыванский регион был одним из центров,
расположенных вокруг бассейна озера Урмия, не имеющий
необходимости в создании единого государства. Полученные результаты
дают основание говорит о том, что Нахчыванский регион сыграл
большую роль в формировании государства в Азербайджане.
Ключевые слова: Азербайджан, Нахчыван, государство,
государственность, природно-географические условия, ранний бронзовый
век, неолитическая эволюция
SUMMARY
ĠSMAYIL HAJIYEV
ABOUT ROLE OF NAKHCHIVAN IN THE
STATEHOOD HISTORY OF AZERBAIJAN
The article deals with the place and role of Nakhchivan in the statehood
history of Azerbaijan, state and statehood conception, creation of the state and
the factors influencing on it. The author pays attention to the naturalgeographical condition of Nakhchivan and its influence to the place and role of
Nakhchivan in the history. The situation of Nakhchivan till the state creation
period in Azerbaijan is investigated. From the theoretical and practical point of
view about the arising of state it is clear that in this problem the creation of
unities of tribe and kin and city-state model is assumed as a basis. But in
Azerbaijan history the first model have been preferred. Though it is spoken
about city-states but in state creation process the role of this is not enough
elucidated. According to our mind the both ways of state creation in Azerbaijan
territories had existed in the specific character belong to itself. But in the main
stage the arising of the unique state was happened on the basis of city-states.
It is determined that the first town culture in Nakhchivan territory
began arising in III millennium BC. During the period when the political
unities created on the basis of the tribe unions in surrounding territories of
Urmia, parallel to this enough powerful cities has arisen in the Nakhchivan. At
the same time these cities had the political centre function so they were
carrying the city-state character. Among them II Kultapa, Shahtakhti,
Nuhdaban and Nakhchivan are specially separated as the city places.
Nakhchivan territory was one of the specially centres which was situated near
the Urmia surrounding territories, Nakhchivan city states has not any special
necessity for joining within the unique state. The getting result consists of this
Nakhchivan region had been played an active role in forming of Azerbaijan
state.
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Keywords: Azerbaijan, Nakhchivan, state, statehood,
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FƏXRƏDDĠN SƏFƏRLĠ
AMEA Naxçıvan Bölməsi
hacifexreddin@yahoo.com.tr
NAXÇIVANIN BLOKADASI ZƏNGƏZURUN ERMƏNĠSTANA
BAĞIġLANMASI ĠLƏ BAġLANDI
Məqalədə qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurun XX yüzilliyin
əvvəllərində ermənilərə bağıĢlanması, bununla da Naxçıvanın blokada
vəziyyətinə salınmasından bəhs olunur. Qeyd edilir ki, Zəngəzurun Sovet
hökuməti tərəfindən ermənilərə verilməsi nəticəsində Ģimaldan cənuba doğru
uzanan 40-45 km enində torpaq zolağı Naxçıvanı Azərbaycanın əsas
hissələrindən ayrı saldı və Naxçıvan blokada Ģəraitində yaĢamağa məcbur
oldu.
Açar sözlər: Naxçıvan, Zəngəzur, Sovet hökuməti, deportasiya,
blokada
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illik yubileyinin
keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev
tərəfindən 14 yanvar 2014-cü ildə imzalanan Sərəncamla əlaqədar Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 17 yanvar 2014-cü
il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik
yubileyinə həsr olunmuĢ ―Tədbirlər Planı‖nda muxtariyyət tarixi ilə bağlı
tədqiqatların aparılması tədqiqatçılar qarĢısında aktual və təxirəsalınmaz bir
vəzifə kimi qarĢıya qoyulmuĢdur. Muxtariyyət ərəfəsində Zəngəzurun bir
hissəsinin ermənilər tərəfindən iĢğal edilməsi ilə Naxçıvan bölgəsinin
blokadaya salınması, onun Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqələrinin kəsilməsi
də bu qəbil məsələlərdən biridir.
Əzəli və tarixi Azərbaycan torpağı olan, hazırda indiki Ermənistanın
cənub-Ģərqində yerləĢən Zəngəzur ərazisi qədim zamanlardan Azərbaycan
xalqına məxsus Göyçə gölü hövzəsini və Azərbaycan Respublikasının cənubqərb hissəsini əhatə edir. Qərbdən Zəngəzur, Ģərqdən Qarabağ dağları ilə
sərhədlənən, qədim zamanlardan Azərbaycan ərazisində yaranan müxtəlif
dövlətlərin tərkibində olan və əhali tərəfindən Zəngəzur mahalı kimi tanınan bu
ərazinin bir hissəsi Xanlıqlar dövründə Qarabağ, bir hissəsi Naxçıvan, qalan
hissəsi Ġrəvan xanlığının tərkibində olmuĢdur. Mahal ərazisinə daxil olan
torpaqlar el qaydası ilə Qarakilsə, Gorus, Qafan, Mehri, Zəngilan, Qubadlı,
Laçın bölgələrinə bölünmüĢdür. ġimali Azərbaycanın Rusiyaya ilhaq
edilməsindən sonra digər Azərbaycan torpaqları kimi əhalisi ancaq Azərbaycan
türklərindən ibarət olan Zəngəzura da Ġrandan və Osmanlı imperiyasından
çoxlu erməni köçürülmüĢ, bununla da ərazidə onların sayı süni surətdə
artırılmıĢdır.
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1829-cu ildən Qarabağ əyalətinin tərkibində olan Zəngəzur ərazisinin
hesabına 1861-ci ildə Rusiya imperatorunun fərmanı ilə eyni adlı qəza –
Zəngəzur qəzası yaradılmıĢdı. Ancaq bir neçə il sonra (1867, dekabr)
Yelizavetpol (Gəncə – F.S.) quberniyası yaradılarkən Zəngəzur qəzası onun
tərkibinə verilmiĢdi. 1917-ci il Qafqaz təqviminin məlumatına görə həmin vaxt
qəza idarə sistemi fəaliyyət göstərən Zəngəzurun ərazisi 6742.92 kv. verst idi
(10, s. 370). 1918-ci ildə Zəngəzur qəzasında mövcud olan 222 yaĢayıĢ
məskənindən 116-sı azərbaycanlılara məxsus idi (3, s. 78). 1920-ci ildə
Zəngəzurda yaĢayan 224.197 nəfər əhalinin 70 faizini Azərbaycan türkləri
təĢkil edirdi (3, s. 57). Ermənilərin dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırdığı ―etnik
təmizləmə‖ siyasəti nəticəsində bütün Ermənistan Respublikasında olduğu
kimi ona sovet hökuməti tərəfindən hədiyyə edilən Zəngəzurda da əhalinin
deportasiyası öz mənfi nəticələrini vermiĢ, orada azərbaycanlılar yaĢayan
kəndlərin sayı 1931-ci ildə 87-yə, 1986-cı ildə 40-a endirilmiĢdi (3, s. 78).
Rusiya imperiyası dağıdıldıqdan sonra, XIX yüzillik boyu buraya
köçürülən və yaranmıĢ vəziyyətdən istifadə edən ermənilər 1917-ci ilin
martından 1918-ci ilin mayınadək Zəngəzur ərazisində türk-müsəlman
əhalisinə qarĢı böyük soyqırımlar törətmiĢ, yüzlərlə yaĢayıĢ məskənini
dağıtmıĢ, əhalini deportasiya etmiĢlər. Bu qırğınlar 1918-ci il mayın sonlarında
Cənubi Qafqazda Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan dövlətlərinin
yaranmasından sonra da davam etdirilmiĢdir. Təkcə erməni quldurlarından
Andronikin, Njdenin və Dronun dəstələrinin basqınları nəticəsində 1918-ci ildə
Zəngəzurun 115 kəndi yerlə-yeksan edilmiĢ, əhalisinə divan tutulmuĢdu. Bu
qırğınlar zamanı 3257 kiĢi, 2776 qadın, 2196 uĢaq qətlə yetirilmiĢ, 1060 kiĢi,
794 qadın və 485 uĢaq yaralanmıĢdı. Beləliklə, bütün qəza üzrə 10068 nəfər
müsəlman əhalisi öldürülmüĢ və Ģikəst edilmiĢ, 50 mindən çox adam didərgin
düĢərək Azərbaycanın kəndlərinə pənah gətirmiĢdi (8, s. 42-44; 10, s. 371).
Həmin vaxt Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti imkan daxilində
Zəngəzurda və Azərbaycanın digər yerlərində ermənilər tərəfindən törədilən
qırğınlara son qoymaq üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirdi. 27 iyul 1918-ci
ildə Zəngəzur komendantına qayda-qanunun bərpası üçün 50 min manat pul
ayrıldı. 13 yanvar 1919-cu ildə CavanĢir, ġuĢa və Cəbrayıl qəzalarının da daxil
olduğu Qarabağ general-qubernatorluğu yaradıldı. Bütün bunlara baxmayaraq
Ermənistan öz təcavüzkar hərəkətlərini davam etdirir, ərazidə yeni faciələr
törədirdi.
23 noyabr 1919-cu ildə Tiflisdə ABġ nümayəndələrinin təĢəbbüsü və
vasitəçiliyi ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanan 5 bənddən ibarət
müqavilənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulurdu ki, ―Ermənistan və Azərbaycan
hökumətləri Zəngəzura gələn yolların düzəldilməsi və açılması, onlarla dinc
hərəkətlər üçün təsirli tədbirlər görülməsini razılaĢdırırlar‖ (9, s. 237-238).
Müqavilənin digər bəndlərinin Ģərtlərinə də əməl edərək Azərbaycan öz
qoĢunlarını Zəngəzurdan çıxardı, Ermənistan isə əksinə buraya əlavə qoĢun
hissələri gətirdi və yerli müsəlman-türk əhalisinə qanlı divan tutdu.
Ümumiyyətlə 1920-ci ilədək törədilmiĢ milli qırğın və terror hesabına
Azərbaycanın 9800 km2 ərazisi Ermənistan tərəfindən zəbt edilmiĢdir. O
dövrdə Yeni Bəyazid qəzasının Basarkeçər mahalı, Ġrəvan qəzasının Vedibasar
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mahalının, Gəncə quberniyasının Zəngəzur qəzasının bir hissəsi Ermənistanın
əlinə keçdi (13, s. 77).
Xalqımıza qarĢı ermənilər tərəfindən törədilən soyqırımlar
Ermənistanda sovet hökuməti qurulduqdan sonra da davam etdirildi və Sovet
Rusiyasının Zəngəzur məsələsi ilə əlaqədar siyasəti büsbütün dəyiĢdi. Belə ki,
1920-ci il aprelin 30-da Azərbaycan SSR XXĠK-in müavini M.D.Hüseynov
tərəfindən Ermənistan hökumətinə nota göndərildi. Notada onlar 3 gün
müddətində: 1) Qarabağı və Zəngəzuru öz qoĢunlarından təmizləmək; 2) Öz
sərhədlərinə çəkilmək; 3) Millətlərarası qırğına və ədavətə son qoymaq (9, s.
265-266) tələblərini özündə əks etdirən maddələr var idi. Ancaq A.Mikoyan və
digər erməni liderlərinin ―Zəngəzurun, Naxçıvanın və Qarabağın Ermənistana
verilməsi ermənilərin sovet hakimiyyətinə inamını və rəğbətini artıra bilər‖
ideyasından çıxıĢ edərək həmin ilin dekabrında Azərbaycan Zəngəzurun böyük
bir hissəsini Ermənistana ―bağıĢlamağa‖ məcbur edildi (10, s. 372). Bunun
ardınca, 10 avqust 1920-ci ildə Rusiya K(b)P Qafqaz Bürosunun qərarı ilə
Azərbaycan rəhbərliyinin razılığı olmadan Qarabağ və Zəngəzur ―mübahisəli
ərazilər‖ elan olundu.
Məlumdur ki, sovet liderlərindən Azərbaycana öz düĢmən münasibəti
ilə seçilən və bunu ―mən Azərbaycanın müstəqilliyinin tərəfdarı deyiləm‖
Ģəklində dilə gətirən (1) Ġ.Stalin tərəfindən ―Azərbaycanın fatehi‖ kimi
dəyərləndirilən, əslində isə xalqımızın qəddar düĢməni olan Serqo
Orcenikidzenin ―məlum siyasi Ģəraitdə Ermənistan bizə lazım ola bilər‖
ideyasından çıxıĢ edən Sovet Rusiyası ilə DaĢnak Ermənistanı arasında 10
avqust 1920-ci ildə Ġrəvan Ģəhərində müqavilə imzalandı. Ermənistan üçün bir
sıra güzəĢtlərə yer verilən bu müqavilənin Ģərtlərinə əsasən qədim Azərbaycan
torpaqları olan Naxçıvanın və Zəngəzurun ermənilərə verilməsi nəzərdə
tutulurdu. Ona görə də N.Nərimanov Zəngəzurun və Naxçıvanın Ermənistana
verilməsinə qarĢı qətiyyətlə çıxıĢ etmiĢ, hətta bununla əlaqədar sovet
hökumətinin banisi V.Ġ.Leninə məktub yazmıĢ, məktubda həmin məsələni
xüsusi vurğulayaraq bildirmiĢdi ki, ―Azərbaycanın tamamilə mübahisəsiz
ərazilərinin Ermənistana güzəĢtə gedilməsi mümkün olmayan səhvdir‖ (1).
Cənubi Qafqaz respublikalarının sovetləĢməsində əsas rol oynamıĢ XI
Qızıl Ordunun əsasında 1921-ci ilin iyun ayında Əlahiddə Qafqaz Ordusu
yaradıldı. Bununla əlaqədar 1920-ci il aprelin 27-dən 28-nə keçən gecə AXC
rəhbərləri hakimiyyəti bolĢeviklərə təhvil verərkən əldə olunan razılığın Ģərtləri
pozularaq Azərbaycan ordusu, eyni zamanda Gürcüstan və Ermənistan ordusu
yeni yaradılmıĢ bu hərbi qurumun tabeliyinə verildi. Bu ordunun ĠnqilabiHərbi ġurası Cənubi Qafqazda fəaliyyət göstərən silahlı birləĢmələri ləğv
etmək üçün əməliyyatlara baĢlamaq barədə 1921-ci ilin iyununda qərar qəbul
etdi. Ancaq bu zaman erməni dəstələri qəfil hücumla Dərələyəzi tutmuĢ, orada
olan Sovet hərbi birləĢmələrini sıxıĢdırmıĢdı. Buna görə də Əlahiddə Qafqaz
Ordusunun hissələri Zəngəzur istiqamətində əks-hücuma keçmiĢ, Vedidən
KeĢiĢkəndə, Naxçıvandan Əngələvidə, Ordubaddan Mehriyə hərəkət edərək
iyunun 26-da Dərələyəzi, iyunun 28-də Biçənək aĢırımını, iyunun 30-da isə
Əngələvidi tutmuĢdu. Ġyulun 2-də ġuĢa tərəfdən hücuma keçən QarabağZəngəzur qruplaĢması Ġrəvan qruplaĢması ilə birləĢdi və elə həmin gün Gorusu
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tutdu. Məcburiyyət üzündən Qafan-Mehri istiqamətində geri çəkilən erməni
quldur dəstələri 4 iyulda Mehridən kənarlaĢdırıldılar. Artıq 16 iyul 1921-ci ildə
Əlahiddə Qafqaz Ordusu rəhbərliyinin yaydığı məlumatda Zəngəzurun
tutulduğu haqqında məlumat verilirdi (6, s. 181).
Bununla da Zəngəzurun qərb və ya yuxarı hissəsinin Ermənistana
birləĢdirilməsi baĢa çatdırıldı. Burada o vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyinin
qətiyyətsizliyini, güzəĢtə getməsini və bu hadisələrlə razılaĢdığını təəssüf hissi
ilə də olsa qeyd etmək yerinə düĢər. Belə ki, Azərbaycan Ġnqilab Komitəsinin
Azərbaycan SSR-də əhalinin siyahıya alınmasının keçirilməsinə dair 19 may
1921-ci il tarixli dekretində Zəngəzur qəzasının adı qeyd edilmədi. 1922-ci ilin
əvvəli üçün Azərbaycan BaĢ Milisinin məlumatlarında da Zəngəzurun adı qeyd
olunmadı. Beləliklə, uzun illərdən bəri hazırlanan rus-erməni planı baĢ tutdu,
qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun yuxarı hissəsinin ermənilər tərəfindən
ələ keçirilməsi siyasəti reallaĢdırıldı (6, s. 181-182).
Cənubi Qafqazda sovet hakimiyyəti bərqərar olduqdan sonra vaxtilə
daĢnak S.ġaumyan və A.Mikoyan tərəfindən Zəngəzurla əlaqədar hazırlanmıĢ
planın gerçəkləĢdirilməsinə, baĢqa sözlə desək, ərazidə ―etnik təmizləmə‖
siyasətinin həyata keçirilməsinə, azərbaycanlıların deportasiya edilməsinə,
müxtəlif bəhanələrlə həbs olunmalarına, güllələnmələrinə, sürgünə məhkum
olunmalarına, beləliklə bölgədə onların sayının azalmasına, ermənilərin sayının
süni surətdə artırılmasına nail olmağa baĢladılar (6, s. 173-174).
Zəngəzurun yuxarı və qərb hissəsində möhkəmlənən və bütün bunlarla
kifayətlənməyən ermənilər Zəngəzur mahalına məxsus digər torpaqların da ələ
keçirilməsi üçün canfəĢanlıqla çalıĢır, bunun üçün hər cür vasitələrə əl atırdılar.
Buna görə də onlar Zəngəzurun cənub hissəsini ələ keçirmək üçün məkrli
planlar həyata keçirməyə baĢladılar. Məsələn, həmin vaxt yerli əhali tərəfindən
heç bir təĢəbbüs olmadığı halda ermənilər Zəngəzurun aĢağı hissəsində
―Kürdüstan‖ adlı inzibati ərazi bölgüsü yaradılması fikrini ortaya atmıĢdılar.
Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində heç bir vaxt belə inzibati ərazi vahidi
olmadığı halda bu cür qondarma bir inzibati vahidin yaradılması ideyası
Azərbaycanda tarixən bir yerdə yaĢayan, bir-biri ilə qohumluq əlaqələrinə
girən, bir sözlə, qaynayıb qarıĢan Azərbaycan türkləri və kürdlərinin deyil,
Azərbaycanı yenicə iĢğal etmiĢ və bu ərazilərdə möhkəmlənməyə çalıĢan Sovet
Rusiyasının və onun himayə etdiyi ermənilərin mənafeyinə xidmət edirdi.
Ancaq Azərbaycan xalqının inadlı müqaviməti sayəsində bu ideya
gerçəkləĢdirilə bilmədi.
Zəngəzuru ələ keçirdikdən sonra ermənilər orada qədim zamanlardan
yaĢayan azərbaycanlı əhalini sıxıĢdırmağa, təqib etməyə, nəticədə onların
deportasiyasına nail olmağa baĢladılar. Beləliklə, bir sıra Azərbaycan kəndləri
ermənilər tərəfindən ələ keçirildi: Zaqafqaziya Federasiyası Mərkəzi Ġcraiyyə
Komitəsinin 1 yanvar 1927-ci il tarixli qərarı ilə Mehri-Cəbrayıl qəzasının 24
kəndi Ermənistana verildi. Ancaq bununla kifayətlənməyən ermənilər bir az
sonra, daha dəqiq desək, 20 iyun 1927-ci ildə Zaqafqaziya Federasiyası MĠKnin qəbul etdiyi qərarla Zəngəzur qəzasının 1065 desyatin ərazisinin müxtəlif
qəzalara aid edilməsi məsələsinin gündəliyə çıxarılmasına nail oldular (1).
Ancaq bütün bunlar Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək
sahəsində iddialarını təmin etmirdi. Ona görə də Zaqafqaziya MĠK Rəyasət
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Heyəti 18 fevral 1929-cu ildə onların xeyrinə daha bir qərar çıxardı. Bu qərara
görə Mehridə yeni rayon yaratmaq bəhanəsi ilə Zəngilan rayonunun Nüvədi,
Ernəzir və Tuğut kəndləri Ermənistana verildi. ZSFSR-sı Fəhlə, Kəndli, Qızıl
Ordu və Matros Deputatları Sovetlərinin Mərkəzi Komitəsi Rəyasət Heyətinin
18 fevral 1929-cu il tarixli iclasının 3 №-li protokolunda oxuyuruq:
―Sədrlik edirdi: Sxakaya M. yoldaĢ.
ĠĢtirak edirdilər: Zaqafqaziya MĠK Rəyasət Heyətinin üzvləri:
Bünyadzadə D. Bağırov M. Dolidze A. Stur V. Tağıyev Ġ. ġaverdova A.
Yakubov yoldaĢlar.
Zaqafqaziya MĠK Rəyasət Heyəti üzvlüyünə namizədlər: CavaxaĢvili
A, TorikaĢvili E., yoldaĢlar.
Zaqafqaziya MSĠ-dən Ruxadze A yoldaĢ, Zaqafqaziya Ġcraiyyə
Komitəsindən ġerenç yoldaĢ.
Zaqafqaziya MĠK Rəyasət Heyəti Katibliyinin müdiri Babayev Q.
yoldaĢ.
Zaqafqaziya MĠK təĢkilat Ģöbəsinin müdiri Melnikov F. yoldaĢ.
Zaqafqaziya MĠK təĢkilat Ģöbəsinin təlimatçısı Əkbərov yoldaĢ.
Məsləhətçi: KaçuxaĢvili Ġ. yoldaĢ.
EĢidildi: Azərbaycan SSR Cəbrayıl qəzasının Nüvədi, Ernəzir və Tuğut
kəndlərinin Ermənistan SSR-in Mehri qəzasına aid edilməsi haqqında.
Qərara alındı: GöstərilmiĢ 3 kənd öz torpaqları ilə Ermənistan SSR
Mehri qəzasının inzibati idarəetməsinə verilsin‖ (4).
Çox təəssüflər olsun ki, həmin vaxt Zəngilanın ―baĢçıları‖, ona
rəhbərlik edən adamlar bu kəndlərin verilməsini, onların rayon mərkəzindən
xeyli aralı olması və müxtəlif səmtlərdə yerləĢməsi üzündən onlarla əlaqələrin
çətinliyini əsas gətirərək öz əməllərinə haqq qazandırmıĢdılar (3, s. 50; 9, s.
335). Fikrimizcə, burada Nəriman Nərimanovun 1921-ci ildə dediyi bir fikri
xatırlatmaq yerinə düĢər: ―Əgər Azərbaycanın müsəlman kommunistlərinin
əksəriyyəti ... millətçilik əhval-ruhiyyəsində olsaydı, inanın ki, Ermənistan
Zəngəzuru almazdı‖ (9, s. 308).
9 sentyabr 1930-cu ildə Ermənistan SSR-i ərazisinin yeni inzibati ərazi
bölgüsü yaradılarkən, baĢqa sözlə desək rayonlaĢdırma həyata keçirilərkən
burada dörd rayon – Qarakilsə (2 mart 1940-cı ildən Sisyan, ərazisi 1719 km2),
Qafan (ərazisi 1245 km2), Gorus (ərazisi 752 km2) və Mehri (ərazisi 664 km2)
yaradıldı (2, s. s. 78, 83, 141, 144). Beləliklə, Zəngəzur bir tarixi vilayət kimi
ləğv edildi və Zəngəzur toponiminin – yer adının rəsmi sənədlərdə istifadə
olunmasına son qoyuldu. Bu da son olmadı. 1938-39-cu illərdə Ernəzir Nüvədi
ilə, Tuğut kəndi isə ermənilər yaĢayan Astazurla birləĢdirildi. BirləĢdirilən
Ernəzir və Tuğut kəndlərinin əhalisi zorla köçürülərək Nüvədi, Əldərə və
Astazur kəndlərində yerləĢdirildi. 1969-cu ilin mayında isə ermənilər öz
istəklərinə doğru daha bir addım atdılar. Həmin vaxt haqqında bəhs olunan
qərar 26 noyabr 1968-ci ildə Azərbaycan KP MK-nin Bürosunda müzakirə
edildi və Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 may 1969-cu il
tarixli qərarı ilə hər üç kəndin (Ernəzir, Nüvədi, Tuğut) Ermənistana verilməsi
aktını təsdiq etdi (4, s. 241; 9, s. 335). Bununla da 18 min hektardan çox
Azərbaycan torpağı ermənilərə hədiyyə edildi (2, s. 147).
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Burada bir məqamı da vurğulamaq istərdik. SSRĠ-nin dövlət aparatında
yuva salmıĢ ermənilərin müxtəlif üsullarla göstərdiyi təzyiq nəticəsində
Azərbaycan SSR-i Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti adı çəkilən qərarı ilə 5 may
1938-ci ildə Azərbaycanın iki min hektardan çox torpağının, o cümlədən
Zəngəzur bölgəsinə daxil olan Laçın rayonundakı Qaragöl yaylağının,
Qubadlıda Çayzəmin ərazisinin, Qazaxda Kəmərli kəndi torpaqlarının bir
hissəsinin, Kəlbəcərdə qızıl mədəninin və s. Ermənistan SSR-ə verilməsi
haqqında qərarı da təsdiq etdi. Lakin bəhs etdiyimiz dövrdə Azərbaycan SSR
Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin Sədri vəzifəsində iĢləyən Heydər Əliyev
1953-cü ildə erməni əsilli Kələntərov və Qabaqçiyan tərəfindən tərtib edilərək
Moskvaya təqdim olunmuĢ xəritələrin saxtalağının üzə çıxarılmasına nail oldu.
1969-cu il iyulun 14-də Heydər Əliyevin Azərbaycan KP MK-nə birinci katib
seçilməsi ilə o dövrdə Ermənistanın Azərbaycana qarĢı ərazi iddialarına son
qoyuldu. ―Mübahisəli‖ hesab olunan ərazilərdə qanuni iĢ aparmaq üçün Heydər
Əliyev tərəfindən bölgəyə ekspert qrupu göndərildi. 1898 və 1903-cü illərdə
tərtib olunmuĢ xəritələr Ermənistan nümayəndə heyətinə təqdim olundu və
1968-ci ildə Mərkəzə təqdim olunan xəritənin ermənilər tərəfindən
saxtalaĢdırıldığı bildirildi. Bununla da iki min hektardan çox Azərbaycan
torpaqlarının Ermənistana verilməsinin qarĢısı Heydər Əliyev tərəfindən
qətiyyətlə alındı (5, s. 60-61).
Hesab edirik ki, Zəngəzurun və onun ətrafındakı torpaqların ermənilərə
hədiyyə edilməsi və bunun nəticələri ilə əlaqədar akademik R.Mehdiyevin
fikrini burada xatırlatmaq yerinə düĢər: ―Sovet hakimiyyəti illərində
Ermənistanın özünə Azərbaycanın tərkibinə daxil olan geniĢ torpaq sahələri
verilmiĢdir. Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulandan çox keçməmiĢ, 1920ci ilin dekabrında Zəngəzur Ermənistana verildi. Ġki ildən sonra isə artıq
―erməni‖ Zəngəzuruna əlavə torpaqlar verildi. Azərbaycan SSR Xalq Torpaq
Komissarlığı tərəfindən 1922-ci il oktyabrın 22-də hazırlanmıĢ arayıĢda
məlumat verilirdi: ―Azərbaycan SSR-in bütün ərazisi 7.989.105 desyatin təĢkil
edirdi. GöstərilmiĢ ümumi sahədən: a) Qazax qəzasından Ermənistana 379.984
desyatin torpaq verilmiĢdir; b) keçmiĢ Zəngəzur qəzasından Ermənistana
405.000 desyatin torpaq verilmiĢdir‖.
Xalq Torpaq Komissarlığının Torpaq QuruluĢu Ġdarəsinin 1920-1923cü illər üçün hesabatında deyilir: ―Əvvəllər Zəngəzur, CavanĢir və Qazax
qəzalarının sərhədlərində olan və Azərbaycana məxsus otlaqların 150.000
desyatinə qədər hissəsi indi Ermənistana verildikdən sonra bu iki respublika
arasında mübahisəli olan zonaya daxil olduğundan otlaqların əzəli istifadəçiləri
– Azərbaycan maldarları buraya köçmə zamanı böyük narahatlıq keçirirlər‖.
1929-cu il fevralın 18-də tarixən Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurun
Ġranla sərhədə çıxan sonuncu parçası Ermənistana verildi. Zaqafqaziya MĠK-in
1929-cu il 18 fevral tarixli qərarı ilə aran Qarabağın əraziləri – Azərbaycan
SSR Cəbrayıl qəzasının Nüvədi, Eynadzor və Tuqut kəndləri, həmçinin
Ordubad qəzasının Kərkivan kəndi və Kilid kəndi torpaqlarının bir hissəsi
Ermənistana verildi və əhalisi azərbaycanlılar olan yeni ―erməni‖ torpaqlarında
süni yolla bu vaxtadək mövcud olmayan Ermənistan SSR-in Meğri qəzası
yaradıldı. Beləcə, Naxçıvanın Azərbaycanın böyük hissəsindən ayrılması və
türk dünyasının içində süni coğrafi sədd (paz) yaradılması baĢa çatdırıldı. Elə
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həmin qərarla Naxçıvanın digər kəndləri: Qurdqulaq, Horadiz, Xaçik, Ağbin,
Ağxaç, Almalı, Dağalmalı, Ġtqıran, Sultanbəy Ermənistana verildi. Beləliklə,
1933-cü il üçün Naxçıvan muxtariyyətinin ərazisi Qars müqaviləsi ilə müəyyən
olunmuĢ əvvəlki 5988 kvadratkilometrdən 5329,6 kvadratkilometrədək azaldı‖
(7).
Beləliklə, sonda onu demək olar ki, qədim Azərbaycan torpağı olan
Zəngəzur mahalının böyük bir hissəsi 1920-ci və sonrakı illərdə ―Sovet
rəhbərliyi‖ tərəfindən beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistana
verildi, Ermənistan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 20 iyul 1921-ci il tarixli
qərarı ilə Ermənistan SSR-in tərkibində Zəngəzur qəzası yaradıldı. Nəticədə
44-45 km enində torpaq zolağı (bu zolağın 25 kilometri Nüvədi kəndinin
ərazisindən keçirdi və 8 avqust 1991-ci ilə – Nüvədinin iĢğalına qədər
ermənilərin orada əl-qol açmasına imkan verilmirdi) cənuba – Araza doğru
uzanaraq Naxçıvan bölgəsini – indiki Naxçıvan Muxtar Respublikasını
Azərbaycan Respublikasının əsas ərazisindən ayrı saldı (11, s. 10), bu bölgə ilə
əlaqə çətinləĢdi. Zəngəzurun bir hissəsinin ermənilərin əlinə keçməsi ilə
Azərbaycan bir daha bölündü, parça-parça edildi, onunla Türkiyə arasında
əlaqə pozuldu, torpaqlarımızın sonrakı iĢğalı üçün yeni zəmin və Ģərait
yaradıldı. Bununla da əslində XX yüzilliyin 20-ci ilindən Naxçıvan Muxtar
Respublikasının blokada Ģəraitində yaĢamasının əsası qoyuldu.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyi münasibətilə 8 aprel 2014cü ildə Naxçıvan Ģəhərində keçirilən təntənəli yubiley mərasimində çıxıĢ
edərkən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev
Zəngəzurun ermənilərə verilməsi məsələsini belə qiymətləndirmiĢdir: ―...O
vaxt xalqımıza qarĢı ədalətsizlik də edilmiĢdir. Çünki Azərbaycanın əzəli
torpağı olan Zəngəzuru Azərbaycandan ayırıb Ermənistana vermiĢdilər. Bu,
böyük ədalətsizlik idi. Çünki Zəngəzur tarixi, əzəli Azərbaycan torpağıdır.
Zəngəzurun o vaxtkı əhalisinin mütləq əksəriyyəti azərbaycanlılar idi.
Zəngəzurun bütün yaĢayıĢ məskənlərinin adları Azərbaycan adları idi. Ona
görə bu qərarın qəbul edilməsində Azərbaycan xalqına qarĢı ədalətsizlik və
qərəz əsas rol oynamıĢdır. Eyni zamanda bu qərarla Azərbaycan coğrafi
baxımdan eləcə də böyük türk dünyası iki yerə bölünürdü. Bu ədalətsizlikdir,
bu, sağalmayan yaradır‖ (12).
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РЕЗЮМЕ
ФАХРЕДДИН САФАРЛИ
БЛОКАДА НАХЧЫВАНА НАЧАЛАСЬ С ПОДАРЕНИЕМ
ЗАНГЕЗУРА АРМЕНИИ
В статье говорится о подарении древней Азербайджанской земли
Зангезур Армении в начале ХХ века, с чего и началась блокада
Нахчывана. Отмечается что в результате выдачи Зангезура со стороны
советского правительства, земельная полоса, ширина которой составляет
40-45 км и растягивается с севера на юг отделил Нахчыван от основной
части Азербайджана. Итак, Нахчыван был вынужден жить в блокадном
положении.
Ключевые слова: Нахчыван, Зангезур, Советская правительства,
депортация, блокада.
SUMMARY
FAKHRADDIN SAFARLI
THE BLOCKADE OF NAKHCHIVAN BEGAN WITH THE
FORGIVENESS OF ZANGEZUR TO ARMENIA
The article is about gifting the land of ancient Azerbaijan Zangezur to
armenians at the beginning of twentieth century and as its result Nakhchivan
fall under the blockade condition. It is noted that gifting Zangezur to
Armenians by Soviet government , 40-45 km wide strip of land stretching from
North to south separated Nakhchivan from Azerbaijan and Nakhchivan was
obliged to live in blockade.
Key words: Nakhchivan, Zangazur, the Soviet government deported,
blockade.
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OĞLANQALA ġƏHƏRĠNDƏ APARILAN ARXEOLOJĠ
QAZINTILARIN NƏTĠCƏLƏRĠ
2008-2011-ci illərdə ġərur rayonunun eyni adlı kəndi yaxınlığında
yerləĢən Oğlanqala qəsəbəsində arxeoloji qazıntılar aparılıb. Tədqiqat
nəticəsində məlum olub ki, bu qəsəbə erkən dəmir dövründən yaĢayıĢ məskəni
olub. Lakin tikinti qalıqlarının tarixi orta dəmir dövrünə aiddir. E.ə. 200-cü
ildən eramızın 100-cü ilinə qədər dağın əksər hissəsini böyük hasarlı Ģəhər
yerləĢirdi. Həmir dövrdə ola bilsin ki, bu yer Strabonun coğrafiyasında adı
çəkilən Olane Ģəhəri kimi tanınıb.
Tədqiqatlar göstərir ki, orta dəmir dövründə Oğlanqala qala tipli Ģəhərdövlətə çevrilmiĢ və böyük əhəmiyyət malik olan inzibati-siyasi mərkəz olub.
Bundan baĢqa aĢkar edilib ki, Oğlanqala müstəqil bir dövlət kimi Urartuya
qarĢı döyüĢürdü. Qəsəbədə tez-tez Xocalı-Kəlbəcər mədəniyyətinə məxsus
keramik əĢyalar aĢkar edilir. Naxçıvan ərazisində bu mədəniyyət
elementlərinin mövcudluğu erkən dəmir dövrünə aid abidərdə aparılan
arxeoloji qazıntılarla təsdiqlənib.
Xocalı-Kəlbəcər
mədəniyyətinin
yayılma
ərazisinin
Qafqaz
Albaniyasının Otena bölgəsi ilə üst-üstə düĢməsi dədiqqəti cəlb edir.
Mənbələrdən məlum olur ki, onlar araz çayı ilə Göks gölü arasında yerləĢən
ərazidə yaĢayıblar. Bizim fikrimizcə, onlar Urartu daĢ yazılarında Etiuni kimi
qeyd olunan qəbilə ilə eynilik təĢkil edir. Belə qərara gəlmək olar ki,
Oğlanqala dövləti öz müttəfiqləri ilə birlikdə yadelli iĢğalçılara qarĢı
müqavimət göstərirdi. Oğlanqalavə Naxçıvanda aĢkarlanan mixi yazılarını
araĢdıran zaman məlum olur ki, Paul Zimanski, Mirjo Salvini, Ekkart
Dolenoro, Ekkart Fram kimi tanınməĢ assiriyaĢünaslar bu ərazilərin Urartuya
aid olmadığını bildiriblər. AraĢdırmalar .da həmçinin göstəriri ki, Oğlanqala
Urartu Ģəhəri olmayıb. Özünəməxsus memarlığı, kompleksin planı və
keramikası göztərir ki, Oğlanqala ġərur düzündə yerləĢən kiçik dövlətin
mərkəzi idi. Çox güman ki, Urartu heç vaxt bu bölgəni iĢğal etməyib, çünki
burada Urartu qalalarını mövcudluğunu sübut edən heç bir epiqrafik və ya
arxeoloji dəlil yoxdur.
Qəsəbənin tədqiqi göstərir ki, burada aĢkarlanan tikinti qalıqları
əsasən orta dəmir və Atropatena düvrünə aiddir. Orta əsr və müasir dövrdə bu
ərazilərdə müvəqqəti həyat mövcud olmuĢdur. Orta əsr keramikası əsasən yer
səthində və çox da qədim olamyan yarğanlarda tapılıb. Tədqiqatın nəticələrinə
və C 14 analizlərinə əsaslanaraq Oğlanqalanı aĢağıdakı tarixi dövrlərə aid
etmək olar:
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I. Müasir dövr. Bu dövr 1800-1925-ci illəri əhatə edir. Lakin burada
Azərbaycan əhalisi müxtəlif imperiyaların əsarətindən qurtulan dövrlərdə
istifadə etdikləri orta əsr keramikasına da rast gəlinir.
II. E.ə. 200-100-cü illər. Atropatena dövlətinin son dövrü.
III. E.ə. 400-250-ci illər. Atropatena erkən dövrü.
IV. E.ə. 820-600-cü illər. Orta dəmir əsr. Həmin dövrdə müstəqil dövlətin
paytaxtý olan Oðlanqala yadelli iþðalçýlarla mübarizə aparýrdý.
V. E.ə. 1200- 800-cü illər. Oðlanqalada ilk məskunlaþma, Xocalý-Gədəbəy
mədəniyyətinin sonu.
Açar sözlər: Etiuni, Naxçıvan, Oğlanqala, dəmir əsr, mixi yazısı
ġərur rayonunun Oğlanqala kəndi yaxınlığında yerləĢən Oğlanqala
yaĢayıĢ yerində 2008-2011-ci illərdə arxeoloji araĢdırmalar davam
etdirilmiĢdir. Tədqiqat iĢləri baĢlıca olaraq sitadeldə, qismən isə onun
kənarında aparılmıĢdır. 2010-cu ildə araĢdırmalar xeyli geniĢləndirilmiĢ, on iki
kvadrat və dörd Ģurfda davam etdirilmiĢdir. AraĢdırmalar Oğlanqalanın hələ
Erkən Dəmir dövründən məskunlaĢdırıldığını göstərir. Bu baxımdan 2010-cu
ildə Ģimal qala bürcündə aparılan araĢdırmaların mühüm əhəmiyyəti oldu.
Oğlanqalanın Ģimal qala bürcləri uzun müddətdən bəri tədqiqatçıların
diqqətini cəlb etməkdə idi. Bir neçə tonluq yonulmuĢ prizmatik daĢlardan inĢa
olunan bu qoĢa yarımdairəvi bürclər tikinti texnikasına görə də diqqəti cəlb
edirdi. Bu bürclərin tarixini və onların tikinti xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün
abidənin bu hissəsində üç kvadrat qoyuldu. Bu hissədə Bl047 kvadratında
aparılan araĢdırmalar zamanı müəyyən olundu ki, bürcün üzəri qala
divarlarının uçub tökülməsi nəticəsində örtülmüĢdür. AraĢdırmalar
yarımdairəvi qala divarlarının birbaĢa Qaratəpə dağının qayaları üzərində
tikildiyini təsdiq edir. Tədqiqatlar zamanı bu sahədən çəhrayı rəngli, baĢlıca
olaraq isə boz rəngli keramika parçaları aĢkar olunmuĢdur. Qablar narın qum
qarıĢığından hazırlanmıĢ, bəziləri yaxĢı cilalanmıĢdır. Bu tip keramika forma
və texnoloji xüsusiyyətlərinə görə Yaxın ġərqdə, Azərbaycanda, o cümlədən
Naxçıvanda geniĢ yayılan Erkən Dəmir dövrü keramikası ilə yaxından səsləĢir.
ġimal qala bürcü yaxınlığında qoyulan BK048 kvadratında da bənzər
nəticələr aĢkar edilmiĢdir. Bu qazıntıda daĢ divarların üzərini örtən kərpic
divarların olduğu, bəzi yerlərdə isə kərpic döĢəmələr izlənmiĢdir. Bu qala
bürcündən uzun müddət istifadə olunduğunu göstərir. Qazıntı sahəsində
çəhrayı rəngli keramika ilə bərabər boz-qara rəngli keramika da aĢkar
olunmuĢdur. Boz-qara rəngli keramika bu kvadratda da üstünlük təĢkil
etmiĢdir. Qara rəngli keramikanın bir qismi cilalıdır. Çəhrayı rəngli keramika
parçalarından birinin üzərində Xocalı-Gədəbəy keramikası üçün xarakterik
olan qabarıq çıxıntıya rast gəlinmiĢdir.
Qala divarlarının funksiyasını müəyyən etmək üçün Ģimal qala bürcü
yaxınlığında, BK048 kvadratı ilə yanaĢı olan BL049 kvadratı qoyulmuĢdur.
AraĢdırmalar zamanı Ģimal qala bürcünün yaxınlığında müdafiəni
möhkəmləndirmək üçün pilləli qalın divarların inĢa olunduğu məlum oldu.
Kərpic divarlar daĢ təməl üzərində inĢa olunmuĢdu. Bu kvadratda da boz-qara
rəngli keramikanın üstünlük təĢkil etdiyi müəyyən olunmuĢdur. Qara rəngli
keramikanın bir qismi cilalanmıĢdı. ġimal bürcü yaxınlığındakı qazıntılar
214

