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AQRAR SAHƏDƏ LĠZĠNQ MÜNASĠBƏTLƏRĠ 

 
Azərbaycan Respublikasında bazar iqtisadiyyatının inkiĢafı, investisiya 

fəaliyyətini fəallaĢdırmıĢ və onun yeni formalarını meydana gətirmiĢdir ki, 
bunun da ən səmərəli və perspektiv formalarından biri lizinqdir. 

Ölkənin aqrar sektorunda yaranan lizinq münasibətlərinin iqtisadi sə-

mərəliliyinin tədqiqi, habelə bu münasibətlərinin geniĢləndirilməsi və təkmil-
ləĢdirilməsi üzrə tədbirlərin axtarıĢının aktuallığı da bu amillərlə Ģərtlənir. 

Açar sözlər: investisiya fəaliyyəti, lizinq, audit, əmtəə istehsalçıları, 
maliyyə icarəsi 

 
Lizinq termini ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümədə-icarə, 

icarəyə götürmək deməkdir və malların uzunmüddətli istifadəsi üçün icarə-

yə verilməsinə əsaslanan sövdələĢmələri bildirir. Lizinq sahibkarlıq fəaliy-
yətinin formalarından biri olmaqla özünün iqtisadi məzmununa görə bir-
baĢa investisiyalara aiddir və xarakterik cəhəti odur ki, lizinq alan lizinq 
verənə maddi və pul formasında həyata keçirilən investisiya xərcləri (mə-

srəfləri) və muzd ödəyir. Лизинг-истещлакчынын сифариши ясасында ямлакы сатын 
алмагла ону истещлакчыйа орта вя узун мцддятя иcаряйя вермяк мягсяди иля 
щяйата кечирилян хидмят нювцдцр. Тякрар истещсал гануну юзцнц онда эюс-
тярир ки, нормал игтисади шяраитдя ясас вясаитлярин дяйяри там бярпа олунур, 
онларын даим техники йенилянмяси цчцн имканлар йарадыр. Йцксяк елми-тех-
ники ингилаб дюврцндя амортизасийа хярcляри ясас вясаитлярин эениш тякрар ис-
тещсалы цчцн мянбя кими хидмят едя билiр. Ясас вясаитлярин тякрар истещсалы-
онларын йениляринин алынмасы, дяйишдирилмяси, модернляшдирилмяси, фяалиййятдя 
олан вясаитлярин ясаслы тямири кими фасилясиз бир просесдир. Тяcрцбя эюстярир 
ки, яксяр кянд тясяррцфаты вя емал мцяссисяляри ясас вясаитляри комбиня едил-
миш цсулла, йяни ейни заманда щям тямир, щям дя модернизасийа етмякля 
(реконструксийа) щяйата кечирирляр. Бязян дя ейни вахтда ясаслы тямир вя cари 
тямир iĢləri апарырлар. Ясас вясаитлярин тякрар истещсалы цчцн хярcляр, истещсал 
олунмуш мящсулун майа дяйяриня (тямиря хярcляр) вя йахуд онларын илкин 
хярcляринин артымына аид едилир (ясаслы хярcляря). Arenda мцнасибятлярин ся-
мяряли малиййяляшдирмя методу olan инвестисийа фяалиййятиndə əсас фондла-
рын тякрар истещсалы аренда вя лизинг йолу иля щяйата кечириля биляр: 
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- Аренда – бу, мцлкцн мцвяггяти истифадяси цчцн ясас вясаитлярин ди-
эяр субйектя - арендатора верилмясидир. Тяряфляр арасындакы обйект цзря 
мцнасибятляр аренда мцгавиляси ясасында мцяййянляшдирилир. Аренда мцга-
вилясиндя ики тяряф иштирак едир: - арендайа верян - ясас вясаитлярин сащиби, он-
ларын юдямя шярти иля мцвяггяти истифадяйя верян; - арендатор - ясас вясаит-
ляри олан, тяйината вя йа мцгавиляйя уйьун оланларын юз мягсядляриня мц-
насиб истифадячиси. Аренда мцгавилясиндя аренданын формасы вя аренда 
юдянишинин мигдары, мцддяти вя онун юдянилмя шяртляри юз яксини тапмалы-
дыр. Даща чох йыьылмыш форма - юдямя мябляьинин дягиг мцяййян едилмяси, 
арендайа эютцрцлмцш ясас фондларын дяйяриня эюря щесабланмасыдыр. Аре-
нда юдямяк цчцн пул олмадыгда аренда юдямялярини мящсулун бир щисся-
сини арендайа веряня вермякля юдямяк олар. Аренда мцгавиляси шяртляриндя 
арендайа эютцрян шяхся сащибкар кими щцгуги щагг вериля биляр, йяни ясас 
вясаитлярин сатын алмасы кими. Арендайа эютцрцлмцш ясас вясаитлярин сатын 

алынмасы – мцддятля юдямя шярти иля сатыналмадыр (3). 
-Аренда мцнасибятляринин сямяряли малиййяляшдирмя методу инвестиси-

йа фяалиййяти - лизингдир. Лизинг-истещлакчынын сифариши ясасында ямлакы сатын 
алмагла ону истещлакчыйа орта вя узун мцддятя иcаряйя вермяк мягсяди иля 
щяйата кечирилян хидмят нювцдцр. Иcаряйя верян (лизинги верян) тяряфиндян 
иcарядар (лизинг алыcысы) цчцн истещсал мягсяди иля иcаря мцгавиляси мцддя-
тиндя мцлкиййят щцгугунун сахланылмасы шяртиля машын, аваданлыг вя диэяр 
инвестисийа тяйинатлы ямтяялярин узун вя орта мцддятя иcарясидир.  

Лизинг - бу, еля бир аренда нювцдцр ки, о, кредитля охшарлыьа маликдир. 
Диэяр аренда нювляриндян фяргли олараг, бурада арендайа истифадя цчцн ис-
тисмарда олан ясас васитяляр дейил, йени, лизинг компанийасы тяряфиндян 
лизинг алыcысына истифадя цчцн хцсуси алынмыш ясас васитяляр верилир. Лизингин 
диэяр аренда нювляриндян ясас фярги ондан ибарятдир ки, бурада билаваситя 
цч тяряф иштирак едир:  

- лизинг верян (арендайа верян) ясас васитяляри юз мцлкиййятиня алмыш 
вя онлары мцвяггяти олараг юдямя шяртиля арендайа веряндир; 

 - лизинг алыcысы (арендайа алан) ясас васитяляри ялдя етмякля истифадя 
етмяйя мараглы олан мцяссися вя йа сащибкар;  

- сатыcы гисминдя, адятян, ваcиб мцлкиййяти (тракторлар, кянд тясяррц-
фаты машынлары, аваданлыглар, няглиййат вясаитляри) истещсал едян чыхыш едир. 

Азярбайcан Республикасында малиййя лизинги вя йа там хярcи юдянил-
мякля лизинг даща эениш йайылмышдыр. Мцгавиля вахты йекунлашана гядяр 
ясас фондлар там шякилдя амортизасийа олунур вя лизинги верян, лизинг юдя-
мяляринин щесабына онун дяйярини вя йа дяйярин бюйцк щиссясинин явязини 
ала билир. Малиййя лизингинин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бу щалда арен-
да мцддяти ясас васитялярин хидмят вахты иля ейни вахта дцшцр. Яэяр лизинг 5 
- 20 ил мцддятиня узунмцддятли арендадырса лизинг, ортамцддятли аренда-
дырса (1-5 ил) хайринг, гысамцддятлидирся (1 ил) рейтинг адланыр. Гысамцддятли 
аренда заманы эютцрцлмцш техниканын алынмасы нязярдя тутулмур. Лизинг 
ямялиййатынын щесабына мцяссисяляр тез вя минимал инвестисийа риски иля физики 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

14 

вя мяняви кющнялмиш ясас вясаитлярин дяйишилмясиня наил олурлар. Тяряфлярин 
мцнасибятляри лизинг мцгавиляси иля мцяййян олунур. Лизинг мцгавиляси – ли-
зинг хидмятинин щяйата кечирилмяси цзря тяряфляр (сатыcы, лизинг мцяссисяси вя 
иcрачы) арасында баьланмыш мцгавилядир. Бу мцгавилялярдя бязи шяртляр эюс-
тярилир: мцгавилялярин мябляьи вя фяалиййят мцддяти, иcаря щаггынын юлчцсц, 
фаиз дяряcяси, тядиййялярин дюврилийи, иcаря мцддяти битдикдян сонра ямлакын 
галыг дяйяри, лизинг ширкятиня эери гайтарылмасы вя йа мцгавилянин фяалиййяти 
битдикдян сонра иcаряйя эютцрцлмцш ямлакын сатын алынмасы. Мцгавилянин 
фяалиййят эюстярдийи дюврдя иcаряйя верилмиш ямлакын мцлкиййят щцгугу ли-
зинг истифадячисиня мяхсусдур. Лизинг мцгавилясиня эюря тядиййяляр пул, 
компенсасийа вя гарышыг формайа малик ола биляр. Бу заман щесабламалар 
авансын (депозитин) юдянилмяси иля тясбит олунмуш цмуми мябляь цзря (тя-
ряфлярин разылыьы иля мцгавилядя тясбит олунмуш мябляь мцгавилянин фяалиййят 
эюстярдийи бцтцн мцддят ярзиндя юдянилир) нязярдя тутулур ки, бундан 

сонра галан мябляь разылашдырылмыш мцддятя щисся - щисся юдянилир (3). 
Башга сюзля, лизинг ямлакын тяcилилик, гайтарылмаг вя юдямяк шярти иля 

мцвяггяти истифадяйя верилмясинин ясас фондларла, хцсусиля, онун актив щис-
сяси олан аваданлыгла ямтяя кредитидир. Maliyyə icarəsi və lizinq münasibət-
ləri zamanı beynəlxalq uçot metodologiyası ilə təsərrüfat həyatının digər 
hissələri kimi, müstəqil peĢə təĢkilatlarının və presedent hüququnun təsiri 
altında onların dürüst və obyektiv təqdim edilməsinə nail olmaq üçün ha-
mılıqla qəbul olunmuĢ normalardan kənarlaĢmağa icazə verir. Buna görə 

lizinq sövdələĢmələri barədə informasiyaların dürüstlüyü konsepsiyası iqti-
sadi məzmunun hüquqi forma, informasiyaların dürüstlüyü konsepsiyası 
iqtisadi məzmunun hüquqi forma, neytrallıq və yoxlamanın mümkünlüyü 
prinsipi üzərində üstünlüyü prinsipinə riayət olunmasını nəzərdə tutur [2]. 

Azərbaycan Respublikasında da bazar iqtisadiyyatının inkiĢafı, in-
vestisiya fəaliyyətini fəallaĢdırmıĢ və onun yeni formalarını meydana gətir-

miĢdir ki, bunun da ən səmərəli və perspektiv formalarından biri lizinqdir. 

Ġqtisadiyyada yeni hadisə olan lizinq özünün təĢəkkül mərhələsindədir. 

Ġndiyədək həm ümumiqtisadi mənada, həm də ayrı-ayrı sahələr, o cümlədən 

aqrar-sənaye kompleksi kəsiyinə lizinq münasibətlərinin reallaĢdırılması ilə 

bağlı xeyli nəzəri və praktiki məsələlər vardır. Ölkədə lizinqin inkiĢafı ba-
zar dəyiĢiklikləri fonunda baĢ verir ki, bu da kənd təsərrüfatında təsərrü-

fatçılığın yeni təĢkilati-hüquqi forma və Ģərtlərinin meydana gəlməsi, sahə-

lərarası əmtəə dövriyyəsi münasibətlərinin tarazlığının pozulması və kənd 
təsərrüfatı müəssisə və təĢkilatlarının kredit qabiliyyətlərinin azalmasında 
özünü göstərir. 

Ölkənin aqrar sektorunda yaranan lizinq münasibətlərinin iqtisadi 
səmərəliliyinin tədqiqi, habelə bu münasibətlərin geniĢləndirilməsi və tək-
milləĢdirilməsi üzrə tədbirlərin axtarıĢının aktuallığı bu amillərlə Ģərtlənir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, lizinqin səmərəli inkiĢafı və yayılması bu proses 
üzərində lazımi nəzarət olmadan mümkün deyildir, bu da lizinq münasi-
bətlərinin daxili və kənar auditinin elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢ təĢkili və 
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metodikasının yoxluğu ilə ləngidir. Digər fəaliyyət növlərinin auditinin me-
todikasının və onlara uyğun gələn alətlərin sadəcə uyğunlaĢdırılması lizin-
qin xüsusiyyətlərini nəzərə almadan səmərəsizdir, düzgün rəy verilməməsi 
riskini artırır. Lizinq əməliyyatlarının auditin təĢkilinin və metodikasının 
səmərəli sisteminin yoxluğu isə auditinin keyfiyyətini və mötəbərliyini Ģüb-
hə altına alır. Hazırda kənd təsərrüfatında lizinq mexanizminin təĢkili və 
fəaliyyəti, lizinq əməliyyatlarının istifadəsindən iqtisadi səmərəliliyin mü-

əyyən edilməsi məsələləri kifayət qədər iĢlənilməmiĢ sahələrdən biridir. 
Lizinq münasibətlərinin reallaĢdırılması metodları, ASK-da lizinq inkiĢaf 
qanunauyğunluqları, habelə lizinqin kənd təsərrüfatı istehsalının iqtisadi 
səmərəliliyinə təsiri məsələləri araĢdırılmıĢdır. Belə ki: 
-  Azərbaycanın aqrar-sənaye kompleksində lizinq münasibətlərinin inki-

Ģafının obyektiv əsasları və perspektiv mərhələləri müəyyən edilmiĢdir; 
- regional lizinq fondlarının yaradılması əsasında ölkənin aqrar-

sənayekompleksində lizinqin inkiĢafı əsaslandırılmıĢ, həmin fondların 
formalaĢdırılmasının və fəaliyyətinin metodoloji əsasları iĢlənib hazır-
lanmıĢdır; 

-   lizinq müqaviləsinin tərtib edilməsinin xüsusiyyətləri öyrənilmiĢ və kənd-
təsərrüfatında istifadə edilə bilmək üçün universal lizinq (maliyyə icarə-

si) müqaviləsinin layihəsi iĢlənib hazırlanmıĢdır; 
-  əsas fondların aktiv hissəsinə investisiyaların həyata keçirilməsi zaman 

kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçıları tərəfindən lizinqdən istifadənin mü-

qayisəli iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsinin metodikası iĢlənib 
hazırlanmıĢdır; 

-  lizinq əməliyyatları subyektlərinin kənar və daxili auditinin təĢkili üzrə 
tövsiyələr verilmiĢdir; 

-  lizinq verənin və lizinq alanın kənar və daxili auditinin keçirilməsinin 
metodikası iĢlənib hazırlanmıĢdır [1]. 

Lizinq əməliyyatlarının uçotunun müqayisəliliyi probleminin həlli 
bilavasitə Azərbaycan uçot sistemində iqtisadi məzmunun hüquqi forma 
qarĢısında üstünlüyü prinsipinin reallaĢdırılmasından asılıdır. Lizinq 
sövdələĢmələri üzrə hesabatın formalaĢdırılması da daxil olmaqla, sonrakı 
uçot prosedurlarının hamısı məhz bundan asılıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ДИЛСУЗ ГАСЫМОВ 

ЛИЗИНГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ 

Развитие рыночной экономики в Азербайджанской Республике ак-

тивизировало инвестиционную деятельность и вывело на арену новые ее 

формы, самой эффективной и перспективной формой корой является ли-

зинг. 

Актуальность исследования экономической эффективности лизин-

говых отношений возникающих в аграрном секторе страны, а также по-

иска мер расширения и совершенствования этих отношений обуславлива-

ется этими факторами. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, лизинг, аудит, то-

варопроизводители,финансовая аренда 

 

SUMMARY 

DILSUZ GASIMOV 

 LEASING RELATIONS IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY 

The development of a market economy in the Republic of Azer-
baijan has stepped up investment activity and brought new forms to 
the arena; leasing is the most effective and promising form. 

The relevance of the study of the economic efficiency of leasing 
relations arising in the agricultural sector of the country, as well as the 
search for measures to expand and improve these relations is determi-
ned by these factors. 

Key words: investment activity, leasing, audit, commodity pro-
ducers, financial lease   
 
 

 

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA SAHĠBKAR QADINLAR: 

REALLIQLAR VƏ ĠNKĠġAF PERSPEKTĠVLƏRĠ 
 

Son illər qadınların artan dinamika ilə iĢ dünyasına daxil olması və iĢ 

dünyasında daha fəal rol alaraq təĢəbbüskarlıq göstərmələri inkiĢaf dövrünü 

yaĢayan Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün ―strateji‖ əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, 

istər elmi mühitdə, istərsə də iĢ dünyasında istifadə edilməyən potensialın real-

laĢdırılması, regionların inkiĢaf səviyyəsindəki fərqlərin aradan qaldırılması, 

yeni iĢ yerlərinin yaradılması və qadın məĢğulluğunun təmin edilməsi yolların-

dan birinin qadın sahibkarlıq fəaliyyətinin təĢviq edilməsi olduğu qeyd edil-

məkdədir. Belə ki, dinamik, müstəqil, özünə inamlı, rəqabətçil, məqsədyönümlü 

və s. kimi fərdi xarakterik xüsusiyyətlərə malik qadınların iqtisadi həyatda qar-

Ģı cinsin yanında yer almasını təmin edəcək dövlət siyasətinin həyata keçiril-

məsi ilə onları sosial-iqtisadi inkiĢafa təsir göstərəcək potensial gücə çevirmək 

mümkündür.  

Bununla yanaĢı, qeyd edək ki, qadınlar həyata keçirdikləri sahibkarlıq və 

ya iĢgüzar fəaliyyətlərində mühüm maneələrlə qarĢılaĢır və çətinliklərlə üzlə-

Ģirlər. Məqalədə Azərbaycan reallıqları çərçivəsində sahibkar qadın anlayıĢı 

və onun özünəxas xüsusiyyətləri, qadınları sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul ol-

mağa sövq edən səbəblər, qadın sahibkarlığının təzahür formaları, sahibkar 

qadınların fəaliyyətlərində qarĢılaĢdıqları maneələr və onların sosial-iqtisadi 

inkiĢafa verdikləri töhfələr nəzəri cəhətdən araĢdırılmıĢdır.  

Açar sözlər: sahibkarlıq, sahibkar qadınlar, sahibkar qadınların xüsu-

siyyətləri, qadın sahibkarlıq fəaliyyətinin növləri, sahibkar qadınların 

qarĢılaĢdıqları maneələr və fürsətlər 

 

Sahibkar qadın (qadın sahibkarlığı) anlayıĢı və onun özünəxas xüsusiyyətləri 

Klassik iqtisadçılar sahibkarlıq anlayıĢını risk və gəlirlə bağlı olaraq də-

yərləndirirlər. Bu yanaĢmada sahibkarlar istehsal prosesindəki risk amilinə qar-

Ģılıq gəlir əldə etmək məqsədilə istehsal amillərindən istifadə edirlər [1]. 

Klassik iqtisadçılara görə, istehsal riskinə və satıĢ prosesindəki qeyri-müəy-

yənliyə baxmayaraq iĢ qüvvəsi, torpaq və kapital amillərini bir arada toplayan 

və istehsal prosesinə daxil edən insanlara təĢəbbüskar insanlar və ya sahibkar 

deyilir. BaĢqa sözlə desək, təĢəbbüskarlıq termini və ya sahibkarlıq anlayıĢı 

insanların risk alma, fürsət ardınca qaçma və bu fürsətləri həyata keçirməklə 

yenilik etmə səyinə bütövlükdə verilən addır. 

mailto:ceyhunilhamoglu@gmail.com
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Ġqtisadi ədəbiyyatlarda sahibkar qadınlar anlayıĢı (qadın təĢəbbüskarlığı) 

ilə bağlı aparılan araĢdırmalara nəzər yetirdikdə, verilən təriflərdə aĢağıdakı 

ortaq nöqtələrin olduğunu söyləyə bilərik: evdən kənar bir məkanda, öz adına 

açdığı gəlir gətirən bir iĢi olan, qurduğu iĢdə təkbaĢına və ya çalıĢdırdığı digər 

iĢçilərlə birlikdə iĢləyən, sahibi olmaq Ģərti ilə ortaqlıq quran, biznesi ilə əla-

qədar olaraq müxtəlif özəl Ģirkətlərlə təmas yaradan, biznesinin gələcəyi ilə 

bağlı planlar quran, biznesindən əldə etdiyi gəlir və investisiya qoyuluĢları 

üzərində söz sahibi olan, biznesi adına bütün riski öhdəsinə götürən qadın [2]. 

Bu nöqteyi-nəzərdən təhsil aldığı sahə üzrə heç bir riskə getmədən öz peĢəsini 

icra edən qadınlar sahibkar qadın olaraq qəbul edilmirlər.  

Fikrimizcə, sahibkar qadın anlayıĢının mahiyyətini daha aydın baĢa düĢ-

mək üçün aparılan araĢdırmalar nəticəsində müəyyənləĢdirilmiĢ qadın sahib-

karlara xas xüsusiyyətləri sadalamaq kifayətdir. Bu spesifik xüsusiyyətlər 

aĢağıdakılardır: 

 dinamiklik; 

 müstəqillik; 

 özünə inam; 

 rəqabət aparan və ya bəhsləĢməyi sevən; 

 məqsədyönlü. 

Bununla yanaĢı, sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən qadınlara risk et-

mə, Ģəxsi iĢinə nəzarət etmə kimi xüsusiyyətlər də xasdır. 

Bildiyimiz kimi, sahibkarlıq fəaliyyəti mühüm sosial-iqtisadi dəyərə ma-

likdir. Sahibkar qadınların fəaliyyətinin və ya qadın təĢəbbüskarlığının dövlət 

tərəfindən dəstəklənməsi altında yatan səbəblərin sosial-iqtisadi baxımdan qiy-

mətləndirilməsinə 3 fərqli yanaĢma mövcuddur: böyümə, iĢ yaratma və yox-

sulluğu azaltma yanaĢması [3].   

 Böyümə yanaşması – sahibkar qadınları bir bütün olaraq ələ alır və iqti-

sadi böyümənin əsası kimi göstərir.  

 İş yaratma yanaşmasının əsasını iĢsizlik problemi ilə mübarizədə 

sahibkar qadınların fəaliyyətinin dəstəklənməsi təĢkil edir. 

 Yoxsulluğu azaltma yanaşması evdar qadınların iĢləmədiyi az gəlirli ai-

lələrin həyatlarını idarə edə bilməsi nöqteyi-nəzərindən onların Ģəxsi iĢlərinə 

sahib olması amilinə əhəmiyyət verir. 

 Qadın sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi altında yatan müxtəlif, 

fərqli səbəblər dövlətin apardığı sosial siyasətə siraət etməkdədir. Qeyd edək 

ki, müasir dövrümüzdə öz aktuallığı ilə seçilən Gender problemi də öz baĢlan-

ğıcını bu siyasətdən götürür. Avropa Birliyinin iĢ qüvvəsi bazarındakı həyata 

keçirdiyi siyasət əsasən iĢ yeri yaratma siyasi xəttinə dayanaraq qadınları tə-

Ģəbbüskarlıq göstərərək Ģəxsi iĢlərini qurmalarına təĢviq etməkdə və qadınların 

faydalanması üçün bu məqsədə xidmət edən proqramlar hazırlamaqdadır.  

 ABġ və Kanada da isə iqtisadi böyümə səbəbinə dayanan yanaĢma aĢağı 

gəlirli mikro-qadın sahibkarlardan əlavə daha böyük biznesmenlərin qarĢılaĢdı-

ğı riskləri nəzərdən keçirir. Xüsusən inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə və ġərqi 

Avropa ölkələrindəki qadınların Ģəxsi iĢində çalıĢmalarını dəstəkləyən bir çox 
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proqram yoxsul və müdafiəsiz qadınları hədəfləyərək onların maliyyə müstə-

qilliyinə nail olmalarını və yoxsulluğun, eyni zamanda, iĢsizliyin azaldılmasını 

hədəfləyir. Bu nöqtədə qarĢıya çıxan ən mühüm problem bu proqramların 

mövcud mühitə uyğun olaraq düzgün hazırlanmasıdır. Bu proqramlarda uy-

ğunsuzluğun olması qadın sahibkarların iqtisadi sistemə inteqrə olmasına mane 

olur, onları marjinalizə edərək cəmiyyətdən təcrid olma riski ilə qarĢı-qarĢıya 

qalmasına səbəb olur. 

Dünyada mövcud olan və varlığını sürdürən sosial-iqtisadi və siyasi qu-

ruluĢa, həmçinin iĢ dünyasına nəzər yetirdikdə, kiĢilərin aĢkar hegomonluğunu 

görmək olar. Belə ki, sahibkar qadınları iĢverən olaraq qəbul edən Beynəlxalq 

Ġqtisadi AraĢdırmalar Mərkəzinin məlumatlarına əsasən dünyada kiĢi iĢ 

adamlarının sayı qadın iĢ adamlarının sayından 22 dəfə artıqdır. Azərbaycanda 

iĢ dünyasının quruluĢunu araĢdırarkən bu aĢkar üstünlüyü aydın görmək olur. 

Belə ki, 2015-ci il iyunun 1-nə olan məlumata görə, Azərbaycanda hüquqi Ģəxs 

yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olmaq üçün qeydiyyatdan keçmiĢ 

fərdi sahibkarların sayı 551724 nəfər olmuĢdur ki, bunlardan 80,6% kiĢilər 

(444534 nəfəri), 19,4% qadın (107190 nəfəri) sahibkarlardır. Aparılan araĢdır-

malar göstərir ki, Azərbaycanda kiĢi iĢ adamlarının sayı qadın iĢ adamlarının 

sayından 4,2 dəfə çoxdur. Bununla yanaĢı, qeyd edək ki, əgər 2012-ci ildə 

qadın sahibkarların sayı 73469 nəfər idisə, bu rəqəm 2015-ci ildə 113889 nəfər 

olmuĢdur. Bu rəqəm Azərbaycanda sahibkar qadınların sayının ilbəil artdığını 

göstərir. Azərbaycanda 2016-cı il yanvarın 1-nə olan məlumata görə, sahibkar 

qadınların bütün iĢverənlər içərisindəki xüsusi çəkisi 20% olmuĢdur [4].  

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2015-ci ildə qadınlar 

―Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi‖ fəaliyyət növündə mövcud sahib-

karların ümumi sayının 29,1 faizini, ―Kənd təsərrüfatı, meĢə təsərrüfatı və ba-

lıqçılıq‖da 22,5 faizini, ―Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri‖ fəaliyyət sahə-

sində isə 20,6 faizini təĢkil edir. Sahibkar qadınların 38,3 faizi Bakıda, 16,5 fa-

izi Aran, 15,3 faizi Gəncə-Qazax, qalanları isə digər iqtisadi rayonlarda qey-

diyyatdan keçiblər. Fərdi sahibkarların cins tərkibinin regionlar üzrə say böl-

güsündən aydın olur ki, Bakıda (22,4%), Gəncə-Qazax (23,5%) və ġəki-Zaqa-

tala (21,2%) iqtisadi rayonlarında qadın sahibkarların payı ölkə üzrə orta gös-

təricidən yuxarıdır. 
 Dünyada və Azərbaycanda sahibkar (təĢəbbüskar) qadınların kiĢilərə nis-

bətən nə qədər geridə qaldıqları açıqca ortada olmasına qarĢı ABġ-da fəaliyyət 

göstərən Centre for Womans Business Research adlı təĢkilatın aparmıĢ olduğu 

araĢdırma nəticəsində sahibkar qadınların hansı rəqabət avantajlarına sahib ol-

duqları müəyyənləĢdirilmiĢ və qadın iĢgüzarlığı mövzusunda 5 kritik sahə önə 

çıxarılmıĢdır: 

 təhsilə (biliyə) yiyələnmək: Qadınlar təhsilə, xüsusilə peĢə təhsilinə yiyə-

lənmə mövzusunda daha istəklidirlər. 

 sərmayə əldə etmək: Sərmayə əldə etmək bir çox iĢ sahibi qadın üçün 

çox əhəmiyyətlidir. Belə ki, cinsiyyət təməlli maneələrlə qarĢı-qarĢıya 
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qalan və maliyyə sahəsində savadı az olan sahibkar qadınlar üçün 

sərmayə əldə etmək mühüm önəm daĢıyır. 

 bazar əldə etmək: Ölkələrarası ticarət yönümlü fürsətlərlə yanaĢı, bir çox 

iĢ fürsəti yaradan proqram və xidmətlər haqqındakı məlumatların əldə 

edilməsində sahibkar qadınlar daha istəklidirlər.  

 Ģəbəkələrə qoĢulmaq: Qadınlar ümumi iĢ birliyini təmin edən iĢgüzar 

Ģəbəkələrə qoĢulmaqda daha istəklidirlər. 

 özünü təsdiqləmə: Qadınlar sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olmaqla öz-

lərini təsdiq etmək niyyəti daĢıyırlar.   

 

Qadınları sahibkar olmağa və ya iĢgüzar fəaliyyətlə məĢğul olmağa sövq 

edən səbəblər 

Zərif və incə cinsin nümayəndəsi olaraq qəbul edilən qadınların sahib-

karlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olmağa meylli olmaları daim iqtisadçıları düĢün-

dürmüĢ və onların nəzər diqqətini cəlb etmiĢdir. Qadınların Ģəxsi biznesini qur-

ma səbəblərinə nəzər yetirdikdə, ―vadaredici və cəlbedici‖ amillərin mühüm 

rol oynadığını söyləyə bilərik. Qadınları Ģəxsi iĢlərini və ya biznesini qurmağa 

vadar edən amillərə daxildir: 

1) ölkənin iqtisadi vəziyyətindən asılı olaraq meydana gələn iĢsizlik proble-

mi; 

2) qadınlara uyğun olmayan iĢ Ģəraiti. 

Müstəqil fəaliyyət göstərmək və ya addım atmaq istəyi, öz bacarıq və qa-

biliyyətini reallaĢdırmaq niyyəti, öz iĢinin sahibi olmaq arzusu, ailə və iĢ məsu-

liyyəti arasındakı balansı təmin etmək istəyi və s. kimi cəlbedici amillər qadın-

ları Ģəxsi biznesini qurmağa yönəldən amillərdir. Məhz bu baxımdan deyə bilə-

rik ki, qadınları sahibkar olmağa və ya təĢəbbüskarlıq göstərməyə həm vadar 

edən, həm də cəlb edən amillər vardır.  

Ġqtisadçı ekspert Hatten öz araĢdırmalarında qadınları sahibkarlıq fəaliy-

yəti ilə məĢğul olmağa vadar edən səbəbləri aĢağıdakı Ģəkildə təsnifatlandır-

mıĢdır [5]: 

 cəmiyyətin sosial-mədəni quruluĢundakı dəyiĢikliklər nəticəsində təhsil 

səviyyəsi yüksələn qadınların artan tendensiya ilə iĢçi qüvvəsi sıralarına 

qoĢulması; 

 Ģirkətlərin orta rəhbərlik heyətində çalıĢan qadınların iĢlədikləri Ģirkətlə-

rin iĢçi azaltma siyasətinin onlara təsir edəcək düĢüncəsi ilə Ģəxsi iĢlərini 

və ya bizneslərini qurması; 

 hər keçən gün iĢ həyatında uğur qazanan sahibkar qadınların sayının art-

ması ilə qadınların özlərinə nümunə seçəcəkləri insan sayının artması; 

 iĢlədikləri Ģirkətlərin idarəetmə iyearxiyasında sırf zərif cinsin nümayən-

dələri olduqlarından yüksəlmək imkanları olmayan qadınların öz poten-

siallarını göstərmək və sübut etmək üçün Ģəxsi bizneslərini qurmaq və 

inkiĢaf etdirmək səyləri.   

Qadınları sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olmağa yönəldən digər bir sə-

bəb hökumətlər tərəfindən qadınların milli iqtisadiyyatın inkiĢaf etdirilməsində 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

21 

əhəmiyyətli rola malik bir aktyor olaraq görməsi siyasətidir. Bu siyasətdə milli 

aktyorlar içərisində yer alan sahibkar qadınların təĢviq edilməsi, istiqamətlən-

dirilməsi və gücləndirilməsi nəzərdə tutulur. Məhz bu nöqteyi-nəzərdən iĢgü-

zar fəaliyyətlərdə kifayət qədər yer almayan qadınların mikromaliyyələĢmə 

üsulları ilə təĢviq edilməsi və gəlir əldə etmələrinin təmin edilməsi nəzərdə 

tutulmuĢdur. Çünki iĢ dünyasında qarĢı cinsə görə qadınların kifayət qədər 

Ģəxsi sərmayəyə sahib olmaması günümüzün reallığıdır. Bu vəziyyət diqqətə 

alındıqda, mikromaliyyə sisteminin müəssisənin formalaĢdırılmasının istər 

ilkin mərhələsində, istərsə də fəaliyyət dövründə nə qədər əhəmiyyətli olduğu 

meydana çıxır. Dünya əhalisinin 20%-ni təĢkil edən təxminən 1,2 milyard in-

sanın 1 dollarlıq mütləq yoxsulluq həddinin altında yaĢadığı indiki vaxtda 

―mikromaliyyə sistemi‖ yoxsulluğu azaltmaq, gəlirləri artırmaq və məĢğulluğu 

təmin etmək üçün hazırlanmıĢ müdaxilə strategiyalarından biri olaraq görülür 

[6]. Məhz bu baxımdan mikromaliyyə sistemi yoxsul insanların, xüsusilə də 

qadınların Ģəxsi iĢlərinə baĢlaması və ya biznesini qurması üçün bir variant 

olaraq dəyərləndirilir.   

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (ĠĢəgötürənlər) TəĢkilatları Milli 

Konfederasiyasının regionlarda digər dövlət qurumları ilə birlikdə qadınların 

Ģəxsi iĢini və ya biznesini qurma səbəblərinin müəyyənləĢdirilməsi ilə bağlı 

apardıqları araĢdırmalar göstərir ki, qadınların sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul 

olmaları – gəlir əldə etmək, müstəqil çalıĢmaq, sosial həyat tərzi yaĢamaq istə-

yi, ailə büdcəsini əlavə gəlirlə təmin etmək, ailə baĢçısının itirilməsi, özünü 

təsdiq etmək, keçmiĢ peĢə təcrübəsini iĢ həyatına tətbiq etmək, uğur əldə et-

mək ehtirası, məhsuldar olma, baĢqa seçimin olmaması kimi səbəblərdən qay-

naqlanır.   

Qadın sabikarlıq fəaliyyətinin (təĢəbbüskarlığının) növləri 

Qadınları sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olmağa sövq edən səbəblər 

sonrakı inkiĢaf mərhələsində bu fəaliyyətin təsnifatlandırılmasının zəruriliyini 

meydana çıxartmıĢdır. Buna görə də D.P. Moore qadın sabikarları iki qrupa 

ayırmıĢdır: 

1. Ənənəvi qadın sahibkarlar qrupu. 35-45 yaĢları arasında, yüksək təhsil 

səviyyəsinə malik, bir neçə iĢçidən ibarət pərakəndə ticarət və ya 

xidmət sektorunun sahibi, firma rəhbəri kimi ilk biznes təcrübəsinə 

məxsus, iĢə baĢlama sərmayəsi sahibi olduğu var-dövlət və ya fərdi 

qənaəti olan qadınlar ənənəvi qadın sahibkarlar qrupuna daxil 

edilmiĢdir.  

2. Müasir qadın sahibkarlar qrupu. Müəssisə rəhbərliyi və idarəetmə 

texnikası (üslubu) mövzularında təhsilli olan, kiĢilərin sıx olduğu 

seqmentlərdə çalıĢan qadınlar müasir qadın sahibkarlar kateqoriyasına 

aid olunurlar. 

Goffe və Scase kimi iqtisadçılar isə iki baĢlıca faktora – fərdiyyətçilik və 

özünə inam qanunlarını mənimsəyən ənənəvi sahibkarlıq meylinə və qarĢı 

cinsin (kiĢilərin) bir pillə gerisində olmağı qəbul edərək ənənəvi cinsiyyət 
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rolunu oynama amilinə dayanaraq dörd fərqli qadın sahibkarlıq tipi müəyyən-

ləĢdirmiĢlər: 

1. həm sahibkarlıq ideallarını, həm də ənənəvi cinsiyyət rolunu (qadınsı 

vəzifələri) üzərinə götürən, hər ikisini eyni səviyyədə yerinə yetirməyə 

çalıĢaraq ―iĢ-ailə‖ vəzifələrini tarazlayan, biznesini böyütməyi 

düĢünməyən ənənəvi qadın sahibkar tipi; 

2. sahibkarlıq ideallarını ənənəvi cinsiyyət rolundan və ya vəzifələrindən 

üstün tutan, biznesinin böyüməsini əsas hədəf kimi qarĢısına qoyan 

yenilikçi (müasir) qadın sahibkar tipi;  

3. ənənəvi cinsiyyət rolunu və ya vəzifələrini sahibkarlıq ideallarından  

üstün tutan, bu fəaliyyətə əlavə iĢ kimi baxan evinə bağlı qadın 

sahibkar tipi; 

4. ―iĢ-ailə‖ vəzifələrinin tarazlığını təmin etməkdən çox qadınların ikinci 

planda qalmalarının qarĢısını almağa çalıĢan və bisnesini bu ideyaya, 

məqsədə xidmət edən bir vasitə olaraq görən fundamentalist qadın 

sahibkar tipi. 

Qadın sahibkarlar ilə kiĢi sahibkarlar arasındakı fərqlər 

Sahibkar qadınları kiĢi sahibkarlardan ayıran xüsusiyyətlərə baxdıq, tə-

rəflərin cəmiyyətdə üzərlərinə götürdükləri rollar, adət və ənənələr kimi faktor-

ların ön plana çıxdığını söyləyə bilərik. Bu tərəflər arasındakı digər mühüm bir 

fərq kiĢi sahibkarların iqtisadi maraqlarının, qadın sahibkarların isə Ģəxsi ma-

raqlarının ön planda olmasıdır. Bununla əlaqədar olaraq qadın sahibkarların ki-

Ģilərə nisbətən daha çox sosial dəstəyə ehtiyacı olduqları müəyyənləĢdirilmiĢ-

dir. Digər tərəfdən sahibkar qadınların biznes fəaliyyətinə baĢladıqları ilk 

dövrlərdə və ya iĢgüzar fəaliyyətlərinin sonrakı mərhələlərində iĢ ilə bağlı göz-

lənti və ya maraqlarını aĢağı səviyyədə tutduqları və bu yolla ―xəyal qırıqlığı‖ 

yaĢamalarına imkan verməyən özünü təlqin hissinə nail olduqları müəyyən 

olunmuĢdur.  

BirləĢmiĢ Millətlər Qlobal TəĢəbbüskarlığı Ġzləmə Proqramı çərçivəsində 

2013-cü ildə həyata keçirilən araĢdırmaya əsasən qadın sahibkarların kiĢi 

sahibkarlara nəzərən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul ola biləcəkləri poten-

sialın 35-45 yaĢ arasında olduğu və bu rəqəmin kiĢi sahibkarlarda daha erkən 

yaĢlarda (25-35 yaĢ arasında) təzahür etdiyi görülməkdədir. BirləĢmiĢ Millətlər 

Qlobal TəĢəbbüskarlığı Ġzləmə Proqramı çərçivəsində həyata keçirilən araĢdır-

ma nəticəsində kiĢi sahibkarların qadın sahibkarlara görə yeni iĢə və ya biznesə 

baĢlamaqda 50% daha Ģanslı olduğu (Ģans faizi kiĢilərdə 13,9%, qadınlarda 

8,9%) müəyyənləĢdirilmiĢdir. Proqram çərçivəsində həyata keçirilən araĢdırma 

nəticəsində qadın sahibkarların öz ilk iĢlərini (və ya bizneslərini) əsasən xid-

mət sektorunda, təhsil sahəsində, məsləhət, ictimaiyyətlə əlaqələr, səhiyyə 

sferasında formalaĢdırdıqları müəyyənləĢdirilmiĢdir. Qadınların cəmiyyətdəki 

cinsiyyət rolu nəzərə alınaraq iĢ dünyasına baxdıqda, iĢ dünyasının qadına və 

kiĢiyə xas ayrı-ayrı fəaliyyət sahələrinə ayrıldığı fikri dilə gətirilir. Bu nöqteyi 

nəzərdən qeyd edə bilərik ki, qadın sahibkarlar adətən daha az kapital və ava-

danlığın tələb olunduğu, bazara asanlıqla daxilolma imkanları olan qida, hazır 
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geyim, turizm, sığorta, səhiyyə və s. kimi sektorlara meyl edirlər. Qadın sahib-

karların bu sahələrə meyl etməsinin digər bir səbəbi qadınların biznes ilə ailə 

həyatı arasındakı tarazlığı bu sektorlarda fəaliyyət göstərməklə yanaĢı təmin 

edə bilmələridir. Məhz bu səbəbdən istehsal sektorunda qadın sahibkarların 

sayı çox məhduddur və bu sektorda çalıĢan qadın sahibkarlar bu fəaliyyəti kiĢi 

sahibkarlarla ortaqlıq formasında həyata keçirirlər.  

Qadın sahibkarların fəaliyyətlərində qarĢılaĢdıqları maneələr 

Azərbaycanda AB, OECD, BM kimi beynəlxalq təĢkilatların qadın tə-

Ģəbbüskarlığını dəstəkləyici addımları, o cümlədən dövlətimizin bu istiqamət-

də həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət qadın sahibkarlarının sayının artmasına təsir 

göstərmiĢdir. Lakin bu artım Qərb ölkələri ilə müqayisədə olduqca ləngdir. Di-

gər tərəfdən hər nə qədər bu gün Azərbaycanda  qadının iqtisadi həyatdakı və 

ictimai əlaqələrdəki mövqe və funksiyaları ilə bağlı ənənəvi baxıĢda dəyiĢiklik 

olsa da, bu mövzuda sözün əsl mənasında zəruri olan səviyyəyə nail olunması-

nı söyləmək erkəndir. Bunun səbəbi isə qadın sahibkarların öz iĢgüzar fəaliy-

yətlərində qarĢılaĢdıqları maneələrdir. Qadın sahibkarların öz iĢgüzar fəaliy-

yətlərində qarĢılaĢdıqları maneələri Azərbaycan reallıqları Ģəraitində iki fərqli 

qrupa ayırmaq olar: 

1) Cinsiyyətindən (qadın olmasından) asılı olaraq yaranan maneələr; 

2) ĠĢ və ətraf mühit faktorlarından asılı olaraq meydana gələn maneələr.    

Cinsiyyətindən – qadın olmasından asılı olaraq yaranan maneələr aĢağı-

dakı hissələrdən ibarətdir:  

 sərmayə çatıĢmazlığı;  

 cəmiyyətin ənənəvi inanc və təzyiqi;   

 cinsi və emosional təcavüz; 

 sosial mövqe və ünsiyyət (əlaqə) çatıĢmazlığı; 

 Ģəxsi həyatla iĢ dünyası arasında qalma dilemması; 

 vaxt məhdudiyyəti, sosial problemlər; 

 sağlamlıq və psixoloji problemlər və s. 

 ĠĢ və ətraf mühit faktorlarından asılı olaraq meydana gələn maneələr 

aĢağıdakı hissələrdən ibarətdir:  

 təĢkilat mühiti və mədəniyyəti; 

 liderlik; 

 təĢkilati müxtəliflik və koordinasiya çətinlikləri; 

 siyasət formalaĢdırma (inkiĢaf etdirmə) və tətbiq ilə əlaqədar maneələr.   

Nəticə: qadın sahibkarlar iqtisadi inkiĢafın baĢlıca faktoru kimi 

XXI əsrin ikinci rübünə doğru irəliləyərkən hər sahədə özünü göstərən 

dəyiĢmə və inkiĢaf çərçivəsində qadınların bir zamanlar yalnız kiĢilərə açıq 

olan iĢ dünyasına girdikləri və bu dünyada güc, səlahiyyət, mövqe və s. əldə 

etmək üçün çətin bir mübarizə verdikləri müĢahidə edilməkdədir. ĠĢ həyatında 

qloballaĢma çərçivəsində yaĢanan dəyiĢmələr və yaranan yeni dəyərlər iĢ dün-

yasında qadınların yer almasına və güclənməsinə səbəb olmuĢdur. QloballaĢma 

ilə birgə artan rəqabət müəssisələri bir tərəfdən keyfiyyət və qiymət baxımın-

dan əmtəə və xidmətləri daha təsirli bir Ģəkildə istehlakçıya çatdırmağa, digər 
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tərəfdən də mövcud təĢkilati quruluĢları insan resurslarının inkiĢaf etdirilməsi 

istiqamətinə uyğun hala gətirməyə məcbur etməkdədir. Bu anlayıĢ istiqamətin-

də iĢ həyatında iĢtirakı qeyri-kafi olan, bilik, bacarıq və qabiliyyətindən kifayət 

qədər faydalanılmayan qadınların iĢ həyatına daxil olması və daha təsirli rol 

oynaması inkiĢaf edən iqtisadiyyatlar üçün bir ―strateji zərurət‖ halını almıĢdır. 

Bu baxımdan qadınların ictimai fəallığının yüksəldilməsi, iqtisadi və sosial 

həyatda iĢtirakının təĢviqi Azərbaycan hökumətinin daim diqqət mərkəzində 

olmuĢdur. Belə ki, qadınların həm iqtisadi cəhətdən güclü olması, həm də zo-

rakılığa məruz qalmaması üçün hökumət tərəfindən sistemli Ģəkildə iĢ aparılır, 

layihələr hazırlanır, milli qanunvericilik bazası gücləndirilir. Azərbaycan 

Respublikası prezidenti cənab Ġ.H.Əliyevin müvafiq fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ 

və ölkəmizin uzunmüddətli inkiĢafının əsas prioritetlərini müəyyənləĢdirən 

―Azərbaycan-2020: gələcəyə baxıĢ‖ inkiĢaf konsepsiyasını buna misal göstər-

mək olar. Bu konsepsiyada gender bərabərliyinin təmin edilməsi, qadın sahib-

karlığının inkiĢaf etdirilməsi və s. kimi məsələlərin reallaĢdırılması nəzərdə 

tutulmuĢdur [7].     

Günümüzün reallığında cəmiyyətimizdə yaĢanan iqtisadi, sosial və tex-

noloji inkiĢaf bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da qadınların getdikcə 

daha fəal Ģəkildə iĢ dünyasına qoĢulmalarına imkan yaratmıĢdır. Fikrimizcə, bu 

prosesi sürətləndirmək üçün qadınların fərdi səyləri ilə yanaĢı, dövlət orqanla-

rının da qadınların iĢ dünyasında daha təsirli rol oynaması istiqamətində müva-

fiq qanunlar hazırlaması və qərarlar verməsi zəruridir. Çünki Azərbaycan əha-

lisinin yarısından çoxunu təĢkil edən qadınlar iĢ dünyasında eyni səviyyə və ya 

nisbətdə təmsil olunmurlar. Ġnsan resurslarının istifadəsi baxımından potensial 

iĢ gücünü formalaĢdıran qadınların bilik, qabiliyyət və təcrübələrindən kifayət 

qədər istifadə edilməməsi ciddi bir itkidir. Bu nöqteyi-nəzərdən qadınların iqti-

sadi həyatda kiĢilərin yanında istər iĢçi statusunda, istərsə də Ģəxsi biznesləri 

ilə yer almalarının təmin edilməsi yolu ilə onları iqtisadi inkiĢafda əhəmiyyətli 

rol oynayan potensial güc halına gətirmək mümkündür. Qeyd edək ki, qadınla-

rın iĢ dünyasında təmsil edilməsi və müvəffəqiyyətli fəaliyyətlərinin təmin 

edilməsi hər Ģeydən çox ölkə və cəmiyyətlərin sosial-iqtisadi inkiĢafı baxımın-

dan əhəmiyyət daĢıyır.  

TəĢəbbüskarlıq göstərərək iqtisadi həyatda əhəmiyyətli rol oynayan qa-

dınların biznes fəaliyyətlərinə uyğun qısa və uzunmüddətli planlar hazırlama, 

resurslardan səmərəli Ģəkildə istifadə etmə, bəĢəri əlaqələr qurma, iĢində əldə 

etdiyi təcrübələri məhsuldar sahələrə tətbiq etmə kimi bir təsirə malik olduqları 

görülməkdədir. Qadın sahibkarlar, eyni zamanda, təĢkilatın müvəffəqiyyətini 

çətinə salan dağıdıcı qarĢıdurmaların və Ģiddətin meydana gəlməsində və ya 

böyüməsində maneə rolunu öz üzərlərinə götürürlər. Digər tərəfdən qadın sa-

hibkarların iqtisadi baxımdan güclü olmaları rüĢvət, yanlıĢ rəhbərlik və ya ida-

rəetmə, Ģiddət və dağıdıcı qarĢıdurmaların azaldılmasında mühüm faktor ola 

bilər. 

Qeyd edək ki, qadın sahibkarlar iqtisadi və ictimai həyatda əhəmiyyətli 

fayda və imkanlar yaradaraq ölkə iqtisadiyyatının inkiĢaf etdirilməsində və ye-
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ni iĢ yerlərinin yaradılmasında mühüm rol oynamaqdadırlar. Yəni qadınların 

potensial təĢəbbüskarlıq fəaliyyətləri iqtisadi və ictimai həyatı ―insani‖ ölçüyə 

salaraq iĢ dünyasını daha səmərəli və perspektivli bir hala gətirir.    

Son olaraq qeyd edək ki, bu gün istənilən dövlətin qarĢısında duran vacib 

məsələlərdən biri cəmiyyətdə gender amilinin nəzərə alınması və qadının so-

sial-iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsindəki rolunun daha da artırılması olmalı-

dır.  
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РЕЗЮМЕ 

                                                                     ДЖЕЙХУН  МАХМУДОВ 

ЖЕНЩИНЫ–ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  В  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ:  РЕАЛИИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 

В последние годы вступление женщин с растущей динамикой в 

деловой мир и проявление ими инициативы, играя все более активную 

роль в деловом мире, имеет «стратегическое» значение для экономики 

Азербайджана в период развития. Так, будь то в научной среде или в 

деловом мире реализация неиспользованного потенциала, устранение 

различий в уровнях развития регионов, создание новых рабочих мест 

отмечается как поощрение деятельности женского предпринимательства, 

являющегося   одним из путей  обеспечения женской занятости.  Таким 

образом, женщин, обладающих динамическим, независимым, уверенным, 

конкурентоспособным, целеустремленным  и другими отличительными 

характерными особенностями,  можно превратить в потенциальную силу, 

влияющую на социально-экономическое развитие, осуществлением госу-

дарственной политики обеспечения в экономической жизни  занятия ими 

мест рядом с противоположным полом.  
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Наряду с этим отметим, что женщины,  осуществляющие предпри-

нимательскую или деловую деятельность, встречаются с большими 

препятствиями и противостоят трудностям. В статье в рамках  реалий 

Азербайджана с теоретической точки зрения исследованы понятие о 

женщине  предпринимателе, присущие ей особенности, причины побуж-

дающие женщин к  предпринимательской деятельности, проявленные 

формы женского предпринимательства, встречающиеся препятствия в 

деятельности женщин предпринимателей и их вклад в социально-

экономическое развитие. 

Ключевые слова: предпринимательство, женщины предпринима-

тели, особенности женщин предпринимателей, формы деятельности 

женского предпринимательства, препятствия и возможности встречаю-

щиеся перед предпринимателями женщинами 

 

SUMMARY 

JEYHUN MAHMUDOV 

WOMAN ENTREPRENEURSHIP IN AZERBAIJAN REPUBLIC:  

REALITIES AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT 

In recent years, the entry of women with growing dynamics into the 

business world and their manifestation of initiatives, playing an increasingly 

active role in the business world, has a ―strategic‖ significance for the 

economy of Azerbaijan in the period of development . So, whether in the 

academic environment or in the business world, the realization of unused 

potential, the elimination of differences in the level of development of regions, 

the creation of new jobs is celebrated as an encouragement to the activities of 

female entrepreneurship, ways to ensure the feminine interest. Thus, women 

with a dynamic, non-dependent, confident, competitive, purposeful and other 

distinctive characteristic features can be turned into a potential force that 

affects the social - economic development, the implementation of state policy 

of ensuring the economic life of taking places near the opposite sex. 

At the same time, we note that women carrying out entrepreneurial or 

business activity encounter large obstacles and resist to difficulties. In the 

article, within the framework of the realities of Azerbaijan, from a theoretical 

point of view, the perception of a woman entrepreneur, its inherent features, 

the reasons for women to take up entrepreneurial activity, the proactive forms 

of women small business, emerging obstacles in the activities of women 

entrepreneurs and their contribution to social and economic development. 

Keywords: entrepreneurship, women entrepreneurs, features of women 

entrepreneurs, forms of activity of female entrepreneurship, obstacles and 

opportunities encountered by women entrepreneurs 
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KOMMERSĠYA BANKLARININ SƏMƏRƏLĠLĠYĠNĠN 

STRATEJĠ ĠDARƏ EDĠLMƏSĠNĠN FORMALAġMASI 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 
 

Məqalədə kommersiya banklarının səmərəliliyinin strateji idarəetməsi-

nin ən müasir və perspektivli modelləri: balanslaĢdırılmıĢ göstəricilər sistemi, 

idarəetmə paneli, Avropa Fondunun keyfiyyəti idarəetmə modeli, səmərəlilik 

prizması və biznes proseslərin idarə edilməsi sistemi araĢdırılmıĢ, onların 

qarĢılıqlı əlaqəli komponentlər sistemi və tətbiqinin əsas məqsədləri müəyyən 

edilmiĢdir. Məqalənin sonunda bank fəaliyyətinin səmərəliliyinin strateji idarə 

edilməsi modellərinə müəllif yanaĢması əsaslandırılmıĢdır. 

Açar sözlər: kommersiya bankları, səmərəlilik, strateji idarəetmə, 

balanslaĢdırılmıĢ göstəricilər sistemi, idarəetmə paneli, Avropa Fondunun 

keyfiyyəti idarəetmə modeli, səmərəlilik prizması, biznes proseslərinin idarə 

edilməsi sistemi.                                                                            
       

Müasir iqtisadi ədəbiyyatda kommersiya bankının  maliyyə menecmenti 

sistemində onun səmərəliliyinin strateji idarəetmə modellərinin araĢdırılaraq, 

onların arasından ən optimalının seçilməsi mühüm tədqiqat mövzusuna 

çevrilmiĢdir. Həmin modellər əsasında müĢtəriyönümlülüyün bank menecmen-

tinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə təsirinin tədqiqi çərçivəsində Azərbayca-

nın bank sisteminin menecmentinin inkiĢaf strategiyasının GZĠT (SWOT)  

təhlilinin aparılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Hal-hazırda, daha çox diqqət bankın fəaliyyətini daha kompleks, 

hərtərəfli və sistemli qiymətləndirməyə  imkan verən səmərəliliyin idarəetmə 

modellərinə yeni yanaĢmalara verilir[1]. 

Fəaliyyətin səmərəliliyi sahəsində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, 

kommersiya banklarının səmərəliliyinin strateji idarəetməsinin ən müasir və 

perspektivli modelləri aĢağıdakılardır: ―BalanslaĢdırılmıĢ göstəricilər sistemi‖ 

(BGS); ―idarəetmə paneli‖ (Tableau de Bord); ―Avropa Fondunun keyfiyyəti 

idarəetmə modeli‖ (European Foundation for Quality Management, EFQM); 

―səmərəlilik prizması (The Performance Prism); ―biznes proseslərin idarə 

edilməsi sistemi‖ (Busines Process    Management, BPM). 

          1. BalanslaĢdırılmıĢ göstəricilər sistemi 

BalanslaĢdırılmıĢ göstəricilər sistemi (BGS)  - XX əsrin 90-cı illərindən 

inkiĢaf etməyə  baĢlamıĢ idarəetmə yanaĢması.  Bu yanaĢmanın baniləri R. 

Kaplan və D. Norton olmuĢlar. Bu sistemin müəllifləri tərəfindən ilk dəfə 

olaraq sırf maliyyə göstəriciləri ilə keyfiyyət xüsusiyyətlərini əks etdirən 
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göstəricilər arasında əlaqələri ifadə edən strateji xəritənin qurulması zəruriliyi 

müəyyən olundu. 

BalanslaĢdırılmıĢ göstəricilər sistemi qlobal strateji istiqamətləri və 

iĢçilər üçün konkret, aydın göstəriciləri  (əsas səmərəlilik göstəriciləri) 

monitorinqi və nəzarəti həyata keçirilə bilən göstəricilər üzərinə qoymağa 

imkan verir. 

BGS-ə dörd əsas istiqaməti: maliyyə, müĢtəri, proses, təhsil və inkiĢaf 

perspektivi kimi istiqamətləri əhatə edən komponentlər daxildir ki, bunların da 

çərçivəsində təĢkilatın fəaliyyətinə nəzarət etməyə imkan verən göstəricilər 

dəsti iĢlənib hazırlanır. Bütün dörd komponentlər bir-biri ilə qarĢılıqlı 

əlaqədardır  və müəyyən maliyyə və qeyri-maliyyə göstəriciləri dəstindən 

ibarətdirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə göstəriciləri dəstində bu və ya 

digər prosesin uğur və ya uğursuzluğunun ilkin səbəbləri onların təhlili zamanı 

çox vaxt olmur. Bundan baĢqa, dünya elmində belə bir fikir var ki, maliyyə 

göstəriciləri yalnız ötən fəaliyyətin nəticəsini əks etdirirlər. Bununla belə, 

müĢtəri məmnuniyyəti dərəcəsi kimi bəzi mühüm məlumatlar istənilən anda 

tələb olunur. 

R.Kaplan və D. Nortonun əsərləri menecment texnologiyasının əsasları 

sahəsində böyük nailiyyət idi, belə ki, təĢkilatın operativ və strateji məqsədləri 

arasında səbəb-nəticə əlaqələrini əks etdirən müxtəlif göstəricilərin pərakəndə 

tərbiqi cəhdlərini sistemləĢdirməyə kömək etdi. 

BGS-nin effektiv sistemi yalnız Azərbaycan təcrübəsində daha çox 

istifadə olunan maliyyə və kommersiya göstəricilərini deyil, həm də yuxarıda 

göstərilən bütün komponentləri əhatə edir. Bütün proyeksiyalardan olan 

göstəricilərin balanslaĢdırılmıĢ əlaqəsi banka sabitliyi və onun inkiĢafının 

davamlılığını təmin etməyə imkan verir.   

Azərbaycanın bank təcrübəsində strategiyanın həyata keçirilməsinin bir 

aləti kimi balanslaĢdırılmıĢ fəaliyyət göstəricilərinə maraq hələ həm daxili 

ekspertlərin qüvvələri ilə, həm də xarici məsləhətçilərin köməyi ilə bankların 

BGS-ni hazırlamağa  və tətbiq etməyə cəhd etdikləri 1990-cı illərin ortalarında 

meydana çıxmıĢdır.  

Komponentlərin sxematik olaraq qarĢılıqlı əlaqəsi aĢağıda təqdim edilir 

 (ġəkil  2.1).  

ġəkil 2.1. BalanslaĢdırılmıĢ göstəricilər sisteminin qarĢılıqlı əlaqəli komponentlər 

sistemi. 

Maliyyə(səhmdarların və investorların tələblərini 
ödəyən maliyyə göstəricilərinin səviyyəsi) 

MüĢtərilər(müĢtərilərlə iĢin inkiĢaf konsepsiyasına 
uyğun təĢkili) 

Biznes proseslər(müĢtərilərin və səhmdarların 
göləməsinə uyğun biznes proseslər) 

Təhsil və inkiĢaf(biznes proseslərin reallaĢdırılması 
və təkmilləĢdirilməsi üçün bilik və texnologiyalar)  
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BGS-nin  iĢlənib hazırlanması və tətbiqi dövründə toplanmıĢ təcrübə 

belə bir nəticə çıxarmağa imkan verir ki, Azərbaycanın bank mühitində, 

qərbdən fərqli olaraq, BGS-nin  tətbiqinin müxtəlif məqsədləri mövcuddur. 

Azərbaycan banklarında BGS-nin  tətbiqinin əsas məqsədləri aĢağıdakılardır: 

1.ƏməkdaĢların iĢinin obyektiv qiymətləndirilməsi. 

2.Strategiyanın effektiv reallaĢdırma sisteminin və biznes-prosesin 

operativ monitorinqinin həyata keçirilməsi.  

3.Daxili və xarici istifadəçilər üçün mükafatlandırma sisteminin 

Ģəffaflığının artırılması. 

4.Heyətin motivasiya sisteminin iĢlənib hazırlanması. 

         5.Ana Ģirkət və ya onun səhmdarlarının iĢinin nəticələrinin təqdimatı. 

Bank menecmentinin məqsədlərindən irəli gəlməklə, banka heç də 

həmiĢə məhz balanslaĢdırılmıĢ göstəricilərin kompleks qiymətləndirilməsi 

lazım deyil, çox vaxt qarĢıya qoyulmuĢ strateji məqsədin reallaĢdırılması üçün 

yanız sadələĢdirilmiĢ hesablama versiyası ilə əsas səmərəlilik göstəriciləri 

dəstinin iĢlənib hazırlanması kifayətdir. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, 

balanslaĢdırılmıĢ göstəricilər sisteminin, strateji xəritələrin, səmərəlilik göstəri-

cilərinin və onların öyrənilməsi dərinliyinin qurulması bank menecmenti tərə-

findən qoyulmuĢ hansı strateji məqsəddən asılı olacaqdır. 

BaĢa düĢmək lazımdır ki,  strateji məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün 

BalanslaĢdırılmıĢ göstəricilər sisteminin tətbiqi idarəetmə uçotu sisteminin də-

yiĢikliyinə, bankın bölmələrinin məsuliyyət sahələrinin yenidən dərk edilməsi-

nə, biznes-proseslərin yenidən qurulmasına və s. səbəb ola bilər. 

2.Tablo de Bord modeli  

Tablo de Bord modeli Ģirkətin  strategiya və taktikasını əlaqələndirməyə 

imkan verir. Bu modeldə balanslaĢdırılmıĢ göstəricilər sisteminə oxĢar maliyyə 

və qeyri-maliyyə göstəriciləri kimi modellərdən istifadə olunur ki, burada da 

icra üzərində  məsuliyyət Ģirkətin menecerləri arasında dəqiq bölüĢdürülür. J.L. 

Malo Tableau de Bord haqqında ilk qeydini 1932-ci  ilə aid edir [2]. Ənənəvi 

Ģərhə görə, Tableau de Bord, ilk növbədə, yüksək  bank menecmenti üçün nə-

zərdə tutulan alət hesab olunur. Bu sistemin əsas məqsədi üst səviyyə idarəçi-

lərinə kömək etməkdir, yəni gündəlik olaraq Ģirkətin iĢi və onun ətraf mühiti 

haqqında bütün təsəvvürə malik olmaqdır.        

Hal-hazırda Tableau de Bord-un köməyi ilə əldə edilən informasiya bank 

menecmentinin müxtəlif səviyyələrində istifadə edilir: 

       - bir menecer üçün - ən yaxĢı nəticələrin alınması üçün menecerin fəaliy-

yətinin hansı effektivliklə həyata keçirməsi haqqında məlumat; 

       - bir səviyyədə menecerlər üçün - bir menecerin iĢinin səmərəliliyi və nəti-

cəliliyi haqqında məlumatları nəzərə alaraq, eyni səviyyəli digər menecerlər-

dən hər biri iĢ həmkarlarına nisbətən öz fəaliyyətinə qiymət vermək üçün digər 

məsuliyyət mərkəzləri haqqında məlumatlara malik olmalıdır (məqsədin müm-

kün təshihi ilə);  
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       - yuxarı səviyyəli menecerlər üçün - iĢçilərin cari və gələcək fəaliyyəti 

haqqında məlumat, çünki yuxarı səviyyəli menecmentin səmərəliliyi əsasən 

tabeliyində olanların iĢinin səmərəliliyinin asılıdır; 

      - bankın bütün menecerləri üçün - bank, bank fəaliyyətinin ən mühüm nəti-

cələri, imkanlar və təhdidləri, eləcə də strateji istiqamətləri haqqında məlumat.       

Bankın bütün bölmələri üçün fərdi məqsədlər və nəticəlilik və səmərəli-

lik göstəriciləri nəzərdə tutula bilər. Strateji göstəricilər öz növbəsində, nəzər-

də tutulan məqsədlərə nail olunması üzrə bankın fəaliyyətinin faktiki nəticələ-

rini əks etdirir, operativ göstəricilər isə bankın strategiyasının reallaĢdırılması 

gediĢini müəyyən etməyə imkan verir. Hesab edirik ki,  bankın effektiv strateji 

menecmentinin həyata keçirilməsi üçün operativ  göstəricilər aĢağıdakı tələblə-

rə cavab verməlidir: 

      - onların üzərində nəzarət; 

      - məqsədli göstəricilərin üstünlüyü ilə hesablanması; 

      - strateji və operativ göstəricilər arasında səbəb-nəticə əlaqələrinin mövcud 

olması.       

Tableau de Bord-un BGS-dən  prinsipial fərqi komponentlər üzrə gös-

təricilərin sərt qruplaĢmanın olmamasından, eləcə də daxili proseslərə və 

maliyyə göstəricilərinə istiqamətlənməsindən ibarətdir. 

Lakin, fikrimizcə, fransız modelinin nöqsanı haqda bunu demək olmaz. 

BalanslaĢdırılmıĢ göstəricilər sisteminin və Tableau de Bord-un təhlili 

üçün mühüm məsələ bank əməliyyatlarının səmərəliliyinin strateji qiymət-

ləndirilməsi sisteminə daxil ediləcək maliyyə və qeyri-maliyyə göstəriciləridir. 

Kaplan və Norton BGS-in dörd komponenti üzrə bölünmüĢ və ümumi 

sayı 20-25 olan göstəricini optimal hesab edirlər: 

       1. Maliyyə - 5 göstərici (22%). 

       2. MüĢtərilər - 5 göstərici (22%). 

       3. Biznes proseslər - 5-10 göstərici (34%). 

       4. Təlim və inkiĢaf - 5 göstərici (22%). 

BGS-dən fərqli olaraq, Tableau de Bord-un tövsiyə olunan göstəriciləri-

nin sayı müəyyən deyildir.            

Bankların strateji menecmentinə yanaĢmalar məsələsini araĢdırarkən, 

idarəetmə sahəsindəki bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, təĢkilatın fəaliyyətinin 

ölçülən parametrlərinin böyük sayı idarəetmənin keyfiyyətini yaxĢılaĢdırır. 

Müəllifin sözlərinə görə, bankın çoxlu sayda parametrlər əsasında idarə edil-

məsi səmərəsiz ola bilər. BGS-də strateji menecmentdə  daha çox əhəmiyyət 

kəsb edən 1-2 əsas göstəricinin ayrılması məqsədəuyğundur. 

Strategiya xəritələrinin təhlilini, struktur və məqsədlər arasında qarĢılıqlı 

əlaqələrin ardıcıllığını aparmaqla, iki konsepsiyanı müqayisə edərək, belə bir 

nəticəyə gəlmək olar ki, Tableau de Bord-un praktikada istifadəsi çətinlik 

yaratmır və daha asandır. 

3. Avropa Fondunun keyfiyyəti idarəetmə modeli (EFQM) 

       Avropa Keyfiyyət Fondu (EFQM) konsepsiyası biznesin inkiĢafına onun 

güclü tərəflərinin qiymətləndirilməsi və fəaliyyət sahələrinin müəyyən edilmə-
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si hesabına yardımı nəzərdə tutur ki, bu da məqsədlərə nail olmaq üçün yaxĢı-

laĢdırılmanın zəruriliyini tələb edir. Avropa Keyfiyyət Fondu (ing. European 

Foundation for Quality Management) tərəfindən təklif olunan metodika key-

fiyyət idarəetməsinin strukturlaĢdırılmıĢ meyarlar çoxluğunu təklif edir ki, 

bunlar da hər hansı bir Ģirkət və ya onun bölmələrinin təkmilləĢdirilməsi üçün 

səmərəli istifadə edilə bilər.     

EFQM metodikasında aĢağıdakı məqsədlər nəzərdə tutulur: 

1. MüĢtərilərin tələbatının ödənilməsi. 

2. Heyəti maraqlarınin ödənilməsi. 

3. Cəmiyyətə təsir. 

EFQM modeli aĢağıdakı ehtimallara əsaslanır: 

1.Diqqət mərkəzində müĢtəridir. 

2.Təminatçılarla  əməkdaĢlıq. 

3. Əlavə təlim və kadrın iĢtirakı. 

4. Proseslər və faktlar. 

5. Davamlı inkiĢaf və innovasiya. 

6.  Məqsədlərə nail olunmasında ardıcıllığa rəhbərlik. 

7. QarĢılıqlı məsuliyyət. 

8. Nəticələrin bölüĢdürülməsi. 

Yuxarıda sadalanan müddəaların reallaĢdırılmasına ―Siyasət və Strategi-

ya‖, ―Kadr siyasəti‖, ―Resurslar‖ və ―Proseslər‖ kimi qruplara münasibətdə hə-

yata keçirilən və son nəticədə ―Əsas səmərəlilik göstəriciləri‖nə  gətirib çıxa-

ran səmərəli "Rəhbərlik"  vasitəsilə nail olunur. EFQM modelinin əsasında du-

ran elementlərdən hər biri özündə  biznesin inkiĢafı yolunda Ģirkətlər tərəfin-

dən əldə edilən tərəqqinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilə bilən meyarı 

ehtiva edir. EFQM meyarları çoxluğunu imkanlar və nəticələr kimi iki qrupa 

bölmək olar. 

Bu modelin meyarlarından hər biri bütün meyarlardan faizlə çəkidə ifadə 

olunur. 

―Nəticələr‖ qrupundan meyarlar bank menecmentinin nəyə nail olunma-

sını və ya nəyə nail olunmaq istənildiyini qiymətləndirməyə imkan verir. Bu 

qrupun meyarlarından hər biri aĢağıdakı məlumatları verən xüsusi fəaliyyət 

sahəsinə aid olunmalıdır: 

      1. Bank tərəfindən əldə edilən nəticələr. 

      2. Bank tərəfindən müəyyən edilən məqsədlər. 

      3. Bank sektorunda rəqiblərin nail olduqları nəticələr. 

4. Aparıcı bankların nail olduqları nəticələr.  

      4.  Səmərəlilik prizması modeli     

 Səmərəlilik prizması – səmərəliliyin innovativ ölçülməsi və ikinci nəsil 

səmərəliliyinin idarəetmə konsepsiyasıdır. 

Səmərəlilik prizması əsasən ümumilikdə bankın fəaliyyətinin yekunları-

na maraqlı olan istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Bu investorlar, alıcılar 

və vasitəçilər, iĢçilər, tənzimləyici orqanlar və baĢqaları ola bilər. 
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         Səmərəlilik prizması bankın fəaliyyətinin məqsədlərini aĢkara çıxarmağa, 

uyğun hədəfləri müəyyən etməyə, ölçü sistemini iĢləyib hazırlamağa, iĢlənmiĢ 

strategiyanın həyata keçirilməsini təmin etməyə imkan verir. 

Səmərəlilik prizmasının ümumi konsepsiyası belə bir inama əsaslanır ki, 

uzunmüddətli uğura can atan təĢkilatlar bugünkü biznes mühitində əsas 

maraqlı tərəflər haqqında olduqca aydın təsəvvürə malikdirlər. Onlar maraqlı 

tərəflərin öz dəyərini təmin etmək üçün hansı strategiyalara riayət etməyi 

müəyyən edirlər. Onlar bu strategiyaların həyata keçirilməsi üçün müəssisəyə 

hansı proseslərin lazım olduğunu baĢa düĢürlər və bu proseslərin tətbiqi üçün 

hansı imkanların zəruri olduğunu müəyyən edirlər. 

Səmərəlilik prizmasının komponentləri aĢağıdakılardan ibarətdir: 

        1. maraqlı tərəflərin məmnuniyyəti. 

        2. strategiyalar. 

        3. proseslər. 

        4. imkanlar. 

        5. maraqlı tərəfin sərmayəsi. 

       Səmərəlilik prizması  aĢağıdakı əsas suallara cavab almağa imkan verir: 

- maraqlı tərəflərin ehtiyaclarını ödəmək üçün hansı strategiyalar həyata 

keçirilməlidir? 

- bu strategiyaların həyata keçirilməsi üçün tələb olunan kritik proseslər 

hansılardır? 

- bu proseslərin aktivləĢdirilməsi və möhkəmlənməsi üçün hansı imkanlar 

tələb olunur? 

- bu imkanları dəstəkləmək və inkiĢaf etdirmək üçün maraqlı tərəflərdən 

hansı sərmayənin qoyulması tələb olunur? 

Fikrimizcə, səmərəlilik prizmasının digər anlayıĢlardan üstünlüyü ondan 

ibarətdir ki, o, bankın fəaliyyətinə bütün maraqlı tərəfləri cəlb edir. 

5. Biznes proseslərinin idarə edilməsi sistemi (BPM) 

       BPM - təĢkilatın proses idarəetmə konsepsiyası olub, biznes proseslərinə 

davamlı, daimi dəyiĢikliklərə adaptasiya olunan müəssisənin xüsusi resursları 

kimi baxır, formal notlardan, modelləĢdirmənin proqram təminatından istifadə 

edərək, biznes proseslərinin simulyasiyası, monitorinqi və təhlilindən, biznes 

proseslər modelinin iĢtirakçılar tərəfindən və proqram vasitəsindən dinamik 

olaraq yenidən qurulması imkanından istifadə edərək biznes proseslərinin 

modelləĢdirilməsi hesabına təĢkilatda biznes proseslərinin aydınlığı və görü-

nüĢlüyü kimi prinsiplərə əsaslanır[3]. 