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2015 № 1
zamanı əldə edilən tapıntılar bu divarların e.ə. I minilliyin əvvəllərində inĢa
edildiyini göstərir.
AraĢdırmalar davam etdirilərkən qalanın mərkəzi hissəsində Orta Dəmir
dövrünə (e.ə. IX-VI əsrlər) aid saray binasının iri daĢlardan hörülmüĢ divarları
aĢkara çıxarılmıĢ və qədim sarayın ümumi planını müəyyən etmək mümkün
olmuĢdur. Bu qazıntı sahəsində qədim saraya aid ikinci müdafiə divarının da
qalıqları aĢkar olunmuĢdur. Divarın eni 1,8-2-5 m arasında idi. Bu divar Ģimal
hissədə güclü dağıntıya məruz qalmıĢdı. Buradakı araĢdırmalar qədim saray
binasının iki qat divarla əhatə olunduğunu bir daha təsdiq etdi. Divаrlаr iri dаĢ
blокlаrdаn bərкidici məhlul оlmаdаn inĢа еdilmiĢdir. Nаrınqаlаnın
təhlüкəsizliyinin təmin еdilməsi üçün о əlаvə müdаfiə divаrlаrı ilə
möhкəmləndirilmiĢdir.
Оlduqcа mürəккəb və özünəməxsus xüsusiyyətləri оlаn bu tip müdаfiə
sistеminə Nаxçıvаn аbidələrinin hеç birində rаst gəlinməmiĢdir. 1988-1989 və
2008-2011-ci ilərdə sütunlu salonun əsas hissəsi aĢkar olunmuĢdur. Onun
ölçüləri 33 x 34 m, yaxud 1122 m2 olmuĢdur. Radiokarbon analizlər göstərir ki,
sütunlu salon təqribən e.ə. 800-cü ildə Oğlanqala IV dövründə tikilmiĢdir, bu
bürclərin və müdafiə istehkamlarının yaradılması ilə üst-üstə düĢür.
Arxeoloji
qazıntılar
Atropatena
dövrünə
aid
tikinti qalıqlarını
da
aĢkara
çıxarmağa
imkan
vermiĢdir.
Oğlanqalanın
sitadeli, böyük
ehtimalla, 7-ci
əsrdən
sonra
qısa
müddət
ərzində
tərk
edilmiĢdir.
Bizim əlimizdə
olan dəlillər e. ə.
400-250
–ci
illərdə sitadelin
yenidən
məskunlaĢdırıldı
ğını, III Dövr
arxitektorlarının
saray binasını bərpa etmək istədiyini göstərir. III Dövrə aid saray binası IV
dövrdəki bənzərinə nisbətən daha kiçik olub ölçüsü 27 Х 33 m-dir. Bəzi
faktlar, xüsusilə bu binanın Ģimal tərəfində cəmləĢən 29 ədəddən ibarət tikinti
materialı göstərir ki, III Dövrün arxitektorları əvvəlki daxili həyətin yerində
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sütunlu salon tikməyi planlaĢdırmıĢlar. Qədim sidatelin tikilməsindən dörd yüz
il sonra Oğlanqalanın qədim sakinləri əvvəlki sidatelin qalıqları üzərində
yenisini tikməyə baĢladılar.
ġəkil 1. Oğlanqala sitadelinin planı.
Tikinti zamanı onlar mərkəzi həyətdə 700 m2 sahədə iki müxtəlif yerli
olmayan daĢ cinslərindən hazırlanmıĢ sütunlar yerləĢdirdilər. Sütunlar dağa,
ehtimal ki, əvvəlcədən yarımiĢlənmiĢ Ģəkildə qaldırılmıĢdır. DaĢyonanlar bu
sarayda böyük sütunlar qurmaq üçün zəng tipli sütun altlıqları, sütunlar, sütun
baĢlıqları hazırlayırdılar. Lakin bu iĢlər yarımçıq qalmıĢdır. Bəzi sütunların
yonulması prosesi baĢa çatmamıĢdır. Sütunlu salonlar Yaxın ġərq və Qafqazın
arxeoloji abidələrindən yaxĢı məlumdur. Oğlanqalanın salonu Altıntəpə və
Erebuninin salonlarından kiçikdir, ehtimal ki, onlar satraplıq mərkəzi olmuĢlar.
Lakin onların forması və həcmi bənzərdir. E.ə. IV əsrin sonuna aid binadan
götürülən kömürün C14 tarixləri e.ə. 340-320 –ci illəri əhatə edir. Bu da
göstərir ki, yaĢayıĢ yeri Atropatena dövrünə aiddir. Sütunların və gil qabların
tədqiqi onların Atropatena dövrünə aid olduğunu göstərir. Lakin bu dövrdə
sarayın tikintisi yarımçıq qalmıĢ, daha sonra insanlar müdafiə divarlarını
yenidən bərpa edərək qalada möhkəmlənmiĢlər. III Dövrün təməlindən və
sütunların altındakı kül laylarından götürülən kömürün radiokarbon analizi
göstərir ki, bu tikintilərin ehtimal olunan tarixi e. ə. 4 – 3-cü əsrlərdir.
Bu dövrdə müdafiə divarı bəzən yerini dəyiĢərək bir neçə dəfə
möhkəmləndirilmiĢ, həmçinin kərpic divarlardan istifadə edilmiĢdir. DaĢ
divarlar yanlarda iki sıra iri daĢlarla hörülmüĢ, onların arası nisbətən kiçik
həcmli
daĢlarla
doldurulmuĢdur. Bu
sahədə
kərpic
divarların
tikintisində istifadə
olunan kərpiclərin
ölçüsü 45x25x15 sm
olmuĢdur.
Atropatena dövrünə
aid
müdafiə
tikintilərinin tez-tez
dəyiĢməsi
onların
dağıntıya
məruz
qaldığını,
qala
sakinlərinin tez-tez
özlərini
müdafiə
etməyə
məcbur
olduğunu göstərir.
Aparılan
araĢdırmalar davam
etdirilərkən CA054
kvadratında CA053 kvadratında aĢkar olunan Atropatena dövrünə aid binaların
davamı aĢkar olunmuĢ və qala divarına birləĢik daĢdan hörülmüĢ dördkünc
formalı binalardan istifadə olunduğu müəyyən edilmiĢdir. Orta Dəmir dövrünə
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aid tikintilər CAO53 və CB053 kvadratlarında da aĢkar olunmuĢdur. Bu sahədə
Atropatena dövrünə aid üç tikinti qatı aydın Ģəkildə izlənmiĢdir. AraĢdırmalar
divarların dağıntıya məruz qaldığını, lakin eyni istiqamətdə bir qədər yer
dəyiĢməklə yenidən bərpa olunduğunu göstərir.
ġəkil 2. Oğlanqala sitadelindəki qazıntıların görünüĢü.
2011-ci ildə Oğlanqala arxeoloji ekspedisiyasının baĢlıca məqsədi Ģimal
qala bürcünün planını müəyyən etmək idi. Aparılan araĢdırmalar zamanı Ģimal
bürcü yaxınlığında həm Ģimal istiqamətində, həm də qərb istiqamətində yeni
qazıntı sahələri qoyulmuĢdur. Tədqiqat nəticəsində divarın Ģərq qurtaracağına
qədər olan hissəsi açılmıĢ və onun planı müəyyən edilmiĢ, Orta Dəmir dövrünə
aid maddi-mədəniyyət qalıqları aĢkar olunmuĢdur. Müəyyən olunmuĢdur ki,
divarlar iri qaya parçalarından inĢa olunmuĢdur. Ġri daĢların arasına kiçik
həcmli daĢlar qoyularaq onların səviyyəsi düzəldilmiĢ və dayanıqlığı
artırılmıĢdır. Bəzi qisimlərdə daĢların arasına qoyulmuĢ dən daĢlarına rastlanır.
Bəzi yerlərdə xüsusilə, NW – 5, NW – 6 və NW – 7- də iri qaya parçalarından
inĢa edilmiĢ divarlardan altda kiçik həcmli çay daĢlarından inĢa olunmuĢ divar
qalıqlarına rastlanmıĢdır. Bu divarların tikinti texnikası Orta Dəmir dövrünün
iri daĢlarla inĢa olunmuĢ divarlarından tamamilə fərqlənir. Böyük ehtimalla bu
divar qalıqları Oğlanqalanın daha əvvəlki məskunlaĢma dövrünə aiddir. Erkən
Dəmir dövrünə aid çoxsaylı, boz rəngli keramika parçaları da bunu təsdiq edir.
AraĢdırmalar zamanı müəyyən olunmuĢdur ki, sitadelin xaricində yerləĢən bu
qala divarı ziqzaq formalı olmuĢ, bəzi yerlərdə yonulmuĢ daĢlardan inĢa
edilmiĢdir.
Qərb hissədə aparılan qazıntılar zamanı da divarların müəyyən qismi
açılmıĢdır. Divarların tikintisində iri həcmli qaya daĢlarından istifadə
olunmuĢdur. Bu daĢlar Oğlanqalanın yerləĢdiyi Qaratəpə dağının qayalarından
qoparılmıĢ, kobud Ģəkildə iĢlənmiĢdir. Qalanın Ģərq hissəsində rastlanan çay
daĢlarından inĢa olunmuĢ divarlara burada rastlanmamıĢdır. AraĢdırmalar
zamanı qalanın bu hissəsində Antik dövrə aid iki küp qəbir aĢkar olunmuĢdur.
Qəbirlərdə insan skeletinin qalıqları, gümüĢ pullar, metaldan hazırlanmıĢ
üzüklər və ĢüĢə qablar aĢkar olunmuĢdur. Sikkələrin üzərində insan təsvirləri
və latın qrafikası ilə yazılmıĢ yazılar vardır. Onlar eyni tipli olmuĢdur.
Sikkələrin üz tərəfində dəfnə yarpağından tac qoyan Avqustun sağ tərəfdən
Ģəkili ―CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE‖ sözləri, arxa
tərəfində Sezarın Qayus və Lusiusunun iki təsviri verilmiĢdir. ġəkil üz
tərəfdən, arxasında nizələr olan qalxana söykənmiĢ vəziyyətdə təsvir
edilmiĢdir. Kənarda isə ―VGVSTI F COS DESIG PRINC IVVENT, C L
CAESARES‖ sözləri yazılmıĢdır.
Qala divarının tədqiqi ilə bərabər sitadeldə də araĢdırmalar davam
etdirilmiĢdir. Narınqalada CA054 kvadratında aparılan araĢdırmalar xüsusilə
maraqlı nəticələr vermiĢdir. Bu kvadratda 2010-cu ildə aparılan qazıntılar
davam etdirilmiĢ və sitadelə aid yeni tikinti divarı aĢkar olunmuĢdur. Divar
bəzi yerlərdə 2 m hündürlüyündə saxlanmıĢdır. Divar qaba iĢlənmiĢ iri daĢ
bloklarından inĢa edilmiĢdir. Lakin divarların bəzi hissələrində çox yaxĢı
yonulmuĢ, bəzən isə rustikalı daĢ bloklara da rastlanır. Bu qala divarının
müxtəlif dövrlərdə təmir edildiyini bir daha təsdiq edir. Digər tərəfdən aparılan
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araĢdırmalar divarların inĢasında gil məhlulundan istifadə olunduğunu da
təsdiq edir. Qazıntılar zamanı Orta Dəmir dövrünə aid keramika məmulatı və
osteoloji qalıqlar aĢkar edilmiĢdir.
Aparılan araĢdırmalar Oğlanqalanın qala tipli Ģəhər-dövlət və mühüm
inzibati-siyasi mərkəz olduğunu göstərir. Qədim dünyanın böyük imperiyaları
ilə mübarizə aparan bu kiçik dövlətin hansı qüvvələrə arxalandığı 2010-cu ildə
aparılan araĢdırmalar zamanı aydınlaĢdırıldı. Müəyyən edildi ki, e.ə. II
minilliyin sonunda burada məskunlaĢan Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti tayfaları
sonrakı dövrlərdə xarici iĢğalçılara qarĢı mübarizədə iĢtirak etmiĢdir. XocalıGədəbəy mədəniyyətinin yayıldığı ərazinin Uti tayfalarının yaĢadığı, qədim
mənbələrin Otena adlandırdığı ərazi ilə üst-üstə düĢməsi diqqəti çəkir.
Mənbələrin verdiyi məlumata görə bu tayfalar Araz çayı ilə Göyçə gölü
ərazisində yaĢamıĢlar. Urartu mənbələrində bu tayfalar Etiunu adı ilə
xatırlanmıĢdır. Oğlanqalanın xarici iĢğalçılara, o cümlədən urartulara qarĢı
mübarizəsində ehtimal ki, skiflərin və Göyçə gölü ətrafında urartulara qarĢı
ittifaq yaradan Etuini tayfa birliyinin mühüm rolu olmuĢdur.
Belə nəticəyə gəlmək olar ki, Oğlanqala Ģəhəri və onun hakimiyyətində
olan ərazilər xarici iĢğalçılara qarĢı müttəfiqlərlə birlikdə mübarizə aparmıĢlar.
Assirioloq alimlərdən Paul Zimanski, Mirjo Salvini, Eccart Dolenoro, Eccart
Frahm Oğlanqaladan və Naxçıvan Ģəhərindən aĢkar olunan mixi yazıları
oxumuĢ və onların Urartu yazıları olmadığını təsdiq etmiĢlər. E.ə.8-ci
yüzilliyin əvvəllərində Ağrı və Horom düzənliyində xeyli Urartu qalaları
tikilmiĢdir, ancaq araĢdırmalar təsdiq edir ki, Oğlanqala Urartu Ģəhəri
olmamıĢdır. Buradan aĢkar edilmiĢ arxitektura qalıqları, kompleksin planı, gil
qabların özünəməxsuluğu göstərir ki, Oğlanqala ġərur düzənliyini əhatə edən
kiçik, yerli krallığın mərkəzi olmuĢdur. Urartular heç vaxt bu ərazini iĢğal
etməmiĢlər. Çünki burada Urartu qalalarının tikilməsi haqqında heç bir
epiqrafik və arxeoloji dəlil yoxdur.
Urartunun sərhədləri yaxınlığında yerləĢən Oğlanqaladan tapılan
keramika və digər nümunələr Oğlanqalanın Urartu ilə, həmçinin Ġran və
Gürcüstanın digər cəmiyyətləri ilə ticarət əlaqələri saxladığını təsdiq edir.
Saraydan tapılan və üzərində mixi iĢarələr olan təsərrüfat küpünün parçaları
Oğlanqalanın özünəməxsus yazı sistemi olduğunu təsdiq edir.
Oğlanqalanın tədqiqi buradakı tikintilərin baĢlıca olaraq Orta Dəmir
dövrünə və Atropatena dövrünə aid olduğunu göstərir. Bundan baĢqa Orta əsr
və müasir dövrdə də burada müvəqqəti yaĢayıĢ olmuĢdur. Orta əsr keramikası
baĢlıca olaraq müasir dövrə aid çuxurlarından aĢkar olunur. AraĢdırmalara və
indiyədək məlum olan C 14 analizlərinin nəticələrinə əsaslanaraq Oğlanqalanın
stratiqrafiyasını aĢağıdakı Ģəkildə müəyyən etmək olar.
I. Müasir dövr. Bu dövr təqribən 1800-1925-ci illərə aid edilir. Lakin qeyd
etdiyimiz kimi, az miqdarda olsa da Orta əsr keramikasına da rastlanır ki, bu da
qalanın müxtəlif dövrlərdə, xüsusilə Azərbaycan əhalisinin imperiyaların
təsirindən azad olduğu dövrlərdə müdafiə məqsədilə istifadə edilmiĢdir.
II. E.ə. 200-100-cü illər. Atropatena dövlətinin son dövrü
III. E.ə. 400-250-ci illər. Atropatena dövlətinin erkən dövrü
IV. E.ə. 820-600-ci illər. Orta Dəmir dövrü. Oğlanqalanın müstəqil dövlətin
mərkəzi kimi imperiyalarla mübarizə apardığı dövr.
218

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2015 № 1
V. E.ə. 1200-800-cü illər. Oğlanqalada qədim tayfaların ilk məskunlaĢdığı
dövr. Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin sonu.
РЕЗЮМЕ
ВЕЛИ БАХШАЛИЕВ
РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК В ГОРОДИЩЕ
ОГЛАНГАЛА
В 2008-2011 гг. проведены археологические раскопки в поселении
Оглангала, расположенного вблизи одноименного села Шарурского
района. Исследованиями выяснено, что это поселение заселено с эпохи
раннего железа. Однако строительные остатки датируются средним
железным веком. С 200 г. до н. э. и по 100 г. нашей эры (Период II)
большая часть горы была занята большим укрепленным городом. Во
время этого периода место, возможно, было известно как Олане, город,
упомянутый в географии Страбона.
Исследования показывают, что в эпоху среднего железного века
Оглангала стал городом-государством крепостного типа и важным
адмнистративно-политическим центром. Выявлены факты, что
Оглангала, как независимое государство боролосы против Урарту. В
поселении часто находились керамические изделия, относящиеся к
племенам Ходжалы-Кедабекской культуры. Присутствие элементов этой
культуры на территории Нахчывана утверждены археологическими
раскопками памятников раннего железа.
При этом привлекает внимание, что ареал распространения
Ходжалы-Кедабекской культуры совпадает с областью Отена Кавказской
Албании. По сведениям источников, они обитали на территории между
Аразам и озером Тейца. По нашему мнению, эта те же племена, которые
упоминались в Урартских надписях как Этиуни.
Можно заключить, что государство Оглангала боролось против
иноземных захватчиков вместе со своими союзниками. Изучая
клинописи, выявленные в Оглангале и Нахчыване, такие видные
ассиорологи как Paul Zimanski, Mirjo Salvini, Eccart Dolenoro, Eccart
Frahm утверждали, что
они не урартские. Исследования также
утверждают, что Оглангала был не урартским городом. Своеобразная
архитектура, план комплекса и керамика показывают, что Оглангала был
центром маленького государства в Шарурской равнине. Кажется, что
Урарту никогда не захватывало эту область, поскольку нет никакого
эпиграфического или археологического свидетельства о существовании
здесь урартских крепостей.
Исследование поселения показывают, что строительные остатки в
основном датируюся средним железным веком и Атропатенским
периодом. В эпоху средневековья и современного периода поселение
было заселено временно. Средневековая керамика, в основном
находилась на поверхности и в современных ямах. Основываясь на
результаты исследования и анализы C 14 напластования Оглангалы его
можно датировать следующим образом:
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I. современный период. Этот период относится к 1800-1925 гг. Однако
встречается также средневековая керамика, которая использовалась в
разных периодах, в которых Азербайджанское население освобождалось
от влияния империй.
II. 200-100 гг. до н.э. Поздний период государства Атропатены.
III. 400-250 гг. до н.э.ci illər. Ранний период государства Атропатены.
IV. 820-600 гг. до н.э. Средний железный век. В этом периоде Оглангала
как столица независимого государства боролся против иноземных
захватчиков.
V. 1200-800-cü гг. до н.э. Первое заселение Оглангала. Конец ХоджалыКедабекской культуры.
Ключевые слова: Этиуни, Нахчыван, Оглангала, железный век,
клинопись.
SUMMARY
VELI BAKHSHALIYEV
RESULTS OF ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS IN OGLANQALA
CITY
In 2008-2011 archeological excavations carried in Oglanqala which
located in Sharur district near the village with the same name. It is elucidate
that this settlement is populated during Early Iron Age. However the
architecture remains it is dated the Middle Iron Age. From 200 BC-100 AD
(Period II) most of the mountain was covered by a large fortified town. During
this period, the site may have been known as Olane, a town mentioned by
Strabo in his geography.
Researches show that during Middle Iron Age Oglanqala was a citystate and the important admnistrativ-political center. The facts are elicited that
Oglanqala as the independent state fought against Urartu. In the settlement
often found pottery relating to tribes of Hocaly-Gedebey culture. Presence of
elements of this culture on the territory of Nakhchivan are approved by
archeological excavations of monuments of Early Iron Age.
Thus, draws attention that the area of distribution of Hocaly-Gedebey
culture coincides with Oten's area of the Caucasian Albania. According to
sources they lived in the territory between Araks and Gekche lakes. In our
opinion they are tribes which were mentioned in Urartian inscriptions as by
Etiuni.
It is possible to conclude that Oglanqala state fought against overseas
aggressors together with the allies. Studying the cuneiform writings revealed in
Oglanqala and Nakhchivan, such visible assiriologists as Paul Zimanski, Mirjo
Salvini, Eccart Dolenoro, Eccart Frahm, argued that they are not the Urartian
inscription. Researchers also argue that Oglanqala was not the Urartian city. A
peculiar architecture, the plan of a complex and ceramics show that Oglanqala
was the center of the small state in Sharur plain. It seems that Urartu never
annexed this area, as there is no epigraphic or archaeological evidence for
Urartian fortresses here. Research shows that the architecture remains of the
settlement dated generally Middle Iron Age and Atropaten period. In the
Middle Ages and the modern period the settlement is populated temporary. The
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medieval ceramics generally came on surface and in modern holes. Being
based to results of research and analyses C 14 from Oglanqala it is possible to
date as follows:
I. Modern period. This period belongs to 1800-1925. Also medieval
ceramics which was used in the different periods in which the Azerbaijani
people was released from influence of empires however meets.
II. 200-100 BC. Late Atropaten period.
III. 400-250 BC. Early Atropaten period.
IV. 820-600 BC. Middle Iron Age. In this period Oglanqala was the
capital of the independent state fought against overseas aggressors.
V. 1200-800 BC. End of Hocaly-Gedebey culture.
Keyword: Etiuni, Nakhchivan, Oglanqala, Iron Age, cuneiform
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ĠRƏVANIN ERMƏNĠLƏRƏ VERĠLMƏSĠ VƏ BÖLGƏDƏ ERMƏNĠ
DÖVLƏTĠNĠN YARADILMASI PROSESĠ
Məqalədə Azərbaycanın əzəli torpağı olan Ġrəvan bölgəsinin ermənilərə
verilməsi və bu bölgədə erməni dövlətinin yaradılması prosesi araĢdırılır.
Ġrəvan xanlığının Rusiya tərəfindən iĢğal edilməsindən Ġrəvan ətrafında erməni
dövlətinin yaradılmasınadək keçən müddət ərzində bölgənin aborigen
əhalisinin diskriminasiyası və ermənilərin köçürülməsi nəticəsində bölgənin
etnik tərkibinin dəyiĢdirilməsi, bölgədə erməni dövlətinin yaradılmasına xidmət
edən inzibati ərazi islahatları kimi məsələlər zəngin arxiv materialları əsasında
iĢıqlandırılır. Məqalədə istifadə edilən faktların əksəriyyəti ilk dəfədir ki, elmi
dövriyyəyə daxil edilir.
Açar sözlər: Ġrəvan xanlığı, erməni vilayəti, Ġrəvan quberniyası, erməni
dövləti, Batum konfransı
Ġkinci Rusiya-Ġran müharibəsinin (1826-1828) gediĢində - 1827-ci il
oktyabrın 1-də Ġrəvan qalasının ruslar tərəfindən tutulması ilə Ġrəvan xanlığı
süqut etdi və Ġrəvan bölgəsi Rusiya iĢğalı altına düĢdü. Qafqazdakı rus
qoĢunlarının komandanı general Ġvan Paskeviçinin əmri ilə oktyabrın 6-da
Ġrəvanda ―müvəqqəti idarə‖ yaradıldı. Yerli qoĢunların komandanı general
Krasovski idarənin rəisi, Ġrəvan qalasının komendantı general Borodin və
erməni yepiskopu Nerses AĢtarakesi idarənin üzvləri təyin edildilər. Ġrəvan
bölgəsində hakimiyyəti tam ələ almaq, idarəetmə iĢlərini həyata keçirmək,
qayda-qanun yaratmaq, bölgədəki rus qoĢunlarının təminat və təchizat
məsələlərini həll etmək kimi məsələlər Müvəqqəti idarənin qarĢısına əsas
vəzifə kimi qoyulmuĢdu (12, s. 480-481).
Eyni zamanda, Ġrəvan xanlığı ərazisində təhlükəsizliyin təmin edilməsi
və bölgədə qaravul xidmətinin təĢkil edilməsi üçün erməni əhalidən piyada və
süvari drujinaların təĢkil edilməsi də Müvəqqəti idarəyə tapĢırılmıĢdı (12, s.
480-481). Ġrəvan xanlığı ərazisində azərbaycanlı əhalinin mütləq çoxluğa malik
olmasına baxmayaraq, Müvəqqəti idarədə azərbaycanlıların təmsil
olunmaması, təhlükəsizlik və qaravul xidməti üçün məhz erməni əhalidən
silahlı birləĢmələrin yaradılması Ġrəvan bölgəsinin erməniləĢdirilməsinin
əsasını qoydu.
1828-ci il fevralın 10-da imzalanan Türkmənçay müqaviləsinin üçüncü
maddəsi ilə Naxçıvan və Ġrəvan xanlıqlarının Rusiyaya keçdiyi təsbit edildi.
Müqavilənin imzalanmasından az sonra – 1828-ci il martın 21-də Rusiya
imperatoru II Nikolayın verdiyi fərmanla Müvəqqəti idarə ləğv edildi və
Naxçıvan və Ġrəvan xanlıqlarının ərazisində ―Erməni vilayəti‖ adlı müvəqqəti
inzibati-idarə yaradıldı (16, s. 278-279). Erməni vilayətinin rəisi vəzifəsinə
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yerli qoĢunların komandanı, general-mayor Aleksandr Çavçavadze təyin edildi.
Naxçıvan və Ġrəvan xanlıqları ərazilərində ―Erməni vilayəti‖nin yaradılması ilə
Azərbaycan torpaqlarında erməni dövlətinin formalaĢması üçün mühüm addım
atıldı.
Türkmənçay və Ədirnə müqavilələri ilə Rusiya hökuməti Ġran və
Türkiyədən erməni əhalisinin Cənubi Qafqaz ərazisinə köçürülməsi prosesinə
baĢladı. 1828-ci il fevralın 26-dan iyunun 11-dək, yəni üç ay yarım ərzində
Ġrandan ġimali Azərbaycana – Ġrəvan, Naxçıvan və Qarabağ xanlıqlarının
ərazisinə 8249 erməni ailəsi, baĢqa sözlə, ən azı 40 min nəfər erməni
köçürüldü. Az sonra, Osmanlı dövləti ərazisindən də 90 min nəfərdən artıq
erməni əhalisi Cənubi Qafqaza köçürülərək adı çəkilən xanlıqların ərazisində
yerləĢdirildi (12, s. 619-620, 845; 18, s. 23).
Köçürmədən əvvəl, sonradan ―Erməni vilayəti‖ adlandırılan ərazinin
əhalisi 107224 nəfər idi ki, bunun da 76.24 %-ni azərbaycanlılar, 23.45 %-ni
ermənilər təĢkil edirdi (17, s. 15). Ġrəvanın 9700 nəfərlik əhalisinin 75.6 %-i
azərbaycanlılar, 24.4 %-i ermənilər idi. Azərbaycanlıların əhalinin etnik
tərkibində bu cür üstünlük təĢkil etməsi həmin torpaqların tarixi Azərbaycan
ərazisi olduğunu təsdiq edən inkaredilməz faktdır. Köçürmədən sonra əhalinin
etnik tərkibi kəskin dəyiĢdi. Təkcə Ġrəvan Ģəhərində köçürmə nəticəsində
əhalinin sayı 11463 nəfərə çatdı. Nətəcədə azərbaycanlı əhalinin sayı 64 %-ə
endi, ermənilərin sayı isə 36 %-ə qalxdı (17, s. 16).
Beləliklə, Rusiya ġimali Azərbaycanın iĢğalı zamanı ermənilərin çar
ordusuna göstərdikləri xidmət müqabilində onlara iĢğal olunmuĢ Azərbaycan
torpaqlarında – Naxçıvan və Ġrəvan xanlıqlarının ərazilərində ―Erməni vilayəti‖
adlandırılan ərazini pay verdi. Bununla da ermənilər çar Rusiyasının himayəsi
və köməyi ilə Cənubi Qafqazda özlərinə ərazi bazası yaratmıĢ oldular.
Erməni vilayətinin idarə edilməsi üçün qaydalar layihəsi də
hazırlanmıĢdı. Həmin layihə erməni əhaliyə qarĢı müəyyən liberallığın tətbiq
edilməsini nəzərdə tuturdu. Layihə, ümumilikdə Rusiyanın vilayətdəki
hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsinə xidmət etsə də, bu bölgənin
erməniləĢdirilməsinə də zəmin yaratmalı idi (21, s. 366).
Rusiya hökuməti Cənubi Qafqazın iĢğalını və burada möhkəmlənməklə
bağlı siyasətini həyata keçirdikdən sonra 1840-cı il 10 aprel qanunu ilə
―Erməni vilayəti‖ni ləğv etdi. Ġrəvan və Naxçıvan əyalətləri eyni adlı qəzalara
çevrildi. Çar Nikolayın fərmanı ilə 1849-cu il iyunun 9-da keçmiĢ ―Erməni
vilayəti‖ və Aleksandropol (Gümrü) qəzası əsasında Ġrəvan quberniyası
yaradıldı. Yeni quberniya və quberniya orqanları 1850-ci il yanvarın 1-dən
fəaliyyətə baĢladı. Bəzi inzibati ərazi dəyiĢikliklərindən sonra quberniya
Ġrəvan, Aleksandropol, Eçmiədzin, Naxçıvan, Novobayazid, ġərur-Dərələyəz
və Sürməli qəzalarına bölündü (15, s. 312). Ġrəvan bölgəsində quberniya
idarəçiliyi 1917-ci ilə qədər davam etdi.
Ġrəvan quberniyasının yaradılması əslində Qərbi Azərbaycan ərazisində
ermənilərə dövlət yaradılması yolunda növbəti addım oldu. Bundan sonrakı
dövrdə də ermənilərin Ġran və Türkiyədən Ġrəvan quberniyası ərazisinə
köçürülməsi prosesi davam etdirildi və XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri
üçün artıq quberniya ərazisində ermənilərin mütləq çoxluğunun təmin
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edilməsinə nail olundu. 1917-ci il üçün Qafqaz təqviminin məlumatına görə,
24745 kv. km. ərazisi olan Ġrəvan quberniyasında 1120242 nəfər əhali
yaĢayırdı ki, bunun da 669871 nəfəri (59,8 %) erməni, 373582 nəfəri (33,35 %)
azərbaycanlı idi. Ġrəvan Ģəhərində isə 51286 nəfər əhali qeydə alınmıĢdı: bunun
12557 nəfəri (24,5 %) azərbaycanlı, 37204 nəfəri (72,5 %) erməni idi (14, s.
216-220). Halbuki, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, 1828-ci ildə 9700 nəfər
əhalisi olan Ġrəvan Ģəhərinin əhalisinin 75,6 %-ni azərbaycanlılar, 24,4 %-ni
ermənilər təĢkil etmiĢdi. Buradan da göründüyü kimi, 1828-1917-ci illər
arasındakı dövrdə Rusiyanın həyata keçirdiyi məqsədyönlü köçürmə siyasəti
və azərbaycanlılara qarĢı ayrı-seçkilik və diskriminasiya siyasəti nəticəsində
istər Ġrəvan quberniyası, istərsə də Ġrəvan Ģəhərində faiz nisbətində
azərbaycanlı əhalinin sayı azalmıĢ, ermənilərin sayı artmıĢdı. Azərbaycanlı
əhalidə təbii artımın ermənilərdən ən azı iki dəfə artıq olduğunu da bura əlavə
etsək, bu zaman köçürmənin miqyası barədə daha aydın təsəvvür yaranır. Rus
ĢərqĢünası N.ġavrov 1911-ci ildə nəĢr etdirdiyi kitabında haqlı olaraq yazırdı:
―Cənubi Qafqazda yaĢayan 1 milyon 300 min nəfər erməninin 1 milyonu yerli
deyildir. Və onlar vilayətə bizim tərəfimizdən köçürülmüĢdür‖ (22, s. 64).
Beləliklə də, ermənilərin kütləvi Ģəkildə Cənubi Qafqaza, o cümlədən
Ġrəvan bölgəsinə köçürülməsi bu regionda demoqrafik vəziyyətə ciddi təsir
göstərdi və ermənilərin gələcək ərazi iddialarının əsasını qoydu. Rusiyanın
hərtərəfli dəstəyi və yaratdığı əlveriĢli Ģərait ilə ermənilər sonradan Ġrəvan
bölgəsində möhkəmlənə bildilər. Bununla da Rusiya ġimali Azərbaycan
ərazisində, Azərbaycanla Ġran və Osmanlı dövlətləri arasında ermənilərdən
ibarət bufer zonası yaratmıĢ oldu. Çarizm özünün antiazərbaycan və antitürkiyə
siyasətini həyata keçirmək üçün ermənilərdən bir alət kimi istifadə etdi. Rusiya
müstəmləkəçiləri tərəfindən silahlandırılan və hərtərəfli müdafiə olunan erməni
silahlı birləĢmələri bölgədə türk-müsəlman əhalisinə qarĢı soyqırımlar həyata
keçirməyə baĢladılar.
Ermənilərin 1890-cı illərdən baĢlayaraq Osmanlı dövlətinə qarĢı
qaldırdıqları xəyanətkar qiyamlar uğursuzluğa düçar olduqdan sonra bu
mübarizənin mərkəzi Azərbaycana keçdi. Çar Rusiyasından hərtərəfli dəstək
alan ermənilər XIX əsrin sonlarından etibarən sərsəm ―Böyük Ermənistan‖
ideyasını reallaĢdırmaq uğrunda açıq mübarizəyə baĢladılar. Bu ideyanın əsas
tərkib hissələrindən biri də Ġrəvan bölgəsində yerli azərbaycanlı əhalini məhv
etmək və onların yaĢadıqları torpaqları tamamilə ələ keçirməkdən ibarət idi.
Ermənilər 1905-ci ildən baĢlayaraq Azərbaycan xalqına qarĢı kütləvi
soyqırımlar törətdilər. 1905-1907-ci illərdə ermənilər azərbaycanlıların
yaĢadığı bütün məntəqələri əhatə edən irimiqyaslı qanlı əməliyyatlar həyata
kiçirdilər, yüzlərlə yaĢayıĢ məntəqəsini yerlə yeksan edib, minlərlə
azərbaycanlını vəhĢicəsinə qətlə yetirdilər. Məqsəd bu bölgələrdə yaĢayan türkmüsəlmanları qırmaqla gələcəkdə erməni dövləti yaratmaq üçün zəmin
hazırlamaq idi. Bu illərdə təkcə Ġrəvan quberniyasında 200-dən çox müsəlman
kəndi ermənilər tərəfindən yerlə yeksan edildi, əhalisi soyqırıma məruz qaldı.
Lakin 1905-1907-ci illərdə törətdikləri qırğınlar da erməniləri sakitləĢdirmədi.
Onlar Birinci Dünya müharibəsinin doğurduğu tarixi Ģəraitdən istifadə edərək
yenidən mifik ―Böyük Ermənistan‖ dövləti yaratmağa cəhd göstərdilər. 1917-ci
ildə Rusiya imperiyasının dağılması ilə Cənubi Qafqazda yaranan anarxiya
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Ģəraitində ermənilər azərbaycanlılara qarĢı soyqırımların daha dəhĢətli dövrünü
baĢladılar. 1918-ci ilin martında Bakıda baĢlanan və bütün Azərbaycanı əhatə
edən soyqırımlar nəticəsində yüz mindən artıq türk-müsəlman qətlə yetirildi,
əhaliyə milyardlarla ziyan vuruldu.
Dövrün arxiv sənəd və materiallarının təhlili göstərir ki, XIX əsrin
əvvəllərindən baĢlayaraq Rusiya imperiyasının Cənubi Qafqazda həyata
keçirdiyi köçürmə siyasəti və inzibati islahatları erməniləri Ġrəvan bölgəsində
yerləĢdirməyə, onların simasında adı çəkilən ərazidə bufer zonası və çarizm
üçün ictimai dayaq yaratmağa, Cənubi Qafqazı gürcü, müsəlman və ermənilər
arasında bərabər Ģəkildə bölməyə hesablanmıĢdı. Bu siyasət Azərbaycan
torpaqlarının bir neçə mərkəzdən idarə olunmasına gətirib çıxardı ki, bu da öz
növbəsində ermənilərin, gürcülərin Azərbaycana qarĢı ərazi iddiaları üçün
zəmin hazırlamıĢ oldu.
Birinci Dünya müharibəsinin baĢlaması ilə Rusiya Osmanlı dövləti ilə
bağlı planlarını reallaĢdırmaq üçün yenidən ―erməni amili‖ndən istifadə etmək
qərarına gəldi. Çarizm, ermənilərin müharibədə Rusiyanı dəstəkləyəcəyi və
Osmanlı dövlətinə qarĢı qiyam təĢkil edəcəkləri təqdirdə, onlara ġərqi
Anadoluda, o cümlədən Kilikiyada muxtariyyət, Rusiya ermənilərinə isə
islahatlar vəd edirdi (13, s. 89). Müharibə dövründə Rusiya ilə paralel olaraq
Ġngiltərə və Fransa da ermənilərə müxtəlif vədlər verərək Osmanlı dövləti ilə
bağlı planlarını həyata keçirmək üçün onlardan bir alət kimi istifadə etdilər.
Lakin nə qədər qəribə də görünsə, ermənilərin Antantanın əlində Osmanlı
dövlətinə qarĢı bir alət kimi istifadə olunmalarına baxmayaraq, sonda
ermənilərə dövlət yaradan və onu ilk tanıyan Antanta dövlətləri deyil, məhz
Osmanlı dövləti oldu.
Rusiyadakı 1917-ci il Oktyabr çevriliĢindən az sonra, noyabrın 15-də
Cənubi Qafqazda Zaqafqaziya Komissarlığı yarandı. 1918-ci il fevralın 23-də
yaranan Zaqafqaziya Seymi Cənubi Qafqazın Rusiyadan ayrılmasını təsdiqlədi
və aprelin 22-də Cənubi Qafqazı müstəqil federativ demokratik respublika
elan etdi. 1918-ci il mayın 26-da bu respublikanın süqutu ilə Cənubi Qafqazda
müstəqil dövlətlərin yaradılması prosesi baĢladı.
Bəhs edilən dövrdə bölgədə faktiki güc sahibi olan, burada gedən
prosesləri öz nəzarətində saxlayan Osmanlı hökuməti ilk öncə Seymin
dağılması halında Cənubi Qafqazda yalnız Azərbaycan və gürcü dövlətlərinin
yaradılması siyasətini yeridirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, bu siyasət heç də
Osmanlı hökumətinin bütün üzvləri tərəfindən dəstəklənmirdi. Sədrəzəm Tələt
paĢa və hərbi nazir Ənvər paĢa Cənubi Qafqazda erməni dövləti yaradılmasının
əleyhinə idilər və bu məsələdə ―çibanı kökündən təmizləmək‖ tərəfdarı idilər
(5; 11, v. 113-115). Bu mümkün olmadıqda ―Ermənistanın çox zəif və yaĢaya
bilməyəcək bir dövlət Ģəklində təĢəkkül etməsini‖ təklif edirdilər. Lakin, Tələt
paĢa və Ənvər paĢadan fərqli olaraq, Batum danıĢıqlarında Türkiyə nümayəndə
heyətinə baĢçılıq edən Dövlət ġurasının sədri və ədliyyə naziri Xəlil bəy
MenteĢə və Osmanlı Orduları Qafqaz Cəbhəsinin komandanı Ferik Mehmed
Vehib paĢa Cənubi Qafqazda Azərbaycan torpaqları hesabına ermənilərə
dövlət yaratmaq tərəfdarı idilər. Onlar güman edirdilər ki, bununla ermənilər
həm Anadoludan uzaqlaĢdırılacaq, həm Türkiyə-erməni münasibətləri nizama
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salınacaq, həm də ―erməni məsələsi‖ ilə bağlı Türkiyəyə qarĢı beynəlxalq
qınağa son qoyulacaqdır (91).
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Tələt PaĢa və Ənvər PaĢanın mövcud
vəziyyətdə erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməmək və bu məsələdə
―çibanı kökündən təmizləmək‖ istəyinə Azərbaycan nümayəndələri heç də
müsbət yanaĢmırdılar. Onlar öz mövqeyini əsaslandıraraq bildirirdilər ki, əgər
bölgədə üç – gürcü, müsəlman və erməni kantonları yerinə yalnız iki – gürcü
və müsəlman dövlətləri yaradılarsa, o zaman Cənubi Qafqazda və xüsusilə də
ultimatumda tələb edilən, Osmanlı dövlətinə birləĢdiriləcək ərazilərdə olan
böyük erməni kütləsi Azərbaycana axıĢacaq. Bu da Azərbaycana faktiki olaraq
daha böyük qırğınlar, müsibətlər və dağıntılar gətirəcək. Buna yol verməmək
üçün kiçik bir ərazidə ermənilərin milli dövlətlərini yaratmaq və onları ora cəm
etmək lazımdır. Bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan nümayəndələri 1918-ci il
mayın 23-də Batumdan Ənvər paĢaya yazılı bir müraciət də göndərdilər (4, v.
12 a, b, c, d).
Azərbaycan nümayəndələrinin müraciəti, eyni zamanda Xəlil bəy
MenteĢənin təkidləri sədrəzəm Tələt paĢa və hərbi nazir Ənvər paĢanın erməni
dövlətinin yaradılması məsələsindəki mövqeyinə ciddi təsir etdi(5; 11, v. 113115). Erməni dövlətinin yaradılmasına razılıq əldə edildikdən sonra bu dövlətin
hansı siyasi mərkəz ətrafında yaradılması məsələsi müzakirə predmetinə
çevrildi. Aleksandropol türklər tərəfindən tutulduqdan sonra ermənilərə siyasi
mərkəz olaraq Ġrəvanın verilməsi məsələsi gündəmə gəldi. Osmanlı siyasi
dairələri Ġrəvanı güzəĢtə getmək istəməsələr də, ermənilər bu məsələ üzərində
israrla dayandılar. Ġndi türklər yeni yaranan erməni dövləti üçün siyasi mərkəz
olaraq ya Aleksandropolu ermənilərə verməli və bu Ģəhərlə bağlı irəli sürdüyü
tələbindən geri çəkilməli, ya da Ġrəvanı müsəlmanlardan alıb onlara verməli
idilər. Bu iki seçim qarĢısında Aleksandropoldan imtina etmək fikrini belə
qəbul etməyən türklər ikinci varianta üstünlük verdilər (5; 11, v. 113-115; 20,
s. 162).
Batum konfransında (11 may-4 iyun 1918) erməni dövlətinin
yaradılması məsələsi ətrafında aparılan danıĢıqlar barədə sədrəzəmə məlumat
verən Xəlil bəy bu məsələni aĢağıdakı Ģəkildə Ģərh edirdi: ―... Ermənilərə
gəlincə, onlar Ġrəvanın yerdə qalan qismində təĢəkkül edə bilərlər. Sədrəzəmin
Qafqazda erməni mövcudiyyətinin əleyhinə olmadığına məmnun oldum. Bu bir
siyasi zərurətdir. Qafqazda ermənilərin ən kompakt yaĢadığı yerlər Osmanlı
dövlətinə birləĢdiriləcək ərazilərdir, digər yerlərdə ermənilər müsəlmanlar
arasında səpələnmiĢ Ģəkildə yaĢayırlar. Osmanlı dövlətinə birləĢdiriləcək
ərazilərin qarĢı tərəfində erməni dövlətinin yaradılması üçün bir ərazi
ayrılmasının uyğun olub-olmadığını müsəlman nümayəndələr ilə geniĢ
müzakirə etdik və nəticədə bunun qeyri-mümkün olduğu məlum oldu...‖ (9, v.
55-57). Sədrəzəmin erməni məsələsində mümkünsə ―çibanı kökündən
təmizləmək və erməni dövlətinin yaradılmasına ümumiyyətlə imkan
verməmək‖ fikrini qeyri-mümkün və təhlükəli hesab edən Xəlil bəy ermənilərə
dövlət yaradılmasını zəruri hesab edir və bildirir ki, ―arzum xilafında olsa da,
təbii ki, vəzifəmi icra edəcəyəm, fəqət zərurət ilə qoyacağım bu imza
həyatımın ən acı bir səhifəsi olacaqdır‖ (9, v. 55-57).
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Tələt və Ənvər paĢalardan fərqli olaraq, Vehib paĢa da mövcud reallığı
dəyərləndirən Xəlil bəylə eyni mövqedən çıxıĢ edirdi. O, Ənvər paĢanın
teleqramına 29 may 1918-ci il tarixində verdiyi cavabda ―verilən əmrləri yerinə
yetirmək üçün çalıĢdıqlarını‖ bildirməklə yanaĢı onu da qeyd edirdi ki,
―erməniləri büsbütün qeyri-mövcud edə bilmərik. Hər halda onlara bir vücud
vermək zərurət və məcburiyyətindəyik‖ (4; 20, s. 168). Batumdakı türk
heyətinin mövqeyinə görə yaradılacaq erməni dövləti Eçmiədzin və Yeni
Bəyazid qəzalarından ibarət olmalı idi (20, s. 168).
Xəlil bəy 1918-ci il mayın 26-da Batumda erməni məsələsi ilə bağlı
Azərbaycan və erməni nümayəndələri ilə geniĢ danıĢıqlar apardı. Bu
danıĢıqlardan əldə edilən nəticə ondan ibarət oldu ki: 1) Azərbaycan
nümayəndələri hazırda ermənilərin əlində olan Bakı Ģəhəri ilə bağlı çox
narahatdırlar və Osmanlı hərbi yardımını ölkəyə təmin etmək üçün Osmanlı
dövlətinə keçəcək ərazinin qarĢı tərəfində ermənilərə onları qismən təmin
edəcək bir ərazi ayırmağa razı oldular; 2) Erməni nümayəndələri də belə bir
ərazinin ayrılmasından məmnun qaldılar. Erməni nümayəndələri bu Ģəkildə
onlara dövlət yaradıldığı təqdirdə Ġstanbula bir heyət göndərərək Osmanlı
dövlətinə sədaqət ərz edəcəklərini bəyan edirlər; 3) Ermənilərə bu Ģəkildə
dövlət yaradılmasının Avropa və Amerikada yaradacağı təsiri çox böyük
olacaqdır (11, v. 129-130; 7, v. 82-83).
Ġrəvan ətrafında erməni dövlətinin yaradılması məsələsi, Batum
konfransında aparılan danıĢıqlar may ayının 30-da sona çatdı. Ġrəvanın
ermənilərə verilməsi və Ġrəvan bölgəsində erməni dövlətinin yaradılması
müqabilində erməni heyəti aĢağıdakı Ģərtlərin yerinə yetirilməsini öz üzərinə
götürdü:
1. Ermənilərlə müsəlmanlar arasında düĢmənçilik aradan qaldırılacaq və
erməni tərəfi Stepan ġaumyanla əlaqəyə girib Bakının müsəlman əhalisinin
təhlükəsizliyini təmin edəcək, bununla azərbaycanlılara qarĢı kütləvi
qırğınların qarĢısı alınacaqdır;
2. Azərbaycan qəzalarında erməni silahlı birləĢmələri tərəfindən müsəlmanlara
qarĢı həyata keçirilən kütləvi qırğınlar dayandırılacaqdır.
3. Ermənistan hökuməti Ġrəvanda və yeni yaradılan erməni dövlətinin digər
ərazilərində müsəlmanların sərbəst dini ibadət, mədəniyyət, siyasi və ana
dilində təhsil almaq hüquqlarını təmin edəcəkdir.
4. Ermənilər Azərbaycana qarĢı ərazi iddialarından imtina edəcəklər.
5. Ermənilər gələcəkdə Azərbaycanla vahid konfederativ dövlətdə birləĢəcəklər
(6, v. 11-19, 28-32; 4; 2, v. 1-2; 3, v. 47, 19).
Beləliklə, Batum danıĢıqlarında Ġrəvanın ermənilərə verilməsi ilə bağlı
razılaĢma əldə olunduqdan sonra, 1918-ci il mayın 29-da Azərbaycan Milli
ġurasının qərarı ilə Ġrəvan Ģəhəri ermənilərə verildi (1, v. 51-52).
Yeni yaranmıĢ erməni dövlətinin ərazisi Ġrəvan Ģəhəri və ətrafındakı
torpaqlardan ibarət olmaqla 9 min kv. km. idi. Ermənistan Respublikası Göyçə
gölü ilə Osmanlı dövlətinin yeni sərhədləri arasındakı dar dağlıq ərazini əhatə
edirdi. Bura aĢağıdakı ərazilər daxil idi: Yeni Bayazit qəzası (Basarkeçər
adlanan cənub-Ģərq qismi istisna olmaqla), Ġrəvan qəzası (Qəmərli-Gərnibasar,
Uluxanlı-Zəngibasar və Vedibasar istisna olmaqla), Eçmiədzin qəzası
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(Sərdarabad istisna olmaqla) və Aleksandropol qəzası (qəza mərkəzi
Aleksandropol istisna olmaqla) (8, v. 69). Ermənilərə verilmiĢ Azərbaycan
ərazisinin əhalisi cəmi 321.000 nəfər idi ki, onun da 230 mini erməni, 80 mini
türk-müsəlman, 11 mini isə digər xalqların nümayəndələri idi (8, v. 69).
Nəticə etibarilə, Osmanlı dövləti Batum konfransının gediĢində Ġrəvan
mərkəz olmaqla Azərbaycan torpaqları hesabına kiçik bir ərazidə (9 min kv.
km.) ermənilərə dövlət yaratdı və Ġstanbul hökuməti onu de-fakto tanıyan ilk
dövlət oldu. Bununla da, Xəlil bəy MenteĢənin təbirincə desək, Osmanlı
dövləti bir tərəfdən ―erməni məsələsi‖ ilə bağlı beynəlxalq aləmdə ona qarĢı
olan ―qınağ‖ı aradan qaldırmıĢ olur (7, v. 82-83; 11, v. 129-130), digər tərəfdən
də Rusiya və Fransa kimi dövlətlərin ġərqi Anadoluda yaratmaq istədikləri
erməni dövlətini Cənubi Qafqazda yaratmaqla həm də erməni problemini
özündən uzaqlaĢdırmıĢ olurdu.
Lakin ermənilər Ġrəvan bölgəsində özlərinə dövlət yaradılmasına nail
olduqdan sonra üzərlərinə götürdükləri Ģərtlərin heç birini yerinə yetirmədilər.
Belə ki, Batum konfransından sonrakı dövrdə daĢnak hökuməti bölgədə türkmüsəlman əhalisinə qarĢı soyqırım cinayətlərini həyata keçirməkdə olan
erməni silahlı birləĢmələrinin fəaliyyətini nəinki dayandırmadı, əksinə onları
himayə etməyə baĢladı. Ermənistan ərazisində qalan müsəlmanlara qarĢı
soyqırımı həyata keçirdi, Azərbaycana qarĢı yeni ərazi iddiaları irəli sürdü,
Azərbaycan torpaqlarını iĢğal etdi və s.
Beləliklə, yekun olaraq qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanın əzəli torpağı
olan Ġrəvan xanlığı 1827-ci ildə Rusiya tərəfindən iĢğal edildikdən sonra
çarizm mərhələ-mərhələ xanlığın aborigen əhalisi olan azərbaycanlıların
diskriminasiyası və xaricdən ermənilərin köçürülməsi hesabına bölgənin etnik
tərkibini süni Ģəkildə dəyiĢdi və bu bölgənin erməniləĢdirilməsini həyata
keçirdi. Ġrəvan bölgəsində ermənilər Rusiyanın birbaĢa köməyi ilə özlərinin
ərazi bazalarını yaratdılar. 1827-ci ildən 1917-ci ilədək, 90 il müddətində
Rusiya imperiyası da özünün antiazərbaycan və antitürkiyə siyasətinin həyata
keçirilməsində ermənilərdən bir alət kimi istifadə etdi. Lakin son nəticədə,
1918-ci ildə ermənilərə Ġrəvan mərkəz olmaqla bölgədə dövlət yaradan,
onlardan Osmanlı dövlətinə qarĢı öz məqsədləri üçün istifadə edən Rusiya,
Fransa, Ġngiltərə kimi dövlətlər deyil, məhz Osmanlı dövlətinin özü oldu.
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РЕЗЮМЕ
ИБРАГИМ КАЗИМБАЙЛИ
ПРОЦЕСС ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АРМЯНАМ ИРЕВАНА И
СОЗДАНИЕ АРМЯНСКОГО ГОСУДАРСТВА В ЭТОМ РЕГИОНЕ
В статье исследуется процесс предоставления армянам
Иреванского региона являющегося исконно Азербайджанской землей и
создание армянского государства в этом регионе. Вопросы, как
дисскриминация аборигенного населения региона в течение прошедшего
периода до создания армянского государства вокруг Иревана, после
оккупации Иреванского ханства Россией и изменение этнического
состава региона в результате депортации армян, адмнистративнотерриториальные реформы служившие созданию армянского государства
в регионе, освещены в соответствии с богатыми архивными материалами.
В то же время рассматривается процесс создания армянского государства
созданного Османской империей во время Батумской конференции 1918
года. Большинство фактов, используемых в статье, входят в научный
оборот впервые.
Ключевые слова: Иреванское ханство, армянская провинция,
Ереванское губернаторство, армянское государство, Батумская
конференция.
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SUMMARY
IBRAHIM KAZIMBAYLI
PROCESS ON GIVING OF YERAVAN AND ESTABLISHMENT OF
ARMENIAN STATE IN THE REGION
Process on giving of Yerevan region which is eternal land of Azerbaijan
to the armenians and establishment of armenian state in this region are studied
in the article. Questions like disccrimination of aboriginal population of region
during past period till establishment of armenian state around Yerevan after
occupation of Yerevan khanate by Russia and changing of region’s ethnic
composition as a result of armenians’ deportation, adminstrative territorial
reforms serving to establishment of armenian state in the region, are
illuminated under rich archive materials. At the same time, process on
establishment of armenian state by Ottoman state during Batum conference
period in 1918, is investigated. Most of the facts used in the article are included
into scinetific turnover for first time.
Key words: Yerevan khanate, Armenian province, Yerevan
governorate, armenian state, Batum conference
(Akademik Ġ.Hacıyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASI ÇAYLARINDA
HĠDROKĠMYƏVĠ AXIN
Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikası çaylarında kimyəvi axının
miqdarı və onun sahəvi paylanması göstərilir. Çay sularının minerallaĢması
ərazidə geniĢ həddə - 85 ilə 164 mq/l arasında dəyiĢir, ayrı-ayrı mənbələrdə
isə 2630 mq/l-ə çatır. Eyni zamanda müxtəlif hövzələr üzrə qərbdən Ģərqə
doğru ionların kimyəvi tərkibi, illik rejimi müəyyən edilmiĢ çayların ekocoğrafi
xüsusiyyətləri verilmiĢdir.
Açar sözlər: kimyəvi axın, minerallaĢma, ekocoğrafi Ģərait, ion tərkibi,
suyun codluğu
Muxtar respublika ərazisinin mürəkkəb geoloji quruluĢu, zəngin
petroqrafiyası və stratiqrafiyanın nisbətən qədimliyi çay sularının minerallaĢma
dərəcəsinə, eləcə də suların kimyəvi tərkiblərinin müxtəlifliyinə səbəb
olmuĢdur. S.Rüstəmova görə ərazinin çay sularında minerallaĢma 85 mq/l ilə
2630 mq/l arasında dəyiĢir və bir qayda olaraq mənbə hissədə az, mənsəb
hissədə isə daha çox minerallaĢmaya malik olurlar (1).
Çay suları ion tərkibinə görə əsasən hidrokarbonatlı-kalsiumlu, bəzi
çaylarda isə sulfatlı və ya xloridlidir. Yuxarı axarlarda yay mejen dövründə
natrium (Na), kalium (K) və maqnezium (Mg) anionları, kationlardan isə xlor
(Cl) üstünlük təĢkil edir. Yaz gursulu dövründə demək olar ki, bütün çaylarda
Mg və Cl istisna olmaqla bütün ionların xüsusi çəkisi aĢağı düĢür. HCO3
yanvar ayında təxminən 230 mq/l olduğu halda mayda 155 mq/l-ə, Na+K isə
55 mq/l-dən 38 mq/l-ə düĢür. Ġyul-sentyabr aylarında onların miqdarı yenidən
1,5 dəfə artmıĢ olur. Qidalanmada yeraltı suların artdığı çayların qurumağa
meyl etdiyi zaman Na+K, HCO3 və Cl azaldığı halda Ca, Mg və SO4 artmağa
baĢlayır. Ġlk payız yağıĢlarının yağması ilə çay suları Ca, SO4 və HCO3-la
zənginləĢir və bu zənginləĢmə torpaq qatının yuyulması hesabına baĢ verir.
Sonrakı yağıĢlar zamanı bu və digər ionların sudakı miqdarı sürətlə azalır
(2,15).
Sular yuxarı axarlarda daha yumĢaq olur və onlarda codluq 3 mqekvivalenti keçmir. AĢağı və orta axarlarda sular orta dərəcədə codluğa malik
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olduqları halda, payız yağıĢları zamanı codluq nisbətən artır.
Cədvəl 1
Bəzi çayların orta minerallaĢma dərəcəsi
Çay, məntəqə