BPM - bank fəaliyyətinin və strateji menecmentinin səmərəliliyinə təsir 

edən faiz dərəcələri, kredit reytinqləri, qiymətlər əməliyyatları, kredit məhsul-

larına tələb, depozitlərin əlçatanlığı kimi amilləri (PĠF- performance) təhlil 

edir. 

      Fikrimizcə, PĠF və KPI-nin qarĢılıqlı əlaqəsi strateji bank menecmentinin 

səmərəliliyinin ən əlveriĢli göstəricisidir, belə ki, BPM-in banklarda vəzifələ-

rindən biri gələcəkdə balans göstəricilərinin modelləĢdirilməsidir. Bu proses 

səmərəliliyə təsir edən cari amillərin əməliyyat xərclərinə və mənfəətə necə tə-
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sir etdiyini qiymətləndirməyə kömək edir. PĠF və KPI arasında əlaqə aĢkarlan-

dığı zaman qərar qəbul edilməsi üçün analitik əsas yaradan müxtəlif ssenari-

lərə uyğun olaraq strateji bank menecmentinin potensial səmərəliliyinin mo-

delləĢdirilməsini həyata keçirmək mümkündür.  

BPM sistemində bankın fəaliyyətinin və səmərəliliyinin əsası kimi ən 

yaxĢı nəticələri əks etdirən məqsədlər ağacının formalaĢması və monitorinq 

üçün mürəkkəb seqmentlərin və göstəricilərin seçilməsi yolu ilə bütün kompo-

nentlərin səmərəliliyini və ardıcıllığını qəbul etmək olar. 

       BPM alətlərindən aĢağıdakıları qiymətləndirmək üçün istifadə olunması 

nəzərdə tutulmuĢdur: 

       - mənfəət; 

       - xərclər; 

       - əməliyyatların səmərəliliyi; 

       - o cümlədən onların biznes bölmələrinin məhsul və xidmətləri ilə əlaqəsi. 

Klassik BPM-sisteminin funksional strukturu üç komponentdən 

ibarətdir. 

Birinci hissə - məlumatlar anbarıdır. Bu BPM-sisteminin əsasıdır. Bura-

da bankın baĢ ofisininin və filiallarının müxtəlif  avtomatlaĢdırılmıĢ modulla-

rından, törəmə Ģirkətlərdən daxil olan əməliyyat maliyyə informasiyalarını bir-

ləĢdirir. 

        Ġkinci komponent - bankın idarəetmə üsullarının dəstəklənməsi üçün alət-

lər dəstidir: maliyyə planlaĢdırması, idarəetmə uçotu, proqnozlaĢdırma və s. 

        BPM-sisteminin üçüncü komponenti - məlumatlar anbarında yığılan mə-

lumatlar əməliyyat iĢi üçün OLAP vasitəsidir. 

        Fikrimizcə, BPM sistemini əsaslı yeni bir Ģey adlandırmaq olmaz. Onlar 

ilk növbədə yerli istifadədə tətbiq olunmaqla fərdi Ģöbələrin və istifadəçilərin 

problemlərini həll edən  tanınmıĢ idarəetmə texnologiyalarını və proqram 

təminatlarını birləĢdirir. BPM sisteminin üstünlüyü bizim fikrimizcə, bankın 

tam idarəetmə dövrünü dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulmuĢdur ki, bu da BPM 

alətləri və bankın səmərəliliyinin əsas idarəetmə mərhələlərinin yerinə yetiril-

məsinin təminatı arasında qarĢılıqlı əlaqəni göstərir (ġəkil 2.2). 

 

            
ġəkil 2.2. Bankın səmərəliliyinin idarə edilməsinin əsas mərhələləri 

 

Strategiyanın iĢlənib hazırlanması(KPĠ 
planlaĢdırması) 

PlanlaĢdırma(operativ planlaĢdırma) 

Monitorinq və nəzarət(idarəetmə uçotu və 
"plan-fakt" təhlili 

Təhlil və tənzimləmə(proqnozlaĢdırma və 
modelləĢdirmə) 
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Bank praktikasında BPM sistemi tənzimləyici hesabatın formalaĢması və 

xərclərin idarə edilməsi üçün bank fəaliyyətinin xarici və daxili nəzarət aləti 

kimi istifadə olunur. 

Fikrimizcə, BPM layihələrinin mənfi cəhətləri bu sistemlərin tətbiqinin 

kifayət qədər uzun proses olması, bu layihələrin böyük maliyyə xərcləri tələb 

etməsi və təĢkilati cəhətdən xeyli mürəkkəb olmasıdır. 

Keyfiyyətli BPM məhsulu konkret bankın unikal biznes modelini istifadə 

edir, məlumatlara bütün tələbləri, hədəf göstəricilərini, KPI-ni nəzərə alır. 

BPM strategiyanın savadlı iĢlənməsini, rahat infrastrukturun tətbiqini və 

davamlı istifadəsini tələb edir. 

Nəticə 

       Beləliklə, bank fəaliyyətinin səmərəliliyinin strateji idarə edilməsi model-

lərinə yanaĢmaların təhlili aĢağıdakı nəticələrə gətirib çıxarır: 

1. BGS əməkdaĢlar üçün konkret və aydın göstəricilərə monitorinq və nə-

zarətə məruz qala bilən qlobal strateji oriyentirlər daxil etməyə imkan verir. 

Etiraf etmək lazımdır ki, mövcud sistemlər arasında məhz BGS ən müxtəlif Ģə-

raitə uyğunlaĢmaq qabiliyyətindədir, lakin onun tətbiqi müvafiq korporativ 

mədəniyyətin və effektiv menecmentin həyata keçirilməsi üçün lazımdır. TəĢ-

kilat BGS-in qəbuluna daxilən hazır olmalı və balanslaĢdırılmıĢ göstəricilərin 

yekun tətbiqi üçün tələb olunan uzun müddətə bu hazırlığı qoruyub saxlamalı-

dır. 

2. ―Ġdarəetmə paneli‖ bankın strategiya və taktikasını əlaqələndirməyə im-

kan verir. Bu modeldə balanslaĢdırılmıĢ göstəricilər sisteminə oxĢar olaraq 

həm maliyyə və həm də qeyri-maliyyə göstəriciləri kimi istifadə edilir, bunun 

da icrası üzərində məsuliyyət bank menecerləri arasında dəqiq bolusdürülmüĢ-

dür. 

 3. Bu modeli tətbiq edən bank, bütün səviyyələrdə idarəetmə heyətinin 

iĢinin nəticələrini qiymətləndirə və onları bir-biri ilə müqayisə edə bilər. 

Modelin üstünlüyü ondadır ki, o, istənilən miqyaslı biznes və idarəetmə üçün 

uyğundur. Tableau de Bord və BalanslaĢdırılmıĢ göstəricilər sistemi arasında 

prinsipial fərq – onun komponentləri üzrə göstəricilərin sərt qruplaĢmanın 

olmamasıdır. 

      Belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, Tablo de Bord-un praktikada həyata 

keçirilməsi çox sadədir və daha asan modelləĢdirilir. 

4. EFQM-in əsas vəzifələrindən biri Ģirkətlərə onların fəaliyyətinin təkmil-

ləĢdirilməsində yardım etməkdir. EFQM modelinin əsasında duran element-

lərdən hər biri biznesin inkiĢafı yolunda bank tərəfindən əldə edilən tərəqqinin 

qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilə bilən meyarı özündə ehtiva edir. EFQM 

modelinin fərqli xüsusiyyəti onun sosial nəticəyə istiqamətlənməsi, yəni icti-

maiyyət ilə qarĢılıqlı təsirin nəticəsidir. Buna görə də, bu model tezliklə özəl 

sektordan hökumət və qeyri-hökumət təĢkilatlarına keçmiĢdir. Bu gün EFQM 

modeli 20 mindən çox Britaniya və Avropa Ģirkətləri tərəfindən istifadə 

olunur. 
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5. Səmərəlilik prizması əsasən bütövlükdə Ģirkətin fəaliyyətinin nəticələ-

rinə görə maraqlı olan istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Səmərəlilik priz-

ması təĢkilatın fəaliyyətinin məqsədini aĢkara çıxarmağa, onların əldə edilməsi 

göstəricilərini müəyyən etməyə,  ölçü sistemini iĢləyib hazırlamağa, iĢlənib 

hazırlanmıĢ strategiyasının həyata keçirilməsini təmin etməyə imkan verir. 

Səmərəlilik prizması konsepsiyası belə bir inama əsaslanır ki, bugünkü biznes 

mühitində uzun müddətli uğura can atan təĢkilatlar öz əsas maraqlı tərəfləri 

haqqında olduqca aydın təsəvvürə malikdir. Onun digər konsepsiyalar üzərində 

üstünlüyü  ondadır ki, o, təĢkilatın bütün maraqlı tərəflərinə təsir göstərir. Sə-

mərəlilik prizması maraqlı tərəflərin ehtiyaclarını nəzərə aldığı kimi, təĢkilata 

maraqlı tərəflərdən nə lazım olmasını da müəyyən edir. Beləliklə, hər bir ma-

raqlı tərəflə qarĢılıqlı əlaqələr təhlil olunur. 

6. BPM sistemi biznesin inkiĢafının strateji planlaĢdırmasının avtomat-

laĢdırılması üçün və eyni zamanda müxtəlif səviyyələrdə biznes proseslərinin 

taktiki (və ya əməliyyat) idarəetməsinin dəstəklənməsi üçün –  nəzərdə tutul-

muĢdur. BPM-sisteminin vəzifəsi real Ģəraitlərdə biznesin strateji məqsədləri-

nin həyata keçirilməsinə yardım etməkdir. Bunun üçün onlar əməliyyat fəaliy-

yətinin idarə edilməsinin səmərəliliyini artırmaqdan ötrü  lazımi vaxtda istifa-

dəçini zəruri informasiya ilə təmin etməlidirlər. BPM sistemi ilk növbədə yerli 

istifadəçiləri təmin etməklə, fərdi Ģöbələrin və istifadəçilərin problemlərini həll 

edən tanınmıĢ idarəetmə texnologiyalarını və proqram təminatını birləĢdirir. 

BPM-sistemin üstünlüyü ondadır ki, o, bank menecmentinin tam dövrünü dəs-

təkləmək üçün nəzərdə tutulmuĢdur. 

Beləliklə, səmərəliliyin idarəetmə alətlərini seçərkən və ümumi nəticə 

göstəricilərini iĢləyib hazırlayarkən dəbdə olan meyllər deyil, yalnız meyarlar-

dakı məqsədəuyğunluq nəzərə alınmalıdır. 

Buna görə də, BGS, Tableau de Bord, səmərəliliik prizması, EFQM mo-

del, BPM-sistemləri və digər konsepsiyalarla aparılmıĢ müqayisəli təhlil bank 

fəaliyyətinin strateji idarəetmə effektivliyinin reallaĢdırılması menecmenti 

üçün əsasdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ДЖАЛАЛ МАДЖИДОВ  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

В статье исследованы самые современные и перспективные модели 

стратегического управления эффективности коммерческих банков: сис-

тема сбалансированных показателей, панель управления, модель Евро-

пейского фонда управления качеством, призма эффективности, система 

управления бизнес-процессами, были определены системы их взаимос-

вязанных компонентов и ключевые цели внедрения. В конце статьи 

обоснован авторский подход к моделям стратегического управления 

эффективности банковской деятельности. 

Ключевые слова: коммерческие банки, эффективность, система 

сбалансированных показателей, панель управления, модель Европейского 

фонда управления качеством, призма эффективности, система управле-

ния бизнес-процессами.  
 

SUMMARY 

JALAL MAJIDOV 

FEATURES OF FORMATION OF STRATEGIC MANAGEMENT OF 

THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS 

The article is the effectiveness of the strategic management of 

commercial banks with the most modern and promising models: the Balansed 

Scorecard, Tableau de Bord, the European Foundation for Quality 

Management model, the Performance Prism, Business Process Management , 

interconnection components, systems and application key objectives have been 

identified. Models of strategic management at the end of the article the author's 

approach is based on the efficiency of the bank. 

Keywords: commercial banks, efficiency, the Balansed Scorecard, 

Tableau de Bord, the European Foundation for Quality Management model, 

the Performance Prism, Business Process Management. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI ĠQTĠSADĠYYATINDA 

BEYNƏLXALQ KAPĠTALIN ROLU 

 

Məqalədə ölkəmizdə həyata keçrilən ―Neft strategiyası‖ əsasında iqtisa-

diyyata qoyulan beynəlxalq kapitalın mahiyyəti açıqlanmıĢ, bu prosesin hüquqi 

bazasının yaradılması əsaslandırılmıĢdır. 1995-2015-ci illəri əhatə edən dövr 

ərzində ölkəmizə investisiya, maliyyə kreditləri qoyuluĢlarının dinamikası təh-

lil olunmuĢdur. Beynəlxalq kapitalın ölkə iqtisadiyyatında yaratdığı müsbət 

meyllər və nəticələr nəzərdən keçirilmiĢdir. Beynəlxalq kapitaldan istifadə va-

sitəsi ilə ölkənin geoiqtisadi mövqeyinin, inteqrasiya proseslərində rolunun 

möhkəmlənməsi qeyd olunmuĢdur. 

Məqalədə Beynəlxalq kapital Azərbaycanın müstəqillik qazandıqdan 

sonra ölkə iqtisadiyyatında əldə olunmuĢ uğurların əsas səbəblərindən biri ki-

mi qiymətləndirilmiĢdir. Xarici kapitalın ölkə iqtisadiyyatına uğurla və mane-

əsiz cəlb olunması üçün ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin əsas parametrləri və 

prioritetləri izah olunmuĢdur. Bu prosesin yüksək nəticələrə gətirib çıxarması 

üçün beynəlxalq normalara uyğun hüquqi bazanın yaradılması və ölkədə 

―Açıq qapı‖ siyasətinin həyata keçirilməsinin zəruriliyi əsaslandırılmıĢdır. Bu 

siyasət nəticəsində ölkəmizə 10-dan artıq ölkədən 300-dən artıq Ģirkətin cəlb 

olunması ölkə iqtisadiyyatının dirçəldilməsinin əsas səbəbi kimi dəyərləndiril-

miĢdir. Məqalədə 1995-2015-ci illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilmiĢ 

xarici investisiyaların, o cümlədən maliyyə kreditlərinin və neft sektoruna 

kreditlərin dinamikası nəzərdən keçirilmiĢ, onların iqtisadiyyatda yaratdığı 

səmərəlilik təhlil olunmuĢdur. Bununla yanaĢı həmin illərdə ölkə iqtisadiyyatı-

na yönəlmiĢ birbaĢa investisiyalar, neft bonusu, portfel investisiyalar və digər 

investisiyaların dinamikası nəzərdən keçirilmiĢ, onların iqtisadiyyatda yaratdı-

ğı nəticələr təhlil olunmuĢdur. 

Açar sözlər: Beynəlxalq kapital, investisiya, maliyyə kreditləri, xarici 

investisiya  

 

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan az sonra yəni 1994-cü ildə ölkədə 

aparılan ―Neft Strategiyasının‖ əsasını təĢkil edən ―Əsrin müqaviləsi‖ imzalan-

dı. Müqaviləyə əsasən ölkəyə küllü miqdarda xarici kapital axını baĢlandı ki, 

bu proses də ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin əsas, prioritet istiqamətinə 

çevrildi. Həmin dövrdən baĢlayaraq ölkədə siyasi və iqtisadi sabitlik bərqərar 

olundu və nəticədə ölkə iqtisadiyyatı xarici inverstorların maraq dairəsinə çev-
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rildi. Beynəlxalq maliyyə-kredit təĢkilatlarını,eyni zamanda inkiĢaf etmiĢ döv-

lətləri, güclü firma və Ģirkətləri respublikamıza cəlb etmək üçün zəruri Ģərait 

yaradılmalı idi. Bu məqsədlə ilkin olaraq 1992-ci ildə 15 yanvar tarixində 

―Xarici investisiyaların qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qa-

nunu‖, 13 yanvar 1995-ci ildə isə ―Ġnvestisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan 

Respublikasının qanunu‖ qəbul edilmiĢdir. 

Xarici ölkələrdən beynəlxalq kreditin cəlb olunması üçün hüquqi bazanın 

yaradılması ən zəruri olan və beynəlxalq standartlara uyğun Ģərtlərdəndir. Xa-

rici investorların və kreditorların ölkəyə cəlb olunması üçün qeyd edilənlərlə 

yanaĢı digər tədbirlər də həyata keçirilmiĢdir. Bir çox ölkələrlə qarĢılıqlı razı-

laĢma əsasında ikiqat vergiyə cəlb etmə ləğv olunmuĢ, investisiyaların ikitərəf-

li qorunması haqqında saziĢlər imzalanmıĢ, investisiyalar üçün güzəĢtli Ģərtlər 

tətbiq olunmuĢ, beynəlxalq kreditlərdən istifadə üçün mükafatlandırma haqqın-

da saziĢlər imzalanmıĢdır. Qeyd edilənlərlə paralel olaraq xarici kreditorlar 

üçün mənfəətin digər valyutaya mübadiləsi üçün maneə və məhdudiyyətlər 

ləğv olunmuĢ, vahid valyuta kursu müəyyənləĢdirilmiĢ, reinvestisiyaya Ģərait 

yaradılmıĢdır. GörülmüĢ tədbirlər nəticəsində Azərbaycan qısa müddət ərzində 

öz iqtisadiyyatını xarisi investor və  kreditorlar üçün daha da cəlbedici səviy-

yəyə qaldıra bildi və qeyd edilən fəaliyyət növlərinin geniĢləndirilməsi üçün 

―açıq qapı‖ siyasəti elan etdi. [2, səh 127] 

 ―Açıq qapı‖ siyasətinin yeridilməsi nəticəsində Azərbaycanla iqtisadi 

əlaqə yaradan dövlətlərin və Ģirkətlərin sayı xeyli artmıĢdır. Hal-hazırda ölkə-

mizdə Ġngiltərədən 130, ABġ- dan 111, Fransadan 17, Almaniyadan 14, Ġsveç-

dən 16, Ġtaliyadan 19, Yaponiya, Yeni Zelandiya, Portuqaliya və baĢqa ölkələr-

dən ondan artıq Ģirkət fəaliyyət göstərir. Həmin Ģirkətlərin fəaliyyəti nəticəsin-

də və həmçinin çoxsaylı beynəlxalq maliyyə təĢkilatları tərəfindən Azərbaycan 

iqtisadiyyatına 1995-ci ildən baĢlayaraq küllü miqdarda investisiyalar yatırıl-

mıĢ, kreditlər verilmiĢ, maliyyə kreditləri ayrılmıĢ, əsas kapitala investisiyalar 

yatırılmıĢ və çoxsaylı layihələr reallaĢdırılmıĢdır. 

Azərbaycan Dövləti BVF ilə birlikdə DB ilə də müqavilələr imzalayaraq, 

1996-2000-ci illərdə həmin təĢkilatdan 356,6 milyon ABġ dolları həcmində 

kredit almıĢ və ondan 220,0 milyon ABġ dollarını istifadə etmiĢdir. 

Ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafı, neft sektorunun və aqrar sektorun inkiĢafı-

na texniki yardım proqramlarının və digər proqramların həyata keçiriliməsi üç-

ün lazım olan kreditlər çox əlveriĢli Ģərtlərlə verilmiĢdir.Ġllik kredit faizi 0,75 

olmaqla geri qaytarılmasına 10 ildən sonra baĢlayaraq 35 illik bir müddətə 

verilmiĢdir. 

01.01.2013-cü il tarixinə qədər Beynəlxalq Maliyyə Qurumlarından yal-

nız iqtisadi islahatların dəstəklənməsi üçün 6 438,5 milyon dolları həcmində 

kredit vəsaitləri alınmıĢdır. DB-nin iqtisadi islahatların dəstəklənməsi, eləcə də 

investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsi məqsədilə təqdim etdiyi kreditlə-

rin məbləği 4 milyard dollara çatmıĢdır. 

Azərbaycanın 2014-cü il dekabrına qədər aldığı kreditlərin 29%-i DB-

nin, 12%-i AYĠB-in, 5%-i BVF-nin, 10%-i AĠB-in, 20%-i isə digər bankların 
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payına düĢür. AlınmıĢ kreditlərin 3 587 milyon ABġ dolları iqtisadi islahatla-

rın dəstəklənməsinə, 2 434,75 milyon ABġ dolları isə güzəĢtli və ticarət Ģərtlə-

ri ilə investisiya layihələrinin maliyyələĢməsinə ayrılmıĢdır. AlınmıĢ kreditlə-

rin 67%-nin geri qaytarılma müddəti 10 ildən 40 ilə qədər olmaqla yanaĢı həm 

də güzəĢtli Ģərtlərlədir. Hökümət zəmanəti ilə cəlb edilmiĢ kreditlərin orta illik 

faiz dərəcəsi 3,5%, əsas borcun orta geri ödənmə müddəti isə 24 ildi ki, bu da 

kreditlərin daha çox güzəĢtli Ģərtlərlə alınmasından irəli gəlir. [1, səh 214] 

Aparılan təhlillər göstərir ki, ölkə iqtisadiyyatını bürümüĢ olan ciddi ma-

liyyə böhranın mövcud olduğu son 3 ili, yəni 2015, 2016 və 2017-ci ili çıxmaq 

Ģərtilə 1995-ci ildən baĢlayaraq 2014-cü il də daxil olmaqla hər il ölkəyə cəlb 

olunmuĢ xarici investisiyaların həcmində, artımla müĢahidə edilən dinamika 

mövcud olmuĢdur.  

[ Cədvəl 1 ]  

1995-2015-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb edilmiĢ 

xarici investisiyaların dinamikası ( mln ABġ dolları ilə) 

[ Cədvəl 1 ] 

 

Mənbə : Cədvəl Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin və Sənaye 

Nazirliyinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır. 

Məlumatlardan göründüyü kimi 1995-2015 ci illər ərzində Azərbaycan 

Ġqtisadiyyatına yönəldilmiĢ xarici investisiyaların cəmi 106 195 .9 mln ABġ 

dolları təĢkil etmiĢdir. Onun 26218.8 mln ABġ dolları və ya 24.7 %-i  maliyyə 

kreditlərindən ibarət olmuĢdur.  Həmin maliyyə kreditlərinin 15.7%-i və ya 

4130.80 mln ABġ dolları neft sektoruna yönəldilmiĢ, qalan 22 088 mln ABġ 

dolları və ya 84.3 %-i qeyri-neft sektoruna yönəldilmiĢdir. 

Cədvəl göstəricilərindən aydın olur ki, ―Əsrin Müqaviləsi‖ bağlandıqdan 

sonra ölkə iqtisadiyyatına yönəldilmiĢ xarici investisiyaların məbləği ilbəil 

 

Ġllər 

 

Cəmi xarici 

investisiyalar 

 

O cümlədən 

 

O cümlədən 

Maliyyə 

kreditləri 

Cəmdə xüsusi 

çəkisi(%-lə) 

Neft 

sektoruna 

kreditlər 

Cəmdə xüsusi 

çəkisi(%-lə) 

1995-2002 9119.7 1652.3 0 0 0 

2003-2005 12839.7 1229.7 9.5 287.9 23.4 

2006-2009 24043.1 6356.3 26.4 516.9 8.1 

2010 8247.8 3405.9 41.3 667.6 19.6 

2011 8673.9 3692.5 42.6 696.9 18.87 

2012 10314.0 3135.5 30.4 295.0 9.4 

2013 10540.9 2655.8 25.2 300.0 11.3 

2014 11697.7 1880.6 16.1 542.9 28.9 

2015 10719.1 2210.2 20.6 823.6 37.3 

Cəmi 

1995-2015 

 

106195.9 

 

26218.8 

 

24.7 

 

4130.8 

 

15.7 
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artmıĢdır. Belə ki, 2011-ci ildə cəlb olunmuĢ xarici investisiyaların cəmi, 

8673.90 mln ABġ dolları təĢkil edərək əvvəlki il ilə müqayisədə 105.2% 

artmıĢdır. 2012-ci ildə əvvəlki ilə nəzərən artım 18.9%, 2013-cü ildə 2.2%, 

2014-cü ildə 10.9% təĢkil etmiĢdir. 2015-ci ildə isə dünya maliyyə böhranı 

nəticəsində təhlil edilən göstərici üzrə artım olmamıĢdır. 

Aparılan təhlillər göstərir ki, 1995-2015-ci illər ərzində Azərbaycan iqti-

sadiyyatına yatırılan investisiyaların 26 218.8 mln ABġ dolları maliyyə kredit-

lərindən ibarət olmuĢdur ki, onun da 15.7%-i və ya 4 130.8 mln ABġ dolları 

neft sektoruna verilən kreditlərdən ibarətdir. Neft sektoruna yönəldilən maliy-

yə kreditləri 2015-ci ildə ən yüksək məbləğə 823.6 mln ABġ dollarına çatmıĢ-

dır. Bu həmin ildə ölkə iqtisadiyyatına qoyulan maliyyə kreditlərinin 37.3%-ni 

təĢkil etmiĢdir. 1995-2015-ci illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına qoyulan maliyyə 

kreditlərinin orta hesabla 15.7%-i neft sektoruna yönəldilmiĢdir. Nəticədə ölkə 

iqtisadiyyatının inkiĢafı üçün bu investisiyalar əhəmiyyətli rol oynamıĢdır.[3. 

Səh 46]  

Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb edilən beynəlxalq kapitalın bir hissəsi 

birbaĢa investisiyalar Ģəklində cəlb olunmuĢdur. [ Cədvəl 2 ] 

 

1995-2015-ci illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəlmiĢ birbaĢa 

investisiyaların dinamikası (mln ABġ dolları ilə) 

[ Cədvəl 2 ] 

Ġllər BirbaĢa investisiyalar 
Neft 

bonusu 

Portfel 

investisiyalar 

Digər 

investisiyalar 

1995-2002 7467.4 0 0 0 

2003-2005 11240.5 81.2 109.3 17.9 

2006-2009 15115.0 89.7 672.4 1809.7 

2010 3614.9 2.0 846.2 378.8 

2011 4293.8 19.9 48.1 619.6 

2012 5382.3 2.0 1289.4 504.8 

2013 5967.2 2.4 718.5 1188 

2014 8049.2 17.0 1321.4 429.5 

2015 7483.1 2.0 0 1023.8 

Cəmi 

1995-2015 
68 622.4 216.2 5005.3 6133.2 

 

Mənbə : Cədvəl Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin və Sənaye 

Nazirliyinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır. 

Məlumatlardan görünür ki, 1995-2015-ci illər ərzində ölkə iqtisadiyyatı-

na yönəldilən birbaĢa investisiyaların məbləği 68 622,4 mln ABġ dolları təĢkil 

etmiĢdir. 2003-ci ildən baĢlayaraq bu göstəricinin səviyyəsində hər il artım 

dinamikası müĢhidə olunmuĢdur. Belə ki, 2010-cu ildə ölkə iqtisadiyyatına yö-

nəldilən birbaĢa investisiyalar 3 614.9 min ABġ dolları təĢkil etmiĢdir. 2011-ci 

ildə bu göstərici əvvəlki ilə nəzərən 678.9 mln ABġ dolları və ya 19%, 2012-ci 
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ildə 1 088.5 mln ABġ dolları və ya 25.3%, 2013-ci ildə 584.9 mln ABġ dolları 

və ya 11%, 2014-ci ildə isə 2 082 mln ABġ dolları və ya 35% artmıĢdır. Təhlil 

edilən sonuncu 2015-ci ildə isə bu göstərici üzrə artım olmamıĢdır. 

Həmin illər ərzində, yəni 1995-2015-ci illərdə xarici tərəfdaĢlar tərəfin-

dən ödənmiĢ olan neft bonusunun məbləği 216.2 mln ABġ dolları təĢkil etmiĢ-

dir. Təhlil edilən illər ərzində ölkəmizə yatırılan portfel investisiyaların məblə-

ği 5 005.3 mln ABġ dolları olmuĢdur. Portfel investisiyaların məbləğcə ən çox 

miqdarda qoyulduğu il 2014-ci il olmuĢdur ki, onun məbləği 1 321.4 mln ABġ 

dollara çatmıĢdır. 

1995-2015-ci illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına qoyulan digər investisiya-

lar 6 133.2 mln ABġ dolları təĢkil etmiĢdir. Ən çox  digər investisiyalar 2015-

ci ildə qoyulmuĢdur ki, həmin məbləğ 1 023.8 mln ABġ dolları çatmıĢdır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, 1994-ci ildən baĢlayan qısa müddət ərzində ölkə 

iqtisadiyyatına külli miqdarda beynəlxalq kapitalın daxil olması nəticəsində 

respublikamız dünya standartlarına cavab verən, əsas parametrləri ilə dünya 

bazarında tanınan, qəbul edilən neft, qaz və energetika sistemi yarada bilmiĢ-

dir. 

Beynəlxalq maliyyə kredit təĢkilatları və dünyanın tanınan Ģirkətləri ilə 

münasibətlər vasitəsi ilə ölkəmizin iqtisadiyyatına beynəlxalq kapitalın cəlb 

edilməsi nəticəsində onun mövqeyi geoiqtisadi məkanda möhkəmlənmiĢ, 

Azərbaycan inteqrasiya proseslərində fəal iĢtirakçıya çevrilmiĢ, qloballaĢma 

proseslərində ölkənin xüsusi mövqeyi formalaĢmıĢdır. Bütün bu göstəricilər 

əsasında dünyanın məhĢur reytinq Ģirkətləri Azərbaycanın kredit reytinqini 

yüksək qiymətləndirmiĢ və onun əsasında ölkəmizə müxtəlif mənbələrdən, 

beynəlxalq maliyyə kredit təĢkilatlarından, ayrı-ayrı ölkələrdən, ayrı Ģirkət və 

firmalardan həm kreditlər, həm investisiyalar, həm də yardımlar daxil olmuĢ 

və bu proses davam etməkdədir. 
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РЕЗЮМЕ 

ИСМАИЛ МАМЕДОВ  

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИКЕ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В статье объясняется суть международного капитала в экономике 

на основе «Нефтяной стратегии», реализуемой в нашей стране, и 

обоснована правовая основа этого процесса. В течение периода, 

охватывающего период 1995-2015 гг., Были проанализированы динамика 
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инвестиций в нашу страну и динамика инвестиций в финансовые 

кредиты. Рассматриваются положительные тенденции и результаты 

международного капитала в экономику страны. Была подчеркнута роль 

страны в геоэкономическом положении страны за счет использования 

международного капитала. 

В статье международный капитал оценивается как одной из основ-

ных причин успеха в экономике страны после обретения независимости 

Азербайджана. Объясняются основные параметры и приоритеты эконо-

мической политики, проводимой в стране для успешного и беспрепятс-

твенного привлечения иностранного капитала к экономике страны. Была 

обоснована необходимость создания правовой базы в соответствии с 

международными нормами и осуществления политики «Открыт дверей» 

в стране, чтобы привести этот процесс к высоким результатам. В резуль-

тате этой политики привлечениы более 300 компаний из более 10 стран в 

нашу страну было расценено как основная причина экономического воз-

рождения страны. В статье проанализирована динамика иностранных 

инвестиций в экономику страны, в том числе финансовые кредиты и 

займы нефтяного сектора в 1995-2015 гг., и проанализирована их эффек-

тивность в экономике. Наряду с этим, были пересмотрены динамика пря-

мых инвестиций, направленных в экономику страны, нефтяной бонус, 

портфельные и прочие инвестиции и анализирован их результаты и 

влияния на экономику.  

Ключевые слова: Международный капитал, инвестиции, финансо-

вые кредиты, иностранные инвестиции. 

 

SUMMARY 

ISMAIL MAMMADOV  

ROLE OF THE INTERNATIONAL CAPITAL IN THE ECONOMY OF 

THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

The article explains the essence of international capital in the economy 

on the basis of the "Oil Strategy" implemented in our country, and the legal 

basis of this process is substantiated. During the period covering the period 

1995-2015, the dynamics of investments into our country and the dynamics of 

investments in financial loans were analyzed. Positive trends and the results of 

international capital in the country's economy are considered. The role of the 

country in the geo-economic position of the country was emphasized through 

the use of international capital. 

In the article, international capital is estimated as one of the main reasons 

for success in the country's economy after Azerbaijan gained independence. 

The main parameters and priorities of the economic policy pursued in the 

country for successful and unhindered attraction of foreign capital to the 

economy of the country are explained. The necessity of creating a legal 

framework in accordance with international norms and implementing the 

"Open door" policy in the country was justified in order to bring this process to 
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high results. As a result of this policy, attracting more than 10 companies to 

our country was regarded as the main reason for the economic revival of the 

country. The article analyzes the dynamics of foreign investments in the 

economy of the country, including financial loans and loans of the oil sector in 

1995-2015, and analyzed their effectiveness in the economy. Along with this, 

the dynamics of direct investments directed to the economy of the country, oil 

bonus, portfolio and other investments were reviewed and the result of 

influence on the economy was analyzed.  

Key words: International capital, investments, financial loans, foreign 

investments. 
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MĠLLĠ ENERJi STRATEGĠYASI VASĠTƏSĠLƏ ÖLKƏNĠN 

ENERJĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠNĠN TƏMĠN EDĠLMƏSĠ 

 

Məqalədə ölkəmizdə enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində milli 

enerji siyasətinin rolu Ģərh olunmuĢdur. Müəllif tərəfindən əhalinin və ölkə 

iqtisadiyyatının yanacaq, enerji resurslarına olan tələbatının vaxtında və 

keyfiyyətlə ödənilməsi ölkənin enerji təhlükəsizliyinin zəruri elementi kimi 

əsaslandırılmıĢdır. Bu göstərici həm də ölkənin davamlı inkiĢafının təmin 

edilməsinin zəruri elementi kimi dəyərləndirilmiĢ və onun yüksək səviyyədə 

saxlanması üçün müxtəlif variant və mexanizmlərdən istifadə olunması diqqətə 

çatdırılmıĢdır. 

Ölkəmizdə müstəqillik əldə edildikdən sonra enerji təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilən enerji siyasətinin mahiyyəti 

açıqlanmıĢ, bu siyasətin geoiqtisadi, makroiqtisadi və mikroiqtisadi əhəmiyyəti 

izah olunmuĢdur. Ölkədə aparılan iqtisadi inkiĢaf doktrinasının tərkib hissəsi 

kimi izah edilən enerji təhlükəsizliyinin mühüm parametrləri məqalədə geniĢ 

Ģərhini tapmıĢ və onun təmin edilməsi istiqamətində aparılan institutsional 

dəyiĢikliklər qiymətləndirilmiĢdir.  

1994-cü ildə ―Əsrin müqaviləsi‖nin bağlanması vasitəsilə həyata 

keçirilən ―Neft siyasəti‖nin mahiyyəti açıqlanmıĢ və dünyada mövcud 

geoiqtisadi proseslərdə ölkəmizin rolu qısaca təhlil olunmuĢdur. Dünyanın 

aparıcı neft Ģirkətlərinin 300-dən çoxunun Azərbaycana cəlb edilməsi və 

onların fəaliyyətinin ölkə iqtisadiyyatında yaratdığı multiplikativ effekt izah 

olunmuĢdur. 

Sonra dünya yanacaq-energetika bazarında gedən dəyiĢikliklər və 

formalaĢan meyllər öz izahını tapmıĢ, gələcəkdə bu bazarın hansı amillərin 

təsiri ilə formalaĢacağı müəyyən edilmiĢdir. 

Milli enerji strategiyası vasitəsilə təmin edilən enerji təhlükəsizliyinin 

davamlı olmağını əsaslandıran neft və qaz ehtiyatlarının mövcud miqdarının 

vəziyyəti təhlil olunmuĢ və bu yaxın gələcəkdə ölkədə aparılan iqtisadi 

siyasətin mühüm elementi kimi əsaslandırılmıĢdır. 

Məqalənin sonunda müəllif Xəzərin ümumi ehtiyatları məsələsinə 

toxunaraq dünyada gedən geoiqtisadi proseslərdə regionun rolunu izah 

etmiĢdir. 

Açar sözlər: enerji strategiyası; enerji təhlükəsizliyi; ―Əsrin 

müqaviləsi‖, neft siyasəti, karbohidrogen ehtiyatları, inkiĢaf meylləri. 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

45 

Dünya ölkələrinin inkiĢaf tarixi göstərir ki, əhalinin və ölkə iqtisadiy-

yatının yanacaq, enerji resurslarına olan tələbatının vaxtında və keyfiyyətlə 

təmin edilməsi hər bir ölkənin enerji təhlükəsizliyinin ən zəruri elementlə-

rindən biridir. Bu göstərici eyni zamanda beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən 

qiymətləndirilən və ölkənin ümumi inkiĢaf səviyyəsini əks etdirən əsas 

göstəricilərdən biridir. Ölkənin enerji təhlükəsizliyi davamlı inkiĢafın təmin 

edilməsinin ən zəruri, ən vacib elementlərindən biri olduğuna görə hər bir ölkə 

bu sahədə mümkün olan ən səmərəli variant və mexanizmlərə əl atır və 

məqsədin reallaĢdırılmasına cəhd edirlər. Belə bir fəaliyyət istiqaməti enerji 

resursları ilə zəngin olan ölkələr üçün daha xarakterikdir. Ölkənin enerji 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə milli enerji strategiyasının geniĢ, 

hərtərəfli istifadə edilməsi, onun beynəlxalq standartlara uyğun olaraq tətbiq 

edilməsi, onun iqtisadiyyatda multiplikativ effektinin artırılması, əhalinin və 

iqtisadiyyatın sahələrinin enerji resursları ilə fasiləsiz təminatı və s. ən vacib 

məsələlərdir. 

Azərbaycanın mütəqillik əldə etməsi ilə baĢlanan yeni inkiĢaf dövrü ölkə 

iqtisadiyyatı qarĢısında çoxĢaxəli, çox məsuliyyətli vəzifələr qoydu. Həmin 

vəzifələrin ən vaciblərindən biri məhz ölkənin enerji təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi məsələsi idi. Tarixən Azərbaycanın  enerji resursları ilə zəngin olması 

onu həmiĢə diqqət mərkəzinə çəkmiĢ və bu baxımdan da dünyanın böyük güc 

mərkəzlərinin ölkəmizdə maraqları böyük olmuĢdur.  

Müstəqilliyin ilk illlərindən baĢlamıĢ ölkəmizdə milli enerji strategiyası-

nın formalaĢması zərurətə çevrilmiĢdir. Bu strategiya müstəqil dövlətimiz üçün 

yeni institutsional struktur olmaq etibarilə bir çox geoiqtisadi, makroiqtisadi və 

mikroiqtisadi məqsəd və problemlərin həlli yollarını özündə əks etdirən pers-

pektiv fəaliyyət istiqamətinə çevrilmiĢdir. 

Milli enerji strategiyası ölkənin daxili tələbatını yüz faiz ödəmək Ģərtilə, 

regionun enerji ehtiyatlarının dünya bazarına ixracını da təmin edərək ölkənin 

enerji təhlükəsizliyini təmin etmək, həm də iqtisadi qüdrətinin artırılmasını və 

eyni zamanda ölkənin dayanıqlı, etibarlı geoiqtisadi tərəfdaĢa çevrilməsini 

nəzərdə tutur. Bu məqsədlərə çatmaq üçün ölkəmizdə çevik fəaliyyət göstərə 

bilən, dünya enerji bazarı ilə operativ inteqrasiya yarada bilən və geoiqtisadi 

inkiĢafa töhfə verə bilən Yanacaq Enerji Kompleksi yaradılmıĢdır. 

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvələrindən müstəqilliyə qədəm qoyan Azər-

baycanın qarĢısında duran ən zəruri məsələlərdən biri ölkənin iqtisadi inkiĢaf 

doktrinasının  iĢlənib hazırlanmasından ibarət idi. Bu doktrinanın ən vacib 

elementlərindən biri isə milli enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqaməti 

idi. Ġqtisadi inkiĢaf getdikcə sübut olundu ki, bu istiqamətdə məqsədlərin 

reallaĢdırılması enerji strategiyasının hansı səviyyədə həyata keçirilməsindən 

asılıdır. Bu strategiyanın əsas mahiyyəti qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsindən, iqtisadi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ ölkələrlə müasir, modern inteqra-

siyanın dərinləĢdirilərək daha da inkiĢaf etdirilməsindən, regionun potensial 

enerji resurslarından istifadə edərək geoiqtisadi proseslərin fəal və aparıcı üzv-

lərindən, iĢtirakçılarından birinə çevrilməsindən və dünya enerji bazarında söz 
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sahibi olmaqdan və s. ibarətdir. 

Azərbaycan Respublikası qeyd edilən məqsədlərə çatmaq üçün öz məq-

sədyönlü fəaliyyətini məhz 1994-cü ildə imzalanmıĢ ―Əsrin müqaviləsi‖ ilə 

baĢlamıĢ oldu. Nəzərə almaq lazımdır ki, milli enerji strategiyasının iĢlənib 

hazırlanması və formalaĢdırılaraq həyata keçirilməsi təkcə ölkə daxilindəki 

vəziyyətin və tələbatın öyrənilib təhlil edilməsindən və istiqamətlərin müəyyən 

edilməsindən asılı deyildir. Bu həm də qlobal aləmdə gedən proseslərin inkiĢaf 

istiqamət və meyllərindən, bu proseslərdə baĢ verən dəyiĢikliklərdən, dünya və 

region enerji balansında baĢ verən volotillikdən və bir sıra digər amillərdən 

asılıdır. Bütün bu qeyd edilən amillər nəzərə alınaraq ölkəmizdə enerji təhlükə-

sizliyinin təmin edilməsinin əsasını təĢkil edən milli enerji strategiyası uğurla 

həyata keçirilməkdədir.  

Ölkəmizin milli enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində müstəsna rola 

malik olan ―Əsrin müqaviləsi‖ 20 sentyabr 1994-cü il tarixdə dünyanın aparıcı 

transmilli neft Ģirkətlərinin iĢtirakı ilə Bakıda imzalanmıĢdır. Bu tarixi sənədin 

imzalanması ilə ölkəmizin iqtisadi, siyasi həyatının çoxsaylı problemlərinin 

həllinə yol açılmıĢ oldu. Belə problemlərdən biri də məhz milli enerji 

strategiyasının əsasını, özəyini təĢkil edən enerji problemləri idi. Bu müqavilə-

nin bağlanması ilə Azərbaycan MDB-nin üzvü olan ölkələr sırasından dünya-

nın ən iri neft Ģirkətləri ilə müqavilə bağlayan ilk dövləti oldu. Həmin dövrdə 

H.Əliyev bu müqavilənin mahiyyətini açıqlayaraq demiĢdi: ―Azərbaycan döv-

ləti 1994-cü ildən özünü yeni neft strategiyasını həyata keçirməyə baĢlayır. Bu 

strategiyanın əsas mənası, mahiyyəti və prinsipləri ölkənin təbii sərvətlərindən, 

o cümlədən neft və qaz yataqlarından Azərbaycan xalqının rifahı naminə daha 

səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir‖ (1, səh 24). 

―Əsrin müqaviləsi‖nin bağlanması və onun əsasında dünyanın 10-dan 

çox ölkəsinin 300-dən çox Ģirkətinin ölkəmizə cəlb olunması, ―Azəri‖, 

―Çıraq‖, ―GünəĢli‖, ―ġahdəniz‖, ―AbĢeron‖, ―Asiman‖, ―ġəfəq‖ kimi neft və 

qaz yataqlarının iĢə salınması Azərbaycanı yenidən geoiqtisadi məkanda neft 

mərkəzinə çevirdi. Ölkə iqtisadiyyatını böhran vəziyyətindən çıxardı, ölkənin 

enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin etibarlı bünövrəsini yaratdı, enerji 

strategiyasının sürətli inkiĢafını təmin etdi, ölkənin maliyyə sabitliyini təmin 

etdi, ölkədə valyuta ehtiyatlarını Azərbaycan üçün heç vaxt görünməmiĢ 

səviyyəyə çatdırdı və s. 

Ölkədə həyata keçirilən enerji strategiyası nəticəsində yeni infrastruktur 

yaradıldı. Neft Fondunun və Energetika Nazirliyinin yaradılması və onların 

fəaliyyətinin Azərbaycan Dövlət Neft ġirkətinin fəaliyyəti ilə əlaqələndirilərək 

təmin edilməsi ölkədə həyata keçirilən neft strategiyasının mühüm tərkib 

hissəsidir. 

―Neft siyasəti‖ nəticəsində uğurla həyata keçirilən enerji siyasəti ölkəmi-

zin malik olduğu zəngin neft və qaz ehtiyatlarına əsaslanır. Bizim respublika-

mızın mövcud karbohidrogen ehtiyatlarının miqdarı barədə iqtisadi ədəbiyyat-

larda müxtəlif fikirlərə rast gəlinir. Avropalı mütəxəssislərin 2011-ci ildə 

təsdiq etdiyinə görə Azərbaycanda neftin təsdiq olunmuĢ ehtiyatları 11 mlrd 
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barel, qazın təsdiq olunmuĢ ehtiyatları 2.55 trln kub metr, neftin ehtimal 

olunan miqdarı 22 mlrd barel, qazın ehtimal edilən miqdarı 5-7 trln kub 

metrdir (2, səh 25). 

Digər bir mənbədə göstərilir ki, Böyük Britanyanın BP Ģirkətinin 

mütəxəssislərinin hesablamalarına görə Azərbaycanda neftin təsdiq olunmuĢ 

ehtiyatlarının miqdarı 7 mlrd barel, qazın təsdiq olunmuĢ miqdarı 1.3 trln kub 

metrdir (1, səh 26). Elə həmin məlumatlara əsasən bütün dünyada neftin təsdiq 

olunmuĢ miqdarı 1383.2 mlrd barel, qazın təsdiq olunmuĢ miqdarı isə 187.1 

trln kub metrdir.  

Ölkəmizin rəsmilərinin və geoloqlarının təsdiq etdiklərinə görə 

ölkəmizin quru və dəniz sektorunda kəĢf olunmuĢ neft ehtiyatlarının miqdarını 

1-1.5 milyard ton (təxminən 7-11 mlrd barel) ehtimal edilən miqdarını isə 2-3 

milyard ton (14-21 milyard barel) və daha çox olduğunu göstərirlər (2, səh 28). 

Xəzərin ehtiyatlarına gəldikdə isə bəzi hesablamalara görə bu hövzədə 

bütün dünyanı yüz il müddətində fasiləsiz olaraq təmin etmək iqtidarında olan 

milyardlarla ton neft və trilyonlarla kub metr qaz ehtiyatları vardır. 6 avqust 

1997-ci il tarixdə ―Nyu-York Tayms‖ qəzeti yazırdı ki, Xəzər hövzəsinin 

sənaye və karbohidrogen ehtiyatları cari qiymətlərlə 4 trilyon ABġ dolları 

məbləğində qiymətləndirilən 200 milyard barel neftdən və habelə bir o qədər 

də qaz ehtiyatlarından ibarətdir (3, səh 1). 

Aparılan təhlillər göstərir ki, Azərbaycanın malik olduğu neft və qaz 

ehtiyatları ölkənin davamlı inkiĢafının uzunmüddətli olmasını təmin etmək 

enerji strategiyası vasitəsilə enerji təhlükəsizliyinin də təmin edilməsini 

uzunmüddətli perspektivdə reallaĢdırmaqla imkan yaradacaqdır.  

Geoiqtisadi miqyasda, aləmdə gedən proseslər göstərir ki, dünya miqya-

sında ilbəil enerji resurslarının ehtiyatı azalır, ona olan tələbat isə artır. Beynəl-

xalq Enerji Agentliyinin məlumatlarına əsasən 2050-ci ildə elektrik enerjisinə 

olan tələbat 3 dəfə artacaq, ona uyğun olaraq istehlak səviyyəsi də iki dəfə 

artacaqdır. Dünyada neft hasilatı 2030-cu ildə aĢağı düĢəcək (4, səh 3-16). 

Qeyd edilənlər göstərir ki, yaxın 30-50 il ərzində karbohidrogen dövrü bitəcək 

və yerini digər enerji resurslarına verməli olacaq. Mütəxəssislərin fikrincə 

alternativ enerji mənbələri müxtəlif olacaqdır. Onlara külək və günəĢ enerjisi-

ni, atom energetikası sistemini və qlobal istilik nüvə sistemlərini aid etmək 

olar. 

Beynəlxalq enerji institutlarının mütəxəssislərinin qeyd etdiyinə görə 

yaxın gələcəkdə, daha doğrusu  yaxın 25-30 il ərzində geniĢlənən qloballaĢma 

meylləri yanacaq-energetika sistemində aĢağıdakı təsirlər əsasında formalaĢa-

caqdır (5, səh 7) : karbohidrogen ehtiyatlarına və enerji resurslarına tələbatın 

durmadan artması; iqtisadiyyatın bütün sektor və sahələrində resurs və enerji 

qoruyucu texnologiyalarda tələbatın artması və bu texnologiyanın geniĢ tətbiq 

edilməsi; istehlak edilən enerji resurslarının strukturunda baĢ verən ciddi dəyi-

Ģikliklər; alternativ enerji mənbələrinin geniĢlənməsi və onlardan istifadə miq-

yasının geniĢlənməsi; yeni regional və beynəlxalq enerji institutlarının yaradıl-

ması və onların qarĢılıqlı fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi. Qeyd edilən təsirlərin 
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dərəcəsindən asılı olaraq meyllərdə, istiqamətlərdə dəyiĢikliklər baĢ verə bilər. 

Aparılan təhlillər və ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafı üzrə proqnozlar 

göstərir ki, hələki yaxın illərdə də ölkənin iqtisadi inkiĢafının davamlılığının 

təmin edilməsində karbohidrogen ehtiyatları yenə də əsas rol oynayan 

amillərdən biri olacaqdır. Qeyd edilən məsələdə əsas səbəb ondan ibarətdir ki, 

qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Azərbaycanın rolu durmadan 

artır. Azərbaycanın bu gün malik olduğu karbohidrogen ehtiyatlarına 

əsaslansaq deyə bilərik ki, ölkəmiz dünya bazarına kifayət dərəcədə enerji 

resursları çıxara biləcək, özünün davamlı inkiĢafını təmin edəcək, geoiqtisadi 

miqyasda özünü yenə də təsdiq edə biləcək və elə həmin miqyasda etibarlı 

tərəfdaĢ olmaqda davam edəcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 
ЭСМА ИСМАИЛОВА  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРАНЫ ПОСРЕДСТВОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

В статье описывается роль национальной энергетической политики 

в обеспечении энергетической безопасности в нашей стране. По мнению 

автора необходимый элемент энергетической безопасности страны ут-

верждается как своевременное и качественное возмещение потреб-

ностями населения и экономики топливно-энергетических ресурсов. Этот 

показатель также рассматривался как необходимый элемент устойчивого 

развития страны, и было подчеркнуто, что для его поддержания на высо-

ком уровне были использованы различные варианты и механизмы. 

После обретения независимости в нашей стране объяснялась сущ-

ность энергетической политики, направленной на обеспечение энергети-

ческой безопасности, объяснялась геоэкономическая, макроэкономичес-

кая и микроэкономическая значимость этой политики. Важные парамет-
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ры энергетической безопасности, описанные как часть доктрины эконо-

мического развития страны, были широко прокомментированы в статье, 

и институциональные изменения были внесены для ее поддержки. 

Была раскрыта суть «нефтяной политики», реализованная в резуль-

тате закрытия «Контракта века» в 1994 году, и кратко проанализирована 

роль нашей страны в геоэкономических процессах по всему миру. В 

Азербайджан было привлечено более 300 ведущих нефтяных компаний 

мира, и их мультипликативный эффект был объяснен в экономике стра-

ны. 

Затем были объяснены изменения и тенденции на мировом топлив-

но-энергетическом рынке и в будущем будет определяться, на каких 

факторах будет формироваться рынок. 

Состояние существующих количеств запасов нефти и газа на основе 

устойчивости энергетической безопасности, обеспечиваемой националь-

ной энергетической стратегией, проанализировано и обосновано как важ-

ный элемент экономической политики страны в ближайшем будущем. 

В конце статьи автор объяснил роль региона в геоэкономических 

процессах в мире, коснулаясь вопросы на общие запасы Каспийского 

моря. 

Ключевые слова: энергетическая стратегия; энергетическая без-

опасность; «Контракт века», нефтяная политика, запасы углеводородов, 

тенденции развития. 

 

RESUME 

ESMA ISMAILOVA  

 ENERGY SECURITY ASSURANCE OF COUNTRY THROUGH 

NATIONAL ENERGY STRATEGY 

In the article has been explained role of national energy policy in 

provision energy security in our country. By author qualitative and timely 

satisfaction of demand of energy resource, fuel of population and country 

economy has been substantiated as a necessary element of energy security of 

country. As a same time this pointer evaluated as a necessary element of 

providing resistant development of country and has been emphasized for 

maintaining its high level use of different variants and mechanisms.  

After obtaining independence in our country has been disclosed the 

essence of the energy policy implemented to ensure energy security has been 

explained significance of macroeconomic, microeconomic and geoeconomic 

of this policy. In the article  have been explained as a main part of doctrine of 

economic development in the country a necessary factor (parameter) of energy 

security  and institutional changes have been assessed on the direction of its  

provision.   

The essence of the "oil policy" implemented as a result of the closure of 

the "Contract of the Century" in 1994 was disclosed, and the role of our 

country in geo-economic processes throughout the world was briefly analyzed. 
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More than 300 leading oil companies of the world were involved in 

Azerbaijan, and their multiplicative effect was explained in the country's 

economy. 

Then, the changes and trends in the world fuel and energy market were 

explained and in the future it will be determined on what factors the market 

will be formed. 

The state of the existing quantities of oil and gas reserves based on the 

sustainability of energy security provided by the national energy strategy has 

been analyzed and justified as an important element of the country's economic 

policy in the near future. 

At the end of the article, the author explained the role of the region in 

geo-economic processes in the world, touching on the general reserves of the 

Caspian Sea. 

Keywords: energy strategy; energy security; "Contract of the Century", 

oil policy, hydrocarbon reserves, development trends. 
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ĠNNOVATĠV SAHĠBKARLIĞIN MƏQSƏDĠ VƏ ONUN 

REALLAġDIRILMASI 

 

Məqalədə innovativ sahibkarlığın mahiyyəti açıqlanmıĢdır. Onun iqtisa-

di inkiĢafdakı rolu əsaslandırılmıĢdır. Ġnnovativ sahibkarlığın məqsədləri 

müəyyənləĢdirilmiĢ, onun reallaĢdırılmasının vasitə, üsul və formaları izah 

olunmuĢdur. Ġnnovativ sahibkarlığın məqsədlərinə çatmaq üçün zəruri ele-

mentlər müəyyən edilmiĢ, onların hər birinin izahı verilmiĢdir. Tətbiq edilən 

innovasiyanın predmeti nəzərə alınmaqla növlərin təsnifatı verilmiĢ, onların 

hər birinin mənası açıqlanmıĢdır. 

Müasir dövrdə sahibkarlıq müəssisələrinin davamlı inkiĢafının təmin 

edilməsində innovasiyaların rolu əsaslandırılmıĢdır. Bütün sahibkarlıq müəs-

sisələrində yeni ideyaların irəli sürülməsi, generasiya edilməsi, prosesin 

nəzarətdə saxlanması, nəticələrin qiymətləndirilməsi və həmin nəticələrin 

bazara çıxarılması innovasiya biznesinin əsas məqsədi kimi izah olunmuĢdur. 

Ġnnovasiya biznesinin reallaĢdırılmasında innovasiya menecerlərinin rolu və 

onların bu prosesə münasibətləri Ģərh olunmuĢdur. 

Məqalədə yaradıcılıq innovativ sahibkarlığın məqsədlərinə çatmağın 

mühüm Ģərtlərindən biri kimi nəzərdən keçirilmiĢdir. Eyni zamanda ideya ya-

radıcılığını, istehsalın ümumi prinsipləri təĢkilatda yaradıcılığın stimullaĢdırıl-

ması üsulu kimi qiymətləndirilmiĢdir. Belə qiymətləndirməyə əsas yaradan 

dörd əsas səbəb əsaslandırılmıĢdır. 

Dünya təcrübəsinə əsasən innovativ sahibkarlığın məqsədlərinə çatma-

ğın ən zəruri elementlərindən biri kimi innovasiya menecmentinin izahı veril-

miĢdir. Ġnnovasiya menecmenti sahibkarlıq müəssisənin idarə edilməsində ali 

səviyyədə həyata keçirilən strateji istiqamət kimi qiymətləndirilmiĢdir. 

Açar sözlər: innovativ sahibkarlıq, innovasiya, makroinnovasiyalar, 

baza innovasiyaları, innovasiya-modifikasiyalar, innovasiya növləri. 

 

Ġstənilən iqtisadi subyektin fəaliyyət istiqamətləri, onun forma məzmunu, 

mahiyyəti onun məqsədlərindən irəli gəlir. Sahibkarlıq müəssisələrində fəaliy-

yətin innovativliyin tətbiqi vasitəsilə reallaĢdırılması həm müəssisənin məq-

sədlərinin, həm də innovativ üsulların birgə vəhdəti nəticəsində əldə olunur. 

Məlum olduğu kimi iqtisadi subyektlərin forma və təĢkili xüsusiyyətlərindən 

asılı olmayaraq onlar sahibkarlıq müəssisələri kimi fəaliyyət göstərərək ən əsas 

məqsədlərini əvvəlcədən müəyyən edirlər. Onların hər biri innovativ üsulların 
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tətbiqi nəticəsində yeni və təkmilləĢdirilmiĢ məhsul istehsal etməyi, xidmət 

göstərməyi, yeni texnoloji prosesi tətbiq etməyi, fəaliyyətlərində yeni təĢkilati, 

texniki, maliyyə, iqtisadi üsulların həyata keçirilməsini məqsəd kimi qarĢıya 

qoyurlar. Yeni ideyaların yaranması və tətbiqi vasitəsilə müəssisənin iqtisadi 

və sosial potensialında səmərəli nəticə əldə etmək istəyirlər. (4, s 126) 

Bunları nəzərə alaraq demək olar ki, bütün sahibkarlıq müəssisələrində 

yeni ideyaları irəli sürmək, generasiya etmək, nəzarətdə saxlamaq, qiymətlən-

dirmək və alınmıĢ nəticələri bazara çıxarmaq innovasiya biznesinin əsas 

məqsədidir. Ġnnovasiyaların idarə olunmasının əsasında novatorların və təĢki-

latın fəaliyyətinin nəticələri üçün məsuliyyət daĢıyanların tarazlı əməkdaĢlığı 

dayanır. Menecerlər yaradıcılıq proseslərinin səmərəli idarə olunması üçün in-

novasiyaların yolundakı maneləri tapmalı və aradan qaldırmalı, həmçinin moti-

vasiyanı təmin etməli və təĢkilatda Ģəxsi və qrup innovasiya təĢəbbüskarlığını 

dəstəkləyəcək münasibətləri formalaĢdırmalıdırlar. 

Ġnnovativ sahibkarlığın məqsədlərinə çatmağın mühüm Ģərtlərdən biri də 

yaradıcılıqdır. Yaradıcılıq yeni ideyaların generasiyasıdır, innovasiya isə onla-

rın uğurlu təcəssümüdür, yaradıcılıq prinsiplərin kəĢfi, innovasiya isə bu prin-

siplərin faydalı mallara və xidmətlərə çevrilməsidir. 

Ġnnovasiya cəmiyyəti innovasiya fəaliyyəti üçün ən əlveriĢli mühit olub 

bir sıra fərqləndirici xüsusiyyətlərə malikdir. Bunlar aĢağıdakılardır: 

 mükəmməl təĢkil edilmiĢ və fasiləsiz maliyyələĢdirilən təhsil və elm 

sisteminin olması; 

 ayrı-ayrı Ģəxslərin, qrupun və təĢkilatın yaradıcılıq potensialının olması; 

 biliklərin ideyalarının yayılmasının və yaradılmasının inkiĢaf etmiĢ 

infrastrukturunun olması və onlardan düzgün istifadə olunması. 

Ġqtisadi ədəbiyyatlarda rast gəlindiyi kimi əsas xarakterik cəhətləri və 

parametrləri nəzərə alınmaqla innovasiyaları üç kateqoriyaya ayırırlar: 

makroinnovasiyalar, baza innovasiyaları və innovasiyalar. Onlar aĢağıdakı 

kimi xarakterizə olunurlar. Makroinnovasiyalar-sahələrdə, iqtisadiyyatda və 

bütövlükdə cəmiyyətdə köklü dəyiĢikliklərə səbəb olan yeni məhsullar və 

texnologiyalardır Məsələn, elektrik, mikroelektronika, rabitə. Baza 

innovasiyaları- birlikdə texnoloji inkiĢafa güclü təkan verən ayrı-ayrı 

innovasiyalardır Məsələn, transformatorlar, qaz-turbin mühərrikləri, 

biotexnologiyalar. Ġnnovasiya-modifikasiyalar bütövlükdə texnoloji prosesə 

təsir göstərmək üçün yetərincə radikal deyildir. Bunlar daha çox biznes ayrı-

ayrı imkanların mühüm tərkib hissələridir Məsələn, hava ilə doldurulan 

təkərlər, lak və boya örtükləri. (1, s 114). 

Ġdeyaların yaradıcı istehsalının ümumi prinsipləri təĢkilatda yaradıcılığın 

stimullaĢdırılması metodlarının əsasını təĢkil edir. Çünki birincisi, qiymətlən-

dirmə və tənqid yaradıcılığın qarĢısını asanlıqla alır. Ġdeyaların generasiyası 

prosesi onların qiymətləndirilməsi və ən yaxĢı ideyanın seçilməsi prosesində 

ayrılmalıdır. Ġkincisi, təcrübənin, informasiyanın və ya ekspert ixtisasının həd-

siz çoxluğu yaradıcılığa mane olur. Ġdeyaların yaradıldığı qruplarda müxtəlif 

xarakterlərin və müxtəlif təlimlərin mövcudluğu təmin edilməlidir. Üçüncüsü, 
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bu qruplarda aqressiv, üstünlüyə, öz fikrini yeritməyə meyilli adamlar iĢtirak 

etməməlidir. Dördüncüsü, kiçik qruplar rəhbərdən çox asılı olurlar, böyük 

qruplarda isə əlaqələndirmə problemləri yaranır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, 

səmərəli innovasiya qrupunun optimal say tərkibi 8-10 nəfər olmalıdır. 

BeĢincisi, qrupun fəaliyyətinin nəticələri iĢ Ģəraitindən asılıdır. Burada sakitlik 

və xeyirxahlıq, rahatlıq, kənar müĢahidəçilərin olmaması tələb edilir. 

Ġnnovativ sahibkarlığın məqsədlərinə çatmaq üçün zəruri elementlərdən 

biri də innovasiya menecmentidir. Ġnnovasiya menecmenti kompaniyanı idarə-

etmənin rəhbərliyin ali səviyyəsində həyata keçirilən strateji istiqamatlərindən 

biridir. Onun məqsədi aĢağıdakı sahələrdə firmaların elmi-texniki və istehsal 

fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyən etməkdir: yeni məhsullar iĢlənib 

hazırlanması və tətbiq edilməsi (innovasiya fəaliyyəti); buraxılan məhsulun 

modernləĢdirilməsi və təkmilləĢdirilməsi; ənənəvi məhsul növləri istehsalının 

daha da inkiĢaf etdirilməsi; köhnəlmiĢ məhsulların istehsalatdan çıxarılması. 

Ġnnovasiya menecmentində əsas diqqət strategiyanın iĢlənib hazırlanma-

sına və onun reallaĢdırılmasına istiqamətlənmiĢ tədbirlərə ayrılır. Yeni növ 

məhsulların iĢlənib hazırlanması və buraxılması firmanın strategiyasının daha 

üstün istiqamətinə aiddir. 

Firma üzrə innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsi bütövlükdə aĢağıda-

kıları nəzərdə tutur: 

- firmanın strategiyasına uyğun olaraq innovasiya fəaliyyətinin plan və 

proqramının iĢlənib hazırlanması; 

- yeni növ məhsulların iĢlənib hazırlanması prosesinə nəzarət və onun 

tətbiqinin reallaĢdırılması; 

- yeni növ məhsullar yaradılmasının layihələrin iĢlənməsi, təsdiqi; 

- vahid innovasiya siyasətinin təĢkil edilməsi, onun kompleks Ģəkildə 

reallaĢdırılması üçün zəruri iĢlərin görülməsi; 

- innovasiya fəaliyyəti proqramının texniki təchizatının təmin edilməsi; 

- proqramın fasiləsiz olaraq maliyyə resursları ilə təmin edilməsi; 

- innovasiya fəaliyyətinin yüksək səviyyəli ixtisaslı heyyətlə təmin edilməsi; 

- innovasiya proqramını ideyadan seriyalı məhsul istehsalına qədər təĢkil 

edən, onu kompleks Ģəkildə həll etmək üçün cavabdeh qruplar yaradılması-

nı. (2,c 319). 

Ġnnovativ sahibkarlığın dünya təcrübəsi göstərir ki,iri firmalarda tədqiqat 

iĢləri və istehsalı vahid prosesdə birləĢdirən vahid elmi-texniki kompleks yara-

dılması innovasiya fəaliyyətinin inkiĢafının müasir mərhələsinin əsas xüsusiy-

yətlərindən biridir. Bu ―elm-istehsal‖ tsiklinin prosesin bütün mərhələlərində 

sıx əlaqə olmasını nəzərdə tutur. Bütöv (tam) elm-istehsalat-satıĢ sisteminin 

yaradılması obyektiv olaraq qanunidir. Bu elmi-texniki tərəqqi və firmanın 

bazar münasibətlərinə istiqamət götürülməsi tələbi ilə Ģərtlənir. 

Tarixi  inkiĢaf göstərir ki, sahibkarlıq müəssisələrində, onların fəaliyyə-

tində daimi yenilənmə gedir. Son 30-35 il sübut edir ki, ötən əsrin sonlarından 

baĢlayaraq müasir firmaların innovasiya siyasətində elmi-texniki və istehsal-

satıĢ fəaliyyəti istiqamətində yeni meyllər özünü açıq surətdə göstərməyə 
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baĢladı. Bu hər Ģeydən əvvəl buraxılan məhsulun çeĢidində satıĢla bağlı olan 

texniki xidmətlərin (injinirinq, mühəndis-məsləhət xidməti, lizinq, məsləhət və 

digər) geniĢləndirilməsi ilə müĢayət olunan yeni elm tutumlu xüsusi çəkisini 

yüksəltməyə cəhd etməkdə özünü göstərdi. Digər tərəfdən isə ənənəvi 

məhsullar istehsalına çəkilən xərclərin aĢağı salınmasına cəhd edilməsində 

özünü göstərməkdədir. 

Bu meyl öz güclərini yüksək texniki mürəkkəbliyə malik olan məhsullar 

iĢlənib hazırlanmasına və istehsalına cəmləĢdirən (radio elektron texnikası, 

xüsusi ilə EHM və mikro prosesorlar, rabitə vasitələri, aviokosmik texnika, 

enerji avadanlığı, avtomatlaĢdırma vasitələri və s.) ABġ-ın maĢınqayırma 

sahəsində fəaliyyət göstərən trans milli korporasiyalarının texniki siyasətində 

özünü qabarıq Ģəkildə göstərir. Onlar belə məmulatlar buraxılmasının inhisara 

alınması hesabına kapitalın tez bir zamanda amortizasiyasını təmin etməyə, 

maĢın və avandanlıqlar  bazarının ayrı-ayrı bölmələrində liderliyi saxlamağa 

cəhd edirlər. Eyni zamanda onlar rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək məqsədilə 

maĢınqayırmanın ənənəvi sahələrində istehsal xərclərinin əhəmiyyətli Ģəkildə 

aĢağı salınmasına cəhd edirlər. (3, c 224). 

Ġnnovativ sahibkarlığın məqsədlərinə çatmaq üçün innovasiyaların 

növlərindən istifadə edilir. Tətbiq edilən innovasiyanın predmeti nəzərə 

alınmaqla onun aĢağıdakı növləri istifadə edilə bilər: 

1) iqtisadi innovasiyaları – Bu növ innovasiyalar müəssisənin maliyyə, 

tədiyyə, mühasibat fəaliyyəti sahələrində, həmçinin planlaĢdırma, qiymətin 

əmələ gəlməsi, əməyə motivasiya və əməyin ödənilməsi və fəaliyyətin nəticə-

lərinin qiymətləndirilməsi sahələrində müsbət dəyĢiklər kimi müəyyənləĢdirə 

bilər; 

2) hüquqi innovasiyalar – müəssisənin fəaliyyətinin bütün növlərini 

müəyyənləĢdirən və tənzimləyən yeni və dəyiĢdirilmiĢ qanunlar və normativ-

hüquqi sənədlər toplusundan ibarətdir; 

3) təĢkilati yeniliklər – istehsalatın və əməyin təĢkili və nizama salınma-

sının yeni forma və üsullarının tətbiq edilmə prosesləri və struktur bölmələrin, 

sosial qrupların və ya ayrı-ayrı Ģəxslərin nüfuz dairələri arasında qarĢılıqlı nis-

bətlərin (həm vertikal, həm də horizantal) dəyiĢdirilməsini tələb edən innovasi-

yalardır; 

4) idarəçilik yenilikləri – müəssisə qarĢısında qoyulmuĢ məsələlərin həll 

edilməsini sürətləndirmək, yüngülləĢdirmək və ya yaxĢılaĢdırmaq məqsədilə 

idarəçilik sisteminin elementlərinin və ya bütövlükdə sistemin dəyiĢdirilməsinə 

yönəldilmiĢ funksiyaların tərkibi, təĢkilati strukturlar, idarəetmə prosesinin  

texnologiya və təĢkili üzrə idarə aparatının iĢ üsullarının məqsədyönlü dəyiĢ-

məsi; 

5) texniki-texnoloji innovasiyalar – yeni məhsullar, istehsal texnologi-

yaları, istehsalat vasitələri formasında özünü göstərir. Onlar texnoloji tərəqqi-

nin və istehsalatın yeni texnika ilə təchiz edilməsinin əsasını təĢkil edir. 

6) sosial yeniliklər – kadr siyasətinin təkmilləĢdirilməsi sistemi, iĢçilərin 

peĢə hazırlığı və təkmilləĢdirilməsi sistemi, yeni iĢçilərin sosial-peĢə uyğunlaĢ-
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dırılması sistemi, mükafatlandırma və əməyin nəticələrinin qiymətləndirilməsi 

sisteminin iĢlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi vasitəsilə insan amilinin 

fəallaĢdırılması Ģəklində özünü göstərir. Bu özünü, iĢçilərin həyatının sosial-

məiĢət Ģəraitinin, təhlükəsizlik Ģəraitinin və əmək gigiyenasının yaxĢılaĢdırıl-

ması, həmçinin mədəni fəaliyyət, asudə vaxtın səmərəli keçirilməsinin təĢkilin-

də göstərir; 

7) ekoloji yeniliklər – müəssisənin ətraf mühitə göstərdiyi mənfi təsirin 

azaldılması və ya aradan qaldırılması ilə nəticələnən texnika, təĢkilati struktur 

və idarəetmə sistemindəki dəyiĢikliklərdən ibarətdir. 

 Ġnnovativ sahibkarlığın məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə edilən inno-

vasiya növlərinin hər birinin öz mahiyyəti, öz mənası, istiqaməti üzrə yerinə 

yetirdiyi kompleks tədbirlər toplusu və s. vardır. Onların hər biri həm ayrılıq-

da, həm də kompleks Ģəkildə icra olunmaq, reallaĢdırmaq üçün zəruridir. 

Çünki onun hər biri həm ayrı-ayrı sahələr və iqtisadi strukturlar üçün, həm də 

kompleks Ģəkildə bütün iqtisadiyyat üçün çox vacibdir. 

Ġnnovativ sahibkarlığın əmtəə istehsalı üzrə məqsədlərinin reallaĢdırıl-

ması üçün nəzərdə tutulan innovasiyalar texniki, sosial-iqtisadi, xidmət və 

kompleks tərkib hissələrini birləĢdirir. Onlar aĢağıdakı kimi təsnifləĢdirilir: 

Texniki əlamətlərə görə  innovasiyalar – əmtəə və texniki-texnoloji 

formalara bölünür. Əmtəə və texniki-texnoloji innovasiyalar özlüyündə əmtəə, 

texniki. texnoloji, material resurslarına yönəldilmiĢ yeniliklər və modemləĢdir-

mə formalarını xarakterizə edən tərkib hissələrindən ibarətdir. 

Sosial-iqtisadi innovasiyalar – ümumi iqtisadi mexanizmdə maliyyə, 

qiymət, marketinq və təĢkilati-idarəetmə yenilikləri, mütəxəssis hazırlığı, əmək 

və sosial vəziyyətin qorunması, həyata keçirilən sosisal-iqtisadi islahatlar kimi 

tədbirləri özündə birləĢdirir. 

Xidmətlə bağlı innovasiyalara – istehsal və sosial sferalar üçün nəzərdə 

tutulan yeniliklər aid edilir. 

Kompleks innovasiyalar – texniki-iqtisadi və təĢkilati-texnoloji struk-

turlara malik olmaqla bütün prosesi əhatə edir. 

Bazar mövqeyinə görə innovasiyalar müəssisələr, region, ölkə və dünya 

miqyasında əhəmiyyəti baxımından fərqləndirilir. Bu, eyni zamanda elmi-

texniki məhsullar bazarı üçün xarakterikdir. 

 Maddi-texniki resurslar və iĢ və xidmətlər bazarında olduğu kimi elmi-

texniki məhsullar bazarının fəaliyyəti də bütövlükdə istehsal prosesinə, o 

cümlədən kənd təsərrüfatı istehsalına xidmət etməklə də əlavə vəsait qoyuluĢu 

tələb edir. Yəni kənd təsərrüfatı istehsalçısının bu bazar növlərinin xidmətin-

dən istifadə etməsi istehsal xərclərinin artımı ilə nəticələnir. Lakin bir məsələni 

də qeyd etmək lazımdır ki, tələb və təklifdən asılı olaraq qiymətlərin dəyiĢmə 

tempi hər bir bazar növündən fərqlidir. Eyni zamanda bu müxtəliflik onların 

tətbiq olunduğu kənd təsərrüfatına da Ģamil edilir. Belə ki, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının satıĢı prosesində qiymətlərin elə səviyyəsi yarana bilir ki, bu 

sahə istehsalçısı mənfəət əldə etmədən, bəzən də zərərlə bazarı tərk etməli 

olur. Xüsusilə tez xarab olan məhsullar üçün bu daha xarakterik məsələdir. 
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Qeyd olunan digər bazarlarda belə məhsullara demək olar  ki, rast gəlinmir. 

Bundan baĢqa kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında qiymət bilavasitə tələb və 

təklif əsasında formalaĢır və dəyiĢir (müəyyən inhisarçılıq halları istisna 

olmaqla). Digər bazar növlərində bu proses nisbətən fərqlidir. Belə ki, maddi-

texniki resurslar bazarında təklif olunan əsas və dövriyyə fondlarının, xüsusilə 

texniki vasitələrin qiyməti tələb o qədər də həssas deyil. ĠĢ və xidmətlərin 

təklif olunan qiymət həddi nisbətən tələbə həssasdır. Yəni tələb qiymətlərin 

səviyyəsinə müəyyən qədər təsir göstərir. (5, s 136). 

 Elmi-texniki məhsullar bazarı əmtəələrin qiymətlərinə tələbin dəyiĢmə-

sinə çox cüzi təsir edir. Çünki bu və ya digər elmi-texniki yenilik külli miqdar-

da vəsait qoyuluĢu tələb edir. Əslində elmi-texniki məhsullar bazarı məhsulla-

rına tələbat daim mövcuddur və durmadan artır. Lakin istehsalçının həmin 

məhsulları istehsalata tətbiq etmək imkanı-maliyyə vəsaiti heç də həmiĢə tələb 

olunan səviyyədə olmur. 

 Göründüyü kimi elmi-texniki məhsullar bazarında təklif olunan məhsula 

görə sərf olunan vəsaitin ödənilməsi bəzən uzun dövr-zaman tələb edir, hətta 

daim tələbat olsa belə. Ona görə də bu bazar növünün fəaliyyətinə, beləliklə 

elmi-texniki yeniliklərin stimullaĢdırılmasını təmin edəcək tədbirlər dövlətin 

daim diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Bütün qeyd edilənlərin əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, innova-

tiv sahibkarlıq iqtisadi inkiĢafın müasir mərhələsində dinamikanı təmin edən 

mühüm, zəruri parametrlərdən biridir və onun məqsədlərinin reallaĢdırılması 

çoxĢaxəli və mühüm əhəmiyyəti olan elementlərdən ibarətdir. 
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РЕЗЮМЕ 

АББАСАГА БАБАЕВ  

ЦЕЛЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В статье объясняется суть инновационного предпринимательства. 

Обоснована его роль в экономическом развитии. Определена цель инно-

вационного предпринимательства, разъяснены способы, методы и формы 

его реализации. Для достижения целей инновационного предпринима-

тельства были определены необходимые элементы, каждый из которых 

был разъяснен. Классификация видов была дана с учетом предмета прик-

ладных инноваций, раскрывается значение каждого из них. 
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В современное время роль инноваций была обоснована в обеспече-

нии устойчивого развития предпринимательских предприятиях. Во всех 

предпринимательских предприятиях ведение новых идей, генерирование, 

отслеживание процесса, оценка результатов и включение этих результа-

тов в бизнес-предприятие объясняются как основная цель инновацион-

ного бизнеса. В реализации инновационного бизнеса объяснялась роль 

инновационных менеджеров и их связь с этим процессом. 

В статье креативность рассматривается как одно из ключевых 

условий для достижения целей инновационного предпринимательства. В 

то же время идея творчества, общие принципы производства оценивалась 

как средство стимулирования творчества в организации обоснованы 

четыре основных причин такой оценки. 

Управление инновациями описывается как один из важнейших 

элементов достижения целей инновационного предпринимательства в 

мировой практике. Управление инновациями оценивается как стратеги-

ческое направление на высоком уровне в управлении предприниматель-

ских предприятиях. 

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, инновации 

макроинновации, базовые инновации, инновационные модификации, 

виды инновации. 
 

SUMMARY 

BABAYEV ABBASAGHA  

THE PURPOSE AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE 

ENTREPRENEURSHIP 

The essence of innovative entrepreneurship is obvious. Its role in econo-

mic development is substantiated. The purpose of innovative entrepreneurship 

is defined, ways, methods and forms of its realization are explained. To 

achieve the goals of innovative entrepreneurship, the necessary elements were 

identified, each of which was explained. Classification of species was given 

with regard to the subject of applied innovations, the meaning of each of them 

is revealed. 

In modern times, the role of innovation has been justified in ensuring the 

sustainable development of entrepreneurial enterprises. In all entrepreneurial 

enterprises, the creation of new ideas, the generation, monitoring of the 

process, the evaluation of results and the inclusion of these results in a 

business enterprise are explained as the main objective of innovative business. 

In the implementation of innovative business, the role of innovative managers 

and their relationship to this process were explained. 

In the article, creativity is seen as one of the key conditions for achieving 

the goals of innovative entrepreneurship. At the same time, the idea of 

creativity, the general principles of production was evaluated as a means of 

stimulating creativity in the organization. The four main reasons for this 

assessment are justified. 
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Management of innovation is described as one of the most important 

elements of achieving the goals of innovative entrepreneurship in world 

practice. Management of innovation is assessed as a strategic direction at a 

high level in the management of business enterprises. 

Keywords: innovative entrepreneurship, innovative macro innovations, 

basic innovations, innovative modifications, innovations. 
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MALĠYYƏ BÖHRANLARININ MONĠTORĠNQĠ VƏ DĠAQNOSTĠKASI 

Məqalədə baĢ verən maliyyə böhranlarının malik olduqları parametrlər, 

onların yarada bildikləri kataklizmlər öz əksini tapmıĢdır. Maliyyə böhranı nə-

ticəsində meydana çıxan xoĢa gəlməz halların aradan qaldırılması üçün maliy-

yə böhranlarının monitorinqi və diaqnostikasının əhəmiyyəti açıqlanmıĢdır. 

Antiböhran idarəetmədə indikatorlardan istifadənin zəruriliyi  əsaslandırılmıĢ, 

onlardan istifadənin mövcud iki istiqaməti öz Ģərhini tapmıĢdır. Maliyyə sfera-

sının indikator sisteminin müəyyən edilməsini nəzərdə tutan diaqnostika meto-

dikasının mərhələləri müəyyən edilmiĢ və onların izahı verilmiĢdir. 

Burada iqtisadiyyatın ümumi inkiĢafında və antiböhran idarəetmə mexa-

nizmində indikatorlar sisteminin tədbiqinin iki mühüm istiqaməti nəzərdən ke-

çirilmiĢdir. Bu istiqamətlərdən biri baĢ verən böhranların aradan qaldırılma-

sında böyük xərclərin sərf edilməsi vasitəsilə fəaliyyətin qurulmasından iba-

rətdir. Ġkinci istiqamət isə baĢ verə biləcək böhranın törədə biləcəyi katak-

lizmlərin əvvəlcədən hiss edilərək, onların qarĢısının alınması üçün indikator-

lardan istifadə edilməsi vasitəsilə fəaliyyətin qurulmasıdır. Hər iki istiqamətin 

maliyyə böhranları zamanı idarəetmədə rolu əsaslandırılmıĢdır. 

Müəllif tərəfindən maliyyə sferasında beynəlxalq təcrübədə istifadə 

edilən diaqnostika metodikasının həyata keçirilə biləcək mərhələləri nəzərdən 

keçirilmiĢdir. Mümkün ola bilən hər bir mərhələnin qısa xarakteristikası və 

istifadə üsulları göstərilmiĢdir. Hər bir mərhələnin reallaĢdırılması zəruriliyi 

əsaslandırılmıĢ və monitoriq vasitəsi ilə böhranın zərərli nəticələrini aradan 

qaldırılması yolları müəyyən edilmiĢdir. 

Məqalədə maliyyə böharanının əhatə edə biləcəyi iqtisadi sektorların və 

əsas qeyri-sabitlik yaranan göstəricilərin qısa izahı və xarakteristikası veril-

miĢdir. Əsas sektor kimi maliyyə, bank, korporativ sektorlar və sair seçilmiĢ və 

onların fəaliyyətinin nəticələrini xarakterizə edən göstəricilər sistemi nəzərdən 

keçirilmiĢdir. 

Açar sözlər:  maliyyə böhranları, monitorinq, diaqnostika, indikator. 

 

Tarixi təcrübə və araĢdırmalar göstərir ki, ölkələrin iqtisadiyyatında baĢ 

verən iqtisadi və maliyyə böhranları öz parametrlərinə görə həm oxĢar, həm də 

bəzi cəhətlərinə görə fərqlidirlər. Artıq baĢ vermiĢ maliyyə böhranlarının ara-

dan qaldırılması üçün ən zəruri məsələ onların monitorinqi və diaqnostikasıdır. 

Böhran nəticəsində yaranmıĢ maliyyə qeyri-stabilliyinin qarĢısının alınması 

üçün mövcud maliyyə rıçaqları, maliyyə resursları və alətləri bəzən kifayət 
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etmir və ―vaxt‖, ―zaman‖ əsas komponent kimi çıxıĢ edir. Düzgün monitorinq 

aparılmasına, yaxınlaĢan maliyyə silkələnməsi dalğası haqqında məlumatlan-

dırmanın köməyi ilə nail olunur. Maliyyə böhranının elementləri öz fəaliyyət-

ləri prosesində sıx əlaqədə olurlar. Çünki bəzi göstəricilər ikiqat və ya digər 

böhran təhlükəsi barəsində eyni zamanda mövcud ola bilər. Ona görə də indi-

kator sisteminin yaradılmasının ümumi metodikası ilə yanaĢı, maliyyə qeyri 

stabitliyinin hər bir elementinin özünəməxsus xüsusiyyətləri mövcuddur. 

Onların sistemləĢdirilməsi bu sahədə qarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərə nail 

olunmasında və iqtisadiyyatın maliyyə sferasının diaqnostikasında böyük rol 

oynayır. (1, s. 146) 

Ġndikatorlar sisteminin qurulmasına birbaĢa müraciət etməzdən əvvəl 

iqtisadiyyatın ümumi inkiĢafında və antiböhran idarəetməsi mexanizmində 

onun vacibliyini ayırd etmək lazımdır. Bu məsələ ilə bağlı iqtisad elmində iki 

istiqamət vardır: 

1. Maliyyə qeyri-stabilliyi Ģəraiti ölkələrdən çox böyük xərclər tələb edir. 

Son 20 il ərzində bank böhranlarının qarĢısını almaq üçün hökumətlər orta 

hesabla ÜDM-in 10%-ni istifadə edirlər. Analoji vəziyyət devalvasiya və 

defolt zamanı da müĢahidə olunur. Bu baxımdan indikator siqnalları maliyyə 

xərclərinin azaldılması, silkələnmələrin qarĢısının alınması və effektiv xəbər-

vermə mexanizminin formalaĢdırılması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. 

2. Bazar göstəriciləri qeyri-sabitliyin yaxınlaĢmasını əvvəlcədən lazımi 

səviyyədə həmiĢə iĢarə vermək iqtidarında deyildir. Çox vaxt bu debitorların 

ödəmə qabiliyyətləri və kreditorun likvidliyi barəsində obyektiv informasiya-

nın çatıĢmamazlığı Ģəraitində özünü göstərir. Bununla yanaĢı bazar real makro-

iqtisadi vəziyyətə uyğun olmayan informasiyanın təsirinə də məruz qala bilər. 

Buna görə de indikatorlar siqnalları bazar göstəricilari ilə müqayisədə maliyyə 

qeyri-sabitliyi baĢ verməsi  haqqında daha düzgün məlumatlandırır. 

Maliyyə sferasının indikator siqnallarının müəyyən edilməsini nəzərdə 

tutan diaqnostika metodikası bir neçə mərhələdən ibarət bir Ģəkildə ola bilər. 

1. Birinci mərhələdə indikator seçimi olacaq ölkəni müəyyən etmək 

lazımdır. Bu əməliyyatın ən rahat realizə yolu dərin maliyyə böhranı keçirmiĢ 

bir ölkənin (Argentina, Türkiyə və sairə) təcrübəsindən istifadə ola bilər. Hər 

bir ayrı maliyyə kataklizminin spesifikasiyası buna imkan vermir, buna görə də 

tədqiqata bir neçə ölkəni cəlb etmək zəruridir. Çox vaxtlar qruplardan da istifa-

də olunur. AlınmıĢ nəticələrin dəqiqliyi baxımından aylıq və həftəlik göstərici-

ləri məqsədəuyğun istifadə etmək lazımdır. Ölkələrin seçimi zamanı subyektiv 

amil də nəzərə alınmalıdır. Çünki bazarın qanunlarına tabe olmayan ölkələr 

qrupunun daxil olmasının qarĢısının alınması və həmçinin iqtisadiyyatları inki-

Ģaf səviyyəsinin klassifikasiyası kimi amillər diqqətdən kənarda qalmamalıdır 

(4, s. 96) 

2. Ġndikator sisteminin qurulması zamanı maliyyə böhranının dəqiq defi-

nisiyasını  müəyyən etmək lazımdır. Praktiki hesablamalar üçün maliyyə qey-

ri-stabilliyinin konseptual anlayıĢları əsas deyil, onun emprik detalları və onun 

elementlərinin-valyuta, bank, borc böhranlarının ayrı-ayrı nəzərdən keçirilməsi 
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zəruridir. Valyuta böhranının baĢ verəcəyi anın qiymətləndirilməsi üçün çox 

alimlər ―valyuta bazarına təzyiq indeksini‖ (index exchange market pressure) 

(B. Arxengrin, A. Rouz, Ç. Uiplo., 1996) istifadə edirlər. (4, s. 114) Bu indeks 

nominal dəyiĢim kurslarının orta dəyiĢikliklərini və valyuta ehtiyyatlarının 

həcmini əks etdirir. Nominal dəyiĢmə kursunun enməsi və valyuta ehtiyyat-

larının ixtisarı zamanı valyuta bazarına təzyiq güclənir və ya əksinə. Qeyd 

etmək lazımdır ki, bu indeks həm sabit, həm də üzən kurs rejimlərinə görə 

universaldır. Eyni zamanda bu həm inkiĢaf etməkdə, həm də keçid iqtisadiy-

yatlı ölkələrə də uyğundur. Sənayecə inkiĢaf etmiĢ ölkələrə gəldikdə isə buraya  

faiz dərəcələrində  orta dəyiĢikliklər göstəricisini də əlavə etmək lazımdır. 

Valyuta böhranından fərqli olaraq, bank panikası və defolt daha sadə metodlar-

la identifikasiya olunur. Bank sisteminin böhranı, kütləvi bankların iflası ilə 

xarakterizə olunur. Bundan əlavə yaxınlaĢan panikanın mümkün göstəricisi 

ümumi bank sisteminin likvidlik səviyyəsi ola bilər. Borc böhranının baĢlama-

sı isə hökumətin öhdəlikləri üzrə defolt elan etməsi ilə öz əksini tapır. Həm-

çinin borc böhranı probleminin göstəricisi kimi müstəqil kredit reytinqinin 

enməsi, iri Ģirkətlərin baĢlayan kütləvi müflisləĢməsi ilə xarakterizə edilir. 

3. Diaqnostikanın 3-cü  mərhələsində əsas Ģərt istifadə olunan indikato-

run vaxt kəsiyinin müəyyən olunmasıdır. Valyuta və borc böhranları orta he-

sabla 1 ildən az davam edir, bank böhranları isə 4-5 il. Səbəb məlumdur: val-

yuta-borc qeyri-stabilliyinin qarĢısının alınması dövlətin üzərinə düĢür, bank 

panikasını isə banklar özü həll etməli olur.  Bu baxımdan ölkənin valyuta və 

borc problemləri dayanıqlığı indekatorları defoltun və ya devalvasiyanın ya-

xınlaĢmasını 1-dən 24 aya kimi böhranın baĢ verməsinə qədər bir müddətdə 

xəbərdar edir. Bank böhranlarında isə böhranın elan olunmasına 12 ay qalmıĢ 

müddətdə əlamətlər meydana çıxır. 

4. Bu mərhələ də ən vacib olub siqnal-indekatorlarının seçimini özündə 

cəmləyir. Bu əməliyyat iqtisadi nəzəriyyəyə və bu sahədə mütəxəssislərin 

emprik tədqiqatlarının nəticəsinə əsaslanmalıdır. ABġ-ın Milli Ġqtisadi Tədqi-

qatlar Bürosunun mütəxəssisləri aĢağıdakı göstəricilərdə diqqətlərini cəmləyir: 

ÜDM-in səviyyəsi, iĢsizlik, istehlak qiymətləri indeksi, sənaye mallarının qiy-

mətləri və sairə. 

5. Ġndekatorların lazımı dəstini sistemləĢdirdikdən sonra diaqnostikanın 

5-ci mərhələsində aĢağıdakı cədvəldən istifadə edirik: 

A və D variantlarında maliyyə qeyri-stabiliyini müəyyən edən 

indikatorların yerləĢmə ehtimalı böyükdür. A vəziyyətində isə böhranın 

müvəqqəti epizodu indikatorun siqnalı ilə üst-üstə düĢür. Analoji vəziyyətdə 

D-də siqnalın olmaması böhranın olmaması ilə üst-üstə düĢür, həmçinin bu 

Siqnal - indikator 
Böhran 24 ay ərzində 

baĢ verib 

Böhran 24 ay ərzində 

baĢ verməyib 

Var A B 

Yoxdur C D 
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indikatorun da istifadəsinin mümkünlüyüdür. B və C variantları isə qəbul 

edilməzdir, çünki, siqnalla böhranın baĢ vermə momenti uyğunlaĢmır. (2) 

6. Sonuncu mərhələdə maliyyə böhranı təhlükəsi gözlənilən ölkənin 

üzə çıxarılmasından ibarətdir. 

Diaqnostikanın metodikasında 6 xarakterik xüsusiyyət ayırmaq olar. 

Həmin xüsusiyyətlər 1997-ci ildə M. QoldĢtayn, K. Raynxart kimi alimlər 

tərəfindən aparılmıĢ tədqiqatlar və araĢdırmalar nəticəsində əldə olunmuĢdur. 

(5, s. 42) 

1. Ən yaxĢı indikator siqnallar maliyyə böhranının baĢ vermə ehtimalı-

nı 80-100% müəyyən edir. Hətta onlar da bəzi halda səhv siqnallar ötürə bilər-

lər. Həmin indikatorlar müxtəlif cür valyuta, bank və borc qeyri stabilliyinin 

baĢ verəcəyini xəbərdarlıq edə bilər. Bütün bunlarla yanaĢı bu o demək deyil-

dir ki, siqnal- indikatorlar vasitəsilə maliyyə böhranlarının qarĢısı alına bilməz. 

2. Ümumilikdə bank panikasını əvvəlcədən müəyyənləĢdirmək çətindir. 

Qanunvericiliyin tam olmadığı halda və bankirlərin yüksək riskli əməliyyatla-

rının çox olması ilə yaranan idarə olunmayan özəl bankların fəaliyyəti prose-

sində maliyyə böhranlarının proqnozlaĢdırılması çətindir. Bank panikasından 

fərqli olaraq valyuta böhranı  və dövlət öhdəlikləri üzrə defolt dövlətin təsiri 

altındadır, onları proqnozlaĢdırmaq asandır. 

3. Maliyyə böhranının hər bir elementi və maliyyə qeyri-stabilliyi üçün 

əsas və köməkçi siqnallar mövcuddur. Müəyyən maliyyə dəyiĢikliyinin baĢ 

verəcəyinə əsaslananlar əsas indikatorlardır. Köməkçi siqnallar isə konkret 

böhranın baĢ verəcəyinə iĢarə olmaya və yaxud bu siqnallar bəzən heç düz ol-

maya da bilər. Valyuta böhranın əsas indikatoru real mübadilə kursunun dəyi-

Ģikliyi, bank panikasının əsas indikatoru faiz dərəcəsi, borc qeyri-stabilliyinin 

isə ixracatın xarici borca nisbəti, ümumilikdə maliyyə böhranının əsas indika-

toru isə ÜDM-dur. 

4. Sonuncu böhranların təcrübəsi göstərir ki, bəzi əsas indikatorlar 

köməkçi  roluna da keçə bilər. Xüsusilə də borc böhranının klassik indekatoru 

olan suveren kredit reytinqi son vaxtlarda özünün 1-ci dərəcəli mövqeyini 

itirib. 

5. Bank panikası və devalvasiya indikatorları bir-birilə sıx əlaqəlidir. 

Bundan əlavə valyuta böhranının real mübadilə kursu indekatoru bank qeyri-

stabilliyinin də əsas indekatorudur. Əlavə olaraq iqtisadiyyatın bank sferası öz-

özlüyündə valyuta ilə sıx əlaqəlidir nəinki, borc və dövlətin borc sahəsi ilə. 

6. Valyuta və borc böhranlarının indekatorları arasında sıx əlaqələr 

mövcuddur. Hərçənd ki, bu əlaqə müqayisədə elə də  güclü deyil. 

M. Stoun ( M. Stone) və M. Uiks (M. Weeks)  özlərinin birgə tədqiqa-

tında (2001) milli iqtisadiyyat çərçivəsində böhranın  yayılmasının kanalların-

dan asılı olaraq bir neçə indikatorlar sistemi təklif etdilər. (3) Birinci kanal xa-

rici sektordur, çünki valyuta sferasında qeyri-stabilliyi bu sektor yaradır. Xarici 

sektorun qeyri-stabilliyini müəyyən edən göstəricilər: 

 Ġdxalın ÜDM-ə nisbəti. 
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 Real effektiv mübadilə kursu. 

 Libor dərəcəsi. 

 Cari hesabın saldosunun ÜDM-ə nisbəti 

 Ġkinci maliyyə böhranının yayılma istiqaməti bank sektorudur. Çünki 

maliyyə liberallaĢması, zəif bank idarəetməsi və zəif təminatlı depozit sistemi 

nəticəsində bank sektoru öz dayanıqlığını itirib. Bu sferanın indikatorları 

aĢağıdakılardır. 

 Daxili kreditin ÜDM-ə nisbəti. 

 Pul aqreqatı M2-nin ÜDM-ə nisbəti. 

 Sonrakı sektor kimi valyuta liklividliyi çıxıĢ edir. Burada liklividlik al-

tında xarici valyuta ilə potenasial qısamüddətli öhdəliklərlə maliyyə kredit 

sisteminə əl çatan olan xarici valyutanın həcmi arasında fərq baĢa düĢülür. Bu 

sektorun indekatorları kimi çıxıĢ edirlər: 

 Pul aqreqatlarının (M2) beynəlxalq ehtiyyatlara nisbəti 

 Kapital axınında dəyiĢikliklər 

 Dördüncü kanal korporativ sektordur. Bu sektorun rolu 1997-ci il Asi-

ya böhranından sonra artmıĢdır. Korporativ sektorun indikatorları kimi aĢağı-

dakıları ayırd edə bilərik. (3) 

 DaĢınmaz əmlakın kapitalın ümumi məbləğinə nisbəti 

 Cari aktivlərin cari öhdəliklərə nisbəti 

 ĠĢçi kapitalın ümumi kapital məbləğinə nisbəti 

 Borcun ümumi məbləğinin aktivlərin ümumi məbləğinə nisbəti 

 Yeni bir parametr nəzəri və emprik tədqiqatlarda hələ az yer tapan ma-

liyyə geniĢliyidir. Bu parametr özündə alternativ mənbələr cəmləyir. Buraya 

daxil olan əsas indikatorlar: 

 Bazar kapitallaĢmasının özəl istiqrazlarının ÜDM-ə nisbəti 

 Dövlət Ģirkətlərinin istiqrazlarının bank kreditinə nisbəti 

 Dövlət Ģirkətlərinin istiqrazlarının və fond bazarı kapitallaĢma-

sının bank kreditinə nisbəti 

 Bütün nəzərdən keçirilən sektorlarda maliyyə böhranının əhatə etməsi-

ndə əsas rolu qanunvericilik təminatı oynayır. Bu sferanın göstəricisi qanunve-

riciliyin təkmillik dərəcəsi və təcrübədə qanunların icrası səviyyəsidir. 

 Digər maliyyə böhranı indekatorlarına, hansılar ki, heç bir yuxarıda 

qeyd etdiyimiz sektorlara uyğun deyil onlara aiddir: 

 Ġnflyasiyanın illik səviyyəsi 

 Real ÜDM-un səviyyəsi 

 Real faiz dərəcələri 

 Gəlirlərin səviyyəsi 

 Qeyd olunanları nəzərə alaraq demək olar ki, baĢ veran maliyyə böh-

ranlarının fəsadlarının aradan qaldırılması üçün düzgün monitorinq aparılması 

və diaqnostikasının müəyyən edilməsi ən zəruri Ģərtlərdəndir. Bu məqsədə 

çatmaq üçün qeyd edilənlərin nəzərə alınması vacibdir 
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РЕЗЮМЕ 

АЯЗ НЕЙМАТЛИ 

МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

В статье описываются параметры финансовых кризисов, которые 

происходят, и катаклизмы, которые они могут создать. Было раскрыто 

значение мониторов и диагностики финансовых кризисов для устранения 

неприятных последствий финансового кризиса. Обоснована необ-

ходимость использования индикаторов в антимонопольном управлении, 

и были истолкованы два существующих аспекта их использования. Были 

определены и объяснены этапы методологии диагностики, которые 

определяют систему показателей финансовой системы. 

Вот два важных аспекта внедрения индикаторной системы в общее 

развитие экономики и механизм антикризисного управления. Одним из 

таких аспектов является создание бизнеса за счет использования больших 

расходов для преодоления кризисов. Второе направление - это создание 

мероприятий с использованием индикаторов, чтобы они не испытывали 

катаклизмов, которые могут привести к кризису. Обоснована роль обоих 

направлений в управлении финансовыми кризисами. 

Автор рассмотрел этапы методологии диагностики, используемые в 

международной практике в финансовом секторе. Показаны краткие 

описания и методы использования каждого возможного шага. Необходи-

мость каждого этапа была оправдана, и были определены способы устра-

нения вредных последствий кризиса через монитор. 

В статье представлено краткое описание и описание экономических 

секторов и ключевых показателей устойчивости, которые могут 

охватывать финансовые кризисы. Был выбран финансовый сектор, 

банковский сектор, корпоративный сектор и другие ключевые сектора, и 

была проанализирована система показателей, характеризующих резуль-

таты их деятельности. 

Ключевые слова:  финансовые кризисы, мониторинг, диагностика,  

индикатор. 
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SUMMARY 

AYAZ NEYMATLI 

MONITORING AND DIAGNOSIS OF FINANCIAL CRISIS 

In the article the financial crisis  can create cataclysms. The importance 

of monitoring and diagnostics of financial crises has been disclosed to 

eliminate the unpleasant consequences of the financial crisis. The necessity of 

use of indicators in anti-crisis management has been substantiated, and two 

existing aspects on their practices have been interpreted. The phases of the 

diagnostic methodology that define the financial indicators system have been 

identified and explained. 

In this study two important aspects on use of the indicators system in the 

development of the economy and the anti-crisis management mechanism have 

been reviewed. One of these scopes is through spending huge expenses to 

eliminate crisis that has happened. The second direction is to build activities 

through the use of indicators to prevent them from experiencing cataclysms 

that can lead to a crisis. The role of both directions in managing financial 

crises has been substantiated. 

The author reviewed the phases of the diagnostic methodology used in 

international practice in the financial sector. The short description and use 

methods of each possible step are shown. The necessity of each stage has been 

justified and ways to eliminate the harmful effects of the crisis through the 

monitor have been identified. 

The article provides a brief description of economic sectors and key non-

sustainability indicators that may cover financial crises. The financial sector, 

banking, corporate sectors and other key sectors have been selected and the 

system of indicators that characterizes the outcomes of their performance has 

been reviewed. 

Key words:  financial crisIs, monitoring, diagnosis, indicator. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASININ DÖVLƏT ĠDARƏETMƏ 

ORQANLARINDA ĠNFORMASĠYA TEXNOLOGĠYALARININ 

TƏTBĠQĠ 

 

Bu gün dünyada və ölkəmizdə dövlət idarəçiliyində informasiya-telekom-

munikasiya texnologiyalarının rolu durmadan artmaqdadır. Dövlət qurumla-

rında elektronlaĢma hazırki dövrdə ən aktual məsələlərdəndir. Belə ki, demok-

ratik inkiĢafın təmin edilməsi Ģərtilə dövlət idarəetmə orqanlarının iĢinin key-

fiyyətinin artırılması birbaĢa əhalinin rifahına, həyat səviyyəsinə təsir edir ki, 

bu da dövlətin ən əsas məqsədlərindən biri olan ölkə vətəndaĢlarının həyat sə-

viyyəsinin yüksəldilməsi məsələsini həll etmiĢ olur. 

Dövlət idarəetmə orqanlarının fəaliyyətində müasir informasiya kommu-

nikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə adi dövlət formasından elektron dövlət 

formasına keçid baĢ verir. Ġnformasiya mübadiləsi səviyyəsinin artırılmasında 

əsas məqsəd, qısa zaman ərzində qərar qəbul edə bilən və mövcud ehtiyaclara 

sürətlə cavab verə bilən bir dövlət formasının yaradılmasıdır. Dünya təcrübəsi 

göstərir ki, dövlət idarəetməsinə informasiya-telekommunikasiya texnologiya-

larının tətbiqi vətəndaĢların və biznesin dövlət orqanlarının yüksək keyfiyyətli 

xidmətlərindən istifadə etməsinə və bu xidmətlərin dəyərinin azaldılmasına sə-

bəb olur. 

Məqalədə respublikamızda "elektron hökumət"in yaradılması, informasi-

ya təhlükəsizliyi və digər məsələlərin həlli istiqamətində atılan mühüm addım-

lar, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının geniĢ tətbiq olunması və 

inkiĢaf etdirilməsi məqsədilə qəbul olunmuĢ dövlət proqramları Ģərh olunmuĢ, 

həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında rabitə və informasiya sistemləri-

nin, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkiĢafını təmin etmək 

məqsədilə reallaĢdırılmıĢ məqsədyönlü tədbirlər nəzərdən keçirilmiĢdir. Məqa-

lədə mükəmməl elektron idarəetmənin mövcudluğu nəticəsində bütövlükdə iqti-

sadi-sosial həyatda reallaĢacaq funksiyalar tədqiq olunmuĢ, dövlətin bütün re-

surslarından istifadənin yaxĢılaĢdırılması və dövlət nəzarətinin nəticəliliyinin, 

obyektivliyinin, Ģəffaflığının və aĢkarlığının reallaĢması üçün bir sıra təkliflər 

irəli sürülmüĢdür. 

Açar sözlər: dövlət idarəetməsi, dövlət orqanlarının informasiyalaĢdırıl-

ması, elektron hökumət, elektron sənəd mübadiləsi, elektron xidmətlər, infor-

masiya-kommunikasiya texnologiyaları.  

 

mailto:bulqeyis@yahoo.com


 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

67 

Bu gün dünyada və ölkəmizdə dövlət idarəçiliyində informasiya-tele-

kommunikasiya texnologiyalarının rolu durmadan artmaqdadır. Dövlət qurum-

larında elektronlaĢma hazırki dövrdə ən aktual məsələlərdəndir. Belə ki, dövlət 

orqanlarının informasiyalaĢdırılması, əhaliyə daha yaxın olması üçün internet-

kompüter resurslarından istifadə olunması, eyni zamanda ölkə daxilində və 

ölkənin xarici əlaqələrində müasir informasiya texnologiyalarından və sistem-

lərindən istifadə bu qurumların iĢində kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən inqilabi 

dəyiĢikliklər yaratmıĢdır. Nəticədə dövlət-əhali, dövlət-müəssisə, dövlət-döv-

lət, dövlət-sahibkar, dövlət-bələdiyyə münasibətləri yeni mərhələyə qədəm 

qoymuĢdur. Bürokratik əngəllər aradan qalxmıĢ, vaxt və maliyyə itkisi azal-

dılmıĢ, dövlət orqanlarının iĢində Ģəffaflıq, effektivlik, dəqiqlik kimi məsələlər 

öz həllini tapmıĢdır.  

Ölkəmizdə də bu inkiĢaf diqqət mərkəzindədir, çünki demokratik inkiĢa-

fın təmin edilməsi Ģərtilə dövlət idarəetmə orqanlarının iĢinin keyfiyyətinin 

artırılması birbaĢa əhalinin rifahına, həyat səviyyəsinə təsir edər ki, bu da döv-

lətin ən əsas məqsədlərindən biri olan ölkə vətəndaĢlarının həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsi məsələsini həll etmiĢ olar. 

Dövlət idarəetmə orqanlarının fəaliyyətində müasir informasiya kommu-

nikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə idarəetmənin adi dövlət formasından 

elektron dövlət formasına keçid, yəni vətəndaĢların, yaxud da müəyyən qurum-

ların dövlət orqanları ilə və ya bu qurumların öz aralarındakı əlaqə və fəaliy-

yətlərinin elektron mühitdə gerçəkləĢdirilməsi baĢ verir. Ġnformasiya mübadi-

ləsi səviyyəsinin artırılmasında əsas məqsəd, qısa zaman ərzində qərar qəbul 

edə bilən və mövcud ehtiyaclara sürətlə cavab verə bilən bir dövlət formasının 

yaradılmasıdır. 

Məlumdur ki, elektron xidmətlərin geniĢ tətbiqi dövlət orqanlarının fə-

aliyyətinin səmərəliliyinin və operativliyinin yüksəldilməsinə, əhali və biznes 

qurumları ilə, həmçinin öz aralarında əlaqələrin asanlaĢdırılmasına və sərbəst-

ləĢdirilməsinə, vətəndaĢ-məmur münasibətlərinin yeni müstəvidə qurulmasına, 

Ģəffaflığın təmin olunmasına və informasiya tələbatının dolğun ödənilməsinə 

imkan yaradır. 

Bu gün dünya ölkələrində informasiya texnologiyalarının geniĢ tətbiqi 

onların sosial-iqtisadi inkiĢafına öz təsirini göstərməkdədir. Ġnternetə çıxıĢ 

imkanı olan və ondan öz ehtiyaclarını təmin etmək üçün istifadə edənlərin 

sayının sürətlə artdığı bir Ģəraitdə Ģəffaflıq və siyasi cəhətdən neytrallıq prin-

siplərində həyata keçirilən dövlət xidmətlərinin daha çox mobilliliyinə və 

interaktivliyinə ehtiyac artır.  

Ümumiyyətlə, dövlət idarəetməsi dövlət təĢkilatlarının fəaliyyətində xü-

susi mexanizmlərin nizamlanması yolu ilə həyata keçirilir və dövlət funksi-

onerlərinin tapĢırıqları yerinə yetirməsini təmin edir. Dünya təcrübəsi göstərir 

ki, dövlət idarəetməsinə informasiya-telekommunikasiya texnologiyalarının 

tətbiqi vətəndaĢların və biznesin dövlət orqanlarının yüksək keyfiyyətli xid-

mətlərindən istifadə etməsinə və bu xidmətlərin dəyərinin azaldılmasına səbəb 

olur. 
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Hökümətin fəaliyyətində elektron imkanlardan istifadə üzrə proqramlar 

və bu istiqamətdə aparılan cəhdlər beynəlxalq aləmdə ―e Government‖ adını 

almıĢdır. ―e Government‖ termini ―Elektron hökumət‖ kimi tərcümə edilir. Əs-

lində tam düzgün tərcümədə bu termin ―elektron dövlət‖ mənasını verir. ―Elek-

tron hökumət‖ terminində hakimiyyətin yalnız bir qolu olan icra strukturları 

əks olunur. Lakin ―elektron dövlət‖, ―elektron hakimiyyət‖ və ya ―elektron 

idarəetmə‖ terminləri bütün dövlət strukturlarını əhatə edir.  

Elektron hökumət aĢağıdakı tədbirlərin reallaĢdırılmasını əhatə edir: 

- dövlət idarəetmə orqanlarında və təĢkilatlarında, yerli özünüidarəetmə 

orqanlarında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının geniĢ tətbiqi 

və inkiĢaf etdirilməsi;  

- vətəndaĢların, qeyri-hökumət təĢkilatlarının dövlətin idarə edilməsində 

iĢtirakı üçün münasib Ģəraitin yaradılması;  

- informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə si-

yasi sistemin müxtəlif tərkib hissələri arasında əməkdaĢlığın gücləndirilməsi;  

- dövlət qulluqçularının informasiya və kommunikasiya texnologiyaları 

sahəsində biliklərinin müntəzəm artırılması mexanizminin hazırlanması və 

həyata keçirilməsi;  

- dövlət idarəetmə orqanlarında və təĢkilatlarında elektron sənəd mübadi-

ləsinin geniĢ tətbiqi;  

- vətəndaĢlara informasiya xidmətləri göstərən dövlət avtomatlaĢdırılmıĢ 

məlumat sistemlərinin, tematik, sahə, regional informasiya resurslarının yara-

dılması;  

- seçkilər prosesində informasiya texnologiyaları tətbiqinin inkiĢaf etdi-

rilməsi (1). 

Elektron hökumət – informasiya cəmiyyətinə xas olan dövlət idarəçiliyi 

olub, imkanlarına və vətəndaĢ cəmiyyətlərinin dəyərlərinə əsaslanır. VətəndaĢ-

ların tələbatlarına, iqtisadi effektivliyə, vətəndaĢ nəzarəti üçün açıq olmasına 

və təĢəbbüsə yönəlik olması ilə xarakterizə olunur. Müxtəlif ölkələrdə və ilk 

novbədə ABġ-da və Böyük Britaniyada elektron hökumətə ümumilikdə 

dövlətin fəaliyyətinin effektivliyinin artırılmasına yönəlmiĢ bir konsepsiya 

kimi baxılır. BaĢqa sözlə desək, elektron hökumətin mahiyyəti onda ibarətdir 

ki, müxtəlif pilləli dövlət strukturları müasir informasiya texnologiyalarından 

istifadə edərək istehlakçılara bilavasitə informasiya və xidmət təklif edir. 

Elektron hökumətin təklif etdiyi xidmətlərin istehlakçıları vətəndaĢlar, qeyri-

dövlət təskilatları və ya dovlət strukturları ola bilərlər. 

Elektron hökumət təkcə dövlətlə vətəndaĢlar və ya biznes arası əlaqə ilə 

bitmir. O, həmçinin dövlət daxili əlaqələrlə də əhatə olunub: sistem daxili idarə 

olunmanı əhatə edir: icra, qanunvericilik, məhkəmə sistemdaxili informasiya 

mübadiləsini. Elektron hökumətin funksional əhatə dairəsini əsas 3 hissəyə 

ayırmaq olar:  

-idarəedici dövlət orqanı ilə hökümət  (hökümətin fəaliyyəti üçün həmin 

idarəedici orqanlar üçün imkanların yaradılması);  
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-vətəndaĢlar ilə hökümət (hökümət xidmətlərinin əhali üçün təqdim 

edilməsi);  

-biznes ilə hökümət ( hüquqi subyektlər üçün hökümət xidmətləri).  

Elektron hakimiyyət konsepsiyasının əsasını hakimiyyət orqanlarının və 

idarəetmənin fəaliyyətinin idarəçilik yönümündən vətəndaĢların və təsərrüfat 

subyektlərinin tələbatlarına uyğun istiqamətə yönəldilməsi təĢkil edir. Belə ki, 

hakimiyyətin müasir tələblərə uyğun fəaliyyətinin təmini üçün ―bir pəncərə 

prinsipindən‖ istifadə olunmalıdır. Bu prinsipin tətbiqi vətəndaĢlarla idarə və 

hakimiyyət orqanları arasında birbaĢa əlaqənin yaranmasına Ģərait yaradır.  

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 2003-cü ilin fevral ayında respubli-

kamızda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının geniĢ tətbiq olunması 

və inkiĢaf etdirilməsi məqsədilə "Azərbaycan Respublikasının inkiĢafı naminə 

informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-

2012-ci illər)"nı təsdiq etmiĢdir. Milli strategiyanın qəbulundan ötən müddət 

ərzində rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində kompleks tədbirlər 

həyata keçirilmiĢ, bu sahənin qanunvericilik bazası gücləndirilmiĢ, beynəlxalq 

əlaqələri geniĢləndirilmiĢdir. 

Son illər həyata keçirilən Dövlət proqramları və zəruri islahatlar nəticə-

sində ölkəmizin ümumdünya elektron məkanına daha sürətli inteqrasiyası 

təmin edilmiĢ, "elektron hökumət"in yaradılması, informasiya təhlükəsizliyi və 

digər məsələlərin həlli istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Müasir dövrdə 

informasiya-kommunikasiya texnologiyaları cəmiyyətin inkiĢafına təsir göstə-

rən əsas amillərdən birinə çevrilib. Onun əhatə dairəsi dövlət strukturlarını və 

vətəndaĢ cəmiyyəti institutlarını, sosial-iqtisadi sahələri, elm və təhsili, mədə-

niyyəti, bütövlükdə, insanların həyat tərzini əhatə edib. Bir çox inkiĢaf etmiĢ 

və inkiĢaf etməkdə olan ölkələr informasiya-kommunikasiya texnologiyaları-

nın yaratdığı üstünlüklərdən lazımi səviyyədə faydalanır, iqtisadi sahədə böyük 

uğurlara imza atırlar. Ġnformasiya cəmiyyətinə istiqamətlənmiĢ yolun bəĢəriy-

yətin gələcəyinə gedən yol olduğu artıq heç kimdə Ģübhə doğurmur. 

Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

da rabitə və informasiya texnologiyaları yeni inkiĢaf mərhələsinə yüksəlib. 

Muxtar respublikada da bu sahəyə daim diqqət və qayğı ilə yanaĢılır, informa-

siya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsi sürətlə inkiĢaf etdirilir. Naxçıvanda 

rabitə və informasiya sistemlərinin, informasiya-kommunikasiya texnologiya-

larının inkiĢafını təmin etmək məqsədilə reallaĢdırılmıĢ məqsədyönlü tədbirlər 

hazırki sosial-iqtisadi inkiĢafda bu sahənin rolunu artırmaqdadır.  

Yeni optik kabel magistrallarının tikintisi böyüktutumlu və keyfiyyətli 

rabitə əlaqəsinin həyata keçirilməsinə imkan verir. Muxtar respublikanın 

telekommunikasiya Ģəbəkəsi beynəlxalq Trans-Asiya-Avropa fiber-optik kabel 

magistralına qoĢulmuĢ, Naxçıvanın ilk dəfə tranzit telekommunikasiya imkan-

ları yaradılmıĢdır. Optik Ģəbəkənin geniĢləndirilməsi evlərə də optik kabelin 

çəkilməsinə imkan vermiĢ, 2012-ci ilin avqust ayından etibarən Naxçıvan Ģə-

hərində "Evədək optika" layihəsinin icrasına baĢlanıb. Bununla yanaĢı, tele-

kommunikasiya əlaqələrinin alternativliyinin təmin edilməsi məqsədilə Naxçı-
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van-Türkiyə-Gürcüstan-Bakı istiqamətində optik kabel üzərindən rabitə kanal-

ları yaradılmıĢ, Naxçıvan-Ġran-Bakı istiqamətində yeni STM-16 səviyyəli tele-

kommunikasiya əlaqələri təĢkil edilmiĢdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının bütün sahələrində infor-

masiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin uğurla davam etdirilməsi, 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının ictimai həyatımıza sürətli 

inteqrasiyasını təmin etmiĢdir. Bu gün muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 

dövlət orqanlarında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və 

"elektron hökumət"in formalaĢdırılması zəruri məsələlərdən birinə çevrilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin "Naxçıvan Muxtar Res-

publikasında dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təĢkili 

haqqında" 2011-ci il 15 iyul tarixli Fərmanı bu istiqamətdə görülən iĢlərin əha-

tə dairəsini geniĢləndirib, təĢkilati, texniki və digər məsələlərin həllinə ciddi 

təkan verib. 

Fərmana uyğun olaraq, 75-dən çox dövlət orqanına internet səhifəsi ha-

zırlanıb, onlara domen adları, elektron poçt ünvanları verilib və qlobal Ģəbəkə-

də yerləĢdirilib. Həmçinin nazirlik tərəfindən 30-dan çox dövlət orqanına elek-

tron xidmətlərin göstərilməsi üçün reyestr kodları verilib, xidmətlərin reqla-

mentlərinin hazırlanmasına köməklik göstərilib. 

"Elektron hökumət‖ portalı infrastrukturunun yaradılması və mərkəzi ic-

ra hakimiyyəti orqanları tərəfindən göstərilən e-xidmətlərin vahid platforma 

əsasında fiziki və hüquqi Ģəxslər tərəfindən istifadəsini təmin edir. "Elektron 

hökumət‖ müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə dövlət qu-

rumları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaĢayan bütün və-

təndaĢlara, hüquqi və fiziki Ģəxslərə, xarici vətəndaĢlara və vətəndaĢlığı olma-

yan Ģəxslərə e-xidmətlərin göstərilməsinə Ģərait yaradır. "Elektron hökumət‖ 

portalına daxil olma prosedurunun sadələĢdirilməsi məqsədilə vətəndaĢlara 

kod-parolun onlayn Ģəkildə alınması xidməti yaradılmıĢdır. Hazırda "Elektron 

hökumət‖ portalından ən çox istifadə olunan e-xidmət RYTN-ə məxsusdur. 

Portalda yerləĢdirilmiĢ e-xidmətlərin çeĢidinin, keyfiyyətinin artırılması, və-

təndaĢların bu sahədə maarifləndirilməsi MHM-in daima diqqət mərkəzində-

dir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində kommunal xidmət haqlarının 

yığımı üzrə (iĢıq, su, qaz) avtomatlaĢdırılmıĢ qeydiyyat sistemi yaradılmıĢ və 

proqram təminatı yazılmıĢdır. Naxçıvan Muxtar Respublika RYTN-də müva-

fiq server avadanlıqları quraĢdırılmıĢdır və artıq Naxçıvan Muxtar Respublika 

kommunal idarələrində bütün kommunal sayğacların məlumat bazalarının for-

malaĢdırılması və kommunal ödəniĢlər onlayn rejimdə kompüterlərdə aparılır. 

Naxçıvanın ―Elektron hökumət‖ (e-hokumet.nmr.az) portalı vasitəsilə 

muxtar respublikanın 34 dövlət orqanının xidmətlərindən yararlanmaq müm-

kündür. ―ICTnews‖ elektron xəbər xidmətinin məlumatına görə, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının ―Elektron hökumət‖ elektron xidmətlər portalına 34 

dövlət orqanı qoĢulub. Bu dövlət orqanlarına Naxçıvan Muxtar Respublikası-

nın Nazirlər Kabineti, Rabitə və Ġnformasiya Texnologiyaları, Daxili ĠĢlər, Əd-
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liyyə, Fövqəladə Hallar, Maliyyə, Ġqtisadi ĠnkiĢaf, Vergilər, Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Mədəniyyət və Turizm, Təhsil, 

Səhiyyə, Nəqliyyat, Gənclər və Ġdman nazirlikləri, ġəhərsalma və Arxitektura, 

Gömrük, Torpaq və Xəritəçəkmə, Ailə, Qadın və UĢaq Problemləri, Statistika, 

StandartlaĢdırma, Metrologiya və Patent, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı, DaĢın-

maz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə dövlət komitələri, Dövlət Sosial Müda-

fiə Fondu, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi yanında Dövlət Qulluğu 

Məsələləri üzrə Komissiya,  Miqrasiya, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə ÇağırıĢ, 

Baytarlıq xidmətləri, Energetika, Satınalmalar agentlikləri, Arxiv Ġdarəsi, həm-

çinin Azərbaycan Respublikası Xarici ĠĢlər Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar Res-

publikadakı Ġdarəsi, Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət 

Komissiyasının Naxçıvan Muxtar Respublika üzrə regional bölməsi və Naxçı-

van Muxtar Respublikasının Auksion Mərkəzi daxildir. Qeyd edək ki, ―e-hö-

kumət‖ elektron xidmətlər portalı vətəndaĢlar, sahibkarlar və dövlət qulluqçu-

ları üçün nəzərdə tutulub. Portal istifadəçilər üçün zəruri məlumatların əldə 

edilməsini və lazım olan xidmətlərin göstərilməsini təmin edir.  

Muxtar respublikada gömrük iĢinin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə in-

formasiya-kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından da geniĢ istifadə 

olunur. ĠĢ prosesinin avtomatlaĢdırılması və idarəetmənin təkmilləĢdirilməsi 

istiqamətində görülən iĢlərin nəticəsidir ki, indi gömrük orqanlarında bütün 

əməliyyatlar elektron qaydada aparılır. Gömrük sərhəd-buraxılıĢ məntəqələrin-

də ―bir pəncərə‖ prinsipi tətbiq olunur, Vahid AvtomatlaĢdırılmıĢ Ġdarəetmə 

Sistemi vasitəsilə yük və nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı və gömrük rəsmi-

ləĢdirilməsi, gömrük əməliyyatları üzrə maliyyə fəaliyyətinin tənzimlənməsi, 

gömrük sahəsində hüquqpozma faktlarının qeydiyyatı, statistik məlumatların 

formalaĢması və analitik təhlilin aparılması, risklərin idarə olunması, kadrların 

uçotu və sənəd dövriyyəsi elektron qaydada həyata keçirilir. Bu məqsədlə yeni 

proqram təminatları tətbiq olunur, komitənin rəsmi internet portalı üzərindən 

göstərilən elektron xidmətlər ildən-ilə geniĢlənir. Artıq muxtar respublikanın 

gömrük orqanlarında eyniləĢdirmə nömrəsinin verilməsi, sərniĢin bəyannamə-

sinin tətbiqi, gömrük sərhəd-buraxılıĢ məntəqələrindən keçiriləcək malların və 

nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi, aparılmıĢ idxal-ixrac əməliyyatları ilə 

bağlı məlumatların əldə olunması, gömrük rəsmiləĢdirməsinə baĢlamaq üçün 

müraciətin və gömrük orqanlarında xidmət üçün ərizə qəbulu da elektron for-

mada aparılır  (6).  

Dövlət baĢçısının 2005-ci il 12 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olu-

nan ―Azərbaycan Respublikasında vergi inzibatçılığının təkmilləĢdirilməsi 

Dövlət Proqramının (2005-2007-ci illər)‖ icrası avtomatlaĢdırılmıĢ Vergi Ġn-

formasiya Sisteminin iĢə salınması vergi inzibatçılığının təkmilləĢdirilməsinə, 

vergi sistemində sənəd dövriyyəsinin elektron formata keçirilməsinə, operativ 

və çevik vergi nəzarətinin qurulmasına səbəb olmuĢdur. Ölkə Prezidentinin sə-

rəncamına əsasən, 2008-ci il yanvarın 1-dən etibarən sahibkarlıq fəaliyyəti 

subyektlərinin qeydiyyatı ―bir pəncərə‖ prinsipi ilə həyata keçirilir. Sahibkarlıq 

mühitinin formalaĢdırılması üçün böyük əhəmiyyət daĢıyan bu dəyiĢiklik mux-
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tar respublikada da sahibkarlıq sektoruna marağın güclənməsinə və biznesin 

inkiĢafına təkan vermiĢdir. 2008-2014-cü illər ərzində muxtar respublika üzrə 

189 kommersiya hüquqi Ģəxs dövlət qeydiyyatına, 10 min 510 fiziki Ģəxs isə 

sahibkarlıq uçotuna alınmıĢdır. Ötən dövr ərzində muxtar respublikada əlveriĢ-

li investisiya mühiti yaradılmıĢ, iĢ adamlarına öz bizneslərini inkiĢaf etdirmək 

üçün güzəĢtli kreditlər ayrılmıĢ, yeni istehsal və xidmət sahələri istifadəyə 

verilmiĢdir. Bunun nəticəsində özəl sektor dinamik inkiĢaf edərək muxtar 

respublika iqtisadiyyatının əsasını təĢkil etmiĢ, son 15 il ərzində özəl sektordan 

vergi daxilolmaları 8,5 faizdən 63,3 faizədək yüksəlmiĢdir. 

Dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrində istifadə olunan yeni metodların tətbi-

qi vergi sisteminin daha etibarlı fəaliyyətinə və vergi ödəyicilərinin rahatlığına 

təminat verir. Bu mənada ―Elektron bəyannamə‖ sistemi vergi orqanları ilə 

vergi ödəyiciləri arasında əlaqələrin tam Ģəffaf prinsiplər üzərində qurulmasına 

Ģərait yaradır. Hazırda muxtar respublikada vergi ödəyiciləri tərəfindən 

bəyannamələr elektron formada təqdim olunur. Həmin bəyannamələr operativ 

olaraq kameral vergi yoxlamalarından keçirilir və qanunauyğun tədbirlər görü-

lür. 2014-cü il ərzində vergi ödəyiciləri tərəfindən təqdim olunmuĢ 22 min 824 

vergi bəyannaməsinin vergi orqanlarında kameral və analoji qaydada yoxlanıl-

ması nəticəsində 355 vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən bəyannamələrdə 

vergilərin düzgün hesablanmaması aĢkar edilmiĢ, 89 min 781 manat məbləğin-

də vergi yenidən hesablanaraq büdcəyə ödənilmiĢdir. 

Muxtar respublikada vətəndaĢlar və vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları 

arasında elektron sənəd mübadiləsini təmin etmək məqsədilə 2010-cu il mart 

ayının 1-dən etibarən ―onlayn kargüzarlıq‖ sisteminin tətbiqinə baĢlanılmıĢdır. 

Bu sistem sayəsində vətəndaĢlar vergi orqanına göndərdikləri sənədin vergi 

orqanı daxilində hərəkətini ―onlayn‖ rejimdə izləyə bilirlər. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin ―Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət 

orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təĢkili haqqında‖ 2011-ci il 15 

iyul tarixli Fərmanına uyğun olaraq, hazırda vergi orqanlarında reqlament üzrə 

nəzərdə tutulmuĢ 35 elektron xidmətdən 31-nin icrası təmin edilmiĢdir ( 5 ). 

Naxçıvanda həyata keçirilən ―Maliyyə xidmətlərinin inkiĢafı‖ layihəsi 

müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqinə, poçt sisteminin yenidən qu-

rulmasına, qeyri-ənənəvi və yeni tipli elektron xidmətlərin göstərilməsinə Ģəra-

it yaratmıĢdır. Elektron maliyyə əməliyyatlarının aparılmasının ilk nümunələri 

elektron sənəd dövriyyəsinin tətbiqi ilə baĢlamıĢdır.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyət istiqa-

mətlərini nəzərə alaraq nazirlikdə VPN və Proxy Server qurulmuĢdur və bu 

server vasitəsilə iĢçilərə internet xidməti göstərilir. Bundan baĢqa, məsul iĢçilə-

rin normativ hüquqi aktlardan daim xəbərdar olmaları məqsədilə ―LegalAct‖ 

Ģəbəkə proqramı qurulmuĢdur. 

Sənəd dövriyyəsini sürətləndirmək, vaxt itkisini minimum həddə endir-

mək, sənədlərin təhlükəsizliyini təmin etmək və arxivini yaratmaq məqsədi ilə 

2013-cü ildə daxili elektron poçt sistemi yaradılmıĢdır. Bu sistem muxtar res-

publikanın maliyyə orqanlarında sənəd dövriyyəsinin elektron formada həyata 
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keçirilməsini təmin edir. Muxtar respublikanın idarə və təĢkilatlarında maliyyə 

fəaliyyətinə nəzarətin operativliyini təmin etmək məqsədilə ―vahid elektron in-

formasiya bazası‖nın yaradılması üçün 2013-cü ildə ―hesabat.nakhchivan.az‖ 

domen ünvanlı operativ nəzarət portalı yaradılmıĢ, portalda muxtar respublika-

nın bütün dövlət müəssisələrini əhatə edən elektron poçt sistemi istifadəyə ve-

rilmiĢdir.  

2013-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən dövlət 

müəssisələrində çalıĢan iĢçilərin əmək məzuniyyətlərinə operativ nəzarət et-

mək və məzuniyyətlə bağlı vahid informasiya bazasının yaradılması məqsədi 

ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyində ―Əmək Məzuniyyəti 

Sistemi‖ yaradılmıĢdır. ―ġtat cədvəlləri və Tariflər haqqında məlumat sistemi‖ 

istifadəyə verilmiĢdir ki, bu da öz növbəsində Ģtat cədvəlləri və tariflərin düz-

gün iĢlənməsinə və kənarlaĢmalara yol verilməməsinə, dövlət müəssisələrində 

çalıĢan iĢçilərin tarif dərəcələri və vəzifə maaĢlarına nazirliyin müvafiq Ģöbələ-

ri tərəfindən operativ nəzarətin həyata keçirilməsini təmin edir. 

Muxtar respublika rəhbərliyinin informasiya texnologiyalarının tətbiqinə 

dair qəbul etdiyi dövlət sənədlərindən irəli gələn tələblərin yerinə yetirilməsi 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının xəzinədarlıq sisteminin avtomatlaĢdırılmıĢ 

informasiya sisteminə keçirilməsinə və bununla da dövlət büdcəsində Ģəffaflı-

ğın təmin olunmasına və büdcə təĢkilatlarına keyfiyyətli xidmət göstərilməsinə 

imkan yaratmıĢdır. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Mərkəzi 

Xəzinədarlığından Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə da-

xil olan Xəzinələrarası Köçürmə Sərəncamları elektron Ģəkildə daxil olmaqda-

dır.  

Həmçinin, 2014-cü ildən nazirlikdə yaradılmıĢ ―Kassa xərclərinin sifari-

Ģi‖ sənədinin elektron qəbulu sistemi büdcə təĢkilatlarının maliyyə əməliyyat-

larında büdcə xərclərinə operativ nəzarəti həyata keçirmək üçün nəzərdə tutul-

muĢdur. ―Ġnventarizasiya ilə bağlı hesabatların elektron qəbulu sistemi‖ isə 

dövlət əmlakına operativ nəzarətin həyata keçirilməsinə, bu məsələ ilə bağlı 

vahid informasiya bazasının yaradılmasına, arxivləĢdirilməsinə və vaxt itkisi-

nin, geçikmələrin qarĢısının alınmasına Ģərait yaratmıĢdır.    

 2015-ci ildə yaradılmıĢ ―ġəkərli və Ģəkərsiz diabet xəstələrinin elektron 

informasiya sistemi‖ muxtar respublikanın Ģəhər və rayonları üzrə Ģəkərli və 

Ģəkərsiz diabet xəstələrinin dərman təminatına operativ nəzarəti həyata keçir-

məyə və bu sahə ilə bağlı vahid informasiya bazasının olmasına Ģərait yarat-

mıĢdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən büdcədən maliy-

yələĢən təĢkilatlarda mühasibat uçotuna aid sənədlərin elektron formada qəbul 

edilməsi üçün ―Mühasibat uçotuna operativ nəzarət sistemi‖ yaradılmıĢ və na-

zirlik tərəfindən bu məsələyə nəzarət həyata keçirilir (4). 

Göründüyü kimi son illərdə muxtar respublikanın bir sıra dövlət idarəet-

mə orqanlarında yaradılmıĢ elektron informasiya sistemləri təĢkilatlarda sənəd 

dövriyyəsinin sürətləndirilməsinə, əməliyyatlar zamanı vaxt itkisinin qarĢısının 

alınmasına, neqativ halların aradan qaldırılmasına və vahid elektron informa-

siya bazasının formalaĢmasına xidmət edir.   
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Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən bütün müsbət iĢlərlə ya-

naĢı, bütövlükdə ölkəmizdə olduğu kimi muxtar respublikada da hal-hazırda 

bu istiqamətdə bir sıra konkret köklü problemlər mövcuddur. Məsələn, hələ də 

bəzi məmurların məqsədli Ģəkildə elektron xidmətlərə keçidə maraq göstərmə-

məsi, hətta bu prosesə əngəl törətməsi və ya prosesi gecikdirməsi, əhali arasın-

da elektron xidmətlər barədə maarifləndirmənin zəif aparılması, muxtar res-

publikada bu istiqamətdə kadr hazırlığının yetərsizliyi və s. belə problemlər-

dəndir. 

Ümid edirik ki, artıq yeni nəsil texnologiyaların dövlət idarəçiliyindəki 

zəruriliyini nəzərə alaraq idarəetmədə gənc nəsildən maksimum yararlanmaq-

la, gənclərin idarəçiliyə cəlb olunmasını və  xaricdə təhsil alan tələbələrin bu 

sahədə ixtisaslaĢmasını təmin etməklə bu problemlər tezliklə aradan qaldırıla-

caq və dövlət idarəetməsində informasiya texnologiyalarının tətbiqinə ən yük-

sək səviyyədə nail olunacaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

БУЛГЕЙИС НОВРУЗОВА  

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НАХЧЫВАНСКОЙ АР 

Сегодня в мире и в нашей стране в государственном управлении 

роль информационно-телекоммуникационных технологий растет неук-

лонно. В современный период электронизация в государственных струк-

турах является одним из наиболее актуальных вопросов. Так, повышения 

качества работы органов государственного управления с условием обес-

печения демократического развития, напрямую влияющих на уровень 

жизни и благосостояние населения, что дасть возможность решить 

вопрос повышение жизненного уровня граждан страны, которая является 

одним из самых основных целей государства. 

https://www.e-gov.az/home/getfile/174
http://library.unec.edu.az/2014-05-07-15-29-39/tt?view=author&id=30:boris-vasilyevic-korneycuk
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 С применением современных информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности государственных органов управления проис-

ходит переход с обычной формы на электронной форме государственного 

управления. Основная цель в повышении уровня обмен информацией 

заключается в создании государственной формы быстро отвечающий 

существующим потребностям и принимающий оптимальных решений за 

короткое время. Мировой опыт показывает, что внедрение информацион-

но-телекоммуникационных технологий в государственное управление 

дает гражданам и бизнесменам доступ к высококачественным услугам 

государственных органов и приводить к снижению стоимости этих услуг. 

В статье комментируется важные направления по созданию "элек-

тронного правительства" и информационной безопасности, государствен-

ные программы принятые в целях применение и развитие информацион-

но-коммуникационных технологий в республике, а также рассмотрива-

ются реализованных целенаправленных мер в Нахичеванской Автоном-

ной Республике с целью обеспечения развития связи и информационных 

систем, информационно-коммуникационных технологий. В статье так же 

исследованы все функции социально-экономической жизни при наличии 

совершенного электронного управления и выдвинуты ряд предложений 

для реализации объективности, прозрачности, открытости и резултатив-

ности государственного контроля и  улучшения использования ресурсов 

государства в целом.  

Ключевые слова: государственное управление, информатизация 

государственных органов, электронное правительство, электронный об-

мен документов, электронные услуги, информационно-коммуникацион-

ные технологии. 

 

SUMMARY 

                                               BULGEYIS NOVRUZOVA  

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON STATE 

GOVERNING BODIES OF THE NAKHCHIVAN 

AUTONOMOUS REPUBLIC  

Today, the role of information and telecommunication technologies in 

our country and in the world is constantly increasing. Electronization in state 

institutions is one of the most actual issues at present. So, improving the 

quality of public governing bodies in the conditions of ensuring democratic 

development directly affects the welfare of the population, the standard of 

living. It will solve the issue of raising the living standards of the country's 

citizens, one of the main goals of the state. 

Transition from ordinary state to electronic state form occurs with the 

use of modern information communication technologies in the activities of 

public administration bodies. The main purpose of increasing the level of 

exchange of information is the establisment a form of government that can 

make a decision in a short time and respond quickly to existing needs. World 
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experience shows that applying information and telecommunication technolo-

gies in public administration leads to the use of high quality services by citi-

zens and businesses and reduce the cost of these services.   

The article outlines the creation of "electronic government" in our 

republic, important steps taken for information security and other issues, state 

programs adopted for the broad application and development of information 

and communication technologies, as well as effectual measures have been 

taken to ensure the development of technology and  information and communi-

cation systems in the Nakhchivan Autonomous Republic. The article investiga-

tes the features that will take place in the economic and social life as a whole, 

with a view to realizing the utilization of all resources of the state and the 

authenticity, objectivity, transparency and publicity of state control. 

Key words: state management, e-government, electronic document 

exchange, electronic services, information and communication technologies. 
 

 

 

 

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA EMAL SƏNAYESĠ 

ĠNKĠġAF YOLUNDA 

 

Məqalədə emal sənayesinin digər sənaye sahələri arasında daĢıdığı 

önəmdən, müasir istehsal sahələrinin təkmilləĢdirilməsində dövlətin apardığı 

uğurlu siyasətdən, iqtisadiyyatın inkiĢafının əsasında sənaye sahələrinin 

inkiĢafının önəmindən bəhs edilib. 

Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasında emal müəssisələrinin 

sayı, yerli istehsalın gücləndirilməsində emal müəssisələrinin payının nə qədər 

olması və yaxın keçmiĢdən bu günə emal sənayesinin sayının artım tempi 

araĢdırılıb.  

Açar sözlər: emal sənayesi, istehsal sahələri, sənayeləĢmə tədbirləri, 

iqtisadi inkiĢaf, sənaye məhsulları, müəssisələr. 

 

Sənaye iqtisadiyyatın aparıcı sahəsidir. Lakin sənayenin tərkib hissələri 

iqtisadiyyata müxtəlif cür təsir göstərirlər. Ġqtisadiyyata çox güclü müsbət təsir 

göstərən sahə emal sənayesidir. Emal məhsulları istehsal etmək, hər il yenidən 

onların sadə və geniĢ təkrar istehsalına nail olmaq dünya təsərrüfat sisteminin 

ən mühüm sferalarından hesab edilir. Uzun illərin təcrübəsi göstərir ki, emal 

sənayesi bir çox cəhətdən ölkə iqtisadiyyatının prioritet istiqamətlərini təyin 

edir. O ilk növbədə sosial məsələlərin həlli üçün lazımdır. Yeni iĢ yerlərinin 

yaradılması bilavasitə emal sənayesindən, onun sahə strukturundan asılı olur. 

Bundan baĢqa, emal sənayesinin məhsulu hazır məhsullardır: avadanlıqlardır, 

cihazlardır, dəzgahlardır, axın xətləridir, avtomatlardır, kompüterlərdir, elek-

trik stansiyaları üçün avadanlıqlardır, raketlərdir, müxtəlif yeyinti məhsul-

larıdır, geyim-ayaqqabı məmulatlarıdır və s. Bütün bu məhsulların sənayenin 

hasilat sahələrinin məhsulundan (xam neftdən, daĢ kömürdən, qazdan, torfdan, 

dəmir filizindən və s.) mühüm fərqli cəhətləri vardır: onlar ilk növbədə ETT-

nin daĢıyıcılarıdır, son elmi və texniki tərəqqini özlərində təcəssüm etdirirlər 

və eyni zamanda istehsalın texniki səviyyəsini yüksəltməyə qadirdirlər (1). 

Emal sənayesini inkiĢaf etdirmək, yaradılan məhsulların davamlılığını, 

uzunömürlülüyünü, etibarlılığını yüksəltmək, rəqabət qabiliyyətli emal məh-

sulları istehsal etmək güclü bilik, yaradıcı əmək və çoxlu vəsait tələb edir. Bu 

Ģərtləri ödəyən ölkələr emal sənayesini inkiĢaf etdirə bilirlər və dünya ölkələri 

mailto:naim_cahid@hotmail.com
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arasında özlərinin iqtisadi gücləri ilə fərqlənirlər. Təsadüfi deyildir ki, inkiĢaf 

etmiĢ ölkələrdə bir qayda olaraq emal sənayesi yüksək səviyyədə olur  (1). 

Ümumilikdə son illərdə həyata keçirilən sənayeləĢmə tədbirləri çərçivə-

sində neft-qaz, qızıl və digər hasilat sahələrində əldə edilmiĢ uğurlarla yanaĢı, 

sənayenin diversifikasiyası geniĢləndirilmiĢ və bu sahədə yeni  güclər istifadə-

yə verilmiĢdir. Belə ki, qısa müddət ərzində qeyri-neft sənayesində ölkə iqtisa-

diyyatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən və müasir texnologiyalara əsaslanan 

rəqabətqabiliyyətli müəssisələr yaradılmıĢdır  (7). 

Azərbaycan iqtisadiyyatının bugünkü inkiĢaf mərhələsində regionlar üzrə 

tarazlığın yaradılması üçün bölgələrdə sənayenin sürətli və miqyaslı yüksəliĢi-

ni təmin etmək lazımdır. Düzdür, bu gün regionlarda hərtərəfli sənaye poten-

sialının yaradılması diqqət mərkəzindədir. Amma respublikanın sənaye müəs-

sisələrinin 44 faizdən artığının regionlarda cəmləĢməsinə baxmayaraq, onlar 

ölkə üzrə ümumi sənaye məhsulunun cəmi 7 faizə qədərini verirlər. Çünki re-

gionlarda fəaliyyət göstərən müəssisələrin bir qismi kiçikdir və onlar re-

gionların ümumi yüksək sosial-iqtisadi inkiĢafına lazımi təsir göstərə bilmirlər. 

Hər bir regionun özünəməxsus inkiĢaf potensialı var. Müasir Naxçıvanın 

iqtisadiyyatında yüksək keyfiyyətli sənaye məhsullarının istehsalı üzrə ixtisas-

laĢmıĢ xeyli sayda müəssisələrin fəaliyyət göstərməsi muxtar respublikada sa-

hibkarlığa verilən dəstək sayəsində mümkün olub. Yeni istifadəyə verilən 

müəssisələr üçün müasir texnoloji avadanlıqların gətirilib quraĢdırılması, daxi-

li bazarın qorunması, yerli istehsalçıların iĢinin stimullaĢdırılması sənaye sahə-

sinin canlanmasına mühüm təsir edən amillərdəndir. 

ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, iqtisadi təhlükəsizli-

yə tam nail olunması buradakı bütün iqtisadi resursları dövriyyəyə cəlb edə bi-

lən və bununla da, onların səmərəli istifadəsinə Ģərait yaradan sənaye məhsulu 

istehsalından keçir. Əsasən, yeyinti, yüngül və digər sənaye sahələrini özündə 

birləĢdirən bu vacib sahə XX əsrin ortalarından baĢlayaraq inkiĢaf yoluna qə-

dəm qoyub. Bu məsələlər ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəh-

bərliyinin birinci dövründə xüsusilə diqqət mərkəzində olub, həmin dövr Nax-

çıvan Muxtar Respublikası sənayesinin inkiĢafında mühüm mərhələ kimi 

yadda qalıb. Belə ki, 1965-ci ildə muxtar respublika sənayesi cəmi 40 adda 

məhsul istehsal etdiyi halda, 1970-1980-ci illərdə artıq muxtar respublikada 

yüzlərlə növdə məhsul istehsal edilir, onların xeyli hissəsi respublika xaricinə 

göndərilirdi. O dövrdə Azərbaycanda istehsal edilən daĢduzun, molibdenin, 

sink və qurğuĢunun, mineral suların, ipək xammalının, inĢaat materiallarının, 

mərmərin, Ģərabın, meyvə və mürəbbə konservlərinin böyük bir hissəsi muxtar 

respublikanın payına düĢürdü (2). 

1970-1985-ci illərdə iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkiĢafı üçün Nax-

çıvan Muxtar Respublikasına 900 milyon manat sərmayə qoyulmuĢdu. Həmin 

illərdə Naxçıvanda alt trikotaj fabriki, yeni mineral sudoldurma zavodu, ĢüĢə 

qablar zavodu, taxıl məhsulları kombinatı, iri evtikmə kombinatı və dəmir-be-

ton məmulatları zavodu, ġahtaxtı daĢ karxanası kimi, bütövlükdə, 22 iri sənaye 

müəssisəsi, qonĢu Ġran dövləti ilə birgə Araz çayı üzərində iri su anbarı və 
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elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilmiĢdi. Naxçıvanda faydalı qazıntı 

hasilatı xüsusi yer tuturdu. Sənaye əhəmiyyətli daĢduz, dolomit, travertin, tuf, 

mərmərləĢmiĢ əhəngdaĢı, gips, gil, qum, mergel, sink-qurğuĢun, molibden, 

mis-molibden, qızıl və mineral sular kimi zəngin təbii sərvətlərə malik muxtar 

respublikada müxtəlif növ tikinti materiallarının, o cümlədən dəmir-beton, 

kərpic, travertin, mərmər və sair məhsulların istehsalının geniĢləndirilməsinə 

xüsusi diqqət yetirilirdi (2).  

1987-1993-cü illərdə baĢ verən məlum hadisələr, ümumilikdə, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında da sənayenin inkiĢafına zərbə vurdu. Ulu öndər 

Heydər Əliyevin 1993-cü ildə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdıĢından sonra 

ölkəmizdə yaradılan sabitlik bütün sahələr kimi, Naxçıvanda sənaye sahəsinin 

də inkiĢafına böyük imkanlar açdı. Artıq muxtar respublikada mövcud müəssi-

sələrin fəaliyyətinin bərpası və ya yenidən qurulması, müasir texnologiyaların 

tətbiqinə əsaslanan yeni müəssisələrin yaradılması hesabına sənaye sahəsi 

ümumi daxili məhsulda ilk yeri tutur (3). 

Muxtar respublikamızın hərtərəfli iqtisadi inkiĢafında sənaye sahələrinin 

geniĢləndirilməsinin mühüm rolu vardır. 

Sənaye məhsulunun həcminə görə ölkəmizin iqtisadi rayonları arasında 

öncül yerlərdən birini tutan Naxçıvanda bu sahə yüksəkgəlirliyi ilə seçilir. 

Məhz buna görə də regionun gələcək inkiĢafı üçün sənaye istehsalının daya-

nıqlı və yüksək artım tempinin təmin edilməsi, strukturunun təkmilləĢdirilməsi 

və səmərəliliyinin artırılması dövlət siyasətinin əsas məqsədlərindəndir. 