Mənbədən olan
məsafə
km-lə
32

Arpaçay-

MinerallaĢma
mq/l-lə

Arpaçay su
246
anbarının delta
rayonu
Naxçıvançay- Biçənək
66
126
Qarabba
45
303
ġahbuz
44
330
-mənsəb
0
480
Əlincəçay Ləkətağ
54
190
Xanağa
32
264
Gilançay Parağa
20
273
BaĢdizə
9
306
Y.Aza
2
360
Vənəndçay - Kələki
18
150
Danagirt
15
420
Əylisçay Ağrıdağ
17
155
Y.Əylis
13
166
A.Əylis
12
256
Ordubadçay - Xazamverdi
19
87
Nüsnüs
11
156
Ordubad
5
291
Gənzəçay Gənzə
10
86
Anabad
8
548
Muxtar respublika çayları Arpaçay çayı nəzərə alınmazsa il ərzində
təxminən 92 ton kimyəvi həll olmuĢ maddə aparır. Bu çaylar içərisində
Naxçıvançay və Gilançay xüsusi ilə fərqlənir (cədvəl 2) (13). Arpaçay üzərində
su anbarı tikilməsi və su anbarının yuxarı hissəsinin Ermənistan ərazisində
yerləĢməsi ilə əlaqədar bu akvatoriyadan müvafiq analiz üçün su nümunələri
götürülməmiĢdir.
Cədvəl 2
Bəzi çayların sutoplayıcı hövzələr üzrə həll olmuĢ maddə axınının miqdarı
Çay, məntəqə

Sutoplayıcı
hövzə,
km2
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mq/l

Orta illik
su sərfi
m3/san
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olmuĢ
maddə
axını t/il
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NaxçıvançayQarabba CəhriçayPayız ƏlincəçayXanağa GilançayBaĢdizə
VənəndçayDanagirt
OrdubadçayNüsnüs

449
248
313
379
66
34

303
313
264
306
420
156

3,27
0,80
1,60
3,00
0,55
0,54

31322
8208
13216
29116
6984
2663

AraĢdırmalar göstərir ki, muxtar respublika ərazisinin ayrı-ayrı
hövzələri üzrə mərkəz hissədən Ģərqə doğru kimyəvi denudasiyanın miqdarı 28
t/km2 ilə 78 t/km2 arasında dəyiĢir və onun orta kəmiyyəti tədqiqat obyekti üzrə
58,2 t/km2 təĢkil edir. Bütövlükdə muxtar respublika çayları Araza il ərzində
300000 tondan artıq həll olmuĢ duz aparır.
Suların kimyəvi baxımdan kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini nəzərə
alaraq muxtar respublikanın əsas çaylarının ekocoğrafi qiymətləndirilməsi
aparılmıĢdır (2).
Çanaxçıçay. Çay suyu kimyəvi tərkibinə görə hidrokarbonatlıkalsiumlu sinifə aiddir. Orta minerallaĢma müxtəlif illər üzrə 200-500 mq/l
arasında dəyiĢir. Su təsərrüfat-məiĢət və suvarma məqsədləri üçün yararlıdır
(6).
Arpaçay. Su kimyəvi tərkibinə görə hidrokarbonatlı-kalsiumlu sinfin
ikinci tipinə aiddir. MinerallaĢma yaz-yay gursulu dövrdə 187 mq/l, yay
mejenində isə 296 mq/l-dir. Suda Ca kationları 34, Mg 9,5, Na+K 10,8, HCO3
anionları 140, SO4 25,6, Cl isə 6,4 miqdarındadır. Orta minerallaĢma 246 mq/l,
codluq orta dərəcəlidir. Həll olmuĢ O2 2,3-4,5 mq/l arasında dəyiĢir. Çay
üzərində tikilmiĢ eyni adlı su anbarının delta rayonunda su içməyə yararsız,
suvarmaya yararlı olduğu halda bənd rayonunda hər iki məqsəd üçün yararlıdır
(15).
Axuraçay. Kimyəvi tərkibinə görə hidrokarbonatlı-kalsiumlu sinfin
ikinci tipinə aiddir. Orta minerallaĢma 312 mq/l-dir. Orta codluğa malikdir.
Həll olmuĢ oksigenin miqdarı 3,0 mq/l-dir. Ġçmə, məiĢət, iaĢə, təsərrüfat,
sənaye məqsədləri üçün tam yararlıdır (7).
Naxçıvançay. Çay suyu hidrokarbonatlı-kalsiumlu suların birinci tipinə
aiddir. MinerallaĢma müxtəlif illərdə Biçənək kəndi yaxınlığında 99 ilə 153
mq/l arasında dəyiĢir. Orta minerallaĢma 126 mq/l-dir. Çay üzərində Heydər
Əliyev su anbarı tikildikdən sonra mənsəb hissədə minerallaĢma 712 mq/l-dən
480 mq/l-ə düĢmüĢdür. Biçənək kəndində suyun ion tərkibində kationlar Ca
15,0, Mg 2,2, Na+K 15 olduğu halda anionların orta miqdarı HCO3 45, SO4
30,5, Cl isə 2,6 qədərdir. Oksigenin miqdarı 2,1 ilə 9,5 mq/l arasındadır. Ġçmək
və təsərrüfat üçün suyun keyfiyyət göstəriciləri standartlara uyğundur.
Cəhriçay. Kimyəvi tərkibinə görə su hidrokarbonatlı sinfə daxildir.
Payız kəndi yaxınlığında minerallaĢma may ayında 271 mq/l, martda isə 345
mq/l, orta minerallaĢma 313 mq/l-dir. Suyun codluğu müvafiq olaraq yumĢaq
və orta dərəcə arasında dəyiĢir. Həll olmuĢ oksigenin miqdarı 3,3-4,5 mq/l-dir.
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Ġçmək üçün yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malikdir (5).
Əlincəçay. Kimyəvi cəhətdən Əlincəçayın suyu hidrokarbonatlıkalsiumlu suların birinci tipinə aiddir. Ümumi minerallaĢma 264 mq/l, həll
olmuĢ oksigenin miqdarı 4,6 mq/l-dir. Codluq aĢağıdır. Ġçmək üçün tam yararlı
göstəricilərə malikdir (1,2).
Qaradərə. Çay suyu sulfatlı-kalsiumlu sinfin üçüncü tipinə aid olub
çox yüksək–1374 mq/l minerallaĢması ilə seçilir. Sulfat anionları 14,2 mqekvivalentdir və yüksək codluğa malikdir. Həll olmuĢ oksigenin miqdarı 1,55
mq/l-dir. Su içmək üçün tam yararsız hesab edilir (9).
Gilançay. Kimyəvi tərkibinə görə suyun tərkibi hidrokarbonatlı sinfin
ikinci tipinə daxildir. MinerallaĢma ilin fəslindən asılı olaraq və mənsəbdən
olan məsafəyə görə dəyiĢir. Suların ion tərkibi mənbədən mənsəbə doğru artır.
Belə ki, mənsəb hissədə kationlardan Ca 56, Mg 14,8, Na+K 21, anionlardan
isə HCO3 186, SO4 71, Cl 10 mq/l-dir. Parağa kəndində minerallaĢma 273
mq/l, Yuxarı Aza kəndində isə 360 mq/l-dir. Parağada orta 3 mq/l olan həll
olmuĢ oksigenin göstəricisi bəzi hallarda 25 mq/l-i keçmiĢdir. Orta codluğa
malik olan çay suyu bütün məqsədlər üçün yararlıdır (1).
Düylünçay. Su özünün kimyəvi tərkibinə görə hidrokarbonatlıkalsiumlu sinfin ikinci tipinə aiddir. Orta minerallaĢma 354 mq/l-dir. Suda həll
olmuĢ oksigenin miqdarı bəzən 24 mq/l-ə çatır, lakin buna baxmayaraq su
içmək üçün tam yararlı sayılmır. Bəzi illərdə minerallaĢma çox yüksək
göstəriciyə malik olur. Su analizinin nəticəsinə görə bəzən minerallaĢma 500
mq/l-dən artıq olmuĢdur (14).
Vənəndçay. Çay suyu kimyəvi tərkibinə görə hidrokarbonatlı suların
ikinci tipinə aiddir. Mənsəbdən 18 km məsafədə Kələki kəndində suyun
codluğu 149 mq/l, 16 km məsafədə Danagirt kəndində 419 mq/l-dir. Ən çox
minerallaĢma mejen dövründə 463 mq/l-ə çatır və bu göstərici yaz-yay gursulu
dövründə 104 mq/l-ə düĢür. MinerallaĢma dəyiĢdiyi kimi suyun codluğu da
dəyiĢir və aprel-may aylarında mülayim cod, sentyabr-noyabrda isə cod olur.
Həll olmuĢ oksigenin miqdarı 4,5-5,5 arasında, soyuq dövrdə isə 10-18 mq/l
təĢkil edir. Suyun keyfiyyəti norma həddinə tam uyğundur və müxtəlif
sahələrdə iĢlədilə bilər (16).
Əylisçay. Yuxarı axarlarda hidrokarbonatlı-kalsiumlu suların birinci
tipinə aid olan çay suyu orta axarlarda SO4 ilə zənginləĢərək ikinci tipə çevrilir.
Mənsəbdən 17 km-likdə minerallaĢma 155 mq/l, 13 km-də isə 280 mq/l-dir.
Çay suyu yumĢaqdır. Həll olmuĢ oksigenin miqdarı təxminən 3,5 mq/l-dir.
ĠaĢə, kommunal, təsərrüfat və suvarma üçün yararlıdır (8).
Ordubadçay. Kimyəvi tərkibinə görə Ordubadçay hidrokarbonatlıkalsiumlu suların ikinci tipinə aid olub gursulu dövrün qurtarması ilə əlaqədar
üçüncü tipə çevrilir. Nüsnüs kəndində orta minerallaĢma 156 mq/l-dir. Həll
olmuĢ oksigenin miqdarı 2,4-4,4 mq/l arasında dəyiĢir. Çay suyu yuxarı
axarlarda yumĢaq, orta axarlarda orta, aĢağı axarlarda isə yüksək codluğa
malikdir (11).
Gənzəçay. Hidrokarbonatlı-kalsiumlu sinfə aid çayın kimyəvi tərkibini
əsasən bura daxil olan bir sıra mineral bulaqlar təĢkil edir. Mineral bulaqların
kimyəvi tərkibindən və çayın hidroloji rejiminin fəsli xüsusiyyətlərindən asılı
olaraq onun minerallaĢması 85 mq/l ilə 549 mq/l arasında tərəddüd edir və
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birinci, ikinci, üçüncü tipə malik olur. Suyun keyfiyyət göstəriciləri müsbətdir.
Həll olmuĢ oksigenin miqdarı 2 ilə 5 mq/l arasındadır (10).
Kotamçay. Çayın suyu kimyəvi tərkibinə görə hidrokarbonatlıkalsiumlu sinfin ikinci tipinə aiddir. Suyun minerallaĢması 221 mq/l olmaqla
orta minerallıq təĢkil etməkdədir. Codluq 2,00 mq-ekv, həll olmuĢ oksigenin
miqdarı 4 mq/l miqdarındadır. Ġçməli su kimi olduqca yüksək keyfiyyətə
malikdir (13).
Aparılan araĢdırmaların nəticəsi olaraq Muxtar Respublika ərazisində
olan içməli səth sularının rayonlaĢdırılması aparılmıĢ və müvafiq xəritə tərtib
edilmiĢdir. Bu zaman əsas kriteriya suların kimyəvi və ion tərkibi, codluğu,
mexaniki tərkibi, eləcə də həll olmuĢ oksigenin miqdarı götürülmüĢdür (xəritə).
1. Orta mülayim dərəcəli cod sular. Alçaq dağlığı və Arazboyu
düzənliyi əhatə edən sulardır. Bu sulardan kommunal, məiĢət və içmək üçün
demək olar ki, istifadə olunmur.
2. Mülayim cod sular. Orta dağlıq qurĢağı əhatə edir. Sularda codluq
4,5-5,5 pH miqdarındadır. Suyun tərkibində mikroelementlər, müxtəlif duzlar
və minerallar onun keyfiyyətinə müsbət mənada təsir edir.
3. YumĢaq sular. Yüksək dağlıq qurĢağı əhatə edir. Zəif torpaq qatı
suları lazımi qədər minerallarla təmin edə bilmir. Qeyd olunan rayonların səth
sularında həll olmuĢ oksigenin miqdarı norma həddindən yuxarıdır.
4. Ən yumĢaq sular. Yüksək dağlıq hissədə zirvə yamaclarını əhatə
edir. Suların ümumi codluğu təxminən 1 mq/mkv qədərdir. Buralarda suların
əsas qida mənbəyi sayılan qarın davamiyyəti 8-9 aydır.
5.Codluq və minerallaĢma müĢahidə olunmayan təmiz sular.
Muxtar Respublikanın ən yüksək dağ zirvələrində kiçik sahələri əhatə edən
çoxillik qar və daimi buzlaq sularıdır. Ġlin çox vaxtında bu rayon qarla örtülü
olur

Göründüyü kimi kimyəvi tərkibi, minerallaĢması və codluğuna görə
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bütün səth suları - birinci rayon suları çox təmiz, beĢinci rayon suları isə
nisbətən cod olduğuna görə - istisna edilməklə içmək üçün yararlıdırlar.
Naxçıvan ərazisində içməli su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək
üçün onların ekoloji təmizliyini qorumaq, sənaye, məiĢət-kommunal, kənd
təsərrüfatı tullantıları ilə çirkləndirilməsinin qarĢısı alınmalıdır.
Nəticə
Dünya standartlarına görə içməli sularda həll olmuĢ oksigenin miqdarı
ilin bütün fəsillərində 4 mq/l-dən az olmadığını nəzərə alsaq Naxçıvan MR
çaylarında bu göstərici normativə yaxın və bir çox hallarda normadan artıqdır.
MüĢahidələr zamanı sularda bağırsaq bakteriyalarına rast
gəlinməmiĢdir. Sularda ekoloji və sanitariya-gigiyenik baxımdan təhlükəli
sayılan ammonyak, nitritlər, nitratlar norma həddindən aĢağı, neft və neft
məhsulları, fenol yox dərəcəsində, sintetik maddələr və ağır metallar isə
tamamilə yoxdur.
Göründüyü kimi muxtar respublikanın suları Qaradərə çayı istisna
olmaqla iaĢə, təsərrüfat və texniki məqsədlər üçün tam yararlı, Arpaçay çayının
suyu isə qismən yararlıdır.
Hazırda bəzi yaĢayıĢ məntəqələrində suların keyfiyyətini pisləĢdirən,
bəzən onlarda ekoloji gərginlik yaradan bir sıra tullantılar mövcuddur.
Bunlardan az miqdarda nəzərə çarpan qeyri-üzvi mikroçirkləndiricilərdən arsen
və molibden, eləcə də qeyri-üzvi çirkləndiricilərdən pestisidlər çay sularına
sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrindən daxil olurlar. Çirkləndirici tullantıların
əsasını təĢkil edən sənaye, kənd təsərrüfatı, məiĢət, kommunal, eləcə də təbii
mənbələr müəyyən edilir və onlara qarĢı dövlət səviyyəsində planlı Ģəkildə
müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.
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РЕЗЮМЕ
НАЗИМ БАБАБЕЙЛИ, ФАТИХ ИМАТ
ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ СТОК В РЕКАХ НАХЧЫВАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ.
В статье указывается количество химического стока в реках
Нахчыванской Автономной Республики и его территориальное
распределение. Минерализация речных вод изменяется по территории в
широких пределах – от 85 до 1641 мг/л, а у отдельных источников она
достигает 2630 мг/л. Определены годовой режим и химический состав
ионов, так же величина химической денудации для отдельных бассейнов
начиная от западной часть к востоку, одновременно выданы
экогеографические особенности рек.
Ключевые
слова:
химический
сток,
минерализация,
экогеографическое условия, ионовой состав, жесткость воды
SUMMARY
NAZIM BABABEYLI, FATIH IMAT
CHEMICAL FLOW IN THE RIVERS OF NAKHCHIVAN
AUTONOMOUS REPUBLIC
In the article is shown the quantity of chemical flow in the rivers of
Nakhchivan Autonomous Republic and its territorial distribution. The
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mineralization of rivers’ water changes on the territory on a large scale – from
85 to 1641 mg/l, but in some springs it increases to 2630 mg/l. There was
defined annual regime and chemical composition of ions and also the measure
of chemical denudation for some basins beginning from west to east and at the
same time were given eco-geographical features of the rivers.
Key words: chemical flow, mineralization, eco-geographical condition,
hardness of Water

238

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2015 № 1
“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2015, № 1
“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2015, № 1
УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2015, № 1

RƏġAD ƏLĠYEV
Lənkəran Dövlət Universiteti
aliyevr@gmail.com
HĠRKAN MĠLLĠ PARKININ CĠDDĠ MÜHAFĠZƏ OLUNAN NÜVƏ
ZONASINDA ĠNTRODUKSĠYA OLUNMUġ XALLI MARALIN
(CERVUS NIPPON) EKOLOJĠ SƏCĠYYƏSĠ
Hirkan milli parkının ciddi mühafizə olunan nüvə zonasında
introduksiya olunmuĢ xallı maralın (Cervus nippon) ekologiyası, etologiyası və
biotopik yayılması təfərrüatı ilk dəfə tədqiq olunmuĢdur. TalıĢ zonasının
rütübətli subtropik meĢələrində introduksiya olunmuĢ xallı maralın yem bazası,
yemlənmə yolları və kopulyasiya müddətləri öyrənilmiĢdir. Müəyyən edilmiĢdir
ki, xallı maralların hal-hazırdakı sıxlığı, demək olar ki, bir çox relikt və
endemik ağac-kol cinslərinin təbii bərpasına mənfi təsiri az hiss olunandır.
Açar sözlər: ekologiya, biotipik yayılma, xallı maral,ağac-kol cinsləri
Xallı maralın (Cervus nippon) vətəni Ģərqi Çin, Koreya yarımadası,
Ussuriya vilayəti Rusiyada isə Uzaq ġərqin cənub hissəsidir. (Azərbaycanın
heyvanlar aləmi, III cild, 2004).
Xallı maral – marallar fəsiləsindən cütdırnaqlı məməli heyvandır.
Bədəninin uzunluğu 90-120 sm, süysünün hündürlüyü 85-118 sm, çəkisi 80150 kq-dır. Erkəyinin Ģaxəli buynuzları var. QıĢda qonurumtul-boz, yayda
çoxlu xalları olan tündkürən rəngdə olur. Qarnı və quyruğunun ətrafı
(―aynacıq‖) ağdır (Azərbaycan sovet ensiklopediyası, 1987).
Növün təbii yayılmasının (vəhĢi halda) Xabarovsk ölkəsində çox kiçik
sahə tutduğunu və sayının cüzi (400 fərdə yaxın) olduğunu nəzərə alaraq
(Труды Лазовского заповедника, 1974) həmin heyvanın ölkənin Avropa
hissəsində iqlimləĢdirilməsi yolu ilə artırılması ideyası meydana çıxmıĢdır
(Azərbaycanın heyvanlar aləmi, III cild, 2004). Bir sıra qoruqlarda və ovçuluq
təsərrüfatlarında (o cümlədən Azərbaycanda) xallı marallar introduksiya
olunmuĢdur. Heyvanlar hər yerdə yeni təbii Ģəraitə uyğunlaĢaraq çoxalmağa
baĢladılar. Sərbəst halda kiçik qruplarla meĢələrdə həyat keçirir, ot və yarpaq
yeyir. Xallı maralları pant almaq üçün fermalarda yetiĢdirirlər. KeĢmiĢ SSRĠnin park təsərrüfatlarında və bəzi qoruqlarda və ovçuluq təsərrüfatlarında
iqlimləĢdirilmiĢ xallı maralların sayı 30 min baĢı ötmüĢdü (Труды Лазовского
заповедника, 1974).
Xallı maralların kütləsi, morfologiyası, coğrafi yayılması, ekologiyası,
yem bazası və biologiyası ayrı-ayrı tədqiqatçılar tərəfindən az-çox öyrənilib.(
Абрамов, 1939; Бромлей, 1956; Вендленд, 1938; Бобринский и др., 1965;
Верещагин, 1959; Миролюбов, 1948; Рябова, Саверкин, 1937; Труды
Лазовского заповедника, 1974). Hirkan milli parkında xüsusi tədqiqatlar
aparılmayıb.
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Materiallar və metodlar
Məqalədə əks olunan materiallar 2011-2014-cü illərdə toplanıb təhlil
edilmiĢdir. Milli parkın ciddi mühafizə olunan nüvə zonasında xallı maralların
sayı, biotopu və yemlənməsi tədqiqatın əsas qayəsini təĢkil etmiĢdir. Əsas
metodika – xallı marallar üzərində aparılmıĢ vizual və optiki monitorinq
olmuĢdur.
Nəticələrin müzakirəsi
TalıĢ meĢələri, eləcə də Hirkan meĢələri 62 il maralsız qalmıĢdır.
Burada yerli nəcib Qafqaz marallarının nəsli kəsiləndən sonra onları
Azərbaycan Ģəraitində iqlimə uyğunlaĢdırılmıĢ Ussuri xallı maralları əvəz
etmiĢdir.
1952 – ci ildə Uzaq Ussuri meĢələrindən Azərbaycana 13 baĢ xallı
maral gətirilərək Altıağac yaxınlığındakı meĢədə volyerdə saxlanılırdı. 1970-ci
ilə qədər onların sayı 100 baĢa çatdırılmıĢdı. Lakin Altıağac meĢələri xallı
maralların iqlimləĢdirilməsi üçün əlveriĢli olmadı. Ona görə də 1974-cü ildə
həmin maralların 77 baĢı Hirkan dövlət qoruğuna gətirildi. Az bir hissəsi isə
Altıağac meĢələrinə buraxıldı. Hirkan qoruğuna gətirilən marallar yaxĢı
mühafizə olunmuĢ, yerli iqlim Ģəraitinə uyğunlaĢmıĢdı. Lakin mühitə
uyğunlaĢma, meĢədə sərbəst (volyersiz) saxlanması onların normal artımını
pozmuĢdur. Son zamanlar xallı maralların sayı milli parkın nüvə zonasında bir
qədər azalıb və 2013-cü ilin axırında onların sayı 25 baĢa yaxın olmuĢdur.
Cədvəl
Hirkan milli parkının nüvə zonasının təbii landĢaft sahələri (Проект
комплексной организации Гирганского госзаповедника, 1982)
Təbii landĢaft sahələrinin
adları
MeĢə sahəsi
MeĢə ilə örtülü sahə
MeĢə ilə örtülü olmayan sahə
Açıqlıqlar, boĢluqlar
Biçənək
Ümumi sahə