Ölkəmizdə iqtisadiyyatın çoxĢaxəliliyinin təmin olunması və qeyri-neft 

sektorunun inkiĢafı istiqamətində müəyyən edilmiĢ strategiyaya uyğun olaraq 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında həm yerli xammala əsaslanan, həm də yük-

sək texnologiya bazalı sənaye müəssisələrinin yaradılması iĢi uğurla davam 

etdirilir. 

Regionda emal müəssisələrinin sayı artdıqca istehsal artır, daxili bazar 

formalaĢır, rəqabət mühiti yaranır, əhalinin məĢğulluq səviyyəsi yaxĢılaĢır, alı-

cılıq qabiliyyəti yüksəlir və nəticədə, sosial-iqtisadi inkiĢaf davamlı xarakter 

alır. Beləcə, dövlətin iqtisadi imkanlarının artması yeni-yeni layihələrin həyata 

keçirilməsinə Ģərait yaradır (5). 

Sənayenin inkiĢafı üçün lazım olan əsas amillərdən biri enerjidir. Təsa-

düfi deyil ki, enerji istehsalının artması sənayenin inkiĢafının əsas göstəricisi-

dir. Ötən əsrin 90-cı illərində elektrik enerjisi qıtlığından çox böyük çətinliklər 

yaĢayan muxtar respublika bu gün özünü elektrik enerjisi ilə tam təmin edir. 

Muxtar respublikamızın rəqabətqabiliyyətli iqtisadi potensialı burada is-

thesal olunan yüksəkkeyfiyyətli məhsulların emalı, istehsalı və ixracı ilə xarak-

terizə olunur. Naxçıvanda kiçik və orta sahibkarlıq inkiĢaf etdikcə ixtisaslaĢ-

mıĢ xeyli sayda emal və istehsal müəssisələri və bunların əsasında fəaliyyət 

göstərən çoxlu xidmət obyektləri də yaradılır. Həyata keçirilən irimiqyaslı la-

yihələr, əsasən, daxili bazarın tələbatlarının ödənilməsi və daha çox ixrac-

yönümlü istehsal sahələrinin geniĢləndirilməsi üzrə davam etdirilir.  
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Müasir dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında geniĢ emal sənayesi 

potensialı vardır. Ġqtisadiyyat Nazirliyinin son məlumatlarına əsasən hazırda 

Naxçıvanda 440-dan çox istehsal-emal müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bu 

müəssisələrdə 371 növdə məhsul istehsal olunur və 344 növdə məhsula olan 

tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir. Bütün bunlar iĢə salınan yeni 

müəssisələrə güzəĢtli kreditlərin verilməsi, müasir texnoloji avadanlıqların 

gətirilməsinə göstərilən dəstək, daxili bazarın qorunması yolu ilə yerli istehsal-

çıların iĢinin stimullaĢdırılması sayəsində mümkün olub, regionda hər cür is-

thesal və emal fəaliyyəti ilə məĢğul olmaq istəyənlərə geniĢ imkanlar açır. Nə-

ticədə, bu gün muxtar respublika iqtisadiyyatının ümumi daxili məhsulunda sə-

naye ilk sıranı tutmaqdadır (6). 

Naxçıvanda istehsal olunan bu məhsulların əksəriyyəti muxtar respubli-

kada daxili bazarın tələbatlarının ödənilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. Bunların böyük bir hissəsi son 15-20 il ərzində yaradılmıĢ müəssisə-

lərin məhsullarıdır. Həmin məhsulların ümumi bir cəhəti isə yüksək texnologi-

yaların tətbiqi ilə müasir standartlar əsasında istehsal edilməsidir. Bu, təkcə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının deyil, həm də ölkəmizin iqtisadi gücünün 

göstəricisidir (6). 
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РЕЗЮМЕ 

НАИМ ДЖАХИДЗАДЕ,  ХАЯЛ  ГЕЙДАРОВ 

РАЗВИТИЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ В  

НАХЧЫВАНСКИ АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКЕ 

В статье подчеркивается важность развития обрабатывающей про-

мышленности среди других промышленных секторов, говорится о удач-

ной политике проводимой государством в сфере улучшения современной 

http://serqqapisi.az/index.php/iqtisadiyyat/12836-saenaye-nakhch-van-mukhtar-respublikas-igtisadiyyat-n-n-aesas-n-taeshkil-edir
http://serqqapisi.az/index.php/iqtisadiyyat/12836-saenaye-nakhch-van-mukhtar-respublikas-igtisadiyyat-n-n-aesas-n-taeshkil-edir
http://naxcivantv.az/index.php/news/8182-nax%C3%A7%C4%B1van-s%C9%99nayesi-inki%C5%9Faf-yolundad%C4%B1r.html
http://naxcivantv.az/index.php/news/8182-nax%C3%A7%C4%B1van-s%C9%99nayesi-inki%C5%9Faf-yolundad%C4%B1r.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/iqtisadiyyat/11481-mukhtar-respublikada-emal-saenayesi-inkishaf-etdirilir
http://www.serqqapisi.az/index.php/iqtisadiyyat/11481-mukhtar-respublikada-emal-saenayesi-inkishaf-etdirilir
http://www.serqqapisi.az/index.php/iqtisadiyyat/13674-emal-saenayesi-dakhili-bazar-n-taelaebatlar-na-dzavab-verir
http://www.serqqapisi.az/index.php/iqtisadiyyat/13674-emal-saenayesi-dakhili-bazar-n-taelaebatlar-na-dzavab-verir
http://www.serqqapisi.az/index.php/iqtisadiyyat/5079-azhrar-sektor-emal-saenayesi-vae-sabit-bazar
http://www.serqqapisi.az/index.php/iqtisadiyyat/5079-azhrar-sektor-emal-saenayesi-vae-sabit-bazar
http://senaye.gov.az/az/senayeshme/yeni_inkishaf/
http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=35201
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

81 

производственной сферы и о важности развития промышленной сферы 

на основе развития экономики.  

В то же время было подчеркнуто количество перерабатывающих 

предприятий в Нахчыванской Автономной Республике, доля перерабаты-

вающих предприятий в укреплении внутреннего производства и темпы 

роста обрабатывающей промышленности в последнее время. 

Ключевые слова: обрабатывающая промышленность, производс-

твенные площади, меры индустриализации, экономическое развитие, 

промышленная продукция, предприятия. 

 

SUMMARY 

NAIM JAHIDZADEH, KHAYAL HEYDAROV 

PROCESSING INDUSTRY DEVELOPMENT IN NAKHCHIVAN 

AUTONOMOUS REPUBLIC 

The article deals with the importance of the manufacturing industry 

among other industrial fields, the successful policy pursued by the state in the 

improvement of the modern production areas, the significance of the 

development of industrial fields based on the economic development. 

In the mean time, the number of processing enterprises in the Nakhchi-

van Autonomous Republic, the share of processing enterprises in amplification 

of domestic production, and the growth rate of the processing industry in the 

recent past have been highlighted with great importance. 

Key words: manufacturing industry, production areas, industrialization 

measures, economic development, industrial products, enterprises. 
 

 

 

 

 

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCANDA MALĠYYƏ BAZARLARININ FORMALAġMASI 

VƏ ONLARIN ĠNKĠġAF XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasında maliyyə bazarlarının formalaĢdı-

rılması prosesi nəzərdən keçirilmiĢ, onun zəruriliyi əsaslandırılmıĢ, maliyyə 

bazarlarının inkiĢafı ilə bağlı mövcud problemlər araĢdırılmıĢdır. 

Açar sözlər: maliyyə bazarı, iqtisadi islahat, birja, investor 

                                                                                                                         

Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən iqtisadi islahatlar və onun 

dünya iqtisadiyyatı sisteminə inteqrasiyasının dərinləĢməsi iqtisadiyyatın dina-

mik inkiĢafına Ģərait yaratmıĢdır. Məhz bu baxımdan daxili və xarici resursla-

rın iqtisadi inkiĢafa cəlb edilməsinin təmin edilməsi məqsədilə ölkəmizdə ma-

liyyə bazarının formalaĢması zərurətə çevrilmiĢdir. 

Ölkəmizdə maliyyə bazarı 1995-ci ildə tam formalaĢmıĢ və 1998-ci ildə 

ölkəmizdə 4 birja fəaliyyət göstərmiĢdir. Fond qiymətlilərinin bütün növləri 

üzrə birjaların dövriyyəsi 1767.7 mlrd denominasiya edilməmiĢ manat təĢkil 

etmiĢdir. 1998-ci ildə 547 səhmdar cəmiyyəti,sahələr və regionlar arasında ka-

pitalın axınını təmin edən 79 kommersiya bankı, xeyli sayda sığorta Ģirkətləri, 

kredit ittifaqları, investsiya fondları fəaliyyət göstərmiĢdir. 

1998-ci ildən baĢlayaraq Azərbaycan Respublikasının maliyyə bazarla-

rında kəmiyyət və keyfiyyət baxımından ciddi dəyiĢiklər baĢ vermiĢdir. Maliy-

yə resurlarının alıcıları sırasında müəssisə və təĢkilatların payı artmağa, dövlə-

tin payı isə azalmağa baĢlamıĢdır. Cəlb olunan vəsaitlərin dəyərinin nisbətən 

azaldılması sayəsində onların əldə edilməsi çoxsaylı müəssisələr üçün müm-

kün olmuĢdur. Lakin hal-hazırda da Azərbaycanın maliyyə bazarları inkiĢaf 

etməkdə olan maliyyə qrupuna aiddir.[1,səh 85] 

Maliyyə bazarlarının mövcud olmasının əsas Ģərti həmin ölkədə bir qrup 

Ģəxslərin qənaət Ģəklində fond yığımına,digər bir qrup Ģəxslərin isə bu fondla-

rın tələbində meyilli olmasıdır. Təbii ki, yığılan fondlar istehlak mallarına in-

vestsiya edilməyib və ya baĢqa məqsədlə xərclənməyib birbaĢa maliyyə baza-

rına yönəldilirsə, bu fondlara ehtiyac duyan Ģəxslər isə yalnız maliyyə bazarına 

müraciət edərsə, maliyyə bazarının mövcudluğu mümkün olacaqdır. 

Respublikamızda maliyyə bazarlarının əsas problemlərindən biri  resurs 

bazasının çatıĢmazlığıdır. Maliyyə resurslarının bazarda ilkin satıĢında əsas rol 

kommersiya strukturlarına mənsubdur. Onlar təsərrüfat fəaliyyətini həyata 

keçirərək əldə edilmiĢ mənfəəti və amortizasiya ayırmalarını toplayır, müxtəlif 

ehtiyat fondları yaradırlar. Lakin Azerbaycan Respublikasının kommersiya 
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strukturları məhdud həcmdə müvəqqəti sərbəst vəsaitlərə malikdirlər. Ġqtisa-

diyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə müəssisə və təĢkilatların ümumi sayında zərərlə 

iĢləyənlərin xüsusi çəkisi 2015-ci ildə sənayedə-8.2%, kənd təsərrüfatında-

20,9%, tikintide-26,7%,nəqliyyat və anbar təsərrüfatında-36,1%,informasiya 

və rabitədə-32,7%, ticarətdə-47,2%, maliyyə və sığortada-35,2% olmuĢdur. 

Azərbaycanda maliyyə resurslarının çatıĢmazlığını iqtisadiyyatın monetizasi-

yalaĢdırılmasının aĢağı səviyyədə olması da sübut edir. Azərbaycanda mone-

tizasiya əmsalı (pul kütləsinin ÜDM-ə olan nisbəti) 2015-ci ildə 31,1% təĢkil 

etmiĢdir.Müqayisə üçün qeyd edək ki,bu göstərici PolĢada 43%-ə, Yaponiyada 

isə 123%-ə bərabərdir.[6] 

Ötən müddət ərzində respublikamızda aktiv surətdə maliyyə bazarı və 

onu təĢkil edən seqmentlər üzrə normativ baza yaradılmıĢdır. Onlardan ―Azər-

baycan Respublikasında mülkiyyət haqqında‖, ―Müəssisələr haqqında‖, Bank-

lar haqqında‖, ―Mərkəzi Bank haqqında‖, ―Səhmdar cəmiyyətlər haqqında‖, 

―Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında‖, ―Ġnvestsiya fəaliyyəti haqqında‖, ―Qiymət-

ləndirmə fəaliyyəti haqqında‖ qanunları və elecə də Respublika Nazirlər Kabi-

netinin bir sıra qərarlarını göstərmək olar. Respublikamızda maliyyə bazarının 

inkiĢafına təkan verən əsas iĢlərdən ən önəmlisi isə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 16 May 2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuĢ ―2011-

2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının 

inkiĢafı‖ Dövlət Proqramı olmuĢdur. Bu proqramın icrasına dair tapĢırıqlar 

aĢağıdakılardan ibarətdir:  

- Fond birjasının hüquqi və təĢkilati cəhətdən qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə 

uyğun təkmilləĢdirilməsi, yeni ticarət sisteminin tətbiqi ilə baza və törəmə 

maliyyə alətlərinin ticarəti imkanlarının geniĢləndirilməsi;  

- Qiymətli kağızların və onlar üzərində hüquqların qeydiyyatı və uçotu 

mexanizmlərinin sadələĢdirilməsi;  

- Dövlət və korporativ qiymətli kağızların vahid mərkəzi depozitar sistemin 

yaradılması;  

- Qiymətli kağızların girovla yüklənməsi prosedurlarının optimallaĢdırılma-

sı və avtomatlaĢdırılması;  

- Maliyyə vasitəçiliyi xidmətlərinin regional əhatəsinin və bu növ xidmətlə-

rə çıxıĢ imkanlarının geniĢləndirilməsi;  

- Ġnvestisiya Ģirkətlərinin fəaliyyətini tənzimləyən zəruri normativ hüquqi 

bazanın formalaĢdırılması və onların fəaliyyətinin təĢviqi;  

- Aktivlərin idarəedilməsi Ģirkətlərinin fəaliyyətini tənzimləyən zəruri nor-

mativ hüquqi bazanın formalaĢdırılması və onların fəaliyyətinin təĢviqi və s. 

Bütövlükdə götürsək 2015-ci ildə ölkə iqtisadiyyatı üzrə müəssisə və 

təĢkilatların mənfəət və zərərləri arasındakı fərq ( mənfəət-16713,8 mln. Ma-

nat, zərər-2707,0 mln. manat) 14006,8 mln. manat həcmində müsbət nəticə 

vermiĢdir ki, bu da müəyyən miqdar maliyyə resurslarının mövcudluğunu 

göstərir. Müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir ki, Azerbaycan Respublikası-

nda müəssisələrin və təsərrüfat təĢkilatlarının mənfəəti 2000-ci ildə 539,0 mln. 

manatdan 2005-ci ildə 2133,1 mln. manata, 2015-ci ildə isə 16713,8 mln. 
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manata çatmıĢ və ya müvafiq olaraq 8 dəfə artmıĢdır ki,bu da bütövlükdə 

maliyyə resurslarının mühüm mənbəyinin həcminin durmadan artmasını sübut 

edir. Respublikamızda maliyyə bazarının beynəlxalq sistemə inteqrasiyasını 

sürətləndirmək məqsədilə xarici investisiyaların ölkəyə cəlb edilməsi stimul-

laĢdırılmalıdır. Bununla belə, dövlətimiz xarici firmaları ölkəyə cəlb etmək 

üçün əksər üstünlüklərə malikdir ki, bunlar aĢağıdakılardır:  

1) Azərbaycanın əlveriĢli coğrafi-nəqliyyat mövqeyinə malik olması ilə 

yanaĢı, burada inkiĢaf etmiĢ beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat Ģəbəkəsi də 

(hava, su, dəmiryolu və avtomobil yolları, neft qaz kəmərləri) vardır ki, bu da 

xarici dövlətlərlə intensiv əlaqələr yaratmaq imkanını asanlaĢdırır; 

 2) Azərbaycan güclü təbii-iqtisadi potensiala (zəngin mineral-xammal ehti-

yatları, məhsuldar torpaq sahələri, əlveriĢli təbii-iqlim Ģəraiti, bol və ucuz iĢçi 

qüvvəsi və s.) malikdir;  

3) Azərbaycanda bir sıra müasir texniki-iqtisadi bazaya malik sənaye müəs-

sisələri, istehsal sahələri və infrastruktura obyektləri mövcuddur;  

4) Azərbaycanda bir sıra sahələrdə güclü elmi potensial və ixtisaslı kadr eh-

tiyatı mövcuddur;  

5) Ölkədə bazar münasibətlərinə keçidlə əlaqədar aparılan iqtisadi islahatla-

rın (mülkiyyətin özəlləĢdirilməsi və dövlətsizləĢdirilməsi, qiymətlərin sərbəst-

ləĢdirilməsi, xarici iqtisadi əlaqələrin liberallaĢdırlması, bazar infrastrukturası-

nın yaradılması) reallaĢdırılması;  

6) Ölkədə xarici investisiyaların cəlb olunması və onun mühafizəsi haq-

qında, xarici iqtisadi əlaqələrin liberallaĢdırılması və inkiĢafı haqqında və bir 

sıra bu kimi digər hüquqi-normativ aktların qəbul olunması və onların həyata 

keçirilməsi üçün təĢkilati-idarəetmə iĢlərinin görülməsi;  

7) Ölkədə artıq xarici iĢgüzar dairələrlə birgə təsərrüfatçılıq fəaliyyəti ilə 

məĢğul olan müəssisələrin yaradılması və s. [3,səh 74] 

Son olaraq qeyd edək ki, Azərbaycanda maliyyə bazarlarının inkiĢaf et-

məsi üçün investorları potensial və real partnyorların maliyyə vəziyyəti haq-

qında etibarlı və daim tamamlanan informasiya ilə təmin edən sistem formalaĢ-

dırılmalıdır. Ġkincisi maliyyə institutlarının düzgün fəaliyyət göstərməsi təmin 

edilməlidir. Üçüncü Maliyyə bazarında əsas informasiya bazası hesab olunan 

maliyyə hesabatlarının Ģəffaflığının təmin olunması ilə əlaqədar olaraq tədbir-

lərin həyata keçirilməsi, bu sahədə kadr hazırlığı kütləvi Ģəkildə aparılmalıdır. 

Bütövlükdə maliyyə bazarlarının ölkə iqtisadiyyatına yararlı ola bilməsi üçün 

siyasi,iqtisadi və psixoloji mühitin əlveriĢli olması vacibdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ЯГУБ МАГЕРРАМОВ 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ 

В статье провед н обзор процесса финансоых рынков в Аэер-

байджанской Республике, дано обоснование их необходймости, иселедо-

ваны имеющисся проблемы связанные с развитием финансовых рынков. 

Ключевые слова: финансовый рынок, экономическая реформа, 

биржа, инвесторы 

 

SUMMARY 

YAGUB MAHARRAMOV 

THE FORMATION OF FINANCIAL MARKETS IN AZERBAIJAN 

AND CHARACTERISTICS OF THEIR DEVELOPMENT 

In this Article, the process of formation of Financial markets has been 

looked through, the essence of it has been explained,and prevailing issues 

related to the financial markets have been examined in the republic of 

Azerbaijan. 

Key words: financial market, economic reform, stock exchange, investor 
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XIII–XIV ƏSRLƏR AZƏRBAYCAN KLASSĠK ƏDƏBĠYYATINDA 

BƏZĠ ONOMASTĠK VAHĠDLƏRĠN ĠġLƏNMƏ MƏQAMLARI 
 

Məqalədə XIII-XIV əsrlər Azərbaycan klassik ədəbiyyatında bəzi ono-

mastik vahidlərin iĢlənmə məqamları araĢdırılmıĢ, tədqiqata cəlb edilmiĢdir. 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatının onomastik sistemində toponimlər və onların 

növləri dəfələrlə iĢlənmiĢ, poetik onomastikada bu toponimlərə yerli yerində 

müraciət olunmuĢdur. Onomastik tədqiqatlar onomastik vahidlər sistemində 

kəmiyyət etibarilə antroponimlərdən sonrakı yeri toponimlərin tutduğunu 

göstərir. Bu toponimlərin istər qədimiliyi, istərsə də müxtəlif əraziləri 

bildirmək baxımından rəngarəngliyi məqalədə öz əksini tapmıĢdır. 

Açar sözlər: klassik ədəbiyyat, poetik onomastika, onomastik vahidlər, 

toponimlər, idionimlər, Ġ.Nəsimi, Q.Bürhanəddin. 
 

Azərbaycan dilçiliyində onomologiyaya nisbətən yeni sahələrindən ol-

masına baxmayaraq, bu sahəyə maraq son zamanlar artmıĢ, yer, Ģəxs, etnos, su, 

dağ və s. adlar haqqında məqalələr, kitablar, monoqrafiyalar yazılmıĢ, müxtəlif 

istiqamətli tədqiqatlar nəticəsində xeyli müsbət nailiyyətlər əldə edilmiĢdir. 

Azərbaycan onomologiyasında ayrı-ayrı Ģöbələrin nəzərə çarpacaq dərəcədə 

inkiĢafından, geniĢlənməsindən danıĢmaq mümkündür. Bu sırada toponimika-

ya aid araĢdırmalar daha geniĢ tədqiq olunmağa baĢladı. ―Toponim, ilk növbə-

də, konkret bir dilə məxsus söz və sözdüzəltmə vasitələrindən ibarət olub, 

müəyyən bir coğrafi obyekti digərindən fərqləndirməyə xidmət edən dil iĢarə-

sidir‖.  

Onomastik tədqiqatlar onomastik vahidlər sistemində kəmiyyət etibarilə 

antroponimlərdən sonrakı yeri toponimlərin tutduğunu göstərir. Bu toponimlər 

istər qədimiliyi, istərsə də müxtəlif əraziləri bildirmək baxımından rəngarəng-

dir. Onomastika sahəsini araĢdıran dilçilərdən T.Əhmədovun fikrincə ―... Azər-

baycan toponimlərinin toplanması və araĢdırılmasında folklor nümunələrindən 

və yazılı ədəbiyyat incilərindən geniĢ istifadə olunmalıdır‖. 

Azərbaycan dilĢünaslığında onomalogiyanın yaradıcılarından sayılan 

A.Qurbanovun fikrincə ―Azərbaycan dilçiliyində poetik onomastika olduqca 

az öyrənilmiĢ sahədir. Ġstər Ģifahi, istərsə də yazılı ədəbiyyatda qədimdən bu 

günə qədər iĢlənən onomastik vahidlərin leksik, fonetik, semantik, qrammatik 

xüsusiyyətlərini aĢkara çıxarmaq və bütövlükdə Azərbaycan dilinin poetik 
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onomastikasını tədqiq etmək gələcək dilçiliyimizin mühüm vəzifələrindəndir‖. 

Azərbaycan dilinin poetik onomastikasını tədqiq etmək iĢinə heç Ģübhəsiz, 

klassik ədəbi dilimizin poetik onomastikasını öyrənməkdən baĢlamaq lazımdır 

və bu mənada XIV əsr Azərbaycan dili poeziyamızın ən böyük nümayəndələri 

olan Yusif Məddah, Qasim Ənvar, Ġ.Nəsimi, M.C.Həqiqi və s. yaradıcılığı 

zəngin material verir. 

Qasim Ənvar XIV-XV əsr Azərbaycan Ģairləri içərisində böyük Ģöhrət 

qazanmıĢdır. Yaxın və Orta ġərq ölkələrini gəzmiĢ, bir mürĢidi – kamil kimi 

özünə çoxlu müridlər toplamıĢdı. Q.Ənvarın Azərbaycan və fars dilində 

yazdığı Ģeirlər divanından baĢqa ―Ənisül-arifin‖, ―Təvəccahnamə‖, ―Risaleyi-

vücud‖  adlı əsərləri də ədəbiyyatımıza məlumdur. 

XIV əsr Azərbaycan poeziyasında ikidillilik – yəni həm fars, həm də 

Azərbaycan dillərində Ģeir yazmaq ənənəsi  davam edirdi. Görkəmli Ģair və 

sufi filosof ġah Qasım Ənvar bir sıra qəzəllərini həm fars, həm də Azərbaycan 

dillərindən istifadə etməklə yazaraq, sanki bu ədəbi hadisənin simvolik 

formasını yaratmaq istəmiĢdir. 

Kəbə toponiminə klassik ədəbiyyatımızda,həmçinin Ġ.Nəsimi, ġ.Ġ.Xətayi 

yaradıcılığında da dəfələrlə müraciət edilir. Q.Ənvarın qəzəllərində, əsərlərin-

də iĢlədilən xüsusi adlarla bərabər  toponimlər də vardır ki,  bu toponimlər içə-

risində Kəbə toponiminə daha tez-tez rast gəlirik: 

  Məscid ilə meyxanə, ya Kəbə və bütxanə 

  Məqsud məhəbbətdir, biqi bütün əfsanə. 

Yaxud: 

  Ey qibləm əziz yarım, ey canü cəhanım bil, 

  Didarını əks eylər Kəbəylə bu meyxanə.  

Göründüyü kimi Ģair Kəbə toponimini bir qəzəldə təkrar etməklə bu lek-

sik vahidin ədəbi əsərlərdə adi yer adı məzmunu ifadə etməkdən uzaqlaĢmıĢ, 

poetik fiqura çevrilmiĢdir. 

XIV əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi M.C.Həqiqi-

nin qəzəl, məsnəvi və rübailərində rast gəldiyimiz bəzi onomastik vahidlərə 

nəzər saldıqda da görürük ki, Ģair onomastik vahidlərdən yerli-yerində, məha-

rətlə istifadə etmiĢ, bu onomastik vahidlərin  poetik çalarlıqlarını oxucuya 

çatdırmıĢdır. Məhz bu cəhətdən Ģairin muğam adları ilə bağlı ideonimlərinə 

diqqət etməyi vacib bilirik: 

 ―QalmıĢam ―ġəhnaz‖ilən ―ÜĢĢaq‖ Ģərtin dər ―Əraq‖‖ 

 Bu məqamından mən ol ədvara müĢtaqam yenə. 

 ... Çün Həqiqi dəviyi – Mənsur əgər qılsam nola, 

 Nasiri – mənsura heyran, dara müĢtaqam yenə. 

Qəzəldə yer tutan və əsasən Ģairin özünəməxsus mənalarda qələmə aldığı 

bu ideonimlər birbaĢa muğamla bağlıdır. 

―ġahnaz‖ müasir Azərbaycan musiqisində ön Ģöbə və guĢəyə malik kiçik 

həcmli muğamdır. Xalqımıza məxsus onomastik sistemdə ―ġahnaz‖ həm də 

qız adıdır. Bu adın  toponimlərdən antroponimlərə keçməsi məhz bu qəzəllər-

dən sonra olmuĢdur. 
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XIV əsr Azərbaycan dili poeziyasının ən böyük nümayəndələrindən biri 

də Ġmadəddin Nəsimidir. Əsasən əruz vəznində yazan Nəsiminin heca vəznin-

də də Ģeirləri vardır. ġair fars və ərəb dillərində də dəyərli əsərlərin müəllifidir. 

Əsərlərində antroponimik və toponimik sistem öz geniĢliyi ilə fərqlənir. Bu ba-

xımdan da Ġ.Nəsiminin dili dəfələrlə araĢdırılmıĢ, onun dilində iĢlənən ono-

mastik vahidlər tədqiq edilmiĢdir. 

Ġ.Nəsimi əsərlərinin dilinə məxsus onomastik vahidlər sistemində kəmiy-

yət etibarilə antroponimlər və toponimlər daha geniĢdir. Bu sahədə ilk ciddi 

tədqiqat aparan prof. Y.Seyidov ―Nəsiminin dili‖ kitabında Ģairin Ģeirlərindəki 

yer adları məsələsinə toxunaraq xüsusi elmi dəyərə malik olduğunu göstərir: 

―Nəsiminin Ģeirlərində istifadə olunan Ģəxs adları Ģairin ümumi tarixə, din tarix   

inə, elm və ədəbiyyat tarixinə bələdliyini göstərirsə, yer adları və ya coğrafi 

adlar onun ġərq dünyasını yaxĢı tanıdığını nümayiĢ etdirir‖ 

  Nil irmağı daĢdı, tutdu Misrin çöhrəsin, 

  UĢ Hələb Bağdadı buldum, gör necə Ģad olmuĢam. 

  Ta Ġraqistanı gəzdim, bir müvətitud bulmadım, 

  AĢiqi – Misrəm, yenə müĢtaqi – Bağdad olmuĢam. 

Yaxud: 

  Salıbdır danayi-xalın könüllər quĢuna çinə 

  Xəbər düĢdü bu mənidən Xətavü Rum ilə Çinə. 

 

  Ol pəripeykər ki, tacı-səltənət baĢındadır, 

  Çinü Maçini müsəxxər eyləmək baĢındadır. 

Ġ.Nəsimi əsərlərindəki toponimləri Ģairin qələmə aldığı digər adlarla 

müqayisə etdikdə həmin onomastik vahidlərin yer kürəsinin hansı qütblüyünə 

aidliyi məsələsi də meydana çıxır. 

Həq təsəlli eylədi Musa üçün, həm Əristalisi Busina üçün 

-misrasında rast gəldiyimiz Əristalis – Aristotel birbaĢa Qərblə bağlı 

onomastik vahiddir. 

Ümumiyyətlə, müqayisəli təhlillər göstərir ki, Kəbə, Tur, Misir, Çin, Qaf 

və s. bu kimi yer adları Ġ.Nəsiminin misra və beytlərində üstünlük təĢkil edir və 

bu adlar müxtəlif poetik mənalarda iĢlənmiĢdir. 

   Ey verən könlini Çin nəxĢinə, ol surətə baq, 

   Qüdrətin yaxĢı yazan nəxĢini Mani nə bilür? 

- beytində Nəsimi coğrafi adla ifadə edilən ―Çin nəxĢi‖ rəmzi ilə məĢhur 

rəssam olan Manini yada salır. ―Qüdrətin yaxĢı yazan nəxĢini‖ simvolu isə 

təcalla görünən insanın hürufinin surətini rəsm edən kimi heç bir sənətkar da 

bilməz, demək istəyir‖.  

XIV əsrdə doğma ana dilində yazıb-yaradan Ģairlərdən biri də görkəmli 

ədib və dövlət xadimi Qazi Bürhanəddindir. O, ədəbiyyatımızı tuyuq janrı ilə 

zənginləĢdirmiĢ,qəzəllərində müasir ədəbi –bədii dilimizlə səsləĢən onomastik 

vahidləri yerli-yerində iĢlətmiĢdir. 

ġairin dilini araĢdırarkən görürsən ki, digər klassiklərin dilində iĢlənən 

onomastik sistem Qazi Bürhanəddin yaradıcılığında da özünü biruzə verir. Fik-
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rimizcə antroponim və toponimlərlə yanaĢı hidronim və fitonim mənĢəli topo-

nimlərdə Ģairin dilində daha üstün dərəcədədir. 

  Könlüm yenə ol Leyliyə Məcnun olmuĢ, 

  YaĢım yenə yar yoluna Ceyhun olmuĢ.  

 

  Xalunda səfa anladum, ey Kəbeyi-dilha, 

  Ol zəmzəmə eylədi bənüm gözümi Zəmzəm 

Bən cani fida qılursəm bəxməğz bir kəz, 

  Çünki sənin ġər ilə qanə verələrmi? 

Yaxud: 

  Ərvac mülki Ģahi tənəkdür əcəb durur, 

  Gəh əyağun tozinə fida Rum olmaya 

Burada iĢlənən toponimlər, hidronimlər, antroponimlər poetik funksiya 

daĢıyır, lakin qeyd edək ki, Ģairin yaradıcılığında hidronim, kosmonim, fito-

nimlərin bütün növlərinə rast gəlmirik. Məsələn, Q.Bürhanəddinin yaradıcılı-

ğında okeanonim, pelaqonim, helonimlərə demək olar ki, yoxdur. 

Klassik ədəbiyyatımızda, xüsusən, XIII-XVI əsrlər Azərbaycan klassik-

lərinin dilində muğam adlarına dəfələrlə müraciət olunur. Bu, Ģairlərin ġərq 

dünyasına bələdliyini təsdiqləyən faktlardan biridir. Maraqlıdır ki, Q.Bürha-

nəddin yaradıcılığına nəzər saldıqda da ideonimlərdən, musiqi əsərlərinin adla-

rından istifadə etdiyinin Ģahidi oluruq. 

   Sənciləyin dünyada xub az imiĢ, 

   Nəğməni ―Rast‖ anladum, ―ġəhnaz‖ imiĢ, 

   Könüllər kəkliginə bu dünyada, 

   Ġlla Ģahin gözlərün Ģəhbaz imiĢ. 

Qəzəldə iĢlənən ―Rast‖ orta əsr musiqi elmini məĢğul edən əsas muğam-

lardan biridir. Farscadan mənası ―doğru, düz və təsadüf‖ deməkdir. Orta əsr 

mütəfəkkirləri ―Rast‖ı ilahi elmlə də bağlayırdılar. Bu mənada ―Muğam‖ ki-

tabında XVII yüzil musiqi nəzəriyyəçisi DərviĢ Əlinin aĢağıdakı mülahizələri 

olduqca maraqlıdır. ―Rast‖ Adəmin dövründən bizə gəlib çatmıĢ və hər Ģeydən 

əlimi üzmüĢ ən birinci insanın cənnət haqqında naləsini təĢkil edir‖.  

Azərbaycan dilçiliyində onomastikaya, xüsusilə, poetik onomastikaya 

diqqət son dövrlərdə vacib məsələlərdən biri kimi tədqiq edilir. Azərbaycan 

onomologiyasının inkiĢafında özünəməxsus xidmətləri olan, görkəmli alim, 

professor A.Qurbanov bu tədqiqatın vacibliyini belə qeyd edir: ―Bədii ədəbiy-

yatdakı onomastik vahidlərin öyrənilməsi ədəbi dil tarixi, üslubiyyat, dialekto-

logiya, müasir dil və baĢqa sahələr üçün maraqlı faktlar verir‖.  

XIII-XVI əsr klassiklərinin ġərq dünyasına bələdliyini təsdiqləyən fakt-

lardan biri də onların qələmə aldıqları onomastik vahidlər – toponimlərdir. 

Məhz həmin toponimlərin tədqiqi nəticəsində klassik Azərbaycan ədəbiyyat-

ının poetik sistemində hansı toponimlərin yer tutmasını aydınlaĢdırmaq müm-

kündür. 

Poetik onomastikaya dair aparılan tədqiqatlar poetik onomastikanı öy-

rənməyin çox vacib olduğunu təsdiqləyir. XIX-XX yüzillərin bədii nümunələ-
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rində yalnız yazıçının öz yaradıcılığının məhsulu olan poetik onomastik 

vahidlər yer tutmuĢdur. Orta əsr müəllifləri isə bir qayda olaraq məlum və 

məĢhur xüsusi adların qələmə alınmasını daha məqsədə uyğun saymıĢlar. Di-

gər tərəfdən, onomastik vahidlərin lirik, yaxud epik əsərlərdə iĢlədilməsi tama-

milə fərqli Ģəkildə özünü göstərir. XIV əsrdə yaĢayıb yaratmıĢ Ģairlərimizin ya-

radıcılığında yer tutan onomastik vahidlərin araĢdırılması həm də Azərbaycan 

poetik onomastikasının orta əsrlər mənzərəsini canlandırmaq, eyni zamanda, 

lirikada xüsusi adların bədii estetik funksiyasını müəyyənləĢdirmək baxımın-

dan çox əhəmiyyətlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

АРИФА ЗЕЙНАЛОВА 

МОМЕНТЫ РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ ОНОМАСТИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ В КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА  

XIII-XIV ВЕКОВ 

В статье рассматривается развитие некоторых из ономастических 

единиц в классической литературе  Азербайджана XIII-XIV веков и были 

привлечены к исследованию. В ономастической системе азербайджанс-

кой классической литературы топонимы и их виды были не однократно 

исследованы, а в поэтической ономастике эти топонимы были использо-

ваны уместно с особенной деликатностью. Ономастические исследования 

показывают, что в системе ономастических единиц топонимы по числен-

ности занимают второе место после антропонимов. Разновидность топо-

нимов  нашла свое отражение в статье  и с точки зрения древности, а 

также их распространенности на  разных территориях. 

Ключевые слова: классическая литература, поэтическая ономас-

тика, ономастические единицы, топонимы, идионимы, И. Насими, К. 

Бурханаддин. 
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SUMMARY 

ARIFA ZEYNALOVA 

MOMENTS OF DEVELOPMENT OF SOME ONOMASTIC UNITS IN 

THE CLASSICAL LITERATURE OF AZERBAIJAN OF THE XIII-XIV 

CENTURIES 

In the article the development of some of the onomastic units in the 

classical literature of Azerbaijan of the XIII-XIV centuries were discussed  and 

were brought to the study. In the onomastic system of the Azerbaijani classical 

literature, toponyms and their types were not once investigated, but in the 

poetic onomasticism these toponyms were used appropriately with particular 

delicacy. Onomastic studies show that in the system of onomastic units 

toponyms in number occupy second place after anthroponyms. The variety of 

toponyms is reflected in the article from the point of view of antiquity, as well 

as their prevalence in different territories. 

Key words: classical literature, poetic onomastics, onomastic units, 

toponyms, idionyms, I. Nasimi, K. Burhanaddin. 
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MƏMMƏD ARAZ YARADICILIĞINDA MƏHƏBBƏT LĠRĠKASI 
 

Məqalədə zəmanəmizin qüdrətli sənətkarı, Azərbaycanın Xalq Ģairi 

Məmməd Arazın yaradıcılığında məhəbbət lirikası və poeziyamızda öz dəst-

xəttilə seçilən ədibin sevgi Ģeirlərindən bəhs olunmuĢ, ədibin məhəbbət lirika-

sına məxsus bir sıra Ģeirləri təhlil olunmuĢdur. M.Araz sevgi Ģairidir. Məhz 

onun bu fəlsəfəsi aĢkar olunaraq, sevgiyə, ilk məhəbbətə aid qələmə aldığı 

Ģeirlərindən verilən nümunələrlə məqalə əhatə olunmuĢ, Ģairin sevgi lirikasına 

yeni orijinallıq gətirdiyini poeziyadan verilən Ģeir nümunələri ilə sübut etməyə 

çalıĢmıĢıq. Onun sevgi Ģeirləri fəlsəfi dünya yaratmıĢ, həmin lirik nümunələrin 

bəzilərinin təhlili məqalədə öz əksini tapmıĢdır.  

Açar sözlər:  məhəbbət, poeziya, fəlsəfə, sevgi, dünya, xalq Ģairi, lirik 

parça.  
 

Məmməd Araz  sənəti, Məmməd Araz poeziyası... Onun əvəzedilməz 

yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatına yeni ruh, yeni nəfəs gətirdi. Xalq Ģairi 

Məmməd Arazın poeziyası artıq neçə onilliklərdir ki, mill ədəbi – estetik fikrin 

diqqət mərkəzindədir. Məmməd Araz ədəbiyyata 50-ci illərdə gəlsə də, özünün 

bir sənətkar kimi yaradıcılıq qüdrətini 60-cı illərin sonu, 70-ci illərin əvvəllə-

rindən göstərməyə baĢlamıĢdır. Müxtəlif  janrlı əsərlərin, Ģeirlərin, poemaların, 

dastanların müəllifi olan Məmməd Arazın  sənəti əsərləri ilə yanaĢı Ģeirləri ilə 

də ədəbiyyat aləminə bir iz salmıĢdır. Məmməd Araz Ģeirlərində hər nə desəniz 

var - sevgi, insanlıq, dostluq, lirika, insani hisslər.  

Məmməd Araz yaradıcılığında  məhəbbət Ģeirləri kifayət qədərdir. Məm-

məd Arazın  sevgi Ģeirləri ağızlarda gəzən, ürəkləri oynadan və  musiqiyə dö-

nən ən gözəl nəğmələrdir. Hazırda da Məmməd Arazın Ģeirlərinə yazılmıĢ bir 

çox məĢhur mahnılar  vardır ki, onlar indi də dillər əzbərdir. Maraqlıdır ki, 

Məmməd Arazın ilk Ģeirlər kitabı da 1959-cu ildə ―Sevgi nəğməsi‖ adı altında 

çap olunmuĢ və Məmməd Araz sevənlərin diqqətini cəlb etmiĢdir. ―Bir sənin 

eĢqinlə‖ adlı  ilk sevgi Ģeirlərindən olan M.Araz yazırdı: 

Yenə varaqlandı könül kitabım, 

Bir sənin, bir sənin eĢqinlə, gözəl! 

DüĢündüm gül açır, bülbül oxuyur, 

Bir sənin, bir sənin eĢqinlə, gözəl! (2, s.18) 

M.Arazın yaradıcılığı baĢdan – ayağa məhəbbətdir, məhəbbət fəlsəfəsi-

dir. ―Ötən günlər‖ adlı Ģeirində ədib sevgi dünyasından nakam qopub ömrünün 
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hər hansı vaxtında ilk sevgini anan bir insan obrazını yaratmıĢ, sanki hamımız 

bu Ģeirin sehrinə düĢərək ötən günlərimizi aniriq: 

Hərdən düĢündükcə o günləri mən, 

Ürək də sinəmdə tufan qoparır. 

Sevgilim, ―min ilin dərdini bəzən 

Bir anın sevinci yuyub aparır‖ (2, s.44) 

Hər sözü, misrası dillər əzbəri olan Məmməd Araz poeziyasında ilk mə-

həbbət, tələbəlik illəri, bu illərin sevinci, acısı, ilk məhəbbətin unudulmayan 

xatirələri, gizli sirləri Ģairin misralarına çevrilərək, əbədiyyət qazanır:  

Sevdiyin o qızmı düĢür yadına? 

Nədənsə ilk eĢqi unutmur insan. 

Utancaq bir səslə bəlkə də ona 

Könül açdığını xatırlayırsan? (2, s.43) 

M.Araz xalqın Ģairidir. Məhz buna görədir ki, onun məhəbbət lirikası da 

xalqın folklor bulağından su içmiĢ, Ģifahi xalq yaradıcılığı xəzinəsindən ilham 

almıĢdır. ġairin iki gəncin məhəbbətindən bəhs edən Ģeirləri xalqın yaratdığı 

məhəbbət dastanlarını xatırladır. Məsələn, Ģairin ―Sən məni sevsəydin...‖ 

Ģeirinə nəzər salaq: 

Sən məni sevsəydin nolardı görən? 

Görən olardımı bir dərdim onda? 

Yoruldum demədən qolum üstə sən 

Dünyanı piyada gəzərdim onda (2, s.86). 

Bu Ģeir gözəl lirik örnəkdir. Onun lirik ruhu sanki bir dastan havası 

üstündə köklənib, bir dastan ovqatı Ģeiri zənginləĢdirib:   

Dedim ki, göyərər bir Leyli pöhrə, 

Məcnun bir səhərin gözündə gələr. 

Saçını tor elər sahildə Zöhrə, 

Tahir ləpələrin üzündə gələr (2, s.56). 

Ġlk baxıĢdan Ģeirin bu bəndi ―Leyli və Məcnun‖, ―Tahir və Zöhrə‖ kimi 

məhəbbət dastanlarını yada salır. Sanki M.Araz dastandakı qəhrəmanların mə-

həbbətini  öz qəhrəmanlarının məhəbbətinə nümunə çəkir. ġeirdə lirik qəhrə-

man sevgilisinin ona olan soyuqluğundan Ģikayət edir və onu xalqın yaratdığı 

məhəbbət dastanlarının qəhrəmanlarından ibrət götürməyə çağırır.  

Məmməd Arazın məhəbbət Ģeirlərində insanların nəcib duyğuları, 

məhəbbəti, həyat eĢqi realist bir Ģəkildə təsvir olunub: 

                           Görməyə bilmirəm gözəlləri mən, 

Baxmaya bilmirəm, nə danım bunu. 

  Görməmək, duymamaq gəlsə əlimdən 

Duymaram sənin da sən olduğunu... 

 

                                  Deyirəm ani bir baxıĢla birgə 

                                  Yol sala bilsəydim ürəklərə də. 

                                  Səninsə qadınlıq haqqındır bəlkə, 

                Məni qısqanırsan çiçəklərə də (2, s.67). 
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Məmməd Arazın sevgi Ģeirləri soyuq nəfəslə əhatə olunmayıb. Onun 

sevgi Ģeirlərinin hər misrasında sevginin, məhəbbətin odu, istisi var. ―Məni 

qısqanirsan çiçəklərə də‖ kimi misralar məhz bu saf sevginin, ülvi məhəbbətin 

təzahürüdür.  

Tökür yarpağını bir ömrün yazı, 

                              GörüĢlər, vədələr məni unudur. 

    Bir həsəd, bir Ģeir, bir qəlb ağrısı... 

     Mənim son ayaqda qazancım budur. 

 

                               Nə gənclik darağı gəzir telimdə, 

    Nə də ki, ünvanlar alan çağım var. 

                               Bir azad baxıĢım qalır əlimdə, 

                Bir də icazəsiz zövq almağım var (2, s.45). 

 Məmməd Arazın sevgi dolu Ģeirlərinin içində elə bir Ģeir vardır ki, öz 

təravəti, orijinallığı, poetik tutumu ilə oxucunu valeh edir. Bu , görkəmli Ģairin 

1970-ci ildə yazdığı ―Nə bilim‖ Ģeiridir:  

                              Səndən mənə bir ömürlük xatirə, 

    Məndən sənə nə qalacaq, nə bilim? 

                              Çətin bir də: daĢ üstə daĢ bitirəm, 

                 Niyə uçdu bu qalaçıq, nə bilim... (4, s.322). 

ġair bu Ģeirində daĢ üstə daĢ qoymaq ümidini itirmiĢ, çünki onun 

ürəyində sevgi qalacığı uçub dağılmıĢdır. Sevgi qalacığı dağılan Ģair ― 

sevgisini bala bənzədib, bu sevginin  turĢ dadını‖ yadından cıxartmır, bu ifadə 

ilə  gözəl poetik tapıntı yaratmıĢdır: 

 Damağımda bal sevdanın turĢ adı... 

                            UĢaq ağlım inadını qurĢadı. 

                            Nə hönkürdü bu naqafil gurĢadı? 

        Kimə dedim, - dedi, - ancaq: "nə bilim!" 

  

                           Günlər mənə gün yazmağı unutdu, 

                                               Gülüm, günün güllərimi qurutdu.        

                                               Bu oyunda kim uduzdu, kim uddu, 

                                               PeĢimanı kim olacaq, nə bilim? (3, s.24). 

 Milli Azərbaycan Ģeirinin görkəmli nümayəndəsi Məmməd Araz dünyə-

vi məhəbbətin, gözəl hisslərin yaĢandığı sevgini Ģeirin sonunda bir oyuna bən-

zədir. Ġki gənc arasında yaĢanan ülvi hisslərin bitməsi nəticəsində, bu sevgidə 

kimin uduzub, kimin udacağını bilməsə də, lakin axırda sevgililərdən birinin 

peĢman olacağını vurğulayır. Gözəl ədib iki gəncin ən yüksək ülvi duyğuları 

yaĢamasına baxmayaraq, vüsallarına çatmaması, bir-birilərinə qovuĢmaması və 

sonunda ayrılsalar da lakin qarĢılıqlı yaĢanan gözəl dəqiqələrin, saatların, gün-

lərin ömürdə bir iz qoyub xatirə kimi qalmasının təsəlli notlarını qələmə almıĢ-

dır.  

Milli Azərbaycan Ģeirinin görkəmli nümayəndəsi Məmməd Arazın məhəb-

bət Ģeirləri saysız – hesabsızdır. Onun ―Qayıtma‖ adlı lirik Ģeirində sevgi 
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yolunun iztirabından, həm uğurlu, həm də uğursuz yol olduğundan söz açır və 

deyir: 

   Gördü öz iĢini ömür də,  vaxt da; 

                                 Qayıtma geriyə, qayıtma daha. 

                                 Ötənin, itənin dalınca baxma, 

                                 Qayıtma geriyə, qayıtma daha. 

 

    Sənə bu gediĢdə yetiĢmək çətin, 

                                  KaĢ ola bu gediĢ bəxtinə sarı. 

       Kimi uçurumuna ilk məhəbbətin, 

                   Kimi də öz qızıl baxtına sarı….   (3, s.23). 

 Çox haqlı olaraq deyilib ki, Məmməd Arazda sevgi tamamilə fərqlidir. 

Məmməd Arazın sevgisinin kökündə yalnız və yalnız vətən dayanır. ġair nəin-

ki insana olan sevgidən, məhəbbətdən, ən əsası Ana yurdunun təbiətinə vur-

ğun, tarixinə məftun, xalqına bağlı olan ədib bütün yaradıcılığı boyu əsərlərin-

də sanki vətəndaĢlıq himni yaradaraq vətənə, ana yurduna olan məhəbbətdən 

də söz açır:  

 Gülüm, bir də görüĢünə yubansam, 

Adımı tut, harda dağlar dumansa, 

 Gözünü sıx, hansı daĢda su yansa, 

                   O daĢ altda  Məmməd Araz yaĢayır (4, s.312). 

Məhəbbət Ģairi olan Məmməd Araz yaradıcılığında nakam məhəbbət qır-

mızı xatlə keçən bir səhifədir. Bir çox Ģeirlərini bu mövzuya həsr edən ədib 

çox yanğılı bir poetik dillə həyat yollarında yanılmağından söz açır:  

Gəl yenə söhbət aç saf eĢqimizdən, 

Tək səni ömrümün günəĢi saydım. 

 Bəlkə də seçməzdim yaxĢını pisdən 

               Həyat yollarında yanılmasaydım... (2, s.45). 

Məmməd Araz kövrək hislərin, zərif duyğuların, insan ləyaqətinin ən 

yüksək zirvəsi olan pak məhəbbətin tərənnümçüsü idi. Onun məhəbbətlə bağlı 

qələmə aldığı  Ģeirlərində bir əbədiyyət vardı. Sevgiyə müqəddəs bir hiss kimi 

baxan Ģair insan həyatındakı məhəbbət uğursuzluğuna bir sevgi dastanının 

yarımçıq qalan hissəsi kimi qiymət verərək, ―bir çiçəyin ömürlük solması‖ – 

kimi ifadələrlə poetik lövhə yaratmıĢdır: 

 Sən getdin, təbiət bir səs itirdi, 

    Bir sevgi dastanı qaldı yarımçıq. 

                                 Bir ulduz əbədi buluda girdi, 

                     Bir çiçək göyərib soldu yarımçıq (1, s.119). 

Məmməd Araz sənəti və sənətkarlığı vətəndaĢlıq məktəbidir. ġeiriyyət 

Məmməd Araz üçün bir dünyadır. Məmməd Araz öz söz yükü ilə Azərbaycan 

ədəbiyyatında liman salan bir gəmidir. ġübhəsiz ki, müasirlərimiz kimi yeni 

nəsillər də görkəmli xalq Ģairimizin əsərlərini sevə-sevə oxuyacaq, onun təmiz, 

saf məhəbbətlə zəngin olan ədəbi-bədii irsindən mənəvi qida, estetik zövq, 

tərbiyə alacaqlar.     
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РЕЗЮМЕ 

НУРЛАНА АЛИЕВА 

ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ МАММАДА АРАЗА 

В статье обсуждается лирическая поэзия знаменитого мастера поэ-

зии современности, Народного поэта Азербайджана, который выделеяет-

ся своеобразным почерком, анализированы ряд лирических стихотворе-

ний поэта. Мамед Араз являлся поэтом любви и в статье отобраны его те 

стихoтворений, которые посвяцены первой любви, показаны оригиналь-

ность лирики поэта именно в психотворениях посвященных любви. Его 

лирическая поэзия создает новый философиский мир и эти примеры 

привлечены к исследованию 

Ключевые  слова: любовь, поэзия, философия, мир, народный, по-

эт, лирический,  отрывок 
  

SUMMARY 

NURLANA ALIYEVA 

THE LIRICAL POETRY  IN THE CREATIVE ACTIVITY OF 

MAMMAD ARAZ 

The article deals with powerful artist of all  our time, the love lyric in the 

creativity of Azerbaijan Nation Poet Mammad Araz and deals with selected by 

his method love poet of writer in the poetry, poems belonging to a number of  

love lyric is analyzed. Mammad Araz is a love poet. Exactly, his philosophical 

was  discovered, the article is covered from the poems he wrote about the first 

love given examples, and we tried to prove it poetry that the poem brings new 

originality to the love lyric given examples of poetry.This love poem is created 

philosophy world, the same some of analysis lyric examples is reflected in the 

article. 

Key words: love, poetry, philosophical, world, Azerbaijan Nation Poet, 

lyric part 
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H.ĠBRAHĠMOVUN “ƏSRĠN ONDA BĠRĠ” VƏ “BÖHTAN” ƏSƏRLƏRĠ 

TARĠXĠ ROMAN NÜMUNƏSĠ KĠMĠ 

 

Azərbaycan ədəbiyyatının tərkib hissəsi olan Naxçıvan ədəbi mühitinin 

öyrənilməsi vacib məsələlərdən biri kimi aktuallıq kəsb edir. Çünki burada 

yaranan ədəbiyyat Azərbaycan ədəbiyyatının inkiĢafında və nailiyyətlər 

qazanılmasında ciddi əhəmiyyətə malikdir. Bu məqalədə də H.Ġbrahimovun 

―Əsrin onda biri‖ və ―Böhtan‖ romanlarında tarixi roman janrında tarixi 

prosesin dönüĢ nöqtəsi olan hadisələrin ön planda verilməsindən söhbət 

açılmıĢdır. Ədib hər iki tarixi romanında klassik tarixi romanın müsbət 

təcrübəsindən yaradıcılıqla istifadə etmiĢdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan tarixi 

və bu tarixin ayrı-ayrı səhifələrinin belə romanlarda öz bədii həllini tapması 

vacib Ģərtlərdəndir.  

Açar sözlər: ədəbi mühit, ədəbiyyatĢünaslıq, ədəbi tənqid,  nəsr, nasir-

lər,  yazıçı, tarixi roman, ədəbi fəaliyyət, mədəniyyət. 

 

Azərbaycanın Xalq yazıçısı Hüseyn Ġbrahimovun 80 illik yubileyi doğma 

Naxçıvanda Muxtar Respublika qurulmasının 75 illiyi ilə eyni vaxtda təsadüf 

etmiĢdir. Naxçıvan Yazarlar Birliyinin sədri olmuĢ ağsaqqal yazıçımız, bədii 

söz sərvətimizin keĢiyində dayanaraq müstəqil Azərbaycanımızın ―ġöhrət 

ordeni‖ni halallıq və qürurla daĢımıĢdır. Ġkinci Cahan müharibəsindən sonra 

ədəbiyyatda özünü təsdiq edən nəslin ən məhsuldar nümayəndəsi kimi onun 

özünəməxsus yeri, mövqeyi vardır. Əlli ildən artıq davam edən yaradıcılıq 

fəaliyyəti dövründə yazılan hekayə, povest və romanlarla milli ədəbiyyatımızın 

son yarım əsrdəki təĢəkkülü və inkiĢafına sanballı ədəbi töhfələr vermiĢ, bədii 

nəsrimizin yeniləĢməsi, təkmilləĢməsi və dirçəliĢinə xüsusi əmək sərf etmiĢdir. 

100-ə yaxın hekayə, 8 povest müəllifi olan Hüseyn Ġbrahimov, 5 iri həcmli 

romanı ilə roman ustası kimi də özünü təsdiq etmiĢdir. Onun romanlarında 

tarixiliklə müasirliyin bədii vəhdəti göstərilməklə yanaĢı, epik təsvirin 

geniĢliyi, əhatəliyi, çoxĢaxəliliyi, millilik və xəlqilik zaman və məkan 

yerdəyiĢmələri sayəsində daha da dolğunlaĢır. Müxtəlif zaman dönəmlərində 

qaldırılan problemlərin dəyəri, insan talelərinin laylı süxurlarının daha dərin 

qatlarına nüfuz edib açıb-sökmək bacarığı daha çox reallaĢır. Onun 

romanlarında əqidələrin, mənəviyyatların, əxlaqi baxıĢların, insani dəyərlərin 

çırpıĢması ustalıqla təsvir olunmuĢdur. Müəyyən zaman kəsiyinin bədii 

obrazını özündə əks-etdirən tarixi romanlarda sənətkar taleyi, zaman və 
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Ģəxsiyyət problemləri sənətkarlıqla təsvir olunmuĢ yüksək bədiiliklə həll edil-

miĢdir. Romanlarında Hüseyn Ġbrahimov güclü xarakter ustası kimi səciyyələ-

nir. Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi və müasir mövzularda yazılmıĢ bir sıra 

romanların müəllifi kimi tanınan Hüseyn Ġbrahimov ədəbi yaradıcılığa 1940-cı 

illərin əvvəllərində Ģeirlə baĢlamıĢdır. Onun 1950-ci illərdən etibarən qələmə 

aldığı hekayə, povest, roman və pyeslər müasirlərimizin mənəvi zənginliyini 

əks etdirən dolğun sənət nümunələridir. Hüseyn Ġbrahimovun xüsusən tarixi 

keçmiĢimizdən bəhs edən əsərləri oxucular tərəfindən həmiĢə rəğbətlə qarĢı-

lanmıĢ, gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması iĢində əhəmiy-

yətli rol oynamıĢdır. Onun yaradıcılığında Azərbaycan mədəniyyətinin gör-

kəmli simalarının iĢıqlı obrazları parlaq bədii təcəssümünü tapmıĢdır. Tanın-

mıĢ yazıçı yarım əsrdən artıq bir dövrü əhatə edən səmərəli ədəbi fəaliyyətinin 

məhsulu olan bu əsərləri ilə ədəbiyyatımızın inkiĢafına layiqli töhfələr 

vermiĢdir. Onun yaradıcılığında Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli simala-

rının iĢıqlı obrazları parlaq bədii təcəssümünü tapmıĢdır. TanınmıĢ yazıçı ya-

rım əsrdən artıq bir dövrü əhatə edən səmərəli ədəbi fəaliyyətinin məhsulu olan 

bu əsərləri ilə ədəbiyyatımızın inkiĢafına layiqli töhfələr vermiĢdir. Yazıçının 

xarici dillərə tərcümə olunmuĢ bir çox əsərləri ölkəmizin hüdudlarından kənar-

da yayılaraq ədəbiyyatımızın Ģöhrətini daha da artırmıĢdır. Onun tərcümələri 

sayəsində isə Azərbaycan oxucusu dünya ədəbi fikrinin bəzi dəyərli nümunə-

ləri ilə tanıĢ olmaq imkanı qazanmıĢdır. Hüseyn Ġbrahimovun ictimai fəaliyyəti 

də zəngin olmuĢdur. Yazıçı 2008-ci il aprel ayının 10-da Bakıda vəfat etmiĢdir.   

Azərbaycan nəsrinin inkiĢafı və zənginləĢməsində xalq yazıçısı Hüseyn 

Ġbrahimovun da xidmətləri danılmazdır. 100-ə yaxın hekayə, 8 povest müəllifi 

olsa da o, əsasən istedadlı roman ustası kimi tanınır. ―H.Ġbrahimovun ―Əsrin 

onda biri‖ və ―Böhtan‖ romanları‖ mövzusu məzmunca aktuallığı ilə seçilir. 

Burada  Naxçıvan ədəbi mühitində yaranan tarixi romanlardan bəhs olunur. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan tarixi romanları xalqın keçdiyi inkiĢaf yoluna nəzər 

salır. Bu romanlarda daha çox xalqın keçmiĢinin əlamətdar hadisələri, dönüm 

dövrləri, xalqın taleyində mühüm rol oynamıĢ görkəmli Ģəxsiyyətlərin fəaliy-

yəti təsvir olunur. Yazıçı çalıĢmalıdır ki, tarixi romanda qələmə aldığı dövrün 

ruhu saxlanılsın, tarixi inkiĢafın qanunauyğunluqları gözlənilsin, mahiyyəti 

təhrif olunmasın. Təbii ki, bunlar yazıçı ustalığı, məharəti sayəsində bir-birini 

tamamlayır. ―Ədəbiyyatımızın mühüm qolunu təĢkil edən tarixi roman xalqın 

soykökünü, mənĢəyini, inkiĢaf yolunu öyrənməkdə mühüm tərbiyəvi əhəmiy-

yət daĢıyır. Doğma xalqımızın ulu keçmiĢini, keĢməkeĢli taleyini, azadlıq eĢqi-

ni, milli-istiqlal uğrunda mübarizə əzmini, zəngin mədəniyyətini, eləcə də qı-

lınc və qələm mücahidlərinin, dövlət və ictimai xadimlərin, ədəbiyyat və sənət 

nümayəndələrinin, bir sözlə, görkəmli Ģəxsiyyətlərinin həyat və fəaliyyətini 

əks etdirən tarixi romanlar hər bir oxucunun, xüsusən gənclərin vətənpərvərlik 

hissinin və milli iftixar duyğusunun yüksəlməsində misilsiz əhəmiyyətə malik-

dir‖. (4, 10)  

Ən irihəcmli əsəri olan ―Əsrin onda biri‖ romanı üzərində H.Ġbrahimov 

15 il düĢünüb-daĢınmıĢ, Azərbaycan tarixinin bu qədim və mürəkkəb dövrünə 
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aid yazılan tədqiqatları diqqətlə öyrənib ümumiləĢdirmiĢ, qələmə alacağı ob-

razları fərdiləĢdirmək üçün əlindən gələni əsirgəməmiĢdir. 1972-ci ildə ro-

mandan bir parça ―ġərq qapısı‖ qəzetində dərc olunmuĢ, əsər özü tam halda 

1987-ci ildə nəĢr edilmiĢdir. Yazıçı tariximizə ―qızıl dövr‖ kimi daxil olmuĢ 

XII əsrin gərgin dramatik vəziyyətlərini, mədəni hadisələrlə zəngin olan on 

ilinin (1175-1185) müasirlik baxımından əhəmiyyət kəsb edən səciyyəvi 

hadisələrini bədii tədqiq obyektinə çevirmiĢdir. Atabəy Cahan Pəhləvanın 

hakimlik dövrünün ibrətamiz tarixi-siyasi hadisələri və dünya memarlığının 

Ģah əsərlərindən sayılan məĢhur ―Möminə xatun‖ məqbərəsinin yaradılması 

əsərdə öz geniĢ bədii əksini tapmıĢdır. Bu xanədanın Ģerə, sənətə, sənətkara 

müəyyən rəğbət bəsləməsi və s. hadisələrə obyektiv yanaĢan yazıçı, əsərdə ha-

kimiyyət mədəniyət xətlərini vəhdətdə mənalandıraraq həmin dövr sənətkarla-

rının öz əsərlərində dünyəvi mətləbləri əks etdirmələrini nəzərə çarpdırmıĢdır. 

Bu hadisələr fonunda memar Əcəminin sənət dünyası dayanır.  

Müəllif tarixi mənbələrdən götürdüyü müəyyən məlumatları saxlasa da, 

süjeti təxəyyülün gücü ilə inkiĢaf etdirir. H.Ġbrahimovun ―Əsrin onda biri‖ 

romanında yaratdığı Əcəmi obrazı nəinki qüdrətli memar, dərin zəkalı alim-

filosof, Ģair təbiətli aĢiq, nahaq qanlara sipər çəkməyə çalıĢan humanist insan, 

bir sözlə, dövrünün əsl vətənpərvər övladı kimi göstərilir.  

―XII əsr Azərbaycan intibahı Gəncədə Nizami Gəncəvi, ġamaxıda Xaqa-

ni ġirvani kimi qüdrətli Ģairlərin adı ilə bağlıdırsa, Naxçıvanda memar Əcəmi 

Əbubəkr oğlunun  ecazkar sənəti ilə əlamətdardır‖. (4, 202) Bu dövrün tarixi 

mənzərəsini, ədəbi mədəni mühitini əks etdirmək sahəsində söz sənətimizin 

müəyyən təcrübəsi vardır. Əcəmi haqqında tarixi mənbələrdə müəyyən məlu-

matlar saxlansa da, müəllif bunlarla yanaĢı, süjeti əsasən öz yazıçı təxəyyülü 

ilə inkiĢaf etdirir. Əcəminin dediyi aĢağıdakı sözlər: ―Naxçıvana əbədi bir mö-

hür vurmaqdır məramım. Qoy bu möhür gələcək nəsillərə desin: Bu yerlər bi-

zim ata-baba yurdumuzdur. BaĢqaları bura göz dikməsinlər...‖ (6, 357) əsərin 

ideyasını düzgün müəyyən edir. Romanda təsvir edilən hadisələrin mərkəzində 

Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvan və memar Əcəmi Əbubəkr oğlu dayanır. 

Əsərin süjet xəttində Əcəminin həyatı mühüm yer tutur. Bu romanda o, yalnız 

iĢ qayğıları ilə yox, həm də ailə-məiĢət məsələləri, ictimai-siyasi problemlər 

fonunda da canlandırılır. H.Ġbrahimovun ―Əsrin onda biri‖ romanı görkəmli 

memar Əcəmiyə həsr olunmuĢ iri həcmli əsər kimi əhəmiyyətlidir.  

H.Ġbrahimovun sonuncu romanı dahi mütəfəkkir, görkəmli dramaturq 

Hüseyn Cavidin keĢməkeĢli taleyinə həsr olunmuĢ ―Böhtan‖ romanıdır. Roma-

na yazdığı ön sözdə Hüseyn Ġbrahimov etiraf edir ki, ―Mən Ģair-dramaturqun 

zəngin və orijinal ədəbi irsini dəfələrlə araĢdırandan, onunla bir yerdə sürgün 

həyatı yaĢamıĢ Ģahidlərdən bəzilərinin dediklərini saf-çürük edəndən, onun 

həbs olunması üçün ―düzəldilən‖ xüsusi qovluqdakı məxfi sənədlərlə tanıĢ 

olandan sonra ―Böhtan‖ romanını yazmıĢam. Ancaq etiraf edim ki, xatirələr-

dən, sənədlərdən çox karıma gələn, əlimdən tutan özümün Ģəxsi mülahizələ-

rim, yazıçı təxəyyülüm olub‖. (8,7)  
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―Böhtan‖ əsəri Azərbaycan tarixi romanları içərisində Hüseyn Cavidə 

həsr olunmuĢ ilk əsər kimi böyük maraq doğurmuĢdur. Ə.Naxçıvaninin, H.Ca-

vidin obrazını yaradan H.Ġbrahimov Azərbaycan adət-ənənələrinə sədaqəti, 

milli varlığımızı, milli dilimizi bədii Ģəkildə təcəssüm etdirib gələcək nəsillər 

üçün hifz etmək baxımından özünəməxsus bir nəsr əsəri yaratmıĢdır. Əsər 

1956-cı ildə yazılmağa baĢlasa da, 30 ildən sonra yazıçı ona yeridən qayıtmıĢ, 

1987-88-ci illərdə tamamlamıĢdır. Roman kitab Ģəklində 1998-ci ildə nəĢr 

olunmuĢdur. Əsər H.Cavidin həyatının müxtəlif məqamlarını əks etdirən 7 

Ģərti nağıldan ibarətdir. Bu nağıllarda Ģairin doğulduğu Naxçıvan mühitinin 

özünəməxsus çalarları, dindarlar və ziyalılar aləmi, gələcək sənətkarın uĢaqlıq 

və gənclik illəri, həyatının Təbriz və Ġstanbul dövrü, Tiflislə bağlılığı, yaradıcı-

lığının Bakı dövrü, o cümlədən sürgün illərinin məĢəqqətləri və həyatının son 

günləri təbii, real boyalarla təsvir olunmuĢdur. Əsrin iyirminci illərindən bu 

tərəfə - səksəninci illərə qədər Cavidlə, onun Ģəxsiyyəti və sənəti ilə bağlı bir-

birindən fərqli, hətta bir-birini inkar edən fikirlər, mülahizələr söylənilmiĢdir. 

Cavid böyük sənətkar, Azərbaycan dramaturgiyasının parlaq Ģəxsiyyətlərindən 

biri kimi təqdir olunmuĢ, eyni zamanda sosializm quruluĢuna yad, düĢmən 

mövqedə dayanan sənətkar kimi kəskin tənqid atəĢinə tutulmuĢdur. Yalnız 

Stalinin vəfatından sonra – Ģəxsiyyətə pərəstiĢ tədricən aradan qaldırıldıqdan 

sonra Cavid də bəraət qazanmıĢdır. Bundan sonra da bir müddət Cavid yaradı-

cılığına bəzi qeyri-obyektiv yanaĢmalar davam etmiĢdir. Hüseyn Cavid ədəbi 

irsinin tam mənada dərk olunması, onun sənətinin təbliği və nəĢri sahəsində 

Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin xidmətlərini unutmaq olmaz. 

Məhz onun təĢəbbüsü ilə 1981-ci ildə H.Cavidin anadan olmasının 100 illik 

yubileyi haqqında böyük bir qərar qəbul edilmiĢ, 1982-ci ildə cənazəsi uzaq 

Sibirdən Azərbaycana gətirilib, Naxçıvanda dəfn olunmuĢdur. 1996-cı il 

oktyabrın 29-da isə yenə Heydər Əliyev cənablarının səyi ilə Naxçıvanda 

Hüseyn Cavid məqbərəsinin açılıĢı olmuĢdur.  

―Böhtan‖ romanının sonu növbəti dustağın ölümünün təsviri ilə bitir. Ca-

vidin vəfatından sarsılan məhbus ―birdən əvvəlcə arxaya əyildi, sonra 

üzüquylu yerə gəlib qarın üstünə düĢdü. DüĢən kimi də əlləri ilə qarı 

qucaqlayıb sinəsinə sıxdı. BaĢını qaldıranda elə bil möcüzə baĢ verdi – Sibirdə 

nadir hallarda baĢ verən möcüzə: sağır göylərin harasındansa buluda xal düĢdü, 

oradan günəĢin Ģüası yerə sancıldı…‖ ―Dustağın ―üzünə ilıq bir nəfəs dəydi, 

qarĢısındakı ağappaq qarın üstündə qızılı Ģüalar oynadı…‖ (―Böhtan‖, səh. 

263)   Bu, simvolik – rəmzi tərzdə olsa da Xeyirin, Haqqın, ĠĢığın, Ədalətin 

təntənəsinə bəslənən sonsuz inamın ifadəsidir. Ümumiyyətlə, ―Böhtan‖ əsəri 

Azərbaycan tarixi romanları içərisində Hüseyn Cavidə həsr olunmuĢ ilk əsər 

kimi böyük maraq doğurmuĢdur.                    

H.Ġbrahimovun ―Əsrin onda biri‖ və ―Böhtan‖ romanlarında tarixi roman 

janrında tarixi prosesin dönüĢ nöqtəsi olan hadisələrin ön planda verilməsindən 

söhbət açılmıĢdır. Ədib hər iki tarixi romanında klassik tarixi romanın müsbət 

təcrübəsindən yaradıcılıqla istifadə etmiĢdir. Məqalədə həm də Azərbaycan 

tarixi romanının son dövrlərdə özünəməxsusluğu ilə seçilməsindən bəhs 
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olunur. ―Əsrin onda biri‖ romanında Əcəmi Naxçıvaninin, ―Böhtan‖ romanın-

da isə xalqımızın görkəmli nümayəndəsi H.Cavidin dəhĢətli taleyi haqqında 

məlumatlar və faktlar verilmiĢdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan tarixi və bu tari-

xin ayrı-ayrı səhifələrinin belə romanlarda öz bədii həllini tapması vacib 

Ģərtlərdəndir.  
 

ƏDƏBĠYYAT 
 

1. F.Hüseynov,  M.Cəlal.  XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Bakı, 1987 

2. Azərbaycan sovet ədəbiyyatı. Bakı, 1987 

3. Y.Axundlu. Ədəbi mühit və sənətkar. Bakı, 2002 

4. Y.Axundlu. Azərbaycan tarixi romanı: mərhələlər, problemlər. Bakı, 2005 

5. M.Saraclı. Naxçıvan ədəbi mühiti. Bakı,  

6. N.Məmmədova. Müstəqillik dövründə Naxçıvan ədəbi mühiti. Naxçıvan, 

2016 

7. H.Ġbrahimov. ―Əsrin onda biri‖. Bakı, 1987 

8. H.Ġbrahimov. ―Böhtan‖, Bakı, 1998 

9. Xalq yazıçısı Hüseyn Ġbrahimov– 80. Bakı: Yurd, 1999, 107 s. 

                                             

РЕЗЮМЕ 

НУШАБА МАМЕДОВА  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Г.ИБРАГИМОВА «ОДНА ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ 

ВЕКА» И «КЛЕВЕТА» КАК ОБРАЗЦЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 

РОМАНА 

Изучение Нахичеванской литературной среды, которая входит в 

состав Азербайджанской литературы, как одна из важных задач, имеет  

актуальное значение. Потому что, созданная здесь литература имеет 

серьезное значение в развитии и приобретении успехов Азербайджанской 

литературы. В этой статье  в романах Г.Ибрагимова «Одна десятая часть 

века» и «Клевета» началие разговор, где даются события поворотной 

точки исторического процесса в жанре исторического романа на первом 

плане. Литератор в обоих исторических романах в совершенстве 

использовал положительные опыты классического исторического 

романа. Вообще, историе Азербайджана и каждая страница этой истории 

в таких романах находит свое художественное разрешение главным 

условием. 

Ключевые слова: литературная среда, литературоведение, 

литературная критика, история (повесть), творители, писатель, 

исторический роман, литературная деятельность, культура 
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SUMMARY 

NUSHABA MAMMEDOVA 

“ONE-TENTH OF THE CENTURY” AND “THE SLANDER” 

WORKS   OF H.ĠBRAGIMOV AS AN HISTORICAL  NOVEL. 

Study of literary environment of Nakhchıvan which is an integral part 

of Azerbaijan literature is important as one of the important issues. Because 

literature created  here it is important for the development of Azerbaijani 

literature and achievements. In the article deals with ―One-tenth of the 

century‖ and ―The slander‖ of  H.Ġbragimov novels which in the history of 

historical novel, the issue of turning point in the historical process is given in 

the foreground. The writer used the positive experience of the classic novel in 

the two historical novels. In generally, one of the important conditions is the 

history of Azerbaijan and separate pages of this history to find their artistic 

solution in such novels. 

Key words: literary environment, literary criticism,  literary criticism,  

prose, prose- writers, writer, historical novel, literary environment, civilization   

 
 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MÜXTƏLĠF  FONETĠK DƏYĠġĠKLĠYƏ UĞRAMIġ SÖZLƏRĠN 

SEMANTĠK XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə arxaizmlərin yaranmasında bir əlamət təĢkil edən fonetik dəyi-

Ģikliyə uğramıĢ sözlər tədqiqata cəlb olunur. Vurğulanır ki, köhnəlmiĢ sözlərin 

biq qrupu fonetik dəyiĢiklik yolu ilə yaranır və tarixi prosesdə bəzi hallarda öz 

ilkin mənasından uzaqlaĢır. Məqalədə bu tipli sözlərə nümunələr verilərək 

onların yaranma yolları, semantik xüsusiyyətləri araĢdırılmıĢdır. 

Açar sözlər: fonetik dəyiĢmə, semantika, arxaizm, tarixizm, klassik ədə-

biyyat. 

 

KöhnəlmiĢ sözlərin bir qismini də tarixi prosesdə müəyyən fonetik 

dəyiĢikliyə məruz qalaraq Ģəkilcə dəyiĢmiĢ sözlər təĢkil edir. Bu kateqoriyaya 

aid sözlər klassik ədəbiyyatda daha çox iĢlənməsi ilə səciyyələnir. ġəkilcə 

dəyiĢmiĢ bu sözləri təhlil edərkən diqqət mərkəzində saxlanılası əsas məsələ 

tarixi qramatikada dilçilik nöqteyi-nəzərdən təsdiqlənmiĢ Ģəkil dəyiĢmələrini 

nəzərdə saxlamalı, daha dəqiqi, dilimizin qanunauyğunluqlarına uyğun Ģəkildə 

Ģəkil dəyiĢmələrini öndə tutmaq gərəyi vardır. Nümunələrə nəzər salaq;  

İlərü-irəli. Bu gün dilimizdə fəal Ģəkildə iĢlənən ―irəli‖ sözü müəyyən 

tarixi inkiĢaf prosesində ―ilərü‖ Ģəklində iĢlənmiĢdir.  Orta əsrlərə məxsus 

ədəbi abidələrdə bu sözün ilərü formasından istifadə edilmiĢdir. Zamanla söz 

metatezaya (yerdəyiĢmə) məruz qalmıĢ, ü-i əvəzlənməsi ilə müasir dilimizdə 

iĢlənən ―irəli‖ formasını almıĢdır. Bu tipli fonetik ĢəkildəyiĢməyə məruz qalan 

sözlərin spesifik xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, bu sözlər orta əsrlərin son 

dövrlərində həm əvvəlki variantı ilə, həm də fonetik ĢəkildəyiĢməyə məruz 

qalmıĢ forması ilə ədəbi abidələrin dilində müəyyən müddətə iĢlənmiĢ, XIX-

XX əsrlərdəki bədii nümunələrdə təkamül prosesinə uğramıĢ, ĢəkildəyiĢmiĢ 

forması daha çox ədəbi dil hadisəsi kimi iĢlənmiĢdir. Qeyd edək ki, klassik 

ədəbiyyatımızın bir sənətkarlarının yaradıcılığında ―ilərü‖ variantına rast gəl-

məkdəyik. XIII-XIV əsrlərdən etibarən ədəbiyyatımızda daha çox rast gəlinən 

―ilərü‖ komponentinə dair nümunəyə diqqət yetirək.  

Bən ivərəm ki, irəm bir dəm ilərü sana, 

Əcəb dəgül bu ucl, çünki əcəl be peydür (4, s. 521) 

Qazi Bürhanəddinin dilində rast gəldiyimiz ―ilərü‖ variantı da müasir di-

limizdə iĢlənən ―irəli‖ sözünün tarixi dövrdə iĢlənmiĢ variantı kimi maraq do-

ğurur. Onu da vurğulayaq ki, Naxçıvan dialekt və Ģivələrində sözün ―iləri‖ 

variantına da rast gəlinməkdədir.  
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Dün-gecə, dünən. Ortaq türk dillərinə məxsus ədəbi abidələrin dilində iĢ-

lənmiĢ, dün, tün variantlarında özünü qorumuĢdur (Məsələn, tün ortu-gecə 

yarı.) Mahmud KaĢğarinin ―Divani-lüğət-it türk‖ lüğətində tün Ģəkilində yalnız 

gecə mənasında iĢlənən söz (Məsələn,tün qərərdi-gecə qaraldı, qaranlıqlaĢdı.) 

(Divani tüğəti-it türk) sonrakı dövrün ədəbi abidələrində həm Ģəkil, həm də 

mənaca dəyiĢməyə məruz qalmıĢdır. Ulu söz abidəmiz olan ―Kitabi-Dədə Qor-

qud‖ dastanında isə ―dün‖ sözü gecə və dünən mənalarını ifadə etmiĢdir. Klas-

sik ədəbiyyatımızda da iĢləkliyini qoruyan sözə Məhsəti Gəncəvi, ġah Ġsmayıl 

Xətayi, Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir və s. Ģairlərin 

yaradıcılığında da ―dün‖ sözünün dünən mənasına rast gəlirik.  

Dün kaĢı kuzəni daĢlara çaldım,  

SərxoĢdum, bilmədim, əlimdən saldım. 

Kuzə dilə gəlib, dediki mən də,  

Sənin kimi idim, bu günə qaldım. (6) 

 

EĢigünə ki, səba yol bulımaz dün bucuğın, 

EĢq əri könlinə meydan dedilər, gərçəkmi? ( 6, s.  98). 

Qeyd edək ki, xalqımızın söz xəzinəsində, folklor nümunələrində də 

―dün‖ Ģəklində zaman-zaman iĢlənən, müasir dilimizdə ―dünən‖ Ģəkilində 

iĢlənərək fonetik dəyiĢməyə məruz qalan söz hazırda dialektlərimizdə ―dünən‖ 

variantı ilə yanaĢı, daha çox folklor mətnlərinin təsiri ilə dialektlərimizdə 

―dün‖ Ģəklində də iĢlənmiĢdir.  

Qamu-hamı. Sözə ortaq türk dilli abidələrin dilində daha çox rast gəlinir. 

Tarixi prosesləri izlədikcə sözün fonetik dəyiĢməsini də izləmək olur. Mahmud 

KaĢğarinin ―Divani-lüğət-it türk‖ əsərində qamuğ Ģəklində iĢlənən söz  hamı 

mənasını ifadə etmiĢdir. Məsələn, Qamuğ kiĢi tüz erməs-hər kəs (hamı) bir 

olmaz. Qamuğ-qamu-hamu-hamı kimi ĢəkildəyiĢmələrə məruz qalan söz tarixi 

qarammatikada müĢahidə olunduğu kimi q-h səs əvəzlənməsi ilə müasir Ģəkli-

nə yaxınlaĢmıĢdır. 

XVIII əsrə qədər yazılmıĢ əsərlərdə q səsi, iĢarə əvəzliyi olan sözlərin 

əvvəlində h səsi ilə əvəzlənmiĢdir. Qeyd edək ki, orta əsrlərə məxsus bir lüğə-

tin adı da ―Qamusi-türki‖ adlanır. ―Qamu‖ sözünün sıx iĢlənən fonetik cəhət-

dən dəyiĢmiĢ Ģəkli olan qamus, yaxud qamusi komponentləri də ―hamısı‖ mə-

nasını ifadə etmiĢdir və əsərin adında da türklərin hamısı və ya bütün türklər 

mənasını ifadə edir. Eyni zamanda qamu-qamus-qamusi  kimi Ģəkillərdə iĢlə-

nən söz qədim türk dillərində ―kamik‖ Ģəklində hamı, hamısı mənalarını iafadə 

edərək mövcud olmuĢdur. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında da qamu kompo-

nenti hamı mənasını ifadə edən söz kimi iĢlənmiĢdir. Daha çox qeyri-müəyyən 

əvəzlik kimi iĢlənən söz Qazi Bürhanəddinin, Ġmadəddin Nəsiminin və digər 

klassiklərin əsərlərində də iĢlənmiĢdir.  

Saçunun sağıĢıncadur, Ģəha, üĢĢaqi hüsnünün 

Vəli bir nöqtə ağzundan qamusuna kifayətdür ( 9, s. 51) 

Ol-o(Ģəxs və iĢarə əvəzliyi). Söz qədim yazılı mənbələrin dilində Ģəxs və 

iĢarə əvəzliyi kimi daha çox iĢlənmiĢdir. Amma dialektlərdə rast gəlinməyən, 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

105 

dilimiz üçün tamamilə arxaikləĢən sözün bir də Ģəxs formasında iĢlənməyən 

variantı vardır. Daha çox dini mənbələrdə özünə yer tapan söz həm islam, həm 

də islamdan əvvəlki türk dini inanclarında olmaq, yaranmaq Ģəkilində də iĢlən-

miĢ, feil kimi klassik ədəbiyyatımızda da təsadüf edilmiĢdir. Tanrının yer kürə-

sini ―Kun‖ (Ol) deyərək yaratdığı, ―YaradılıĢ‖ dastanında Tanrı-Qara xanın 

insanı yaratması ilə bağlı mənbələrdə də bu sözün feil Ģəkilində iĢləndiyi ilə 

bağlı mülahizələr irəli sürmək olar. Klassik ədəbiyyatımızın zirvə nöqtələrin-

dən olan Məhəmməd Füzulinin dilində də sözün bu təsnifatda bir variantına 

rast  gəlirik. 

Kuhikən kun deylədim min tiĢəni bir dağ ilən 

Mən qopardıb atmıĢam min dağı bir dırnağ ilə (2) 

Nümunədə də ―Kun‖ komponenti feil kimi iĢlənərək ―olmaq, etmək‖ 

mənalarını ifadə etməkdədir.  

Sözün üçüncü Ģəxs bildirən əvəzliyi mənasında iĢlənməsi halları ilə daha 

sıx-sıx qarĢılaĢırıq. Qeyd edək ki, Mahmud KaĢğarinin ―Divani-lüğət-it türk‖ 

əsərində də digən qədim yazılı abidələrdə də sözün Ģəxs bildirən, zamanla ol-

dan o-ya keçdiyi müĢahidə olunmaqdadır. Klassik ədəbiyyatımızda rast 

gəlinən nümunələr də bu fikri təsdiq edir.  

Qısavü uzun demək ədəbdən ola xaric 

Ol tonı kim ol xasa və ya ama geyürmiĢ. 

Degil möhkəm cahan mülkündə hər bünyad kim, qılsan, 

Bəqa mülkündə tut mənzil kim, ol bünyad möhkəmdir ( 4, s. 213 ). 

Qeyd edək ki, daha çox Ģəxs əvəzliyi kimi iĢlənən söz iĢarə əvəzliyi 

funksiyasında da iĢlənmiĢdir. Söz fonetik ĢəkildəyiĢməyə məruz qalmıĢ, qay-

naqlarda ―ol‖ Ģəklində iĢlənsə də müasir ədəbi dilimizdə ―o‖ formasını almıĢ-

dır. Sözün ―ol‖ variantı müasir ədəbi dilimizdə də, dialektlərdə də iĢlənmədiyi 

üçün arxaik fonda keçmiĢdir.  

Bilə. Qədim türkdilli mənbələrdə iĢlənən bilə, birgə, birlikdə mənaların-

da iĢlənən, zamanla fonetik dəyiĢməyə məruz qalan sözdür. Zərf kimi cümlədə 

iĢlənən klassik ədəbiyyatımızda da əsasən XII-XIV əsrlərdə iĢlənən sözün keç-

diyi tarixi inkiĢaf yolu, fonetik dəyiĢməsi tarixi qramatikada da düzgün izahını 

tapmıĢdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan ədəbiyyatının klassik nümunələrindən 

olan ―Dastani-Əhməd Hərami‖ də söz birgə, birlikdə mənalarında iĢlənmiĢdir.  

Bilə yeyib, bilə də gəzərdik. – Bilə gəl gedəlim bu qutlu yola. (1). 

Al. Fonetik dəyiĢmə, həm də məna dəyiĢməsi ilə müxtəlif dövr yazılı 

mənbələrdə iĢlənən söz haqqında tədqiqatlarda müxtəlif məna fərqləri özünü 

göstərməkdədir. ―Al‖ komponentinin həm də rəng mənasını ifadə etdiyi, hətta 

müasir ədəbi dilimizdə, poeziyamızda sıx iĢləndiyini də nəzərə alsaq, sözün 

uzun müddət dilimizdə müxtəlif fonetik və leksik dəyiĢmələrlə ümumiĢləkliyi-

ni qoruyub saxladığını söyləyə bilərik: 

 Al-yaĢıl geyinuib durma qarĢıda, 

Yayın bədnəzərdən, göz dəyər sənə (5) 

Sözün ikinci mənası hiylə, məkr, aldatmaq, yalan Ģəkilində klassik poezi-

yamızda Ġmadəddin Nəsiminin, AĢıq Qurbaninin, Məhəmməd Füzulinin və di-
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gər klassik poeziyamızın nümayəndələrinin yaradıcılığında iĢlənmiĢdir. Nümu-

nələrə nəzər salaq.  

Al ilə ala gözlərin, aldadıb aldı canımı 

Alini gör nə al edər, kimsə iriĢməz alinə (9) 

Nümunədə al ilə almaq ―hiylə ilə almaq‖ mənasında, ―alini gör‖ kompo-

nenti isə hiyləsini, yalanını gör mənasında iĢlənmiĢdir. AĢağıdakı nümunələrdə 

isə Nəsiminin dilində ―al‖ sözü qrammatik dəyiĢmə ilə ―aldanmaq‖ felini əmə-

lə gətirmiĢ, yaxud Qurbaninin dilində ―qəmzəsində al oldu‖ komponenti isə al-

lanmaq, qızarmaq mənası gizlənmiĢdir.  

Aldandılar, aldanmadıq, dünyəvi məkrü alına. (9). 

 

Onun hər muyunda yüz min qal oldu;  

QaĢı fitnə, qəmzəsində al oldu. (5).  

 

Canım aldın mey üçün, saqi, içirdin mənə qan;  

Dad əlindən ki, məni al ilə məğbun etdin. (2).  

M.Füzuli yaradıcılığından seçilmiĢ nümunədə isə ―al ilə məğbun etmək‖ 

fikri ―məkr ilə ram etmək‖ mənasında poetik forma yaratmıĢ, Ģairin iztirab 

dünyasında yanıldığını ifadə edən uğurlu ifadə olmuĢdur.  

Klassik poeziyamızda həm fonetik, həm də məna fərqləri ilə müĢahidə 

olunan ―al‖ sözü XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında da özünəməxsus Ģəkildə 

ifadəsini tapmıĢdır. XX əsr Azərbaycan nəsrinin görkəmli simaları olan Mir 

Cəlal PaĢayevin, Süleyman Rəhimovun yaradıcılığında da təsadüf olunur. 

Məsələn, ―…özü bir yaxĢı ictimaiyyətçi qızdı; Heydərov onu al dillə aldadıb 

yoldan çıxartmıĢdır‖ (8), yaxud ―...bəy məni al dilə tutub bu dörd divarın 

arasına gətirib.. ‖(10). Al dillə yoldan çıxarmaq fikrində də al düĢmək fikirində 

də söz Ģərə, yalana, hiyləyə düĢmək, aldanmaq mənalarını ifadə etmiĢdir. Qeyd 

edək ki, sözün hiylə, yalan mənalarına Naxçıvan dialekt və Ģivələrində də rast 

gəlinir.  

Böylə. Arxaik fondda böylə Ģəkilində qalmıĢ söz fonetik dəyiĢməyə mə-

ruz qalaraq müasir ədəbi dilimizdə belə Ģəkilində ədəbi dildə də dialektlərdə də 

günümüzdə iĢlənməkdədir. Söz fonetik dəyiĢmə ilə daha çox müasir ədəbi pro-

sesdə iĢləklik qazanmıĢdır. ―Ġnsan da olurmu böylə incə; Ey Ģux, məgər ki, 

huri-eynsən?‖. ―Hacı Saleh qızı böylə camal sahibi görüb, oğlu Əsgərə təklif 

etdi ki, Züleyxanı alsın‖. (10). ―Dedim, igid ömrü böylə bitirməz...‖ (11). Nü-

munələrdən göründüyü kimi, fonetik dəyiĢmədə belə Ģəkilində iĢlənən böylə 

sözü hələ də dilmizin ümumuiĢlək fondunda özünə yer tapmıĢdır.  

Ayıtmaq. Müasir ədəbi dilimizdə, eləcə də dialektlərdə iĢlənməyən, ar-

xaik fonda daxil olan söz M.KaĢğarlının lüğətində də ―Kitabi Dədə Qor-

qud‖dada geniĢ Ģəkildə iĢlənmiĢ, demək, söyləmək mənalarında iĢlənmiĢdir. 

Hürufi poeziyamızın görkəmli nümayəndəsi Nəsiminin yaradıcılığında ―Olma 

məlul, ayıtma kim, bəndü hasar içindəyəm‖. Və ya ―Dilbər aydır: ey Nəsimi, 

sabit ol, etmə fəğan, Mən bu gün səbr eyləsəm, danla fəğanı neylərəm‖(9). 
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―ġah Xətayi aydır: – sirrini yayma‖. (85). Nəsimi Ģeirində ayıtma kim- kimsə-

yə söyləmə, Xətai Ģeirində isə- deyir, söyləyir Ģəklində iĢlənmiĢdir.  

Bitik. Qədim bir yazılı mənbənin adında rast gəldiyimiz ―Ġrk bitik‖ 

əsərindəki bitik komponenti ümumtürk yazılı abidələrinin dilində məktub, 

kağız, daha çox dua yazılmıĢ kağız mənalarını ifadə edən söz müasir ədəbi 

dilimizdə iĢlənmədiyi kimi dialektlərimizdə də öz mövcudluğunu qoruyub 

saxlaya bilməmiĢdir.  

DadıĢmaq.  Söz dadına baxmaq, yoxlamaq, sınamaq mənalarında ədəbi 

nümunələrdə iĢlənmiĢ, günümüzdə ədəbi dildə varlığını qoruyub saxlamadığı 

kimi dialektlərdə də təsadüf olunmamıĢdır. Sadəcə bir faktı diqqətə almaq 

gərəklidir ki, tənqidi realist ədəbiyatın görkəmli nümayəndəsi Cəlil 

Məmmədquluzadənin əsərlərində rast gəldiyimiz söz güman ki, yazıçının 

dilinə də Naxçıvan dialektlərində keçmə dil faktı kimi sənətkarın əsərlərinin 

dilində yaĢamıĢdır. ―Yumurta döyüĢdürərkən onun bərkliyini diĢə vurub 

yoxlamaq. Məlumdur ki, uĢaqlar yumurta döyüĢəndə əvvəl bir dadıĢırlar, yəni 

yumurtalarını dəyiĢib vururlar diĢlərinə‖ (7). 

Qeyd edək ki, bu gün ədəbi dildə iĢləkliyini itirmiĢ, arxaik fonda daxil 

olmuĢ bir qisim sözlərimiz vardır ki, onların yaranması, iĢlənməsi, etimologi-

yası ilə bağlı müxtəlif versiyalar vardır. Bu tipli sözlərin tədqiqi zamanı topo-

nomik tədqiqatların müasir elmi nəticələrini də diqqətə almaq lazımdır. Çünki 

bu tipli sözlər yer adlarımızda özünü qorumuĢ, daha dəqiqi müəyyən peĢə, 

sənət sahəsini ifadə edən söz zamanla bəlli bölgədə sənətin kütləvi iĢlənməsi 

nəticəsində regionun adının sənətin adı ilə ifadəsi ehtimalının da düĢündürücü 

etmiĢdir. Belə sözlərdən biri də Culfa sözüdür ki, sözün etimologiyası ilə bağlı 

tədqiqatlarda da uyğun versiyalardan biri də əl hanasında pambıqdan parça 

toxuyan sənətkarın adından yarandığıdır. Bu gün Naxçıvan Muxtar Respubli-

kasının tərkibində ayrıca rayon, Ģəhər olan Culfa tarixi qaynaqlarda da sənət 

sahəsinin adı, toxucu Ģəxsi bildirdiyi vurğulanmıĢdır. Bu gün müəyyən 

dəyiĢmələrlə, daha doğrusu, məna dəyiĢməsi ilə iĢlənən söz ədəbi əsərlərdə də 

iĢlənmiĢdir. Belə ki, xalqın məiĢəti, mənəvi mədəniyyətinin daĢıyıcısı olan 

Atalar sözlərimizin birində ―Culfa kəfənsiz ölər‖ kimi nümunə ilə rastlaĢırıq. 

Qeyd edək ki, bir baĢqa folklor nümunəsində iynəni ifadə edərək deyilir: 

―Hamını bəzər, özü lüt gəzər‖. Eyni mənanı ifadə edən nümunələrdən də 

göründüyü kimi, Culfanın hamıya kəfən tikməsi, özünün kəfənsiz ölməsi 

ideyasının kökünü yenə folklor nümunələrimizdə axtarmaq məqsədəuyğundur. 

Çünki ―El üçün ağlayan göz kor qalar‖ atalar sözünü də bu istiqamətli hesab 

etmək olar. Yaxud XX əsr Azərbaycan satirik poeziyasının görkəmli 

nümayəndəsi Mirzə Ələkbər Sabirin dilində “Atam əllaf, babam dülgər idi; 

QardaĢım culfa, əmim kargər idi‖ (13). 

AraĢdırma göstərir ki, köhnəlmiĢ sözlər böyük üslub imkanlarına malik 

olaraq stilistik keyfiyyət yaratmaqda faydalıdır. Sözsüz ki, bir və ya bir neçə 

yazarın dilində iĢlənməklə belə sözlər ədəbi dildə sabitləĢə bilməz. Lakin 

onlardan istifadə dilin zənginlik və Ģirinliyini, dilimizin üslub özəlliklərini 

http://obastan.com/az/dict/exp/word/4568-B%C4%B0T%C4%B0K
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təsdiq edir. Bu mənada, dilin leksik qatında özünəxas yeri olan köhnəlmiĢ 

sözlərin böyük əhəmiyyəti vardır.  
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РЕЗЮМЕ 

НИДЖАТ ЯГУБОВ 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВ ПОДВЕРЖЕННЫХ 

РАЗНЫМ ФОНЕТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ 

В статье привлечены к исследованию  слова подверженные фонети-

ческому изменению, которое состовляет признак образования архаизмов.  

Подчеркивается, что определенная группа устаревших слов образуется 

путем фонетичекого изменения и в результате исторического процесса в 

некоторых случаях утрачивает свое первоначальное значение. В статье 

приведены примеры слов такого типа, а так же  проанализированны пути 

их образования и их семантические особенности.   

Ключевые слова: фонетические изменения, семантика, архаизмы, 

исторический, классическая литература 

 

SUMMARY 

NICAT YAGUBOV 

SEMANTIC FEATURES OF WORDS UNDERGONE KINDS OF 

SPECIAL FONETIC CHANGES 

In the article brought to the study words which cause to phonetic change, 

and which are the sign of the formation of archaisms. It is emphasized that a 

certain group of obsolete words is formed by phonetic change and as a result 

of the historical process in some cases loses its original meaning. The article 
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provides examples of words of this type, as well as the ways of their formation 

and their semantic features.  

Key words: phonetic change, semantics, archaism, history, classical 

literature. 

 

 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MƏHƏMMƏD FÜZULĠNĠN ġEĠR YARADICILIĞINDA FEĠL VƏ  

SĠFƏTLƏRĠN ĠġLƏNMƏ MƏQAMLARI 

 

Məqalədə Məhəmməd Füzulinin Ģeir yaradıcılığında feil və sifətlərin 

iĢlənmə məqamları araĢdırılmıĢdır. Ayrı-ayrı Ģeir paçalarından seçilmiĢ feillər 

və sifətlərin iĢlənmə məqamları tədqiqata cəlb olunmuĢdur. 

Açar sözlər: Məhəmməd Füzuli, söz yaradıcılığı, feil, sifət, Azərbaycan 

dili. 
 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xüsusi mövqeyə malik olan, xüsusən 

ġərq ədəbiyyatında bənzəri olmayan sənətkarlardan biri, mübaliğəsiz desək, 

birinci Məhəmməd Füzulidir. O, ―Ana dili poeziyamızın nəhəng daĢı‖dır (1, 

65), desək səhv etmərik. Ġmadəddin Nəsimi ilə intizar tapan, ġah Ġsmayıl Xətai 

tərəfindən qanuniləĢdirən, dövlət dili səviyyəsinə qaldırılan Azərbaycan ədəbi 

dilimizin inkiĢafında, saflaĢmasında formalaĢmasında xarüqələr yaradan sənət-

kardır desək, səhv etmərik. Bənzərsiz Ģairin dil xüsusiyyətlərindən tanınmıĢ 

dilçilər az yazmamıĢlar. Lakin onun Ģeir dilinin morfoloji xüsusiyyətləri, 

xüsusən, əsas nitq hissələrinin morfoloji aspektlərinə az toxunulub. Elə buna 

görə də bu kiçik məqalədə sözün poeziya dilində istifadə etdiyi leksik 

morfemlərlə yaranan düzəltmə feil və sifətlərin iĢlənmə məqamlarından söz 

açmağı qarĢımıza məqsəd qoyduq. 

Əvvəlcə dahi Ģairin Ģeirlərində iĢlətdiyi leksik morfemlərlə yaranmıĢ 

düzəltmə feillərin iĢlənmə məqamlarına nəzər yetirək: 

...Çox yetirmə göylərə əfğanım, ey kafir saqın, 

Ġncinər nəgah məsiha eĢidib əfĢanımı. 

 

...Çöhreyi-zərdimdə gör həmdəm siriĢki alımı, 

Ol güli-rənayə bu rəng ilə bildir halımı. (5, 61) 

 

Arizin üstə xəmi-zülfün anıb dün ta səhər, 

Dolandırdım hər tərəf odlara düĢmüĢ mar tək. (2, 63) 

 

...Bəh nə sahirsən ki, oddan su çıxarmadın, sudan od, 

Tərlədib ruxsarını gül-gül qılanda tabi-mül. (5, 66) 

...EĢğ-tərki dilü candan görünürdü müĢkül, 

Tərki-eĢq eylə dedim, tərki-dilü can etdim. (2, 68) 
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...SənavəĢ yüz naləvü-qəm sancılıbdır canıma, 

Ta əsiri-həlqeyi-kiysuyi-əfĢanınam. (5, 70) 

 

Qəmi-pünhan məni öldürdü bu həm bir qəm kim, 

Gülruxun olmadı əgah qəmi-pünhanımdan. (6, 200) 

 

...DiĢlədimsə ləbin, ey qanım tökən, qəhr eyləmə, 

Tut ki, qan etdim ədalət eylə, qanı qanı tut! (5, 121) 

Diqqətlə fikir versək, aydınca görə bilərik ki, yuxarıda göstərilən doqquz 

bəndində düzəltmə feil vardır ki, onların hamısı da bu gün ədəbi dilimizdə 

iĢlənməkdədir. 

 Nümunələr: 

- yet-ir-mə:  -ir leksik morfemlə təsirsiz feildən təsirli feil yaradıb. 

- bildir:  -dir morfemi ilə bil təsirsiz feildən təsirli feil düzəlib. 

- dola-n-dır-dı-m: -n təsirli feildən təsirsiz, -dır  təsirsizdən təsirli feil 

düzəldib. 

- tər-lə-t(d)-ib; -lə leksik Ģəkilçi tər isimindən feil düzəldib, -t təsirsiz 

feildən təsirli feil yaradıb. Ġki sait arasında qalan –t səsi –d səsinə 

keçib. 

- çıx-ar-ma-dın feilində çıx təsirsiz, -ar leksik morfemi təsirsizdən təsirli 

feil əmələ gətirib. 

- sanı-lı-ıb-dır sanı təsirli feildən təsirsiz –qayıdıĢ feil düzəlmiĢdir. 

- öl-dür-dü . yenə də öl təsirsiz feildən təsirli feil yaratmıĢdır. 

- DiĢlədimsə. DiĢ isimində -la leksik Ģəkilçi vasitəsilə feil düzəldib. 

Göründüyü kimi bu leksik Ģəkilçilərin çox hissəsi təsirlidən təsirsiz, 

ya da əksinə təsirsizdən təsirli feil düzəldib. Təkcə tərləmək, diĢləmək feilləri 

isimdən düzələn feillərdir. 

Ġndi isə digər nümunələrə nəzər salaq: 

...Açılır könlüm gəhi kim giryeyi-təlxim görüb, 

Açar ol gülrux təbəssüm bizlə ləli-nüĢxənd. (2, 25) 

 

...Bu nə iĢdir ki, bizi iynə kimi incəldib, 

Salır iplik kimi hər dəm bir uzun sevdaya. (2, 26) 

 

...Dövran mənə qələmtək sevda qapısın açdı, 

Ta qəddimi qəmindən döndərdi zəf nalə. (2, 27) 

 

...Səni mələk görəli yazmaz oldu eĢqi günah, 

Vəli yazıldı bu üzdən bəsi savab sənə. 

 

Necə ləlin gec gəlir göftarə, guya kim bilir, 

Mən kimi. Ol ləldən ayrılmağı düĢvar ləfz. (2, 39) 

 

...Artıran söz qədrini sidq ilə qədrin artırar 
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Kim nə miqdar olsa, əhlin eylər ol miqdar söz. (2, 44) 

 

...MəhĢər günü görəm, derəm, ol sərvi-qaməti, 

Gər onda həm görünməsə, gəl gör qiyaməti. (3, 69) 

 

...Öylə incəldim xəyali-tari-zülfündən, 

Ey Füzuli, hər görən bir mu xəyal eylər məni. (3, 73) 

 

...Göydə ahım yeli söndürdü çırağın günəĢin, 

Yerdə əĢkim ayağa saldı düri-qəltanı. (3, 81) 

 

...Mərhəm olub onlara, sinəmddə qanlı dağı, 

Söndürmə öz əlinlə yandırdığın çırağı. 

 

...Mərdumi-çeĢmim ayağına rəvan su tökdü, 

Ki, gərək su tökülə, sərvin ayağına müdam. (3, 89) 

 

...Vəslindən ayrı nola qanım tökülsə gül-gül, 

Mən gülbüni-bəlayəm, bu fəsildir bəharım. (2, 73) 

 

...SökülmüĢ köksümü, kim, doludur qəmzən xəyalilə, 

Həramilər yatağı mənzili-viranə bənzətdim. 

 

...Gözümdə bəslənib qiymət bulan peykanını gördüm, 

Sədəfdə gövhər olan qətreyi-barana bənzətdim (2. 75) 

 

...Qıymadın sakini-kuyun olana peykanın, 

Bir içim su ilə ağırlamadın mehmanın. 

 

...Dad-xahəm sənə, damən nə çəkirsən məndən, 

Yoxmu fəhmin ki, tutam həĢr günü damanın. (2, 84) 

 

...Qaralıbdır tütüntək rüzgarım ol zamandan kim, 

Tənim xakinə odlar vurubdur bərqi-hicranın (2, 93) 

 

...Çərx yayından atıldı canıma mtiri-əcəl, 

Leyk ondan tizrək tərpəndi müjanın sənin. (2, 94) 

Göründüyü kimi, M.Füzulinin dilində düzəltmə feillər çoxdur, yəni 

nümunələrin sayını daha da artırmaq olardı. Lakin buna ehtiyac duymadıq. 

Nümunələrdəki feillərin əmələgəlmə yollarına və qrammatik məna 

növünə diqqət yetirək: 

- Ağlar (oldu) – ağla-r. Bu feil iki mənada yəni klassik ədəbiyyatda feili 

sifət Ģəkilçisinin –an
2
 ağlayan oldu, müasir dildə (ağla-r göz) yəni feildən 

sifət düzəldən Ģəkilçidir; 
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- Açılır – aç təsirli feil, -ıl qayıdıĢ feil düzəldən leksik Ģəkilçidir; 

- TutulmuĢ – tut-ul-muĢ (könlüm) yenə də qayıdıĢ feil düzəlib, sonra feil 

Ģəkilçisini qəbul edib; 

- Ġncə - l –(t) –d – ib –incə, sifət, -l sifətdən feil düzəldib, -t (d-ya keçib) 

təsirsiz feildən təsirli feil düzəldən Ģəkilçidir; 

- Döndərdi – dön təsirsiz feil, -dər Ģəkilçisi qeyri-məhsuldar  

- Sirli feili düzəldən Ģəkilçidir; 

- Yazıldı – yaz təsirli feil, -ıl məchul feil düzəltmiĢdir; 

- Ayrılmağı – ayrı-l-mağı  -l morfemi ayrı sifətindən feil düzəltmiĢdir; 

- Artırar – art-ır-ara –ır təsirsiz feildən təsirli feil əmələ gətirib –ar qeyri-

qəti gələcək zaman Ģəkilçisidir; 

- Görünməsə - gör-ün-mə-sə  -ün leksik Ģəkilçisi qayıdıĢ feil düzəltmiĢdir; 

- Söndürdü – sön-dür-dü –dür Ģəkilçisi təsirsiz feildən təsirli feil 

düzəltmiĢdir; 

- Tökülsə - tök-ül-sə  -ül təsirli feildən məchul növ əmələ gətirib; 

- SökülmüĢ – sök-ül-müĢ feilində də -ül təsirli feildən qayıdıĢ feil 

düzəltmiĢdir; 

- Bənzətdim – bənzə-t-di-m –t Ģəkilçisi təsirli feildən təsirli feil yaradıb; 

- Qaralıbdır feilində -l leksik Ģəkilçi olmaqla sifətdən feil düzəldib; 

Ġndi də üçüncü qrup, yəni sifət düzəldən morfemlərin söz yaradıcılığında 

roluna nəzər yetirək: 

...Cəfavü cövr ilə mötadəm, onlarsız nolur halım, 

Cəfasına hədü cövrünə payan olmasın, ya rəb! (2, 17) 

 

Ləlin ilə badə bəhs etmiĢ zəhi gümrahlıq, 

Oldu vacib eyləmək ol biədəbdən ictinab. (2, 19) 

 

...Olsaydı məndəki qəm Fərhadi-mübtəlada, 

Bir ah ilə verərdi min Bisituni badə. 

 

...Versəydi ahi-Məcnun fəryadımın sədası, 

QuĢmu qərar edərdi baĢındakı yuvadə. (2, 34) 

 

...Yetdi bikəsliyim ol qayətə kim, çevrəmdə 

Kimsə yox cizginə, girdabi-bəladan qeyri. (2, 54) 

 

...Desəm ol bivəfa mənəm, 

Ġnanarmı, inanmazmı? 

 

Gülü-rüxsarına qarĢu 

Gözümdən axar qanlı su, 

Həbibim, fəsli-güldür bu, 

Axar sular bulanmazmı? (2, 58) 
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...Rəfiqin olsa dilsiz canavar, həm saxla raz ondan, 

Saqın, sirrin düĢməz dillərə Məcnunu rüsva tək. 

Nədamətsiz tənəüm yox, təsərrüfsüz tamaĢa tək. (2, 61) 

 

Nə gördü badədə bilməm ki, oldu badəpərəst 

Müzidi-məĢrəbi zöhhal gördüyüm könül. (2, 78) 

 

ġamlar qanlı yaĢım mövcünə, əlbəttə dəyər, 

Hər necə kim, götürür çərxi-müəlla ətərin. (2, 89) 

 

...Öylə bədhalam ki, əhvalım görəndə Ģad olur, 

Hər kimin kim, dövr cövründən dili-naĢadı var. (2, 

105) 

Nümunələrdəki düzəltmə sifətlərin iĢlənmə məqamlarına nəzər yetirək: 

- Səva-vü sifətində -vi-vü kimi iĢlənərək sifət düzəltmiĢdir; 

- Onlar-sız – üçüncü Ģəxsin cəmində olan əvəzlikdən sifət yaradıb və 

həmin sifət isimləĢib; 

- Bi-ədəb sözündəki –bi fars mənĢəli ön Ģəkilçisi də düzəldərək 

əĢyalaĢmıĢdır. 

- Mən-dəki əvəzlikdən düzələn sifətdir. Müasir dilimizdə ən məhsuldar 

sifət düzəldən Ģəkilçidir; 

- Bas-ı-n-dakı sifəti də mənsubiyyət Ģəkilçili isimdən düzəlmiĢ sifətdir. –

n birləĢdirici samitdir; 

- Bi-vəfa sözündəki –bi fars mənĢəli leksik Ģəkilçidir. Soz önünə 

qoĢulub; 

- Qan-lı sözündəki–lı Ģəkilçisi də sifət yaradıb. Müasir dildə ən məhsul-

dar sifətdüzəldən Ģəkilçidir; 

- Dilsiz, nədamsiz, təsərrüfsüz sözlərindəki –sız Ģəkilçisi –lı sifətdüzəl-

dən Ģəkilçisi ilə antonimlik təĢkil edən leksik morfemdir; 

- Axar (sular) sözündəki –ar Ģəkilçisi də sifət düzəldən leksik Ģəkilçilər 

sırasındadır. 

Nəticə etibarı ilə qeyd edə bilərik ki, dahi söz ustası M.Füzuli sanki Ģair 

yox, dilçidir. Belə ki, onun Ģeir yaradıcılığında hər növ dil materiallarını tap-

maq çətin deyil. Lakin bir yazıda onları araĢdırmağı, təhlil etməyi qeyri-müm-

kün sayırıq. Növbəti yazılarda Məhəmməd Füzulini, digər Ģair və yazıçıları 

araĢdırmaya cəlb edəcəyik.   
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬБРУС ВАЛИЕВ  

ГЛАГОЛЫ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В 

ТВОРЧЕСТВЕ МОХАММЕДА ФИЗУЛИ  

В статье рассматриваются моменты использования глаголов и 

прилагательных в  лирическом творчестве Мохаммеда Физули. Глаголы и 

прилагательные  избранные из разных стмихотворений были привлечены 

к исследованию. 

Ключевые слова: Мохаммед Физули, словесное творчество, 

глагол, прилагательное, Азербайджанский язык 

 

SUMMARY 

ELBRUS VALIYEV  

VERBS AND ADJECTIVES USED IN THE MOHAMMED FUZULI'S 

POEM CREATIVITY  

 The article deals with the moments of using verbs and adjectives in the 

lyrical art of Mohammed Fizuli. Verbs and adjectives chosen from various 

poems  were brought to the study. 

Keywords: Mohammed Fizuli, word creativity, verb, adjective, Azerbai-

jani language 
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AZƏRBAYCAN VƏ ĠNGĠLĠS TAPMACALARINDA ĠġLƏNƏN 

TABELĠ MÜRƏKKƏB CÜMLƏLƏR VƏ ONLARIN BUDAQ 

CÜMLƏLƏR ÜZRƏ NÖVLƏRĠ 

 

Hər bir xalqın ədəbi dil nümunələri ilə yanaĢı, onun folklorunu, tarixi keç-

miĢini, onomastikasını özündə əks etdirən tapmacaların linqvistik təhlili xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Tapmacaları, xüsusilə müxtəlif xalqların dilində olan bu ki-

çik folklor nümunələrini linqvistik cəhətdən təhlil etdikdə buradakı ayrı-ayrı 

xalqların düĢüncə tərzi, onların özlərinəməxsus keyfiyyətləri və xüsusiyyətləri 

ortaya çıxır və bu düĢüncələrdəki oxĢar və fərqli cəhətlər aydınlaĢır. Müxtəlif 

xalqlara məxsus tapmacalar bəzən məzmun cəhətdən bir-biri ilə yaxınlıq təĢkil 

etsə də, forma, quruluĢ baximından bir-birlərindən daha çox fərqlənirlər. 

Məqalə iki müxtəlif sistemli dillərin tapmaca nümunələrində tabeli mürək-

kəb cümlələrin iĢlənməsi və onların budaq cümlələr üzrə növlərindən bəhs edir. 

Məqalədə tapmacalarda tabeli mürəkkəb cümlə konstruksiyasının müxtəlif 

növlərinə rast gəlməyin mümkünlüyü və bunların bəzilərinin daha iĢlək, bəziləri-

nin isə nadir müĢahidə olunması  məsələlərinə aydınlıq gətirilir. 

Açar sözlər:  ədəbi dil nümunələri, oxĢar və fərqli cəhətlər, tapmacalar, 

Ģifahi xalq ədəbiyyatı, janr, Azərbaycan dili, ingilis dili, tabeli mürəkkəb cüm-

lələr, budaq cümlələr, linqvistik təhlil 

  
Tabeli mürəkkəb cümlə bir neçə sadə cümlənin birləĢməsindən əmələ 

gəlib, bir mürəkkəb fikir ifadə edir və onu təĢkil edən cümlələr tabelilik əlaqəsi 

ilə bağlanır. Tabeli mürəkkəb cümlədə baĢ cümlə tabeedici hesab olunur. 

Budaq cümlə isə baĢ cümləyə xidmət edir, onun ―ehtiyaclarını‖ ödəyir, ya tam 

Ģəkildə onun özünü, ya da onun üzvlərindən birini izah etməli olur.  

Tapmacalarda tabeli mürəkkəb cümlə konstruksiyasının müxtəlif növlə-

rinə rast gəlmək mümkündür. Bunların bəziləri daha iĢlək, bəziləri isə nadir 

müĢahidə olunan konstruksiyalardır. 

MüĢahidələr göstərir ki, Azərbaycan tapmacaları daha çox xəbər, təyin, 

tamamlıq, tərzi-hərəkət, müqayisə, zaman budaq cümlələri ilə ifadə olunurlar. 

Lakin bu formalar bəzən ənənəvi qrammatika kitablarında olan formalardan 

fərqli Ģəkillərdə təzahür edirlər. Ġngilis dilindəki tapmacalarda isə təyin, zaman 

və Ģərt budaq cümlələri geniĢ iĢlənir.  

Azərbaycan dilinə dair tapmacalarda mübtəda və xəbər budaq cümlələri-

nə rast gəlmək olur. Azərbaycan tapmacaları çox vaxt standart ―O nədir ki/o 

nədi ki‖, ‖o hansı‖, ‖o necə‖ formaları ilə yaranır. Bu tipli standart ifadələr 
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tapmacaların əvvəlində iĢlənir və sual mənasında tabeli mürəkkəb cümlə əmələ 

gətirir: 

- O nədir ki, ağzı dəmirdən, 

  Dili kəndirdən. 

  Üstü ocaq, altı su  (1060 – Lampa). * 

- O nədir ki, altı cəhənnəm, 

  Üstü su  (1061 – Samovar). 

- O nədir ki, uzağı yaxın eylər (1190 – Fikir). 

- O nədi ki, yetmiĢ iki dil bilir (1223 – Saz). 

- O nədi ki, bədəni dildən, 
 

  Burnu oddan (1058 – Lampa, piltə, iĢıq). 

- Çilə, bülbülüm, çilə, 

  ġeh düĢüb qızılgülə, 

  QuĢlardan hansı quĢdu, 

  Yumurtlar qalar ilə (640 – Bal arısı). 

 Tapmacaların yaranmasında ―o nədir ki\o nədi ki,‖ standart sual doğur-

ucu vasitələr daha çox iĢlənir. ―Müasir Azərbaycan dili‖ kitabında bu tipli 

cümlələr mübtəda budaq cümləsi kimi izah olunur. 

 Bu misalların hamısında budaq cümlə danıĢana qeyri-müəyyən görünən 

o mübtədasını konkretləĢdirmək üçün iĢlənilmiĢdir. Çünki bunları sadə 

cümləyə çevirdikdə, qeyri-müəyyən o əvəzliyinin əvəzinə feli sifət tərkibi ilə 

ifadə olunan  və kim?, nə? suallarına cavab verən mübtədalar iĢlənir (1, 397). 

G. Axundova da ―O nədir ki\o nədi ki‖ standart ifadələri ilə yaranmıĢ 

tapmacaları mübtəda budaq cümlələrinə aid edir (2, 17). 

Lakin, bu tipli cümlələrin xəbər budaq cümləsi ilə oxĢarlığı da vardır. 

Əsas oxĢarlıq ondadır ki, bu tapmacaların cavabını ifadə edən əĢya xəbər ro-

lunda çıxıĢ edir.  

- O nədir ki, həmiĢə baĢı üstə yeriyər (1440 – Mıx ). 

- O nədir ki, baĢın kəsməsən yeriməz (1332 – Qələm ). 

- O nədir ki, yeriyər, yeriyər, un qusar (1273 – Dəyirman ).  

 Bu tapmacaların cavabı belə verilə bilər: 

- O çəkməyə vurulan mıxdır ki, həmiĢə baĢı üstə yeriyər. 

- HəmiĢə baĢı üstə yeriyən çəkməyə vurulan mıxdır. 

- O qələmdir ki, baĢın kəsməsən yeriməz. 

- BaĢın kəsməsən yeriməyən qələmdir. 

- O dəyirmandır ki, yeriyər, yeriyər, un qusar. 

- Yeriyən, yeriyən, un qusan dəyirmandır. 

 Bütün variantlarda tapmacaların cavabı xəbərlə ifadə olunur. 
____________________________________________________________________________________ 

*Гейд: Азярбайжан тапмажаларынын гаршысындакы рягямляр онларын китабда-
кы сыра нюмрясини эюстярир (Тапмажалар. Бакы «Шярг-Qярб» няшриййаты, 2004).     

 

 Tapmacaların bir növü olan bağlamalarda da analoji hal müĢahidə 

olunur: 
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 Sual:   O nədi ki, dayanıbdı dayaqsız? 

            O nədi ki,  boyanıbdı boyaqsız? 

            O nədi ki,  doğar əlsiz-ayaqsız? 

            Üç ay keçər ayağı var, əli var. 

 Cavab: Göy bir çadır dayanıbdı, dayaqsız, 

            Ayla gündü, boyanıbdı, boyaqsız, 

            Qurbağadır doyar əlsiz-ayaqsız, 

            Üç ay keçər-ayağı var, əli var (3, 183). 

 Fikrimizcə, o nədir ki o nədi ki standart ifadələri ilə yaranmıĢ tapmaca-

ların bəzilərini hansı ki, onların cavabları xəbərlə ifadə olunur, xəbər budaq 

cümləsinə aid etmək daha düzgün olardı. 

Əldə olan materialların təhlili göstərir ki, ingilis dilindəki tapmacaların 

formalaĢmasında mübtəda və xəbər budaq cümlələri iĢtirak etmir. 

Azərbaycan tapmacalarının böyük bir qismi ―hansı‖, ―necə‖ sual əvəzlik-

ləri ilə yaranır və təyin budaq cümləsi formasında olur: 

- O necə ağacdır ki, gündə bir yarpaq salır (1429 – Təqvim). 

- Halalar, ha halalar, 

  Dağda ceyran balalar. 

  QuĢlardan hansı quĢdu, 

  Yumurtasız balalar (565 – Yarasa). 

- O hansı heyvandı, anadan saqqalı doğular ( 497 – Keçi).        

Azərbaycan dilində təyin budaq cümləli tapmacaların bəziləri bayatı 

formasındadır: 

                 - Əzizim, bir anası, 

 Hərənin öz anası. 

 QuĢlardan hansı quĢdur,  

 Min bala, bir anası (612 – Arı ). 

 Söz oyunu və qafiyə məqsədi ilə yaranmıĢ sözlərin iĢtirakı ilə də təyin 

budaq cümləli tapmacalar müĢahidə olunur: 

- Salaməleyk ustalar, 

  Dirilsin qoy xəstələr, 

  QuĢlardan hansı quĢdur, 

  Bağırsağın dəstələr (631 – Pərvanə). 

 Bu tapmacalarda əvvəldəki iki misra söz oyunu və qafiyə məqsədilə iĢ-

lənir və əsas fikir, tapmaca sonrakı iki misrada verilir. Əvvəlki misra: ―dirilsin 

qoy xəstələr‖ ifadəsi ―bağırsağın dəstələr‖ sətri üçün qafiyə hazırlığı məqsədi 

daĢıyır. ġifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri olan atalar sözü, bayatı, tapmaca və 

s. də belə hallara çox rast gəlmək olar. 

 Bəzən ―hansı‖ sual əvəzliyindən sonra ―ki‖ bağlayıcısı iĢlənməyə də bi-

lər: 

  O hansı heyvandı yuvasını çiynində gəzdirər (628 – Ġlbiz). 

- Üstədi, ha üstədi, 

  Əlim tükün üstədi. 

  YemiĢlərdən hansıdı, 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

119 

  Çəyirdəyi üstədi (413 – Qarğıdalı). 

  Tapmacanın son iki sətrini ənənəvi tapmaca formasına salmaq 

olar: 

- O hansı yemiĢdi ki, çəyirdəyi üstədi. 

 Bəzən ―elə‖, ―belə‖, ―necə‖ əvəzlikləri də təyin budaq cümləli tapmaca-

la- rın yaranmasında iĢtirak edirlər: 

- Ağ otun alasına, 

  Gün düĢdü talasına,  

  Elə də quĢ olarmı, 

  Yem verməz balasına (567 – Çəyirtgə). 

- Bircə belə boyu var, 

  Dağdan ilxı endirir (1374 – Ülgüc). 

Azərbaycan tapmacalarında ―bir‖ sözü də təyin budaq cümləsi yarada 

bilir. Burada ―bir‖ say mənasında deyil, ingilis dilindəki qeyri-müəyyən artikl 

funksiyasında iĢlənir: 

- Kilid-kilid içində, 

  Kilid sandıq içində 

  Binaya bir od düĢdü, 

  Biz də yandıq içində (1033 – Güzgü). 

- O nədi ki, gələn yaz, 

  Gələn qıĢdı, gələn yaz. 

  QıĢ bir xörək biĢirdi, 

  Yağın tökdü gələn yaz (132 – QıĢ və Yaz adlı gəlin) 

- Atamın bir qurĢağı var, 

  Dəstələdikcə qurtarmır (14 – Yol). 

Bu tipli cümlələrdə bir sözündən əvvəl təyini əvəzlik buraxılır, amma 

onun semantik yükü bir sözünün üstünə keçir: 

- Atamın bir qurĢağı var, 

  Dəstəklədikcə qurtarmır (14 – Yol). 

  Atamın (elə) bir qurĢağı var(ki), 

  Dəstəklədikcə qurtarmır. 

Ġngilis dili tapmacalarında təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələ-

rin iĢlənməsinı rast gəlmək olur. 

Ġngilis dilində tapmacalarda iĢlənən təyin budaq cümləsi baĢ cümləyə ya 

nisbi əvəzlik (who, which, that) və nisbi zərflərlə (when, where), ya da sadəcə 

yanaĢma üsulu ilə, yəni sadaladığımız nisbi əvəzlik və zərflərsiz bağlanır. 

Məsələn: 

- I come out of the earth,  

I am sold in the market.  

He who buys me cuts my tail,  

takes off my suit of silk,  

and weeps beside me when I am dead.  

What am I? (An Onion)  

- All cars and trucks 
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That are running along 

Can be stopped by this man, 

Who’s enormously strong (A traffic officer). 

- My leaves are white, 

They never grow. 

And everything  

You want to know 

Is stored in those 

Black marks you see 

On every leaf  

You find in me (A book). 

Azərbaycan dilinə dair tapmacalarda zaman budaq cümləli tabeli mürək-

kəb cümlələrə rast gəlinməsə də, ingilis dili tapmacalarında belə nümunələr 

iĢlənmiĢ və iĢlənməkdədir. 

Tabeli mürəkkəb cümlə tərkibində zaman zərfliyi funksiyası daĢıdığına 

görə zaman budaq cümləsi baĢ cümlədəki hərəkətin zamanını bildirir və when, 

while, until və s. bağlayıcılarla baĢ cümləyə bağlanır. Bəzi nümunələrə diqqət 

yetirək: 

When bağlayıcısı ilə: 

Two brothers we are,  

Great burdens we bear, 

On which we are bitterly pressed; 

The truth is to say, 

We are full all the day, 

And empty when we go to rest (Shoes ). 

The Moon is my father, 

the Sea is my mother; 

I have a million brothers, 

I die when I reach land (A wave on the ocean). 

I'm white and used for cutting and grinding. 

When I'm damaged, humans usually remove me or fill me.  

For most animals I am a useful tool.What am I? (Teeth) 

When they are caught, 

they are thrown away. 

When they escape, you itch all day. 

What are they? (Fleas) 

I come out of the earth, I am sold in the market.  

He who buys me cuts my tail, takes off my suit of silk,  

and weeps beside me when I am dead.  

What am I? (An Onion) 

While bağlayıcısı ilə: 

I weaken all men for hours each day.  

I show you strange visions while you are away.  

I take you by night, by day take you back,  



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

121 

None suffer to have me, but do from my lack.  

What am I? (Sleep) 

While walking across a bridge  

I saw a boat full of people.  

Yet on the boat there wasn't a single person. Why? 

Until bağlayısı ilə:  

Until I am measured, 

I am not known. 

Yet how you miss me, 

When I have flown. 

What am I? (Time) 

Əldə olan faktik materiallar onu deməyə əsas verir ki, ingilis dilində 

tapmacalarda zaman budaq cümlələri daha çox when bağlayıcısı vasitəsilə baĢ 

cümləyə bağlanır. (4, 496). 

Məlum olduğu kimi, kəmiyyət budaq cümləsi baĢ cümlədə ifadə olunan 

hərəkətin və ya əlamətin miqdarını bildirir və nə qədər? sualına cavab olur. 

Tapmacalarda kəmiyyət budaq cümləsinin həm analitik, həm də sintetik tipinə 

təsadüf olunur. Analitik tipli kəmiyyət budaq cümlələrinin bəzilərində budaq 

cümlə baĢ cümlədən əvvəl gəlib nə qədər ki və ya nə qədər mürəkkəb 

bağlayıcıları ilə ona bağlanmıĢ olur (5, 409). 

- Göydən gəlir dərviĢlər, 

  Kürkün yerə sərmiĢlər. 

  O qədər oynamıĢlar, 

  Xurdu-xəĢil olmuĢlar (111 – Qar). 

Ġngilis dilinin materialları əsasında tapmacalarda kəmiyyət budaq cümlə-

sinin iĢlənməsinə rast gəlinmir. 

Tərz budaq cümləsi baĢ cümlədə ifadə olunan iĢ və hərəkətin icra tərzini 

bildirir. Tərz budaq cümləsi baĢ cümlənin feli xəbərinin elə, belə əvəzlikləri ilə 

ifadə olunan qeyri-müəyyən zərfliyini konkretləĢdirir. Tərz hərəkətə aid xüsu-

siyyət olduğundan tərz budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin baĢ cümləsi-

nin xəbəri əsasən fellərlə ifadə olunur (1, 413). 

 Tərz budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr tapmacalarda az müĢahidə 

olunur: 

- Bir sandığım var mərəndi, 

  Nə qıfılı var, nə bəndi 

  Elə açılar, elə yumular, 

  Heç kəs bilməz o fəndi (225 – Kələm ). 

Ġngilis dilinə aid tapmacalarda tərz budaq cümləli tabeli mürəkkəb cüm-

lələrə rast gəlinmir. 

Azərbaycan dili üzrə nəzərdən keçirilən tapmacalarda Ģərt budaq cümləli 

tabeli mürəkkəb cümlələrə təsadüf etməsək də, ingilis dilindəki tapmacalarda 

bu tip budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin iĢlənməsinə çox rast gəlinir. 

Məlum olduğu kimi, Ģərt budaq cümləsi baĢ cümlədəki hərəkətin icra Ģərtini 

bildirir. Müasir ingilis dilində olduğu kimi, tapmacalarda da Ģərt budaq cümlə-
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si baĢ cümləyə if, unless və s. bağlayıcılarla bağlanır. Əldə olan materiallar 

ingilis tapmacalarında if bağlayıcısının daha iĢlək olduğunu nümayiĢ etdirir. 

Nümunələrə diqqət yetirək: 

- You can see me. 

You can feel me. 

If you touch me, 

you will die. 

What am I? (The Sun) (6, 124). 

- If you have it, you want to share it.  

If you share it, you don't have it.  

What is it? (A Secret)  

- If you want 

To draw a straight line, 

Make use of me, 

For this business is mine (A ruler) (7, 291). 

Nümunələrdən göründüyü kimi, iki müxtəlif sistemli dillərin tapmaca 

nümunələrində tabeli mürəkkəb cümlələrin iĢlənməsinə rast gəlmək mümkün-

dür. 

Təbiidir ki, tapmacaların leksik-semantik və sintaktik xüsusiyyətləri hər 

iki dilin materialında müxtəlif səciyyələrdə, dərəcələrdə təzahür edir. Məhz bu 

özünəməxsus təzahür formalarının linqivistik baxımdan araĢdırılması maraqlı 

elmi nəticələr əldə etmək imkanı yaradır. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬНАЗ АЛИЕВА 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ЗАГАДКАХ И  ТИПЫ 

ИХ ПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 Наряду с литературными языковыми образцами каждой нации, 

лингвистический анализ загадок, отражающих его фольклор, историчес-

кое прошлое, ономастика приобретает особое значение. 

Анализируя эти небольшие фольклорные образцы с лингвистичес-

кой точки зрения особенно на языке разных наций, разрастает стили мыс-

лей отдельных народов, ее особенности, а также выясняет сходные и 

отличительные аспекты этих мыслей. Хотя загадки принадлежащие 

разным народам, иногда образуют близость друг к другу с точки зрения 

содержания, но с точки зрения структуры и формы они отличаются друг 

от друга. 

Статья посвящена использованию сложноподчиненных предложе-

ний в образцах загадки, принадлежащих системе разных языков, и их 

типах в подчиненных предложений. В статье уточняется возможность 

столкновения с различными типами сложноподчиненные предложения 

конструкций предложений в загадках и проблемы наблюдения за некото-

рыми из них, а другие редко. В статье расматривается различные типы 

сложноподчиненных предложений в загадках и выясняется проблемы 

часто употрбляемых, а в некоторых случаях редко. 

Ключевые слова: образцы литературного языка, сходные и отли-

чительные черты, загадки, фольклор, жанр, Азербайджанский язык, 

Английский язык, сложные предложения, подчиненные предложения, 

лингвистический анализ 
 

SUMMARY 

ELNAZ ALIYEVA 

COMPLEX  SUBORDINATE SENTENCES USED IN THE  

AZERBAIJANI AND ENGLISH RIDDLES AND    TYPES OF  

SUBORDINATE CLAUSES 

Alongside with literary language samples of every nation the linguistic 

analysis of the   riddles reflecting its folklore, historical past, onomastics attains 

particular importance. 

When analysing these small folklore samples from linguistic point of 

view, especially in the language of different nations crops up the styles of 

thoughts of separate nations, their characteristic qualities and features and 

becomes clear the similar and distinctive aspects in these thoughts. Although 

the riddles belonging to different peoples  sometimes forms closeness with one 

another in terms of content, but they differ from one another in terms of 

structure and shape. 
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The article deals with the usage of complex sentences in the riddle 

samples of the languages belonging to different system and their types on 

subordinate clauses. In the article it is clarified the possibility of encountering 

different types of complex sentence constructions in the riddles and the 

problems of observing some of them being in use and the others rarely.  

Key words: literary language samples, similar and distinctive features, 

riddles, folklore, genre, the Azerbaijani language, the English language, 

complex sentences, subordinate clauses, the linguistic analysis 

 

 

 

Akademik Əbülfəz Amanoğlu Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

125 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2018, № 3 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2018, № 3 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2018, № 3 

 

     ĠLKĠN ƏSGƏROV  

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

       ilkin-esger@mail.ru 

  

-SIRA,-SĠRƏ ġƏKĠLÇĠSĠNĠN ETĠMOLOJĠ QURULUġU HAQQINDA 

 

Qədim türk yazılı abidələrinin dilində rast gəlinən qeyri-məhsuldar 

Ģəkilçilərdən biri də -sıra,-sirə Ģəkilçisidir. Düzdür, Azərbaycan dilinin tarixi 

və təsviri morfoloji quruluĢunda feil düzəldən –sıra,-sirə Ģəkilçisinin 

iĢlənməsinə rast gəlinmir. Anadilli ədəbiyyatın linqvistik tədqiqi də onu 

deməyə əsas verir ki, bu Ģəkilçi Azərbaycan dilinin söz yaradıcılığında 

iĢlənməmiĢdir. Demək olar ki, bu Ģəkilçiyə Orxon və Uyğur abidələrində və 

eləcə də bir qrup türk dillərində bu və ya digər dərəcədə təsadüf olunur. 

Məqalədə sıra, sirə Ģəkilçisinin etimoloji quruluĢundan bəhs olunmuĢdur. 

Açar sözlər: Ģəkilçi, semantika, söz yaradıcılığı, qeyri-məhsuldar 

Ģəkilçilər, etimologiya, qədim yazılı abidələr     

    

Qədim türk yazılı abidələrinin dilində rast gəlinən qeyri-məhsuldar 

Ģəkilçilərdən biri də -sıra,-sirə Ģəkilçisidir. Düzdür, Azərbaycan dilinin tarixi 

və təsviri morfoloji quruluĢunda feil düzəldən –sıra,-sirə Ģəkilçisinin 

iĢlənməsinə rast gəlinmir. Anadilli ədəbiyyatın linqvistik tədqiqi də onu 

deməyə əsas verir ki, bu Ģəkilçi Azərbaycan dilinin söz yaradıcılığında 

iĢlənməmiĢdir. Demək olar ki, bu Ģəkilçiyə Orxon və Uyğur abidələrində və 

eləcə də bir qrup türk dillərində bu və ya digər dərəcədə təsadüf olunur. 

Ümumiyyətlə, Ģəkilçi haqqında türkoloji dilçilikdə müəyyən qədər tədqiqatlar 

aparılmıĢ, müxtəlif, fərqli fikir və fərziyyələr söylənilmiĢdir. Məsələn, 

V.Radlov, A.N.Kononov, V.M.Nasilov, A.Von Qabain, B.A.Serebrennikov, 

Ə.ġükürlü, Ə.Rəcəbli, N.Xudiyev, G.Vəliyeva və baĢqaları -sıra,-sirə feil 

düzəldən Ģəkilçisinə, onun yaranmasına, quruluĢuna və ifadə etdiyi çalarlara öz 

tədqiqatlarında yer ayırmıĢ, iĢlənmə xüsusiyyətlərini vermiĢdir. –sıra,-sirə 

Ģəkilçisi müasir Azərbaycan ədəbi dilində feil düzəldən Ģəkilçi kimi iĢlənməsə 

də, təsəvvür tamlığı və fikir aydınlığı naminə, Ģəkilçi ilə əlaqədar türkoloji 

dilçilikdə yer almıĢ fikirləri müqayisəli Ģəkildə verməyi məqbul hesab edirik. 

Məsələn, Serebrennikov [bax: 11,s.306—310] -sıra,-sirə Ģəkilçisinin ifadə etdi-

yi çalarları müxtəlif Ģəkildə mənalandırır. Onun fikrincə, -sıra,-sirə qoĢulduğu 

sözdə arzu (uyğ. kansьra—qana hərislənmək, özb. suwsьra—içmək istəmək-

/susuzdan yanmaq), nədənsə məhrum olmaq ( orx.—yen. elsire—elsiz/dövlətsiz 

olmaq, kağansıra—xaqansız olmaq), nəyisə yamsılamaq (türkm. beletsire—

özünü bilici göstərmək, xansıra—özünü xan yerinə qoymaq), hisslə bağlı 

hərəkət (tuv. sağıtsıra—qəmlənmək, xakasca sağısıra— qayğısına qalmaq, özb. 

ğulõsıra—Ģübhələnmək) məzmunu ifadə edir. Biz də belə hesab edirik ki, -
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sıra,-sirə Ģəkilçisi, əlavə olunduğu sözün kökündə ifadə olunmuĢ anlayıĢın yox 

olduğunu, məhv olduğunu, bir haldan baĢqa bir hala keçdiyini bildirən yeni 

lüğəvi vahidlər—feillər əmələ gətirir. Bundan baĢqa, Serebrennikovun –sıra,-

sirə Ģəkilçisini –sa,-sə Ģəkilçisi və onun fonovariantları ilə bərabər, -s affiksli 

Ģəkilçi kimi təqdim etməsi onun etimoloji quruluĢu haqqında fikir ayrılığı 

yaradır. Bizə görə, Ģəkilçinin etimologiyası haqqındakı mövcud fikirləri iki 

bölgüdə qruplaĢdırmaq olar:     

   1) –sı,-si+ra,-rə= -sıra,-sirə;    

   2) –sır(z)+a = -sıra,-sirə.     

-sıra,-sirə feil düzəldən Ģəkilçisinin -sı,-si+ra,-rə modelində yaranması 

zahirən məntiqli və ağılabatan görünür. Məlumdur ki, sözlər kimi Ģəkilçilər də 

quruluĢca mürəkkəb ola bilər. Bu mənada ilkin ehtimal kimi, Ģəkilçinin -sı,-si 

və -ra,-rə Ģəkilçilərinin sintezi əsasında yaranması daha aktual variant kimi 

çıxıĢ edir. Çünki hər iki Ģəkilçinin iĢlənməsi həm Azərbaycan dilinin, həm də 

əksər türk dillərinin tarixi və təsviri morfologiyası üçün xarakterik bir haldır. 

Ġlk baxıĢda –sıra,-sirə Ģəkilçisinin birinci hecası—örtülü-açıq -sı,-si elementi 

türk dilləri üçün xarakterik olan –sa,-sə Ģəkilçisinin fonovariantı kimi diqqəti 

cəlb edir. Yeri gəlmiĢkən, Serebrennikov da –sı,-si Ģəkilçisini ―-sa,-sə affiksi-

nin səs dəyiĢməsinə uğramıĢ təzahürü‖  kimi qiymətləndirmiĢdir [bax:11]. 

Burada — -sıra,-sirə Ģəkilçisinin ikinci hecasında örtülü-açıq heca Ģəklində iĢ-

lənmiĢ və sabitləĢmiĢ -ra,-rə elementinin iĢlənməsi türk dilləri üçün, o 

cümlədən Azərbaycan dili üçün tamamilə təbii sayıla bilər. Çünki –ra,-rə 

tarixən qeyri-məhsuldar olsa da, həm Azərbaycan, həm də digər türk dillərində 

feil düzəldən Ģəkilçi kimi çıxıĢ etmiĢdir. Dəqiq desək, qədim türk yazılı abidə-

lərindən olan Orxon—Yenisey abidələrində, ―Divani-lüğat-it türk‖ əsərində, 

―Oğuznamə‖də, ―Kutadgu Bilik‖ və ―Dastani-Əhməd Hərami‖  poemalarında, 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarında, Nəsiminin poetik dilində və bu kimi 

dilimiz üçün orijinal sayılan onlarla mənbədə -ra,-rə, eləcə də -ran,-rən 

Ģəkilçiləri vasitəsilə düzəlmiĢ feillərə rast gəlmək mümkündür. Məsələn: 

ko(u)branmaq, tərpənmək/təprənmək, öyrənmək, səyrəmək, səkrəmək, iyrən-

mək, çiyrəmək və s. Qeyd edək ki, bu Ģəkilçilər vasitəsilə əmələ gəlmiĢ bəzi 

sözlərin quruluĢu bu gün sadə qəbul olunsa da, tarixən düzəltmə olmuĢdur. 

Burada diqqət çəkən bir məqam da ondan ibarətdir ki, -ra,-rə və onun əsasında 

yaranmıĢ — törənmiĢ Ģəkilçilərin əlavə olunduğu sözlərdə həmin Ģəkilçilərin 

daĢlaĢmıĢ, yaxud da müstəqil sözdüzəldici Ģəkilçi funksiyasında çıxıĢ 

etməsindən asılı olmayaraq təsdiq məzmuna malik olur, yəni söz kökündəki 

anlayıĢı inkar etmir. Əksinə, sonuna qoĢulduğu sözü, bir növ, hərəkətə gətirir, 

anlayıĢın ifadə etdiyi semantikanın daha da intensivləĢərək qüvvətlənməsinə 

səbəb olur. Bu, kükrəmək, titrəmək, sıçramaq, büdrəmək, törəmək kimi 

sözlərdə daha aydın hiss olunur. Göründüyü kimi, Ģəkilçi bəzi sözlərin 

tərkibində daĢlaĢmıĢ vəziyyətdə olsa belə, inkarlıq məzmunu yarada bilmir. Bu 

mənada –sıra,-sirə Ģəkilçisinin -sı,-si və -ra,-rə Ģəkilçilərinin sintezi əsasında 

yaranması fikri özünü doğrultmur. Hətta riyazi məntiqlə də yanaĢsaq, iki 

müsbətin cəmi yenə müsbət edir, yəni –sa,-sə Ģəkilçisi və onun derivatı –sı,-si 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

127 

ad və feillərin sonuna artırılmaqla arzu, istək, təqlid, yamsılama çalarları 

yaradır və sanki –ra,-rə də bu çalarları daha da qabardır. Ancaq dil bir sistem 

təĢkil edir və bu sistem bütün dil faktlarını əhatə edir. Ona görə də -sıra,-sirə 

Ģəkilçisi ilə düzəlmiĢ kağansıra, elsirə, ilsirə, uruğsıra, tatığsıra və s. kimi 

sözlərin hər birində Ģəkilçi  təsdiq deyil, söz kükündəki anlayıĢın yoxluğunu, 

inkarını ifadə edir. Bir faktı da vurğulamaq lazımdır ki, M.KaĢğari  ―Divani-

lüğat-it türk‖ də ―tatığsıra‖ sözünün kökü olan ―tatığ‖ sözündən düzəlmiĢ 

―tatığsa‖ feilini vermiĢ və izah etmiĢdir: ―...turĢ, yaxud acı Ģeyə «açığ», Ģirin 

Ģeyə isə «tatığ» deyilir. Adamın canı turĢ Ģey istədiyi zaman «... ər açığsadı», 

Ģirin Ģey istədiyi zaman «... ər tatığsadı» deyilir ki, müvafiq olaraq «adamın 

canı turĢu istədi» və «adamın canı Ģirni istədi» deməkdir‖.[5,s.305] Lakin 

―Divan‖da tatığsı feili iĢlənməmiĢdir. Həmçinin ―Divan‖da suwsı, yağsı, kaksı 

kimi sözlər iĢləndiyi halda, kağansı, elsi, ilsi, uruğsı kimi sözlərə də rast 

gəlinmir. Təbii ki, bu da ümumi xətdən kənara çıxır. Beləliklə, kağansı, elsi, 

ilsi, uruğsı, tatığsı, öksı kimi sözlərin və ya onlarla anologiya təĢkil edən 

sözlərin mövcud mətnlərdə yuxarıda göstərilən funsiyada iĢlənməsinə təsadüf 

olunmaması, -ra,-rə Ģəkilçisinin də inkar, yoxluq məzmunu yaratmaması bir 

daha göstərir ki, -sıra,-sirə Ģəkilçisi –sa,-sə,-sı,-si Ģəkilçilərindən törəmə deyil, 

yəni  -sı,-si+ra,-rə modelində yaranmamıĢdır.     

 -sıra,-sirə Ģəkilçisinin yaranması haqqında digər ehtimal daha 

dolğundur. Belə ki, Ģəkilçinin –sır(z)+a modelində yaranması bu ehtimalın 

əsasını təĢkil edir. V.Radlov Ģəkilçini sifət düzəldən –sız,-siz,-suz,-süz Ģəkilçisi 

və adlardan feil düzəldən –a,-ə Ģəkilçisinin sintezindən ibarət olduğunu 

göstərmiĢdir. V.M.Nasilov isə -sıra,-sirə Ģəkilçisini r~z rotasiyası hadisəsi 

kontekstində izah etmiĢdir. A.N.Kononov da öz növbəsində qədim türk yazılı 

abidələrinin dilində iĢlənmiĢ bu Ģəkilçini tərkibində -sız,-siz Ģəkilçisi olan –

sıra,-sirə Ģəkilçisini deyil, düzəltmə sifətdən –a,-ə Ģəkilçisi vasitəsilə əmələ 

gəlmiĢ düzəltmə feil kimi xarakterizə etməyi daha düzgün hesab edir.[bax:12, 

s.113] Ə.ġükürlü isə Ģəkilçinin iĢlənmə cəhətlərini belə ümumiləĢdirmiĢdir: ―-

sıra,-sirə Ģəkilçisi adlardan müəyyən mənada əĢyanın əlamət və keyfiyyətinin 

yox olduğunu, ixtisara düĢdüyünü bildirən təsirli fel əmələ gətirir‖. [bax:12, 

s.113] Hesab edirik ki, burada Ə.ġükürlünün  ―təsirli fel əmələ gətirir‖ fikri ilə 

razılaĢmaq olmaz. Ona görə ki, elə Ə.ġükürlünün özünün uyğur ədəbi dilindən 

nümunə kimi verdiyi tatiğsıra (dadsızlaĢmaq), öksira (düĢüncədən məhrum 

olmaq), küçsıra (gücdən düĢmək) kimi feillər təsirsiz feillərdir.  

 -sıra,-sirə Ģəkilçisini göytürk dilinin morfoloji quruluĢunda feil 

düzəldən Ģəkilçi kimi tədqiq edən Ə.Rəcəbli Ģəkilçinin etimoloji quruluĢunu 

belə Ģərh etmiĢdir: ―Müqayisə üçün demək olar ki, -sız,-siz Ģəkilçisi adlardan 

hansı keyfiyyəti yaradırsa,  -sıra,-sirə Ģəkilçisi də adlardan həmin keyfiyyətə 

malik fellər düzəldir. Ehtimal etmək olar ki,  -sız,-siz Ģəkilçisi ilə -sıra//=-sirə 

Ģəkilçisi eyni mənĢədəndir. Çox güman ki, sifət düzəldən Ģəkilçidəki (-sız,-siz,-

suz,-süz Ģəkilçisi nəzərdə tutulur—Ġ.Ə.) z ünsürü fel düzəldən Ģəkilçidəki r 

ünsürünə çevrilmiĢdir. Görünür, eyni mənĢədən olan adlardakı z ünsürünün 
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fellərindəki r ünsürünə uyğunluğu türk dilləri üçün qanunauyğun hadisədir...‖ 

[9,s.242].       