Sahəsi
ha ilə
2900
2600
150
24
6
2906

%-lə
99.79
89.47
5.16
0.83
0.21
100.0

Hirkan milli parkının nüvə zonasının çox hissəsi meĢəlikdir (cədvəl) və
Ģimal-qərbdən cənub-Ģərqə doğru uzanan sıra dağları ilə əhatə olunub. Ərazidə
yayı quraq keçən mülayim-isti iqlim tipi hakimdir.
Xallı marallar öz yaĢayıĢ yerlərinə bağlı olan heyvanlardır və adətən
mövsümü yer dəyiĢmələr (miqrasiyalar) etmirlər. Maralların sayının əsas
hissəsi 1,4,6 və 8 saylı meĢə kvartallarında cəmlənmiĢdir. Marallar nisbətən az
meĢənin 7 saylı kvartalında və hərdən bir ġəlümdül çayı ətrafında, 5 saylı
kvartalda təsadüf edilirlər. Qüqləbənd dağ silsiləsinin Ģimal hissəsində (1,4-8
saylı kvartallar) cəmi 13-14 baĢ maral özünə daimi sığınacaq tapmıĢdır.
Qüqləbənd dağ silsiləsinin cənub hissəsində (10,16,17 meĢə kvartalları)
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marallar Ģimalda olduğu qədər çox deyil və buralarda onların sayı təxminən 7-8
baĢ təĢkil edir. Marallar Parakəndçay çayı hövzəsində də nadir hallarda
görünürlər və hərdənbir də Nisyaku dağını dolanırlar.
Nüvə zonasının Piabəlil sahəsində də marallar çox nadir hallarda
təsadüf edilirlər, yalnız VıĢnyakaĢ çayının (9 saylı kvartal) aĢağılarında
təxminən 3-4 baĢa rast gəlmək olur. Üləsi dağ silsiləsinin Ģərq hissəsində
(15,21 saylı kvartallar) marallar çox nadir hallarda görünür və ya bu ərazilərə
hərdənbir keçirlər. Üləsi dağ silsiləsinin eyni adlı dağ zirvəsindən qərbə doğru
və 23-28 saylı meĢə kvartallarında, ümumiyyətlə, xallı marallara heç vaxt rast
gəlinməyib.
Beləliklə, Hirkan milli parkın nüvə zonasında xallı marallar dəniz
səviyyəsindən 500 m-dən yuxarı hündürlükdə yayılmamıĢdır. Onlar üstünlüyü
hirkan tipli meĢələrlə örtülü sahələrə verirlər. Bu heyvanlar xəlvət dərələrdən
və dik yamaclardan kənar gəzərək, relyefin nisbətən rahat formalarında daha
sərbəst dolanırlar. Sıx cəngəlliklərdən və meĢənin tökülüb-töküĢdürülmüĢ
sahələrindən kənar gəzərək, xallı marallar yaxĢı görünüĢ sahəsi və sərbəst
yerdəyiĢmə Ģəraiti olan təmiz, açıq,seyrək meĢəliklərə üstünlük verirlər.
Parakəndçay çayının hövzəsində və Nisyaku dağı sahəsində maralların
sayca azlığını ancaq insanların bir baĢa və dolayı yolla onlara təsiri ilə izah
etmək olar. Lakin xallı maralların nüvə zonasının qərb hissəsində nadir
hallarda təsadüf olması və ya heç olmaması xüsusi tədqiqat iĢləri tələb edir.
Marallar talalı meĢələri daha çox sevirlər, onlar orta qalınlıqlı (20-70
sm) qar örtüklü və ayrı - ayrı qarsız sahəli yerlərdə yaxĢı qıĢlayır, özlərini
yemlə tam təmin edirlər. Milli parkın nüvə zonasının qərb hissəsi, bu tələblərə
cavab verir. Belə ki, qalın qar örtüyü buralarda hər il olmur və uzun müddət
qalmır. Bundan əlavə nazik qarla orülü və hətta qarsız yamacalara da təsadüf
edilir. Odur ki, zəngin yem bazası olduqda maralların qıĢlama Ģəraiti
qənaətbəxĢ ola bilərdi. Xanbulançay dəryaçası ətrafındakı zonaya nisbətən bu
yerlərin yem ehtiyyatı xeyli kasıbdır. ġabılıdıyarpaqlı palıdın iĢtirakı ilə olan
meĢələr buralarda azdır və palıd qozası məhsulu ara bir zəif olur. Bu ərazilərin
meĢələrində, meĢəaltı kolluqlar zəif inkiĢaf edib və cavan ağaclar isə əsasən
fıstıq və fələsdən ibarət olduğu üçün marallar tərəfindən iĢtahla yeyilmirlər.
Bununla belə əksər vələs meĢələri altında kifayət qədər yaxĢı ot örtüyü inkiĢaf
edir. Beləliklə, xallı maralların məskunlaĢması ücün hirkan tipli meĢələrlə
zəngin olan nüvə zonasının Ģərq hissəsi hər cəhətdən xeyli əlveriĢlidir. Ona
görədə öz yaĢayıĢ yerlərinə bağlı olan və oturaq həyat tərzi keçirən heyvan
kimi xallı marallar ancaq çoxalıb, ən yaxĢı sahələrdə kifayət qədər sıxlıq
yaratdıqdan sonra keyfiyyətcə orta (Piabəlil sahəsi) və zəif orta (Divanbil
sahəsi) sahələrdə məskunlaĢmağa baĢlaya bilərlər.
Aparılan müĢahidələr göstərir ki, maralların qidasında ağac-budaq yemi
bir qədər az rol oynayır. Onlar yazda palıdın yarpaq və tumurcuqları ilə
qidalanırlar. Çökənin, ağcaqayının, xurmanın və bəzən fıstıqın pöhrələrini
həvəslə yeyirlər. Bu heyvanlar qida kimi dəmirağacının cavan zoğları ilə
nisbətən az qidalanırlar və qızılağacı, baĢınağacını, ümumiyyətlə heç yemirlər.
Ġlin bütün dövrlərində xallı maralların ən çox xoĢladıqları yem hirkan
danayasıdır.
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Yazda marallar müxtəlif ot bitkilərini həvəslə yeyirlər, o cümlədən,
badamvari südləyəni, alp bənövĢəsini (çiçəkləri) və s. Yayda da marallar otla
qidalanırlar, bəzən də böyürtkanın cavan zoğlarını yeyirlər. Maralların yay
qidasında çökənin, xurmanın, ağcaqayının, göyrüĢün və baĢqalarının yarpaqları
əhəmiyyətli rol oynayır. Bunlardan əlavə, payızda marallar çoxlu miqdarda
Ģabalıdyarpaq palıdın qozalarını və eləcə də yabanı xurmanın meyvələrini
həvəslə yeyirlər. Palıd qozalarından, quru ot və yarpaqlardan əlavə qıĢ
mövsümündə tumurcuqların yeyilməsi və ağac-kol cinslərinin, böyürtikanın,
sarmaĢığın və hətta erkək və diĢi ayıdöĢəyinin kiçik zoğlarının qida kimi
istifadə olunması da qeydə alınmıĢdı. Bu dövrdə marallar bağambürcü və
hirkan danayasını daha iĢdahla yeyirlər.
Xallı maralların qidalanmasına əsaslanaraq, bunlar prinsipcə bir çox
ağac-kol cinslərinin (enliyarpaqlılar) təbii bərpasına mənfi təsir göstərə bilərlər,
lakin heyvanların hal-hazırdakı sıxlığını nəzərə alaraq, demək olar ki, bu təsir
az hiss olunandır.
Xallı marallar yemlənməyə, adətən, alaqaranlıqda səhər və axĢamcağı
çıxırlar, lakin insanlar onları narahat etmədikdə, hətta gündüzlər də otlamağa
çıxırlar.
Dincəlmək üçün marallar yaxĢı görünüĢ sahəsi olan açıq, talalı yerlərə
üstünlük verirlər və bu yerlər, adətən, daimi olmur.
Payızda, kopulyasiya dövründə marallar palçıq vannaları və
―çimərlik‖lər yaxınlığında gəziĢirlər. CütləĢmə dövrü sentyabrın axırı
oktyabrın əvvəli və bəzən oktyabrın axırına kimi davam edir. YaĢlı erkəklər
diĢi fərdlərdən dəstə toplayırlar. Dəstələrdə maksimum altı diĢi fərd müĢahidə
edilmiĢdir. Balalama dövrü, əsasən, mayın ortalarında baĢ verir, lakin bəzi
diĢilər iyulun əvvəllərində də buzovlaya bilirlər. Onlar, adətən, bir və nadir
hallarda isə ekiz bala verir. Ədəbiyyat məlumatlarına görə (Абрамов, 1939;
Бобринский и др., 1965; Бромлей, 1956; Верещагин, 1959; Миролюбов,
Рященко, 1948;Труды Лазовского заповедника, 1974) cinsi yetkinlik 1,5-2,5
yaĢda baĢ verir. Xallı marallar 7,5 ay boğazlıq dövrü keçirir.
QıĢ dövründə marallar kiçik sürülər əmələ gətirir, lakin az təsadüf olan
sahələrdə tək fərdlərə də rast gəlmək olur.
Xallı marallar orta böyüklükdədir, yaĢlı erkəklərin çəkisi diĢi fərdlərə
nisbətən 1,5-2 dəfə çox olur. Ġldə 2 dəfə-yazda və payızda tüklərini dəyiĢirlər.
Bədənlərinin bel hissəsində və yanlarında açıq rəngli ləkələr-xallar vardır ki,
elə onlara ―xallı maral‖ adının verilməsi də bununla bağlıdır.
Milli parkın nüvə zonasında xallı maralların düĢmənləri azdır. Son
illərdə xəstəlik nəticəsində ölmüĢ və yırtıcılar tərəfindən məhf edilmiĢ
marallara təsadüf olunmamıĢdır.
Maralların qida rəqibləri kifayət qədər vardır, lakin ərazinin zəngin yem
bazası heyvanların mövcud sayını təmin edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, xallı maralların TalıĢ meĢələrində
introduksiyası heç də məqsədə müvafiq sayılmamalıdır. Vaxtilə TalıĢ
meĢələrində məskunlaĢmıĢ və XX əsrin əvvələrində, nəsli kəsilmiĢ aborigen
növ olan nəcib Qafqaz maralının (Cervus elaphus) meĢələrə buraxılması çox
yaxĢı səmərə verərdi.
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РЕЗЮМЕ
РЕШАД АЛИЕВ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АККЛИМАТИЗИРОВАННОГО ПЯТНИСТОГО ОЛЕНЯ (CERVUS
NIPPON) В СТРОГО ОХРАНЯЕМОЙ ЗОНЕ (ЯДРО)
ГИРКАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА.
Впервые подробно изучены экология, этология и биотопическое
распространение акклиматизированного пятнистого оленя в строго
охраняемой зоне (ядро) Гирканского национального парка. В статье
приводятся материалы по питанию пятнистых оленей, а также названия
поедаемых оленями кормовых растений, произрастающих в лесах
Талыша. Исследован характер корма, способы кормодобывания и сроки
копуляции пятнистого оленя в условиях влажных субтропиков.
Установлено, что отмеченная в настоящее время плотность пятнистых
оленей в строго охраняемой зоне, национального парка можно сказать, не
оказывает значительного воздействия на естественное возобновление
третичных реликтовых и эндемичных древесно-кустарниковых видов
растений.
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Ключевые слова: экология, Гирканский национальный парка,
субтропики
SUMMARY
RESHAD ALIYEV
THE ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF SIKA DEER
(CERVUS NIPPON) INTRODUCED INTO THE STRICTLY GUARDED
NUCLEAR ZONE OF HIRKAN NATIONAL PARK
For the first time, the enviroment, the etiology and the biotopical spread
of sika deer (Cervus nippon) introduced into the strictly guarded nuclear zone
of Hirkan National Park have been studied in great detail. The forage
resources, the ways of feeding and the copulating periods of sika deer
introduced into the humid subtropical forests of Talish zone have been studied.
It has been determined that it almost has a small negative effect on the natural
regeneration of most relict and endemic tree and bush types.
Key words: etiology, Hirkan National Park, subtropical
(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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NAXÇIVAN-ĠĞDIR: ARAZBOYU TURĠZM DESTĠNASĠYASI ÜZRƏ
PLANLAġDIRMA MƏSƏLƏLƏRĠ
Destinasiya planlaĢdırması müasir turizmin inkiĢafının mühüm
məsələlərindəndir. Dünyada turizm inkiĢaf edib geniĢləndikcə, yeni turizm
destinasiyalarının da planlaĢdırılıb yaradılmasına imkanlar yaranır. Ölkələrin
iqtisadi inkiĢafı, beynəlxalq münasibətlərdəki yaxınlaĢma və tarixi-mədəni
əlaqələr bir sıra ölkələrin və onların qonĢu regionlarının turizm
cazibədarlığının real potensiala çevrilməsində, qarĢılıqlı turist axınının
sürətlənməsində mühüm amilə çevrilir. Bu məqalədə Azərbaycan
Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə ona qonĢu olan Türkiyə
Cümhuriyyətinin Ġgdır vilayəti arasında mövcud turizm əlaqələri, müasir
turizmin inkiĢafı baxımından hər iki regionun tarixi-coğrafi və iqtisadi-mədəni
sahədəki yaxınlığı vəziyyəti öyrənilmiĢ, bu regionlar arasındakı ortaq dəyərlər
və perspektivlər baxımından destinasiya planlaĢdırılmasının maraq doğuran
məsələlərinə baxılmıĢdır.
Açar sözlər: turizm; Naxçıvan Muxtar Respublikası; Ġğdır vilayəti;
Araz çayı; destinasiya planlaĢdırılması; mədəniyyətlararası mübadilə
Turizmin mədəniyyətlarası dialoqdakı gücündən danıĢıldıqda ona bu
imkanları qazandıran və dünya ölkələrinin xalqlarına məxsus olan milli-mədəni
xüsusiyyətlərindən doğan müxtəlifliklərin hardasa bir nöqtədə kəsiĢərək daha
cazibədar bir qüvvə yaratdığını da qeyd etmək lazımdır. Xüsusən, qloballaĢma
Ģəraitində müxtəlif tarixi keçmiĢə və mədəniyyətlərə malik olan və çox deyil,
cəmi 50-60 il əvvəl müharibə edən tərəflər olmuĢ, ancaq müasir dövrdə bütün
Yer üzündəki birgə layihələrdən tutmuĢ uzaq Philea kometinə peyk
endirilməsinədək bir miqyasda ortaq iĢlər həyata keçirən Avropa dövlətlərinin
bu sahədə nə qədər uğurlu olduğu görünməkdədir.(1) Turizm öz inkĢafına görə
müxtəlifliyə borclu olsa da dünyanı tanıyıb, ondan zövq almaq, səyahət edərək
öz dünyagöruĢünü zənginləĢdirmək istəyən turistlərin tələbatı da bu
müxtəlifliklər əsasında daha dolğun ödənilməlidir. Müasir turizmin təĢkilinin
əsas prolblemlərindən biri olan destinasiya planlamasının da əsas məqsədi
budur.(2)
Destinasiya planlaması ölkənin və ya onun bir bölgəsinin turizmdən
hədəflədiyi payı ala bilmək və müasir tələbkar turistlərin ala biləcəyi
xidmətləri təklif edə bilmək üçün həyata keçirilən kompleks tədbirlər
sistemidir.(3) Destinasiya planlamasına turizm məhsulunun xüsusiyyətləri
baxımından yanaĢsaq, burada təkcə turistlərə lazım olan yataq, yemək,
nəqliyyat və ekskursiya xidmətlərindən əlavə, turist qəbul edən ölkə və
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regionun unikal coğrafi, iqtisadi və mədəni xüsusiyyətlərindən irəli gələn
bənzərsizliyin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu görməkdəyik.(4) Turizm
baxımından bölgəyə məxsus olan cazibə elementləri isə bir çox hallarda
planetimizdə iri güclər tərəfindən cızılmıĢ qırmızı cizgilərə rəğmən xalqlar və
dövlətlər arasında ortaq paylaĢıldığından onların tək bir ölkənin və xalqın
deyil, ortaq sərvət kimi bütün dünya mədəniyyətinə qazandırılması ideyası da
qüvvətli səslənir. Ona görə də regiona xas olan turizm destinasiyası ideyası öz
spesifikasını qorumaqla bərabər, eyni zamanda qloballaĢma ilə inkiĢaf edib
müasir dövrün tələblərinə cavab verə bilən bir iĢgüzar sistem kimi də
düĢünülməlidir.(2) Digər bir tərəfdən müasir qlobal dünyada nəqliyyat və
rabitə sahəsində mövcud olan sürətli inkiĢaf bəzən bütöv bir qitənin, məsələn
Avropanın bütün bir turizm destinasiyası kimi tanınmasını, Avropaboyu
səyahət edən turistlərin nəzərində buradakı xidmətlərin bir-birini
tamamlayırmıĢ kimi qavranılması təsəvürünü möhkəmləndirir. Bu
təsəvvürlərin geniĢlənib, daha sonra bütün dünyanı əhatə edən ümumi turizm
mədənyyəti yaratması isə bir-birinə sıx bağlı olan mədəniyyətlərin
inteqrasiyasının məhsuludur.
Belə bir inteqrasiya bağları zəminində, Azərbaycan Respublikası və
Türkiyə Cümhuriyyətinin tək həmsərhəd əraziləri olan Naxçıvan Muxtar
Respublikası ilə Ġğdır Vilayəti arasında turizm əlaqələrinin geniĢlənməsi və hər
iki region arasında bənzərilk təĢkil edən turizm planlama elementlərindən
istifadə təcrübəsinin yayılması, bu iki bölgə arasında bənzər məzmunlu turizm
ehtiyatlarının və digər cazibə potensialı yaradan faktorların nəzərə alınaraq
destinasiya menecmenti baxımından əhəmiyyətinin öyrənilməsini aktual hesab
edirik.
Naxçıvan - İğdır
Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkib
hissəsidir. Ərazisi 5,5 min kvadrat kilometr, əhalisi təqribən 450 min nəfərdəir.
Naxçıvan dəniz səviyyəsindən təqribən 750 metr yüksəklikdə olan Araz çayı
boyunca Ġran Ġslam Respublikası ilə 160 km., Ģimali-Ģərqdə Ermənistan ilə 270
km., Ģimali-qərbdə isə Türkiyənin Ġğdır Vilayəti ilə təqribən 12 km. məsafədə
həmsərhəddir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Zaqafqaziya yaylasının cənubĢərqində yerləĢir. Dəniz səviyyəsindən orta yüksəkliyi 1450 metrdir.
Qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvan Yer kürəsində tarixə məlum
olan ilk insan məskənlərindən biridir. Azərbaycan xalqı bu diyarda qədim və
zəngin mədəniyyət yaratmıĢdır. Bu torpaqda Azərbaycan xalqının zəngin
tarixi, elmi və mədəni irsi formalaĢmıĢdır.
―Naxçıvan‖ sözünün mənĢəyi ―NəqĢi-cahan‖, yəni ―dünyanın naxıĢı‖
və yaxud ―dünya tufanı‖ ilə bağlı olan ―Nuhçuvan‖la sıx bağldır. Naxçıvan
dünyanın ən qədim Ģəhər məskənlərindən biridir. Naxçıvan ərazisindən
arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunan arxeoloji materiallar, məĢhur Gəmiqaya
qayaüstü yazıları və bu ərazidəki digər abidələr bir daha sübut edir ki,
Naxçıvan Ģəhərinin 5 min ilə yaxın yaĢı vardır.
Naxçıvan Ģəhəri X əsrdə ―NaxçıvanĢahlıq‖ adlanan feodallığın paytaxtı
olmuĢ, XII-XIII əsrlərdə Atabəylər dövlətinin paytaxtı kimi dünya miqyasında
Ģöhrət qazanmıĢdı. 1387-1401-cü illərdə Naxçıvanda, Əlincəqalada Teymur
qoĢunlarına 14 il ərzində inadlı müqavimət göstərilmiĢ, Naxçıvan 1412-ci ildən
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Azərbaycan türk mənĢəli Qaraqoyunlu, 1468-ci ildən isə Ağqoyunlu
dövlətlərinin tərkibində olmuĢ, 1605-ci ildə isə Naxçıvan ərazisi Osmanlı
imperiyasına qatılmıĢdır.
XVIII əsrin əvvəllərində Naxçıvan Nadir Ģahın qoĢunları tərəfindən
tutulmuĢ, 1826-28-ci illər Rusiya-Ġran müharibəsi zamanı Naxçıvan rus
qoĢunları tərəfindən iĢğal olunmuĢdur. Türkmənçay müqaviləsinə (1828)
əsasən, Rusiyanın təkibində Naxçıvan vilayətinin (1828-40), sonra isə
Naxçıvan qəzasının mərkəzi olmuĢdur.
1918-ci ildə Naxçıvan Ģəhəri Araz-Türk Respublikasının mərkəzi
olmuĢ, 1921-ci il bağlanmıĢ Moskva və Qars müqavilələri Naxçıvanın
taleyinin həll edilməsində böyük əhəmiyyətə malik olmuĢdur. 1924-cü il
fevralın 9-da Azərbaycan SSR-in tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikasına
çevrilmiĢdir.(5)
Naxçıvan Muxtar Respublikasının bugünkü inkiĢaf səviyyəsi xalqmızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Ulu öndərin
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə, xüsusən 1990-1993-cü illərdə
Naxçıvanda fəaliyyət göstərdiyi dövrlərdə Naxçıvanın və bütün Azərbaycanın
gələcəyi üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edən qərarları müasir Azərbaycanın
tarixinin ən parlaq səhifələrindəndir.
Müasir dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası öz iqtisadi və mədəni
inkiĢafının yüksək mərhələsindədir. Muxtar respublikada turizmin inkiĢafı da
öz spesifikası ilə seçilir. Əgər, təqribən, 1990-cı illərinə əvvələrinədək muxtar
respublikada mövcud olan turizm ehtiyatları demək olar ki, istifadədən kənarda
qalırdısa, hazırda Naxçıvana səyahət edən turistlər üçün çox geniĢ məzmunlu
rekreasiya-tanıĢlıq imkanları yaradan hərtərəfli Ģərait vardır. Turizmin
regionun ümumi inkiĢafı ilə ahəngdar olduğunu nəzərə alsaq, son iki onillikdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkiĢafı məhz bu baxımdan diqqəti
cəlb edir. Hazırda Naxçıvana xaricdən və baĢqa ölkələrdən turistlərin gəlməsi
adi hal almıĢdır.
Naxçıvanda beynəlxalq turizmin həm getmə, həm də gəlmə turizm
tiplərinin inkiĢafı üçün mövcud turizm ehtiyatlarının potensialından istifadəyə
imkan verən turizm inrfrastrukturunun yaradılması çoxpilləli və mərəhələli
keçən bir proses olmuĢdur. Belə ki, ġərqlə Qərbin qovĢağında yerləĢən
Naxçıvanı, qədim Azərbaycanın mədəniyyətini dünyaya tanıtmaq imkanlarıı
keçmiĢdə olmamıĢ, əksinə, sovet hakimiyyəti dövründə sərhədyanı bir bölgə
kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasına xarici turistlərin səyahətləri
məhdudlaĢdırılımıĢ, ölkəmizin digər yerlərindən buraya gələnlər üçün isə
xüsusi icazə tələb olunmuĢdu. Halbuki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ümumi
halda özünün bütün turizm potensialı ilə turistlərə həm zəngin rekreasiya, həm
də mənəvi zənginlik təəssüratı vəd edən nadir bölgələrdən biridir. Bundan
əlavə, hazırda Naxçıvanda müasir turizmin ən mühüm Ģərtlərindən biri olan
təhlükəsizlik və rahat səyahət Ģərtləri ən yüksək dərəcədə təmin olunmaqdadır.
Qeyd etmək lazımdır ki, sonuncu faktor, yəni təhlükəsizlik müasir turizmin
aktual problemlərindən olub, hər bir səyahətçini daha çox düĢündürən
məsələlərdəndir.
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Müasir dövrdə Naxçıvan dövlət baĢçılarının zirvə toplantısı keçirilən
bir mərkəz halına gəlmiĢ və 2018-ci ildə Naxçıvan Ġslam Mədəniyyətinin
paytaxtı elan olunmuĢdur.(6) Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında
turizmin sosial gücünün daha ağır olan növlərindən istifadə olunması təcrübəsi
yaranmıĢdır. Bu baxımdan, Naxçıvan Duzdağında təĢkil olunan müalicə
turizmi özünün rekreasiya və müalicə əhəmiyyətinə görə bu coğrafiyada
analoquna az rast gəlinən bir yerdir. Burada pulsuz müalicə alan Azərbaycan
Respublikası vətəndaĢları ilə yanaĢı 2012-ci ildən baĢlayaraq Gürcüstandan da
gələn kiçik və orta yaĢlı uĢaqlar üçün eyni Ģəraitin yaradılması beynəlxalq
turizmdə uğur qazanmaq üçün maraqlı olan tərəflərə tutarlı bir nümunədir.(7)
Hazırda muxtar respublika ərazsində müxtəlif tutumlu 20-dən artıq
mehmanxana vardır. Birdəfəlik tutumu 1500 nəfərdən çox olan bu
mehmanxanalarda qonaqların rahat gecələməsi, burada iĢgüzar görüĢlər
keçirilməsi, restoranlarda hazırlanan ləziz milli yeməklərdən dadması
mümkündür. Naxçıvan Ģəhərindəki ―Duzdağ‖, ―Təbriz‖, ―Qrand Naxçıvan‖,
―Avtovağzal‖ otellərində, habelə Ağbulaq Ġstirahət Kompleksində turistlərə
peĢəkar qonaqpərvərliklə xidmətlər göstərilir. Hazırda Naxçıvana Beynəlxalq
Hava Limanı və 3 quru sərhəd-keçid məntəqəsi vasitəsilə muxtar respublikaya
daxil olan 400 min nəfərə yaxın səyahətçi buraya hər gəliĢində müasirliklə
keçmiĢin uğurlu sintezinə Ģahid olur.(8)
Beynəlxalq turizm sahəsində Naxçıvan muxtar respublikasının ən
böyük partnyoru Türkiyə Respublikasıdır. 1992-ci ilin 28 mayında ümummilli
lider Heydər Əliyevin açlıĢını etdiyi Sədərək-Dilucu — ―Ümid körpüsü‖
dövründən baĢlayan əlaqələr bu qardaĢ ölkənin Naxçıvana yaxın vilayətləri,
xüsusən də Ġğdır vilayəti arasında mühüm iqtisadi, mədəni və turizm
əlaqələrinin yaranmasına səbəb olmuĢdur. Ötən 25 ildən artıq bir dövrdə hər iki
ölkə üçün qarĢılıqlı əlaqələr baxımından o qədər dərin təcrübə və etibarlı
əlaqələr formalaĢmıĢdır ki, indi artıq hər iki bölgənin turizm planlamasında birbiri üçün faydalı ola biləcək təcrübədən danıĢmaq mümkündür. (9)
Türkiyə Respublikasının Ġğdır vilayətinin Naxçıvan Muxtar
Respublikası üçün turizm və nəqliyyat-tranzit əhəmiyyəti ilə yanaĢı bu qardaĢ
ölkənin özü üçün də mühüm turizm əhəmiyyəti vardır. Belə ki, Ġğdır
Türkiyənin 3 dövlətlə həmsərhəd olduğu tək vilayətidir.(10) Bizim fikrimizcə,
bu dövlətlərdən biri, yəni iĢğalçı Ermənistan Türkiyə və Azərbaycana qarĢı
əsassız iddiaları ucbatından həm özü, həm də bütün Arazboyu ərazisi üçün
mənfi imic yaratsa da, bu son nəticədə bütövlükdə vilayətin Azərbaycan
Respublikası və Ġran Ġslam Respublikası ilə turizm və digər iqtisadi-mədəni
əlaqələrinə təsir edə bilməmiĢdir. Bundan əlavə, Ġğdır Van-Qars-Artvin turizm
koridoru üzərində yer almaqla Vandan Qarsa və oradan da Türkiyənin
Qaradəniz vilayətlərinə doğru hərəkət edən turistlər için mühüm bir
nöqtədir.(10) Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə hərtərəfli əlaqələrin
yaradılması Ġğdır vilayətinin də inkiĢafına səbəb olmaqla bərabər, Bakı-TbilisiQars dəmir yolunun gələcəkdə buradan keçməklə Türkiyəni Naxçıvan
vasitəsilə Ġran, Türkmənistan və Pakistanla bağlaması çox cazibədar
perspektivlərdən xəbər verir. Vilayətin relyefinə uyğun olaraq geniĢ quru
yolları infrastrukturu vardır. Ġğdır Ģəhər mərkəzindən 15 km. məsafədəki yeni
salınmıĢ hava limanı vasitəsilə, xüsusən Türkiyənin Ġstanbul Ģəhərinə olan
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gündəlik uçuĢlardan təkcə iğdırlılar deyil, eyni zamandan Naxçıvandan gələn
Azərbaycan vətəndaĢları da fəal istifadə edirlər. Burada avtobus və hava yolu
nəqliyyatında tətbiq olunan çevik qiymət taktikası və ümumiyyətlə Türkiyənin
turizm planlaması sahəsində dünya səviyyəli bir təcrübəyə malik olması
öyrəniləbiləcək bir praktika kimi Naxçıvanda da tətbiq oluna bilər. Bugünə
qədər həyata keçirilən qarĢılıqlı ticarət əlaqələri və bu əlaqələrin Naxçıvanda
və Ġğdırda fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələri səviyyəsinədək yüksəlməsi
bu sahədə uğurlu nəticələr əldə oluna biləcəyinə inam yaradır.
Turizm ehtiyatları baxımından bu iki bölgənin bir-biri ilə çox asanlıqla
paylaĢa biləcəyi bənzər resursları vardır. Ġstər iqlim Ģəraiti, istər relyef
müxtəlifliyi, su ehtiyatları baxımından Naxçıvan və Ġğdırın bir çox
bənzərlikləri vardır. Tarixən Araz çayı vadisi boyunca yerləĢən ərazidə
Naxçıvan və Ġğdırın və habelə indiki Ermənistan ərazisində qalmıĢ türk
torpaqlarında yaĢamıĢ insanların ortaq mədəniyyət yaratdığı sübut
olunmuĢdur.(11) Qədim Ġpək Yolu üzərində bu yerlərdən keçib gedən
səyyahları Ağrı dağının cazibəsi qədər Naxçıvanın məĢhur Haça dağının da
ecazkarlığı özünə çəkmiĢdir. Qeyd edək ki, tarixi mənbələrdə və xalq
arasındakı əfsanələrdə hər iki dağın Nuh peyğəmbər və Dünya tufanı ilə əlaqəli
adlara, hər iki ərazidə Nuhla bağlı yer adlarını, toponimlərə heç də təsadüfən
yanaĢmaq mümkün deyildir.(12) Naxçıvanın Duzdağında və Ġğdırın Tuzluca
qəsəbəsindəki duz mağaralarının müalicəvi xüsusiyyətləri, (13) bölgədə
mövcud olan mineral sular, yerli əhalinin bir-birinə çox bənzəyən mətbəxi, el
adətləri və s. burada destinasiya planlaĢdırmasında bənzər məsələlər kimi
diqqəti cəlb edir.
Naxçıvan-Ġğdır turizm destinasiyası timsalında bunlara yanaĢarkən,
belə hesab etmək olark ki, burada da əldə olunmuĢ təcrübə baxımından da bir
sıra ortaq məsələlər vardır. Araz çayının ekoloji təmizliyindən tutmuĢ,
sərhədyanı ticarətin geniĢləndirilməsi, həm Türkiyə Respublikası, həm də
Azərbaycan Respublikasının milli valyutalarının bir-birinə sərbəst olaraq
konvertasiya edilməsi, Ġğdır və Naxçıvan Ģəhərləri arasında gün ərzində
intensiv avtobus və taksi nəqliyyatı xidmətlərinin mövcudluğu, turistlərin axını
zamanı gömrük və viza sadələĢdirilməsi proseduraları kimi məsələlər bu
baxımdan əhəmiyyət kəsb edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Ġğdır vilayəti arasındakı turizm də
daxil olmaqla geniĢmiqyaslı iqtisadi-mədəni əlaqələr bütövlükdə Azərbaycan
Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasındakı iqtisadi-mədəni əlaqələrin bir
hissəsidir. Müasir dövrdə hər iki ölkənin bir-birindən gözlədiyi inkiĢaf meylləri
vardır. Xüsusən turizm sahəsində bu əlaqələrin daha da geniĢləndirilməsi və bu
zaman təhlükəsizlik və dayanıqlılıq məsələlərinin əhəmiyyəti nəzərə
alınmalıdır. Bölgədə turizm planlaĢdırılmasında həyata keçirilən iĢlər
gələcəkdə bu marĢrutun imkanlarından daha geniĢ istifadə olunmasına və
deməli, daha çox turistin region ölkələrinin iqtisadiyyatına öz töhfəsini verməsi
mümkündür. Hazırda Naxçıvan-Ġğdır marĢrutu üzrə, əsasən Azərbaycan
Respublikası və Ġran Ġslam Respublikası vətəndaĢları həm birbaĢa səyahət və
tranzit məqsədilə istifadə edirlər. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycandan Türkiyəyə
eyni məqsədlə həm də Batumi-Trabzon marĢrutu üzrə də alternativ marĢrut va249
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rdır. Ona görə də Naxçıvan-Ġğdır marĢrutunun əhəmiyyətini daha da artırmaq
üçün planlaĢdırma zamanı hər iki bölgənin qarĢılıqlı maraqlarının ödənilməsinə
diqqət yetirilməlidir. Turizm planlaması zamanı Naxçıvanda mövcud olan yüksək təhlükəsizlik və təĢkilatı təcrübə, müalicə və sosial turizm sahəsindəki
imiclə qardaĢ Türkiyənin turizm məhsulu marketinqi və çevik qiymət, otel menecmenti və tranzit turizmi, turoperatorluq və rezervasiya sahəsində qazandığı
uğurlar qarĢılıqlı olaraq istifadə oluna bilər. Turizm kadrları sahəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən unversitetlərdə turizm ixtisası
yönümündə təhsil alan tələbələrin Ġğdırda təcrübə keçmələri, Ġğdır universitetində bu məsələ üzrə aparılan iĢlər akademik səviyyədə destinasiya planlaĢdırılması zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Ġğdır Vilayəti arasında
qarĢılıqlı əməkdaĢlığa Ģərait yaradır.
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РЕЗЮМЕ
АЛИ ДЖАББАРОВ
НАХЧЫВАН- ИГДЫР: ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВКИ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ ВДОЛЬ РЕКИ АРАЗ
Дестинационная планировка является одной из самых важных
проблем развития современного туризма. Чем больше развивается сфера
туризма в мире, тем больше возможностей открывается для развития
дестинационного туризма. Экономическое развитие стран , сближение в
международных отношениях и историко- культурные связи являются
важным фактором для ускорения взаимного туристического потока и
проявления реального потенциала в увеличении туристического интереса
в ряде стран и соседних регионах. В этой статье, с точки зрения
современного туризма было изучено состояние историко- географической
и экономико-культурной связи между Нахчыванской Автономной
Республикой и провинцией Игдыр Турецкой Республики. Были
рассмотрены также общие ценности этих регионов и перспективы для
развития дестинационного развития.
Ключевые слова: туризм, Нахчыванская Автономная Республика,
провинция Игдыр, река Араз, дестинационная планировка, обмен культур
SUMMARY
ALI JABBAROV
NAKHCHIVAN-IGDIR: THE DESTINATION PLANNING
ISSUES OF THROUGH
ARAZ RIVER COUNTRIES
Destination planning is a significant issue of today’s tourism
development. The development of world tourism opens large opportunities for
new destination planning and designing. The economic development of world
countries, warm international relations, historical and cultural ties between
countries and their regions play as a main factor in the realization of tourism
attractiveness and intensification of tourist flows. This paper discusses the
tourism partnership between Nakhchivan Autonomous Republic within
Republic of Azerbaijan and Igdir province of Republic of Turkey with the
framework of closely economic and cultural relations and destination planning
issues between two regions within bilateral common values and perspectives.
Key words: tourism; Nakhchivan Autonomous Republic; Igdir
province; Araz river; destination planning; intercultural dialogue
Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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“KĠTABĠ-DƏDƏ QORQUD” DASTANLARINDA OLAN ATALAR
SÖZLƏRĠNƏ ETNOPEDAQOJĠ YANAġMA
Məqalədə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının yaranması, onların
yazıya alınması, dastanları təĢkil edən boylarda təsvir edilən hadisələrin, bu
boyların Ģifahi yaradıcılıq nümunələri kimi formalaĢmasının hansı zamanlara
aid olması barədə fikirlərə toxunulur, bu məsələlərə dastandakı atalar
sözlərinin yaranma tarixinin izlənməsi baxımından yanaĢmanın mümkünlüyü
araĢdırılır. Bu məqsədlə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarından gətirilmiĢ
nümunələr əsasında atalar sözlərinin funksional strukturunun formalaĢması
nəzərdən keçirilir.
Açar sözlər: “Kitabi-Dədə Qorqud” atalar sözləri, funksional
struktur, hökm, məcaz, öyüd.
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanları ilk dəfə nə vaxt yazıya alındığı indi
də mübahisəli olan Ģifahi mədəni abidəmizdir. Dastanların qələmə alınma
tarixini təxmin etmək çətin olsa da, VI-VIII əsrlərdə onun mövcudluğu və bəzi
boyların ərəb dilinə tərcümə edilməsi barədə məlumatların olması ―Kitab‖ın
qələmə alınma tarixinin də VI-VIII əsərlərə aid olduğunu söyləməyə imkan
verir. Eləcə də VI-VIII əsrlərdə formalaĢmağa baĢlayan boylarda verilmiĢ bəzi
dini-mifoloji təsəvvürlərin və adət-ənənələrin bizim eranın III-IV əsrlərinə aid
olması barədə tədqiqatçıların gəldiyi qənaətə əsasən ―Kitabi-Dədə Qorqud‖
dastanlarında cərəyan edən hadisələrin VII əsrdən daha qədimlərə aid olması
barədə mühazirə yürütmək olur (1.9).
Biz bu yazıda ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ boylarının formalaĢma tarixinin
dastanda yer alan atalar sözlərinin funksional strukturunun formalaĢma
xüsusiyyətləri ilə paralelliyi məsələlərini izləməyə çalıĢmıĢıq.
Dastanlar haqqında ilk araĢdırma müəllifi olan H.F.Dits 1815-ci ildə
yazırdı ki, ―..söylənilən hadisələr açıq-aĢkar tamamilə müxtəlif, bir-birindən
fərqli dövrlərdən süzülüb gəlmiĢdir. Belə ki, Qara dəniz sahillərindəki
yunanlarla baĢ verən hadisələr və Ġç Oğuza DaĢ Oğuzun asi olması hadisələri
çox sonralar, oğuzların soykökünün dövründəki hadisələr isə bir neçə min il
əvvəl baĢ vermiĢdir‖ (2.5).
―Kitabi-Dədə Qorqud‖a yazdığı müqəddimədə Samət Əlizadə bu
hadisələrin konkret olaraq VI-IX əsrlərdə cərəyan etdiyini göstərir (1.9).
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―Kitabi-Dədə Qorqud‖dakı boylar Ģifahi Ģəkildə nə zaman
formalaĢmağa baĢlamıĢdır? sualına professor Samət Əlizadə yenə konkret
cavab verir-―VII-VIII əsrlərdə‖ (1.10).
Fon Dits isə bu sualı belə cavablandırır: ―...Oğuz müəllifinin hadisə
haqqında (Təpəgöz hadisəsi-Ġ.Ə.) Homerdən çox məlumata malik olması açıqaydın görünür. Əgər bu əfsanə oğuzlara mənsub olmasaydı, adı və kimliyi bizə
məlum olmayan oğuz müəllifi bunu tam təfsilatı ilə çatdırmağa necə nail ola
bilərdi? Deməli bu, Dədə Qorqud dövrünə qədər yazılı olmasa da, Ģifahi
Ģəkildə gəlib çatmıĢdır və bu da bizə məlum olmayan müəllif tərəfindən məlum
Oğuz hekayələri külliyyatına daxil edilmiĢdir‖ (2.14).
―Kitab‖da cərəyan edən hadisələrin hansı dövrlərdə baĢ verdiyini ayrıayrı tədqiqatçılar ya Ģəxsi mülahizələrinə, ya da hadisələrdən doğan
gümanlarına görə müəyyənləĢdirirlər.
Ġstər ―Kitab‖dakı hadisələrin hansı dövrləri əks etdirməsi, istərsə də
həmin hadisələrin Ģifahi Ģəkildə nə vaxt dastan kimi formalaĢması məsələlərinə
yanaĢmada bizim qənaətimiz bu cürdür: boylardakı hadisələr və onlar barədə
Ģifahi
əfsanələr
(dastanlar)
formalaĢması
VII-IX
əsrlərlə
məhdudlaĢdırılmamalıdır. Bu dövrlərdə və bir az da əvvəl - III-IV əsrlərdə
dastanların bir neçəsi artıq formalaĢmıĢ və güman ki, bir çox boyları yazıya da
alınmıĢdı.
Bu qənaətə gəlməyimizə səbəb ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarında
yer alan paremilər, xüsusən də atalar sözləri üzərində apardığımız tədqiqatdan
doğan nəticələrdir.
Hər bir xalqın tarixi, mədəniyyəti, etnik xüsusiyyətləri mühafizə
edilməsinə, qorunub saxlanılması və nəsildən-nəsilə ötürülməsinə görə, hər
Ģeydən əvvəl, Ģifahi xalq yaradıcılığına, baĢqa sözlə, Ģifahi mədəni abidələrə
borcludur. ġifahi mədəni abidələrin ilk yarandığı kimi qalmadığı, zaman
keçdikcə dəyiĢdiyi, variantlı olması, mövcud dövrün xüsusiyyətlərinə uyğun
olaraq cilalandığı hamı tərəfindən qəbul edilmiĢdir. ġifahi yaradıcılığın ən az
dəyiĢikliyə uğrayan, nisbətən daha sabit janrı atalar sözləridir. Sözsüz ki, hər
hansı atalar sözü bir mədəni hadisə olaraq müəyyən bir vaxtda kimsə
tərəfindən aforizm, hikmətli söz, deyim Ģəklində yaradılır və yarandığı dövrə
aid reallıqları biliklər Ģəklində özündə mühafizə edib saxlayır.
―ġifahi mədəniyyət mühitində fərdlər və nəsillər arasında əldə edilən
biliklər, topluluq halında yaĢamaqdan qaynaqlanan sosial həyat qaydaları və
bunlarla birlikdə topluluğun içərisində yerləĢdiyi yerə və həyata verdiyi
anlamlar etibarilə kimliyinə və dünyagörüĢünə dair mədəni biliklərin
mühafizəsi və öyrədilmə yolu ilə yayılması funksiyalarını atalar sözləri
daĢımıĢdır‖ (3.19).
Aydındır ki atalar sözləri yarandığı dövrdə Ģifahi yaradıcılığın bir janrı
xarakterində, quruluĢunda olmamıĢdır. ―Çünki janr sonradan doğulandır və
etnik keyfiyyətləri ifadə etmək baxımdan xeyli gecikmiĢdir‖ (4.4). Lakin atalar
sözləri ilk yaranma dövründə belə müasir əsl atalar sözlərinin funksional
quruluĢunu gizli Ģəkildə özündə ehtiva etmiĢdir.
Müasir əsl atalar sözlərinin strukturunu müəyyənləĢdirərək Seyfəddin
Rzasoy yazır: ―atalar sözlərində hökm, onu poetikləĢdirən, gerçəkləĢdirən,
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məzmun və nəticəsi bir kontekst daxilində olur. Bu mənada atalar sözlərinin, o
cümlədən, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ atalar sözlərinin funksional strukturunu belə
ümumiləĢdirmək olar: Tezis-Aprobasiya-Ġmperativ (5.175.).
Bizim fikrimizcə, hər hansı pareminin atalar sözü olmasından ötrü onda
hökm, məcaz və öyüd mahiyyətinin olması zəruridir.
Beləliklə, bizim fikrimizcə, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarında olan
atalar sözlərini müəyyən metodika ilə təhlil etməklə, içərisində iĢləndikləri
hadisələrin baĢvermə tarixlərinə və mətnlərin bir məntiqi tam halında
formalaĢma tarixinə dair mülahizələr yürütmək olar.
―Kitabi-Dədə Qorqud‖da yer almıĢ paremilərin xüsusiyyətləri haqda
danıĢarkən qeyd etmək lazımdır ki, onlardan bəziləri, daha çox ―Müqəddimə‖
adlanan hissədə verilənlər əsl atalar sözlər qrupuna aiddirlər. Onlarda hökm,
məcaz və öyüd aĢkardır və dərhal anlaĢılır. Dastandakı bu cür atalar sözlərinin
bəzilərinin, məsələn, Ġslam dininin hökmləri ilə səsləĢənlərin yaranma tarixinin
―Rəsul əleyhissalam zamanına yaxın‖ olduğu aĢkardır. Onların funksional
strukturunun oxĢarlığı, bəzən eyniliyi yarandığı dövrlərin tarix üçün qısa
zaman kəsiyində olduğunu təxmin etməyə əsas verir. “Qara polad uz qılıcı
çalmayınca qırım dönməz”, “QaravaĢa don geyürsən, qadın olmaz”, “Əski
pamuk bez olmaz” kimi atalar sözləri qılıncların poladdan düzəldilməyə
baĢladığı, pambıqdan bez istehsal edildiyi vaxtlarda yaranmıĢdır. “Allah-Allah
deməyincə iĢlər önməz”, “Qadir Tənri verməyincə ər bayımaz”, “Əzəldən
yazılmasa qul baĢına qəza gəlməz” kimi atalar sözlər isə VIII-IX əsrlərdən
baĢlayaraq yaranmıĢdır.
Bu atalar sözlərində hökm, məcaz və öyüd struktur quruluĢu tamamilə
aĢkardır, üzdədir. Məsələn, “Qara eĢək baĢına üyən ursan qatır olmaz” (1.31)
atalar sözündə tam funksional quruluĢ aydın görünür: hətta bədəncə çox böyük
olan eĢĢəyin baĢına yüyən keçirsən, o dönüb qatır ola bilməz, bu, hökmdür.
Amma hamıya məlum olan bu hökmü insanlara Ģamil etməklə həmin
atalar sözündə məcaz ön plana keçir. Ġnsanda irsən, fitrətən olmayan bir
keyfiyyəti nə qədər çalıĢsan, bəzək-düzək vursan, yarada bilməzsən. Burada
iĢlənmiĢ ―yüyən vurmaq‖ poetik ifadəsi məcazın daha qabarıq üzə çıxmasını
Ģərtləndirir.
Nəhayət, hər bir atalar sözünün əsas məqsədi, eyni zamanda, onun
uzunömürlü olmasının əsas faktoru öyüd səciyyəsi daĢımasıdır. Atalar sözü
uzun illərin təcrübəsi nəticəsində formalaĢan poetik həyati hikməti gənc nəslin
mənimsəməsinə təqdim etməyin ən konkret və ən etibarlı vasitəsidir. Haqqında
danıĢdığımız atalar sözünün funksional quruluĢu da öyüdlə tamamlanmıĢdır.
Yerində iĢlədildikdə onun öyüd yükü funksional quruluĢun digər
komponentlərini – hökm və məcazı kölgədə buraxaraq önə çıxır:
mənəviyyatında nəciblik olmayan insana min cür bəzək vursan da, onda
alicənablıq yaranmaz. Etnik poetik düĢüncənin ilk çağlarında yaranmıĢ atalar
sözlərində isə bu quruluĢ daha sadədir və ilk baxıĢda bir tam kimi nəzərə
çarpmır.
Etnopoetik düĢüncənin daha qədim çağlarında formalaĢdığını güman
etdiyimiz baĢqa bir paremiyə diqqət verək:
Qazan xan evinin yağmalanması barədə qurdla xəbərləĢəndə deyir:
―Qaranqu axĢam olanda güni doğan‖ (1.52). Bu paremiyə də diqqət edilsə,
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atalar sözləri üçün qəbul etdiyimiz funksional strukturun bütün komponentləri
vardır. Cümlədə azacıq dəyiĢiklik aparmaqla hökmü ifadə etmək olar:
“(Qurdun) günü qaranlıq axĢam olanda doğar” Burada poetik ifadə ―günü
doğar‖ məcazi deyimlə daha da möhkəmlənmiĢ, qabardılmıĢdır. Və bu ifadə,
haqqında danıĢılan paremini bütövlükdə məcazlaĢdırmıĢdır. Nəhayət, paremin
tamhüquqlu- əsl atalar sözünə çevirən öyüd komponenti də aĢkardır. Yerində
iĢləndikdə, insanı daim sərvaxt olmağa, iĢlərin düz gətirmədiyi, bir az sıxıntılı
vaxtlarda düĢmənin daha da fəallaĢacağını nəzərə almağa çağırır.
Yeri gəlmiĢkən, qeyd etmək istəyirik ki, bu atalar sözünün çox güman
ki, sonrakı cilalanması nəticəsində “Qurd dumanlı gün axtarar” Ģəklində
müasir forması yaranmıĢdır.
Bu cür yanaĢma imkan verir deyək ki, “Qaranqu axĢam olanda güni
doğar” atalar sözü “Qara eĢək baĢına üyən ursan qatır olmaz” atalar sözündən
əvvəl yaranmıĢdır.
Bu qayda ilə digər paremiyə yanaĢaq:
―Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy‖da Uruz Qazan bəyə
deyir:
Dəvəcə böyümiĢsən, köĢəkcə əqlin yoq!
Dəpəcə böyümiĢsən, tarıca beynin yoq!
Hünəri oğul atadanmı görər, öyrənər,
Yoxsa atalar oğuldanmı öyrənür? (1.92)
Birinci iki deyimin hər biri sərbəst məzmuna malikdir. Onlardakı hökm
poetik yanaĢmanın altında gizlənmiĢdir. Müraciət olunan adam fiziki baxımdan
və eləcə də, yaĢ etibarilə böyük olmasına baxmayaraq, öz balası – ―köĢək‖
qədər də ağıla malik deyil. Və ya uca təpələr qədər böyük olmağına
baxmayaraq, özü ilə müqayisə edilməyəcək dərəcədə kiçik olan ―darı dənəsi‖
boyda təfəkkürü yoxdur. Hər iki paremi üçün ortaq olan bir hökm aĢkar hiss
olunur və onu bu cür formalaĢdırmaq mümkündür:
“Ağıl üçün yaĢın çox və ya bədənin böyük olması zəruri deyildir”
Hər iki deyimdə məcaz da göz önündədir: ―dəvəcə, təpəcə, böyümək‖,
―köĢəkcə, darıca, məhdudluq‖ insana Ģamil edilən metoforik ifadələrdir.
Pareminin öyüd mahiyyəti isə əvvəlki iki komponentə nisbətən daha
zəifdir. BaĢqa sözlə deyilsə, onların əsl atalar sözü kimi formalaĢması prosesi
tam baĢa çatmamıĢdır, funksional struktur tamamlanmamıĢdır. Buradakı öyüd
mahiyyətini, təxminən, bu cür ehtimal etmək olar: hər böyük görünəni, yaĢı
çox olanı ağıllı hesab etmə!
Göründüyü kimi, hər iki paremidə atalar sözlərinə məxsus struktur,
quruluĢ mövcuddur: hökm, məcaz, öyüd. Digər bir tərəfdən, hər iki ifadənin
atalar sözlərinə məxsus olan bir əlaməti də vardır: onlar ancaq zamanında, yeri
gəldikdə, müəyyən bir hadisəni daha aydın nəzərə çarpdırmaq üçün iĢlədilir.
Deyilənləri ümumiləĢdirsək,
Dəvəcə böyümiĢsən, köĢəkcə əqlin yoq!
Dəpəcə böyümiĢsən, tarıca beynin yoq!
paremiləri poetik düĢüncəmizin daha qədim dövrlərində yaranmıĢ,
formalaĢması tam baĢa çatmamıĢ atalar sözləridir. Belə hesab edirik ki, onlar
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bu gün hamımıza bəlli olan “Ağıl yaĢda deyil, baĢdadır” atalar sözünün ilkin
formasıdır. Sonra:
Hünəri oğul atadanmı görər, öyrənər,
Yoxsa atalar oğuldanmı öyrənür?
Bir-birini tamamlayan bu iki misranın hər birində ayrıca hökm
duyulur: “hünəri oğul atadan görər, öyrənər” və “hünəri ata oğuldan
öyrənməz”. Mahiyyəti bir az da incələmiĢ olsaq, birinci misrada hökmün
məzmununun daxili mahiyyəti, belə demək mümkünsə, məntiqi ardıcıllığı da
göstərilmiĢdir: oğul atanın dəfələrlə göstərdiyi hünəri əvvəl görər və sonra da
ondan öyrənər. Yəni oğulun hünər göstərməyi üçün əvvəlcə atasından görməsi
qanunauyğun haldır; görməsə, öyrənməz! Ġkinci misrada isə ―görər‖ sözü
yoxdur. Çünki ata oğuldan hünərli bir iĢ gözləyə, görə bilər və görməlidir.
Amma ata oğuldan hünər öyrənə bilməz. Yəni hər iki misradakı hökm
doğrudur.
Bu deyimlərin funksional quruluĢunda öyüd komponenti də asanlıqla
dərk olunur və hökmün doğruluğundan qidalanır: Ġnsan övladını qoçaq, hünərli
görmək istəyirsə, bu arzunu, istəyin reallaĢmasının ən düzgün, sınanmıĢ yolu,
ona nümunə göstərməkdir. Həm də bu nümunə baĢqalarının timsalında yox,
məhz atanın timsalında olanda daha səmərəlidir.
Göstərdiyimiz misalda atalar sözlərinin funksional strukturunun zəruri
komponentlərindən olan məcaz isə formalaĢmamıĢdır. Bizim fikrimizcə,
burada metaforik mahiyyət duyulmur. Bu baxımdan belə hesab edirik ki,
poetik düĢüncənin nisbətən ilkin vaxtlarında yaranan bu ifadə tam mənası ilə
atalar sözü kimi formalaĢmamıĢdır.
Yeri gəlmiĢkən, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarının formalaĢmasında
tarix etibarilə ən axırıncı hissə olan, klassik dastan janrı baxımından ustadnamə
hesab edilə bilən müqəddiməsində həmin paremilərin inkiĢaf edərək,
cilalanaraq əsl atalar sözü mahiyyəti daĢıyan variantına rast gəlirik: “Oğul
atadan görməyincə süfrə çəkməz” (1.31).
Beləliklə, belə hesab edirik ki,
Dəvəcə böyümiĢsən, köĢəkcə əqlin yoq!
Dəpəcə böyümiĢsən, tarıca beynin yoq!
Hünəri oğul atadanmı görər, öyrənər,
Yoxsa atalar oğuldanmı öyrənür?
misraları funksional struktur baxımından tam formalaĢmamıĢ atalar sözləridir
və “Qaranqu axĢam olanda güni doğan” və “Qara eĢək baĢına üyən ursan,
qatır olmaz” atalar sözlərinə nisbətən daha əvvəllər formalaĢmıĢdır.
―Kitabi-Dədə Qorqud‖da olan atalar sözlərinin ilkin formalaĢma
mərhələlərindən tutmuĢ müqəddimədə göstərilən bitkin atalar sözlərinədək
paremi hesab etdiyimiz bütün deyimləri təklif etdiyimiz funksional struktur
komponentlərinin mövcudluğu baxımından təhlil etmiĢik. Bu yazının həcmini
artırmamaq üçün atalar sözlərinin yaranma tarixlərindən çıxıĢ edərək
gəldiyimiz nəticələrdən bəzilərini göstərmək istəyirik.
1. Funksional struktur baxımından yanaĢmaqla poetik düĢüncənin ilkin
məhsullarından biridir. Əsas məqsədi həyati təcrübəni böyüyən nəslə öyrətmək
olan, mahiyyətindəki hikmətin çəkisinə görə digər etnopedaqoji
materiallardan yüksəkdə duran, atalar sözlərinin formalaĢma tarixini izləmək
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olar. Xalqımızın möhtəĢəm abidəsi olan ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarının
bu baxımdan incələnməsi göstərdi ki, burada çoxlu sayda ilkin formalaĢma
halında olan, dastandan dastana təkmilləĢən atalar sözləri yer almaqdadır.
2. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarının ―Müqəddimə‖sinin əksər
hissəsini atalar sözləri təĢkil edir. Dastanı yazıya alan (və ya yenidən yazıya
köçürən) naməlum Ģəxs öz dövrünə qədər gəlib çatmıĢ atalar sözlərini
ustadnamə formasında təqdim etmiĢdir. Həmin atalar sözlərinin funksional
struktur baxımından incələnməsi göstərir ki, fikrimizcə onlardan bir çoxu
―Rəsul əleyhissəlam zamanına yaqın Bayat boyundan qopan‖ Qorqud atadan
daha əvvəl söylənilmiĢdir. BaĢqa sözlə, boyların bir qismi, təxminən, VIII-IX
əsrlərdə naməlum katib tərəfindən formalaĢdırılaraq ―Kitab‖ın əsas hissəsinə
əlavə edilən ―Müqəddimə‖dən çox-çox əvvəllər Ģifahi Ģəkildə (bəzi boylar
bəlkə də yazılı) mövcud olmuĢdur.
3. Dastanların bir çoxunda verilmiĢ islami ifadələrə görə onların islam
dinin qəbulundan sonra yarandığını iddia etmək, fikrimizcə, elmi yanaĢma
deyildir. Boyların əksəriyyətində bu ifadələr hadisələrin ümumi ruhu ilə
qətiyyən uyuĢmur. Çox güman ki, bu ifadələr katibin dinə inamından (və
imanından) doğaraq mətnə edilmiĢ əlavələrdir. Məsələn,
Əlinin oğulları – peyğəmbər nəvaləri
Kərbəla yazısında yəzidilər əlində Ģəhid oldu
Həsənlə-Hüseyn iki qardaĢ bilə - görkli (1.10)
- misralarının ―Rəsul əleyhissəlam zəmanına yaqın‖ olmayan bir dövrdə
söyləndiyi aĢkardır.
Hər nə qədər elmdən uzaq səslənsə də, dastanları təĢkil edən boyların
ardıcıllığını da bu yanaĢma əsasında müəyyənləĢdirməyə də təĢəbbüs etmək
olardı.
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SUMMARY
ĠSMAIL ALĠEV
ETHNOPEDAGOGICAL APPROACH TO THE PROVERBS
OBSERVED IN THE EPOS “THE BOOK OF DADA GORGUT”
The article touches upon the creation process period of the stories of
the ―The book of Dada Gorgut‖, their recording, description of the events
described in the parts of the epos, creation of the parts as the verbal activity
samples. In the above mentioned matters the possibility of approach to the
proverbs of the epos from the point of view of their formation history have
been investigated as well. In this article the formation of the functional
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structure of the proverbs basing on samples given in the epos of ―The book of
Dada Gorgut‖ has been analyzed.
Key words: ―The book of Dada Gorgut‖, proverbs, functional
structure, order, figurative expression, reprimand.
РЕЗЮМЕ
ИСМАИЛ АЛИЕВ
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСЛОВИЦАМ В ЭПОСЕ
«КИТАБИ ДЕДЕ ГОРГУД»
В статье рассматриваются вопросы становления эпоса «Китаби
Деде Горгуд» в целом, и отдельных его разделов в частности
Исследуются возможности подхода к этим вопросам через изучение
процесса формирования пословиц высказанных в отдельных разделах
эпоса. С этой целью исследуются особенности функциональной
структуры пословиц на основе образцов приведенных из эпоса «Китаби
Деде Горгуд».
Ключевые слова: «Китаби Деде Горгуд», пословицы,
функциональная структура, осмысление, мэтафора, наставление
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MÜASĠR DÖVRDƏ ġƏXSĠYYƏTĠN FORMALAġDIRILMASINA
TƏSĠR EDƏN SOSĠAL-PSĠXOLOJĠ AMĠLLƏR
Məqalədə müasir dövrdə Ģəxsiyyətin formalaĢdırılmasına təsir edən
sosial- psixoloji amillər öyrənilir. Göstərilir ki, Ģəxsiyyətin formalaĢmasına
qloballaĢma, kompüter, internet, digər sosial Ģəbəkələrə mühüm təsir edir.
Eyni zamanda milli xüsusiyyətlər, adət-ənənələr digər tərəfdən təsir göstərir.
Bunlar isə Ģəxsiyyətin formalaĢmasında pozitiv və neqativ rol oynayır.
Açar sözlər: Ģəxsiyyətin identikliyi, aqressivlik, münasibətlər sistemi,
cəmiyyət, davranıĢ motivləri, sosial normalar.
Psixoloq və filosoflar sübut edirlər ki, cəmiyyət həyatında kəskin
dəyiĢikliklər baĢ verdikdə insan amilinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu da təbiidir,
baĢ verən dəyiĢikliyin səbəbkarı da, onun təsirinin daĢıyıcıları da insanlardırlar.
XX əsrin sonu, XXI əsrin ilk iki onilliyində istər beynəlxalq aləmdə, istərsə də
respublikamızın həyatında köklü dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. Respublikamızın
beynəlxalq əlaqələri geniĢlənmiĢ, mədəni, iqtisadi, siyasi əlaqələr qurulmuĢ,
inkiĢaf etmiĢ, eləcə də qonĢu dövlətlərin nəzər-diqqəti Azərbaycana
yönəldilmiĢdir. Fəxrlə söyləmək olar ki, Azərbaycan bir çox sahələrdə dünyada
söz sahibinə çevrilmiĢdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham
Əliyevin dediyi kimi; ‖Biz güclü dövlət qurmuĢuq. Bu gün Azərbaycan dünya
miqyasında böyük hörmətə malik olan bir dövlətdir‖. Elə bu səbəbdəndir ki,
son dövrlərdə Bakıda siyasi, iqtisadi, enerji məsələləri ilə yanaĢı humanitar
məsələlər də yüksək səviyyədə müzakirə edilir. Xüsusilə multikulturalizmlə
bağlı Azərbaycanın uğurları, əldə etdiyi təcrübə Avropa dövlətləri tərəfindən
diqqətlə izlənilir və öyrənilir. Digər bir istiqamət milli-mənəvi dəyərlərimizi,
musiqimizi, incəsənətimizi, mədəniyyətimizi, milli varlığımızı dünyaya təqdim
etməkdən, tanıtdırmaqdan ibarətdir.
Müasir dövrdə insanların inteqrasiya və transformasiyası ciddi aktuallıq
kəsb edir. Bu proses iki mənada baĢa düĢülür. Birincisi, insanların və ya insan
qrupunun sosial mühitə uyğunlaĢması, ikincisi isə geniĢ mənada siyasi
sistemin, xalqların, ölkələrin bir-birnə uyğunlaĢmasıdır.
Ġqtisadi, siyasi dəyiĢiklik cəmiyyət həyatında sosiomədəni dəyiĢikliyə
səbəb olur. Ġnsanlar əvvəlki sistemdə olduğu kimi yanaĢmaq istəmir. Yeni
sitem isə tam formalaĢmadığından insanların ona adaptasiyası da çətinlik
törədir. Bu isə ilk növbədə psixikada bir sıra problemlər yaradır. Ġnsanların
düĢüncə, həyat tərzi və davranıĢında dəyiĢikliklər baĢ verir. Deməli, yalnız
sistem deyil, həm də insanların düĢüncə tərzi, sosiomədəni baxıĢları dəyiĢir.
Belədə, insanlarda ilk vaxtlar dərin çaĢqınlıq yaranır, onların cəmiyyətə
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identifikasiyası çətinləĢir. Tədricən insanlar yeni model, dəyərlər sistemi
yaradır, ona uyğunlaĢmağa, özünüreallaĢdırma və özünütəsdiqə çalıĢır.
Ġnsanların həyata identifikasiyasının itməsi onun xarici mühitin təsirinə
adekvat cavab verə bilməməsinə səbəb olur. Belədə insan öz ―Mən‖ini itirir,
özünü necə aparmaq lazım gəldiyini müəyyənləĢdirməkdə çətinlik çəkir. Hesab
edir ki, həyat onun istək və tələblərinə cavab vermir və o, baĢqaları tərəfindən
düzgün qiymətləndirilmir. Hətta yaxın adamlar onu düzgün baĢa düĢmür.
Ġnsanlar sanki öz sosial ―Mən‖lərini itirirlər. Dünya onlar üçün tanınmaz olur.
Nəticədə o özü üçün də yadlaĢır. Belə psixoloji hal zamanı insanda inamsızlıq,
ümidsizlik, həyəcanlanma, depressiya və psixoz güclənir.
Ġnsanın sosial mühitə identifikasiyasının itməsi, onun sosial mühitin
tələblərini baĢa düĢməməsi, qəbul etməməsi konflikt vəziyyətinə düĢməsi ilə
nəticələnir.
Hakimiyyət cəmiyyətdəki dəyiĢilikləri həyata keçirmək və oradan
özləri üçün də fayda götürməyin vacibliyini qəbul edən adamların çoxluğu ilə
güclü olur. Söhbət heç də passiv tabeçilikdən deyil, məhz cəmiyyətin
inkiĢafını real Ģəkildə istəmək və bu yöndə çalıĢmaqdan gedir. Bu isə onlardan
yüksək enerji, psixoloji hazırlıq, təbii qabiliyyət, yaxĢı təhsil və tərbiyə kimi
keyfiyyətlər tələb edir.
Müasir dövrdə insanların fəallığı, o cümlədən koqnitiv aktivliyi
durmadan artır. Təbii ki, müasir dövrdə həyatın ritmi, surəti artdığından
insanlar özünütəsdiq və özünü reallaĢdırmaq üçün həyatın tələb etdiyi sürətə
uyğunlaĢmaq məcburiyyətindədir.
Tarixən sosioloq və filosoflar, Ģair və yazıçılar ideal, sosial
bərabərliyin hökm sürdüyü cəmiyyət arzulamıĢ, onun müxtəlif modellərini
göstərmiĢdir. Bununla bərabər, hələ Platondan baĢlamıĢ bu günümüzədək
filosof və sosioloqların böyük əksəriyyəti sosial qeyri-bərabərliyin bütün
dövrlərdə olduğunu, bundan qaçmağın qeyri-mümkünlüyünü sübuta yetirməyə
çalıĢmıĢlar.
Doğurdan da insanlar zövqünə, rənginə, gəlirinə, biliyinə,
təhsilinə, yaĢına, fiziki imkanlarına, peĢəsinə, maddi imkanlarına və s. görə birbirlərindən fərqlənirlər. Lakin bütün bu saydıqlarımız və saymadıqlarımız hələ
sosial qeyri- bərabərlik sayıla bilməz. Sosial qeyri-bərabərliyə daha çox
institutlar, cəmiyyətin bazisi əsasında formalaĢdırılmıĢ bərabərsizlik aid edilir.
Sosial bərabərsizlik həm də psixoloji, baĢqa sözlə, koqnitiv məsələdir.
Yəni ayrı-ayrı subyektlər sosial qeyri-bərabərliyi necə qəbul edir,
qiymətləndirirlər. Ənənəvi cəmiyyətlərdə insanların hansı sosial qrupa daxil
olmaları fərdin özü ilə deyil, onun aid olduğu sosial qrupla müəyyənləĢdirilirdi.
Hər bir qrup üçün müəyyən edilmiĢ normalar var idi və hər kəs onu təbii qəbul
edirdi.
Keçid dövründə normalar, əxlaqi-mənəvi dəyərlərə münasibət dəyiĢir.
ġüurda qəbul edilən- qəbul edilməyən, bəyənilən-bəyənilməyənlər arasında
seçim olunur. Humanist psixologiyanın mühüm ideyalarından biri də ondan
ibarətdir ki, insanın təbiəti onun nə etməsində yox, onu necə dərk etməsindədir.
Müasir dövrdə Ģəxsiyyətin formalaĢmasına təsir edən amillər içərisində
bir-birilə ziddiyyət təĢkil edən iki istiqamət xüsusilə diqqəti cəlb edir.
Bunlardan birncisi elm və texnikanın, kompüter, internet və s. Ģəbəkələrin
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sürətli inkiĢafı, qloballaĢma, beynəlxalq əlaqələrin dərinləĢməsi, ikincisi
mənəvi-əxlaqi dəyərlərin dəyiĢməsi ilə bağlıdır.
Hələ 1959-cu ildə məĢhur ingilis yazıçısı Çarlz Snou Nobel
mükafatının təqdimat mərasimində söyləyirdi ki, cəmiyyətin inkiĢafı ilə bağlı
iki fərqli Ģüur forması və ziyalı təbəqəsi yaranıb. Bunlardan biri humanitar,
digəri isə texniki təfəkkürlü, dünyagörüĢlü insanlardır. Humanitarlar ənənənin
pozulduğunu, getdikcə mənəviyyatın korlandğını, texnokratlar isə elmi-texniki
inkiĢafa istinad edərək cəmiyyətin daha da tərəqqi edəcəyini göstərirlər. Uyğun
olaraq humanitarlar milliliyin, texnokratlar isə qloballaĢmanın təəssübkeĢi kimi
çıxıĢ edirlər.
Ötən 56 ilin təcrübəsi göstərdi ki, həm texnokratlar, həmdə
humanitarlar haqlı imiĢlər. Elm, texnika sürətlə inkiĢaf etdi və eyni zamanda
milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlər sürətlə aĢınmaya məruz qaldılar.
Tarixi proseslərin dinamikası müxtəlif sosial Ģərait yaradır. BaĢqa
sözlə, ictimai, iqtisadi və istehsal münasibətləri daim dəyiĢir ki, bu da öz
növbəsində Ģəxsiyyətin formalaĢmasına təsir edir. Bütün bunlar ayrı-ayrı
fərdlərə, eyni zamanda bütövlükdə cəmiyyət həyatına, onun inkiĢaf
istiqamətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.
Bu deyilənlər inkiĢaf etmiĢ ölkələrə, eyni zamanda Azərbaycana da
aiddir. Azərbaycanın qloballaĢma, inteqrasiya kimi proseslərdən kənarda
qalmamaq cəhdi və bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə etməsi, sosial, iqtisadi
sahədə uğurlar qazanması göz qabağındadır. Bununla belə qloballaĢmanın
neqativ təsirindən qaçmaq da mümkün olmamamıĢdır. Asosial davranıĢ,
xüsusilə gənclər arasında güclənmiĢ, nəsillər arasında anlaĢılmazlıq, gender
problemi və s. meydana çıxmıĢıdır. Bu vəziyyət Ģəxsiyyət probleminə, insan
amilinə yenidən nəzər salmağa, yeni dövrün tələblərinə uyğun Ģəxsiyyətlər
formalaĢdırmağa sövq edir. Bütün bunlar isə təhsili cəmiyyət həyatının
mərkəzinə qoyur. BaĢqa sözlə, elə bir zaman gəlir ki, insan amilinə, eləcə də
təhsilə diqqət son dərəcə artır. Ġndi insanlar tez-tez qeyri-standart vəziyyətlə
üz-üzə qalır, onu həll etmək üçün düĢünməli olurlar. Deməli, yüksək intellektə,
yaradıcılıq qabiliyyətinə və biliyə malik olan Ģəxsiyyətlərə ehtiyac artır.
Bununla bərabər mənəvi-əxlaqi dəyərlərə sahib olan Ģəxsiyyətlərə
ondan da çox ehtiyac yaranır. Bu heç də yenilik deyil ki, təlim və tərbiyə
vəhdətdə olmalıdır. Ġndi yalnız insanın yaĢadığı mühit deyil, insanın özü də
dəyiĢib. Ġndi onun maraq dairəsi, tələbatları, mənəvi-əxlaqi dəyərlərə
münasibəti də dəyiĢib.
Ġndi təhsil sistemində kəskin Ģəkildə özünü göstərən problemlər heç də
təhsilin, bilik səviyyəsinin aĢağı düĢməsi, mənəvi və əqli inkiĢaf səviyyəsində
aĢınmaların olması ilə məhdudlaĢmır. Problem ondadır ki, çox vacib olan və
cəmiyyətin mənəvi, intellektual dəyəri sayılan mədəni səviyyə aĢağı düĢür.
Bütün bunlar isə Ģüarlarla yox, insanın özünüfəallaĢdırmasının, özünütəsdiqini
təmin edə bilən sistemin yaradılması ilə mümkündür. Bu isə birbaĢa təhsillə
bağlıdır.
Müasir dövrdə təhsilin baĢlıca məqsədi insana bacarıq və
qabiliyyətlərinin imkan verdiyi səviyyədə həyatda öz yerini tutmasına kömək
göstərməkdir.
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Psixoloq və sosioloqların fikrincə, alimlər ətraf mühiti o qədər
dəyiĢdirmiĢdir ki, bu mühitdə yaĢaya bilmək üçün indi insanlar özləri
dəyiĢməyə məcbur olmuĢlar. Amerika psixoloqu S.C.Xarrisin maraqlı bir fikri
var; ―Qorxulu orasi deyil ki, vaxt gələcək kompüter insan kimi fikirləĢəcək.
Qorxulu olan odur ki, vaxt gələcək insanlar kompüter kimi düĢünəcək‖.
Hələlik məlum olan odur ki, bunların pozitiv təsiri qədər də neqativ
təsirləri vardır. Ġnternet və televiziyanın təsiri ilə uĢaq, yeniyetmə və gənclər
yalnız real aləmdən uzaq düĢmürlər, həm də onlarda sosial normalara
biganəlik, aqressivlik, deviant davranıĢa meyillilik özünü göstərir. Ġnternet
asılılığı çoxsaylı saytlardan istifadəyə səbəb olur və bu saytların heç də hamısı
xeyirxah məqsədlə yaradılmayıb. Burada uĢaq pornoqrafiyasından tutmuĢ
insan alverinədək sövq edənləri də var. Bunların təsiri nəticəsində Ģəxsiyyətin
formalaĢmasında yeni istiqamətlər təzahür edir. Nəticədə yeniyetmə və
gənclərdə özünümüdafiə kompleksi yaranır. Bu da yaĢlılarla münasibətdə
gərginliyin formalaĢması kimi halları meydana çıxır.
Ġnsanın yaratdığı və böyük nailiyyəti hesab olunan bu kəĢflər tədricən
böyük problemə çevrilir. Ġnsan öz yaratdığını idarə etməkdə çətinlik çəkir. Bu
bir həqiqətdir ki, indi yalnız real aləm dəyiĢməyib. Cəmiyyət yeni bir tarixi
mərhələyə daxil olur və burada insanın özü də dəyiĢir. Təbii ki, buna uyğun
olaraq təhsil sistemində də əsaslı dəyiĢikliklər aparılmalı, Ģagirdlər reallığın
tələbinə uyğun olaraq hazırlanmalıdırlar. Yəni məktəbdən sonrakı həyata hazır
olmalıdılar.
Ġndi Ģagirdlərin daha çox intellektual inkiĢafına, bilik əldə etmələrinə,
bir sözlə, onların beyninin biliklərlə doldurulmasına çalıĢılır. Bunu valideyinlər
də istəyir. Təbii ki, bilik qazanılması, onun bacarığa çevrilməsi vacib Ģərtdir,
lakin bu biliklər reallıqda istifadə olunurmu? Aydındır ki, problemin bu cəhəti
də unudulmamalıdır. Unudulmamalıdır ki, indi təhsillə mədəni səviyyə
arasındakı bağlılıq az qala itir. Əgər XIX-XX əsrlərdə təhsilli adam həm də
geniĢ dünyagörüĢü, mədəni səviyyəsi olan Ģəxs idisə, indi bunu söyləmək çox
çətindir. Artıq onlar cəmiyyətin digər üzvləri üçün nümunə olmaq funksiyasını
itirməkdədirlər.
Məlumdur ki, təhsil sisteminin strukturunu, məzmununu, forma və
metodlarını dəyiĢdirmək son dərəcə mürəkkəb bir prosesdir. Veriləcək biliyin
həcmi, onların mənimsədilməsi yolları və s. aktual olaraq qalır. Cəmiyyət
bütöv bir orqanizmdir. Əgər insan bədənində üzvlərdən biri sıradan çıxırsa,
deməli bədən məhv olur. Ġnsan acdırsa onun yalnız mədəsi deyil, həm də baĢı
ağrıyır. Yəni problemlər kompleks Ģəkildə həll olunmalıdır.
Ġndi mənəvi-əxlaqi dəyərlər baĢlıca məsələ olmalıdır. Təhsil özü də
mədəni-tarixi əsaslara söykənməlidir. Bu, heç də yaĢlı nəslin sosiomədəni
təcrübəsinin, dünyagörüĢünün mexaniki Ģəkildə gənc nəslə ötürülməsi
mənasında baĢa düĢülməməlidir. Bunlarla yanaĢı, dövrün tələblərinə uyğun,
fəal, çevik, yaradıcı təfəkkürə malik Ģəxsiyyətlər formalaĢdırlımalıdır. Bu isə
fasiləsiz təhsil, özünütəhsil, özünüreallaĢdırma, özünütəsdiq sayəsində
mümkündür.
Cəmiyyət həyatının reallıqları və insana verilən yeni tələblər, baĢqa
sözlə, yeni insanın formalaĢdırılması təhsil sistemində də yeni strategiyanın
qurulmasını tələb edir. Təhsil elə qurulmalıdır ki, Ģəxsiyyətin sosiallaĢmasını
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təmin edə bilsin. Bunun bir yolu da Ģagirdləri yalnız sinif otaqlarında deyil,
ondan kənarda kollektivə, eləcə də kollektiv tərbiyəyə, bundan baĢqa, kollektiv
vasitəsilə tərbiyəyə alıĢdırmaqdır.
24 oktyabr 2013- cü il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab Ġlham Əliyevin Sərəncamı ilə ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin
inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası ‖ təsdiq olunmuĢdur. Strategiyada göstərilir
ki, strateji istiqamətlərdən biri də ―təhsil sahəsində insan resurslarının
müasirləĢdirilməsini nəzərdə tutur‖. Göstərilir ki, təhsil prosesində əldə olunan
bilik və bacarıqlar, həmçinin etik-əxlaqi norma və dəyərlər hər bir təhsilalanın
cəmiyyətin layiqli üzvü olması üçün lazımi Ģərait yaradır.
Göründüyü kimi, strategiyada baĢlıca hədəf insandır, onun inkiĢafıdır
və nəticədə cəmiyyətin mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsidir. Ġndi insanlarda
―yeni təfəkkür forması‖ yaranıb və ciddi Ģəkildə öyrənilməsi vacibdir. Elm və
texnikanın sürətli inkiĢafı, informasiya axınının qarĢısında insan psixikası sanki
özünü itirir. Nəticə olaraq münasibətlər sistemi, motivasiya-tələbat, emosionaliradi sfera dəyiĢir. Bunların içərisində pozitiv olanları da var, neqativ olanları
da.
Hər zaman haqlı olaraq fəxr etdiyimiz nəsillər arasında anlaĢıqlıq
tədricən itməktədir. Böyüməkdə olan gənc nəsillə yaĢlı nəsil arasında nəinki
anlaĢılmazlıq, hətta, köklü ziddiyətdə özünü göstərir. Tərbiyəçi və tərbiyə
olunan, müəllim və Ģagird, valideyin və övlad cəmiyyət həyatını, borc, vəzifə
və hüquqlarını fərqli Ģəkildə qavrayır, dərk edirlər. Gənclər hüquqlarını bilir,
tələb edirlər. Əlbəttə bu çox yaxĢıdır. Lakin pis olanı odur ki, gənclər özlərinin
cəmiyyət və valideyinləri qarĢısındakı borclarını unudurlar. Təbii ki, bunlar
öyrənilməli, təhsilin, tərbiyənin, eləcə də, elmin məqsəd və vəzifələri
konkretləĢdirilməlidir.
Ġndiki, uĢaq və gənclər 20 il əvvəlki həmyaĢıdlarından xeyli
fərqlənirlər. Təhsil də, elm də yeniyetmə və gənclərin ətraf mühiti, özlərini,
baĢqalarını necə qavrayıb dərk etdiklərini nəzərə almalıdır. Qədim bir ingilis
məsəli var: ―Atı zorla çaya apara bilərsən, lakin onu su içməyə məcbur edə
bilməzsən‖.
Aydındır ki, çoxplanlı, mürəkkəb bir fəaliyyət sahəsini birdən-birə,
həmdə asanlıqla həyata keçirmək mümkün deyil. Amma düzgün istiqamət,
tədricən, sisitemli Ģəkildə görülən iĢlər öz müsbət nəticəsini verir. Təhsilin,
psixoloji-pedaqoji elmlərin qarĢısında qoyduğu məqsəd aydındır. Biz kreativ
təfəkkürə, yaradıcı təxəyyülə, milli-mənəvi dəyərlərə, yüksək mədəniyyətə
sahib olan layiqli vətəndaĢlar formalaĢdırmaq istəyirik.
Sovet hakimiyyəti illərində Ģəxsiyyətin formalaĢdırılması yalnız
məktəbin vəzifəsi hesab olunurdu. Çünki dövlətin siyasətini, sovet adamı
formalaĢdırılmasını yalnız dövlət tərəfindən idarə olunan, vahid sistemi olan
məktəb həyata keçirə bilərdi. Sonrakı dövrdə bu vəzifələrin bir qismi
valideyinlərin, digərləri isə ailənin üzərinə qoyuldu.
Göründüyü kimi istər cəmiyyətdə, istərsə də Ģəxsi həyatda köklü və
sürətli dəyiĢikliklər baĢ verir. Avropa standartlarına uyğun bir sıra davranıĢ
formaları Azərbaycanda da öz dayaqlarını tapmaqdadır. Bu, əsasən gənc
azərbaycanlılara aiddir. Onların davranıĢında Qərb iĢgüzarlığına aid olan
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keyfiyyətlər təĢəkkül tapmaqdadır. Onların dəyər və davranıĢ formaları üçün
praktik iĢgüzar stil, hərəkət və ünsiyyətində qəbul olunmuĢ normalara dəqiq
əməl etmək, müasir texniki avadanlıqlardan bacarıqla istifadə etmək və s.
xarakterikdir. Onlar bacardıqca pul qazanmaq, yüksək təhsil almaq, gələcəyin
qayğısına qalmaq üçün gərgin Ģəkildə çalıĢırlar. Bir sözlə, nailiyyət qazanmaq
onların baĢlıca həyat prinsipidir.
Psixoloq və sosioloqların fikrincə alimlər ətraf mühiti o qədər
dəyiĢdirmiĢdir ki, bu mühitdə yaĢaya bilmək üçün indi insanlar özləri
dəyiĢməyə məcbur olmuĢlar.
Ġnsanlar yalnız çoxplanlı, çoxaspektli mürəkkəb situasiya ilə deyil, həm
də yeni məkan və zaman mühitində yaĢayırlar. Onlar bir dəqiqənin içərisində
internet, televiziya vasitəsilə dünyanın istənilən nöqtəsi ilə əlaqə qura, orada
baĢ verənlər haqqında informasiya əldə edə bilərlər. Bu isə təfəkkürdə,
emosional sferada fiziki və psixoloji gərginliyə səbəb olur. Bütövlükdə insanın
qavrayıĢında, Ģüurunda motivasiya-tələbat sferasında dəyiĢikliklər baĢ verir.
Bütün bunlar təssüf ki, özünün pozitiv tərəfləri ilə yanaĢı, eqoizm,
qəddarlıq, aqressiya, mənəvi dəyərlərin itirilməsi ilə də müĢaiyət olunur. BMTnin hesablamalarında göstərilir ki, indi dünyada 450 milyon insanda fiziki və
psixi pozuntu mövcuddur.
Müasir dövrdə təhsilin baĢlıca vəzifələrindən biri də cəmiyyətin
inkiĢafının mühüm komponenti olmaqla təhsil alanları real Ģəraitə
hazırlamaqdır. Lakin bu gün klassik pedaqoqların paradiqmaları, ənənəvi
təhsilin məzmun və formaları mövcud tələblərə uyğun gəlmir. Vaxtilə elmi
biliklərin sahələrə ayrılması, diferensiasiyası faydalı hesab olunurdusa onlar
yaradıcı təfəkkürə, kreativ düĢüncəyə imkan verirdisə, indi bu forma müəyyən
qədər səmərəliliyini itirib. Ümumi və xüsusi bilik və vərdiĢlər təhsil alanların
nəinki məhsuladar fəaliyyətini, inkiĢafını təmin etməli, eyni zamanda onlara
özünü təkmilləĢdirməyi, yaxın və uzaq məqsədi müəyyənləĢdirməyi, onun
səmərəli həlli yollarını tapmağı öyrətməlidir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir dövrdə qlobal böhran yalnız
ekologiyanı, iqtisadiyyatı əhatə etməklə məhdudlaĢmır, böhran mənəvi-əxlaqi
dəyərlərə də ciddi təsir göstərir. Mahiyyətcə müasir sosium demək olar ki,
bütün parametrlər üzrə dəyiĢmiĢdir. Ġndi bizim elmimizin, təhsilimizin
qarĢısında duran vacib məsələlərdən biri də müasir insanın, onun düĢüncə və
həyat tərzinin dərk olunması ilə bağlıdır. Müasir insanlar yeni tip təfəkkürün,
Ģüurun, özünüdərkin daĢıyıcılarıdır. Ġndi insanlar öz hüquqlarını daha çox tələb
etdikləri halda vəzifə və borclarını sanki unudurlar. Ġndi insanların motivasiyatələbat sferasında maddi təminat, əyləncə, sərbəstlik, ətraf mühitə, insanlara
biganəlik artır. Gənclərin çoxu hesab edirlər ki, onların hər Ģeyə haqqı çatır,
heç kimin və heç nəyin qarĢısında cavabdeh deyillər, əksinə hər kəs onlara
borcludur. Bu isə Ģəxsiyyəti deformasiyaya uğradır, iradəni, intellekti
kütləĢdirir.
Ġnsan cəmiyyətinin üzləĢdiyi kəskin, həm də tam mənası ilə dərk
olunmayan yeni tarixi Ģərait, antropogen svilizasiyası, informasiya
sivilizasiyası və s. adlandırılmasından aslı olmayaraq müəyyən mənada
insanları oxĢar tale ilə üzləĢdirir. BaĢqa sözlə, indi bütün dünyada insan
həyatının bütün sahələrində ciddi transformasiya, dinamik sosiomədəni
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proseslər gedir. Nəticədə milli-mənəvi dəyərlərdə deformasiya baĢ verir. Digər
xalqların, millətlərin avropa dəyərlərinə uyğunlaĢması üçün bütün vasitələrdən
istifadə olunur. Hətta məhĢur amerika sosioloqu S.F. Xantinqton
―sivilizasiyaların toqquĢmasından‖ bəhs edərkən bunun nəinki mümkün
olmadığını, əksinə, ciddi fəsadlar törədə biləcəyini qeyd edir. Göstərir ki, bu
həm də ona görə mümkün deyil ki, Avropa özü mənəvi dəyərlər baxımından
böhran keçirir.
Fransız psixoloqlarından biri müasir gənclərlə əvvəlki nəsil gənclər
arasında fərqi yumoristik Ģəkildə belə təsvir edir. Yazır ki, indiki gənclər sanki
əvvəlkilərdən heç nə ilə fərqlənmirlər. Onlar da böyüyür, məktəbə gedir,
siqaret çəkir, evdən gedir, evlənir, uĢaqları olur. Fərq ondadır ki, onlar hər Ģeyi
əks ardıcıllıqla edirlər. Əvvəl uĢaqları olur, sonra evlənirlər, sonra evdən
gedirlər. Ġndi nəsillər arasında fərq, anlaĢılmazlıq daha çoxdur, nəinki əvvəlki
nəsillərdə. Ġndi nəsillər arasında ziddiyyətlər daha dərinləĢib. Sanki, zaman
sürətlə dəyiĢib. Vaxtilə M.Veber deyirdi: ―Vaxt puldur‖. Təəssüf ki, indi pulun
dəyərləndirilməsi, həyatın ən vacib amilinə çevrilməsi insanların mənəvi
zənginliyini, ədalətlilik hissini sıxıĢdırır.
Diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də uĢağın sosiallaĢması və psixi
sağlamlığı məsələsidir. Burada valideyinlərin, böyüklərin münasibəti, uĢağa
qarĢı sevgisi mühüm rol oynayır. Müasir dövrdə böyüklərin, valideyinlərin
uĢağa qarĢı diqqəti, xüsusən sevgisi azalıb. Ġndi atasız doğulan, küçəyə atılan,
valideyinlərini (xüsusən ataları) uzun müddət görə bilməyən uĢaqların sayı
artıb. Yeniyetmələrin aqressiyası, deviant davranıĢa meyilliliyi çoxalıb. Bunun
səbəblərini yeniyetmələr özləri belə ifadə edirlər: ―Evdə bir, məktəbdə baĢqa
mühit, televiziyada isə tamamilə fərqli Ģeyləri görürük.‖. Belə fərqli mühit,
fərqli standartlar təbii ki, özünütəsdiqə cəhd edən yeniyetməyə ciddi təsir
göstərər və göstərir də. Bütün bunlar öz növbəsində tərbiyəyə təsir edir.
Təhsil sistemində aparılan islahatlar, diqqət yetirilən məsələlər təlimə
yönəldilib. Unutmaq olmaz ki, təlim və tərbiyə vəhdət təĢkil edir. Birində uğur
qazanıb, digərində uğursuzluğa düçar olmaq mümkün deyil. Təhsilin birinci
vəzifəsi
ləyaqətli
Ģəxsiyyətlər
formalaĢdırmaqdır.Tərbiyəsində,
mənəviyyatında naqislik olan Ģəxslər ləyaqətli vətəndaĢ ola biməzlər. Təəssüf
ki, indi təhsil sistemində sosiallaĢma, tərbiyə, bir sözlə tərbiyənin fəlsəfəsi
məsələlərinə lazımınca diqqət yetirilmir. Ġctimai nəzarət, böyüklərin uĢaqlar
qarĢısında məsuliyyət hissi azalıb. Hələ məktəbəqədər yaĢ dövründən
baĢlayaraq uĢaqlar 20 il əvvəlki yaĢıdlarından fərqli olaraq ətraf aləmi fərqli
Ģəkildə qavrayırlar. Onların məkan qavrayıĢı dəyiĢib. Ġnternet, televiziya güclü
Ģəkildə onların həyatına daxil olub. Ġnformasiya axını, məkan və zamanın
dəyiĢməsi uĢaqlarda stress yaradır. Artan təlabat və təlabatın asanlıqla
ödənilməsi uĢaqların iradi keyfiyyətlərini, yaradıcılıq axtarıĢlarını zəiflədir.
Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, məktəbəqədər yaĢ dövründə psixi
inkiĢafın, motivasiya-təlabat sferasının əsasını ünsiyyət təĢkil edir. Burada
valideyinlər (xüsusən ana), böyük bacı və qardaĢlar mühüm rol oynayır. Ailədə
uĢaqların sayı kəskin Ģəkildə azalıb. Valideyin-övlad münasibətlərində ciddi
dəyiĢikliklər baĢ verib. Ġlk növbədə diqqəti cəlb edən odur ki, sanki
valideyinlərin uĢaqlara qarĢı diqqət və nəvaziĢi, ünsiyyət saxlamaları azalıb.
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Bir çox hallarda valideyinlər özləri internetə, televiziyaya daha çox aludəçilik
göstərirlər nəinki uĢağa. Ġndi həyətlərədə uĢaqların yaĢıdları oynadığına,
əyləndiyinə, ünsiyyətdə olduğu vəziyyətlərə az rast gəlinir.
Ġndi qəbul edilməsi mümkün olmayan bir tendensiya baĢlanıb.
Dünyanın əksər psixoloqlarının qəbul etdiyi bir həqiqət var: məktəbəqədər yaĢ
dövründə uĢağın aparıcı fəaliyyət forması oyundur. Oyun psixi və fiziki
inkiĢafın əsasını təmin edir. Bəs nə baĢ verir? Məktəbəqədər təhsil müəssisələri
sanki bir-birləriylə bəhsə girərək, intellektdən, bir neçə dil öyrətməkdən,
musiqidən və s. danıĢmaqla dünya standartlarından bəhs edirlər. Tədris
proqramlarında yalnız təlim məsələləri öz əksini tapır. Ġndi uĢaqların yaĢıdları
ilə qarĢılıqlı münasibətləri ya aqressiyaya, yaxud da canlı maĢına bənzəyir.
Vəziyyət yeniyetməlik yaĢ dövrü ilə bağlı bir qədər də mürəkkəbdir. Bu
yaĢ dövründə sosiallaĢma, ünsiyyətə girmək tələbatı daha da aktuallaĢır.
Problem ondadır ki, yeniyetmələrin bu tələbatını ödəyə biləcək strukturlar
demək olar ki, yox vəziyyətindədir. Beləcə qeyri-formal qruplar yaranır və ya
canlı ünsiyyət internetlə əvəz olunur. Digər narahatçılıq yaradan məsələlərdən
biri də nəsillər arasında anlaĢılmazlığın artmasıdır. Bunun səbəblərindən biri də
müəllimlərin kompüterdən istifadədə, sosial Ģəbəkələrə qoĢulmaqda, virtual
aləmdə Ģagirdlərindən geridə qalmalarıdır.
Göründüyü kimi müasir dövrdə Ģəxsiyyətin formalaĢması, əlbəttə
bütün yaĢ dövrlərini əhatə etməklə xeyli mürəkkəbləĢib. Əgər ənənəvi
cəmiyyətlərdə qəbul olunmuĢdursa öyrənənlər, tərbiyə edənlər yalnız uĢaq və
yeniyetmələrdirsə, indi vəziyyət dəyiĢib. Elə vəziyyət yaranıb ki, böyüklərin
də uĢaq və yeniyetmələrdən öyrənməli olduğu zərurəti yaranıb. Bütün bunlar
isə problemə kompleks yanaĢmağı tələb edir.
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РЕЗЮМЕ
РАМИЗ АЛИЕВ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПИ
В статье рассматриваются социально психологические аспекты
влияющие на формирование личности в современное время. Здесь
указывается, что на формирование личности влияют такие факторы как
глобализация, компютер, интернет и другие социальные сети.
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Одновременно, с другой стороны национальные особенности, традиции,
обычаи также оказывают влияние на этот прихологический фактор. Эти
аспекты могут играть как позитивную, так и негативную роль в
формировании личности.
Ключевые слова:идентичность личности, агрессия , система тношений,
общество, поведенческие мотивы, социальные нормы
SUMMARY
RAMIZ ALIYEV
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS AFFECTING
PERSONALITY FORMATION IN MODERN PERIOD
The article deals with social and psychological aspects which influence
on the formation of the personality in modern period. There was shown the fact
that globalization, computer, internet and other social nets affect personality
formation deeply. At the same time national features, traditions have their
influence as well. All above told aspects may affect the person both positively,
and negatively.
Key words: identification of the personality, aggressiveness, system of
relations, society, the motives of behaviours, social norms
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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MĠLLĠ RUHDA TƏRBĠYƏ ÜZRƏ ĠġĠN VACĠBLĠYĠ
Milli tərbiyə məsələləri xalqın zəngin mədəniyyət irsini, ictimai
təcrübəsini, onun milli mentalitetinin yeni nəslə ötürülməsini və Azərbaycan
vətəndaĢının Ģəxsiyyət kimi formalaĢmasında, dünyagörüĢünün artmasında
onun milli kimliyini, bədii-estetik, hüquqi, əmək, fiziki və ekoloji
mədəniyyətinin inkiĢafını təmin edir.
Açar sözlər: tərbiyə, milli tərbiyə, milli mənəvi dəyərlər, azərbaycançılıq,
azərbaycançılıq ideyası
ġəxsiyyətin təĢəkkül tapıb formalaĢmasında digər amillərlə yanaĢı
tərbiyə prosesinin müstəsna dərəcədə böyük rolu vardır. Peyğəmbərimiz
həzrəti Məhəmməd əleyhissəlam (s.ə.s.) buyururdu ki, ―Tərbiyə valideynin öz
övladına verdiyi ən böyük hədiyyədir‖.
Uzaqgörənliklə, müdrikcəsinə deyilmiĢ fikirdir. Hər bir Ģəxs – istər yaĢlı,
istərsə də cavan, yaxud uĢaq olsun – həmiĢə tərbiyəyə möhtacdır.
Ġnsanların bir-biri ilə ünsiyyəti, qarĢılıqlı münasibətləri, yaĢayıĢ uğrunda
mübarizəsi prosesində birgə fəaliyyət göstərməyin zəruriliyi tərbiyənin
yaranmasına səbəb olmuĢdur.
―Tərbiyə bioloji hadisədir‖ (yəni heyvanlar aləmində də tərbiyə
mövcuddur) və tərbiyə psixoloji hadisədir (yəni balacaların böyükləri,
övladların öz valideynlərini təqlid etməsindən baĢqa bir Ģey deyil) deyənlərin
əksinə olaraq, qabaqcıl fikirli adamlar, mütərəqqi filosof, psixoloq və
pedaqoqlar, o cümlədən Azərbaycan alimləri tərbiyəni ictimai hadisə kimi
götürür, yalnız insan nəslinə Ģamil edirlər.
Tərbiyəyə müxtəlif təriflər verirlər: ―Tərbiyəçinin tərbiyə olunana
məqsədyönlü təsiri‖, ―uĢaqda bu və ya digər keyfiyyəti (böyüyə hörmət, düzlük
və doğruçuluq, vətənpərvərlik və s.) inkiĢaf etdirmək üçün ona göstərilən təsir‖,
―yaĢlı nəslin qazandığı sosial təcrübənin gənc nəslə verilməsi‖ və s.
Həmin təriflər tərbiyə prosesinin mahiyyətini bu və ya digər dərəcədə
açır. Bir qədər də dəqiq ifadə etməli olsaq, tərbiyəyə belə tərif verə bilərik:
tərbiyə dedikdə, bu və digər keyfiyyəti inkiĢaf etdirmək, davranıĢ təcrübəsini
formalaĢdırmaq üçün tərbiyəçinin (valideynin, müəllimin) tərbiyə olunana
(uĢağa, Ģagirdə) mütəĢəkkil, məqsədyönlü, planlı, sistemli və fasiləsiz təsir
göstərməsi prosesi baĢa düĢülür.
Tərbiyə latıncada education; ruscada воспитание, ingiliscədə
upbringing, almanca der Benehmität (yaxĢı maneralar, özünü saxlaya bilmək);
fransızcada le éducation -воспитание, выращивание; italyancada –
educazione; türkcədə eğitim; ukrayncada виховання; beloruscada выхаванне;
albancada arsim; macarca oktatás; indoneziyaca pendidikan; ispancada
268