Biz də güman edirik ki, Radlov, V.M.Nasilov  və  Ə.Rəcəblinin sıra,-sirə 

Ģəkilçisi haqqında dedikləri daha inandırıcıdır. Çünki Ģəkilçinin –sız,-siz,-suz,-

süz Ģəkilçisindən törəmə olması daha məntiqlidir. Düzdür, -sıra,-sirə Azərbay-

can dilində Ģəkilçi kimi iĢlənməsə də, V.M.Nasilovun da dediyi kimi r~z rota-

siyası hadisəsi qismən də olsa, müasir dilimizdə var. Məsələn, müasir 

Azərbaycan ədəbi dilində qeyri-qəti gələcək zaman Ģəkilçisi olan –ar,-ər qəbul 

etmiĢ feillərə inkalıq Ģəkilçisi –ma,-mə-ni əlavə etdikdə gələcək zaman Ģəkilçi-

sinin tərkibindəki dil-yuvaq, sonor ―r‖ samiti dil-diĢ və sürtünən ―z‖ samitinə 

çevirilir. H.Mirzəzadə, Ə.Dəmirçizadə, F.Zeynalov, T.Hacıyev, Q.Kazımov, 

Ə.Tanrıverdi kimi dilçilər də r˃z əvəzlənməsini dilimizin fonetik quruluĢu 

üçün təbii hal hesab etmiĢlər. Məsələn, H.Mirzəzadə məsələyə tarixilik nöqte-

yi-nəzərindən yanaĢmıĢ, -maz,-məz formasının XVIII əsrə qədər bütün türk 

dillərində vahid bir imlada yazıldığını qeyd etmiĢdir.[2,s.255—260] F.Zeyna-

lov isə məsələyə daha çox türkoloji dilçilik aspektindən yanaĢmıĢdır: ―Türk 

dillərində -ar,-er,-ər Ģəkilçili zaman forması inkarlıq kateqoriyası Ģəkilçiləri (-

ma,-mə,-me) ilə iĢləndikdə bəzən r samiti z-yə keçir. Məs.: almaz, almazlar, 

gülməz, gəlməz, gülməzlər.‖[14,s.265] Türk dilləri üçün xarakterik bir hal 

kimi qəbul olunmuĢ bu səs keçidi, daha doğrusu , əvəzlənməsi Azərbaycan 

dilinin tarixi morfologiyasında da olduğu kimi bu gün də iĢlənməkdədir. Bu 

əvəzlənmənin iĢlənmə cəhətlərini Q.Kazımov təsviri morfologiyaya əsaslan-

maqla  ümumiləĢdirirərək yazır: ―Ġnkar Ģəkilçisi açıq hecalı, qeyri-qəti gələcə-

yin Ģəkilçisi örtüsüz olduğu üçün, indiki zamanda olduğu kimi, inkar Ģəkilçisi-

nin saiti düĢür və eyni zamanda ikinci və üçüncü Ģəxslərin tək və cəmində -ar,-

ər Ģəkiçisinin r samiti z samitinə keçir‖ [4, s.281] .  

Bu dil hadisəsinin dilimizdə iĢlənmə tarixi qədimdir. Demək olar ki, r˃z 

əvəzlənməsi ən azı min il bundan əvvəl yazılı dilimizdə sabitləĢmiĢ, oturuĢ-

muĢdur. Təkcə onu vurğulamaq kifayətdir ki, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı-

nın müqəddimə hissəsində qeyri-qəti gələcəyin inkarında olan 30 söz iĢlənmiĢ-

dir. Onlardan bir neçəsinə nəzər salaq:      

Allah-allah diməyincə iĢlər oñmaz.     

  Əzəldən yazılmasa, qul baĢına qəza gəlməz.   

    Ölən adam dirilməz.    

Bir yigidin qara dağ yumrusuınca malı olsa, yığar-dərər, tələb eylər, 

nəsibindən artuğın yiyə bilməz.      

 Qara eĢək baĢına uyan ursan, qatır olmaz.    

  Qız anadan görməyincə ögüt almaz.    

    Oğul atadan görməyincə süfrə çəkməz.   

Yaxud da anadilli ədəbiyyatımızın ilkin nümunələrindən olan və ədəbiy-

yatımızda ilk anadilli poema kimi qəbul olunmuĢ ―Dastani-Əhməd Hərami‖ 

poemasında bu model əsasında iĢlənmiĢ bir neçə sözə rast gəlinir. Məs.: 

 Güləndamın üzünə baxmaz idi.     

  Gönül eĢqinə hərgiz yaxmaz idi.    
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   Anın ilə yaxınlıq etməz idi.    

     Zira kibr içindən getməz idi. [DƏH,s.61] 

Ümumiyyətlə, anadilli ədəbiyyatın yaranmasından baĢlayaraq r˃z əvəz-

lənməsi dilimiz üçün xas bir fonetik hadisə kimi bu günə qədər iĢlənir. Hətta 

bəzi məqamlarda bu əvəzlənmə müasir dilimizdən fərqli olaraq, I Ģəxsdə də 

baĢ vermiĢdir ki, bu hal da təqribən XVIII—XIX əsrə qədər davam etmiĢdir. 

Məs.: Mən bu cahanə sığmazam.(Nəsimi), Bədxahim olsa, cümlə cahan 

çəkməzəm məlal.(ġ.Ġ.Xətayi), Didilər bilməzik gülĢəndə yoxdur bir xəbər 

andan.(Vidadi). Və s. Demək olar ki, bu, həm Ģifahi, həm də yazılı nitqimizdə 

sabitləĢmiĢ fonetik hadisəyə çevrilmiĢdir.   

A.Von.Qabain [1] də -sıra,-sirə Ģəkilçisini r˃z keçidi əsasında izah 

etmiĢdir. O da Ģəkilçinin –sır/sız+a modelində yarandığı fikrini irəli sürmüĢ, 

Ģəkilçi daxilindəki –sır hissəsinin ―yoxluq‖ bildirən –sız-dan törədiyini 

göstərmiĢdir. M.Ergin isə -sız,-siz,-suz,-süz Ģəkilçisini adlardan sifət düzəldən 

dördvariantlı -lı,-li,-lu,-lü Ģəkilçisinin ―mənfisi‖ kimi izah etmiĢdir. O, -sız,-

siz,-suz,-süz Ģəkilçisi haqqında yazır: ―-lı,-li,-lu,-lü eki esas itibariyle bir 

nesnede bir Ģeyin bulunduğunu,  -sız,-siz,-suz,-süz eki ise bir nesnede bir Ģeyin 

bulunmadığını ifade edir... Esas hüsusiyeti menfilik ifade etmesidir. Bu yüzden 

menfi isim yapma eki diye anılır‖.[3,s.151—152] Məlumdur ki, müasir 

Azərbaycan ədəbi dilində də bu Ģəkilçi artırıldığı söz kökünün ifadə etdiyi 

əĢyanın baĢqa bir əĢyada olmaması ilə bağlı yaranan əlaməti bildirən sifətlər 

düzəldir.[bax:4]   

A.Von.Qabain –sıra,-sirə,-sırat,-sirət Ģəkilçiləri vasitəsilə yaranmıĢ sözlə-

rə nümunə olaraq ―ilsıra‖ , ―inçsırat‖ (rahatsız etmək/qalmaq), ―tatığsıra‖, ―il-

sırat‖ kimi sözləri vermiĢdir. Eyni zamanda o, bu Ģəkilçilərin əmələ gətirdiyi 

lüğəvi vahidlərin ifadə etdiyi mənaları -sız+kalmak Ģəklində transformasiya et-

miĢdir. Yeri gəlmiĢkən, bir məqamı da qeyd edək ki, qədim türk dili abidə-

lərində iĢlənmiĢ -sıra,-sirə Ģəkilçili sözləri  müasir Azərbaycan ədəbi dilində 

ifadə etmək üçün onları iki müxtəlif Ģəkildə transformasiya etmək lazım gəlir. 

Belə ki, bu zaman ya ―–sız+Ģəkilçi‖, ya da ―–sız + olmaq, etmək tərkibi feil‖ 

modellərindən biri istifadə olunur:   

1. -sız+lan(lən)/laĢ(ləĢ) Ģəklində;      

2. –sız+olmaq/etmək Ģəklində.      

   Müqayisə üçün bir neçə sözə nəzər salaq: elsire—

elsizlənmək/elsiz olmaq//etmək; tatığsıra—dadsızlaĢmaq/dadsız etmək//olmaq; 

kağansıra—xaqansızlaĢ(n)maq/xaqansız olmaq//etmək və s.    

-sıra,-sirə Ģəkilçisinin ikinci — örtülü-açıq hecasındakı –a,-ə,-e kompo-

nenti isə adlardan həm təsirli, həm də təsirsiz feil düzəldən qeyri-məhsuldar 

Ģəkilçi kimi çıxıĢ edir. Əslində, adlardan feil düzəldən -a,-ə,-e Ģəkilçisinə 

Orxon—Yenisey abidələrindən baĢlayaraq dilimizin bütün inkiĢaf mərhələlə-

rində rast gəlinir. Ə.Rəcəbli göytürk dilində bu qədim sözdüzəldici Ģəkilçi 

vasitəsilə düzəlmiĢ cəmi yeddi söz olduğu qənaətindədir. Onun fikrincə, ata, 

yarlıka, yaĢa, sana, sığıta, tilə, boĢa feilləri bu Ģəkilçinin artılması yolu ilə əmə-

lə gəlmiĢdir.     
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-sıra,-sirə Ģəkilçisi ilə göytürk dilində daha çox elsirə, ilsirət, kağansıra 

kimi iĢ feillərinin tərkibində iĢlənmiĢdir. Məsələn, elsirə, uruğsıra və 

kağansıra sözləri Kültikin abidəsinin ġərq üzündə bir neçə dəfə iĢlənmiĢdir: 

Yeti yüz ər bolup elsirəmis, kağansıramıs bodunığ, küƞədmis, kuladmıs 

bodunığ, türk törisin ıçğınmıs bodunığ eçüm, apam törüsinçə yaratmıs, 

boĢğurmıs. = Yeddi yüz igid olub elsizləĢmiĢ (elini, dövlətini itirmiĢ), 

xaqansızlaĢmıĢ (xaqanını, yəni dövlətçiliyini itirmiĢ) xalqı, kəniz olmuĢ, qul 

olmuĢ xalqı, türk qanunu pozmuĢ xalqı əcdadlarımın qanununca (qanuna 

görə) təĢkil etmiĢ, öyrətmiĢ. Türk bodun, ölürəyin, uruğsıratayın, - tir ermis, 

yokadu barır ermis. =Türk xalqı, ölək, nəslimizi kəsək,- deyir imiĢ, yox (məhv 

)olub  gedirmiĢ.(bax:10) Bundan baĢqa, göytürk dilinin morfologiyasında 

–sıra,-sirə Ģəkilçisinin feildən feil düzəldən –t Ģəkilçisi ilə birgə iĢlənmiĢ 

formasına da təsadüf olunur. –sırat,-sirət forması da daha çox Kültikin 

abidəsində iĢlənmiĢdir. Dəqiq desək, Kültigin abidəsinin ġərq üzünün 13, 15, 

18 və 19-cu sətirlərində elsirət, ilsirət, kağansırat kimi feillər iĢlənmiĢdir. 

Onlardan bir neçəsinə nəzər salaq: Teƞri yarlıkaduk üçün illigig ilsirətmis, ka-

ğanlığığ kağansıratmıs yağığ baz kılmıs, tizligig sökürmis, baĢlığığ yüküntür-

mis.(10,s.293) = Tanrı yar olduğu (fərman verdiyi) üçün ellini elsizləĢdirmiĢ 

(müstəqil dövləti olanların dövlətini məhv edib əlindən almıĢ), xaqanlını xa-

qansızlaĢdırmıĢ (yəni, xaqanı olan xalqları özünə tabe etmiĢ), yağını tabe et-

miĢ, dizlini diz çökdürmüĢ, baĢlını səcdə etdirmiĢ. Ġlligig ilsirətdimiz, kağanlığ-

ığ kağansıratdımız, tizligig sökürtimiz baĢlığığ yüküntürtimiz. (10,s. 293)= 

Ellini elsizləĢdirdik, xaqanlını xaqansızlaĢdırdıq, dizlini diz çöktürdük, baĢlını 

səcdə etdirdik.  

N.Xudiyev[ bax:8 ] də Ģəkilçinin abidələrin dilində iĢlək olduğunu, 

elsirə, kağansıra, tatığsıra, küçsıra kimi sözlərdə iĢləndiyini qeyd etmiĢdir. 

G.Vəliyeva [bax:13,s.108] isə əksinə olaraq –sıra,-sirə Ģəkilçisindən fəal 

olmayan Ģəkilçi kimi bəhs etmiĢ və onun –sız,-siz Ģəkilçisinin funksiyasını 

yerinə yetirən Ģəkilçi kimi təqdim etmiĢdir.     

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, -sıra,-sirə Ģəkilçisi Serebrennikovun 

dediyi kimi, -s affiksli olsa da, -sa,-sə,-sı,-si,-su,-sü Ģəkilçiləri ilə eyni mənbə-

dən deyil. Biz də güman edirik ki, -sıra,-sirə Ģəkilçisi etimoliji cəhətdən sifət 

düzəldən –sız,-siz,-suz,-süz Ģəkilçisi ilə eyni bir xətdə birləĢir. Daha dəqiqi, –

sız,-siz,-suz,-süz Ģəkilçisi hansı mənbədəndirsə, -sıra,-sirə Ģəkilçiləri də həmin 

mənbədəndir. Böyük ehtimal ki, -sıra,-sirə Ģəkilçisinin birinci örtülü-açıq 

hecası olan –sı,-si ünsürü ilə –sa,-sə Ģəkilçisinin derivatı olan –sı,-si Ģəkilçisi 

arasında zahiri fonetik oxĢarlıqdan baĢqa heç nə yoxdur. Bir faktı da vurğula-

yaq ki, abidələrin dilində ―gücsüzləĢdirmək‖, ―gücdən salmaq‖, ―gücsüz et-

mək‖ mənalarında iĢlənmiĢ ―küçsirə‖ sözünü A.Von Qaben ―küçä‖ 

(çabalamaq, zorlamaq) Ģəklində vermiĢdir. Yaxud da tuva dilində  ―qəmlən-

mək‖ mənasını verən ―sağıtsıra‖ sözünü M.KaĢğari ―Divani-lüğat-it türk‖ əsə-

rində ―ağlamaq‖ mənasında iĢlənmiĢ ―sığta‖ Ģəklində vermiĢdir ki, bu da ―ağ-

laĢma‖ mənasını ifadə edən ―sığıt‖ və ya ―sıxıt‖ sözünə -a Ģəkilçisini artırmaq-

la düzəlmiĢdir. Eyni zamanda tuva dilindəki ―sağıtsıra‖ sözü ―sığta‖  formasın-
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da, lakin eyni mənada ―Kültikin‖ və digər qədim abidələrdə də iĢlənmiĢdir. 

Məs.: Yuğçı, sığıtçı öƞrə kün toğsıkda Bökli çölig el, Tabğaç, Tüpüt, apar, Apa 

urum, kırkız, üç kurıkan, otuz tatar, kıtaў, tatabı — bunça bodun kəlipən sığıta-

mıs, yuğlamıs.(Kül.Ģ.4) = Basdıranlar, sıtqıyanlar (ağlayanlar—Ġ.Ə.) Ģərqdə 

gün doğanda Böklü çöllük eldən (Koreyadan), Tabğaç, Tibet, avar, Apa Urum, 

qırğız, üç kurıkan, otuz tatar, kıtay, tatabı — bunca xalq gəlib sıtqımıĢ 

(ağlamıĢ//qəmlənmiĢ—Ġ.Ə.), dəfn etmiĢ(dir—Ġ.Ə.). 

Bəzi məqamlarda –a,-ə Ģəkilçisinin –sıra,-sirə Ģəkilçisinin mövqeyində 

iĢlənməsi, bir-birini əvəz edə bilməsi və göstərdiyimiz müqayisəli paralellər də 

Ģəkilçinin etimologiyası haqqında qeyd etdiyimiz ehtimalı daha da gücləndirir. 
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РЕЗЮМЕ 

ИЛКИН АСКЕРОВ 

ОБ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ ОКОНЧАНИЙ  

 -SIRA, -SĠRƏ 

В статье описаны функциональные характеристики и свойства 

суффикса -sıra,-sirə. Кроме того, в разных аспектах выражено, что мы 
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встречаем непроизводственный суффикс sıra,-sirə в составе слов, 

написанных на языке древних турецких письменных памятников. В то же 

время автор использует ряд источников во время интерпретации 

суффикса -sıra,-sirə. Также в статье автор выражает суффикса -sıra,-sirə  с 

точки зрения тюркского лингвистического аспекта и упоминает а его 

происхождении. 

Ключевые слова: аффиксы, семантика, творчество слова, не 

продуктивные аффиксы, этимология, древние письменные памятники 

(рукописи)  

 

SUMMARY 

ILKIN ASGAROV 

ABOUT ETHYMOLOGICAL STRUCTURE OF THE ENDINGS 

 –SIRA, -SĠRƏ 

The article describes the functional characteristics and properties of the 

suffix -sıra, -sirə. In addition, in various aspects it is expressed that we meet 

the non-productive suffix sıra, -sirə in the composition of words written in the 

language of ancient turkish written monuments. At the same time, the author 

uses a number of sources during the interpretation of the suffix -sıra, -sirə. 

Also in the article, the author expresses the suffix -sıra, -sirə from the point of 

view of the turkish linguistic aspect and mentions it in its origin. 

Key words: suffix, semantics, word creativity, non-productive suffixes, 

etymology, ancient written monuments     
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AZƏRBAYCAN DĠLÇĠLĠYĠNDƏ FONETĠK HADĠSƏLƏRĠN 

TƏDQĠQ TARĠXĠ HAQQINDA (1920-60-cı ĠLLƏR) 

 

Azərbaycan dilçiliyində fonetik hadisələr XX əsrin 20-ci illərindən tədqiq 

olunmağa baĢlanmıĢdır. Assimilyasiya, dissimilyasiya, səsartımı, səsdüĢümü, 

yerdəyiĢmə kimi fonetik hadisələr 1920-ci illərdən 1960-cı illərədək B.Çoban-

zadə, M.Hüseynzadə və əsasən Ə.Dəmirçizadə tərəfindən araĢdırılmıĢdır. 

Bu dövrdə fonetik hadisələr tədqiq olunsa da, tam olaraq həll olunmayan 

və sual doğuran bir çox problemlərin yenidən araĢdırılmasına ehtiyac duyulur. 

Məqalədə bu nəticəyə də gəlirik ki, Azərbaycan dilindəki fonetik hadisə-

lər kombinator dəyiĢmələrə aiddir. Yəni dilimizdəki bu dəyiĢmələr zamanı söz 

oz mənasını deyil, yalnız formasını dəyiĢmiĢ olur.   

Açar sözlər: fonetik fərq, fonetik hadisə, səsartımı, səsdüĢümü, səslərin 

yerdəyiĢməsi 

 

Azərbaycan dilində baĢ verən fonetik hadisə və qanunları dərindən öy-

rənmək vacib məsələlərdəndir. Çünki bunlar ədəbi dil normalarının həm yazılı, 

həm də Ģifahi formada qaydaya salınması iĢində mühüm əhəmiyyət daĢıyır. 

Belə ki, orfoqrafiya və orfoepiya qaydalarını müəyyənləĢdirməkdən ötrü məhz 

fonetik hadisə və qanunlardan birbaĢa istifadə olunur. Buna görə də keçən 

əsrin əvvəllərindən onun tədqiqinə baĢlanıldı. 

Azərbaycan dilindəki fonetik hadisələrin ilk tədqiqatçısı B.Çobanzadə-

dir. O, səslərin dəyiĢmələri, assimilyasiya, dissimilyasiya, səslərin qüvvətlən-

məsi, səslərin yerdəyiĢməsi kimi məsələləri araĢdırmıĢdır.  

B.Çobanzadə assimilyasiya (―hazırlıq‖) hadisəsini istiqamətinə görə iki 

yerə (irəli assimilyasiya və geri assimilyasiya) ayırmıĢdır: ―Təmsil iki dürlü 

ola bilər. Birincisi səsin özündən sonrakı səsə təsiridir ki, buna ―mütərəqqi 

təmsil‖ (irəli assimilyasiya) denilir. Ġkincisi səsin özündən əvvəlki səsə təsiri-

dir ki, buna da ―təmsili-mütərədd‖ (geri assimilyasiya) denilir‖ (2, s. 60). O, 

hesab edir ki, əgər söz kökü cingiltili samitlə bitirsə, ona qoĢulan Ģəkilçinin də 

ilk samiti cingiltili, söz kökü kar samitlə bitirsə, ona qoĢulan Ģəkilçinin ilk sa-

miti kar olur və bu hadisənin də bütün türk dillərinə xas fonetik xüsusiyyət ol-

duğunu nümunələrlə sübut etməyə çalıĢır: ―Haman heç bir türk ləhcəsi bu 

qaydaya qarĢı istisna təĢkil edəməz‖ (2, s. 61). Lakin alimin bu fikri ilə 

razılaĢmaq olmaz. Çünki Azərbaycan dilində Ģəkilçilərin (-çı
4
, -lıq

4
, -dı

4
, -la

2
 

və s.) böyük əksəriyyəti həm cingiltili, həm də kar samitlə bitən sözlərə 

qoĢulur. Məsələn: baĢçı, yolçu, bağlıq, toxluq, kəsdi, gəzdi, qatla, buzla və s. 
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Bundan baĢqa maraq doğuracaq məqamlardan biri də odur ki, müəllif as-

similyasiya hadisəsinə aid qeyd etdiyi misallar ədəbi dilimizdə deyil, dialekt və 

Ģivələrimizdə iĢlənməkdədir. Belə ki, onun göstərdiyi aldat- allat, iĢlə-iĢtə, 

daĢlı-daĢtı kimi sözlərdəki assimilyasiya hadisəsi ədəbi dilə xas deyil.    

B.Çobanzadə dissimilyasiya hadisəsini ―təhlil‖ adlandırmıĢdır. O, qeyd 

edir ki, dissimilyasiya hadisəsi dilimizdə çox az iĢlənməkdədir, buna beĢ-on 

sözdə rast gəlmək olar. Alim maraqlı nümunələr də göstərmiĢdir: ―Zərəl, qaral, 

saral, isti... və ilax... Bu sözləri birər-birər gözdən  keçirəlim: ―isti‖ sözünün 

əsli ―issi‖ və ya ―ıssığ‖dır. Necə ki, ―ıssığ göl‖ təbirində bu sözə rast gəliriz. 

Demək ki, bu sözün əslində iki ―s‖ səsi var idi ki, azəri ləhcəsində bunların 

birisi ―s‖, ikincisi ―t‖ səsinə çevrilmiĢdir‖ (2, səh. 62). Lakin qeyd etmək 

lazımdır ki, dissimilyasiya hadisəsi yazılı ədəbi dildə çox az iĢlənsə də, Ģifahi 

ədəbi dildə çoxluq təĢkil edərək, bunun əksinədir. Məsələn: doqquz, səkkiz, 

tappıltı, hətta  və s. kimi sözlər Ģifahi ədəbi dildə [dok
ı
quz], [səkgiz], [tapbıltı], 

[hətda] formasında tələffüz olunur və burada da dissimilyasiya hadisəsinin baĢ 

verdiyi aydın görünür. Belə ki, əsasən yazılı ədəbi dildəki dissimilyasiyadan 

danıĢılmıĢ, lakin Ģifahi ədəbi dildə baĢ verən dissimilyasiyaya səthi yanaĢılmıĢ, 

ya da ondan, ümumiyyətlə, danıĢılmamıĢdır. Sonrakı elmi ədəbiyyatların bir 

çoxunda, demək olar ki, əksəriyyətində müəlliflər dissimilyasiya hadisəsinə 

aid yalnız qaralmaq, saralmaq, zərər sözlərini misal göstərməklə kifayətlən-

miĢlər.  

B.Çobanzadə matateza- səslərin yerdəyiĢməsi hadisəsindən özünün 

―Türk dili‖ adlı elmi əsərində bəhs etmiĢdir. Müəllif səslərin yerdəyiĢməsi 

hadisəsini bütün türk dillərinə, eləcə də Azərbaycan dilinə xas bir xüsusiyyət 

olduğunu qeyd etmiĢdir. Onun fikrinə görə, Azərbaycan dilində yerlərini daha 

çox dəyiĢən səslər [r], [f], [s] samitləridir. Amma burada da ədəbi dildən 

kənara çıxılmıĢdır: ―... [r] səsinin yer dəyiĢdirilməsi: örgən- ögrən, irəli-iləri... 

Bu misallardan [r] səsinin söz içində nə sürətlə yer dəyiĢdirdiyini görürsünüz. 

Əksəriyyən [g], [p], [f] səslərindən sonra gələcək yerdə onların əvvəlinə keçir. 

[F] səsinin yer dəyiĢdirməsi [r] səsinə görə pək az görünür. Məsələn: qilfət- 

qiflət. [S] səsinin də yerdəyiĢməsi eyni surətdə az görünür: yastı- yatsı, tüstü- 

tütsü‖ (2,s. 64). VerilmiĢ nümunələrdən göründüyü kimi, bu sözlərin bir çoxu  

müasir azərbaycan ədəbi dilində baĢqa formada (qiflət- qəflət, örgən- öyrən) 

iĢlənməkdədir. Bundan baĢqa, alim hesab edir ki, örgən sözü ögrən, irəli sözü 

isə iləri formasında yazılmalıdır və bunun da səbəbini izah etmir.   

B.Çobanzadə fonetik hadisələrə səslərin qüvvətlənməsi hadisəsini də 

əlavə etmiĢdir. Alim belə hesab edir ki, eynicinsli qoĢa samitli yeddi, səkkiz, 

doqquz, saqqal kimi sözlərdə y, k, q, d samit səsləri əslində iki səs deyil, bir 

qüvvətli səslərdir. ―... Bu səsləri biz yazıda iki hərflə göstərirsək də, iki ayrı 

səs, məsələn, iki l, iki k zənn etməməlidir, çünki tələffüzə diqqət etsəniz, 

görəcəksiniz ki, bu səsləri çıxaran üzvlərimiz iki dəfə hərəkət etməyir, yalnız 

adətindən ziyadə uzun müddət içində və bunun üçün daha qüvvətli surətdə 

tələffüz edir‖ (2, s. 62). Hazırda müasir azərbaycan ədəbi dilində səslərin 

qüvvətlənməsi hadisəsi yoxdur və bu qəbul edilmir.  
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B.Çobanzadə səslərin dəyiĢmələri məsələsinə də toxunmuĢdur. Onun 

fikrinə görə, səslər iki formada dəyiĢilə bilir. Bunlardan biri sonra və ya əvvəl 

gələn baĢqa səsin təsiri altında olan dəyiĢmə, ikincisi isə ―özbaĢına‖, ―üzvi‖, 

―ruhi‖ amillərin təsiri nəticəsində meydana gələn dəyiĢmədir. Dilçi alim 

―özbaĢına‖ olan dəyiĢmələrə ögrən- örgən, tağ- dağ, tav, yıldız- ulduz sözlərini 

nümunə göstərmiĢdir: ‖Bizim yuxarıda misal olaraq gətirdiyimiz üç söz bir 

tərəfdən azəri, digər tərəfdən Anadolu və Ģimal türk ləhcələrini ayıran sövti 

dəyiĢməni göstərir. Çünki azəri ləhcəsində örgən Ģəklində bulunan söz özgə 

ləhcələrdə ögrən Ģəklindədir. Habelə əski türkcədəki tağ sözü azəri ləhcəsində 

dağ, Ģimal ləhcələrində tav olmuĢdur ki, bu surətlə azəri ləhcəsində [t] sağır 

samitəsi (samiti) [d] sədalı (cingiltili) samitəsinə keçmiĢ, Ģimal ləhcələrində isə 

[ğ] səsi [v] səsinə təbəddül etmiĢdir. Ulduz- yıldız sözləri isə, məlum olduğu 

üzrə, məsələn, Anadolu ləhcəsi ilə azəri ləhcəsi arasındakı fərqi göstərir. 

Burada [y] səsi dönmüĢdür‖ (2, s. 60). Əslində belə səs dəyiĢmələri ayrı dil 

sahəsinin mövzusudur. Burada B.Çobanzadə eyni zamanda dialektoloq kimi 

çıxıĢ etmiĢdir.  

Azərbaycan dilinin fonetik hadisələrindən assimilyasiya, dissimilyasiya,  

yerdəyiĢmə, səsartımı və səsdüĢümü hadisələrini M.Hüseynzadə də öz tədqi-

qatına daxil etmiĢdir.   

Assimilyasiya hadisəsindən danıĢarkən M.Hüseynzadə izahına konkret 

olaraq, onun iki cür olması ilə baĢlayır. O, assimilyasiyanın irəli (proqressiv), 

geri (reqressiv) formalrından bəhs edir.  

M.Hüseynzadə dissimilyasiya hadisəsindən bəhs edərkən də konkret dil 

materialları üzrə danıĢır: ―Bəzən sözlərdə r, n, m səslərinin təkrar olunması 

danıĢığın incəliyini pozur və ağırlıq yaradır. Hiss edilən bu ağırlığı aradan 

qaldırmaq üçün təkrar olunan səslərdən sonuncusu növünə və məxrəcinə görə 

özünə yaxın bir səslə əvəz olunur‖ (4, s. 34). 

1960-cı illərdə Azərbaycan dilindəki fonetik hadisələrin ən ətraflı tədqiq 

tədqiqatçısı Ə.Dəmirçizadədir. O, dilimizdə beĢ fonetik hadisənin (uyuĢma 

(assimilyasiya), səsartımı (proteza), səsdüĢümü (eliziya), səsfərqləĢməsi (dis-

similyasiya), yerdəyiĢmə (metateza)) olduğunu göstərir və ona belə bir tərif 

verir: ―Dil vahidlərinin fonetik qabığında müxtəlif çalarlıqda təzahür edən 

hadisələr ümumiləĢmiĢ halda fonetik hadisələr adlanır‖ (3, s. 99). Alim belə 

hesab edir ki, dilin maddi qabığını təĢkil edən fonetik sistemdə belə hadisələr 

daha çox olur. Bu və ya digər məqamda sözün, Ģəkilçinin tərkibindən müəyyən 

səs ixtisara salınır, bəzən bir səs baĢqa bir səslə əvəz olunur, bəzən müəyyən 

bir səs əlavə olunur, bəzən sözə bitiĢən Ģəkilçidəki müəyyən səslər sözün son 

hecasındakı müəyyən səslərlə uyğunlaĢır və beləliklə də, bir morfemin 

müxtəlif fonetik variantları formalaĢır. Müəllif fonetik hadisələri fonetik 

qanundan fərqləndirmiĢdir. O, düĢünür ki, fonetik hadisələrin bəzisi tam halda 

ümumi prosesə çevrilərək qanuniləĢir, bəzisi isə ümumiləĢmiĢ halda deyil, 

məhdud dairədə qanuniləĢir. Buna görə də belə qanuniləĢən fonetik hadisələr 

orfoqrafik və orfoepik qanun mahiyyəti kəsb edir və fonetik qanun sayılır.  
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Ə.Dəmirçizadədir assimilyasiyadan bəhs edərkən yazır: ―Söz tərkibində 

yaxın, yanaĢı səslərin biri digərinə təsir etməklə məxrəc və akustik cəhətdən 

həmcinsləĢmələrinə, yaxınlaĢmalarına uyuĢma deyilir‖ (3, s.100). Ə.Dəmirçi-

zadə assimilyasiya hadisəsinin səslərin formalaĢmasında iĢtirak edən danıĢıq 

üzvlərinin vəziyyətini dəyiĢməsi ilə, bəzən birinin digərini əvəz etməsi ilə 

əlaqədar yaranması fikrini irəli sürür  və onun üç cəhətindən danıĢır: assimilya-

siyanın davamlılığı, keyfiyyəti, istiqaməti (3, s.100-103). Yaranma Ģəraitinin 

davamlılığına görə assimilyasiyanı təsadüfi və daimi olmaqla da iki yerə 

ayırmıĢdır. Ə.Dəmirçizadəyə görə təsadüfi assimilyasiya sözə Ģəkilçinin 

bitiĢdirilməsi və yaxud müəyyən sözlərin yanaĢdırılması zamanı baĢ verir. O, 

daimi uyuĢmanı isə bu cür izah edir: ―Azərbaycan ədəbi dilindəki sözlərdə 

olan saitlər uyuĢması və saitlərlə samitlər uyuĢması məhz daimi uyuĢmanın ən 

parlaq təzahürüdür və belə uyuĢmalar dilin fonetik qanunları halında 

sabitləĢmiĢdir, hətta belə uyuĢma sözlər vasitəsilə Ģəkilçilərə köçürülür. Bu 

baxımdan sözlərdə və Ģəkilçilərdə saitlərin a, ı, o, u silsiləsi ilə samitlərin q, x, 

ğ, silsiləsinin və saitlərin ə, i, ö, ü, e silsiləsi ilə samitlərin k, g silsiləsinin 

qarĢılıq təĢkil etməsi də, demək olar ki, bu daimi uyuĢmanın qanuniləĢmiĢ 

nümunələridir: qal-maq, dağ-lıq, qorxu-suzluq, gəl-mək, tək-lik, güzgü-süzlük 

və s.‖ (3, s.102). Ə.Dəmirçizadə uyuĢan səslərin keyfiyyətcə tam eynicins 

olub-olmamasına görə assimilyasiyanı tam və natamam olmaqla iki yerə ayırır. 

Alim nümunələr iĢlətrməklə fikrini əsaslandırmıĢdır. Onu da qeyd edək ki, 

kitabda verilmiĢ nümunələrdən görünür ki, həm tam uyuĢma, həm də natamam 

uyuĢma yazılı ədəbi dildə deyil, ancaq Ģifahi ədəbi dildə iĢlənməkdədir. 

Ə.Dəmirçizadə assimilyasiyanın istiqamətrinə görə növlərini isə irəli uyuĢma 

və geri uyuĢma adlandırır. Buradakı nümunələrdən də aydın olur ki, bu zaman 

da assimilyasiya Ģifahi ədəbi dilində baĢ verir.  

Ə.Dəmirçizadə belə bir nəticəyə gəlir ki, Azərbaycan dilində müxtəlif 

çalarlıqda təzahür edən uyuĢmalar vardır, lakin bunların hamısı bərabər dərə-

cəli, təsirli uyuĢmalar deyildir. Bunların bir qismi təsadüfi, məhdud mahiyyət-

lidir, bir qismi isə artıq qanuniləĢmiĢ qüvəyyə malikdir və Ģivələrdə ədəbi dilin 

həm yazılı, həm də Ģifahi qollarında qanun halında tərbiq olunur. Ə.Də-

mirçizadə burada ahəng qanununu və cingiltiləĢmə qanununu nəzərdə tutur.     

Dissimilyasiyaya Ə.Dəmirçizadə tərəfindən belə bir izahat verilir: ―bir 

çox dillərdə olduğu kimi, Azərbaycan dilində də belə bir fonetik hadisə vardır 

ki, sözün tərkibində olan həmcins səslər nitq axınında ayrı cinsləĢir... 

Dilçilikdə belə fonetik hadisə, yəni sözdəki eynicins (həmcins) səslərin 

ayrıcinsləĢməsi hadisəsi səs fərqləĢməsi (dissimilyasiya) adlanır‖ (3, s.120). 

Ə.Dəmirçizadə hesab edir ki, dissimilyasiya hadisəsi əsasən canlı danıĢıqda, 

Ģivələrdə baĢ verən və çox rəngarəng təzahürləri olan bir fonetik hadisə olduğu 

üçün bu hadisəyə uğramıĢ sözlərin ancaq çox ümumiləĢmiĢ nümunələri yazılı 

ədəbi dilə köçürülür.   

Ə.Dəmirçizadə dissimilyasiyanın həm yanaĢı səslərdə, həm uzaq səslər-

də, tam, natamam, həm irəli, həm də geri olmasını qeyd edir. O, burada məsə-

lənin adını çəkmiĢ və əlavə izaha ehtiyac duymamıĢdır.  
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Azərbaycan dilinin əlamətdar xüsusiyyətindən biri də səsartımı hadisəsi-

dir. Ə.Dəmirçizadə  səsartımı hadisəsini belə izah edir ki, Azərbaycan dilində 

söz daxilində saitlər, söz əvvəlində və sonunda isə samitlər yanaĢı iĢlənmədi-

yindən yanaĢı səslər arasına müəyyən səs əlavə olunur.  Beləliklə, səsartımı ha-

disəsi yaranmıĢ olur. Müəllif səsartımı hadisəsini məqamına və vasitəsinə görə 

saitartımı və samitartımı olmaqla iki yerə ayırır. Ə.Dəmirçizadə samitartımını 

da məqamına və sabitləĢmə dərəcəsinə görə iki cür qruplaĢdırır: yazıda sabitlə-

Ģən, yazıda sabitləĢməyən. Alimin yazıda sabitləĢən samitartımı ilə bağlı fikir-

ləri də olduqca maraqlıdır. Belə ki, o, yazıda sabitləĢən samitartımını da qanun 

adlandırmıĢdır: ―Yazıda sabitləĢən samitartımı əsasən saitlə bitən sözə saitlə 

baĢlanan Ģəkilçinin bitiĢdirilməsi üçün orfoqrafik qanun halında istifadə olunan 

səsartımıdır. Bu qanuna görə sözlə Ģəkilçini bitiĢdirmək üçün araya müəyyən 

samitlər artırılır və belə samitlər ümumiləĢmiĢ halda bitiĢdirici samitlər 

adlanır‖ (3, s.116). Həm yazıda, həm də tələffüzdə bitiĢdirici samitlərin 

artırılması vacib bir qayda sayıldığına görə, bu hadisəni samitartımı qanunu 

adlandırmağı daha məqsədəuyğun hesab etmiĢdir. Ümumiyyətlə, Ə.Dəmirçiza-

dənin səsartımı hadisəsi ilə araĢdırmasından bağlı belə bir nəticəyə gəlmək 

olur ki, bu hadisə əslində Azərbaycan dilinin təbiətinə uyğulaĢma tələbatı ilə 

üzvi surətdə əlaqədardır və məhz buna görə də, səsartımı hadisənin bir qismi 

qanuniləĢmiĢ, hətta yazıda sabitləĢmiĢdir.  

Ə.Dəmirçizadə müasir Azəarbaycan ədəbi dilində səsdüĢümünün əsasən 

sait səsin ixtisara düĢməsi ilə baĢ verdiyinə görə, bu hadisəni isə konkret olaraq 

saitdüĢümü adlandırmağı lazım bilir. O, yazır: ―Bir neçə sözün qovuĢması, qo-

Ģulması və eləcə də sözə Ģəkilçilərin bitiĢdirilməsi nəticəsində əmələ gələn 

çoxhecalılığı azaltmaq üçün, yəni çoxhecalı sözün azhecalı söz halına salıb tə-

ləffüzü asanlaĢdırmaq üçün sözün, yaxud Ģəkilçinin tərkibindən müəyyən he-

canın əsasını təĢkil edən bu və ya digər sait səs, bəzən saitlə qovuĢmuĢ olan sa-

mit səs də ixtisar olunur ki, buna səsdüĢümü hadisəsi deyilir... SaitdüĢümü ha-

disəsi də dildə sabitləĢmə və iĢlənmə dərəcəsinə görə iki cürdür: a) yazıda sa-

bitləĢən, b) yazıda sabitləĢməyən (3, s.118). Amma dilimizdə samit düĢümü də 

vardır. Eyni samit qoĢalığı ilə sözlərin sonuna samitlə baĢlanan Ģəkilçi bitiĢdi-

rildikdə, qoĢa samitin biri ixtisara düĢür: xətt-xətlər, fənn-fənlər və s. Burada 

samitdüĢümü saitlə qovuĢmuĢ Ģəkildə deyil və bu samitdüĢümü yazıda sabit-

ləĢmiĢdir.  

Müasir Azərbaycan dilində assimilyasiya, səsartımı, səsdüĢümü kimi 

geniĢ olmasa da, səslərin yerdəyiĢməsi hadisəsi də vardır ki, Ə.Dəmirçizadə 

ona belə bir tərif verir: ―Söz daxilində səslərin qarĢılıqlı halda öz mövqelərini 

dəyiĢməsi hadisəsi, ümumiyyətlə, yerdəyiĢmə adlanır. Azərbaycan dilində 

yerdəyiĢmə əsasən söz daxilindəki yanaĢı samitlərdən sonrakının əvvələ 

keçməsi halında formalaĢır. Məsələn, məĢhur əvəzinə məhĢur, yanlıĢ əvəzinə 

yalnıĢ deyilir‖ (3, s.121). M.Hüseynzadə isə yerdəyiĢmə hadisəsini misallarla 

izah edir: ―YerdəyiĢmə hadisəsinə uğrayan sözlər, baĢlıca olaraq, aĢağıdakılar-

dır: doğrudan-doğurdan, doğra-dorğa, yorğun-yornuğ, vağzal-vazğal, Ġbrahim-

Ġrbahim, külfət-küflət, öskürmək-öksürmək, göstərmək-görsətmək, çılpaq-
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çıplaq, kirpik-kiprik, çarpaz-çapraz, yarpaq-yapraq, torpaq-topraq və s.‖ (4, s. 

35). GöstərilmiĢ nümunələr Azərbaycan dilinin nə yazılı nə də Ģifahi ədəbi 

dilinə aid deyil və bunlar ümumxalq danıĢıq dilindən götürülmüĢdür.  

Beləliklə, Azərbaycan dilçiliyində fonetik hadisələr əsas tədqiqat obyekt-

lərindən biri olmuĢdur. Assimilyasiya, dissimilyasiya, səsartımı, səsdüĢümü, 

yerdəyiĢmə kimi fonetik hadisələr B.Çobanzadə, M.Hüseynzadə və əsasən 

Ə.Dəmirçizadə tərəfindən izah olunmuĢdur. Bundan əlavə, B.Çobanzadə hazır-

da Müasir Azərbaycan dilində qəbul olunmayan səslərin qüvvətlənməsi və 

xüsusən dialektoloji mahiyyət daĢıyan ―səslərin dəyiĢmələri‖ndən də bəhs 

etmiĢdir. Bizim fikrimizə görə, səslərin yerdəyiĢməsi hadisəsi də Azərbaycan 

ədəbi dilinə xas deyildir və daha çox tarixi fonetika, eləcə də dialektologiya 

üçün əlamətdar sayıla bilər.    

Ümumi dilçilikdə səslərin iki cür dəyiĢməsi vardır: Spontan və kombina-

tor. Qeyd olunanlardan bu nəticəyə gəlirik ki, Azərbaycan dilindəki fonetik 

hadisələr kombinator dəyiĢmələrə aiddir. Çünki kombinator dəyiĢmələr 

səslərin bir-birinə təsiri nəticəsində baĢ verir. Belə dəyiĢmə zamanı söz oz 

mənasını deyil, yalnız formasını dəyiĢmiĢ olur.   
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РЕЗЮМЕ 

 ХУРАМАН ГАДЖИЗАДЕ 

ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ФОНЕТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В   

АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ  ЯЗЫКОВЕДЕНИИ (1920-60-ЫХ ГОДАХ) 

В Азербайджанском языковедении исследования фонетических 

событий началось в 20-ые годы XX столетия. Такие события как, 

ассимиляция, диссимиляция, повышение голоса, понижение голоса 
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перемена мест  исследовали Б.Чобанзаде, М.Гусензаде и в основном А. 

Демирчизаде с 1920 по 1960 года. 

В этот период, хотя и проводились исследования фонетических 

событий, но многие вопросы остались без ответа и многие проблемы 

нуждаются в новых исследованиях. 

В статье приходим к такому выводу, что в Азербайджанском языке 

фонетические события относятся комбинированным изменениям, то есть 

при изменениях в нашем языке слова, смысл слова не меняется, меняется 

только форма.  

Ключевые слова: фонетическое различие, фонетическое событие, 

повышение голоса, понижение голоса, изменение местоположения 

голоса.  
 

SUMMARY 

KHURAMAN HAJIZADEH 

ON THE RESEARCH OF PHONETIC EVENTS IN AZERBAIJAN 

LINGUISTICS (1920-60 S.) 

In Azerbaijan linguistics, the study of phonetic events began in the 20s 

of the twentieth century. Events such as assimilation, dissimilation, raising the 

voice, lowering the voice and changing places were investigated by B. 

Chobanzade, M. Gousenzade and mainly A. Demirchizade from 1920 to 1960. 

During this period, although phonetic events were studied, many 

questions remained unanswered and many problems needed new studies. 

In the article we come to the conclusion that in the Azerbaijani language 

the phonetic events relate to combined changes, that is, with changes in our 

language, the meaning of the word does not change, only the form changes. 

Key words: phonetic distinction, phonetic event, raise of voice, lower 

voice, change of voice location.  

 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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BABA NEMƏTULLAH NAXÇIVANĠNĠN HƏYAT VƏ YARADICILIĞI 

HAQQINDA BƏZĠ QEYDLƏR 

 

Naxçıvan torpağı böyük Ģəxsiyyətlər, dahilər, alim və təsəvvüf əhlinə sa-

hib olmaq baxımından çox zəngindir. Bunlardan çox tanınmıĢ, Ģöhrəti ətrafa 

yayılmıĢ olanlardan baĢqa, lazımınca tanınmayan, çox dəyərli Ģəxsiyyətlər də 

vardır. Ġstər əcnəbi dövlətlərdə, istərsə də vətəndə yaĢamıĢ bu Ģəxsiyyətlər ya-

Ģadıqları bölgələrin və ölkəmizin mənəvi zənginliyi və mənəvi gözətçiləridir. 

Elə Ģəxsiyyətlərdən biri də ġeyx Alvan, Alvan əl-AğĢəhri, Baba Nemətullah, 

Nemətullah Sultan kimi ad və ləqəblərlə tanınan Nemətullah ibin Mahmud 

ġeyx Alvandır. Həm zahiri və həm də batini elmlərdə yaxĢı yetiĢmiĢ bir Ģəxsiy-

yət olan N.Naxçıvani, daha çox təsəvvüf və irfan istiqamətilə, yüksək mənəviy-

yatı ilə tanınmıĢdır. Məqalədə Baba Nemətullah Naxçıvaninin həyatı, yaradıcı-

lığı və əsərlərindəki təsəvvüfi görüĢlərdən söhbət açılır. 

Açar sözlər: Baba Nemətullah Naxçıvani, Əl-Fəvatihul-Ġlahiyyə vəl Mə-

fatihul-Ğaybiyyə, Hidayətul-Ġxvan, təsəvvüf, Ağ Ģəhər. 

 

Naxçıvan Ģəhərində XIII - XV əsrlərdə bir çox məĢhur elm adamları 

yaĢamıĢdır. Bunlara misal olaraq tibb sahəsində məĢhur olan Qazi Nəcməddin 

ən-Naxçıvani, Ġbrahim bin Zeynuddin ən-Naxçıvani, Əcəmi bin Əbu Bəkir 

Naxçıvanini misal göstərmək olar. Belə məĢhur alimlərdən biri də Əl-

Fəvatihul-Ġlahiyyə vəl Məfatihul-Ğaybiyyə və Hidayətul-Ġxvan adlı əsərlərin 

müəllifi olan Baba Nemətullah Naxçıvanidir. Baba Nemətullah Naxçıvani 

Naxçıvan Ģəhərində dünyaya gəlmiĢdir. Doğum tarixi məlum deyildir. Böyük 

mütəsəvvif və müfəssir olan Naxçıvaninin soyu, ailəsi və təhsili haqqında 

geniĢ məlumat yoxdur. Həyatı Naxçıvan və Təbrizdə keçmiĢdir. Təbrizdəki 

qarıĢıqlıq və Səfəvi hücümlarından ayrılıb Anadoluya köç edərək 1495 –ci ildə 

Ağ Ģəhərdə məskunlaĢmıĢdır (6, s. 12). 

Qaynaqlarda vəfat tarixi ilə bağlı olaraq çox fərqli tarixlər verilmiĢdir. 

Katib Çələbi ―KəĢf əz-zünun‖da, Bursalı Mehmet Tahir ―Osmanlı müəlliflə-

ri‖ndə Baba Nemətullah Naxçıvaninin ölümü haqqında məlumat verərək onun 

hicri qəməri 902 (1496)-ci ildə vəfat etdiyini bildirirlər. Görkəmli alim II Bə-

yazidin hakimiyyəti dövründə (1482-1512) Anadoluya köçərək ömrünün sonu-

na qədər Ağ Ģəhərdə yaĢamıĢdır. Onun Anadoluya gəldiyi tarix diqqətə alındı-
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ğında, ehtimal olunur ki, Nemətullah Naxçıvani hicri qəməri 920 (1514)-ci ildə 

vəfat etmiĢdir. Türbəsi Ağ Ģəhərdə BaĢtəkkə yolu üzərində, Ağ Ģəhər dərəsinin 

sonundadır. Onu da qeyd edək ki, Naxçıvaninin Ağ Ģəhərdə olan türbəsində 

qoyulan qəbir daĢında ölüm tarixi hicri qəməri 887 (1482)-ci il olaraq verilmiĢ-

dir. Naxçıvani hicri-qəməri 905-ci ildə Ağ Ģəhərdə yerləĢdiyinə görə bu tarix-

lərin doğru olmadığı açıq-aydın görünür.  Alimin qəbri Ağ Ģəhərdə xalqın çox 

ziyarət etdiyi ziyarətgahlardan biridir. Baba Nemətullah Naxçıvani burada 

ġeyx Alvan, Ulvan əl-AğĢəhri, Nemətullah Baba, Nemətullah Sultan və Baba 

Nemət kimi adlarla tanınmıĢdır (6, s. 14). 

Naxçıvandan bəhs edilən əsərlərində kiçik yaĢlarından elmə böyük 

marağı olduğunu qeyd edir. Lakin bununla yanaĢı müəllimləri haqqında heç bir 

məlumat vermir. Çox güman ki, görkəmli alim ilk təhsilini Ağqoyunlu 

hökmdarları Uzun Həsənin və Sultan Yaqubun hakimiyyətləri dövründə 

Naxçıvanda almıĢdır (5, s. 39). Bu fakt həmin dövrlərdə Naxçıvanda elmin 

inkiĢaf etdiyini və buranın bir elm mərkəzi halına gəldiyini də söyləməyə əsas 

verir.  

Nemətullah Naxçıvani Təbrizdə ―Qurani-Kərim‖ə təfsir yazmağa baĢla-

mıĢ və hicri qəməri 902 (1497)-ci ildə onu tamamlamıĢdır.  

Çox möhtəĢəm bir üslubda təfsir yazan Naxçıvaninin Ģəxsi həyatı haq-

qında çox az məlumat var. Buna səbəb isə çox ehtimal ki, onun nəqĢibəndi tə-

riqətinə mənsub olması və bu təriqətdə olanların gizliliyə meyil etmələri idi (2, 

s. 165). Naxçıvani təsəvvüf elmini Təbrizdə öyrənmiĢdir. Həmin dövrdə Təb-

rizdə NəqĢibəndi Ģeyxlərindən Sunullah Kuzekunani və onun xəlifəsi DərviĢ 

Ahi HüsrəvĢahın yaĢadığını nəzərə alsaq Naxçıvaninin də onun müridlərindən 

biri olduğunu düĢünə bilərik. Çünki həmin Ģeyxin müridləri arasında Mövlana 

Baba-i Naxçıvani adlı bir Ģəxsin adı çəkilir. Çox güman ki, bu Ģəxs Baba Ne-

mətullah Naxçıvanidir. Bu mənbəyə görə onun silsiləsi Bəhaəddin NəqĢibəndi-

yə çatır: Bəhaəddin NəqĢibəndinin vəfatı hicri-qəməri 791 (1389), Alaəddin 

Attar 802 (1400), Nizaməddin HamuĢ 853 (1449), Sadəddin KaĢqari 860 

(1456), Alaəddin Abizi 892 (1487), Sunullah Kuzekunani 929 (1523), DərviĢ 

Ahi HüsrevĢahi 937 (1530), Mövlana Baba-i Naxçıvani 920 (1514) (7, s. 63). 

Tarixi qaynaqlar Baba Nemətullah Naxçıvaninin mürid yetiĢdirməsi haq-

qında heç bir məlumat vermir. Amma onun Ağ Ģəhərdə zaviyyə qurması haq-

qında məlumatlar var. Bu məlumatlara əsaslanaraq onun mürid yetiĢdirdiyini 

də güman etmək olar. 

Baba Nemətullah, ġeyx Alvan, Nemətullah Sultan kimi adlarla tanınan 

alimin adının əvvəlində olan ―Baba‖ sözü ata mənasına gəlir və təsəvvüf Ģeyx-

lərinə verilən yüksək dərəcəni bildirmək məqsədi ilə iĢlənmiĢdir. Alimin əsl 

adı Nemətullah bin Mahmud ġeyx Alvandır. Həm zahiri və həm də batini elm-

lərdə yaxĢı yetiĢmiĢ bir Ģəxsiyyət olan Naxçıvani, daha çox təsəvvüf, irfan isti-

qaməti və zəngin mənəviyyatı ilə tanınmıĢdır. Bu yolda dərəcəsi çox yüksək 

idi. Bununla bərabər, bu səviyyəsini gizləyib, təvazökarlıq nümayiĢ etdirirdi. 

Sadə yaĢamağı sevər, kasıblığı zənginlikdən üstün tutardı. Əxlaqı ilə xalqın 

sevgisini qazanmıĢ, Ģöhrəti hər tərəfə yayılmıĢdı. Naxçıvani hənəfi məzhəbinin 
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böyük alimlərindən, zamanın böyük övliyalarından biri kimi qəbul edilmiĢdir. 

Sufi Ģeyxi dərviĢin mənəvi atası sayılırdı. Ġslam aləmində bir çox məzhəblər və 

təriqətlər mövcuddur.  NəqĢibəndi təriqətinin Ģeyxi olan Nemətullah Naxçıvani 

sufi mütəsəvvüf müfəssiridir. O, Quranın bütün ayələrini təsəvvüfə görə izah 

edən ilk təfsir sahibidir. Onu da qeyd edək ki, Nemətullah Naxçıvani bu təfsiri 

özündən əvvəl yazılmıĢ heç bir təfsir kitabını oxumadan qələmə almıĢdır.  

Naxçıvani əsərlərini ya ərəbcə, ya da farsca qələmə almıĢdır. Naxçıvani-

nin ərəb dilində  qələmə aldığı və elm adamlarının yüksək qiymətləndirdikləri 

əsəri ―Hidayətul-Ġxvan‖ (―Dost-qardaĢlara yol göstərmə‖)dır. Bu risaləsində o, 

―vücud‖ və ―adəm‖sözlərini təhlil edərək adı çəkilən sözlərə farscada ―həst‖ və 

―nist‖, türkcədə ―var‖ və ―yox‖ deyildiyindən bəhs etmiĢdir. Digər əsərlərində 

olduğu kimi burada da müəllif ―vacibul-vücüd‖ məsələsini önə almıĢ və bu 

xüsusda fəlsəfəçilərin və kəlamçıların fikirlərini tənqid etmiĢdir (6, s. 13).  

―Hidayətul-Ġxvan‖ əsəri Naxçıvaninin düĢüncəsini, onun nə qədər dərin 

bilgiyə malik olduğunu ortaya qoyur. MəĢhur təsəvvüf aliminin bu əsərini tən-

qidi təsəvvüf kimi də qiymətləndirmək olar. Alim ―vacibul-vücud‖ mövzusun-

da fəlsəfə və kəlam alimlərinin görüĢlərini tənqid etmiĢdir. Bununla yanaĢı o 

həmçinin pul qazanmaq naminə doğru yoldan çıxan, xalqı talayan yalançı 

Ģeyxləri də tənqid atəĢinə tutmuĢdur. Rəngdən-rəngə girmədən öz iĢini vicdan-

la yerinə yetirən, elm, tövhid yolunda səbrlə çalıĢanlardan, heç kimin qınağına 

məhəl qoymayıb vicdanla öz iĢini görənlərdən Allah yolunda ürəyinin qanını 

axıdanlar deyə bəhs edir.  

Baba Nemətullah Naxçıvaninin ən qiymətli əsərlərindən biri də ―Əl- 

Fəvatihul-Ġlahiyyə val Məfatihul-Ğaybiyyə‖ adlı təfsiridir. Naxçıvani kitabın 

müqəddiməsində belə yazır: ―Bu təfsirdə bildirilən məlumatlar Allah Təalanın 

kəlamı olduğu üçün bu təfsiri Allah tərəfindən gələn bir ilhamla ―Əl-Fəvatihul-

Ġləhiyyə vəl-Məfatihul-Ğaybiyyə əl-Mudihətu lil -Kələmil-Quranniyyə vəl-

Hikəmil-Furkaniyyə‖ (―Qurani-Kərimin kəlmə və hikmətlərini açıqlayan qey-

bin açarları və ilahi fəthlər‖) adlandırmıĢdır (8, s. 424). Onun bu təfsiri Quran 

ayələrinin təsəvvüfi yöndən izah olunan və günümüzə qədər gəlib çatmıĢ ilk 

təfsirdir. Təfsirin müqəddiməsində müəllif vəhdəti-vücud baxımından mütləq 

varlığı və onun təcəllisinin görünüĢünü izah edərək müxtəlif Ģəkillərdə görü-

nən hər Ģeyin batinində hakkın olduğu fikrini geniĢ Ģəkildə izah edir. Həmçinin 

müqqədimədə kamil insan faktorunu da ortaya qoyur. Burada o həmçinin pey-

ğəmbərliyin və vəliliyin mənaları haqqında da geniĢ məlumat verir. Bununla 

yanaĢı, vücudi-mütləqin həm təkrarı olmadığını, həm də izah edilməsinin 

mümkün olmayacağını, bunu xüsusi zövq sahibi olan adamların hiss edə bilə-

cəklərini də bildirir. Naxçıvani hər surəni həmin surə haqqında məlumat verən 

bir xülasə ilə baĢlamıĢ, onun təfsirini verdikdən sonra isə buradan çıxarılan 

nəticəni əlavə etmiĢdir. Bundan baĢqa təfsirçi alim həmçinin surənin əvvəlində 

olan ―bismillah‖ sözünün, həmin surənin birinci ayəsi ilə olan əlaqəsini də izah 

edərk qeyri-adi bir təfsir ortaya qoymuĢdur. Ayələr arasındakı təfsirlər uzun-

uzadı deyil, əksinə qısa cümələrlə yazılmıĢdır ki, bu da onu daha oxunaqlı və 

baĢa düĢülən edir (6, s. 19). MəĢhur islam alimlərindən biri Süleyman AtəĢ 
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Baba Nemətullah Naxçıvaninin bu təfsiri haqqında belə demiĢdir: ―Qısa, axıcı 

və asan baĢa düĢülən bir üslubda yazılan, təfərrüata girmədən Allahın məqsədi-

nin nə olduğunu təsirli ifadələrlə ortaya qoyan, müfəssirin qəlbindən daĢan, 

Rəbbani füyuzatın əmələ gətirdiyi bir ümman olan bu təfsir yazıldığı gündən 

etibarən insanların marağına səbəb olmuĢdur. Ölkənin bir çox tanınmıĢ k-

itabxanalarında bu təfsirin nüsxələrinin olması da bunu sübut edir‖ (1, s. 226). 

Müfəssirin öz xətti ilə yazılmıĢ təfsirinin ikinci cildi Topqapı sarayında, 

üçüncü Sultan Əhməd kitabxanasında qorunur. 

Baba Nemətullah Naxçıvaninin digər bir qiymətli əsəri də Mahmud ġə-

büstərinin ―GülĢəni-raz‖ əsərinə yazdığı Ģərhdir.  Əsər fars dilində yazılmıĢdır. 

Tasköprüzadə bunu fars dilində yazılmıĢ mükəmməl bir Ģərh kimi qiymət-

ləndirmiĢdir. Baba Nemətullah Naxçıvani bu əsəri Ağ Ģəhərə köçdükdən sonra 

yazmıĢdır. Onun hicri-qəməri 905-ci ildə Ağ Ģəhərə yerləĢdiyi bildirildiyinə 

görə, əsərin orada yazılmasına aid fikirlər inandırıcıdır. Əsərin nüsxələri Ġstan-

bul (4, s. 63), Tehran ( 5, s. 1250-1251) və Berlində (3, s. 97) saxlanılır.  

والنعماني  ƏĢ-ġəqaiqul-numaniyyə‖ əsərinin müəllifi TaĢköprüzadə― الشقايق 

Baba Nemətullah haqqında  yazır:                                                                              

َااَ َت يير َت  ًَ َت عَعَالَاَت الشهْيخَت تَاتاَت نِْعَمةَت هللاَت َااَ َت َاحَموَت هللاَت عَعَالَاَت اْتاَااَت اْلرقعَت ى اَت اْلىناَت  ِمْنُيمَت اْلعَاِافَت تِاَّلله ًَ
قدَت ااةَت عَْرِسيعاَت ِلْ قُْعآِ َت اْلعَِظيمَت  ًَ َااَ َت ماثحعاَت فِ َت اْلعُ ٌُمَت العتانيةَت ًغعيقاَت فِ َت تَحعَت االسعااَت االلييةَت  ًَ نَرسوَت 

تََِلَت ُمَعاجعَةَت ل اراسيعَت ًأداجَت فِيِوَت منَت اْلَحقَائِقَت ًالدقائقَت َماَت يعجزَت َىنَت اداااياَت اثيعَت منَت النهاسَت َمَعَت الرصاحةَت 

َااَ َت ماٌطناَت تقصثةَت  ًَ َت ِىْندَت اى وَت  شعحَت ااابَت ا شنَت اازَت شعحاَت َمْقثٌُالا ًَ فِ َت ِىثَاَاعوَت ًالثَلغةَت فِ َت ععثيعاعوَت 

دفنَت تَياَت نٌاَت هللاَت عَعَالَاَت معقده ًَ عٌُفِّ َت  ًَ        آقَت شيعَت منَت ًاَليَةَت قعاما َت 

―Allah yolunda xidmət edən ariflərdən biri, dərviĢlik və sufiliyin fəxri olan Ba-

ba Nemətullah özünü xalqdan gizlədirdi. O, rəbbani (ilahi) elmlərdə dərin bili-

kli olmuĢdur. O, Quranın digər təfsirlərinə müraciət etmədən ona təfsir yazmıĢ, 

orada bir çox Ģəxslərin dərk etmədiyi incəlikləri və həqiqətləri fəsahətli ibarə-

lər və bəlağətli ifadələrlə aydınlaĢdırmıĢdır. ―GülĢəni-raz‖ əsərinə təsəvvüf tə-

riqəti əhlinin hüsn-rəğbətini cəlb edən bir izah yazmıĢdır. O, Qaraman vilayəti-

nin Ağ Ģəhərində yaĢamıĢ, orada vəfat etmiĢ və o  Ģəhərdə də dəfn edilmiĢdir. 

Allah onun məbədini nurlandırsın‖ (9, s. 214).            

Baba Nemətullah Naxçıvani hər zaman böyük mütəsəvvüf alimlərə pə-

rəstiĢ etmiĢdir. Bunlardan Əbu Yəzid Əl-Bistami, Muhyiddin Ġbnul Arabi, Sul-

tanul-Arifini və baĢqalarını misal göstərmək olar. Naxçıvani Muhyiddin Ġbnul 

Arabinin ―Fususul-hikəm‖ (―Hikmətin qiymətli daĢları‖) adlı əsərinə haĢiyə və 

əlavə yazmıĢdır. Əsərlərindən anlaĢılır ki, Baba Nemətullah Ġbnul-Arabi tərəf-

darı olub və onun vahdətul-vücud haqqınakı fikirlərini mənimsəmiĢdir.  

Görkəmli alim, hər kəsin sevdiyi və hörmət elədiyi bir Ģəxsiyyət olan 

Baba Nemətullah Naxçıvaninin həyatı və yazdığı kitablar haqqında çox danıĢ-

maq olar. Bu məqalədə onun həyat yoluna və əsərlərindən bəzilərinə qısa nəzər 

saldıq.  
 

ƏDƏBĠYYAT 
 

1. AteĢ S. ĠĢari Tefsir Okulu. Ġstanbul: Yeni Ufuklar NeĢriyat, 1998,  360 s.   



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

144 

2. Algar H. NakĢibendilik. Ġstanbul: Ġnsan Yayınları, 2013, 512 s. 

3. Eilers W. Heinz W. Persische Handschriften Teil 1′ Verzeichnis der 

Orientalischen Handscriften in Derctschland Bd. 24/. Wiesbaden, 1968. 

4. Kurt Y. Nimetullah Nahçıvani ve Tasavvufi tefsiri. Samsun: On dokuz 

Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Ġslam Bilimleri Ana-

bilim Dalı, 1998, 108 s. 

5. Munzevi A. Fihristi-i Nushaha-yi Xatti-yi Farsi. Tahran, 1349 h.Ģ (1970),  

II c, 1260 s. 

6. Musakhanov O. Hidayetul-Ġhvan. Sufilerin Kelamcıları ve Felsefecileri 

EleĢtirisi. Ġstanbul: Ġlkharf Yayınevi, 2012, 96 s.  

7. Tosun N. Osmanlı Dönemi Sufilerinin Fars Dili ve Literatürüne Katkıları 

ve Bir Örnek Olarak Baba Nimetullah Nahçivaninin ġerh-i GülĢen-i Razı. 

Erzurum: EKEV Akademi Dergisi, 2005, 108 s. 

8. Uludağ S. ĠĢari Tefsir. Diyanet ĠĢleri Ansiklopedisi. Ġstanbul, 2003, XIII c., 

535 s. 

َت –هَت 0931اَاِبَت العََعتِ ،َت ِعَت َزادَه.َت الشهقَائُقَت النُّْعَماِنيهِةَت فِ َت ُى َماِءَت الدًلِةَت العُثَْمانِيِة.َت تَْيُعًْت:َت ِلدَاِاَت الكَتِ پَتْ طاثْكَتُ  .9

ص.َت 121م،َت 0391  
 

РЕЗЮМЕ 

                                   КУБРА ВАЛИЕВА, НИДЖАБАТ ИСЛАМОВА 

БАБА НЕЙМАТУЛЛА НАХЧЫВАНИ И СУФИЙСКИЕ  

ВЗГЛЯДЫ В ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

Нахчыванская земля очень богата великими личностями, гениями, 

учеными и населением с суфийскими взглядами. Помимо известных и 

прославившихся своей популярностью, есть также много малоизвестных 

ценных личностей. Эти личности, проживающие и за рубежом и на 

родине, являются духовными богатствами и духовными хранителями 

регионов, в которых они живут, а также нашей страны. Одной из этих 

личностей является Нейматулла бин Махмуд Шейх Алван, известный 

псевдонимами Шейх Алван, Альван аль-Агшахри, Баба Нейматулла и 

Султан Нейматулла.Нахчивани,  внутренне и внешне хорошообученный 

науками, как хорошая личность, больше всего прославился просветит-

ельским направлением и великой духовностью. В статье рассказывается о 

жизни, творчестве и мистических встречах Бабы НейматуллыНахчивани. 

Ключевые слова: Баба Нейматулла Нахчивани, Аль-Фаватихул-

Илахия аль-Мафатихул-Гайбия, Хидаятул-Ихван, Суфизм, Белый город. 

 

SUMMARY 

                                KUBRA VALIYEVA, NIJABAT ISLAMOVA 

BABA NEMATULLAH NAKHCHIVANI AND SUFISM VIEWS  

IN HIS WORKS 

The Nakhchivan land is very rich in terms of having great personalities, 

geniuses, scholars, and sufistic people. Apart from those who are famous for 

their popularity, there are also many valuable personalities known to little. 
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Those who lived in foreign countries and in the homeland are the spiritual 

riches and spiritual guides of the regions where they live and our country. One 

of these personalities is Nematullah bin Mahmud Sheikh Alvan, known as 

Sheikh Alvan, Alvan al-Aghshahri, Baba Nematullah, NematullahSultan. 

Nakhchivani who is a well-trained person in both intrinsic and extrinsic 

sciences is known for his great spirituality mostly in Sufism and wisdom 

directions. The article deals with the life, creativity and sufisticviews of Baba 

NematullahNakhchivani. 

Key words: Baba NematullahNakhchivani, Al-Fawadi-il-ilahiyyah al-

Mafath al-Ghaybiyyah, Hidayatul-Ihvan, Sufism, White city. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Əbülfəz Amanoğlu Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

146 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2018, № 3 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2018, № 3 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2018, № 3 

 

QUMRU ġƏHRĠYAR (QULĠYEVA) 

AMEA Folklor Ġnstitutu  

nevayi-qumru@rambler.ru 
 

“EDĠGEY” DASTANIIN VARĠANTLARININ SÜJET TĠPOLOGĠYASI 
 

 ―Edigey‖ dastanı tarixdə Noqay Ordasının formalaĢdığı dövrü özündə 

əks etdirən zəngin folklor nümunəsidir. Dastanın 36-dan çox variantı mövcud-

dur. Biz dastanın təkcə noqaylara aid 14 variantını əldə etmiĢik. Dastanın istər 

süjet, istərsə də motivlərinə görə bir-birindən fərqlənən Kazan tatarlarına, 

baraba tatarlarına, Sibir tatarlarına, Krım tatarlarına, Dağıstan tatarlarına, 

noqay tatarlarına, dağlı tatarlara (Qaraçay-Malkar), Altay tatarlarına, Volqa 

tatarlarına və Volqaboyu tatarlara aid variantları da var.  

―Edigey‖ dastanı əsasən tatar, qaraqalpaq, qazax, noqay, baĢqırd, dağlı 

Altaylar və s. variantları var və bu məqalədə onların haqqında az da olsa, 

məlumat veriləcək, süjetlər arasında müqayisələr aparılacaqdır. 

Açar sözlər: variant, süjet, tipologiya, dastan 
 

Yazılı mənbələrdə XVI əsrdən etibarən rast gəlinməsinə baxmayaraq, 

ədəbiyyatlarda ―Edigey‖ dastanının XIX əsrdən etibarən geniĢ və ciddi tədqiq 

olunduğunu müĢahidə edirik. Elə təkcə XIX əsrin sonlarında dastanın 15 baĢqırd 

variantı qeydə alınmıĢdır. Dastanın daha dolğun ənənəvi poetik formasında 

əlyazma variantı isə 1762-ci ilə aiddir. Bu, tatar variantıdır və təxminən 7000 

misradan ibarətdir. Fatıx Urmançe yazır ki, ―tatar xalq yaradıcılığının janrları 

arasına ―Edegey‖ kimi irihəcmli əsər yoxdur‖ (21, 14). 

Biz dastanın təkcə noqaylara aid 14 variantını əldə etmiĢik. Bunlar A.Si-

kaliyevə (―Edige‖), A.Xodzkoya (―Adıga‖), Ç.Vəlixanova (―Edigey‖), P.Me-

lioranski və Ç.Vəlixanova (―Edige biy‖. Əvvəlki variantlarla bu fərqli variant-

lardır.), V.Radlova (―Ġdege biy‖), H.Semenova (―Murza Edige‖), M.Osmanova 

(―Toktamıs қandı xiқaeti‖), Ġ.Berezinə (―Toktamıs xan xiқaeti‖), S.Çağataya 

(―Ädigä Efsanesi‖), A.Canibekova (―Edige yırı‖), Ənvər və Nedrət Mahmu-

dovlara (―Edege batir‖), T.Akmanbetova (―Edige‖), Ġ.Kapayevə (―Edige‖) və 

rus dilinə bədii tərcümə edən F.Sidaxmetovaya aid variantlardır. P.Melyorans-

ki Ç.Vəlixanov variantının əvvəlinə yazdığı ön sözdə deyilir ki, ―kifayət qədər 

tam və tarixi faktlara daha yaxın versiya, hələ ki, yalnız noqaylar arasından 

toplanmıĢdır‖ (24, 14). 

A.Sikaliyev yazır ki, o, dastanın noqay variantını ―Qaraçay-Çərkəzin 

Adıge-Xabl rayonunun Ġkon-Xalk (ToxtamıĢın keçmiĢ aulu) aulundan 1968-ci 

ildə noqay əsilli məĢhur yırau Haci-Ġsxak Kumukovdan yazıya almıĢdır. O isə 

bu dastanı 1905-ci ildə Kanqlı aulundan olan noqay müğənnisi Arslan ġaban 

oğlundan‖ (23, 242) eĢitdiyini deyirdi.  
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Dastanın A.Xodzko variantında müəllif ―Koroğlu‖ya həsr etdiyi kitabın 

―HəĢtərxan tatar nəğmələri‖ adlı bölümün ön sözündə yazır: ―Bu variantı mənə 

1830-cu ilin qıĢında HəĢtərxanda olarkən Ali bəy ġarapov söyləmiĢdir. Gözəl 

alim və öz dilini mükkəmməl bilən bu Ģəxs mənə mətni söz-söz izah edərək və 

Ģərhlər verərək fars dilində tərcümə etməyə yardım etdi və mən dastanı onun 

diktəsi ilə yazıya aldım. Sonradan mənə məlumat verdilər ki, bu variant rus 

dilinə tərcümə olunaraq Krım Ġpəkçilik fabrikinin inspektoru cənab Von Köp-

penə göndərilmiĢ və o da bu mətni nəĢr etdirmək arzusundadır. Mən bu haqda 

heç bir zaman heç bir yerdə eĢitmədiyimdən öz kitabımda Ali bəydən və onun 

yıraularından topladığım variantı yayınlayıram‖ (15, 347-348). Biz də alimin 

məlumat verdiyi bu variantın hansı olduğunu müəyyənləĢdirə bilmədik. Qeyd 

edək ki, o, bunu ən böyük variant hesab edir.  

Ç.Vəlixanova aid variant N.Veselovski tərəfindən ―Cir (jır – Q.ġəhriyar) 

Edige. Ç.Vəlixanovun tərcüməsi‖ adı ilə V.Qriqoryevin sənədləri arasından 

aĢkarlanmıĢdır. Bu əlyazmaların onun sənədləri arasına necə düĢdüyü haqda 

N.Veselovski heç bir məlumatının olmadığını yazır: ―Bu kiçik dəftərçədə 

aĢağıdakı baĢlıq yer alır: ―Джиръ Эдигеii. Переводъ Чокана Валиханова‖. 

Bu yazı qırğız mətni ilə birlikdə V.V.Qriqoryevin kağızları arasından tapılmıĢ-

dır, lakin hansı Ģəraitdə Vəlixanovun əlyazması onun əlinə keçmiĢdir, mən 

bilmirəm‖ (28, 265; 26, 65).  

Ç.Vəlixanov və P.Melyoranski variantı isə orijinal mətndir. Burada ilk 

dəfə Baba Tuklas ġaĢlı Əzizin atası Baba Umerdən (Ömərdən) bəhs edilir. 

P.Melyoranski bu variantı alimin ölümündən sonra onun arxivindən aĢkarlamıĢ 

və sonradan bu əlyazmanı hazırlayaraq nəĢr etdirmiĢdir. ―Vəlixanov-Melioran-

ski variantı ilk tam variant hesab olunur‖ (24; 26, 72) və ona görə də əbəs yerə 

V.Jirmunski onu ―arxetipə yaxın‖ (26, 72) hesab etmirdi. 

V.Radlov Krımdan dastanın dörd variantını toplamıĢdır. Onların içərisin-

dən ―Ġdege bi‖ (17) variantını V.Jirmunski digərlərinə nisbətən ―tam, yaxĢı 

mühafizə edilmiĢ‖ və ―etibatlı tarixi mənbə‖ (26, 108) hesab edir.  

N.Semenov variantı isə özünəməxsusluğu ilə digər variantlardan xüsusilə 

seçilir. Dastan baĢdan ayağa qədər, ahəngdar müsiqi ilə müĢayət olunur, onun 

nəzmlə söylənən hissələri isə dastanda çoxluq təĢkil edir. N.Semenov özü 

―Murza Edige‖ dastanının ön sözündə yazır ki, ―Edige haqqında nəğmələrdə 

əsl poeziya nümunələri əks olunur. Bunun özünəməxsus Ģeir üslubunun, Asi-

ya-monqol və ya Turan poeziyası olmasına baxmayaraq, Ģeir kimi estetik 

cəhətdən kamil insanın anlamasına və dəyərləndirilməsinə yetərlidir. Mən ina-

nıram ki, göstərilən mahnılar, xüsusilə də onların tarixi əhəmiyyəti və Ģeirləri 

bəzi dünya ədəbiyyatı abidələri arasında müəyyən bir yer hüququ qazanmaq 

üçün kifayətdir‖ (20, 416). 

M.Osmanov da dastanın bir neçə noqay variantını toplamıĢdır, lakin 

1883-cü ildə nəĢr etdirdiyi ―Noqay və kumık mətnləri antologiyası‖ əsərində 

özünün ən çox xoĢuna gələn variantı tərcümə edərək çap etdirmiĢdir. 

P.Melyoranski bu əsərin ―ToxtamıĢ xanın hekayəsi‖ bölümündəki ön sözündə 

onu tənqid edərək yazır ki, ―tipik səhvlər və tərcümənin qüsuru mətndə bütün 
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detalların aydın olmasına icazə vermir, çox təəssüf ki, bu, ən tam və maraqlı 

versiyalardan biridir‖ (13, 32). Üstəlik qeyd edək ki, bu mətn, həqiqətən də, 

toxunulmadan olduğu kimi nəĢr edilsəydi, noqaylarla bağlı daha maraqlı 

məqamların və bilgilərin sahibi ola bilərdik. Bu, dastanın yeganə nüsxəsidir ki, 

burada Edigeyin oğlu Nuradin yox, Kor Adildir. 

Saadət Cağatay isə özünün topladığı variantın dilinin ―Krım-tatar, yəni 

noqay türkcəsi ilə‖ Türkiyə türkcəsinin qarıĢıq olduğunu yazır. Buna baxmaya-

raq, qeyd edir ki, ―ümumiyyətlə, xalq ədəbiyyatı nümunəsi kimi, o, dəyərli bir 

əsərdir və tarixi cəhətdən Xarəzmdən Ankaranın qapılarına qədər yayılmıĢ ən 

maraqlı abidələrdən biridir‖ (14, 243; 10, 368). O, bu variantı Hacı Osman 

Ataoğlundan toplamıĢdır. 

A.Canıbekov variantı özünün sözlərinə görə, ―1922-ci ildə yarımçıq Ģəkil-

də Kobanın ġabaz aulunda Aji-Davit Kudaynet söyləmiĢdir. Dastanın tam vari-

antını isə Karanoqay Aji-Molla Nuqman oğlunun dilindən 1926-cı ildə yazıya‖ 

(2) almıĢdır. Bu variant ilk dəfə ―Эдиге. Ногайская эпическая поэма‖ (26) 

kitabında çap olunmuĢdur. 

Ənvər Mahmut və onun arvadı Nedret Mahmudun variantı isə xüsusi poe-

tik ifadələri ilə dastanın bütün variantlarından seçilir. Onlar Qara dəniz sahil-

lərindən 1958-ci ilə qədər topladıqları folklor materiallarını Rumınyada silsilə 

Ģəklində nəĢr etdirmiĢlər. ―Bozcigit‖ külliyyatına daxil olan ―Adil Soltan‖, ―Ay-

sıl ulı (oğlu) Axmet batır‖, ―KozıkorpeĢ pen (-la) Bayansılu‖, ―Er Tarqıl man 

(ilə) Yuldızxan‖ və s. dastanlarla yanaĢı, ―Edige Batır‖ dastanı (4) da yer alır.  

Ġ.Kapayev variantı isə müəllif tərəfindən bədii müdaxilələrə məruz qalıb. 

Buraya A.Canıbekovun variantından bəzi hissələri əlavə edərək yırav Kuray 

Luknamovun və yazıçı Suyun Kapayevin yardımı ilə dastanı bədiiləĢdirib və 

uzun sürən qadağalardan sonra ―Edigey‖ dastanının 600 illik yubileyi münasi-

bəti ilə (25) çap etdirmiĢdir. F.Sidaxmetova variantı da elə Ġ.Kapayevin vari-

antı ilə bənzərdir. Bu variant da bədii müdaxilələrə məruz qalıb və rus dilində 

ilk bədii tərcümə hesab olunur. Bu variant da dastanın 600 illik yubileyi 

münasibəti ilə (27) çap olunmuĢdur. 

Dastanın qırğız variantını Q.Spasski ―Сибирский Вестник‖də (1820 г., ч. 

X, стр.189-204) çap etdirmiĢdir. ―Bu, çox qısa, yarımçıq, qarmaqarıĢıq bir versi-

ya idi və demək olar ki, heç bir Ģeir parçası yox idi‖ (19, 375-376). V.Radlovun 

―Образцов народной литературы тюркских племен‖ əsərinin dördüncü cil-

dində isə üç ayrı Sibir variantları alman dilinə tərcümələri ilə birlikdə (s.27-45; 

s.127-136; s.195-204) yer alır. 

Keneges Allambergenov dastanın qaraqalpaq variantları arasından ―eң 

кѳркем варианттар‖ı (ən önəmli variantları) ―Ərpolad jırau, Öteniyaz jırau, 

Jumabay jırau Bazarov variantlarını‖ (3, 3) hesab edir.  

Kalli Aymbetov dastanla bağlı məlumat verərkən onun bütün variantla-

rından söz açmıĢ və bildirmiĢdir ki, dastanın ―hər variantı orijinallığı ilə seçilir 

və mənsub olduğu xalqın özünəməxsus xüsusiyyətləri və mədəniyyətini əks 

etdirir. Edigey haqqında əfsanələr özündən əvvəlki və sonrakı qazax epik 

mədəniyyətinin qırx qəhrəman soy siklini birləĢdirir‖ (6, 6). 
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Türkmənlər arasında bir də süjet xətti, dastanda baĢ verən hadisələr, per-

sonajlar, hadisələrin cərəyan etdiyi coğrafi ərazilər ―Edigey‖ dastanı ilə üst-üs-

tə düĢən ―Tulumbiy‖ dastanı var ki, onu da K.Rayxl ―Edigey‖ dastanı ilə ―qo-

hum‖ (9, 53) adlandırır. Burada Tükli Aziz dağlarda və çöllərdə gəzən övliya, 

Saçlı Aziz isə Qaf dağındakı pərilərin padĢahıdır. Dastanın süjeti ―Edigey‖ 

dastanında olduğu kimi davam edir. Sonda ToxtamıĢ xan Aytgeldini özündən 

sonra taxtın varisi elan edir. Yakup Sarıkaya yazır ki, ―Tulumbiy‖ dastanının 

qəhrəmanı Aytgeldinin adının ―Edige‖ dastanının qəhrəmanı Edigeyin dəyiĢ-

miĢ Ģəkli olduğu çox aydın Ģəkildə görünür (Edige–Aydıga–Aydeke–Aytgel-

di)‖ (10, 148).  

MənĢə və mövzu baxımından dastanın variantları ilk baxıĢdan oxĢar 

görünsə də, əslində fərqli cəhətləri də az deyil. Variantların birində Edigey 

Kutlu Kayanın oğludur. Kutlu Kayanın atası isə Baba Tuklas ġaĢlı Əzizdir. 

ToxtamıĢ xanın quĢçusu olan Kutlu Kaya onun tüklü ayaq laçınının yumurtasını 

ġah Timur xana verdiyinə görə xanın qəzəbinə düçar olur. Xan Kutlu Kayanın 

baĢını kəsəndən sonra onun pəri qızından olan qundaqdakı uĢağını da öldürməyi 

əmr edir. Dostu Cantemir nə qədər edirsə, xanı fikrindən döndərə bilmir və bu 

zaman özünün qundaqdakı oğlu Kobogillə Kutlu Kayanın oğlunun yerini 

dəyiĢdirir və xanın cəlladları uĢağı öldürürlər (tatar variantı) (5).  

Krım-tatar variantında da Edigeyin atasının Qutluqaya, noqay variantın-

da Kutlu Kaya, Rumınyada yaĢayan türklər arasından toplanan variantda Kaya 

bəy, M.Aleynikov QƏXTMT-da çap etdirdiyi variantda isə Kutlukay olduğu 

göstərilir.  

Dastanın qaraçay-çərkəz variantında isə Edigey möcüzəli Ģəkildə dünya-

ya gəlir. Onun atası haqqında heç bir məlumat verilmir. Qaraqalpaq variantın-

da isə Edigey Baba Tükli Əziz Kubır adlı övliyanın pəri qızından dünyaya gə-

lən övladıdır. Əlimizdə olan dörd qaraqalpaq variantlarının (Kallı Aymbetov, 

Kalbay Kayratdinov, Jumabay Bazarov, Ġvan Belyayev) hər birinin giriĢ hissəsi 

eyni süjetə sahibdir (irəlidə ətraflı göstəriləcəkdir), yalnız ikisi nəsrlə, ikisi isə 

nəzmlə baĢlayır. 

M.Aleynikov QƏXTMT-da çap etdirdiyi variant isə fərqli nüsxədir. Ġxti-

sarla verilmiĢ bu variantda göstərilir ki, ―bir gün meĢədə ov ovlayarkən Kutlu-

kay azır və orada gecələməli olur. O, ocaq qalayıb oturur. Birdən cəngəlliklərin 

arasından xıĢıltı səsi eĢidir və onu vəhĢi heyvan sayaraq silahına əl atır. Bu 

zaman cəngəllikdən iki bədheybət varlıq çıxır. Kutluqay atəĢ açır və onlar yeni-

dən cəngəlliyə qayıdırlar. Səhər o, qarın üzərində qan ləkələri və Albastının 

izlərini görür və öz qurbanının arxasınca gedir. Cəngəlliklə bir xeyli getdikdən 

sonra Kutlukay, nəhayət, bir qayaya rast gəlir və görür ki, Albastı orada oturub 

ölmüĢ əri Aqaç-Anqlının (Albastının ərini belə adlandırırlar) cəsədi üzərində 

ağlayır. Albastı ovçunun gəldiyini duyub ondan ərini basdırmağına yardım 

etməsini xahiĢ edir. Ərini basdırandan sonra Albastı onunla evlənməsini təklif 

edir, əksi təqdirdə o, bütün ömrü boyu onu dəhĢətli intiqam hissi ilə təqib 

edəcəyini deyir. Kutlukay öz aulunda yaĢamaq Ģərti ilə onunla razılaĢır. Albastı 

da öz növbəsində onun sağ qolunun altına baxmaması üçün and içdirir. Onlar bir 
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müddət birlikdə yaĢadıqdan sonra Kutlukay andını pozaraq Albastının qolunun 

altına baxır. Bunu hiss edən Albastı onun bu hərəkətinə görə ölməli oduğunu, 

lakin bətnində uĢaq olduğuna görə onu bağıĢladığını deyir. Qız olsa, özü 

saxlayacağını, oğlan dünyaya gəlsə, ona verəcəyini bildirir. Bayram günlərinin 

birində, Ģər qarıĢanda camaat aulun yolunda uzaqdan bir Albastı görürlər. Hamı 

qorxub qaçır, Kutlukay isə onun niyə gəldiyini anlayır. O, Albastıya yaxınla-

Ģanda Albastı uĢağı yerə qoyaraq onu ―Edigey‖ adlandırdığını deyir. Kutlukay 

uĢağı götürür, onu tərbiyə edri. UĢaq da sürətlə böyüyərək Ģücaətlər göstərir və 

onun Ģanı noqay tayfasından uzaqlara yetiĢir. Knyazlar, hökmdarlar onunla 

dostluq əlaqələri qurmağa çalıĢırlar‖ (16, 7-9). 

Dastanın qazax variantlarından birində ToktamıĢ Hanın Kuvkanat adlı 

quĢuna baxmaq üçün gələn xan oğlu Kuttıkıya atasının köhnə dostlarından 

birinə gizlicə bu quĢun yumurtalarından birini göndərir. Bundan xəbər tutan 

ToktamıĢ xan Kuttıkıyanın baĢını vurdurur ve arvadının dünyaya gətirəcəyi 

uĢağı götürmək üçün gözləyir. Kuttıkıyanın arvadı ToxtamıĢın adamlarına yeni 

doğulan itin balasını verir, öz uĢağını isə öz yurduna göndərir. Qədim yurda 

gedən uĢağın xan soyundan olduğunu anlayan ailə ona Edige adını verir. 

ToktamıĢ xan bu uĢağı yanına çağıranda onun yerinə ailə öz uĢaqlarını göndə-

rirlər ki, xan soyu Edige vasitəsi ilə davam etsin. BaĢ verənləri öyrənən Edige 

ToktamıĢ xanın yanındakı qırx igiddən biri ilə dost olur və ailəsinin intiqamını 

almaq üçün mücadilə edir (7, 39). 

Hansı Ģəraitdə və nə Ģəkildə doğulmasından asılı olmayaraq bütün vari-

antlarda Edigeyin uĢaqlığı eyni Ģəkildə keçir: qəhrəman çox kasıb Ģəraitdə ya-

Ģayır (bəzi variantlarda onu ya çobana, ya ilxıçıya, ya da qoca qarıya verirlər), 

çoban olur, dostları onu Ģah seçirlər. ToxtamıĢ xanın vəziri və vəkili onların 

yanından keçəndə Edigey onlara ayağa qalxmamağı tapĢırır. ToxtamıĢ bunun 

səbəbini soruĢanda Edigey ―böyükləri görəndə ayağa qalxarlar, siz iki nəfərsi-

niz, biz isə çoxuq. Bizim yaĢımızı sayın, biz sizdən böyükük‖ deyir. Bundan 

sonra vəzirlə vəkil ona bir neçə sual verərək imtahana çəkirlər. Edigeyin ağıllı 

və hazırcavab olması onları təəccübləndirir. Saraya qayıdaraq baĢ verənləri 

xana danıĢırlar. ToxtamıĢ xan Edigeyi sarayın dəvət edir və onun müdrikliyinə 

və haqırcavablığına heyran olur. Xan ona ilxısına baxmağı təklif edir, Edigey 

də qəbul edir. Ərtafdakılar zaman keçdikcə xanın Edigeydən çəkindiyini hiss 

edirlər. Arvadı ToxtamıĢ xana deyir ki, Edigey içəri girəndə sən yerindən 

tərpənirsən, bunu sübut etmək üçün onun ətəyini oturduğu döĢəkcəyə sancaq-

layır. Edigey içəri girəndə xan dikəlmək istəyir, lakin sancaq ona mane olur. 

Xan bu olanlardan təĢviĢə düĢür (noqay variantı) (1). BaĢqa bir variantda isə 

ToxtamıĢ xan arvadı Tulay xanımın bu gənc oğlana aĢiq olacağından qorxub 

onu təqib etməyə baĢlayır. 

Variantların bir çoxunda (tatar, baĢqırd, qazax və s.) Edigey baĢına dəstə 

toplayaraq dağlara çəkilir. BaĢqa bir variantda onun xandan qaçmağına dostu 

Anqus yardım edir (Ktım-tatar, noqay və s. Hətta bəzi noqay variantında dostu 

Canbay – Yanbay yardım edir). Onu tutmaq üçün xan qırğızlardan Omruk-

Teymuru, Krımdan Qara Xocanı, qıpçaqlardan Centay Kussunu, keneges tay-
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fasından Kobanın oğlu Canbayı arxasınca göndərir, lakin batırlar əliboĢ geri 

dönürlər. Bu zaman Canbay uzaqgörən jırav Sıbıranı gətirməyi təklif edir.  

Sıbıra obrazı da dastanın bütün variantlarında eyni missiyanı, müdrük-

lük, uzaqgörənlik missiyasını yerinə yetirir. Sıbıra gəlib ToxtamıĢa deyir ki, o 

ağdərili oğlandan əl çək, onu izləmə! O, sənin yurdunu dağıdacaq, baĢını əzə-

cək, arvadına sahib olacaq, taxtında oturacaq. ToxtamıĢ bu qoca ahılın sözləri-

nə məhəl qoymur. Sonda Sıbıranın dediyi kimi olur, Edigey taxta çıxır. BaĢqa 

variantda Sıbıranın dilindən deyilir: ―O, xan Edigeydir, baĢqa adı ġaabuddin 

Ģeyxdir! O, xalqın knyazıdır!‖ ―Nəsli onun Əbubəkr Sıddıkdır. Çaçlı Aziz, 

Batır-kaya, Bor-kaya, Kadır-kayadır. Qorxulu Kutlu-kayanın oğludur. Yasau 

biy adlanan Xoca Ahmedin duaları ilə doğulandır. Bax o budur!... Mən bunu 

bilirəm... və bildiyim üçün də mən qorxuram, qorxuram!...‖ (20, 139). 

Qazax variantlarından birində Edigey ToxtamıĢ xanın yanından qaçıb 

ġatemir xana (qaraqalpaq variantında Timur bəyə) sığınır. Onun qızını qaçıran 

Kabardı Alıpın (qaraqalpaq variantında Alıp Baba Kara Tiyin) əlindən xilas edir 

və onu öldürür. Kabardı Alıp öləndə Edigeyə deyir ki, mən sənin Pəridən olan 

qardaĢınam. Qaraqalpaq variantında anaları bacı idi. O, öləndə Edigeyə deyir ki, 

―mən səni noqaya xan edəcəkdim, sən nə etdin?!‖ Tatar variantında isə Kara 

Tiyin Edigeyə hər ikisinin pəri uĢaqları olduğunu deyir və əlavə edir ki, ―sən 

öz ağanı öldürdün, bundan sonra yalnız qaldın‖ (5, 93). Edigey geri dönüb 

ġatemir xanın qızını alır və ondan Nuradin adlı oğlu olur. Oğlu böyüdükdən 

sonra atası ilə birlikdə ToxtamıĢ xanın üstünə hücum edirlər. Ata ilə oğul burada 

ToxtamıĢın qızlarının qurduğu tələyə düĢür, aralarında konflikt yaranır. Nuradin 

atasını elindən-obasından qovur, ToxtamıĢın qızı ilə evlənir. Bir müddətdən son-

ra səhv etdiyini anlayıb atasının yanına qayıdır, onu yurduna gətirir və Toxta-

mıĢın qızlarından biri ilə evləndirir (noqay variantı) (1). Qaraqalpaq variantının 

sonunda isə Timur bəy Edigeylə ToxtamıĢı barıĢdırır, Volqa çayının bir tərəfini 

Edigeyə, o biri tərəfini isə ToxtamıĢa verir. ToxtamıĢ Edigeyin ərazilərinə yürüĢ 

edib xalqı talan edir. Bundan qəzəblənən Edigey ToxtamıĢın üstünə hücum edir 

və onu öldürür. Dastanın bir çox variantları, məsələn, qazax, tatar, noqay, çərkəz 

və s.-də dastan Edigeyin ToxtamıĢı öldürməsi ilə sona yetir.  

Dastanın qazax variantlarının birində Edigeyin ToxtamıĢın qoĢunlarına 

məğlub olacağını görən Mıskal Peri onu qanadlarına alıb otluğun içində gizlər-

dir. ToxtamıĢın adamları Edigeyin öldüyünü sanıb gedirlər. Sonra Edigey Mıs-

kal Peri ilə evlənir və ondan Nuralı xan adlı oğlu olur (12, 117-130). Qeyd 

edək ki, bu, Edigeyin pəri qızla evləndiyi yeganə variantdır. 

Kabardin-balkar və çərkəzlərdən toplanan nağıl variantı dastandakı ənə-

nəvi süjeti ilə üst-üstə düĢməsinə baxmayaraq, nağılçılıq ənənəsindən doğan 

fərqli cəhətləri də az deyil. ―Xan Santemir və xan ToxtamıĢ‖ (22, 175-182) ad-

lı nağılda Edigey Edic, Barkaya Balkıya, Kutlukaya Kutlin, ġahtemir Santemir 

olaraq adlandırılır. Dastanda ToxtamıĢ xanın laçın quĢunu Santemir kələkbaz-

lıqla ələ keçirdiyi üçün ToxtamıĢ xan öz qoĢununa Santemirin yurdunu talan 

edib yeni doğulan bütün uĢaqları qılıncdan keçirməyi əmr edir. Santemir xan 

qaçır. O zaman orada yenicə möcüzəli Ģəkildə oğlan uĢağı dünyaya gətirən 
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qadın oğlunu qonĢu kənddə qoca bir kiĢiyə verir. KiĢi də onu gizlədərək özü-

nün yeganə, amma ağlı zəif oğlunu ToxtamıĢın ordusuna öldürməyə verir. Be-

ləliklə, Edic sağ qalır. O, sürətlə böyüyür və ToxtamıĢın sarayına ona qulluq 

etmək üçün yollanır. ToxtamıĢın onu öldürmək cəhdini duyanda isə qılıncı 

çəkib onun baĢını kəsir. Sonrakı hadisələr dastanın digər variantlarında olduğu 

kimi davam edir. Burada bir ayrı motiv də Edigeyin uzaqgörənliyi və qeybdən 

xəbər verməsidir. O, qoyunun bel sümüyünə baxaraq düĢmən ordusunda nə 

baĢ verdiyini xəbər verir. Geri dönərkən isə döyüĢməkdən əldən düĢən ordusu-

na nə qədər gücləri çatırsa, özləri ilə daĢ götürmələrini tapĢırır. Əldən düĢən 

ordudan bəziləri onun sözlərinə əhəmiyyət vermədən yurdlarına tez qayıtmağı 

düĢünürlər, lakin bəziləri ən ağır daĢları sürüyüb gətirməyə müvəffəq olurlar. 

Yurdun sərhəddinə çatanda daĢları yerə atıb yurtlarına gedirlər. Səhər açılanda 

isə gətirdiklərinin qızıl olduğunu görürlər. Edic Santemirin yanına gedib Tox-

tamıĢın ordusunu darmadağın etdiyini deyir, onun qızı ilə evlənib Ģad-xürrəm 

ömürlərinin sonuna qədər yaĢayırlar. 

Dastanın Rumınya türkləri (29) arasından toplanan variantı da nağıl mo-

tivləri ilə zəngindir. Kaya bəy adlı bir nəfər meĢədən dovĢan ovlayıb arvadına 

tapĢırır ki, onu biĢirsin, axĢam evə gələndə yeyər. DovĢan biĢəndən sonra evə 

qoca bir adam gəlir və Kaya bəyi soruĢur, ac olduğunu deyir. Qadın biĢirdiyi 

yeməyi onun qarĢısına qoyur və qoca yeməyin hamısını yeyir. Kaya bəy geri 

dönüb yemək istəyəndə qadın baĢ verənləri ərinə nəql edir və qazanı gətirib 

ona göstərəndə yeməyin hamısının qazanda olduğunu görürlər. Kaya bəy cəld 

qoca getdiyi tərəfə qaçır, gəlib qocaya çatır. Qoca ona yemək yedikdən sonra 

―süfrəniz bol olsun, yoxsulluq görməyəsiniz deyə dua etdim‖ deyir. Kaya bəy 

də ona yalvarır ki, övladımız yoxdur, onun üçün də bizə yardım et deyir. Qoca 

heybəsindən bir alma çıxarıb ona verir və yarısını özü, yarısını da arvadının 

yeməsini tapĢırır. Onlar qocanın dediyi kimi də edirlər. Bir müddətdən sonra 

qadın hamilə qalır və doğum günü yaxınlaĢır. Kaya bəy ToxtamıĢ xanın 

quĢçularından biri ilə dostluq edirmiĢ. O da ToxtamıĢ xanın quĢlarından bir 

yumurta gətirib Kaya bəyə verir. Bir gün Kaya bəy ov edərkən ToxtamıĢ xanla 

qarĢılaĢır, o da quĢu görüb Kaya bəyin gözlərini çıxartmalarını əmr edir. Kaya 

bəy bu halda evinə geri dönür, arvadı qəzəblənərək, ―dünyaya gətirəcəyim uĢa-

ğı belə görə bilməyəcəksən‖ deyərək evdən çıxıb gedir. Gedib bir gölün 

kənarında uĢağı dünyaya gətirib qanadlanıb cinlər ölkəsinə uçub gedir. Gölün 

kənarından qoca qarı ilə ixtiyar kiĢi keçirlər. UĢağı görüb onu sevinclə götürür 

və adını Edigey qoyurlar. Bundan sonra dastan yenə əvvəlki variantlarda olduğu 

süjetlə davam edir. Sonda Edigey Mütaliplə savaĢaraq ġah Demirin qızını azad 

edir. ġah Demir qızını ona vermək istəsə də, o razı olmur, baĢqa qızla evlənir. 

Nureddin adlı bir oğlu olur. Nureddin də böyüyür, ToxtamıĢdan babasının inti-

qamını alır: onu öldürür, hərəminə isə sahib olur. 

Dastanın tatar, Krım-tatar variantlarında isə Edigey ToxtamıĢın oğlu Ka-

dırberdi ilə döyüĢ meydanında ağır yaralanır. Son nəfəsində on iki batırı öldü-

rərək taqətdən düĢür. Bunu görən Barın Mirzə qılıncı çəkib Edigeyin baĢını 

kəsir.  
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BaĢkırdlar arasından on beĢ mətn yazıya alınmasına baxmayaraq, ―məz-

mununun bəzi xüsusiyyətləri baxımından üç oxĢar mətn kimi təsnif edilə bilər: 

1. A.Q.Bessanov tərəfindən ―Ezegäy Batır‖ adı ilə toplanan mətn: burada hadi-

sələr yalnız Edigeylə Timerhanın ətrafında cərəyan edir. 2. BaĢqırdıstanın daha 

çox cənub və cənub-Ģərq bölgələrindən toplanan, S.Mirasov, D.Yultıy, N.Ġsen-

bet, K.Ulyabayev və A.Seyfullin mətnləri dastanın əsas süjet xəttini qoruyan, 

bəzi epizodları və motivləri ilə qazax tüklərində bənzər mətnlərinə yaxınlaĢan 

xüsusiyyətlərə sahibdir. 3. M.Buranqulov mətni isə daha çox sosialyönümlü 

xüsusiyyətləri ilə önə çıxır. Bir yandan xarici düĢmənlərə və Altın Orduya 

xəyanət edən idarəçilərə qarĢı mücadilələr, digər tərəfdən dağılan baĢqırdları 

bir yerə toplamaq arzusu hekayənin əsas xarakteri olaraq diqqət çəkir və onu 

digər bənzər mətnlərdən ayırır‖ (11, 20). 

E.Meletinski yazır ki, ―məĢhur rus əlyazmaları Edigeyin xarici siyasətin-

dən, o cümlədən 1399-cu ildə baĢ verən Vitovtla olan döyüĢündən və Moskva 

iĢğalından (1408-1409) ətraflı məlumat versələr də, bu hadisələr dastanda öz 

əksini tapmamıĢdır‖ (18, 587). Ümumiyyətlə, dastanın bütün variantlarına nəzər 

salanda kifayət qədər fərqli iki süjetə rast gəlirik. Ona görə də onu böyük ideya-

lar uğrunda çarpıĢan qəhrəman və məhəlli davalarının qəhrəmanı arasında iki 

hissəyə bölmək olar. Məsələn, dastanın Rumınya variantı süjet xətti tamamilə 

böyük ideyalardan uzaqdır. Bunun müqabilində noqayın bütün variantları cənga-

vər, sərkərdə və hökmdardan bəhs edir.   
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РЕЗЮМЕ 

ГУМРУ ШАХРИЯР (КУЛИЕВА) 

ТИПОЛОГИЯ СЮЖЕТНЫХ ВАРИАНТОВ ЭПОСА «ЭДИГЕЙ» 

Эпос «Эдигей» – это пример богатого фольклора, отражающий 

период, в котором образовался Ногайская Орда. Существует более 36 

вариантов эпоса. У нас есть 14 вариантов эпоса пренадежающий в Ногайцы. 

Есть так же варианты для Казанских татар, барабиных татар, Сибирских 

татар, Крымских татар, Дагестанских татар, Ногайских татар, нагорных 

татар (Карачаево-Малкарских), Алтайских татар, Волжских и Поволжских 

татар, которые отличаются друг от друга по сюжету и даже мотиву.  

Существуют варианты эпоса «Эдигей», в основном на татарском, 

каракалпакском, казахском, нокайском, башкирском, горном Алтае и др. В 

этой статье они дадут небольшую информацию о них, и будут сделаны 

сравнения между ними. Этой статье будет предоставлена некоторая 

информация об этих вариантах, и между ними будет проведено сравнение. 

Ключевые слова: вариант, сюжет, типология, дастан 
 

SUMMARY  

GUMRU SHAHRIYAR (GULIYEVA) 

PLOT TYPOLOGY OF VARIANTS OF “EDIGE” SAGA 

The saga of ―Edigey‖ is an example of rich folklore, reflecting the period 

in which the Nogai Horde was formed. There are more than 36 variants of the 

saga. We have 14 variants of the saga in Noghai. There are also options for the 

Kazan Tatars, the Barbarian Tatars, the Siberian Tatars, the Crimean Tatars, 

the Dagestan Tatars, the Nogai Tatars, the Highland Tatars (Karachay-

Malkar), the Altai Tatars, the Volga Tatars, which differ from each other in 

plot and even the motive. 

There are variants of the saga ―Edigey‖, mainly in Tatar, Karakalpak, 

Kazakh, Nokay, Bashkir, Mountains Altai and others. This article will provide 

some information about these options, and a comparison will be made between 

them. 

Key words: variant, plot, typology, dastan 
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LĠNQVOKULTUROLOGĠYA VƏ REALĠLƏR 

 

Məqalədə elmin ən gənc  sahələrindən biri olan lingvokulturologiya 

(mədni dilçilik) haqqında məlumat verilir. Məqalədə  lingvokulturologiya ilə 

dil arasındakı əlaqə vurğulanır. Bir dildən digərinə tərcümə edildikdə 

lingvokulturologiya reallıqlarının özünəməxsusluğu və koloritinin qorunub 

saxlanılmasına diqqət yetirilməlidir. Əks halda, həqiqətlərin tərcüməsi zamanı 

səhvlər olur. Məqaləni yazarkən Rusiya və Azərbaycan elmi mənbələrindən 

istifadə edilmiĢdir. 

Açar sözlər: reallıqlar, lingvokulturologiya, dil vahidi, tərcümə, orijinal. 

 

Son zamanlar dil və mədəniyyət, mədəniyyətlərarası əlaqələr, linqvokul-

turologiya məsələlərinə araĢdırmaçıların marağı həddindən artıq artmıĢdır. XX 

əsrin sonları, bizim əsrin əvvəllərində humanitar elmlərdə xüsusilə dilçilik və 

kulturologiyada əsaslı dəyiĢikliklər meydana gəldi. Dillərin tədqiqi ilə əlaqədar 

yeni metodlar, üsullar, yanaĢmalar yaranmağa baĢladı. Artıq dil vahidləri, ele-

mentləri bir elmin-dilçilik elminin deyil, digər elmlərin də qovĢağında öyrənil-

məyə baĢlandı. Bütün bu yanaĢmalar yeni bir elmin meydana çıxmasına səbəb 

oldu ki, bu elmin də adı linqvokulturologiyadır.  

Bəs linqvokulturologiya nəyi öyrənir? Linqvokulturologiya xalqın dili ilə 

mədəniyyəti arasındakı əlaqəni, dilin inkiĢafına həmin dilin daĢıyıcıları olan 

xalqın adət və ənənələrinin, yaradıcı fəaliyyətinin, təfəkkür tərzinin təsirini öy-

rənir. 

―Linqvokulturologiya‖ termini ilk dəfə XX əsrin 90-cı illərində V.V.Vo-

robyova, V.A.Maslova, Y.S.Stepanov, V.N.Teliya və b. tədqiqatçıların əsərlə-

rində meydana çıxmıĢdır. Bu elm sahəsi mədəniyyətin dildə əksini öyrənən, dil 

və mədəniyyətin tədqiqində dil materiallarından istifadə edən bir sahədir. 

Linqvokulturologiya həm xalqın, həm də dilin tarixi ilə, deməli həm sinxron, 

həm də diaxron dilçiliklə bağlıdır. Linqvokulturologiya bir elm kimi dil, etnik 

mentalitet və mədəniyyətlərarası əlaqələrin üzə çıxarılmasına, bu əlaqələrin 

hansı amillərdən qaynaqlanmasına yönəlmiĢdir. R. Həbiblinin fikrincə, bu sahə 

dil və mədəniyyət əlaqələrinin yeni formalarının proqnozlaĢdırılması üçün bö-

yük potensiala malikdir. Onun tədqiqat obyekti mədəni informasiyanın ötürü-

cüsü kimi dilin və bu mədəniyyəti yaradan insanın qarĢılıqlı əlaqəsidir. Mədə-

niyyətin fenomeni kimi dilə münasibət, onun bu mövqedən təsviri milli 

mentallıq əlamətlərinə, bu əlamətlərin onomastik leksikada, frazeologiyada, 

nitq etiketində, etik konseptlərdə inikasına diqqət tələb edir. Son illərdə linqvo-
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kulturologiyanı mədəniyyətlərarası kommunikasiya ilə bağlayan istiqamət 

formalaĢmıĢdır (1,5). 

Linqvokulturologiya gənc elm sahələrindən olsa da, bu yeni elm sahəsi-

nin təməlini təĢkil edən əsas amillər haqqında daha öncəki ədəbiyyatlarda 

məlumat verilmiĢdir. Xalqın mədəniyyətinin, kulturologiyasının, adət-ənənəsi-

nin, məiĢətinin dil vasitəsilə öyrənilməsi fikrinin rüĢeymləri bir xeyli illər 

əvvələ gedib çıxır. Linqvokulturologiyanın bir elm sahəsi kimi əsasını qoyan-

lardan ilk növbədə V. A. Maslovanın adını çəkmək olar (2,110). 

Dil və mədəniyyətin qarĢılıqlı əlaqəsi məsələsində həmiĢə alimlər arasın-

da müxtəlif fikir ayrılığı olmuĢdur. Bu məsələ alimlər tərəfindən birmənalı 

Ģəkildə həll olunmur. Bu məsələyə münasibətə görə alimlər 2 qismə bölünür. 

Bəziləri  dil və mədəniyyəti məzmun və funksiyasına görə üst-üstə düĢən müx-

təlif mahiyyətlər kimi izah edirlər. Ġkinci bir qisim alimlər isə dil və mədəniy-

yəti tamın hissəyə münasibəti kimi götürürlər. Bu yanaĢmada dil mədəniyyətin 

komponenti və onun aləti kimi dərk edilir.  

Linqvokulturologiya, V.A.Maslovanın qeyd etdiyi kimi, ―xalqın dildə 

əks olunmuĢ və təzahür etmiĢ mədəni‖ hadisələrini tədqiq edir (2,56). 

Bildiyimiz kimi, dövrümüz qloballaĢma zamanıdır. Müasir dünyamız, o 

cümlədən, Azərbaycan cəmiyyəti qloballaĢma dövrünə daxil olub. Bu dövrdə 

kommunikasiya prosesləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. ―Bir tərəfdən, siviliza-

siyaların, digər tərəfdən, mədəniyyətlərin milli identikliyinin qorunub saxlan-

masını Ģərtləndirən tendensiyalar geniĢ vüsət alır. Cəmiyyətdə, mədəniyyətdə 

və dildə hər iki tendensiya – xüsusiləĢmə və unifikasiya eyni dərəcədə müĢahi-

də olunur və aktuallıq qazanır. Dünyada kommunikativ proseslərin böyük his-

səsi mədəniyyətlərarası ünsiyyətin payına düĢür‖ (1,7). 

Əslində mədəniyyətlərarası kommunikasiya özü cəmiyyətin, toplumun 

bir tələbidir. Mədəniyyətlərarası kommunikasiya müxtəlif dillərdə danıĢan, 

müxtəlif mədəniyyətlərə, adət-ənənələrə mənsub fərdlərin qarĢılıqlı mədəni 

əlaqəsidir. AraĢdırma obyektimiz olan realilər də bu mədəniyyətlərarası kom-

munikasiya əsasında öyrənilməlidir. Hər bir dilin lüğət tərkibinə istər tərcümə 

ədəbiyyatı, istərsə də digər vasitələrlə hər hansı bir xalqın mədəniyyəti, adət 

ənənəsi ilə bağlı söz və ifadələr keçir. Bunlar da dilin lüğət tərkibini zənginləĢ-

dirir. Realilər adı altında öyrənilən bu söz və ifadələr eyni zamanda oxucunun 

təsəvvürlərini geniĢləndirir, həmin xalqın həyatı, sosial Ģəraiti, tarixi, adət- 

ənənəsi barədə konkret məlumat verir. 

 Əslində realilər də bir dildən digərinə kommunikasiya vasitəsilə ötürü-

lür. Tərcümə prosesinin özü bir kommunikasiya vasitəsi deyilmi? Müasir cə-

miyyətin özü də bir kommunikativ məkandır. Ġnformasiya üsul və vasitələrlə 

verilir. Cəmiyyyətdəki fərdlər arasındakı münasibətlər mövcud olan normalar-

la müəyyən edilir, bu da insan təfəkkürünün formalaĢmasına, davranıĢ xarakte-

rinə və informasiyanın qavranılmasına, Ģəxsiyyətlərarası münasibətlərə təsir 

göstərir. Buna görə də ―…məhz mədəniyyətlərarası kommunikasiya mədəniy-

yətlər arasındakı fərqlərə əsaslanaraq, mədəniyyət normaları arasındakı fərqləri 

aradan qaldırmağa kömək edən dəyərlər sistemini iĢləyib hazırlayır‖ (1,8). 
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Dilçilikdə realilərin milli-mədəni xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və aĢkar 

edilməsində yanaĢma metodlarından biri linqvoölkəĢünaslıq-linqvokulturologi-

yadır. ―BaĢqa dillərdə olduğu kimi, Azərbaycan dilində də müəyyən spesifik 

əĢya, anlayıĢı bildirən, lakin baĢqa xalqların dilində olmayan, beləliklə, tərcü-

məsi demək olar ki, qeyri-mümkün olan və tərcümə nəzəriyyəsində reali adla-

nan sözlər vardır. Realilələrin saxlanması da bədii tərcümədə mühüm əhəmiy-

yət kəsb edən amillərdəndir. Realilərin tərcüməsi, hər Ģeydən əvvəl milli 

psixologiya, adət-ənənə, düĢüncə və duyum tərzi haqqında təsəvvür yaradar-

kən yazıçının fərdi üslubunun təcəssümünə xidmət edir. Belə sözlər termin xa-

rakteri daĢımır, orijinalın dilində iĢlənən spesifik ifadə kimi müəyyən məna ça-

larına malik olur, konkret informasiya daĢıyır və obrazlılıq yaratmağa xidmət 

edir. Bu və ya digər sözün və yaxud ifadənin realiya xarakteri yalnız tərcümə 

prosesində meydana çıxır və ya tərcümə dilindən asılı olaraq realiyaların sayı 

artıb-azala bilir‖ (3,110).  

Realilər (the so-called realia) elə məfhum və situasiyaları bildirir ki, 

onlar hədəf dildə yoxdur. Realilər məxəz dildə danıĢan xalqın maddi və 

mənəvi mədəniyyəti ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, digər xalqların mədəniyyəti, 

məiĢəti, fauna, florası və.s ilə bağlı sözlərə kultural leksik vahidlər realilər 

adlanır. 

LinqvoölkəĢünaslıq tədqiqatda realilərin komponent tərkibində öz əksini 

tapmıĢ ekstralinqvistik faktorlar aĢkar olunur və təsnifləndirilir. Realilərin 

məzmununa olan diqqət frazeoloji vahidlərin elementlərinin və prototiplərinin 

tarixi-etimoloji Ģərhini aktuallaĢdırır. ―LinqvoölkəĢünas yanaĢma daxilində 

realilərin milli-mədəni xüsusiyyətləri verilmiĢ mədəniyyət üçün xarakterik 

olan və dil daĢıyıcısının səs biliklərinə aid olan bu və ya digər ekstralinqvistik 

reallığın xatırlanmasında əks olunur‖ ( 4, 222).  

 ―Linqvokulturoloji aspektdə açar sözlər dünyanın mənzərəsini bədii 

Ģəkildə yaradır və bu zaman dünyagörüĢlərdə qlobal dəyiĢikliklər baĢ versə 

belə dəyiĢilməz qalır. Belə ki, onlar insanın daha ümumi təsəvvürlər sistemi ilə 

birbaĢa əlaqəlidir‖(4, 222). Hal-hazırda bir çox linqvokultroloji tədqiqatlar 

meydana çıxmıĢdır. Realilərin tədqiqata cəlb edilməsi, realinin daxili forması-

na bu və ya digər mədəniyyət konseptinin məzmununun dərk olunması yolun-

da açar kimi baxılması bu cərəyan tədqiqatlarının əsas xarakterik cəhətidir.  

Beləliklə, linqvokulturoloji yanaĢma daxilində realilərin milli-mədəni 

orijinallığı özünü realilərdə, dil daĢıyıcısının bu və ya digər etalon, stereotip, 

milli mədəniyyət konsepti barədə təsəvvürlərinin toplusunda göstərir.  

―Müasir dilçilikdə linqvokulturoloji paradiqma koqnitiv-interpretasiya 

tədqiqat paradiqmasından ayrılmazdır. O elmin ―insan faktoru‖na marağı nəti-

cəsində inkiĢaf etmiĢdir, bunun nəticəsində isə dilçilik psixologiya ilə, xüsusən 

də, məktəb koqnitiv linqvistikası ilə yaxınlaĢmıĢdır. Koqnitiv linqvistikanın 

diqqət mərkəzində dilin idrak funksiyası durur‖ (5, 34). 

Dil və mədəniyyət arasındakı yaxınlığı realilər vasitəsilə daha aydın gö-

rürük.  
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Realilər baĢqa xalqların dilində ya müvəqqəti ya da həmiĢəlik qalır. 

Həmin xalqın dilinə alınma söz kimi keçir və dilini zənginləĢdirir. Çox vaxt 

daxil olduğu dildə yazılıĢ və deyiliĢ qaydası olduğu kimi qalır, bəzənsə 

transliterasiya üsulu ilə verilir. Məsələn; Creole- Kreol. Kreol- Amerikaya lap 

əvvəllər gəlmiĢ köçəri ispanların və fransızların nəsillərinə deyilirdi. 

Qurban Səidin ―Əli və Nino‖ kitabında bir çox realilər iĢlənmiĢdir. Əsər 

ingilis dilinə tərcümə edilmiĢdir. Ġngilis dilinə tərcümə edilmiĢ əsərdə realilər 

daha aydın görünür. Bu realilərin, demək olar ki, hamısı xalqın milli 

mədəniyyəti ilə bağlı elementlərdir. Onlardan bir neçəsi ilə tanıĢ olaq. 

"His broad beard and his nails were tinted with henna."(Ali and 

Nino.1999.Vienna.səh 11); "Onun qalın saqqalı və dırnaqları xınalı idi."(Əli və 

Nino səh18). 

Göründüyü kimi, ―həna‖ burada realidir və müəyyən dəyiĢikliyə uğra-

mıĢdır yəni transliterasiya edilmiĢdir. 

"Allah, Allah," he said, and pursed his lips in a worried frown."( ―Ali 

and Nino‖ s.12); "Allah, Allah deyərək qayğıkeĢliklə dodaqlarını sıxdı."( Əli 

və Nino‖, s.19). Burada isə Allah sözü realidir və heç bir dəyiĢikliyə məruz 

qalmamıĢdır. 

Realilər Ģərti olaraq  2 yerə bölünür:  1. Yerli realilər ; 2. Yad realilər 

Bunları öz və özgə realilər adı altında da qruplaĢdırmaq olar. Yerli 

realilər deyərkən hər hansı konkret bir xalqın dilində yaranmıĢ realilər nəzərdə 

tutulur. Məsələn, Azərbaycan dilinə aid bir neçə realiyə diqqət yetirək: Yemək 

adları – dolma , piti, düĢbərə; Ģirniyyat adları- Ģəkərbura, badambura; abidə və 

dastan adları- Orxon-Yenisey, Dədə Qorqud; milli geyim adları – çarıq, çuxa, 

araqçın və s. Bu kimi realilər məhz Azərbaycan xalqına və dilinə məxsus 

realilərdir. Ona görə də bu realiləri yerli və ya öz realilər adlandıracağıq. 

Yad və ya özgə realilər baĢqa xalqın dilindən keçən realilərdir və bu 

realilər alınma sözlərin tərkibinə daxil olur. Həmin alınma sözlər – realilər 

tərcümə zamanı ya olduğu kimi yazılır ya da transliterasiya üsulu ilə verilir. 

Özgə realilər bəzən keçdiyi dilin qayda qanunlarına uyğunlaĢaraq həmin dilə 

aid istər leksik Ģəkilçilər, istərsə də hal Ģəkilçiləri qəbul edib dəyiĢir. 

Tərcüməçi S.Məmmədzаdə rеаlilərin bаĢqа аdlаrlа əvəz оlunmаsınа qаr-

Ģı çıхır və qеyd еdir ki, bu, bütövlükdə əks nəticə vеrər, bir sözlə, охucu оriji-

nаlа yахınlаĢmаq əvəzinə оndаn uzаqlаĢа bilər (6,196). Biz də S. Məmmədza-

dənin fikirləri ilə tam razıyıq. Realilər necə var tərcümə zamanı eləcə də qal-

malıdır. Onların ekvivalentinin tapılmasına cəhd göstərilməməlidir. Məhz bu 

zaman realilər öz linqvokulturoloji xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayırlar.  

 L.A.Bulaxovski yazır: ―Dillərin lüğət tərkibinin zənginləĢməsində üçün-

cü mühüm amil baĢqa xalqlardan məvhumla birlikdə alınan sözlərdən ibarət-

dir. Bu zənginləĢmə xalqlar arasında əlaqə əsasında olur. Belə əlaqə isə ancaq 

ticarət, mədəni, siyasi münasibətlər, iki dilin uzun sürən və güclü əlaqəsi 

nəticəsində olur" (7,210).  

Elə bir dil yoxdur ki, o dilə baĢqa dillərdən söz və ya ifadələr keçməsin. 

Çox çətin təsəvvür etmək olar ki, bir dil, hətta özünün ən qədim vəziyyətində 
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belə, heç bir baĢqa dilin təsirinə məruz qalmamıĢ olsun. Tədqiqatçı A. Hümbə-

tova bildirir ki, ―Bayronun ―ġərq poemalar‖ ında biz ingilis dilində ilk dəfə iĢ-

lədilən türk sözləri ilə rastlaĢırıq. Bunun baĢlıca səbəbi bu poemalarda türk hə-

yatının, adət və ənənələrinin təsvir olunmasıdır. C. Bayrоn istifadə etdiyi əcnə-

bi sözlərin bəzilərini eyni ilə saxlamıĢ, bəzilərini isə dəyiĢmiĢdir. AĢağıdakı 

parçaya nəzər salaq: 

And there the Arab’s camel kneels, 

And there his steed the Tartar wheels; 

The Turcoman hath left his herd, 

The sabre round his lains to grid; (G.G.Bayron)(8). 

Tərcümə zamanı həmin sözlərin üslubi konnotasiyasını saxlamaqla 

Аzərbaycan dilinə transformasiyası çox asanlıqla baĢ verir və bu sözlər 

Azərbaycan dilində iĢlənən leksik vahidlərlə üst-üstə düĢür: 

Ərəbin dəvəsi oturur dincə, 

Atını səyirdir bir yanda tatar. 

O yanda tərk edib türkmən sürünü, 

Əyib qılıncını yenə qurĢamıĢ (C.Q.Bayron)(9,6). 

C. Bayronun bu əsərində ―türkmən, tatar‖ sözləri realilərdir, olduğu 

kimi verilir, tərcümə olunmur. Sadəcə ingilis dilinin transliterasiyasına uyğun-

laĢdırılır. 

Ġngilis dilində çoxlu miqdarda türkizmlər iĢlənir və bu türkizmlərin çox 

böyük tarixi vardır. ―Britaniyanın yeni eradan əvvəlki sakinləri olan keltlərin 

dilindəki türkizmlər etnik əlaqələrin çox qədim çağlarda-yeni eradan əvvəlki 

minilliklərdə baĢ verdiyini göstərir‖(10,25). Elmi mənbələrdə türk sözlərinin 

ingilis dilinə daxil olduğu dövrü Atillanın iĢğalları dövrü ilə əlaqələndirir-

lər(11).  

Ġngilis dilində iĢlənən Azərbaycan dili realilərinin bir qismi mənĢəcə türk 

sözləri deyil. Bildiyimiz kimi, bütün dünya dillərində olduğu kimi, Azərbaycan 

dilində də çoxlu miqdarda alınmalar mövcuddur. Azərbaycandilli əsərlərdə 

iĢlənən alınma sözlər də ingilis dilinə ekvivalentsiz realilər kimi daxil olur. 

―Ġngilis dilindəki ərəb alınmaları arasında həm Azərbaycan dilindəki ərəb alın-

maları ilə paralellik təĢkil edən, həm belə bir müvazilik situsiyası yaratmayan 

dil faktları yer alır. Lakin Azərbaycan dilində ərəb dilindən olan alınmaların 

kütləviliyindən çıxıĢ edərək onu deyə bilərik ki, ingilis dilində də korrelyantla-

rı olan ərəbizmlərin sayı daha çoxdur. Bu sırada: wadi ―vadi‖, lemon ―limon‖, 

bedoin ―bədəvi‖, benzene ―benzin‖, imam ―imam‖, mullah ―molla‖, muezzin 

―müəzzin‖, tariff ―tarif‖, caliph ―xəlif‖, algorithm ―alqoritm‖, admiral ―admi-

ral‖, halva ―halva‖, sherbet ―Ģərbət‖ və s. kimi leksik paralelizm faktlarını gös-

tərmək olar‖(12,7).  

AraĢdırmamızdan belə nəticəyə gəldik ki, Azərbaycan və ingilis dilində 

iĢlənən linqvokulturoloji realilər tərcümə zamanı öz orijinallığını saxlamalı, 

milli koloriti hifz edib saxlamalıdır.  
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РЕЗЮМЕ 

САБА ГУЛИЕВА  

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ И РЕАЛИИ 

В статье представлена информация о лингвокультурологии, кото-

рая является одной из самых молодых областей науки. В исследовании 

подчеркивалась связь между лингвокультурологией и реалиями. При 

переводе лингвокультурологических реалий с одного языка на другой 

должно быть уделено внимание защите их оригинальности и колорита. 

В противном случае возникают  ошибки при переводе реалий. При 

написании статьи были использованы российские и азербайджанские 

научные источники. 

Ключевые слова: реалии, лингвокультурология, языковая едини-

ца, перевод, оригинал. 
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SUMMARY 

                   SEBA GULIYEVA  

LINGUOCULTUROLOGY AND REALIA 

In the article provides information about Linguoculturology which is 

one of the youngest branches of science. The relationship between linguocul-

turology and realia was highlighted in the study. Linguoculturological realias 

when translating from one language to another attention should be paid to the 

protection of originality and color. Otherwise, there are mistakes in 

translating the realias. The Russian and Azerbaijani scientific sources were 

used in writing the article. 

Key words: realia, linguoculturology, language unit, translation, 

original. 
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BABƏK RAYONUNUN BƏZĠ ANTROPONĠM SƏCĠYYƏLĠ 

OYKONĠMLƏRĠNĠN LĠNQVĠSTĠK TƏHLĠLĠ 

 

Məqalədə Babək rayonuna aid olan antroponim səciyyəli oykonimlərdən 

və bu oykonimlərin yaranma yollarından bəhs olunur. Antroponim səciyyəli 

oykonimlərin yaranmasında Ģəxs adları, həmçinin təxəllüs, soyad və.s kimi 

sözlər əsas rol oynayır.  Babək rayonuna aid antroponim səciyyəli oykonimlər-

dən bir neçəsi (Zeynəddin kəndi, ġıxmahmud kəndi, Hacıvar kəndi, Kalbaoruc 

Dizə kəndi, Məmmədrza Dizə kəndi, Nəcəfəli dizə kəndi, Kərimbəyli kəndi, 

Xətai kəndi, Sultanabad kəndi və s.) linqvistik tədqiqata cəlb edilmiĢdir. 

Açar sözlər: Babək rayonu, oykonim, antroponim, dizə, təxəllüs, 

soyad, rütbə, titul  

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mövcud olan bütün oykonim-

lərin dil mənsubiyyətini, leksik- semantik və qrammatik xüsusiyyətlərini 

açıqlamaq, onları tarixi-linqvistik planda tədqiq etmək imkan xaricindədir. 

Çünki Naxçıvan  oykonimləri leksik, semantik və qrammatik xüsusiyyətlərinin 

zənginliyinə, müxtəlif xalq, nəsil, qəbilə, tayfa, tirə, Ģəxs, quĢ, heyvan, bitki, və 

s. adları ilə bağlı yarandığına, məna və qrammatik formalarına görə biri-

birindən seçilir. Ona görə də ərazidə etnotoponim, hidrotoponim, zootoponim, 

fitotoponim, kosmotoponim, antrotoponim kimi zəngin toponimlər sistemi 

yaranmıĢdır. Antroponim səciyyəli oykonimlərin yaranmasında əsasən Ģəxs 

adları üstünlük təĢkil edir. Antroponim səciyyəli oykonimlər Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ərazisi, həmçinin Babək rayonu ərazisində də bir neçə yolla 

yaranır: 

1.ġəxs adı, familya və ya təxəllüs bildirən sözlərdən ibarət olur ki, buna 

Babək rayonu oykonimlərindən Sultanabad, Zeynəddin, ġıxmahmud kimi 

kəndləri nümunə göstərmək olar. 

Sultanabad. 1933-cü ilə qədərki mənbələrdə bu ada rast gəlinmir. 

Həmin il kənd AĢağı Leninabad, yuxarı Leninabad, Kültəpə yarımca kəndləri 

ilə birlikdə Nərimanabad sovetliyinə daxil olmuĢdur (2, s. 95). Kəndin adı 

sovet hakimiyyətinin ilk illərində Naxçıvanda rəhbər vəzifədə çalıĢmıĢ Həmid 

Sultanovun adı ilə bağlı yaranmıĢdır. Müvəqqəti xarakter daĢıyan bu ad 1936-

cı ildə Sovetabad, 1990 cı ildən etibarən isə Xətai adı ilə əvəz olunmuĢdur. 

Məntəqə adı titul xarakterli Ģəxs adından yarandığı üçün antroponim səciyyəli 

adlar sırasına daxildir.  
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Zeynəddin kəndi. Babək rayonunda kənd adıdır. 1727-1728-ci ilə aid 

mənbələrdə  bu məntəqə adına rast gəlinir (15, s.138; 9, s. 25). Zeynəddin 

antroponim mənĢəli addır. Kəndin əsası həmin  Ģəxs tərəfindən qoyulduğu 

buraya bu ad verilmiĢdir. Bir çox tədqiqatçılar da bu kənd adının burada 

yaĢayan hər hansı sufinin adı ilə adlandırıldığını söyləmiĢlər. Fikrimizcə, 

məntəqə adı Ģəxs adı ilə yarandığı üçün belə adlandırılmıĢdır. 

 ġıxmahmud kəndi. Babək rayonunda kənd adıdır. Ġrəvan əyalətinin 

icmal dəftərində və Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftərində ġeyx Mahmud 

kimi qeydə alınmıĢdır (15, s. 104; 9, s.25). Lakin zaman keçdikcə məntəqə adı 

canlı danıĢıq dilində ġıxmahmud Ģəklini almıĢdır. Bəzi tədqiqatçılar bu adın 

ġahmahmud Ģəklində olduğu iddiasını da irəli sürmüĢlər. Məntəqə adı iki 

komponentdən ibarətdir. Birinci komponent olan ―Ģıx‖ sözü ―Ģeyx‖ sözünün 

fonetik səsdəyiĢməsi, Mahmud isə Ģəxs adıdır. Fikrimizcə, adın birinci 

komponenti rütbə bildirən sözdən,  ikinci komponenti isə ġəxs adı bildirən 

sözdən ibarət olduğu üçün məntəqə adı antroponim səciyyəli oykonim hesab 

olunur.  

2. Bir sıra Ģəxs adına abad və var topoformatının artırılması yolu ilə 

yaranır ki, buna Babək rayonu oykonimlərindən ġəkərabad, Hacıvar kimi 

kəndləri nümunə göstərmək olar. 

ġəkərabad. Hazırda Babək rayonunda kənddir. K.N.Smirnov ehtimal 

edir ki, kənd burada ilk məskunlaĢan adamın adı ilə adlandırılmıĢdır. Müəllif 

digər tərəfdən kənd adını burada yetiĢən qarpızların çox Ģirin olması ilə 

əlaqələndirir (18, s.53).Tədqiqatçılar ġəkərabad oykonimini ―ġəkər adlı Ģəxsin 

saldığı kənd‖ kimi izah edirlər (1, s.211). Bu səbəbdən də bu oykonim 

antroponim səciyyəli hesab olunur. 

 Hacıvar kəndi. Babək rayonunda qədim kənd adıdır. 1727- ci il tarixli 

―Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri‖ndə Naxçıvan sancağının Naxçıvan 

nahiyəsində (9, s. 24) Hacıbala, Hacıvar variantlarında qeyd olunmuĢdur. 

Sonrakı mənbələrdə isə Hacıvar və Yuxarı Hacıvar variantlarında iĢlədilmiĢdir. 

1936-cı ildə Hacıvar adı Azadkənd adı ilə əvəz olunmuĢ (13) və sonradan 

Hacıvar Ģəklində bərpa olunmuĢdur. K.N.Smirnovun fikrincə, Hacıvar adı 

kəngərlilərə məxsus tayfa adıdır. T.Əhmədovun yazdığına görə isə  var qədim 

Ġran dillərində düzəltmə formaları ilə ―Ģəhər; qala; divar; yeraltı ev; qazma‖ 

mənalarında, etimoloji cəhətdən ―hasarlama, çəpərləmə, möhkəmlətmə, 

istehkam, heyvanlar üçün divarla hörülmüĢ tövlə, divar, hasarlanmıĢ kənd və 

s.‖ deməkdir. Bu söz vaxtilə Azərbaycan dilində ―köç yeri, hər hansı bir 

icmanın yurdu alçıq yeri‖, geniĢ mənada isə ―yaylaq icmalarına məxsusu yurd, 

məskən, otlaq‖ mənaları daĢımıĢdır(2, s. 59). Umumiyyətlə, ―var‖ sözü ―abad‖ 

topoformatına yaxınmənalı söz olub, daha çox ―kənd, köç yeri, yurd, məskən ‖ 

mənalarını bildirir. Hacıabad məntəqə  adı iki (hacı və abad) komponentlərin-

dən ibarətdir. Birinci tərkib hissə Ģəxs adı Hacı, ikinci tərkib hissə isə var yəni 

yuxarıda verildiyi kimi kənd köç yeri yurd məskən deməkdir və bütövlükdə  

―hacıya məxsus yer, yurd, məskən‖ kimi izah olunur. Birinci tərkib hissəsi 
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Ģəxs adı olduğu üçün məntəqə adı antroponomik səciyyəli oykonimlər sırasına 

daxildir. 

3. ġəxs adına dizə, oba və kənd topoformatının artırılması yolu ilə 

yaranır ki, buna Babək rayonu oykonimlərindən Kalbaoruc Dizə,Məmmədrza 

Dizə, Nəcəfəli dizə kimi kəndləri nümunə göstərmək olar. 

Dizə sözü Ġran dillərinə məxsus olan sözdür. Bu söz Azərbaycan 

onomastikasında iĢlənən ən qədim vahidlərdən biridir. Bu ad Ġran mənĢəli olsa 

da, onu azərbaycanlılar iĢlədərək müxtəlif kənd adlarında yaĢatmıĢlar. T.Əh-

mədov bu sözlə bağlı bir çox fikirləri araĢdırırıb və V.V.Radlovun fikirlərinə 

əsaslanaraq belə nəticəyə gəlir ki, ―dizə‖ sözü bir çox türk dillərində, o cümlə-

dən Azərbaycan dilində ―kənd‖ mənasını bildirir(8, s. 50-51). 

Q.Qeybullayev də bu sözün qala‖, ―kənd‖ anlamında iĢləndiyini yazır və 

çox haqlı olaraq qeyd edir ki, ― bəzi kənd adlarının fars dilində olması heç də 

burada farsların yaĢamasını təsdiq etməyə əsas vermir. Sadəcə olaraq, bu söz 

qədimdə fars dilindən dilimizə keçmiĢdir‖(11, s. 13). 

 Məmmədrza Dizə kəndi. Babək rayonuna məxsus bu kənd adı XVIII 

əsrin sonu və ya XIX əsrin əvvəllərində Məmmədrza adlı Ģəxs tərəfindən 

qoyulmuĢ və həmin vaxtdan 1950-ci illərə qədər Məmmədrza Dizə adını 

daĢımıĢdır. Kəndə 1950-ci illərdən sonra Sovet hakimiyyəti illərində Yeniyol 

adı verilmiĢdir. 2003-cü ildən etibarən isə məntəqə adı yenidən Məmmədrza 

Dizə kəndi Ģəklində bərpa olunmuĢdur.  

Nəcəfəli dizə. Babək rayonunda kənd adıdır. Bu ada XIX əsrin sonu və 

XX əsrin əvvəlinə aid arxiv materiallarında da rast gəlinir (14). Məntəqə adı 

1936-cı ildə represiyaya uğramıĢ və Budenabad adı ilə əvəz olunmuĢdur (16). 

Lakin əhali arasında bu məntəqə adı çox iĢlənmədiyi üçün özünü doğrulda 

bilməmiĢ və yenidən Nəcəfəli dizə kimi adlandırılmağa baĢlamıĢdır. Hazırda 

bu məntəqə adı Nəcəfəli Dizə kimi tanınır. Nəcəfəli Dizə oykonimi 

antroponim səciyyəli adlar sırasına daxildir. Məntəqə adı iki ―Nəcəfəli və Dizə‖ 

komponentlərindən ibarətdir. Adın birinci komponenti mürəkkəb quruluĢlu 

sadə addır. Ikinci komponenti olan Dizə isə, bir çox türk dillərində, o 

cümlədən Azərbaycan dilində də ―kənd‖ mənasını ifadə edir. Bütövlükdə ad 

quruluĢuna görə mürəkkəb addır.  

Kalbaoruc Dizə. Babək rayonunda kənd adıdır. Bu ada XIX əsrə aid 

mənbələrdə Oruc Dizəsi adı ilə rast gəlinir və kəndin iki hissədən ibarət olduğu 

yazılır(12, s.136). XX əsrin əvvəllərinə aid mənbələrdə isə kəndin adı 

Kərbalayı Orucdizə kimi qeydə alınmıĢdır. 1936-cı ildə isə məntəqə adı Qızıl 

ġərq adı ilə əvəzlənmiĢdir(13). Lakin Qızıl ġərq adı xalq dilində və rəsmi 

sənədlərdə tezliklə aradan çıxmıĢ və kəndin Oruc Dizə adı özünə qaytarılmıĢ-

dır. 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, ulu öndərimiz Hey-

dər Əliyev ―Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ģəhər və rayonlarının inzibati əra-

zi bölgüsündə qismən dəyiĢikliklər edilməsi haqqında‖ qanuna əsasən kəndin 

düzgün yazılıĢ forması bərpa olunmuĢ və Kalbaoruc Dizə kənd adı rəsmiləĢ-

dirilmiĢdir. 
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Sübhanverdi Dizə. Babək rayonunda keçmiĢ kənd adıdır. 1727-1728-ci 

illlərə aid mənbələrdə Sübhanverdi dizəsi və Sübhanverdi dizəsi məzrəsi adları 

ilə qeyd olunur(9, s.138; 15, s. 25).  

4. ġəxs, nəsil, tayfa, tirə, rütbə, titul bildirən sözlərə etnik anlayıĢ 

bildirən -lı
4 

Ģəkilçisinin artırılması yolu ilə yaranır ki, buna Babək rayonu 

oykonimlərindən Kərimbəyli, Xəlilli kimi kəndləri nümunə göstərmək olar. 

Kərəm çatağı kəndi. 1590 il tarixli ―Ġrəvan əyalətinin icmal dəftəri‖ndə 

və 1727- ci il tarixli ―Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri‖ndə bu məntəqə 

adı Kərəmçataq və Kərəm çatağı Ģəklində Mülki-Arslan nahiyəsində qeydə 

alınmıĢdır(9, s. 166; 15, s. 28). XIX əsrdən sonrakı dövrlərə qədər bu ad 

Kərməçataq, Kərim çatax, Gərməçataq variantlarında iĢlənmiĢdir. Oykonim  

iki leksik vahiddən(Gərmə və çataq) ibarətdir. Ġkinci komponent olan ―Çataq‖ 

sözü ―iki dağın birləĢdiyi yer‖ mənasını ifadə edir(6, s. 64). Gərmə isə 

―Kərimə‖, ―Kərəmə‖ sözlərinin fonetik dəyiĢikliyə uğramıĢ formasıdır. 

Bütövlükdə ―iki dağın birləĢdiyi yerdə Kərəmə(Kərimə) məxsus yer ‖ mənasını 

daĢıyır. Antroponim səciyyəli adlar sırasına daxildir. Məntəqə adı hazırda 

Gərməçataq Ģəklində iĢlənir.  

Kərimbəyli. Babək rayonunda kənd adıdır. Bu kəndin ilkin adı Dizə 

olmuĢdur. QonĢu kəndlərə keçən yol bu kənddən keçdiyi üçün buraya xalq 

arasında Yol keçən Dizə kimi də tanınmıĢdır. A.Bağırovun tədqiqatlarına 

əsasən, bu ərazi- Dizə kəndi XVIII əsrin axırı XIX əsrin əvvəllərində Kərim 

bəy və Qulu bəy adlı iki qardaĢa məxsus olmuĢdur. Onlar öz aralarında kəndi 

iki hissəyə ayırıb orada əkinçilik və maldarlıqla məĢğul olurmuĢlar. Ona görə 

də kəndin bir hissəsi Kərimbəy dizəsi, digər hissəsi isə Qulubəy Dizəsi 

adlanmıĢdır. XIX əsrdə kəndin hər iki adı qeydə alınmıĢdır. Arxiv sənədləri də 

sübut edir ki, 1925-ci ildə Tunbul rayonuna daxil olan Qulubəy dizə kəndi 

AĢağı Leninabad, Kərimbəyli dizə kəndi isə Yuxarı Leninabad adları ilə 

adlandırılmıĢdır. 1936 cı illərdə bu kənd adları Naxçıvan MĠK-in I çağırıĢ IX 

sessiyasında yenidən təsdiqlənir. Sonralar isə bu kəndləri birləĢdirib bir ad- 

Leninabad adı verirlər və 1989 cu ilə qədər bu adı daĢıyır. Həmin ildən 

əhalinin  tələbi ilə kəndin Kərimbəyli adı bərpa olunur və ad dövlət tərəfindən 

rəsmiləĢdirilir (2, s.150). Məntəqə adı üç (kərim+bəy+li) komponentlərindən 

ibarətdir. Birinci komponent olan Kərim burada quruluĢca sadə Ģəxs adı, ikinci 

komponenti olan bəy titul mənasında, üçüncü komponenti olan –li isə yer 

münasibəti, keyfiyyət, sahiblik, soy ad, əlamət və s. mənalarını düzəldən 

qrammatik vahiddir. Məntəqə adı Kərimə məxsus, kərimə aid kimi mənalarda 

izah olunur və bu ad Ģəxs adı ilə bağlı olduğu üçün antroponim səciyyəli 

oykonim hesab olunur. 

Xəlilli. Babək rayonunda kənd adıdır. 1590-cı ilə aid Ġrəvan əyalətinin 

icmal dəftərində Xəlilli adı ilə qeydə alınmıĢdır (9, s.164). M.Vəliyev bu 

oykonimin mənĢəyini araĢdıran zaman bu adın eyni adlı türk tayfa adı ilə 

əlaqələndirərək yazır ki, XIII yüzilliyin ortalarında Ġranda hakimiyyət Hülaki 

monqollarına keçən vaxt onlar Azərbaycana iki min türk ailəsi gətirtmiĢdilər. 

Bu türklər Kai  adlanan və Qərbi Türküstanda yerləĢən xüsusi türk qoluna (ağ 
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hunlara) məxsusdur ki, onların da əsas tayfalarından biri Xəllili tayfasıdır. 

Xəlili tayfası ġamaxı, Quba,  Göyçay, Ağdam, Cavad, Naxçıvan qəzalarındakı 

bəzi oykonimlərdə bu adı yaĢadır (19, s 45-47). 

5. Bir qisim antroponim səciyyəli oykonimlər isə memuar-xatirə xarakte-

ri daĢıyır ki, buna Babək rayonu oykonimlərindən Xətai, kəndini nümunə gös-

tərmək olar. 

Xətai. Babək rayonunda kənd adıdır. Bu kənd keçmiĢ sovet hökumətinin 

ilk illərində yaranmıĢdır. A.Bağırovun tədqiqatlarından məlum olur ki,  kənd 

əvvəllər Hacıvar adlı məhəllə olmuĢ, 1933-cü ildə  Sultanabad daha sonra isə 

Sovetabad adlandırılmıĢdır. 1990-cı ildə isə məntəqənin adı Babək rayon icra 

hakimiyyətinin müvafiq qərarı ilə böyük dövlət xadimi, sərkərdə və Ģair ġah 

Ġsmayıl Xətainin Ģərəfinə Xətai adlandırılmıĢdır (2, s. 94-95). Eyni adlı 

məntəqə ġərur rayonunda da mövcuddur. Məntəqə adı Ģəxs adının köməyi ilə 

yarandığı üçün antroponim səciyyəli adlar sırasına daxildir.  

Tədqiqatdan belə elmi nəticəyə gəlirik ki, Babək rayonunda mövcud olan 

digər məntəqə adları kimi antoponomik səciyyəli oykonimlərdə milli mənĢəli 

adlardır və Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixini, qədimliyini, milliliyini 

özündə əks etdirir. 
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РЕЗЮМЕ 

ДЖАМИЛЯ МАГЕРРАМОВА 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ 

АНТРОПОНОМИЧЕСКИХ ОЙКОНИМОВ БАБЕКСКОГО 

РАЙОНА 

Статья посвящена  антропономическим ойконимам и способам их 

появления  в Бабакском районе. При формировании антропономических 

ойконимов ключевую роль играют такие имена, как псевдоним, фамилия 

и т.д. Некоторые из антропономических ойконимов региона Бабека (Село 

Зейнаддин, деревня Шихмахмуд, деревня Хасивар, деревня Калбаорук 

Дизе, деревня Маммадрза Дизе, деревня Наджафали Дизех, деревня 

Керимбейли, село Хатаи, деревня Султанабад) участвуют в лингвисти-

ческих исследованиях. 

Ключевые слова: Бабекский район, ойконим, антропоним, село, 

псевдоним, фамилия, ранг, название 

 

SUMMARY 

JAMILA MAHARRAMOVA 

LINGUISTIC ANALYSIS OF SOME  ANTROPONIMAL OYKONYMS 

IN  BABEK DISTRICT 
The article deals with the antroponimal oykonims and their ways of 

creating these concepts. in  antroponimal oykonyms voices play a key role in 

the person's names, as well as pseudonym, surname, and so on. Some of the of 

the Antroponimal oykonyms in Babek region (Zeynaddin village, 

Shikhmahmud village, Hacivar village, Kalbaoruc Dize village, Mammadrza 

Dize village, Najafali Dize village, Kerimbeyli village, Khatai village, 

Sultanabad village and others) are involved in linguistic research. 

Key words: Babek district,oykonyms, anthroponyms, noun, pseudonym, 

surname, rank, title 
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AMERĠKADA LÜĞƏTÇĠLĠYĠN ĠNKĠġAFI VƏ LÜĞƏTLƏRĠN 

QURULUġUNA SĠNXRON BAXIġ 
 

Məqalədə Amerikada ilk nəĢr olunan ingilis dilli lüğətlərdən, onların 

müəlliflərindən və leksikoqraflar arasında gedən ―lüğətlər müharibəsindən‖, 

eyni zamanda lüğətlərin quruluĢundan bəhs edilmiĢdir. Amerikan leksikoqraf-

lar Noah Webster və Emerson Worchesterin iĢlərinin tədqiqata cəlb olunması 

və onların amerikan lüğətçiliyinə verdiyi töhfələr elmi Ģəkildə araĢdırılmıĢdır. 