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2015 № 1
educación; norvec dilində utdanning; frumıncada educație; serbcədə
образовање; fin dilində koulutus; xorvat dilində obrazovanje; estoncada
haridus deməkdir.
“Tərbiyə” sözü ərəbcə “əl-tərbiyə” sözünün “rəbb” kökündən əmələ
gəlib. O, üç mənanı ifadə edir: “Rəba” - doğru yol göstərmək; “Rəbi”bəsləmək, yetiĢdirmək, böyütmək, tamamlamaq; ―riba” - çoxaltmaq.
“Rəbb” Allahın 99 adından biri olub. ―Quranda‖da Allah sözündən sonra
ən çox (935) iĢlənən sözdür. Mənası “tərbiyə edən”, “nemət verən”, “maddi
və mənəvi kamilliyə doğru yönəldən”, “ərsəyə çatdırma” deməkdir.
“Mürəbbi” sözü də “rəbb” kəlməsindən əmələ gəlmiĢdir.
“Ərsəyə çatdırma” dedikdə, uĢağın sərbəst yaĢamaq, öz taleyi haqqında
düĢünməyi bacarmaq və davranıĢını sərbəst olaraq qaydaya salmaq, dünyaya
münasibətdə müstəqil dərketmə qabiliyyətinə yiyələnmək səviyyəsinə
çatdırmaq mənası baĢa düĢülür (1).
―Tərbiyə‖ son dərəcə geniĢ anlayıĢdır. Çox zaman ―təhsil‖ və ―təlim‖ də
onun tərkibində nəzərdən keçirilir, hətta pedaqogikaya tərif verərkən ona
―tərbiyə‖ haqqında elm kimi yanaĢırlar. Bu, görünür, təhsil və təlim
anlayıĢlarına nisbətən tərbiyə anlayıĢının daha erkən meydana gəlməsi ilə
bağlıdır. Ġlk insanlar məhz tərbiyə edə-edə övladlarına bilik, bacarıq, vərdiĢlər
qazandırırdılar. Qeyd etdiyimiz kimi, ingilis dilində ―education‖ sözü var. O
eyni zamanda həm tərbiyə, həm təhsil, təlim, maarif, həm də ən əsası,
―pedaqogika‖ mənasını verir.
Bu gün çox təlatümlü bir dövrdə yaĢayırıq. Belə bir vaxtda, təbii ki,
tərbiyə prosesini köhnə sxemlər, modellər üzrə qurmaq olmaz. Biz
cəmiyyətdən ayrı yaĢamırıq və cəmiyyətdə baĢ verən dəyiĢikliklərə biganə qala
bilmərik. Eyni zamanda həmin dəyiĢikliklər bu və ya digər dərəcədə hər bir
Ģəxsin həyatına da öz təsirini göstərir.
Müasir mərhələdə gənc nəslin milli mənlik Ģüurunun formalaĢdırılması,
milli Ģərəf və ləyaqət hissinin inkiĢaf etdirilməsi qayğısına qalmaq lazımdır.
Vətənini, millətini sevmək heç də, vaxtilə zənn olunduğu kimi millətçilik
deyildir. Milli mənliyi, milli ləyaqəti olmayan vətən övladı, sözün həqiqi
mənasında, beynəlmiləlçi ola bilməz. Öz xalqını, vətənini sevməyən Ģəxs, heç
vaxt baĢqa xalqı, milləti də ürəkdən sevməz. Bir zamanlar ateizm tərbiyəsi
dəbdə idi. KeçmiĢ ittifaqda, o, cümlədən respublikamızda bir tərəfdən
Konstitusiya ilə ―vicdan azadlığı‖ elan edilir, digər tərəfdən dini mərasim və
ayinlərin icrasına hər vəchlə maneçilik törədilir, dinə, Allaha inananlar
sıxıĢdırılırdı. Ötən əsrimizin ortalarında, hətta ―allahsızlar‖ cəmiyyətləri
fəaliyyət göstərirdi. Xüsusən gənclər və məktəblilər arasında antidin təbliğat,
ateizm tərbiyəsi geniĢ Ģəkildə aparılırdı. Özü də baĢqa dinlərlə müqayisədə
Ġslam dininə hücum daha güclü idi.
Hazırda cəmiyyətimizdə dinə münasibət kökündən dəyiĢmiĢdir. Ġslam
dini ən mütərəqqi dindir. ―Qurani-Kərim‖, Məhəmməd peyğəmbərin hədisləri,
həzrəti Əlinin kəlamları, Böyük övliyaların söyləmələri, Zəlimxan Yaqubun
―Peyğəmbər‖ poeması nəĢr olunmuĢdur. Televiziya ilə ―Allahın elçisi‖,
―Həzrəti Ġbrahim‖, ―Həzrəti Yusif‖, ―Niyyət‖ və s. bu kimi bədii filmlər
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nümayiĢ etdirilir. Yeniyetmə və gənclər dindən, dini mədəniyyətdən yox,
mövhumatdan, cəhalətdən, cahillikdən çəkinməlidirlər.
Dinimizin müqəddəs kitabı olan ―Qurani-Kərim‖lə, həzrəti Məhəmməd
əleyhissəlamın (s.ə.s.) hədisləri ilə tanıĢ olan hər kəs görər ki, islam dini, heç
də bədxahlarımızın söylədikləri kimi, zorakılığı təbliğ etmir, adamları elmə,
xeyirxah iĢlər görməyə, böyüyə, valideynə hörmət bəsləməyə çağırır,
insanpərvərlik, Vətənə məhəbbət, mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnməyi təbliğ
edir. Bir də əgər din gənc nəslin Vətənin ləyaqətli oğlan və qızları kimi tərbiyə
olunmasına kömək göstərirsə, niyə onun tərbiyəvi imkanlarından istifadə
olunmasın?!
Uzun illər burjua ideologiyasından, ona qarĢı mübarizənin zəruriliyindən
danıĢılıb, bolĢevizmi, kommunizmi tərifləmiĢik. Ġndi isə görürük ki,
bəyənmədiyimiz həmin ideoloqlar yaĢayıĢ tərzimiz haqqında bir çox Ģeyləri
doğru-düzgün deyirlərmiĢ. Erməni ideoloqlarının söylədikləri haqsız tələblər
isə daha qorxuludur. Onlar tariximizə, mədəniyyətimizə, adət və ənənələrimizə
Ģər atır, onları saxtalaĢdırırlar. Artıq burjua ideologiyasına qarĢı deyil, məhz
erməni ideologiyasına, təbliğatına, erməni saxtakarlığına qarĢı mübarizə
aparmaq lazım gəlir. Vaxtilə, sovet hakimiyyəti illərində isə bu quldurları
yetirən xalqı özümüzə ―dost‖, ―qardaĢ‖ sayırdıq.
Əmir Teymurun sözləridir: ―Tarix məni iki Ģeyə görə bağıĢlamayacaq.
Birincisi, erməni millətini tamamilə məhv etmək istədiyim; ikincisi isə, onları
məhv etmədiyim üçün. Düzdür ermənilərin içində yaxĢıları da var, lakin
ümumilikdə onlar murdar millətdirlər. Ermənilər heç vaxt fikirlərini üzə
deməzlər. Bu səbəbdən mədəni görünsələr də, onlar üçün uyğun zamanda
xəncəri kürəyə sancarlar‖.
Budur erməni xisləti, erməni ―kiĢiliyi‖.
Müasir mərhələdə özünəqayıdıĢ, milli tərbiyə amili ön planda durur. Biz
milli tərbiyədən beynəlmiləl tərbiyəyə doğru getməliyik. Əvvəllər isə
beynəlmiləl tərbiyəni milli tərbiyədən əvvələ keçirmiĢdik. Ailə tərbiyəsi ilə
müqayisədə ictimai tərbiyənin rolunu hədsiz ĢiĢirtmiĢdik. Bu gün tərbiyə üzrə
aparılan iĢlər milli zəmində və eyni zamanda dünyada mövcud olan ən
mütərəqqi tərbiyə ənənələri əsasında qurulmalıdır.
Dünya xalqlarının hərəsinin özünəməxsus tərbiyə ənənələri, dədəbabadan qalma tərbiyə üsulları var. Onlar özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə
seçilir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi: "Heç vaxt iki xalq birbirinə bənzər dəyərlərə malik ola bilməz. Biz indi dünyanın mütərəqqi mənəvi
dəyərlərindən istifadə edərək, xalqımızın mədəni səviyyəsini daha da inkiĢaf
etdirərək gənc nəsli daha da sağlam əhvali-ruhiyyədə, saf əxlaqi əhvaliruhiyyədə tərbiyələndirməliyik...‖
Hər xalqın öz adət-ənənəsi var, öz milli mənəvi və dini dəyərləri var. Biz
öz milli mənəvi dəyərlərimizlə, öz dini dəyərlərimizlə, adət və ənənələrimizlə
fəxr edirik. Əsrlərin dərinliyindən bu günümüzə gəlib çatan adət-ənənələrimiz
həmiĢə adamları saflığa, təmizliyə dəvət etmiĢdir".
Ümummilli liderimiz gəncləri həyatda fəal mövqe tutmağa, vətəndaĢ
mövqeyi nümayiĢ etdirməyə çağırırdı. Bu xüsusda deyirdi: "Hər bir insan
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gərək eyni zamanda vətəndaĢ olsun. Dövlətinə sadiq, millətinə sadiq,
ənənələrinə sadiq, xalqına sadiq vətəndaĢ olsun".
Heydər Əliyev gənclərə, onların qüvvəsinə, bilik və bacarığına inanır və
yüksək qiymətləndirirdi. O, ümumtəhsil məktəbləri Ģagirdləri ilə "Bilik
Günü"nə həsr olunmuĢ tədbirlərdə, ali məktəblərə qəbul olunmuĢ
tələbələrlə görüĢlərində gənc nəsli biliklərə əzmlə yiyələnməyə, vətənin
ləyaqətli övladları olmağa səsləyirdi: "Bizim məqsədimiz müstəqil
Azərbaycanın gələcəyi üçün daha bilikli, zəkalı gənclər hazırlamaqdır... Siz
Azərbaycanın gələcəyini təmin edən insanlar olacaqsınız. Azərbaycan
gələcəkdə sizin kimi gənclərin, formalaĢmıĢ insanların çiyinlərində
yaĢayacaqdır".
Ümummilli liderimiz gənclərdə yüksək mənəvi keyfiyyətlər tərbiyə
etməyi tövsiyə edirdi: "Gəncləri paklıq, saflıq, yüksək əxlaq, yüksək
mənəviyyat ruhunda tərbiyə etməliyik".
Ulu öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik ənənələrinə sadiq qalan və onun
kursunu layiqincə davam etdirən ölkə Prezidenti cənab Ġlham Əliyev də
Azərbaycan təhsilinin dünyanın ən qabaqcıl dövlətlərinin təhsili səviyyəsinə
qaldırılmasını, gənclərimizin milli, ümumbəĢəri dəyərlərə, yüksək mədəniyyətə
yiyələnmələrinə nail olmağı məqsədəuyğun hesab edir. Möhtərəm
Prezidentimiz gənclərə böyük inamını ifadə edərək deyirdi: "Bilikli, savadlı
uĢaqlar, gənclər gələcəkdə Azərbaycanı idarə edəcəklər".
Heydər Əliyev irsində azərbaycançılıq ideyası xüsusi yer tutur. Ulu
öndər respublikamızda yaĢayan xalqların vahid ailədə yaĢamalarının
vacibliyini vurğulayır və diqqətə çatdırırdı ki, Azərbaycan bu ölkədə yaĢayan
xalqların hamısı üçün Vətəndir: "Biz azərbaycanlıyıq. Hamımızın Vətəni
Azərbaycandır. Bizi bir xalq, bir millət, bir insan olaraq bu torpaq ərsəyə
gətirmiĢdir. Buna görə də bizim hər birimizin canında azərbaycançılıq ruhu
yaĢayır. Bizi bir-birimizə bağlayan və daha çox birləĢməyə sövq edən də
azərbaycançılıq ruhu, azərbaycançılıq ideyası olmalıdır. Hər bir dövlətin milli
ideologiyası olur. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının milli ideologiyası da
azərbaycançılıq ideologiyasıdır".
Heydər Əliyev xalqımızın mənəviyyatına yüksək qiymət verirdi:
"Azərbaycan xalqının yüksək mənəviyyatı hər Ģeydən ucadır... Bu, həm xalq
üçün, millət üçün, hər bir azərbaycanlı üçün, hər bir vətəndaĢ üçündür".
Hər bir xalqın özünəməxsus tərbiyə ənənələrə malik olduğunu hələ
vaxtilə K.D. UĢinski də diqqətə çatdırırdı. Onun aĢağıdakı fikirləri son dərəcə
maraq doğurur:
1. Nəinki həyatda, hətta nəzəriyyədə də bütün xalqlar üçün ümumi olan
xalq tərbiyə sistemi yoxdur; alman pedaqogikası da alman tərbiyəsinin
nəzəriyyəsidir.
2. Hər xalqın özünəməxsus milli tərbiyə sistemi vardır; ona görə bir
xalqın baĢqa xalqdan tərbiyə sistemlərini əxz etməsi mümkün deyildir.
3. BaĢqa xalqların tərbiyə iĢindəki təcrübəsi hamı üçün çox qiymətli bir
irsdir; lakin bunu eynilə ümum dünya tarixi təcrübələrinin bütün xalqlara aid
olması mənasında baĢa düĢmək lazımdır. BaĢqa xalqın həyat tərzi nə qədər
cazibədar olsa da, onun nümunəsi üzrə yaĢamaq mümkün deyildir, eynilə özgə
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pedaqoji sistemi nə qədər mütəĢəkkil və yaxĢı düĢünülmüĢ olsa da, o sistemlə
tərbiyə olunmaq olmaz. Bu məsələdə hər bir xalq öz qüvvəsini sınamalıdır.
4. Elmi tərbiyə ilə qarıĢdırmamalıdır. Elm bütün xalqlar üçün ümumidir;
lakin o, bütün xalqlar və bütün adamlar üçün həyatın məqsədi, nəticəsini təĢkil
etmir‖ ( s. 49-50).
Böyüyən nəslin milli ruhda böyüyüb boya-baĢa çatmasında, milli adət və
ənənələri yaĢatmalarında onlar arasında aparılan mənəvi maarifləndirmə
iĢlərinin rolu böyükdür. Bu sahədə valideynlərin, müəllimlərin, ictimaiyyət
nümayəndələrini, ictimai təĢkilatların üzərinə mühüm vəzifələr düĢür.
Xalqımız əsrlər boyu maddi və mənəvi xəzinəsini hifz edib saxlamıĢdır.
Həmin xəzinə ilə gənc nəsil yaxından tanıĢ edilməlidir. Milli-mənəvi dəyərlər
Azərbaycan xalqının mövcudluğunun mühüm göstəricisi hesab olunur.
Heydər Əliyev heç də təsadüfi olaraq demirdi: ―...Hər bir azərbaycanlı öz
milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini
yaĢatmalıyıq‖ .
Ümummilli liderimiz milli-mənəvi dəyərlərimizin yaĢadılması ilə
əlaqədar 2001-ci il avqustun 13-də ―Milli-mənəvi dəyərlərin pozulması
xalqımıza qarĢı bağıĢlanmaz xəyanətdir‖- bəyanat vermiĢdi.
Ailədə valideynlər, məktəbdə pedaqoji kollektivin üzvləri Ģagirdlərin
tərbiyəsi qayğısına qalırlar. Nəticədə məktəblinin müsbət mənəvi keyfiyyətləri
inkiĢaf edir, o, nümunəvi davranıĢ təcrübəsinə yiyələnir, intizamı gözləyir.
Hələ vaxtilə bu həqiqəti aydın baĢa düĢən ġeyx ġihabəddin Sührəvərdi deyirdi:
―Tut yarpağı tədricən atlas olduğu kimi, düzgün təlim-tərbiyə sayəsində hər bir
Ģəxs də get-gedə həqiqi insana çevrilə bilər‖.
Öz-özünü görmək bacarığı özünütərbiyədə mühüm rol oynayır. ġərqin
böyük sənət abidələrindən biri olan ―Qabusnamə‖də deyilir: ―Gərək insan
aynaya baxsın, görünüĢü yaxĢıdırsa, iĢi də görünüĢü kimi yaxĢı olmalıdır,
çünki gözələ çirkinlik yaraĢmaz, buğdadan arpa, arpadan buğda
bitməməlidir… Aynaya baxdıqda özünü kifir görsən, yenə yaxĢılıq et, çünki,
çirkinlik etsən, kifirliyi artırmıĢ olarsan. Bu isə çox pis Ģeydir. Bir çirkinlik
üstünə bir də çirkinlik gəlsən, bir yerdə iki çirkinlik olar».
Gənc nəsildə özünütərbiyyə tələbat yaratmaq da milli tərbiyə üzrə iĢdə az
əhəmiyyət daĢımır. Özünün qüsurlu tərəflərini görmək bacarığı
dünyagörüĢünün təĢəkkül tapıb formalaĢmasında, özünütərbiyə proqramına
yiyələnməkdə Ģagirdə kömək edir. Məktəblilər əsas etibarilə ağlın, iradənin,
müsbət mənəvi keyfiyyətlərin inkiĢafı qayğısına qalır, fiziki kamilliyə can
atırlar.
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РЕЗЮМЕ
АКИФ АББАСОВ
НЕОБХОДИМОСТЬ РАБОТЫ С ПРОБЛЕМОЙ ПО
НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ
Задачей
национального
воспитания
является
передача
подрастающему поколению социального опыта, богатой духовной
культуры
народа,
его
национальной
ментальности,
родства
мировоззрения и на этой основе формирование личностных черт
гражданина Азербайджана, которые предусматривают развитую
духовность, национальное самосознание, моральную, художественноэстетическую, правовую, трудовую, физическую, экологическую
культуру.
Ключевые слова: воспитание, национальное воспитание,
национальные
нравственные
устои,
азербайджанство,
идеи
азербайджанства
SUMMARY
AKIF ABBASOV
NECESSITY OF WORK ON THE NATIONAL EDUCATION
The objectives of national education is to transmit to the younger
generation of social experience, the rich spiritual culture of the people, its
national mentality, kinship ideology and on that basis, the formation of
personality traits of a citizen of Azerbaijan, which envisages the development
of spirituality, national identity, moral, artistic, aesthetic, legal, labor, physical ,
ecological culture
Key words: upbringing, national upbringing, national moral values,
Azerbaijanism, ideas Azerbaijanism
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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TƏHSĠL FƏLSƏFƏSĠNĠN ĠNKĠġAF TENDENSĠYALARININ BƏZĠ
ASPEKTLƏRĠ
Məqalədə müasir təhsilin mahiyyəti, onun yaranma və inkiĢaf
mərhələləri araĢdırılır. Müəllif milli təhsil sisteminin yaranması üçün təhsil
fəlsəfəsinin vacibliyini vurğulayır və məsələnin konseptuallığını göstərir.
Bundan baĢqa, məqalədə təhsil fəlsəfəsinin əsas məqsədləri müəyyən olunaraq
analiz edilir.
Açar sözlər: təhsil fəlsəfəsi, təhsilin mahiyyəti, psixofiziologiya, sistem,
paradiqma, inkiĢaf, strategiya, tendensiya, ideya, cəmiyyət, proses , müasir elm
Dünyada gedən qlobal proseslər, müasir dövrdə cəmiyyətin inkiĢaf
tendensiyaları təhsilin problemlərinə, o cümlədən onun məzmununa, idarə
olunmasına və digər məsələlərinə yeni baxıĢ tələb edir. Bu gün təhsil bütöv bir
sistem kimi baĢa düĢülməklə yanaĢı, həm də dəyər, proses, nəticə kimi qəbul
edilir. Bütov bir sistem kimi təhsil anlayıĢının mahiyyətini aĢağıdakı Ģəkildə
ifadə etmək olar:
Təhsil-pedaqoji prosesin mühüm bir tərkib hissəsi kimi tədris
müəssisələrində verilən tərbiyə və inkiĢaf imkanlarına malik olan bilik, bacarıq
və vərdiĢlər sistemidir. Təhsil fəlsəfəsi anlayıĢını izah edərkən eyni zamanda
fəlsəfə anlayıĢına da münasibət bildirməliyik. Elmi araĢdırmalardan əldə
olunan ümumi qənaət budur ki, fəlsəfə varlığın, təbiət və cəmiyyətin, insan
təfəkkürünün və idrak prosesinin tabe olduğu ən ümumi qanunauyğunluqlar
haqqında elm, nəticə etibarı ilə cəmiyyətin iqtisadi münasibətləri ilə müəyyən
edilən ictimai Ģüur formalarından biridir.
Təhsil fəlsəfəsi dedikdə isə hesab edirik ki, bu anlayıĢ cəmiyyətin bir
Ģəxs, yaxud qrupdan digərinə təcrübə, bilik və dəyərlərinin ötürülməsinin
rəsmiləĢdirilmiĢ prosesi kimi baĢa düĢülməlidir. Bütövlükdə təhsil, bir elm
sahəsi kimi pedaqogika və fəlsəfədən təcrid olunmuĢ Ģəkildə inkiĢaf edə
bilməz. Bu baxımdan təhsil fəlsəfəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
F.Paulsen yazırdı: ―Pedaqogikanı bir elm olaraq fəlsəfədən ayırmaq
mümkün deyil. Psixologiyasız və etikasız o, öz təməlindən ayrı düĢür. Bu
fənlər də öz növbəsində metafizika və idrak nəzəriyyəsindən ayrılmazdır‖ (1,
s.7).
V.V. Krayevskinin ―fəlsəfə ilə əlaqə pedaqoji fikrin inkiĢafının və
pedaqoji nəzəriyyənin qurulmasının zəruri Ģərtidir‖ qənaəti də fikrimizcə,
pedaqogikanın elmi əsaslarla inkiĢafı üçün əsas tələblərdən biri sayıla bilər (2,
s.25).
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Qureviç Ġqor Ġlinskinin də baxıĢlarında təhsil fəlsəfəsi məsələləri
xüsusi yer tutur. Bu baxımdan onun aĢağıdakı fikirlərinin maraq doğurduğunu
qeyd etmək olar :
―Təhsil problemləri bizi mürəkkəb fəlsəfi düĢüncələr sisteminə cəlb
edir. Pedaqogika və tərbiyə tarixi ilə bağlı bir çox tədqiqatların çatıĢmazlığı
bundadır ki, onların müəllifləri təhsilə baxıĢlar kompleksini, fəlsəfi və psixoloji
düĢüncənin ümumi axarından ayırırlar. Ona görə də, pedaqogika tarixi müxtəlif
didaktika üsullarının sadalanmasından ibarət olur. Lakin bu üsullar özü konkret
bir dövrdə doğulmuĢdur və özündə zamanın dünyagörüĢü təsəvvürlərinin izini
əks etdirirlər‖ (3,s.188-189).
Ümumiyyətlə, təhsil fəlsəfəsi digər elm sahələri ilə məsələn,
epistemiologiya, hermenevtika, psixologiya, metafizika, ontologiya,
pedaqogika, iqtisadiyyat, aksiologiya və baĢqaları ilə bilavasitə bağlı olmaqla,
özünün məzmun komponentləri də müxtəlif elm sahələrindən çıxarılan
ideyalar əsasında formalaĢır. Təhsilin məzmununda əksini tapan bu ideyalar isə
nəticə etibarı ilə insanların ehtiyaclarının, tələbatlarının ödənilməsinə
yönəldilir.
Türk-islam fəlsəfi fikrinin görkəmli nümayəndəsi Əbu Turxan yazırdı:
―Ġnsanlar təhsil üçün yox, təhsil insanlar üçündür və o, insanların konkret
ehtiyaclarına uyğunlaĢdırılmalıdır‖ (4,s.445). Böyük mütəfəkkirin bu fikri də
təhsilin inkiĢafı probleminə müasir yanaĢma baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
Hər Ģeydən əvvəl, qeyd etmək lazımdır ki, təhsil fəlsəfəsinin elm sahəsi
olaraq inkiĢafına nəzər salsaq, 1941-ci ildə ABġ-da təhsil fəlsəfəsi cəmiyyəti,
1965-ci ildə Böyük Britaniyada təhsil fəlsəfəsi cəmiyyəti, 1990-cı ildə isə –
Təhsilin demokratikləĢdirilməsi sahəsində beynəlxalq konfrans, ―Beynəlxalq
Təhsil filosofları Ģəbəkəsi‖ adlı assosiasiya – birliyin yarandığını bir fakt kimi
qəbul etmək olar.
Bundan əlavə fəlsəfənin inkiĢaf mərhələlərinə gəldikdə isə həmin
mərhələləri müvafiq səciyyəvi xüsusiyyэtləri ilə birlikdə aĢağıdakı Ģəkildə
göstərmək olar:
• Birinci mərhələ - 1940-1950-ciillərdə təhsil fəlsəfəsinin
problematikasının müstəqil sahə olaraq deyil, ayrı-ayrı elementlərə əsasən
fəlsəfə, psixologiya, pedaqogikada nəzəri tədqiqatlarda əksini tapması;
• Ġkinci mərhələ - 1950-1960-ci illərdən baĢlayaraq təhsil fəlsəfəsinin
məzmun məsələləri barədə Ģüurlu Ģəkildə vəzifələrin qoyulması;
• Üçüncü mərhələ - 1960-1970-ci illər, fəlsəfi baxımdan əsaslandırılan
və fəlsəfə-təhsil problematikasının müxtəlif aspektlərini aydınlaĢdıran təhsil
proqramlarının hazırlanması;
• Dördüncü mərhələ - 1980-1990-cı illər, paradiqmaların dəyiĢməsi,
yenidən iĢlənib hazırlanması, refleksiya, metodoloji tədqiqat tiplərinin,
təcrübənin layihələndirilməsinin konseptual sxemi olaraq müzakirə olunması,
fəlsəfə - təhsil problematikasının Ģüurlu Ģəkildə ifadə olunması;
• BeĢinci mərhələ- 1990-cı illər təhsil fəlsəfəsinin metodoloji, nəzəri və
sosial əsaslarının sistemli Ģəkildə araĢdırılmasının təĢkili, ümumi biliklərlə
ehtiva olunması;
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• Altıncı mərhələ - XXI yüzilliyin əvvəllərində sosiologiya, refleksiv
psixologiya və humanist pedaqogika çərçivəsində sosiomədəni və sosiotexniki
aspektlərin qarĢılıqlı təsir problemləri üzərində cəmləĢmə.
―Təhsil
fəlsəfəsi‖
termininin
problemin
statusu
baxımından
səciyyələndirdiyi çoxmənalılıq və müəyyən edilən tədqiqat aspektləri
bunlardır:
• Nəzəri baxımdan, elmi-pedaqoji aspekt;
• Pedaqogika elminin metodoloji əsası olaraq, metodoloji-pedaqoji aspekt;
• Təhsil prosesinin dərk olunması və insanın yaradılıĢ mahiyyətinə uyğunluğu,
refleksiv-fəlsəfi aspekt;
• Pedaqoji gerçəkliyin təhlil olunması üçün vasitə olması aspekti.
Qeyd olunan məsələlər təhsil fəlsəfəsinin pedaqogika elminin inkiĢafı
üçün nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini təsdiqləyir. Maraq doğuran
məsələlərdən biri təhsil fəlsəfəsinin inkiĢafının əsas, dünyəvi tendensiyalarıdır.
Bu baxımdan həmin tendensiyaları aĢağıdakı Ģəkildə qruplaĢdırmaq olar:
a) təhsil sistemi və klassik modeldəki böhranla əlaqədar təhsilin
sosiomədəni paradiqmasının dəyiĢməsi, humanitar elmdə təhsil sosiologiyası
və fəlsəfəsinin fundamental pedaqoji ideyaların yenidən iĢlənib hazırlanması;
b) eksperimental və alternativ məktəblərin yaradılması;
c) təhsilin demokratikləĢdirilməsi, fasiləsiz təhsil sisteminin yaradılması;
d) təhsilinkhumanistləĢdirilməsi,shumanitarlaĢdırılmasıdvəskompüterləĢdi
rilməsi;
e) azad təhsil və təlim proqramları seçimi.
Müasir təhsil fəlsəfəsinin inkiĢaf tendensiyaları və əsas vəzifələrindən
bəhs edərkən qeyd etməliyik ki, bu gün ənənəvi pedaqoji paradiqmanın
qüvvədən düĢməsinin, təhsilin ənənəvi formalarının kifayət etməməsinin və
mövcud problemlərin həllinin imkan və yollarının dərk edilməsi məsələləri ön
planda olmalıdır. Bütün bunlar belə bir fikri söyləməyə əsas verir ki, təhsil
fəlsəfəsi pedaqogika və təhsilin son hədd üçün əsaslarından bəhs edir. Burada
təhsilin mədəni mahiyyəti və yeri, insanın və təhsillilik idealının dərk edilməsi,
pedaqoji fəaliyyətin xüsusiyyəti və mahiyyəti məsələləri əhatə olunur.
Təhsil
sisteminin,
onun
məzmununun,
texnologiyalarının
yeniləĢdirilməsinin cəmiyyət üçün vacibliyini, əhəmiyyətini əsaslandıran və bu
iĢin uzaqgörənliklə ideya əsaslarını irəli sürən ümummilli lider Heydər Əliyev
gələcək inkiĢafın bilavasitə haqlı olaraq təhsillə bağlı olduğunu vurğulayırdı.
―Gələcəyimiz bu gün gənclərə nəyi və necə öyrətməkdən asılıdır‖- deyən ulu
öndər Heydər Əliyev təhsilin yeni məzmununun formalaĢdırılmasını, yəni nəyi
öyrətməyin, nəyi öyrənməyin zəruriliyini ön plana çəkərək, həm də necə
öyrətməyin, innovativ yanaĢmaların tətbiq əhəmiyyətini dərk etməyə xüsusi
önəm verirdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, pedaqogika bir çox suallara, əsasən nəyi və
necə öyrətmək suallarına cavab verir. Lakin öyrətmə prosesinin məntiqi-idraki
və psixoloji aspektləri də vardır ki, bunlar pedaqogikanın predmetindən kənara
çıxır, bilavasitə psixologiya və fəlsəfə ilə, həmçinin təhsil fəlsəfəsi ilə daha çox
bağlı olur. Müasir dövrdə elm sahəsi kimi formalaĢan təhsil fəlsəfəsi ümumi
pedaqogikanın nəzəri, metodoloji bazasının zənginləĢdirilməsinə ciddi təsir
göstərə bilər. Bütövlükdə milli təhsil sisteminin formalaĢdırılmasında təhsil
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fəlsəfəsinin xüsusi rolu vardır. Bu baxımdan milli təhsil sistemi
formalaĢdırılarkən aĢağıdakı zəruri məsələlərə diqqət yetirilməsi
məqsədəuyğun bilinir:
- dünya təhsil sisteminin tendensiyaları;
- ayrı-ayrı qabaqcıl ölkələrin təhsil təcrübəsi;
- ümumi, invariant xüsusiyyətlər;
- sosial-iqtisadi islahatların tələbləri;
- milli dəyərlər (ana dili, vətən tarixi, ənənəvi davranıĢ normaları).
Dünya ölkələrinin təcrübəsi, təhsil tarixindən məlumdur ki, xalqın
inkiĢafının əsas amillərindən biri milli təhsil sistemini formalaĢdırmaq və
qoyulan hədəflərə doğru məqsədəuyğun fəaliyyətdir. Köhnə sistemdən
uzaqlaĢmaq naminə yalnız xaricdən mütəxəssis cəlb etməklə milli təhsil, milli
ruhu formalaĢdırmaq,ahəqiqətən, mürəkkəb bir məsələdir. Milli təhsil sistemi
xalqın milli ruhunun yüksəldilməsində, strateji hədəflərə nail olunmasında ən
güclü təsir vasitəsidir.
XIX əsrin əvvəllərində Ġ.Fixte alman xalqına müraciət edərək xalqın
səfərbər olunması, xalqın ruhunun yüksəldilməsi üçün yaranmıĢ çətin
vəziyyətdən çıxıĢ yolunu milli təhsil sisteminin qurulmasında görürdü.
Yasuxiro Nakasone konsepsiyasında (―Yaponiya: XXI əsr üçün
konsepsiya‖) qeyd edirdi ki, ―islahatın fəlsəfi ideoloji prinsiplərindən baĢlamaq
lazımdır. Əvvəlcə karkası qurmadan bina tikmək olmaz‖ (5,s.188-189) .
Müasir təhsil fəlsəfəsindən bəhs edərkən ―Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖na münasibət bildirməyi vacib hesab
edirik. AzərbaycandRespublikasıdPrezidentinins2013-cüsil 24 oktyabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilən bu sənəd ilk növbədə konseptuallığı ilə diqqəti cəlb
edir. Sənəddə əksini tapmıĢ və aĢağıda qeyd etdiyimiz 5 strateji istiqamət
müasir dövrün təhsil fəlsəfəsinin ideyalarına əsaslanmıĢdır:
1) səriĢtəyə əsaslanan Ģəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması;
2) təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim
metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli
mənimsənilməsini
təmin
edən
yüksək
nüfuzlu
təhsilverənlərin
formalaĢdırılması.
3) nəticələrə görə cavabdeh, Ģəffaf və səmərəli tənzimləmə
mexanizmlərinə malik, dövlət-ictimai xarakterli və dövlət-biznes
partnyorluğuna əsaslanan təhsildə yeni idarəetmə sisteminin formalaĢdırılması;
4) müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil
infrastrukturunun yaradılması;
5) təhsilin dayanıqlı və müxtəlif mənbələrdən istifadə olunmaqla yeni
maliyyələĢdirmə mexanizminin yaradılması (6).
Ümumiyyətlə, ölkəmizdə dövlət strategiyasının ən mühüm
aspektlərindən
biriktəhsildir.dTəhsilinfbugünküdvəziyyəti,siqtisadiyyatın
gələcəyi,dmədəniyyətin gələcəyi, siyasətin gələcəyinə istiqamətlənmiĢdir .
Dünya təcrübəsi də göstərir ki, dövlət iki müxtəlif miqyasda fəaliyyət
göstərmək üçün zəruri tədbirlər görür:
1) çağdaĢ Ģəraitin tələblərinə uyğun, cari ehtiyacların ödənilməsinə
xidmət edən operativ tədbirlərin həyata keçirilməsi;
277

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
2) uzun müddətə hesablanmıĢ, strateji məqsədə, dövlətçiliyə və milli
özünütəsdiqə xidmət edən islahatlar planının hazırlanması.
Fəaliyyət paralel surətdə fəlsəfi-ideoloji əsasa söykənməlidir.
Bu baxımdan ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə
Dövlət Strategiyası‖nın fəlsəfi-ideoloji əsasları onun tətbiqinin səmərəliliyinə
təminat verir.
Ġslahatın təmsilçisi olaraq hər bir təhsilverən fərdi Ģəkildə təhsil
fəlsəfəsini müəyyənləĢdirməyi (iyerarxiya) bacarmalıdır:
- konkret kateqoriya üçün;
- konkret mövzu üçün;
- konkret fənn üçün;
- sistem olaraq təhsil üçün.
Təhsil fəlsəfəsinin tətbiqi aĢağıdakı məsələlərin həllinə və nəticə etibarı
ilə ölkənin davamlı inkiĢafına əlveriĢli Ģərait yaradır:
- səriĢtəli təhsilverənlərin hazırlanması;
- ən yeni texnologiyalara əsaslanan infrastrukturun yaradılması;
- keyfiyyət nəticələri və əhatəlilik.
- iqtisadi cəhətdən dayanıqlılıq;
- dünyanın aparıcı təhsil sistemlərinin standartlarına uyğunluq;
- təhsilin məzmununun, kadr hazırlığının, təhsili idarəetmə sisteminin
və təhsil infrastrukturunun qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə və Azərbaycanın
inkiĢaf konsepsiyasına uyğun yenidən qurulması;
- ölkədə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın bərqərar olması;
- informasiya cəmiyyətinin təĢəkkülü.
Məqalənin aktuallığı: Son dövrlərdə təhsilin məzmununda,
idarəolunmasında, texnologiyalarda tətbiq olunan yeniliklər yeni yanaĢmaların
fəlsəfi mahiyyətinin dərindən araĢdırılmasını, pedaqoji paradiqmaların elmi
əsaslarının tədqiqini diqtə edir. Bu baxımdan təhsil fəlsəfəsinin mahiyyəti,
onun elmlər sistemində yeri və rolu ilə bağlı pedaqoji tədqiqatların aparılması
mühüm aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müasir təhsil fəlsəfəsinin mahiyyəti
tədqiq olunmuĢ, milli təhsil sisteminin inkiĢafına onun təsiri əsaslandırılmıĢdır.
Məqalənin elmi əhəmiyyəti. Məqalədə əksini tapmıĢ elmi fikirlər, əldə
olunan elmi nəticələr təhsil fəlsəfəsi ilə bağlı araĢdırma aparan tədqiqatçılar,
problemlə bağlı müvafiq fənləri tədris edən müəllimlər üçün əhəmiyyətlidir.
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РЕЗЮМЕ
ИНТИГАМ ДЖАБРАИЛОВ
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье исследуется значение философии образования, а также
стадии еѐ создания и развития. Автор отмечает важность философии
образования для создания национальной системы образования и
указывает на концептуальность проблемы. Кроме этого, определяет
главную задачу философии образования и ведѐт соответственный
анализ.
Ключевыедслова:
пфилософияп
образования,
асутьа
образования, впсихофизиология, система, парадигма, развитие, стратегия,
тенденция, идея, общество, процесс, современная наука
SUMMARY
INTIQAM JABRAYILOV
SOME ASPECTS PHILOSOPHY OF EDUCATION
DEVELOPMENT
The article discusses the essence of the philosophy of modern
education, its appearance and the stages of development. It displays the
conceptual directions of the problem, by explaining the importance of the
philosophy of modern education in the establishment of the national
educational system. Moreover, the article defines and analyzes the main tasks
of the philosophy of education.
Key words: the philosophy of education, the essence of education,
psychophysiology, system, paradigm, development, strategy, tendency, idea,
society, process, modern science
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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TĠFLĠS NÜCƏBA MƏKTƏBĠ VƏ AZƏRBAYCAN DĠLĠNĠN TƏDRĠSĠ
MƏSƏLƏLƏRĠ
Məqalədə XIX əsrin əvvəllərində çarizmin Zaqafqaziyada açdığı ilk dövlət
məktəblərində təhsilin məzmunu və burada Azərbaycan dilinin tədrisi
məsələlərindən bəhs olunur. Göstərilir ki, rus hökumətinin Tiflisdə əsilzadə
uĢaqları üçün təsis etdiyi Nücəba məktəbi, Tiflis hərbi məktəbində Azərbaycan
dili bütün Qafqazda praktik əhəmiyyətə malik vacib yerli dil kimi
öyrədilmiĢdir. Məqalədə bəhs olunan dövrdə əsilzadə azərbaycanlıların
ailələrindən girov götürülmüĢ uĢaqlar üçün təĢkil olunmuĢ tədris
müəssisəsində də Azərbaycan dilinin öyrədilməsi məsələləri araĢdırılmıĢdır.
Açar sözlər: Zaqafqaziyada və Azərbaycanda ilk rus dövlət məktəbləri,
təhsilin məzmunu, Tiflis Nücəba Məktəbi, Azərbaycan dilinin tədrisi, Girov
götürülmüĢ uĢaqların təlimi, Azərbacan dilinin öyrədilməsi məsələləri
XIX əsrin əvvəllərində ġimali Azərbaycan xanlıqları Rusiya
imperiyasının müstəmləkə siyasəti nəticəsində öz istiqlaliyyətini itirdi.
Müstəmləkə ərazisi kimi Rusiya dövlətinin tərkibinə daxil edilən ġimali
Azərbaycan yeni ictimai-iqtisadi və mədəni inkiĢaf ampulasına düĢdü ki, bu da
çarizmin müstəmləkə siyasətindən asılı olmayaraq digər sahələrdə olduğu kimi
pedaqoji fikrin, məktəbin, kütlələri maarifləndirici təsisatların formalaĢmasına
imkan yaratdı. Çarizmin müstəmləkə məqsədlərindən asılı olmayaraq ―XX
əsrdə bizim qazandığımız uğurlar, o cümlədən müstəqil dövlət qurmaq
əzmimizin kökləri uzaq və yaxın tariximizdə, xüsusilə XIX əsrdə formalaĢmıĢ
və təĢəkkül tapmıĢ qaynaqlarda axtarıb tapmaq lazımdır. Bu qaynaqlar həm
ayrı-ayrı görkəmli Ģəxsiyyətlərin, Abbasqulu ağa Bakıxanov və Mirzə Kazım
bəy kimi nadir insanların çox uğurlu yaradıcı fəaliyyətində öz əksini tapmıĢ,
həm də birbaĢa milli maarifçilik ideyalarının gerçəkləĢməsi ilə bağlı olmuĢdur.
Azərbaycanda məhz bu dövrdə demokratik mətbuat, ana dilli məktəb, dünyavi
teatr yaranaraq milli Ģüurun formalaĢmasına güclü təkan verdi‖ (1,11).
Həqiqətən də xalqımızın tarixində Rusiya müstəmləkəçilərinin iradəsi və
niyyətlərindən asılı olmayaraq bir obyektiv reallıqda baĢ verdi. ġimali
Azərbaycan yeni ictimai-iqtisadi və mədəni inkiĢaf məcrasına düĢdü, min ildən
artıq bir dövrün ənənəvi islam mədəniyyətilə yanaĢı, yeni bir mədəniyyətlə Qərb və rus mədəniyyəti ilə qarĢılıqlı əlaqə və təsirlərdə oldu. Məktəb və
maarif tariximizdə dünyavilik gücləndi, müstəmləkə məngənəsində sıxılsa da
əhalinin müəyyən təbəqəsi arasında iĢıqlı görüĢlər, həyati baxıĢlar yayılmağa,
reallığa çevrilməyə baĢladı.
Hər halda dinc Ģəraitdə ölkənin mədəni həyatında tədricən bir canlanma
yarana, müəyyən inkiĢaf meylləri formalaĢa bilərdi. Həqiqətən də bu cəhət
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özünü çox gözlətmədi. Əsrin 30-40-cı illərində ölkənin mədəni həyatında hiss
olunacaq dərəcədə canlanma yarandığını açıq-aydın müĢahidə etmək mümkün
idi. Qabaqcıl ziyalılar xalqın maariflənməsi, həyat tərzinin yeniləĢməsi,
―zəmanənin təqazasına‖ ( Həsən bəy Zərdabi ) görə iĢini qura bilməsı üçün
bütün ruhu və varlığı ilə çalıĢırdı. Bölgələrdə qabacıl, mütərəqqi baxıĢlı xanlar
və bəylər əhali arasında yeni görüĢlərin yayılmasında elmi, biliyi,
maariflənməni çox güclü təsir vasitəsi hesab edir, bu sahədə atılan hər bir
addıma dəstək olur, Ģəxsi yardım və ianələri ilə köməklik göstərirdilər.
Azərbaycanda marifçi hərəkatın yaranması və yayılmasında rus dövləti
tərəfindən təsis edilən məktəblərin xüsusi əhəmiyyəti var idi. Hər Ģeydən əvvəl
bu məktəblərdə tədrisin məzmunu zamanın tələblərinə müəyyən dərəcədə
cavab verəcək bir halda idi. Təhsilin mahiyyətində dünyavilik səciyyəvi cəhət
idi. Akademik Hüseyn Əhmədovun yazdığı kimi ―...dövlət tərəfindən açılan ilk
məktəblər həyata bir yenilik gətirdi: yeni üsullu dərsliklər və tədris vəsaitləri
yazıldı, rusca təhsil alan yeni ziyalılar dəstəsi yetiĢdi‖ (2 ,38).
Rusiya hökuməti müstəmləkə iĢğalının ilk günlərindən və illərindən
Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda məktəblər açmaq niyyətlərini
reallaĢdırmağa ciddi-cəhdlə səy göstərmiĢdir. Bu ona görə vacib hesab
olunurdu ki, yerli idarəçilik orqanlarında çar hökumətinə itaətlə xidmət edə
bilən məmur və tərcüməçilər yetiĢdirmək, məqsədlərini həyata keçirmək
mümkün olsun. Belə bir məqsədlər naminə çar hökumətinin Zaqafqaziyada
açdığı ilk məktəb Tiflis Nücəba məktəbi olmuĢdur. Əsası 18 yanvar 1801-ci
ildə qoyulmuĢ bu məktəb gürcü əslzadələri və rus dövlət məmurlarının uĢaqları
üçün nəzərdə tutulmuĢdu. Məktəbin təntənəli açılıĢı faktiki olaraq, 22 sentyabr
1802-ci ildə olmuĢdur. Ġstedadlı pedaqoq, tanınmıĢ pedaqogika tarixçisi
L.N.Modzalevski özünün ―Xод учебного дела на Кавказе с 1802 по1880 гг»
kitabında dövrün rəsmi mənbələrinə əsaslanaraq bu hadisə haqqında məlumat
verərək yazırdı ki, ―... bizim qoĢunlarımızın Gürcüstana daxil olmasından iki il
sonra, məhz 22 sentyabr 1802–ci ildə, baĢ komandan general Knorrinqin
tapĢırığı ilə yenidən Gürcüstan vilayətinə hakim təyin edilmiĢ böyük müĢavir
Kovalenski artıq Tiflisdə qaydaya salınmıĢ, vilayətdə birinci tədris müəssisəsi
– 25 Ģagirdlə təĢkil olunmuĢ Tiflis Nücəba məktəbinin təcili olaraq təntənəli
açlıĢını təĢkil etdi‖ ( 3,5).
Lakin məktəb ilk illərdə fasilələrlə iĢləmiĢdir. Burada tədrisin məzmunu
gimnaziyaların tədris planına yaxın əsasda qurulmuĢdu. Təhsilin məzmununun
mürəkkəbliyi, tədris olunan fənnlərin çoxluğu və çətinlik səviyyəsinin yüksək
olması, tədris ləvazimatlarının çatıĢmamazlığı və s. səbəblər üzündən uĢaqların
dəvamiyyətində fasilələr yaranmıĢ, məktəb tezliklə bağlanmıĢdır. Gürcü
tədqiqatçılarının göstərdiyinə görə Ģagirdlərın yad dildə (rus dilində) tədris
məĢğələləri üzrə uğur qazanmağı bacarmaması nəticədə onların təhqir və
söyüĢlərə məruz qalmasına gətirib çıxarırdı ki, bu da uĢaqların məktəbdən
yayınma hallarını artıran baĢlıca dəlil-səbəblər olmuĢdur. Onlar belə hesab
edirlər ki, çar məmurlarının gürcü xalqını mədəniyyətsiz sayması, özlərini isə
svilizasiyalı xalq hesab edib güya ― Gürcüstana ilk olaraq maarif Ģöləsini
gətirənlər‖ kimi təqdim etməklə gürcü xalqının əsrlərlə formalaĢmıĢ
mədəniyyətini və maarifini tanımaq istəməmiĢlər.
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Tiflis Nücəba məktəbi butün Zaqafqaziyada ilk rus dövlət məktəbi,
həmçinin regionun tarixinə təhsilin məzmunu baxımından dünyavi səciyyə
daĢıyan ilk tədris müəssisəsi kimi düĢmüĢdür. Məktəb ilk olaraq gürcü
əslzadələrinin və çar məmurlarının uĢaqları üçün nəzərdə tutulmuĢdusa da,
lakin eyni zamanda digər Qafqaz xalqlarının – Azərbaycan, Dağıstan, imeretin
və digər xaqların uĢaqları da bu tədris müəssisəsində təhsil ala bilərdilər.
AraĢdırmalar göstərir ki, azərbaycanlı uĢaqlar bu tədris müəssisəsi yarandığı
ilk illərdən etibarən burada təhsil almıĢ, təlim iĢlərində yaxĢı nailiyyətlər,
uğurlar əldə etmiĢlər. Məktəbin 1807-ci tədris ilinin sonunun nəticələrinə aid
Qafqazın baĢ hakimi general- feldmarĢal Qraf Ġvan Vasiliyeviç Qudoviçin xalq
maarif nazirinə göndərdiyi 27 iyul 1807- il tarixli rəsmi məktubu fikrimizi
təsdiqləyən tutarlı bir fakt sayıla bilər. Məktubda qraf Ġ. V. Qudoviç Tiflis
Nücəba məktəbindəki təlim-tərbiyə məsələləri haqqında xüsusi olaraq bəhs
edir və belə bir maraq doğuran cəhəti diqqətə çəkərək yazır ki, mən özüm
Tiflis Nücəba məktəbini Ģəxsən gözdən keçirmiĢ, təhlil etmiĢəm. Buradakı
yaxĢı nizam-intizam, səliqə-səhman məni tamamilə məmnun etmiĢdir.
ġagirdlərin təlimdə yaxĢı nailiyyətlər, uğurlar əldə etmək səyləri, çalıĢqanlığı
və qeyrət göstərmələrini müĢahidə etdim ki, xüsusilə onların arasında generalleytenant Cəfərqulu xan ġəkinskinin oğlu Ġsmayıl paĢa və ləzgi Əhmədsultan
Yelisuyiskinin oğlu Əmirxan sultan qısa müddət ərzində olduqca yaxĢı
müvəffəqiyyətlər əldə etmiĢlər ( 4, 27).
Bu cəhət Tiflis Nücəba məktəbinin Qafqaz xalqlarının, o cümlədən
Azərbaycan xalqının təhsil tarixində müəyyən iz saldığını söyləməyə imkan
verir. Hər Ģeydən əvvəl, bu tədris müəssisəsinin təhsil tariximizdə yeri ondan
ibarətdir ki, rus dövlət məktəbi kimi Azərbaycan dili müstəqil bir tədris fənni
olaraq ilk dəfə məhz burada öyrədilmiĢdir.
Bir cəhətə də diqqəti çəkək ki, hələ 1810-cu ildə Qafqazın o zamanki baĢ
hakimi Aleksandr Petroviç Tormasov Tiflisdə açmaq istədiyi Tiflis Nücəba
Hərbi məktəbinin ― Ġlkin qaydaları‖nı hazırlayarkən sənədin 9-cu bəndində
göstərirdi:
―Тифлисское Благородное Военное Училище разделятся на 2
отделение; въ каждом отделении воспитаники имеютъ быть по 4 года из
коихь имеють преподаваться следующии науки.
Въ первомъ отделении 1)Грузинской словесности; языкамъ
Российскому, Французскому и Немецкому по правиламъ, также
Татарскому языку, ибо оный въ большомъ употреблении не только во
всей Азии, но и въ части Европы, и въ особенности нуженъ въ здешиемъ
краю каждому офицеру‖ ( 5, 60).
1819-cu ildə Qafqazın baĢ komandanı general Yermalovun rəyi əsasında
Tiflis Nücəba məktəbində əsaslı dəyiĢikliklər, yeniləĢmə iĢləri həyata keçirildi.
Məktəbin maddi-təchizat bazası xeyli geniĢləndirildi. Məktəb 5 sinifli tədris
müəssisəsinə çevrildi. Təlimin məzmununda müəyyən dəyiĢikliklər aparıldı.
Tədris planında hərbi və tətbiqi elmlər-geodeziya, situasiya (xəritədə və planda
Ģərti iĢarələrlə göstərilənlərin məcmusu), mülki arxitektura, səhra istehkamı
elmləri və rəqs fənnləri xüsusi yer tuturdu. 1807-ci ildən tədris olunan latın və
alman dilləri tədris proqramından çıxarıldı və əvəzində Azərbacan dili müstəqil
fənni kimi məktəbin tədris proqramına daxil edildi. Bu cəhət ona əsaslanırdı ki,
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Qafqazın rus administrasiyasının, general Yermalov da daxil olmaqla, bütün
əvvəki nümayəndələri Azərbaycan dilinin bu ərazilərdə olduqca mühüm
praktik əhəmiyyətə malik olduğunu görmüĢ, bu dili elmi, tədris-təcrübi olaraq
öyrənmədən Qafqazı gəzib-dolaĢmağın, yerli xalqlarla ünsiyyət qura bilməyin
mümkünsüzlüyünü dərk etmiĢlər. Qafqazda yaĢayan bütün xalqlar bu dili
bilirdilər. Hətta iĢləmək üçün Qafqaza göndərilən yüksək rus məmurlarının
belə Azərbaycan dilini öyrəndikləri haqda çoxlu faktlar var.
Qəza məktəblərinin 1829-cu il Nizamnaməsinə görə Tiflis, Gəncə, ġuĢa,
Nuxa, ġamaxı, Quba, Bakı, Dərbənd, Ġrəvan, Naxçıvan, Ordubad, Axalsix və
Lənkəranda təsis olunması nəzərdə tutulmuĢ təhsil müəssisələrində Azərbaycan
dili ayrıca bir fənn kimi öyrədilməli idi (6, 98). Bu faktı ―Xalq Maarif
Nazirliyinin Jurnalı‖da təsdiq edərək yazır ki, tatar dili (Azərbaycan dili)
Zaqafqaziya ölkəsinin bütün tədris müəssisələrində - 1829-cu ildə və ötən
1835-ci ilində əsas yerli dillərdən biri kimi təlim edilir (7, 257).
L.Modzalevskinin Zaqafqaziyada təhsilin gediĢinə aid tarixi oçerkində
göstərildiyi kimi əsrin ortalarına yaxın bir dövrdə Zaqafqaziyanın bütün
quberniyalarında fəaliyyət göstərən qəza məktəblərinin Ģagirdləri üçün
Azərbaycan dili bir tədris fənni kimi məcburi sayılırdı (3, 33).
AraĢdırmalarımız zamanı Azərbaycan dilinin öyrənilməsi ilə bağlı digər
bir tarixi sənəddə ifadə olunmuĢ fakt xüsusi maraq doğurur. 8 fevral 1834-cü il
tarixdə nəĢr olunmuĢ ―Zaqafqaziya ölkəsində tədris hissəsinin
təkmilləĢdirilməsi haqqında layihə‖nin ―О побуждененный детей Русских
чиновниковь къ оснавательному изучению местных языков‖ adlı altıncı
bölməsində xüsusi olaraq qeyd olunur ki, Azərbaycan dili Zaqafqaziyanın
böyük bir hissəsində iĢlək olduğundan rus məmurlarının uĢaqlarının bu dili
öyrənmələri vacibdir. Ona görə də Azərbaycan dilinin öyrənilməsi üzrə
fərqlənən uĢaqların müxtəlif həvəsləndirici mükafatlarla təltif olunması zəruri
sayılmıĢdır. Sənədin əsli belədir: ―Пренятствий, встречаемыя оть
соверщенного недоставка Русскихь чиновниковь, знаюшихь местные
языки, весьма ощушительны по управлению Закавказского края. Во
избежание этого, необходимо вменить местному училищному начальству
употреблять все меры къ побуждению детей Русскихь чиновниковь,
воспитывающихся вы здешнихь училишахь, оснаватель по изучать
местные языки, преподаваемые вы оныхь; осебенное Татарский, как
необходимый вы болшей части Закавказского края. Для достижения сей
цели правительства, казалось-бы, не безполезны были бы и некотрыя
поощрительныя меры, какь, напримерь награждение воспитанниковъ,
отличившихся успехами в сихь языках, при выпускь изь заведения,
золотыми и серебряными медалями и назначение бедьнейшимь изъ нихь
известной суммы на первоначальное обзаведение‖ (6,99).
1848-ci il Nizamnaməsinə əsasən Azərbaycan dilinin tədrisi Kutaisi
gimnaziyasının tədris planına da daxil edilmiĢdi. Bu tədris müəssisəsində
Azərbaycan dilini milliyətcə acarlı türk, xristian dinin qəbul etmiĢ Ġvan
Asatiani tədris etmiĢdi. Bir müddət sonra Axalsix qəzası müsəlmanları arasında
missioner olmuĢ, sonralar isə həmiĢəlik Tiflisə köçmüĢdür. Türk dilində bir
neçə əsərin müəllifi olan Asatiani gürcü dilini yaxĢı, ərəb və Azərbaycan
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dillərini isə mükəmməl bilirmiĢ. Maraqlıdır ki, görkəmli gürcü publisisti,
həftəlik ―Kənd qəzeti‖ qəzetinin redaktoru Georgi Seretli o zaman bütün
Rusiya müsəlmanları və Qafqaz xalqları arasında Azərbaycan dilinin geniĢ
yayıldığını nəzərə alaraq özünün naĢiri olduğu qəzeti Azərbaycan dilində də
nəĢr etməyə səy göstərmiĢdi. Gürcü və Azərbaycan dillərini mükəmməl bilən
adam axtaran G.Sereteli 1871-ci ilin 23 oktyabrında Tiflis qubernatoruna
təqdim etdiyi yazılı məruzəsində belə bir adamı (Ġvan Asatianini) tapdığını
bildirirdi. Arxiv sənədləri də bu adamın Ġvan Asatiani olduğunu təsdiqləyir (
8).
Qeyd edək ki, tədqiq etdiyimiz problemlə bağlı araĢdırmalarımız zamanı
Tiflis Nücəba məktəbinin ilk Azərbaycan dili müəlliminin Ģəxsiyyəti haqqında
da az da olsa məlumat əldə etmək mümkün oldu. Rus dövlət məktəblərində
çalıĢan ilk Azərbaycan dili müəlliminin kimliyini və nə vaxtdan bu məktəbdə
iĢlədiyini təsdiq edən mənbə kimi gürcü publisisti və yazıçısı Dmitri Ġvanoviç
Kipianinin ―Xatiratlar‖ı əhəmiyyətlidir.
―Xatiratlar‖dan öyrənirik ki, 1820-ci ildə Tiflis Nücəba məktəbində
təhsil alan D. Ġ. Kipiani ilə məktəbin Azərbacan dili müəllimi Mirzə Cəfər
PuĢmalovun( nədənsə xatirə müəllifi müəllim Mirzə Cəfərin soy adını
TuĢmanov kimi yazır) nəzarətçi-növbətçi olduğu günlərin birində tərbiyəçimüəllimlə Ģagirdi arasında mübahisə yaranır. Mübahisə münaqiĢəyə çevrilir.
Məktəbin müdiri P.Ġ.ġipulin yaranmıĢ münaqiĢənin ciddiliyini nəzərə alaraq
yuxarı distansiyalara raportla müraciət etmiĢdir. MünaqiĢə Tiflisin mülki iĢlər
üzrə qubernatoru general Xovenin yanında, onun Ģəxsi iĢtirakı ilə müzakirə
olunmuĢdu. MünaqiĢədə hansı tətəfin haqlı olub olmamasından asılı olmayaraq
―Xatiratlar‖da bu hadisə belə bir qənaətə gəlməyə imkan verir söyləyək ki,
məktəbdə 1819-cu ildən tədris olunan Azərbaycan dili fənnini müləllim Mirzə
Cəfər PuĢmalov təlim edirmiĢ ( 9, 520-521).
Müəllim Mirzə Cəfər PuĢmalov haqqında digər bir məlumata isə
Gürcüstan Mərkəzi Dövlət Tarix Arxivində saxlanılan bir sənəddə rast gəldik.
Bu arxiv sənədi 1828-1830-cu illərdə rus-türk, rus-Ġran müharibələri zamanı
Azərbaycanın ġəmĢəddil mahalının əslzadə ailələrindən girov götürülmüĢ
uĢaqlar üçün ―Amanatlar məktəbi‖ Ģərti adıyla təsis olunmuĢ və dörd ilə yaxın
bir dövr ərzində fəaliyyət göstərmiĢ tədris müəssisəsi ilə bağlıdir. Bu məktəb
çar hökumətinin iĢğal etdiyi Azərbaycan xanlıqlarında öz mövqeyini
möhkəmləndirmək, müstəmləkə niyyətlərini həyata keçirmək məqsədlərinə
xidmət edən tədbirlərdən biri idi. Əgər Tiflisdə saxlanılması nəzərdə tutulmuĢ
əmanət uĢaqların valideynlərinin, yaxud yaxın qohumlarının müharibə
Ģəraitində Türkiyə və Ġran tərəfinə keçdiyi sübut olunardısa, onda girov
götürülmüĢ uĢaqlar geri qaytarılmamalı idi (10, 45-53).
Əmanət götürülmüĢ uĢaqların təlim-tərbiyəsi məqsədlərini həyata
keçirmək üçün yaradılacaq məktəbin təsis olunması ilə bağlı yazıĢmalardan
aydın olur ki, burada Azərbaycan dilinin öyrənilməsi üzrə müəllim kimi Tiflis
Nücəba məktəbində bu fənni tədris edən müəllim Mirzə Cəfər PuĢmalov
nəzərdə tutulmuĢdur. Lakin sonralar M.C.PuĢmalovun Nücəba məktəbində
müəllim kimi iĢinin çoxluğu nəzərə alınaraq ―Amanatlar məktəbi‖nə
köçürülməmiĢ, onun yerinə Mirzə Məhəmməd Ağalarovun təyin olunması
məqsədəuyğun hesab edilmiĢdir (11).
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Qeyd edək ki, ―Amanatlar məktəbi‖ rusların azərbaycanlı uĢaqlar üçün
açdığı ilk tədris müəssisəsi sayıla bilər. Burada Ģagirdlərin milli tərkibini yalnız
azərbaycanlıların təĢkil etməsi, Azərbaycan dilinin (müəllim Mirzə Məmməd
Ağalarov olmuĢdur, bu məmurun rus dövlət idarələrində hansı vəzifəni
tutduğunu müəyyələĢdirə bilmədik), Ģəriət dərslərinin (sadəcə Axund
yazılmıĢdır, hansı insialı daĢıdığı məlum olmadı) və rus dilinin ( müəllim Pavel
Ġvanoviç ġipulin, əvvəllər Tiflis Nücəba məktəbinin müdiri iləmiĢ, rus dilinin
tədris etmiĢdir) öyrədilməsi, bunlarla yanaĢı ibtidai təlimin verdiyi imkanlar
(fənnlər) daxilində təhsilin dünyaviliyi bu tədris ocağını rus dövlətinin
Qavqazda açdığı ilk məktəblərdən biri kimi qiymətləndirməyə, eyni zamanda
azərbaycanlı uĢaqlar üçün isə nəzərdə tutulmuĢ birinci məktəb kimi
dəyərləndirməyə əsas verir.
Belə bir cəhəti də qeyd edək ki, yerli dil kimi Azərbaycan dilinin tədrisi
nə qədər həyati əhəmiyyət kəsb edirdisə, bir o qədər də çətinliklər doğururdu.
Bu çətinliklərin əsas səbəblərindən biri münasib dərsliklərin, tədris
vasitələrinin, digər oxu kitablarının yoxluğu idi. Sonralar bu məsələdən bəhs
edən böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundov yazırdı: ―Hər yerdə qəza
məktəbləri açıldığı zaman hökumət baĢqa fənlərlə bərabər bu məktəblərdə
Azərbaycan dilinin öyrənilməsini də lazım bildi. Lakin bu dildə dərs kitabları
olmadığına görə böyük çətinliklər meydana çıxdı‖ (8, 70).
Azərbaycan dilinin bütün Qafqazda ünsiyyət vasitəsi kimi böyük nüfuza
malik olması, qısa zamanda bu dilin elmi əsaslarının, xüsusi ilə mükəmməl
qramatikasının iĢlənib hazırlanmasına diqqətin və marağın yaranmasına səbəb
oldu. Azərbaycanlı müəlliflərlə birlikdə digər millətlərdən olan müəllimlərdə
dilimizin öyrədilməsi metodikası üzrə dərslik və digər tədris vəsaitləri
hazırlamaq ıĢinə qoĢuldular. Digər tərəfdən bu dili mövcud dövlət
məktəblərində tədris edən müəllimlər dəstəsinin yetıĢməsi də dövlətin və
ümumin maraqlarından irəli gəlirdi.
Beləliklə, çar hökuməti əsrin ilk illərindən Türkmənçay müqaviləsinə
qədərki dövr ərzində regionda özünün məqsədlərindən asılı olaraq əhalinin cox
az bir qismini maarifləndirmə siyasəti aparmıĢ, Tiflis Nücəba məktəbi, Tiflis
Nücəba Hərbi məktəbi, həmçinin girov götürülmüĢ uĢaqlar üçün tədris
müəssisəsi yaratmaqla gələcək təhsil siyasətinin təməl daĢlarını qoya bilmiĢdir.
Bu tədris müəssisələrində təhsilin dünyavi məzmunu, yerli dillərin bir fənn
kimi öyrədilməsi sonrakı dövrlər üçün olduqca faydalı təcrübə idi. Bir sıra
çətinliklərə, süni maniyələrə baxmayaraq bu məktəblər regionun ictimai ―abihavasında‖, mədəni həyatında az da olsa təsir imkanlarına malik olmuĢ,
yeniləĢmə, dəyiĢikliklər istiqamətində meyllərin yaranmasına əhəmiyyətli təsir
göstərmiĢdir. Bütövlükdə maarif ziyasının ilk Ģöləsi kimi bu məktəblər əsrin
ortalarına yaxın formalaĢan və inkiĢaf edən elm, təhsil, mədəniyyət sahələrinə
gedən yolun baĢlanğıcı idi.
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РЕЗЮМЕ
ВАХИД РЗАЕВ
ТИФЛИССКОЕ БЛАГОРОДНОЕ УЧИЛИЩЕ И ВОПРОСЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматриваются вопросы содержания образования и
преподавания азербайджанского языка в первых государственних
школах, открытых царизмом в Загавказье в начале XIX века. В ней
отмечается, что в Тифлисском Благородном училище, Тифлисском
военном училище,учрежденных царскими властями для благородных
детей, азербайджанский язык, имеющий практическое значение,
преподавался на всем Кавказе. В ней также исследоваются вопросы
обучения азербайджанскому языку в учебных заведениях,организованних
для детей-заложников изблагородных азербайджансских семей в
указанний период истории.
Ключвые слова: Первые государственные русские школы в
Закавказье, содержание образования, Тифлисское благородное учлище,
преподавание азербайджанского языка, обучение детейзаложников (
аманатов), вопросы обучения азербайджанскому языку.
SUMMARY
VAHID RZAYEV
TIBILISI RUGEVA SCHOOL AND TEQCHING PROBLMS OF
AZERBAIJANI LANGUAGE
The article is about the content of education, at public schools firstly
opened by czarism in Transcaucasia in the early XIX century and teaching
problems of Azerbaijani language.
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Here mentioned that Azerbaijani language as the test practical language
was taught in Re whole Caucasus not only in Tbilisi military school, but also at
elite school, establish led by Russian government for aristocrats’ children.
Teaching Azerbaijani language problems at the institutions established
for children who were taken hostages tram aristocrat Azerbaijanis had been
also investigated.
Keywords. First Russian public schools in Azerbaijan and Caucasus,
ontent of education Tbilisi elite school and tearing Azerbaijani, training of the
hildren taken as hostages and problems of Azerbaijani language tearing
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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ELASTĠK LÖVHƏ, SIXILAN ÖZLÜ MAYE VƏ SƏRT DĠVARDAN
ƏMƏLƏ GƏLƏN HĠDRO-ELASTĠK SĠSTEMƏ TƏSĠR EDƏN
HƏRƏKƏTLĠ YÜKÜN DĠNAMĠKASI HAQQINDA
Məqalədə elastik lövhə, sıxılan özlü Nyuton mayesi və sərt divardan
əmələ gələn hidro-elastik sistemə təsir edən hərəkətli yükün dinamikasına aid
bir məsələnin riyazi qoyuluĢu və həlli verilmiĢdir. Lövhənin müstəvi
deformasiya vəziyyətinə baxılmıĢ və onun hərəkəti elastodinamiyin dəqiq
tənlikləri ilə yazılmıĢdır. Mayenin axımı isə xəttiləĢdirilmiĢ Naviye–Stoks
tənlikləri ilə yazılır. Maye və lövhə arasında sürət və qüvvət vektorlarının
kəsilməzlik Ģərtləri qəbul edilir. Maye və sərt divar arasında isə sızdırmazlıq
Ģərti qəbul edilir. Uyğun sərhəd məsələsi eksponensial Furye inteqral
çevrilməsi tətbiq edilərək həll edilir. Ədədi nəticələr əldə edilir və bu nəticələr
alınan sistem parametrlərinin mayenin axım sürətinə təsirini göstərir.
Açar sözlər: Elastik lövhə, sıxılan özlü maye, hidro-elastik sistem,
hərəkətli yük.
Lövhə – maye tipli hidro-elastik sistemlərin mühüm məsələlərindən biri də
bu sistemlərə təsir edən hərəkətli yüklərin dinamikasının tədqiq edilməsidir. Bu
tədqiqatlarin nəticələrindən üzən körpülərin yaradılmasında və onların üzərində
hərəkət edən maĢınlara qarĢı olan reaksiyalarının hesablamasında istifadə
edilir. Ġndiyə qədər bu sahədə [1–3]-də bir çox araĢdırmalar aparılmıĢdır.
Ancaq bu araĢdırmalarda mayenin lövhəyə olan reaksiyası mayeyə aid hərəkət
tənlikləri həll edilmədən bəzi təqribi və emprik yollarla nəzərə alınmıĢdır.
Daha doğrusu, bu tədqiqatlarda mayenin lövhəyə olan təsiri R  kw düsturu
ilə hesablanır: burada w lövhənin yerdəyiĢdirməsi, k isə qiyməti
təcrübələrdən əldə edilən əmsaldır. Göründüyü kimi, yuxarıda adları qeyd
olunan araĢdırmalar maye dərinliyinin, maye özlülüyünün, mayenin sıxılan
olmasının v.s. kimi xüsusiyyətlərinin lövhəyə təsir edən hərəkətli yükün
dinamiyinə necə təsir etdiyi sualına cavab verə bilməz. Bu xüsusiyyətlərin
yuxarıda deyilən hərəkətli yüklərin dinamiyinə olan təsirini uyğun məsələlərin
dəqiq riyazi qoyuluĢu və qoyulmuĢ məsələlərin dəqiq həll edilə bilməsi və əldə
edilən ədədi nəticələrin düzgün izah edilməsi ilə öyrənmək olar. Məqalədə bu
sahədə olan məsələlərə baxılmıĢ və müstəvi deformasiya vəziyyətində elastik
lövhə, sıxılan özlü Nyuton mayesi ve sərt divardan əmələ gələn hidro-elastik
sistemə təsir edən sabit sürətlə hərəkət edən nöqtəvi yükün dinamikası tədqiq
edilir.
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1. Məsələnin riyazi qoyuluĢu.
ġəkil 1–də sxematik olaraq göstərilən hidro-elastik sistem və ona təsir
edən sabit sürətlə hərəkət edən nöqtəvi yükün dinamiyinin tədqiqi elastiklik
nəzəriyyəsinin və Nyuton özlü mayelərinin dəqiq hərəkət tənlikləri
çərçivəsində aparılır.

ġəkil. 1.
Lövhənin və mayenin nöqtələrinin koordinatları Ģəkil 1-də göstərilən
Ox1x2 koordinat sistemində təyin edilir.
Lövhənin hərəkət tənlikləri xətti elastodinamika nəzəriyyəsi
çərçivəsində aĢağıdakı kimi yazılır:
 ij
xi



1  u j ui
,  ij  ij  2 ij ,  ij  

2  xi x j
t 2

 2u j


 , i; j  1, 2 . (1)



Mayenin hərəkəti isə xəttiləĢdirilmiĢ Naviye-Stoks tənlikləri ilə verilir:

0(1)



2
v j
vi
p(1)
 (1)
(1) vi
(1)
(1)  v j


 (   )
 0,
 0(1)
 0,
t
x j x j xi
x j xi
t
x j



Tij   p(1)   (1) ij  2 (1)eij ,  

1  v v j  2 p (1)
v1 v2
 a0 

, eij   i 
2  x j xi 
x1 x2
 (1)



(2)

[4]-ə görə, ikiölçülü müstəvi axımları ücün (2) tənliklərinin həlli iki 
və  funksiyaları ilə ifadə edilə bilir və bu funksiyalar

  (1)  2 (1)  
1 2 
 1 
  0 ,



a02 t 2 
a02 0(1) t 


2 2

 (1)



,
, (3)





0


t 
x12 x22


tənliklərinin, uyğun olaraq, həllidirlər. Burada  (1) mayenin kinematik özlülüyü
adlanır, yəni (1)   (1) 0(1) .
Mayenin v1 , v2 axma sürətləri və p (1) təzyiqi  və  fuksiyaları ilə
asağıdakı kimi ifadə edilir
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v1 

(1)
 (1)

 
 
, v2 
, p(1)  0(1)    2      . (4)



x1 x2
x2 x1
t 
0(1)


[4]–ə görə  (1)  2 (1) / 3 olduğunu qəbul edəcəyik. Qeyd edək ki,
(1)–(4)-də açıqlaması [5] məqaləsində verilən iĢarələmələrdən istifadə edilir.
Lövhə üzərində, lövhə və maye arasında, maye ilə sərt divar arasında
aĢağıdakı Ģərtlər ödənir:

 21 x

 0 ,  22 x

 21 x

 T21

2 0

2  h

2 0

x2  h

  P0 ( x1  Vt ) ,

,  22 x

2  h

 T22

u1
t

x2  h

x2  h

, v1

 v1

x2  h

x2  hhd

,

u2
t

 0 , v2

x2  h

 v2

x2  hhd

x2  h

,

 0 . (5)

Burada  Dirak delta fuksiyasıdır.
2. Məsələnin həlli metodu
Yuxarıdakı məsələni həll etmək üçün x '1  x1  Vt , x '2  x2 ifadələri
ilə təyin edilən hərəkətli koordinat sisteminə keçilir (aĢağıda üst Ģtrix iĢarəsini
hərəkətli koordinatların üzərində yazmayacayıq). (1) – (4) tənliklərini hərəkətli
() t ve  2 () t 2
koordinatlarda yazdığımızda bu tənliklərdəki
operatorları, uyğun olaraq



ve V 2 2 operatorlarına çevrilir. Eyni
x1
x1
2

V

zamanda, (5)–dəki Ģərtləri hərəkətli koordinat sistemində yazaraq uyğun sərhəd
məsələsinin həll edilməsi üçün x1 koordinatına görə


f F ( s, x2 ) 



f ( x1, x2 )eisx1 dx1

(6)



eksponensial Furye çevrilməsini yuxarıdakı tənliklərə və Ģərtlərə tətbiq edirik.
Axtarılan kəmiyyətlərin orjinalları
1
2



 u1F ; u2F ;11F ; 12F ; 22F ; v1F ; v2F ;T11F ;T12F ;T22F  e

isx1

ds

(7)



inteqralları ilə verilən tərs Furye çevrilməsi ilə əldə edilir. Qeyd edək ki, (6)
çevrilməsini tətbiq etmədən əvvəl aĢağıdakı ölçüsüz koordinatlar ve Furye
çevrilməsi parametrinə keçilir.

x1  x1 h , x2  x2 h , s  sh .
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(6) və (8)–dəkiləri tədbiq edərək (1)-dəki tənliklərdən u1F ve u2F
yerdəyiĢmələrinin Furye çevrilmələri üçün aĢağıdakı tənlikləri alırıq.

Au1F  B

du2 F d 2u1F
du1F
d 2u 2 F


0
Du

B

G
 0,
,
2F
dx2
dx2
dx22
dx22

(9)

(9)-da aĢağıdakı iĢarələmələr qəbul edilmiĢdir

A  X 2  s 2 ( /   2) , B  s( /   1) , D  s 2 ( X 2  1) ,
G   /   2 , X 2  V '2 h2 c22 , c2    .

(10)

AĢağıdakı iĢarələmələri
A0 

BD
AG  B 2  D
A
A2
A
A2
, B0 
, k1   0  0  B0 , k2   0  0  B0 ,
G
G
2
4
2
4

(11)

qəbul edərək (9) tənliklərinin həllini
u2 F  Z1ek1x2  Z2ek1x2  Z3ek2 x2  Z 4ek2 x2 , a1 

u1F  Z1a1e

k1x2

 Z2a2e

k1x2

 Z3a3e

k2 x2

 D  Gk12

 Z 4a4e

Bk12
k2 x2

, a2  a1 , a4  a3

, a3 

 D  Gk22
Bk22

.

(12)

Ģəklində alırıq. (12)-dəki Z1 , Z 2 , Z3 ve Z 4 naməlum sabitlərdir. (1) və (12)dəki ifadələrdən istifadə edərək lövhəyə aid digər kəmiyyətlərin Furye
çevrilmələrinin ifadələrini də alırıq.
Mayeyə aid tənlikləri həll etmək üçün də (6) Furye çevrilməsini tədbiq
edərək və F  sV ' h2F ,  F  sV ' h2 F , V '  V h
ifadələrini diqqətə
alaraq, (3)-dən
d 2 F
dx22



d 2 F
12
 s 2  isN w2  F  0
,
 s2 

1


0

F
2
2
2
 1  i 4 s (3N ) 
dx2
1
w







(13)

tənliklərini əldə edirik. Bu tənliklərin həllini isə

F  Z5e1x2  Z7e1x2 ,  F  Z6e1x2  Z8e1x2 ,

1  s 2 1 

12
1  i 4s 12
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Ģəklində yaza bilirik. Qeyd edək ki, (13)-də  1 

V ' h2
V 'h
ve N w2  (1)
a0


iĢarələmələr qəbul edilmiĢdir. (4) ve (14)-dən istifadə edərək v1F ve v2F
sürətləri üçün aĢağıdakı ifadələri əldə edirik.
v1F  sV ' h Z5se1x2  Z7 se1x2  Z6e1x2  Z8e1x2  ,



x


x

x


x
v2 F  sV ' h  Z51e 1 2  Z71e 1 2  Z6 se 1 2  Z8se 1 2  ,



(15)

(15) və (2)-dəki tənliklərdən istifadə edərək mayeyə aid digər kəmiyyətlərin də
Furye çevrilmələri üçün uyğun ifadələr alırıq. (15)-dəki Z5 , Z 6 , Z 7 ve Z8 -lər
naməlum sabitlərdir. (12) və (15)-dəki naməlum sabitlər (5) – dəki Ģərtlərdən
tapılır və daha sonra
 
1
u1; u2 ;11;12 ; 22 ; v1; v2 ; T11; T12 ; T22   Re   u1F ; u2 F ; 11F ;
2
 

12 F ; 22 F ; v1F ; v2 F ; T11F ; T12 F ; T22 F  eisx1 ds  .


(16)

ifadəsini tədbiq edərək axtarılan kəmiyyətlərin orijinallarını alırıq. Qeyd edək
ki, (16) inteqralları təqribi ədədi üsullarla hesablanır. Bu hesablamalarda (16)dakı məxsusi inteqrallar müəyyən inteqrallarla əvəz edilir və bu müəyyən
inteqrallar [S1*,  S1* ] intervalında hesablanır. S1* -in qiyməti inteqralların
yığılması ilə tapılır. Bundan baĢqa, inteqrallar hesablanarkən [S1*,  S1* ]
müəyyən N sayda kiçik intervallara ayrılır və hər kiçik intervalda inteqralın
hesablanması Qaus inteqrallama metodu ilə 10 düyün nöqtəsindən istifadə
edilərək aparılır. N -nin də qiyməti inteqralların qiymətinin yığılması ilə təyin
edilir.
3. Ədədi nəticələr
Lövhə materialının polad olduğunu fərz edərək və bu materialın
mexaniki xassələri   79 109 Pa,

  94.4 109 Pa , a  235 109 Pa .

b  275 109 Pa , c2  490 109 Pa və   1160 kg m3 -dir. Mayenin isə
Qliserin olduğunu qəbul edək: mexaniki xassələri  (1)  1,393 kg (m  s) ,

  1260 kg m3 ve a0  1459.5 m s . Maye ve lövhə arasında, yeni x2  h da,
mayenin Ox2 oxu istiqamətində axma sürətinin x1  0 nöqtəsindəki
qiymətlərinə yükün hərəkət sürətinin, yəni V -nin, mayenin doldurduğu
zolağın qalınlığının, yəni hd -nin (ġəkil 1) və mayenin özlülüyünün təsirini
göstərən ədədi nəticələri tədqiq edək.
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ġəkil 3.

ġəkil 2.

ġəkil 4.
Bu nəticələr ġəkil 2, 3 və 4-də uyğun olaraq V / h  50(1/s), 100 (1/s) və 500
(1/s) halları üçün verilir. Göründüyü kimi mayenin özlülüyü onun hərəkət
sürətini kiçildir. Bundan baĢqa bu nəticələr göstərir ki, mayenin doldurduğu
zolağın qalınlığı artdıqca mayenin hərəkət sürəti də artır.
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РЕЗЮМЕ
МЕФТУН ИСМАИЛОВ
О ДИНАМИКЕ ДВИЖУЩИХСЯ НАГРУЗОК ДЕЙСТВУЮЩИХСЯ
НА ГИДРО-УПРУГУЮ СИСТЕМУ СОСТОЯЩИХСЯ ИЗ
УПРУГОЙ ПЛАСТИН, СЖИМАЕМАЯ ВЯЗКАЯ ЖИДКОСТЬ И
АБСОЛЮТНО ЖЕСТКАЯ СТЕНА
В статье дано решение и постановка задач относящихся к
динамике движущихся нагрузок действующих на гидро-эластичную
систему состоящую из упругой пластины, и сжимаемой вязкой жидкости.
Рассмотривается плоская деформация в пластине и ее движения
описываются точными уравнениями эластодинамики. Течения же
жидкости описываются с линеаризированными уравнениями НавиеСтокса. Предполагается, что на поверхности раздела между пластиной и
жидкостью выполняются условия непрерывности вектора скорости и
вектора усилия. Крме того, предпологается, что на поверхности жесткой
стены выполняются условия непроницаемости. Соответствующая краево
- контактная задача решается с применением экспоненциального
преобразования Фурье. Получены численные результаты показывающие
влияние параметров задачи на скорость движения жидкости.
Ключевые слова: Упругая пластина, сжимаемая вязкая жидкость,
гидро-упругая система, движущаяся нагрузка
SUMMARY
MEFTUN ISMAILOV
ON THE DYNAMICS OF THE MOVING LOAD ACTING ON THE
HYDRO-ELASTIC SYSTEM CONSISTING OF THE ELASTIC PLATE,
COMPRESSIBLE VISCOUS FLUID AND ABSOLUTE RIGID WALL
In the paper it is presented the mathematical formulation and the
solution to the problem related to the dynamics of the moving load acting on
the hydro-elastic system consisting of the elastic plate, compressible viscous
fluid and rigid wall. The plane strain state in the plate is considered and the
motion of this plate is described with employing of the exact equations of
elastic-dynamics. However, the flow of the fluid is described within the scope
of the linearized Navier- Stokes equations. It is assumed that on the interface
plane between the fluid and plate the continuity conditions of the velocity and
force vectors are satisfied. Moreover, it is assumed the impermeability
conditions on the interface between the fluid and rigid wall. The corresponding
boundary-contact problem is solved by employing the exponential Fourier
transformation. Numerical results illustrated the influence of the problem
parameters on the fluid flow velocity are obtained and presented.
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Key words: Elastic plate, compressible viscous fluid, hydro-elastic
system, moving load.

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor S.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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BEġ TƏRTĠBLĠ DĠFERENSĠAL-OPERATOR HALINDA
KOLMOQOROV TĠPLĠ BƏRABƏRSĠZLĠKLƏR
ĠĢdə aralıq törəmələrin operator-diferensial tənliyin baĢ hissəsinin
norması ilə qiymətləndirmələri olan Kolmoqorov tipli bərabərsizliklər
alınmıĢdır. Hansı ki, onların operator-diferensial tənliklərin həllində böyük
əhəmiyyəti vardır.
Açar sözlər: normal operator, hilbert fəzası, diferensial operator,
aralıq törəmələr
Tutaq ki, A separabel H hilbert fəzasında təyin olunan, spektri


S    : arg    ;0    
10 

bucaq sektorunda yerləĢən və məhdud tərsə malik normal operatordur. Onda
A  UC  CU Ģəklində göstərilə bilər ki, burada U H fəzasında unitar, C isə
özü-özünə qoĢma müsbət-müəyyən operatordur və istənilən x  D(A) üçün
Ax

H

 A x

H

 Cx

H

olur.

Burada

A

A

operatoru

operatorunun

qoĢmasıdır.

L2 R; H  ilə R  (, ) həqiqi ədədlər çoxluğunda sanki hər yerdə

təyin olunan, qiymətləri H hilbert fəzasından olan və R -də kvadratı ilə
cəmlənən, yəni

f

L2  R ; H 


   f t dt
 



H 


2

1

2

olan, f (t ) vektor-funksiyalar çoxluğunu iĢarə edək.



(1)

AĢkardır ki, L2 R; H  orda təyin olunmuĢ və (1) normasını doğuran


 f , g L R;H     f t , g t H dt
2



skalyar hasilə görə hilbert fəzası olar. Məlumdur ki, [ ]

 d 5u

W25 R; H   u : 5 , A5 u  L2 R; H 
 dt

vektor-funksiyalar çoxluğu orda təyin olunmuĢ

296

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2015 № 1

u, v W

5
2

 R; H 

 d 5u d 5 v 
  5 , 5 
 A5 u, A5 v
 dt dt  L2  R; H 





L2  R ; H 

skalyar hasilə görə hilbert fəzasıdır və R -də sanki hər yerdə təyin olunub,
qiymətləri H fəzasından olan u W25 ( R; H ) vektor-funksiyalarının norması

u

W25  R ; H 

 5
 d u
  5
 dt



2

5
 Au
L2  R ; H  



2

L2 ( R ; H )

1

2

düsturu ilə verilir. Qeyd edək ki, burada törəmələr ümumiləĢmiĢ funksiyaların
törəməsi mənasında baĢa düĢülür.
W25 ( R; H ) fəzasında

d 5u
  t A5 u
5
dt

P0 u 

qanunu ilə P0 : W25 ( R; H )  L2 ( R; H ) operatorunu təyin edək, belə ki, burada

t  R   ,0

 5 ,
 t    5
 ,
və   0,   0,    .

t  R  0,  

u(t ) W25 ( R; H ) olduqda A5 j u ( j ) ( j  0,4) ifadələri A operatoruna
görə aralıq törəmələr hesab olunurlar ki, bizim məqsədimiz bu aralıq
törəmələrin normasını P0 u -nun norması ilə qiymətləndirməkdir.
Теоrем. Tutaq ki, A H hilbert fəzasında təyin olunan, spektri


S    : arg    ;0    
10 

bucaq sektorunda yerləĢən və məhdud tərsə malik normal operatordur. Onda
aĢağıdakı qiymətləndirmələr doğrudur:
A 5 j u ( j )
 C j ( ;  :  ) P0 u L ( R; H ) ( j  0,4),
L2 ( R ; H )

2

harada ki,

C0  ;  ;   
C1  ; ;   

16
5

C2  ; ;   

1

1

5

2

1

1

min  , 
5

5





1
,
cos 5

1
1
max   2 ;  2 

  1  sin 5  12 ,

9
9
min   2 ;  2 



2 53
5



1

3
10

2



max  ;  
1
2,



1

sin
5

min  4 ;  4
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1

2 53

C3  ; ;   

5

C4  ; ;   

1

3
10

2

16

1

3
3
max   2 ;  2 

  1  sin 5  12 ,

7
7
min   2 ;  2 



5

1









max  2 ;  2
1
 1  sin 5  2 .
3
3
min  ; 

5 2
5
İsbatı. Əvvəl göstərək ki, ut  W2 R; H  olduqda aĢağıdakı bərabərsizlik
doğrudur:



1

2
2

P0 u

 

L2  R ; H 

 2 sin 5 

1

2

1

d 5u
dt 5

2

2

 

1

2
2

A5 u

L2  R ; H 

L2  R ; H 


(2)

d 5u
dt 5

 

1

2

A5u

L2  R ; H 

L2  R ; H 

(2) bərabərsizliyini isbat etmək üçün

d 5u
P0u  5   t A5u
dt
bərabərliyinin hər tərəfini 



1

2

1

2

(t ) funksiyasına vuraq. Onda alarıq:

1
d 5u
2 5


Au
5
dt

2
1

  2 P0u
L2  R ; H 

2
L2  R ; H  /

.

Burdan isə
1

 P0 u

2

2

L2  R ; H 

 

1

2

d 5u
dt 5

2
1

  2 A5 u
L2  R ; H 

 d 5u

 2 Re 5 , A5 u 
(3)
L2  R ; H 
 dt
 L2  R;H 

2

bərabərliyini alarıq. Hissə-hissə inteqrallamadan sonra alarıq ki,


 d 5u 5 
 d 5u 5 
 5 d 5u 
 5 d 5u 
 5 , A u 
   5 , A u  dt     A u, 5  dt   A u, 5 
dt  H
dt  L  R;H 
 dt
 L2  R;H   dt
H


2

.
Onda

 d 5u 5 
 d 5u 5 
 5 d 5u 
2 Re 5 , A u 
  5 , A u 
  A u, 5 

dt  L  R;H 
 dt
 L2  R;H   dt
 L2  R;H  
2





 5 d 5u 
 5 d 5u 
 5
d 5u 
5
  A u, 5 
  A u, 5 
  A  A u, 5 

dt  L  R;H  
dt  L  R;H  
dt  L  R;H 

2
2
2
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5
1


d 5u 
1 d u 
5 5
5
5 5
5
2
2

  E  A A A u, 5 
  E  A A  A u, 

5 
dt
dt

 L2  R;H  
 L2  R;H 





 E A A



1 5

1

  Au
5

2

L2  R ; H 

 

1

2

d 5u
dt 5

.
L2  R ; H 

A operatorunun spektral ayrılıĢından alırıq ki,





E A A



1 5

5


 Sup 1     2 sin 5 .
  A 


Onda
5
1
 d 5u

1 d u
2 Re 5 , A5u 
 2 sin 5  2 A5u
  2 5
.
(4)
dt L  R; H 
L2  R ; H 
 dt
 L2  R; H 
2
(4)-ü (3)-də nəzərə alsaq (2) bərabərsizliyini almıĢ olarıq. Sonra (2) bərabərsizliyindən istifadə etməklə alarıq:



1

2
2

P0 u

1

L2  R ; H 


1
  sin 2 5  2 A5u



2
L2  R ; H 

  Au

 

1

2

5

2

2

d 5u
dt 5

L2  R ; H 

 

1

2

d 5u
dt 5

2


L2  R ; H 


  cos 2 5  12 A5u

L2  R ; H  

2

2
L2  R ; H 

. (5)

(5) bərabərsizliyindən istifadə etsək alarıq ki,
5

Au




2
L2  R ; H 

1

min  , 
5



5

  12 A5u 



2

1
1
 2 P0 u
2
cos 5

2

 


1

2

 max  1 (t ) 

L2  R ; H 

L2  R ; H 



1



min  , 
10

10





1

2
2

A5 u

L2  R ; H 

1
P0 u
cos 2 5


2
L2  R ; H 

Burdan

A5 u

L2  R ; H 





1

min  5 ;  5



1
P0u
cos 5

bərabərsizliyi alınar, burada C0  ; ;   

L2  R ; H 



1

min  ; 

(5) bərabərsizliyindən asanlıqla alarıq ki,
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 C0  ; ;   P0u
5

5



1
.
cos 5

L2  R ; H  ,

.

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ

1

 Au
2

d 4u
A 4
dt

2

5

L2  R ; H 

2

 

1

2

2

d 5u
dt 5

 1  sin 5  
1

1

2
2

P0 u

L2  R ; H 

L2  R ; H 

,

(6)



 d 4u d 4u 
 d 4u d 4u 
 d 3u d 5 u 
   A 4 , A 4  dt    C 4 , C 4  dt     C 2 3 , 5  dt 
dt
dt  H
dt
dt  H
dt dt  H



L2  R; H 

 C2



d 3u
dt 3


L2  R ; H 

d 5u
dt 5

 A2
L2  R ; H 

d 3u
dt 3

d 5u
dt 5


L2  R ; H 

.

(7)

L2  R ; H 

Həmin üsulla aĢağıdakıları almıĢ olarıq:
2

d 3u
A
dt 3

du
 A
dt

2

4

L2  R ; H 

2

d 2u
A
dt 2

 A5 u

3

du
A
dt

d 5u
 5
dt
L2  R ; H 

L2  R ; H 

2

L2  R ; H 

 A

,

d 4u
dt 4

d 2u
 Au
 A
L2  R ; H 
dt 2

4

5

L2  R ; H 

(8)

L2  R ; H 

,

(9)

.

(10)

L2  R ; H 

3

L2  R ; H 

(7)-(10) bərabərsizliklərini nəzərə alıb, (6) bərabərsizliyini tətbiq etsək qalan
tələb olunan qiymətləndirmələri aĢağıdakı kimi alarıq:
1.

2

du
A4
dt

 Au
5

L2  R ; H 

3

2

L2  R ; H 

d 2u
 A5 u
 A3 2
L2  R ; H 
dt

d 5u
dt 5

d 4u
 A5 u 2  A 4
L2  R ; H 
dt
L  R;H 

1

3

2

1

3
2 d u
 A 3
dt
L R;H 
4

2

1

d 5u
5
2
 Au
 5
L2  R ; H 
dt

4

3

L2  R ; H 

3

8

2

L2  R ; H 

1
8

du
 A
dt
4

L2  R ; H 



.
L2  R ; H 

Burdan alarıq ki,   0 istənilən ədəd olduqda

du
A4
dt

2

L2  R ; H 

  1 d 5u
  2 5

dt


 


 d 5u
5 2


Au
  5
L2  R ; H  
dt





L2  R ; H  

2

4

1

5

max  ;  

min  4 ;  4



1



 5 max  15 t   1
 
   2 A5u
4

min  5 t  
L2  R ; H  

2

5

1

    2 A5 u


Yunq bərabərsizliyini tətbiq etsək alarıq:
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L2  R ; H  

2

4

5

4

5
 

L2  R ; H  

2

 1  1 d 5u
 4  2 5

dt





L2  R ; H  

2

1

5
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max  ;  

min  4 ;  4
L2  R ; H 

2

du
A
dt
4





 4 1

 2 A5 u
 5


5
1
1 d u
 4  2 5
5
dt
L2  R ; H 

2




L2  R ; H  
.

2

1
4
1
 4 , yəni   4 5 olsun. Onda
5
5

Ġndi   0 ədədini elə seçək ki,

(6) bərabərsizliyini nəzərə alsaq alarıq ki,

4 5 max  ;  
1
1


 1  sin 5   2 P0 u
4
4
5 min  ; 
4

2

du
A
dt
4



L2 ( R ; H )

2



4 5 max  ;  
1

 1  sin 5  P0 u
5 min  9 ;  9
Burdan alarıq ki,



L2  R ; H 

4



A4

du
dt

2



L2  R ; H 

.

 12 ;  12 
max
16 5

  1  sin 5  12 P u
 1 
0
9
9
5 2 min  2 ;  2 


1

L2  R ; H 

L2  R ; H 

 C1  ; ;  ; P0 u

L2  R ; H 

,
1
max   2 ;  2 

  1  sin 5  12 .

9
9
min   2 ;  2 


1

C1  ;  ;   

burada

16
5

2.

2
3 d u
A 2
dt

2

L2  R ; H 

du
 A4
dt

d 5u
 Au
 5
L2  R ; H 
dt

3

1

1

5

2

d 5u
 5
L2  R ; H  dt

d 5u
5
 Au
 5
L2  R ; H 
dt
L  R;H 

1

3

4

du
 A
dt

5

4

L2  R ; H 

1

L2  R ; H 

2

4

9

 A5 u

8

L2  R ; H 

L2  R ; H 



d 5u
dt 5

2

4

3
2 d u
A 3
dt

 A3

L2  R ; H 

1

2



L2  R ; H 

1
8

d 2u
dt 2

.
L2  R ; H 

Burdan alarıq ki,
 d 5u
3 d u
5



A 2
 A u
  5
L

R
;
H

2
 dt
dt L  R; H  
2

2

2

3

2

5

2




 5 max  2 ;  2
 
 min  3 ;  3
L2  R ; H  

2




2
 1


   2 A5 u

L

R
;
H

2



3

5

Yunq bərabərsizliyini   0 olduqda tətbiq etsək alarıq:
2

A3

d u
dt 2



2


L2  R ; H 







max  ; 
min  3 ;  3

max  2 ;  2
min  3 ;  3

2

2

   3
  5

   1
  

2

1

2

1

 2 A5 u

 2 A5 u




L2  R ; H  

2

2
L2  R ; H 
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3

5

  1 d 5u
 2

dt 5


5

  3   12 d u

dt 5


2 3  12

5

2

5
 ..

L2  R ; H  

2

2

5
 

L2  R ; H  
2

d 5u

5
.
dt
L2  R ; H  
2
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1

35
2 3



,
yəni
olduqda (6) bərabərsizliyini nəzərə alsaq
1
5
5 2
2 5
3

d 2u
A 2
dt

1



3

2 53
5

L2  R ; H 

1

3
10

max  ;  
1
 1  sin 5  2 P0 u
4
4
min  ; 





2



alarıq, burada C 2  ;  ;  ; 

2

1

3

5

5
3.

2

d 3u
A2 3
dt

L2  R ; H 

d 5u
 5
L2  R ; H  dt

du
 A4
dt
1

d 4u
 A5 u 4  A 4
L2  R ; H 
dt

d 5u
 5
dt
L  R;H 

3

1

3
10



2

 C 2  ;  ;   P0 u

L2  R ; H 





1

d 2u
 A5 u 2  A3 2
L2  R ; H 
dt
L  R;H 

d 5u
 A5 u 4  5
L2  R ; H 
dt

L2  R ; H 

9

du
A2 3
dt

2

L2  R ; H 

  A5u


5

1 d u
  2  2 5

dt


2
L2  R ; H 




L2  R ; H  

2

3

5

 


2

5  d 5u

 dt 5





3




 5 max  3 ;  3
 

min  2 ;  2
L2  R ; H  

2

max  3 ;  3

min  2 ;  2

   2
  5

1

3

 Au
2

2
L2  R ; H 

d 5u
dt 5


L2  R ; H 

1
8

2

L2  R ; H 

d 3u
 A2 3
dt
L  R;H 

   1
  

5



8

Yunq bərabərsizliyini tətbiq etsək alarıq ki,   0
olduqda
3

2

L2  R ; H 

2

3

2

L2  R ; H 

max  ;  
1
 1  sin 5  2 .
4
4
min  ; 
1

4

2

3

istənilən ədəd
2

5
 
 2 A5 u

L2  R ; H  
1

2

3 2  12 d 5 u


5
dt 5


.

L2  R ; H  

2

1

2 5
3 2

, yəni   1 olduqda (6)-nı nəzərə alsaq alarıq ki,
5
5 3
35
3

3
3
max   2 ;  2 
d u
2 3

  1  sin 5  12 P u
A2 3


0
1
7
7
2
dt

2
2 
5
min

;



L2  R ; H 


3
3
3
1
max  2 ;  2 
2 5 3 10

  1  sin 5  12 .

burada C3  ; ;   
1
7
7
5 2
min  2 ;  2 


3

4.

A

1

5

3
10

d 4u
ifadəsinin normasını qiymətləndirək:
dt 4
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2

d 4u
A 4
dt

3
2 d u
 A
dt 3

L2  R ; H 

d 5u
 5
dt
L  R;H 
2

3

d 5u
5
4
 Au
 5
L2  R ; H 
dt
1

1

2
3 d u
 A 2
dt

2

L2  R ; H 

4

1

d 5u
 5
dt
L2  R ; H 

du
 A4
dt
L  R;H 
2

2

d 5u
5
8
 A u
 5
L2  R ; H 
dt
3

L2  R ; H 

3

2

L2  R ; H 

3

2



L2  R ; H 

d 4u
 A 4
dt

1
8

L2  R ; H 

.
Burdan alarıq:
2

4

A

 0
4

d u
A 4
dt

d u
dt 4

L2  R ; H 

4

4



max  4 ;  4

min  ;  

1
5 4
d 4u
A 4
dt



1
max  ;   1

  4  2 A5u
min  ;    

L2  R ; H 



  

1

 Au

 5 4




4

L2 ( R ; H )

 1  sin 5  

4 5 max  4 ;  4


5 min  ;  

1

2

5

2

L2  R ; H 

5

5

1 d u
   2 5

dt


4  12 d 5u


5
dt 5




L2  R ; H  

2

`4

5




. .

L2  R ; H  

2

P0 u


L2  R ; H 

   

1




2
2

5

Au

L2  R ; H 

 

1

2

d 3u
dt 3





 16 2 5 max  4 ;  4



 5
min  ;  
L2  R ; H  

2

2
2

L2  R ; H 

Buradan alarıq:

d 4u
A 4
dt

1




L2  R ; H  

`1

2

4
1
, yəni   4 5 olduqda (6)-nı nəzərə alsaq alarıq ki,
5

2

1

4

 5


L2  R ; H  
.

2
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Teorem isbat edildi.
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РЕЗЮМЕ
АБУЛЬФЕЗ МАМЕДОВ
НЕРАВЕНСТВА ТИПА КОЛМОГОРОВА В СЛУЧАЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПЯТОГО ПОРЯДКА
В работе получены неравенства типа Колмогорова, оценивающие
промежуточные производные через норму главной части операторнодифференциального уравнения, которые имеют большое значение при
решении операторно-дифференциальных уравнений.
Ключевые слова: нормальный оператор, гильбертово прострaнствo, дифференциальный оператор, промежуточные производные
SUMMARY
ABULFEZ МAMMADOV
KOLMOGROV TYPE UNEQUALĠTĠES ĠN FĠVE COMPONENT
DĠFERENTĠAL-OPERATOR
Mainly the evaluation of unequality of Kolmogrov type of the interval
reproduction of operator-differential equation of the rate said to be main was
succeeded in the article and doubtless they are of great importance in solution
of the operator-differential equations respectively.
Key words: normal operator, hilbert space, differential equation,
interval reproduction.
(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor S.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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MÜƏLLĠFLƏRĠN NƏZƏRĠNƏ
Elmi toplumuz filologiya, tarix, beynəlxalq münasibətlər, coğrafiya, iqtisadiyyat,
riyaziyyat, pedaqogika və psixologiya elmləri üzrə aparılan və indiyədək çap olunmamıĢ
yüksək elmi səviyyəli araĢdırmaların nəticəsi olan məqalələr qəbul edilir.
Çapa təqdim olunan məqalələrə qoyulan tələblər:
1.
Redaksiyaya təqdim olunan məqalələrin həcmi 10 səhifədən artıq olmamalıdır.
2.
Məqalənin həmmüəlliflərinin sayının üçdən artıq olması arzuolunmazdır.
3.
Məqalənin keyfiyyətinə, orada göstərilən faktların səhihliyinə bilavasitə müəllif
cavabdehdir.
4.
Təqdim olunan məqalənin 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 əvvəlcə Azərbaycan dilində,
sonda 2 dildə (ingilis və rus dillərində) xülasələri verilir. Ġngilis və rus dilllərindəki
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 sözü keçməməklə açar sözlər yazılır.
“Açar sözlər” söz birləĢməsi qalın hərflərlə yazılır.
Xülasələr və ədəbiyyat siyahısı 1, məqalənin mətni isə 1,5 interval ara ilə
yazılmalıdır.
Mövzu ilə bağlı mənbələrə istinadlar olmalıdır və istifadə olunmuĢ ədəbiyyat
siyahısı yazıldığı dildə “12”pt ölçülü, 1 interval ara ilə “kursivlə”, 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, kafedraların rəhbərinin 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 Ģirftində yazılaraq kompakt diskdə (CD) və A4 vərəqində təqdim olunmalıdır.
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