Məqalədə dövrün mükəmməl lüğətləri onların tərtibi qaydaları və istifadə 

təyinatları göstərilmiĢdir. 

Açar sözlər: Lüğətlər müharibəsi, leksikoqrafik nəĢrlər, ensiklopedik xa-

rakter, sinxronik metod, lüğət strukturu 
 

Ġngilis dili ġimali Amerika qitəsinə 17-ci əsrin əvvəllərində ingilis müha-

cirlər tərəfindən gətirilmiĢdir. 18-ci əsrin sonlarına yaxın ABġ-ın əhalisi 90 fa-

iz britaniyalılar olmaqla 4 milyon nəfər olmuĢdur. 

Bununla da Amerikalıların öz doğma lüğətlərini yaratmaq üçün əsas 

səbəbləri meydana gəlmiĢdir. Müstəmləkə dövründə artıq Amerikalılar 

sivilizasiyadan çox kənarda qaldıqlarını anlamıĢdılar. Beləliklə onlar öz 

sözlərinin qarĢılığını öyrənmək üçün standart bir kitab əldə etmək arzusunda 

oldular. Bu zaman dil müstəmləkəçiliyi uzun müddət davam etdi və 

lüğətçiliyin baza strukturunun formalaĢmasına zəmin yaratdı.(1, s.270) 

Ġlk leksikoqrafik nəĢrlər 18-ci əsrdə söz baxımından zəngin olmayan 

lüğətlər, yəni ingilis dilinin izahlı lüğətləri olmuĢdur. Bu lüğətlər əksər 

hallarda orta məktəblər üçün tərtib edilirdi. 

Aydındır ki, Ġngilis dilinin Amerikan lüğəti Samuel Johnson tərəfindən 

hazırlanmıĢdır. S.Johnson 1798-ci ildə 4100 sözdən ibarət ―A school 

dictionary‖ adlı kiçik həcmli kitab nəĢr etdirmiĢdir. Bu kitab nitq hissələrin-

dən, etimologiya haqqında qısa definasiyalardan (2-3 söz) ibarətdir.(1, s. 264) 

Digər bir kitab ―A selected pronouncing and accented dictionary ― 1800-

cü ildə John Eliotla birgə çap edilmiĢ və artıq bu lüğətdə AmerikanlaĢmanın 

bəzi göstəriciləri öz əksini tapmaqda idi. Məsələn, buraya hind dilindən ingilis 

dilinə keçən ―tomahawk‖ və ―wampum‖ sözləri misal ola bilər. 

J. Pikering 1816-cı ildə ABġ-a xas olan sözlər və ifadələr lüğətini nəĢr 

etdirmiĢdir. Bu lüğət AmerikanlaĢmanı özündə əks etdirən və anti Britaniya 

xarakterinə qarĢı çıxan ilk əsər idi. Demək olar ki, 18-ci əsrin sonları 19-cu 
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əsrin 30-cu illərinə qədər Amerikada lüğətlər orta məktəblərdə xüsusi istifadə 

üçün nəĢr edilirdi. 

Amerikan leksikoqrafiyasının atası kimi bilinən məĢhur alim Noah 

Webster Amerikalıların hüquqlarını öz sözlərini yaratmaqda qorumuĢ və 

millətin inkiĢafını isə onun dilinin inkiĢafında görürdüyünü bəyan edirdi. O öz 

səyləri ilə British English-dan fərqli olaraq müstəqil Amerikan Ġngilis dilinə 

status qazandırmaq istəyirdi. 1828-ci ildə onun iki cilddən və çoxsaylı redaktə-

lərdən ibarət olan Amerikan Ġngilis normalarına yiyələnən ―An American 

dictionary of English‖ lüğəti Nyu Yorkda nəĢr edildi. Websterin lüğəti ilk 

nəĢrlərindən heyranlıqla qarĢılandı bu təkcə definasiyaların aydınlığına görə 

yox, həmçinin lüğətdə zəngin məlumatların ensiklopedik xarakter daĢıması ilə 

bağlı olmuĢdur. Eyni zamanda deyə bilərik ki, lüğətlərin ensiklopedik xarakter 

daĢıma ənənəsi artıq Amerikan leksikoqrafiyasında mühüm yer tuturdu.   

ABġ-da leksikoqrafik fəaliyyət 1828-ci ildən davam edir. 19-cu əsrin 

ortalarında Noah Webster  və onun rəqibləri (Emerson Worchester) arasında 

lüğətlər müharibəsi dövrü baĢladı. Bunun əsas səbəbi Worchesterin Johnson 

ənənələrini davam etdirən məlumat kitabını nəĢr etdirməsi olmuĢdur. (2)  Noah 

Webster ABġ-da Britaniya təsirinə tamamilə qarĢı idi. O Worchesteri plaqyatla 

təqsirləndirirdi. Daha geniĢ mənada bu naĢirlər arasında orta məktəblərdəki 

lüğət iĢindən imtina etmək arzusu idi, lakin ədiblər digər məsələlər barədə öz 

yerlərini tutmuĢdular. Xüsusilə Noah Webster və onun tərəfdarları tələffüz 

islahatçıları və Amerikan yeniliklərində çempion ad sanını qazandıqları həmin 

dövrün əsərlərində əks olunmuĢdur.  

1846-cı ildə Worchester dövrün çoxlu neologizmlərinin də daxil olduğu 

yeni əsərini  ―A universal and critical dictionary of English language‖ nəĢr 

etdirdi. Daha sonra Websterin kürəkəni Allen Goodrich lüğətdə redaktələr 

etmiĢ və onu ―American dictionary of the deceased Webster‖ adı ilə nəĢr 

etdirmiĢdir. Bu nəĢrdə Websterin maraqları (G&C Merriam company) çap 

firması tərəfindən qəbul edildi. Onların agentlikləri lüğətlər müharibəsində 

bəzən gizli əmrlə, dövlət fərmanları ilə hər məktəbdə öz çap etdikləri lüğətləri 

yerləĢdirməkdə aktivlik edirdi. Worchesterin 1860-cı ildəki  ―A dictionary of 

the English language‖ lüğəti müharibədə ona yer qazandırmıĢdır. Lakin, 1864-

cü ildə Merriamın lüğətləri alman alimi Karl August Fridrich Mahn tərəfindən 

yüksək qiymətləndirilmiĢ və Worchesterin iĢləri bununla da bir daha yenidən 

iĢlənməyərək tarixə düĢmüĢdür. Lakin lüğətlər müharibəsinin bir qalibi var idi 

bu əlbəttə ki, Amerikan lüğətçilik təcrübəsi oldu. 1889-cu ildən 1891-ci ilədək 

ən məĢhur Ġngilis lüğətlərindən 24 hissədən ibarət olan və William Dwight 

tərəfindən nəĢr olunan ―The century dictionary‖ iĢlənilmiĢdir. O daha çox 

qədim ingilis lüğəti ilə müqayisəli Ģəkildə və ensiklopedik xarakterdə nəĢr 

olunmuĢdu. Bu lüğətin tarixi John Ogilvienin dövrünə gedib çıxır. John Ogil-

vien öz lüğətlərində iki əsası üstün tuturdu 

-1. Materialı verməkdə ensiklopedik xarakter 

-2. Websterin lüğətini əsas kimi götürmək 
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Qeyd edilməlidir ki, 1823-cü ildə Ġssac Kauffman Feuk özünün ―A stan-

dart dictionary of English Language‖ lüğətində əsas yeniliyi definasiyaları 

tarixi ardıcıllıqla yox, əhəmiyyətinə görə sıralamaq olmuĢdur. Belə ki, yeni 

dövrdə ABġ-ın dörd görkəmli lüğəti meydana gəldi.(5) 

-1. The century dictionary (1891) 

-2. New standard dictionary (1895) 

-3. Random house dictionary (1967) 

-4. The heritage illustrated dictionary (1969) 

―The century‖ lüğəti və ―Random house‖ lüğəti müxtəlif adlarla qısa 

Ģəkildə mövcud olmağa davam etmiĢdirlər. Dilə sinxronik baxıĢdan deyə 

bilərik ki, 20-ci əsrin ortaları Ġngilis dilinin ―Random house‖ lüğətində əks 

olunub.  

Struktur sinxronik metod ardıcıl və ya alternativ Ģəkildə istifadə oluna 

bilən bütöv prosedura daxilində inkiĢaf edir. Ümumilikdə isə müasir Ģərti 

lüğətlər altı əsas hissəyə bölünür. 

1. Müqəddimə və ya ön söz 

2. Lüğətin istifadə təlimatı 

3. Transkripsiyanın əsasları 

4. Qısaltmaların siyahı və izahatı 

5. Sözlərin əsas siyahısı-lüğət 

6. Əlavə edilən materiallar-xüsusi adlar, coğrafi adlar, cədvəllərin 

ölçüsü və.s. (3, s.483) 

Lüğət strukturu həm də lüğətin növündən və funksiyasından asılıdır. 

Əslində isə bu: 

1. baĢlıq sözlər 

2. sözün qrammatik, semantik üslubundan və funksional özəlliklərinin 

təsvirindən 

3. dildə mövcud olan heç bir sözün nümunəsiz olmadığını sübuta 

yetirməkdən-sitatlardan, təsvirlərdən ibarətdir. 

Materialı hissələrə bölünərək xarakterizə olunan lüğətin strukturundan 

danıĢsaq istənilən söz və ya söz qrupları ―lüğətə daxil olan sözlər‖ adlanan 

müstəqil mətnlərlə əhatə olunur. Bu proses əlaqəli davam edə yaxud da əsas və 

əlavə məlumatdan kənara çıxa bilər. Lüğət giriĢ, sağ və sol tərəf arasındakı 

bərabərlikdir. Əsas sözlər isə ilkin formada verilir: Rus və ingiliscə fellər 

məsdər halında, Yunan və Latın dillərində isə 1- ci Ģəxsin təkində.(4, s. 94) 

Lüğətlərin bəzi növlərində anlayıĢ bu cür təqdim olunur. ―Ġdeoqrafik‖ 

yunan mənĢəli –―idea‖-məzmun, ―grapho‖- mən yazıram, yəni ―məzmunu ya-

zıram‖ deməkdir. Daha çox istifadə olunan lüğətlərə görə onlar tez-tez istifadə 

olunan lüğət və söz tərkibindən ibarətdir. 

Bəzi lüğətlərdə sağ tərəf yalnız sözlər siyahısıdır: sinonimlər, morfem 

lüğətlər, qafiyəli lüğətlər. Əksər hallarda sağ tərəf lüğətlərdə dəyiĢkən olur. 

Birtərəfli tərcümə lüğətlər sol tərəfdə eyni rəqəmlə sıralanaraq verilir. 

Sözlərin mənaları ensiklopedik lüğətlərdə olduğu kimi deyil, onların ya-

xın mənası ilə təqdim olunur. 
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Məntiqi- bərabər tərəfləri olan kvadratdır. izahları məntiqi, linqvistik, 

obyektiv, söz düzəltmə, düsturlardan ibarət ola bilər. 

Linqvistik- əyri, düz olmayandır. 

Söz quruluĢu – lioness – a female lion 

Tərcümə lüğətlərində sağ tərəf transkripsiya, izah, tərcümə edilə bilən 

və ya edilə bilməyən sözlərdən ibarətdir. 

Ġzahlar və ənənələr nümunələrlə, iĢarələrlə və təsvirlərlə çox dəqiq 

hazırlanır. 

Ġstənilən dilin leksikoqrafiyasında xüsusi dil var. Bu söz mənasını təsvir 

etmək üçün xüsusi formuldan ibarətdir. 

Lüğətin təbii dili ilə yanaĢı xüsusi iĢarələrə, qrammatik kodlara, xüsusi 

izlərə, qısa formalara uyğun gələn izahlar, xüsusi iĢarələr və.s daxil ola bilər. 

Gəlin daha aydın izah edək   

1.qısa formalar qısaltmalardır: sth, sb, E-EAST, W-West  

2.xətlər - aĢağıdakı yarımqruplara bölünür;  

a) yalnız bir region və ya ölkədə istifadə olunan sözlər,  

b) hələ tam assimilyasiyaya uğramayan və hələ də alınma söz kimi 

iĢlənən sözlər  

c) xüsusi kontekstdə: dini, köhnəlmiĢ, arxaikləĢmiĢ, tabu sözlər 

3) xüsusi iĢarələr və ya simvollarla müəyyən etmək üçün iĢlənir.  

ĠĢarələr adətən sözləri və ya bir sözü əvəz etmək üçün iĢlənir. || iĢarəsi 

ingilis və ABġ tələffüzündə sözləri fərqləndirir: [' ktɑ:s] || [klӕs] 

' -  əsas vurğu 

 -  ikinci dərəcəli vurğu 

► - keçid 

[] – böyük mötərizələr əsas sözün transkripsiyasını əhatə edir 

ĠĢarələr adətən söz qruplarını və ya sözləri əvəzləyir. Məsələn, Ġspan 

dilində üzərində iĢarə olan Ñ hərfi iĢarə olmayan N hərfindən tamamilə fərqli 

oxunur. 

⁓ iĢarəsi baĢ sözü öz birləĢmələrindən ayırır. 

♦ - romb iĢarəsi idiomlar və frazeoloji vahidlər üçün iĢlədilir.  

4) Qrammatik kodlar – bu cür qısaltmalar aĢağıdakı sözləri müəyyən 

etmək üçündür. 

a- təyin edici  

c- sayılan 

α- sifət sadəcə isimlə iĢlənir 

v- sözün feilə aid olduğunu bildirir. 

Lüğətlərdə qrafiklər, təsvirlər, müxtəlif cədvəllər iĢlədilə bilər. 

Fərdi metod növündən həcmindən və müxtəlif leksikoqrafik parametrləri 

ilə yanaĢı istənilən lüğət üçün çox əlveriĢlidir. Lüğətin məzmun hissəsi həm 

lüğətin strukturuna uyğun müəyyən edilir, həm də giriĢ hissədə izah olunur. 

Müxtəlif leksikoqrafik parametrlər leksikoqrafın fərdi düĢüncələrinə, lek-

sikoqrafik ənənələrə, dilin xüsusiyyətinə təsir edir. Seçim leksikoqrafiyada çox 

önəmlidir. Lüğətlər verdikləri məlumatlara görə aĢağıdakı növlərə bölünür. 
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1.geniĢ – maksimum söz və baĢlıqlar. 

2.əks etdirici – lüğətin adına görə baĢlıqların seçimi 

Leksikoqrafiyanın əsas problemləri sözlərin funksional və semantik 

təsnifatında, açıqlamaların əsaslılığı, sözlərin məzmunu və baĢlıq sözlərin 

seçimi ilə bağlıdır. 

Öncəliklə qeyd edilməlidir ki, hər hansı lüğət alan zaman dəqiqləĢdiril-

məli faktorlar vardır. Bunlar, lüğəti hansı məqsədlə aldığını dəqiqləĢdirməli, 

ikinci, lüğətin faydalılığı haqqında etiraz etməməli, üçüncü, isə 3 əsas faktor 

nəzərə alınmalıdır. 

-1. NəĢrin tarixi 

-2. Mövzusu 

-3. NəĢr edən Ģirkət 

NəĢrin tarixi verilən lüğət üçün kifayət qədər əsas və önəmli faktordur. 

Bu ingilis nəĢri olan kitabların baĢlıq hissəsinin qarĢısında yazılır. Yeni nəĢrlə, 

yeni çap olunmuĢ kitabları fərqləndirmək çox önəmlidir. Belə ki, yeni nəĢr 

yenidən nəzərdən keçirilmiĢ və təkmilləĢdirilmiĢ versiyadır. Lakin,yenidən çap 

olunma isə heç bir dəyiĢiklik olmadan sadəcə çap olunmuĢ versiyadır.  

Lüğət tərtib edilən zaman onun təyinat məsələsinə də toxunulur. Bu 

barədə ön sözdə daha aydın verilməlidir. Məsələn, ―Oxford students dictionary 

of current English‖ lüğəti Ġngilis dilini orta səviyyədə öyrənənlər, xüsusilə 

ingilis dili müəllimləri, tələbələr və Ģagirdlər üçün hazırlanmıĢdır.(6) 

Lüğət seçərkən redaksiya heyətinin də çox əhəmiyyəti vardır. Bu o 

deməkdir ki, lüğət müəllifləri görkəmli alimlər, dilçilər ola bilər və onların 

müəllifi olduğu lüğət isə heç Ģübhəsiz mükəmməl olacaqdır. 

Müasir leksikoqrafiya lüğətlərin sosial funksiyalarını aĢağıdakı kimi 

təsvir edir.  

1. məlumat – qeydlər vasitəsilə biliyə yiyələnmək 

2. kommunikativ -  oxuculara vacib sözləri öz ana və xarici dillərdə 

təqdim etmək 

MəĢhur Fransız leksikoqraf Alan Reyə görə ―müasir sivilizasiya lüğətlər 

sivilizasiyasıdır‖.  

Lüğət bəĢər həyatını, insanları, cəmiyyətin inkiĢafını, onların mədəniyyə-

tini tarixi və sinxron baxımdan göstərən vasitədir.  
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РЕЗЮМЕ 

ЯСИН  БАБАЗАДЕ 

РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКОГРАФИИ В АМЕРИКЕ И 

СИНХРОННЫЙ ВЗГЛЯД НА СТРУКТУРУ СЛОВАРЕЙ  

В статье гооврится о  первых опубликованных англоязычных сло-

варях, о  «войне словарей»  идущей между их авторами и луксикографа-

ми, а также о построении словарей.  Работы американских лексикографов 

Ноа Вебстера и Эмерсона Ворчестера и их вклад в американскую лекси-

кографию были привлечены к научному исследованию. В статье описы-

ваются идеальные словари эпохи, их структурные правила и правила их 

использования.  

Ключевые слова: Война словарей, лексикографические публика-

ции, энциклопедический характер, синхронный метод, словарная струк-

тура 

 

SUMMARY 

YASIN BABAZADE 

THE DEVELOPMENT OF LEXICOGRAPHY IN AMERICA AND 

DICTIONARY STRUCTURE FROM THE SYNCHRONIC POINT OF 

VIEW 

The article deals with the "war of dictionaries" considering English-

language dictionary, their authors as well as the construction of dictionaries. 

American lexicographers Noah Webster and Emerson Worchester’s 

contribution to American lexicography have been involved in research. The 

article describes perfect dictionaries of the era, their compilation rules and 

uses. 

          Key words: War of dictionaries, lexicographical publications, 

encyclopedic character, synchronic method, dictionary structure 
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Ə.HAQVERDĠYEVĠN “XƏYALAT” DRAMINDA MĠRZƏ FƏTƏLĠ 

AXUNDZADƏ OBRAZI 

 

Məqalədə Axundzadə obrazının yaradıldığı dram əsərlərindən biri-

Ə.Haqverdiyevin ―Xəyalat‖ dramı geniĢ araĢdırılmıĢ, Ģərhlər verilmiĢdir. 

Axundzadə obrazının özünəməxsus cəhətləri, dövrünün ictimai-siyasi məsələlə-

rinə qarĢı mövqeyi, cəhalətə qarĢı mübarizə yolları, əzmi diqqət mərkəzində-

dir. M.F.Axundzadənin 100 illik yubleyi ərəfəsində yazılan birpərdəli bu dram-

da sənətkarın yaradıcılığına da yüksək qiymət verilmiĢdir. Müəllif Axundza-

dənin yaratdığı mənfi obrazları xəyalən sənətkarla qarĢılaĢdırmıĢdır. Bu za-

man Axundzadənin fikir və mülahizələrini oxucuların diqqətinə çatdırmıĢdır.  

Dramda əsas məsələ Axundzadənin cəhalətə qarĢı mübarizəsidir. Axund-

zadənin oğlu RəĢid, kitabpaylayan Ģəxslə dialoqları obrazın gələcəyə inamın-

dan, xalqın zamanı gələndə iĢıqlı günlərə çatacağından xəbər verir. Dramda 

Axundzadənin MəstəliĢah, Molla Ġbrahimxəlil, Hacı Qara, Hətəmxan ağa ilə 

qarĢılaĢması və söhbəti olduqca maraqlıdır. 

Açar sözlər: Axundzadə obrazı dramaturgiyada, pyes, dram, obrazın 

xüsusiyyətləri 

 

Azərbaycan bədii ədəbiyyatında M.FAxundzadənin obrazının yaradıldığı 

bir çox dram əsərləri mövcuddur. Bunlardan Ə.Haqverdiyevin ―Xəyalat‖, 

A.Mədətovun ―Ġdrak iĢığında‖ dram və pyesləri daha çox diqqət cəlb edir. 

Ə.Haqverdiyevin Axundzadənin yüz illik yubleyi ilə bağlı yazdığı bir 

pərdəli dramı olduqca maraqlıdır. Axundzadənin komediyalarında istifadə 

etdiyi tipik surətləri, Molla Ġbrahimxəlili, MəstəliĢahı, Hacı Qaranı və s. 

dramda Haqverdiyev Axundzadə ilə qarĢılaĢdırır. Onlar öz Ģikayətlərini 

Axundzadəyə edirlər. Lakin Axundzadə hər birinə təmkinlə cavab verir. 

―Xəyalat‖ dramında M.F.Axundzadə, RəĢid (onun oğlu), kitab paylayan Ģəxs, 

Hətəmxan ağa(mülkədar qarabağlı), Hacı Qara (sövdəgər), DərviĢi MəstəliĢah 

(cadugəri-məĢhur), Molla Ġbrahimxəlil (kimyagər), Nökər obrazları iĢtirak 

edir. 

Əsərdə hadisələr tiflisdə cərəyan edir. Axundzadə ilə kitab paylayan 

Ģəxsin söhbəti ilə dram baĢlayır. Dramın məzmununa baĢlamazdan əvvəl onu 

qeyd etmək lazımdır ki, buradakı Axundzadə obrazı bizə yad deyil. ġeirlərdə 

hekayələrdə, povest, roman və s. janrlarda qarĢılaĢdığımız Axundzadə obrazına 

çox bənzəyir. Qismən daha müdrik və sakitdir. Ancaq yenə də xalqın dərdi ilə 
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məĢğul olan, qələmi ilə cəhaləti ortadan qaldırmaq istəyən müdrik sənətkar, 

qayğıkeĢ ata, mehriban ailə baĢçısı Mirzə Fətəli obrazı ilə qarĢı-qarĢıyayıq.  

Ə.Haqverdiyev əsərdə Axundzadəni öz yaratdığı obrazlarla qarĢılaĢdıra-

raq Axundzadənin bu əsərləri yazmaqda əsl fikrini ortaya qoyur. Məsələn 

Hətəmxan ağa Axundzadənin yanına gələndə onu Allahsızlıqla günahlandırır. 

Ata-baba yolundan azdığını deyir, daha sonra Mirzə Fətəlinin təkidi ilə əsas 

məsələyə keçir. 

Hatəmxan ağa. Cəmi aləm bilir ki, sən müsəlmanlıqdan çıxıbsan. Оruc 

bilməzsən, namaz bilməzsən, özün də rus qaydası ilə dоlanırsan. Bu sənin öz 

iĢĠndir, özün bilərsən və Allahına da qiyamətdə özün cavab vеrərsən. Bircə dе 

görüm sair camaatdan nə istəyirsən? Sənsiz də еlə camaat Allah yоlunu itirib. 

Еlə biri mənim özüm. Bir nəfər çör-çöp yığan kafir firəngi nеçə vaxt еvimdə 

saxlamıĢam. ЕvimеĢiyim оlub murdar. Qab-qacağım hamısı səgdəm. Dahı 

bundan artıq məndən nə istəyirsən? Yоxsa xahiĢ еdirsən ki, bu ağsaqqal 

vaxtımda övrətin baĢından yaylığını alım, buraxım küçələrə? Və ya qоlunu 

qоluma kеçirib aparım о Müctəhid bağıdır, nə dağılmıĢdır, оrada оna rusun 

çayını, qəhvəsini içirdim? Və ya bu ki, mən də qardaĢım оğlu ġahbaz tək 

baĢımın tükünü uzadıb, iki yana darayım? Zəhmət çəkmə, mirzə! Zəhmət 

çəkmə! Mən hеç vaxt ayağıma çəkmə gеyib, küçələrin palçığını еvimə 

gətirmərəm. Hеç vaxt hənadan, rəngdən əl çəkmərəm. Yüz sənin tək Mirzə 

Fətəli gələ, mən bu gözəl əllərimi qоyub qaĢıqla xörək yеmərəm. Mən dəli 

dеyiləm dörd ağacı bir-birinə calayıb adını kürsü qоyub, Məhərrəm bəyin 

qırğısı tək üstünə qоnam. Ayıbdır, əzizim, özün, yеnə dеyirəm, hər nə bilirsən 

еlə. Daha müsəlmanların əməllərinə tоxunma. Bunun axırı xеyir nəticə 

vеrməz. Axırda rüsvayi-cahan оlarsan. 

Mirzə Fətəli. Hatəmxan ağa! Mən əlimə qələm alanda rüsvayicahan 

оlmağı, təkfiri, föhĢü, hətta ölümü qəbul еtmiĢəm. Hər nə dеyəcəksən dе. Ha-

mısı qəbulumdur və nə səbəbə də qəbul еtmiĢəm, оnu sən anlamazsan. Ancaq 

bir vaxt оlar, sənin оğlun və nəvən anlar. Sən mənə söyürsən, amma sənin 

оğlun və qəvən mənə rəhmət оxuyacaqlar, yəqin bil. 

Hatəmxan ağa. Mənim оğlum? Mənim nəvəm? Səhv еtmə! Mənim оğ-

lum mənim bеlimdən əmələ gəlib. Mənim оğlum gədafərzənddən dоğulmayıb-

dır! (Qеyzli) Əgər mənim оğlum mən tutduğum yоldan bir qədəm kənara qо-

ya, mənə Allah lənət еtsin əgər оna nifrət еdib, оnu оğulluqdan çıxartmasam. 

Еlə оğulu Allah gərək qiyamətdə dоnuz sifətində gətirsin. Hələ bunlar hamısı 

bir kənara, sən mənim özümü məsxərəyə qоyubsan, bu hеç, bu övrət-uĢaqla nə 

iĢin var? Sən özün hərçənd müsəlmanlıqdan kənar bir adamsan, amma yеnə nə 

qədər оlsa, sənin qanın müsəlman qanıdır. Hеç sənə müsəlmanın ismətinə tо-

xunmaq yaraĢarmı? QardaĢ, niyə mənim övrətimin, qızımın adını camaat 

bilsin? Еyib оlsun sənin üçün, çоx еyib оlsun! Mirzə Fətəli. Haqqın var, Ha-

təmxan ağa, sənin də cəmi sənə оxĢayanların da haqları var. Mən sinəmi sizin 

nasəza sözlərinizə sipər еləmiĢəm. 

Əsərlərini yazarkən M.Fətəlinin hər bir Ģeyi nəzərə aldığını, nə olur 

olsun yolundan dönməyəcəyini deyən müəllif vaxtı gələndə ―Hətəmxan ağanın 
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oğlunun və nəvəsinin Axundzadəyə rəhmət oxuyacağını‖ deməklə Axundzadə-

nin böyülüyünə iĢarə edir. Mirzə Fətəli bunu duyur və gələcəyə ümidlidir. 

Axundzadə sakitcə Hatəmxan ağaya qulaq assa da ürək yanğısı ilə cvb verir. 

Biz sadəlövh Hatəmxan ağanın simasında cəhalətə qapılan kütlənin nümayən-

dəsinin ümumiləĢmiĢ prototipini görürük. 

Doğrusu Axundzadənin əsərləri və düĢüncələri yaĢadığı dövrdə qəbul 

edilmirdi, çünki dahi sənətkar öz əsrini xeyli qabaqlamıĢ öz müasirlərinin 

qəbul etməyəcəyi müsbət fikirlər irəli sürmüĢdür. ―Xəyalat‖ dramında 

M.Fətəlinin oğlu ilə söhbətində Haqverdiyev bunu oxucunun diqqətinə çatdı-

rır. 

Mirzə Fətəli (RəĢidə). Bala, rəngin niyə qaçıb? 

RəĢid. Ata, yоla çıxıram, camaat məni rahat qоymur. ġkоlaya gеdib gəlincə iki 

min pis-pis sözlər dеyirlər. Dеyirlər ki, Mirzə Fətəlinin оğludur, bunun atası 

bütün müsəlmanların kiĢilərini, övrətlərini həcv еdib. Оnun еvini dağıdıb, 

özünü də öldürəcəyik. Bir uĢaq da dalımca bir daĢ atdı, dəysə idi, ölmüĢdüm. 

YaxĢı ki, dəymədi. Ata, bəlkə gəldilər bizi qırdılar? 

Mirzə Fətəli. Qоrxma, bala, hеç kəs bizi öldürə bilməz. Sənin atan cama-

ata haqq yоlu göstərir. Böyüyüb təvarixdə də görərsən ki, haqq danıĢanlara nə 

əziyyətlər еdiblər. Nə еybi var, qоy bizə də əziyyət еtsinlər. Bir vaxt оlar bu 

yaman danıĢan adamların övladları mənim zəhmətlərimə qiymət vеrərlər. Gеt 

ananın yanına, naharını еlə. 

Yuxarıdakı dioloqdan aydın görünür ki, nadan kütlələr Axundzadənin 

əsərlərini qəbul etmir, dinə qarĢı olduqlarını iddia edir və onu müsəlmanların 

övrətlərini həcv etməklə günahlandırırlar.  

Axundzadə narahat halda evə gələn oğluna baĢa salır ki, onun atası düz 

yoldadır əgər o tarixə nəzər yetirsə, haqq yolunda olan, doğru danıĢan insanla-

rın təqiblərinə, böhtanlara məruz qaldığını görər. Buna görə də o öz oğluna sa-

kit olmasını, qorxmamasını tövsiyə edir.  

Axundzadənin obrazı bütün əsərlərdə olduğu kimi bu dramda da cəhalət-

lə mübarizə aparır. Gərçək həyatda ömrünü, həyatının məqsədini cəhalətə qarĢı 

savaĢmaq olan Axundzadənin bədii ədəbiyyatda yer alan obrazları da bu iĢlə 

məĢğuldur.  

―Xəyalatda‖ da Axundzadənin öz əsərlərinin yer aldığı kitabları pulsuz 

paylamağı çalıĢır. Kitabpaylayan Ģəxs isə öz iĢini görə bilmir, çünki... 

Kitab paylayan. Bir müsəlman kitaba yaxın düĢmədi. Hər kəsə vеrdim, dеdi... 

Mirzə Fətəli . Nə dеdi? 

Kitab paylayan . Dеyə bilmirəm. Qоrxuram оvqatınız təlx оla. 

Mirzə Fətəli. Sən dеməmiĢ də mən özüm anlayıram. Dеyiblər, at оyana kafirin 

kitabını! Bеlədirmi? 

Kitab paylayan. Bəli! Dеyirlər kitab оxumaq istəsək, о qədər lazımlı kitablar 

var ki, üstünü tоz basa-basa qalıb bu Ģkaflarda. Оturub hər qaravəllini оxusaq, 

gərək adımızı dəli qоyaq. Hətta bir bəy var idi, dеdi: ―Mən Mirzə Fətəlini 

yaxĢı tanıyıram, özü ilə da qədimdən aĢnalığım var. Оna dеginən ki, о bir ağıllı 

adam sayılır, еyib dеyilmi ki, bеlə cəfəngiyata qələmini sərf еdib, özünü aləm 
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içində rüsvay еdir‖ Bu halda bir hacı üzünü camaata tutub dеdi: ―Camaat, qa-

çın bu kitablardan. Əgər bunlar mənfəətli kitablar оlsaydı, camaata müftə pay-

lamazdılar. Yəqin Mirzə Fətəli, nеcə ki, özü laməzhəb оlub, Allahın yоlundan 

çıxıb, еlə də istəyir camaatı laməzhəb еtsin‖. Xülasə, bir nəfər kitablara yaxın 

düĢmədi. 

Mirzə Fətəli. Bəs kitablar nеcə оldu? 

Kitab paylayan. Sabahı günü camaat kitabların üstünə bir halətlə töküldü 

ki, özüm də təəccüb еtdim: dеdim, aya, bir gеcədə bu təğyir bunlarda haradan 

əmələ gəldi? Sоnra еĢitdim ki, bir mоllanın təhkirinə görə gəlib, məndən 

kitabları alıb aparıb оdlayıblar və bir qədərini də biri bir manatdan еrmənilərə 

satıblar. Hеyf оlsun sizin zəhmətiniz, səyiniz. 

Mirzə Fətəli. Еybi yоxdur. Anlayana nəsihət еtmək ağılsızlığa dəlalət еdər. Nə-

sihəti avama, qanmayana еdərlər. Avam əvvəl sənin nəsihətini anlamayacaq, 

sənə əziyyət еdəcək, föhĢ vеrəcək. Hamısına mütəhəmmil оlmalı. Bizdən qa-

baq da kiĢilər gəliblər və millət yоlunda çalıĢıbdırlar. Оnları nə müsibətlərə dü-

çar еdiblər? Öldürüblər, оda atıblar, kitablarını mənim kitablarım kimi оdlayıb-

lar. Ġllər kеçib, zəmanələr dоlanıb, о Ģəxslərin əkdikləri tоxumlar bar vеrib. Ġn-

di оnların qəbirləri ziyarətgah оlubdur. Vaxt оlar mənim də tоxumlarım bar vе-

rər. Mən bəlkə о günləri görməyim. Amma оğlum, nəvələrim də görsələr mənə 

hеsabdır. Camaatın avamlığına baxma, mən səpdiyim tоxum qabil tоrpağa 

səpilib. Mən millətimin gələcəyinə və xоĢbəxt günlərinə xatircəməm və bu 

xəyalla da ölüb gеdəcəyəm. Hər bir qaranlığın axırı iĢıqdır və mənim millətim 

də yəqinĠmdir ki, zülmətiəbədi içində dеyil, оnun da bir ıĢıqlı günləri var. О 

vədə öz babalarının əməllərindən xəcalət çəkib, xеyirxahları ilə bədxahlarını, 

əlbəttə, tanıyacaqlar. Arzu еdərdim ki, mənim tək təkfir оlanların qədəri çоx 

оlaydı, bəlkə millətin iĢıqlı günü tеz gələydi. (Kitabpaylayana) Zəhmət çəkib-

sən, yоrulubsan, gеt rahat оl. 

Kitab paylayan. Mirzə, mənim zəhmətlərim sizin zəhmətlərinizin yüzdən biri 

оla bilməz. Millət yоlunda zəhmət çəkmək böyük rahatlıq dеyilmi? 

Mirzə Fətəli. KaĢ hamı bеlə anlayaydı! Nə оlardı, bizim də sair millətlər tək 

hər Ģəhərdə üç-dörd qanan, оxumuĢ adamlarımız оlaydı ki, avama tərbiyə vеrib 

tərəqqi yоlları göstərəydilər. Bu əyyamda Ģəhər camaatının ümidgahları axund-

lar və hacılardır. Kənd əhalisinin ümidgahı bəylərdir. Bunların hеç birisi millət 

üçün çalıĢmır. Hamısı öz cibləri üçün zəhmət çəkirlər. Utanmırlar, həya еlə-

mirlər, dindirəndə bir məsəl də çəkirlər, dеyirlər: ―Еl üçün ağlayan gözsüz qa-

lar‖. Hеç kəs оnlara dеmir ki, ağlayın еl üçün, ağlayın millət üçün, qоyun göz-

ləriniz kоr оlsun. О qədər ağlayın, canınız çıxınca və bilin ki, sizin millət yо-

lunda kоr оlan gözləriniz, ağlamayan gözlərin hamısından yaxĢıdır! Namərd-

lər, namərdlər!.. Gözlü ikən kоrlar!.. Diri ikən ölmüĢlər!.. (Kitabpaylayana) 

Gеt rahat оl! 

1853- cü ildə Axundzadənin kitabları rus dilinə tərcümə olunur. Həmin il 

çap olunan komediyalar Avropa-Rus məkanında Axundzadəyə Ģöhrət gətirir. 

Həmid Məmmədzadə ―Mirzə Fətəli Axundov və ġərq‖ kitabında yazır: ―1853-

cü ildə komediyaların ruscası kitab Ģəklində Tiflisdə nəĢr olunandan sonra 
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M.F.Axundov daha geniĢ Ģöhrət kəsb edir‖ (3,14). Lakin, bu Ģöhrət yalnız 

qərbdə mövcuddur, ġərq Axundzadəni qəbul etmək istəmir. Axundzadənin 

ölümü zamanı da xalqın onu kafir adlandırdığını, ölüsünə sahib çıxmadığını 

görürük. Ölümündən az əvvəl axundun necə dəfn olunmaq istəyirsiniz sualına 

Axundzadə belə cavab verir: ―məni necə istəyirsniz elə dəfn edin‖(4,262). 

Xalq Axundzadənin kitablarını bu ―önəmli səbəblər‖ üzündən oxumaqdan 

imtina edir.  

Ə. Haqverdiyev ―Xəyalat‖ dramında bu məsələni oxucunun diqqətinə 

çatdırır. Bununla yanaĢı dramı oxuduqca Axundzadənin obrazı öz mükəmməl-

liyi ilə oxucunu heyrətə gətirir. O millət yolunda çəkdiyi zəhməti rahatlıq sa-

yır. Pulsuz payladığı kitabların bir qismi yandırılmıĢ, bir qismi isə ermənilərə 1 

manata satılmıĢdır. Ancaq Axundzadə narahat deyil. O öz xalqının gələcəyinin 

aydın olacağına bütün qəlbi ilə inanır. ―Səpdiyi toxumların‖ vaxt çatanda bar 

verəcəyinə əmindir. O bəylərin xalqın dərd-sərindən uzaq olduğunu xalq, mil-

lət üçün narahat olmadıqlarını üzgün halda söyləyir.  

Axundzadə obrazı Hacı Qara ilə qarĢılaĢır. Hər iki obrazın özünəməxsus 

cəhətləri ortaya çıxır. Hacı Qara Axundzadəni Axundzadəyə Ģikayət etmək 

üçün gəlsə də çox keçmir ki, söhbətin məğzi dəyiĢir. Hacı Qara yenə öz pulgir-

liyini göstərir M.Fətəlidən xahiĢ edir ki, müsadirə olunmuĢ malını geri almaq 

üçün ona köməklik göstərsin. 

Hacı Qara Axundzadədən nə üçün onun əhvəlatını nağıl etdiyini soruĢan-

da Mirzə Fətəli deyir ki mən sənin baĢına gələnləri yazdım ki, heç kim sənin 

yolundan getməsin, halalı qoyub harama üz tutmasın. Hacı Qaranın xahiĢini 

yerə salmır Pristava məktub yazacağını və mallarını özünə qaytarması üçün 

xahiĢ edəcəyini söyləyir. Mallarının qaytarılacağını eĢidən Hacı Qara Mirzə 

Fətəliyə duva edərək gedir. 

Hacı Qara. Mirzə, bizim qədim haqq-salamımız var və özümüz də çоx-

danın müĢtərisiyik. Nеçə dəfə gəlib məndən mal alıbsan. Hеç bir dəfə səni al-

datmıĢam? Gеtdiyim Bеytə and оlsun, sənə həmiĢə malın arĢınını özgələrdən 

yarım qəpik aĢağı vеrmiĢəm. Axır mənim taqsırım nədir ki, sən məni bеlə məs-

xərəyə qоyursan? Pulu batan mən, malı tutulan mən, еvi yıxılan mən, bəs məs-

xərədə оlan da mən?.. Nə еləyim, a sənə Qurban оlum? Rus malı alıram sоlğun 

çıxır, qızılbaĢ malı alıram çürük çıxır. Mal gərək müĢtərigir оlsun. Оdur, düka-

nı dоldurmuĢam, bir nəfər malın üzünə də baxmır. Guya ələtdən qayırılanların 

sоvxasıdır. Əlacım kəsildi, tamah zоr еlədi, dеdim bu bəylərlə gеdərəm Təbri-

zə, bir qədər firəng malı gətirrəm, bəlkə zərərim çıxa. О da bеlə gеtdi. Həm 

pulum əlimdən gеtdi, həm özüm rüsvay оldum. 

Mirzə Fətəli. Bilirsən, Hacı, sən bir ağlı baĢında kiĢisən. Özün görürsən ki, xa-

talı yоla gеdənin baĢına nə bəlalar gəlir. О səbəbə mən də sənin kеyfiyyətini 

kitabımda yazmıĢam ki, xalq оxuyub ibrət еdib, halal alıĢ- vеriĢi qоyub hara-

mın dalınca gеtməsin. 

Hacı Qara. Qələt еlərəm, tövbə, tövbə, tövbə! Qurbanın оlum, gеtdim saqqal 

gətirməyə, bığı da qоydum gəldim. Hər bəydə yüz tümənim batdı. Malım tu-

tuldu, özüm Arazdan kеçəndə yıxıldım suya. Bir az qalmıĢdı batam, öləm. Ġndi 
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qalmıĢam ac, əli qоynunda. Mirzə, bir təvəqqеm var səndən. Sən bir böyük 

adamsan, gör bir tövr еdə bilərsənmi ki, mənim malımı özümə qaytarsınlar. 

Mirzə Fətəli. BaĢ üstə, sizin murоv mənimlə aĢnadır. Оna yazaram, səy еləsin, 

sənin malını da özünə qayıtsın və bəylərdən də bir tövr sənin pulunu alıb 

vеrsin. 

Hacı Qara. Оnda canımı sənə Qurban еdərəm. Allah səni müsəlmanlara çоx 

görməsin. Allah оğlunu saxlasın! Mürəxxəs оlum. 

Mirzə Fətəli obrazının DərviĢi MəstəliĢah obrazı ilə görüĢmə səhnəsi də 

olduqca maraqlıdır. QıĢqıraraq içəri girən MəstəliĢah salam verədən Mirzə Fə-

təlini günahlandırmağa baĢlayır. DərviĢ söyləyir ki, mən öz gücümü sənə bu 

dəqiqə göstərəcəm, sənin evini baĢına yıxacam. Ə.Haqverdiyev bu epizodda 

Mirzə Fətəlinin dilindən çox maraqlı bir cavab verir. 

Mirzə Fətəli. Səbr еt, ağa DərviĢ, səbr еt! Mən sənin barəndə səhv еtmiĢəm və 

kitabımda da səndən yazmağıma pеĢman оlmuĢam. Mən bilirdim və еtiqadım 

da bunadır ki, nə qədər siz DərviĢlər və sizin əmsalınız və həmməsləkiniz 

dünya üzündə mövcudsunuz, nəinki mənim еvim, cəmi islam aləmi paymaldır. 

Dоğru dеyirsən, hələlikdə sizin qüvvətiniz çоx böyükdür və sübutuna da 

еhtiyac yоxdur. Təvəqqе еdirəm buradan gеdəsən və məni əfv еdəsən. 

DərviĢ MəstəliĢah. Bеlə ki yalvaracaqsan, bəs nə üçün hər hədyanı yazırsan? 

Bundan sоnra adamını tanı! 

DərviĢ Axundzadənin dediklərinin mətləbini anlamasa da biz yaxĢı 

anlayırıq. Axundzadənin dərviĢə verdiyi cavab ―DərviĢi MəstəliĢah‖ komedi-

yasının və ―Xəyalat‖ dramının ruhunu açıb göstərir Mirzə Fətəli demək istəyir 

ki, siz mövhumatçı dərviĢlər var, yalançı, ikiüzlülər var bütün islam aləmi da-

ğılmağa,  ―paymal‖ olmağa məhkumdur. 

Dramın son hissəsində Molla Ġbrahimxəlil Kimyagər Mirzə Fətəlinin 

yanına gəlir. Onu təhdid edir. Axundzadə obrazı bu təhdidlərə əhəmiyyət 

vermir. Molla Ġbrahimxəlili baĢa salır ki, o kimyanı bilir, o gedib Nuxuluları 

aldada bilər Axundzadəni yox. Qəzəblənən Molla Ġbrahimxəlil Mirzə Fətəlinin 

evi qarĢısında toplaĢan camaata deyir ki, Mirzə Fətəli öz kafirliyini iqrar etdi  

Dramda iĢtirak edən obrazlar bildiyimiz kimi Axundzadənin əsərlərində 

yaratdığı obrazlardır. Onlar öz yaradıcıları ilə görüĢmək üçün, öz intiqamlarını 

almaq üçün can atırlar Bu imkanı onlara Əhaqverdiyev verir. Lakin Axundza-

də obrazı kiçik Ģeylər üçün narahat olmur. Sonda Bakıda ―Mərdi xəsis‖ tama-

Ģasının realnı məktəbin Ģagirdləri tərəfindən oynanıldığını eĢidən Axundzadə 

əkdiyi toxumun sağlığında bar verdiyi üçün çox sevinir. 

Məqalədə M.F.Axundzadə obrazının yaradıldığı ―Xəyalat‖ dramı təhlil 

olunmuĢ, Axundzadə obrazının xüsusiyyətləri, obrazın dövrü, mühiti nəzərə 

alınmaqla Ģərhlər verilmiĢdir. Məqalədə eyni zamanda dram haqqında ədəbiy-

yatĢünasların fikirləri də yer almaqdadır. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗАМИН БАБАЗАДЕ 

ОБРАЗ АХУНДЗАДЕ В ДРАМЕ «ХАЯЛЕТ» А.ХАГВЕРДИЕВА 

В этой статье  широко исследуется драма «Xаyalat» («приведение») 

А. Хагвердиева, одна из драматических работ, в которой был создан 

образ Ахундзаде, и дан обзор драмы. В центре внимания находятся 

особенности образа Ахундзаде, его позиция против общественно-полити-

ческих проблем того время, способы борьбы с невежеством и его 

упорство. Творчество поэта также высоко оценивалось в  однокулисной 

драме, написанной накануне 100-летия Ахундзаде. Автор мысленно орга-

низовал встречу  негативных образов, которые были  созданны Ахундза-

де с самим писателем. В это время он передал читателям мысли и сообра-

жения Ахундзаде. 

Главный вопрос в драме - борьба Ахундзаде против невежества. 

Диалог Рашида, сына Ахундзаде с книжным распространителем, расска-

зывает нам о вере в образ будущего и ярких дней. В этой драме очень ин-

тересна встреча и беседа Ахундова с Масталишахом, с Моллой Ибрагим-

халилом, Гаджи Карой и Хатамхан Агой. 

Ключевые слова: образ Ахундзаде в драме, пьеса, драма, особен-

ности образа 

 

SUMMARY 

ZAMIN BABAZADEH 

THE IMAGE OF M.F.AKHUNDZADE IN THE DRAMA 

“KHAYALAT” BY A.HAQVERDĠYEV 

In this article A.Hagverdiyev's "Xəyalat" drama, one of the dramatic 

works in which Akhundzade's image was created was widely investigated and 

given interpretations. The specific features of Akhundzade image, the position 

against the public political issues in his time, the ways of struggle and 

perseverance against ignorance are at the center of attention. The creativity of 

the poet was also highly evaluated in this one dimensional drama written on 

the eve of Akhundzade's 100th anniversary. The author compared the negative 

images created by Akhundzade with the craftsman. At this time he conveyed 

the thoughts and considerations of Akhundzade to the readers.  

The main issue in drama is Akhundzade's struggle against ignorance. 

The dialogue of Rashid, the son of Akhundzade with the book distributor tells 
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us about the belief of the image to the future and the bright days.  In this drama 

the meeting and the conversation of Akhundov with Mastalishah, Molla 

Ibrahimkhalil, Haji Qara and Hatamkhan Agha is very interesting. 

Key words: the image of Akhundzade in drama, play, drama, features 

of image 

 

 

 
 

 

(Akademik Əbülfəz Amanoğlu Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCAN –TÜRKMƏNĠSTAN ƏDƏBĠ ƏLAQƏLƏRĠ FONUNDA 

NURMƏHƏMMƏD ƏNDƏLĠBĠN “LEYLĠ VƏ MƏCNUN” DASTANI 

ĠLƏ “NƏSĠMĠ” POEMASI ARASINDAKI OXġARLIQLAR 

 

TəĢəkkülünə, tarixi taleyinə, dil yaxĢılığına, coğrafi Ģəraitinə, adət və 

ənənələrinə görə Azərbaycan və türkmən xalqı bir-birinə çox yaxındır. Hər iki 

xalqın folklorundakı uyğunluq məhz bunun nəticəsi kimi meydana çıxır. 

Cəmiyyətin inkiĢafının müəyyən dövrlərində bu xalqlar arasında əlaqələr 

olmuĢdur. Bu əlaqələr də xalqların bir-birinə yaxınlaĢmasına, onlar arasında 

ədəbi-mədəni əlaqələrin yaranmasına səbəb olmuĢdur. Türkmən Ģairi Nur-

məhəmməd Əndəlibin sufilik görüĢlərinə nəzər yetirilib. Belə ki, Ģairin ―Leyli 

və Məcnun‖ dastanı ilə ―Nəsimi‖ poeması arasındakı bənzərliyə diqqət 

yetirilib. Hər iki əsərdə sufiliklə bağlı məqamların olduğu qeyd olunub. Və hər 

iki əsərdə sirr aĢkar olduqdan sonra məsələlərin çözüldüyünü müĢahidə edirik. 

Əndəlib türkmən ədəbiyyatına tərcüməçilik məktəbinin yaradıcısı, ana dilində-

türkməncə yazan, ilk yazılı dastan və ilk oğuznamə yazan Ģair kimi daxil ol-

muĢdur.  

Açar sözlər: Türk Ģəcərəsi, ədəbi əlaqələr, ―Leyli və Məcnun‖dastanı, 

―Nəsimi‖ poeması 

 

 Türk xalqlarının qədim salnaməsini yazan Xivə xanı istedadlı tarixçi 

Əbülqazi Bahadur xanın ―Türkmən Ģəcərəsi‖ və ―Türk Ģəcərəsi‖ günümüzə 

gəlib çatan salnamələrdir. Ġkinci əsərdə Adəmdən Çingiz xanacan olan tarixi 

hadisələr Yaxın ġərqdən Qıpçaq çöllərinə, Orta Asiyaya qədər baĢ verən 

hadisələr sistemli Ģəkildə əks olunmuĢdur. Akademik X.Fren bu səlnaməni 

qiymətli elmi əsər adlandırmıĢ və ―Rusiya müsəlmanlarının öz əcdadlarının 

tarixini bilməyinə kömək etməklə yanaĢı onların tarix elminə marağını stimul-

laĢdırdığını‖ da yazmıĢdır [5,c.8]. 

 X.Koroğlu ―Türkmən ədəbiyyatı‖ adlı əsərində dastanların qədim dövr-

lərdən yaranmağa baĢladığını, XI-XIII əsrlərdə Azərbaycanda tamamilə forma-

laĢdığını söyləyir. Onun fikrincə bu tarixi abidə deyil. Belə ki, burada ən qə-

dimdən XIV əsrə qədər olan tarixi hadisələr qismən əks etdirilir. O, dastanları 

Azərbaycan, Türkmən və Türk xalqlarının Ģərikli epik əsəri hesab edir [6. 

s.30]. A.Y.Yakubovskinin ―Kitabi-Qorqud və onun orta əsr türkmən cəmiyyə-

tinin öyrənilməsində rolu‖ adlı məqaləsi də Türkmən dastançılığının öyrənil-

məsi baxımından faydalıdır [3, s.78). Türkoloq alimlər tarix və arxeologiya el-

minin müasir uğurlarına əsaslanaraq bu fikrə gəlirlər ki, Qazaxıstan və Orta 
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Asiya xalqlarının ədəbiyyat və dil tarixinin öyrənilməsi üçün qədim yazı və 

ədəbi mənbələri bu xalqların ortaq mirası olan salnamə və Ģəcərə, eləcə də o 

dövrün ayrı-ayrı yaradıcı Ģəxslərinin əsərlərinə nəzər yetirmək lazımdır. Bu 

çox əhəmiyyətli bir müddəadır. Axı həqiqətən də hələ qəbilələr dövründə qa-

zaxlar, özbəklər, azərbaycanlılar, türkmənlər, uyğurlar, qaraqalpaqlar, tatarlar 

və digər türk mənĢəli xalqlar özlərini müəyyən edənə qədər bir-birlərinə sıx 

bağlı olmuĢ, bir yerdə köç və inkiĢaf etmiĢlər. Məhz buna görədir ki,  qədim 

türkdilli tayfalar tərəfindən yaradılan mədəni və ədəbi irs bütün bu xalqların 

ortaq tarixi mənəvi mirasıdır [1,s.9]. 

 Mahmud KaĢğari türk xalqlarının, türk ulusunun tarixdəki rolundan bəhs 

edərkən yazırdı: ―Mən gördüm ki, Tanrı türklər üçün bolluq yurdunu və onla-

rın əli üzərində dünyanı yaratdı. Tanrı onları ―Türk‖ adlandırdı və dövlət sahi-

bi etdi. Türklərdən hökmdarlar yetiĢdirdi və onlara xalqlar üzərində hakimiy-

yət verdi. Ġnsanlara baĢçı etdi. Bütün iĢlərdə dəstəklədi. Onlarla birlikdə vuru-

Ģanlara kömək oldu. Türklər isə öz növbəsində onları pislikdən, zalım adamlar-

dan qorudu‖ [7, s.30].  

Ədəbiyyat kökdən, ənənədən qopmuĢ Ģəkildə yarana bilmədiyi kimi, ya-

ransa belə, yaĢamağa qadir olmadığı kimi, öz mövcudiyyətini hansı bir dövrdə 

baĢa vuran, gələcəyə yönlənməyən poeziya da təsəvvür olunmazdır. Hətta bu 

və ya digər dil tədricən öz geniĢ ictimai ünsiyyət funksiyasını itirdikdə belə, 

həmin dildə yaradılan zəngin irs, poetik ənənə özünü, dilin və düĢüncənin tari-

xi səviyyəsini  uzun müddət qoruyub saxlayır, mənsub olduğu xalqın poetik 

dünyagörüĢünün formalaĢma yollarını  və inkiĢaf perspektivlərini müəyyənləĢ-

dirməkdə müəyyən rol oynayır.  

Mənsub olduğu xalq tərəfindən sevilməyən, onun zövqünü oxĢamayan, 

məiĢətinə daxil olmayan, düĢüncə tərzini istiqamətləndirməyə qadir olmayan 

bir sənətkar baĢqalarına da təsir göstərə bilməz. 

Bəzən zamanın-tarixin ictimai və siyasi sifariĢlərini də ədəbiyyat yerinə 

yetirməli olur ki, bu da Türkmən ədəbiyyatı tarixində o dövr üçün Əndəlibin 

simasında yerinə yetirilmiĢdir.  

Azərbaycanlılar və türkmənlər daima bir-birinə qarĢılıqlı Ģəkildə dərin 

məhəbbət bəsləmiĢ, soyu, canı, qanı, ruhu bir olan iki qardaĢ xalq kimi mədə-

niyyət, xüsusilə də ədəbiyyat, kino, musiqi, teatr sahəsində hər zaman bir-bir-

lərindən faydalanmıĢ və öyrənmiĢlər. ―Türkmənlər bir daha təkrarı olmayan 

mədəni, mənəvi və əbədi dəyərləri yaradan insanoğlunun mədəni və elm xəzi-

nəsinə tayı-bərabəri olmayan qatqıda bulunan ən qədim xalqlardandır‖- deyə 

öz xalqının milli dəyərlərinə diqqət çəkən Türkmənistan prezidenti Qurbanqu-

lu Berdiməhəmmədov baĢda olmaqla bütün türkmən xalqı klassik düĢüncə me-

marlarının hər birini bir məktəb olaraq yaĢadırlar. Türkmən xalqı Məxtumqulu 

kimi Əndəlibin Ģeirlərini də dövrünün konstitusiyası kimi qəbul edirlər. Türk-

mən xalqının milli varlığını, adət-ənənələrini, insani dəyərlərini xalq danıĢıq 

tərzində Ģeir dili ilə ortaya qoyan Əndəlibin adı Türkmənlər üçün müqəddəs bir 

addır. Onun yaradıcılığı insanları güvənli bir Ģəkildə, insanca yaĢamağa, ədalə-

tə, yaxĢılığa və doğruluğa dəvət edir, hər fürsətdə birlik və bərabərliyə çağırır. 
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ġair savaĢsız sülhə çatmağın yolu olaraq insanları bir süfrə baĢında söhbətə 

etməyə çağırır. Azadi, Məxtumqulu kimi Əndəlibin də fikir və düĢüncələri  bu-

günkü türkmən atalar sözlərində öz əksini tapıb. ġeirlərindəki sətirlər atalar 

sözləri ilə yanaĢı gətirildiyində birini digərindən ayırmaq çətin olur. Onun gö-

rüĢləri türkmən adət-ənənəsinin əsasını təĢkil edir. Onun yaradıcılığında fərqli 

mövzulara rast gəlirik: insan sevgisi, təhsil, elm, irfan, eĢq, təsəvvüf, birlik, və-

tən sevgisi, dostluq, qəhrəmanlıq, mərdlik, namərdlik, qardaĢlıq və s. 

TəĢəkkülünə, tarixi taleyinə, dil yaxĢılığına, coğrafi Ģəraitinə, adət və 

ənənələrinə görə Azərbaycan və türkmən xalqı bir-birinə çox yaxındır. Hər iki 

xalqın folklorundakı uyğunluq məhz bunun nəticəsi kimi meydana çıxır. Cə-

miyyətin inkiĢafının müəyyən dövrlərində bu xalqlar arasında əlaqələr olmuĢ-

dur. Bu əlaqələr də xalqların bir-birinə yaxınlaĢmasına, onlar arasında ədəbi-

mədəni əlaqələrin yaranmasına səbəb olmuĢdur. 

Türk dünyası ədəbiyyatının bir parçası olan Türkmən ədəbiyyatı, XI əsr-

də Qərbə köçən oğuzların, ġərqdə, ata vətəndə qalan Türkmənlərin, Türk ədə-

biyyatının ortaq ədəbi qaynaqlardan və ədəbi mirasından istifadə edərək, inki-

Ģaf etdirərək günümüzə qədər gətirdikləri ədəbiyyatdır. XVIII əsrdə yazılı ədə-

biyyatın önə çıxmasına qədər olan dövr içində Türkmənlər, daha çox, Ġslamiy-

yət öncəsi ―Sözlü dövr‖ ədəbiyyatının təsiri ilə, zəngin bir  sözlü xalq ədəbiy-

yatı meydana gətirmiĢdilər ki, bunlar da xalqın həyat tərzi, iĢləri, adət və ənə-

nələrinin əks olunduğu dastanlar, nağıllar, atalar sözləri, tapmacalar, türkülər 

və s. (4, s. 669-670). 

Dastanları türkmən Ģairləri özləri iĢləmiĢlər. Bu məsələ Azərbaycan ədə-

biyyatında fərqli Ģəkildə cərəyan etmiĢdir. Dastanlar müəllifliyi bilinməyən 

aĢıqlar tərəfindən araya-ərsəyə gətirilmiĢdi.  Bəzi aĢıqlar isə ―Ələsgər ilə 

Səhnəbanu‖, ―Valeh ilə Zərnigar‖ kimi öz dastanlarını yaratmıĢdılar. Dörd das-

tan yaradan  Əndəlibin davamçısı olan Məxtumqulu on bir dastandan ibarət 

(bu silsilə ―Ġbrahim ilə Sara‖ dastanı ilə baĢlayıb, ―AĢıq Qərib və ġahsanəm‖lə 

bitir) antologiya hazırlamıĢdır. Bu ənənə daha sonra digər Ģairlər tərəfindən də 

davam etdirilmiĢdir. Belə ki, Molla Murat Xarəzmi ―Zöhrə və Tahir‖, ―Dilavər 

və Güləsrar‖, Molla Nəfəs isə ―Zöhrə və Tahir‖ dastanlarını yaratmıĢdılar.  

ġairin dastanlarından ikisi ―Leyla və Məcnun‖, ―Yusif və Züleyxa‖ Azərbay-

can və Türkiyə variantları ilə  üst-üstə düĢür ki, bu da bizlərə məlum olan 

Ģəkildədir. ġairin digər iki dastanı ―Baba RövĢən‖ və ―Zeynal Ərəb‖ isə dini-

mənqibəvi səciyyə daĢıyır və aĢıqlarımızın dastan repertuarında yoxdur. Ancaq 

bəzi qeyri-dəqiq məlumatlara görə ―Baba RövĢən‖ dastanı Ağbaba Çıldır aĢıq 

məktəbinin aĢıqları tərəfindən oxunub. Məhz dastanda  Hz. Əliyə poetik ad 

olaraq verilmiĢ QəĢəmzəm adı yaddaĢı qucaqlayır. ġairin bütün dastanları 

sənətkarlıq baxımından mükəmməldir, Ģeirləri də möhtəĢəmliyinə görə bir 

baĢqadır (8). 

N.Əndəlibin Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsimiyə ―Nəsimi‖ poemasını 

həsr etməsi də Azərbaycan Türkmənistan ədəbi əlaqələrinin ən parlaq əksidir. 

Bu əlaqələr fonunda hər iki əsər arasındakı bəzi bənzərliklərin diqqət cəlb 

etməməsi mümkün deyil. Türkmən ədəbiyyatı, Türkmən tarixi və Türkmən 
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yaĢayıĢ tərzinin ensiklopediyasına xas əsərlər yazan Əndəlib ġərq xalqları 

arasında daha çox tanınan, ərəb mənĢəli tragik sevgi hekayəsini xalq arasında 

deyilənlərlə yanaĢı yazılı qaynaqlardan da faydalanaraq yenidən iĢləmiĢdir. 

Yetkinlik dövrünün məhsulu olaraq ortaya çıxartdığı bu əsəri türkmənlərin 

tarixi dəyərlərinə bağlı yeni tiplərlə zənginləĢdirmiĢdir. Sözü gedən əsərlər 

arasındakı oxĢarlıq Ģairin sufilik görüĢlərinin əks olunmasında daha çox özünü 

göstərir. Dastanın ümumi ruhunda ―Allah sevdiyi bəndələri əzab-əziyyətlə 

sınağa çəkir‖ fikri duyulur. Yenicə danıĢmağa baĢlayan Qeysin Allahdan 

―məni zülmə, istiraba düçar et‖ deyərək yalvarmağı həmin fikrin sübutudur. 

Qeys Tanrıdan Leylinin ona qismət olması, özünün zülmə düçar olması üçün 

yalvar-yaxar edir. Leylinin anasının:  

―Olmaz nəsihətlə sağlam, eĢq əhlinin divanəsi, yandirsa cismin, Ģəm özü, 

yanmazmı bu pərvanəsi‖ və ya Məcnunun öz anasına: ―Hiyləniz faydasız olar, 

divanə hiyləni neyləsin‖-söylədiyi fikirlər Ģairin sufilik görüĢlərinin əksidir. 

Qızının vəsiyyətini yerinə yetirmək üçün Məcnunu evinə çağıran anaya ―ey 

anacan tanrının hörməti xatirinə bu cür sözü mənə demə, bu yeriĢim bu halım 

belə bu dünyada çoxdur‖- deyə cavab verir. Bu fikirlərdən bir daha aydın olur 

ki, onun məcnunluğu yalnız Leyliyə görə deyil. O dünyadan narazıdır. Eyni 

vəziyyəti Ģairin ―Nəsimi‖ poemasında da müĢahidə edirik. Hansı ki. Nəsimi 

―cümə günündə gül, molla müsəlmanda  gül‖  sözlərini səhv anlayan, onun 

ölümünə fərman verən dindarlara həmin cümlənin doğru anlamını - ―çölü ağ, 

içi qara‖ demək olduğunu izah etsəydi özünü ölümdən xilas etmiĢ olardı. 

Ancaq görünür Nəsimi ölümü özü istəyib.  

Hər iki əsər arasında növbəti bir bənzərlik diqqət çəkir. Dastanda Məc-

nunun dilindən ―O gündən ki mənə ustad təriqət öyrədibdir ki, sirrini hamıya 

bildirmə‖ deyə verilən sözlər ―Leyli Məcnun‖u məhəbbətdən dastanından çox, 

sufilik dastanına yaxınlaĢdırır. Dastanda Məcnunun ustadının adı göstərilmir. 

Eyni halı ―Nəsimi‖ poemasında da müĢahidə edirik. Nəsimi sirri aĢkar olandan 

sonra ortaya çıxır. Nəsiminin oxuduğu məktəbdəki mollanın yuxusunu yozan 

divanə sonradan peydah olub, ona qabığı soyulmuĢ qızıl alma verir. O, Nəsimi 

və iki dostunun həyatında olacaq faciəli yuxunun sirrini  anlayıb qeyb olur. 

Beləliklə, hər iki əsərdə  ―sirr‖ aĢkar olduqdan sonra hadisələrin çözüldüyünü 

görürük. Deməli Ģairin ―Əndəlib-bülbül‖ təxəllüsünü götürməsi də hər halda 

yalnız Gülə aĢiqliyi ilə bağlı deyil.  

―Leyli Məcnun‖ dastanının baĢ qəhrəmanlarının tarixi Ģəxsiyyətlər olma-

sı və iki gəncin bəxtsiz sevgisindən bəhs edən rəvayətin VII əsrin sonlarında 

ortaya çıxması elm aləminə məlumdur. ġair Məcnunun qəzəllərinin insanlar 

tərəfindən yazıya alınmasını dastanda belə verir: ―Qısacası aradan bir neçə 

vaxt keçdi. Məcnunun bu əhvalını görüb Leylinin qəbiləsinə: ―filan yerdə bir 

divanə ―vay Leyli, vay Leyli‖- deyə sinəsinə döyərək Leylinin Ģanına qəzəllər 

söyləyir. Mən də öyrəndim‖–deyib qəzəllərdən bir neçəsini söyləyərlər‖. ġair 

bu ədəbi üslubdan ―Nəsimi‖ poemasında da istifadə edib: 

―Sonsuz qəzəllər söyləyib orda,  

Onu yazsa dünyaya sığmaz orda. 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

187 

Yazıb bir neçəsin qoydu ortaya, 

Ki, qalsın dost və yarə bir xatirə. 

Arxasından təqib etdi ərlərin çoxu,  

Tapıb mənzum səhifə eyləyib onu.‖ 
 

Ümumilikdə, Əndəlib irsini araĢdırdıqca Ģahidi olduq ki, XVII-XVIII əsr 

türkmən ədəbi mühitinin yetiĢdirdiyi görkəmli ədəbi Ģəxsiyyətlər içərisində 

yaradıcılığının zənginliyi və rəngarəngliyi ilə qələmə aldığı mövzularla türk-

mən xalqının estetik zövqünün yüksəldilməsində, xalqın milli özünüdərk ru-

hunun tərbiyələndirilməsində  misilsiz xidmətlər göstərmiĢ tarixçi, Ģair, filosof, 

tərcüməçi N.Əndəlibin mütərəqqi ideyaları və yaradıcılığı türkmən ədəbiyyatı 

tarixində yeni və parlaq bir səhifə açmıĢdır. Məhz bunun nəticəsidir ki, yaĢayıb 

yaratdığı dövrdən 350 il keçsə də Əndəlib hələ də sevilərək oxunur. Ġldən-ilə 

əsərləri dünya dillərinə tərcümə olunaraq yayılır, tədqiqat obyekti kimi alimlə-

rin araĢdırılmasına cəlb olunur. Bir daha anlamıĢ oluruq ki, onun qoyduğu 

yalnız Türkmənistan bədii mədəniyyətinin deyil, bütün türk dünyasının zəngin 

xəzinəsinin ən qiymətli incilərindəndir. Əndəlibi araĢdırdıqca bunu da görmüĢ 

olduq ki, Məxtumqulu yaradıcılığındakı didaktika özündən əvvəlki nəslin Bay-

ram xan, Azadi və Əndəlibin ədəbi ənənləri üzərinə boy atmıĢdır (2, s. 261). 

Professor Ramiz Əskərin təbirincə desək ―Vaqif bizim türkcədə necə yazıbsa, 

Əndəlib də türkmən dilində o cür yazıb‖.  

ƏndəlibinTürkmən ədəbiyyatına bəxĢ etdiyi tövhələri kimi aĢağıdakıları 

qeyd edə bilərik: 

1. ġair dörd xalq dastanı ―Leyli və Məcnun‖, ―Yusif və Züleyxa‖, ―Ba-

ba RövĢən‖, ―Zeynal Ərəb‖, dörd poetik xalq hekayəsi ―Oğuznamə‖, ―Risaleyi 

Nəsimi‖, ―Səğdi Vəqqas‖, ―Qisseyi Firavun‖ və bir uzun xalq hekayəsi ―Bəl-

qız Mihrinigar‖ı  yaratmıĢdır. Bununla da milli türkmən ədəbiyyatında ilk poe-

manı və yazılı dastan yaratmıĢdır. Türkmən ədəbiyyatında oğuznaməçilik və 

dastançılıq ənənələrinin əsasını qoymuĢdu. 

2. Ərəbcədən ―Məqsəd namə‖, farscadan ―Dörd Mələk‖, ―Mirzə Həm-

dəm‖ dastanlarını, Füzuli, Cami və Nəvainin Ģeirlərini ərəb və fars dilindən 

türkməncəyə tərcümə edərək tərcüməçilik məktəbinin əsasını qoymuĢdur. 

3. Əndəlib klassik türkmən ədəbiyyatını xalq ənənələri və mədəniyyəti 

ilə bağlayan ilk Türkmən Ģairi olmuĢdur. Ədib türkmən ədəbiyyatını mövzu və 

növ baxımından zənginləĢdirmiĢ, həqiqi yeni türkmən Ģeirlərinin təməlini at-

mıĢdı. Məxtumqulu Fəraqi isə bunu yeni zirvəyə qaldırmıĢdır.  

5.Əndəlib lirik Ģair kimi sevgi lirikası ilə bərabər tarix, coğrafiya, mə-

dəniyyət, vətən, həyat, qəhrəmanlıq, inanc və inam kimi mövzuları da Ģeirlə-

rində əks etdirmiĢdir.  

6. Əsərlərinin dilində cağatayca yanaĢı, ərəb-fars ünsürləri mövcud olsa 

da özündən öncəki türkmən Ģairlərinin cağatayca yazmaq tilsimini qırmıĢ, 

uĢaqlıqdan sevə-sevə dinlədiyi dastanların təsiri altında türkməncə yazmaqla 

bir ilkə imza atmıĢdır. ġerilərində onun xalq dilinə yönümlülüyü duymamaq  

mümkün deyil.   
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―Andelipin maksatıdır butsan,  

Gönlüne hoĢ geldi bu güzel destan. 

 Eylədi Turk dil ilə  ibtida,  

Bəzən nəsr, bəzən qəzəl xoĢ nəva.‖ 
 

Qaraqalpaq xalqının böyük Ģairi Berdakın Əndəliblə bağlı söylədiyi      

Nə sözlər söyləyib Əndəlib, O da keçdi bu dünyadan‖- sətirlərdə söz 

yadigarına daima istəkli olmasını, ona sevgi və hörmət göstərən  Ģairin yanar 

ürəyinin avazını duyuruq. Öz-özünə ―Ģəkər əfsanə, incilər saç sözündən, ulusa 

yadigar qalsın özündən‖- deyən Əndəlib qoyub getdiyi yadigarı ilə nəinki öz 

xalqının və özündən sonrakı  Türkmən söz ustalarının eyni zamanda  özbəklə-

rin Munis, Taciklərin Əhməd DanıĢ, Qaraqalpaqların Bərdan kimi görkəmli 

Ģairlərinə  də ustalıq etmiĢdir. Bununla da Ģairin söylədiyi ―Ģəkər və inci kimi 

sözlər‖ dostluq körpüsünə çevrilmiĢdir. Əndəlibin ədəbi irsini araĢdırdıqca bir 

daha Ģahidi olduq ki, ağıl, zehin, əmək, insan sevgisi və dostluqla bünövrəsi 

qoyulmuĢ yadigarlar əsla itib bata bilməz. Məhz bu səbəbdəndir ki, türkmən 

xalqı özünün ölümsüz oğlu olduğuna sevinərək, onunla qürur duyur. 

2011-ci ildə Əndəlibin 350 illik yubileyi keçirildi. Bu münasibətlə 

Türkmənistanın müxtəlif Ģəhərlərində bir sıra yubiley tədbirləri, təntənəli 

mərasimlər keçirildi. 10-12 mart tarixlərində Ģairin vətəni DaĢoğuzda Türkmə-

nistan Elmlər Akademiyasının və DaĢoğuz vilayət icra hakimiyyətinin birgə 

əməkdaĢlığı ilə Əndəlibə həsr olunan beynəlxalq elmi konfrans təĢkil edilmiĢ-

dir. Azərbaycan da bu yubileyə töfhə olaraq Nürməhəmməd Əndəlibin ―ġeir-

ləri, poemaları, dastanları‖ adlı kitabını Azərbaycan dilində (Ramiz Əskərin 

tərcüməsi ilə)   nəĢrə hazırlandı. Bakı Dövlət Universitetində də bununla bağlı 

elmi keçirilən konfransda rektor Abel Məhərrəmov demiĢdir: ―MəĢhur türk-

mən Ģairi Nurməhəmməd Əndəlib təkcə türk ədəbiyyatına deyil, eləcə də ümu-

milikdə dünya ədəbiyyatı və mədəniyyətinə böyük töfhə verib. Lirika və 

poeziya yaradıcılığı ilə müxtəlif  mədəniyyətlərin sintezində, bir-birini qarĢı-

lıqlı Ģəkildə zənginləĢdirməsində böyük rol oynayıb‖. 

Türkmənistanın Azərbaycandakı səfiri Toylı Komekov Türkmən ədəbiy-

yatının folklor dövrünün formalaĢmasında Əndəlibin böyük rolu olduğunu 

qeyd etmiĢ, Azərbaycan alimləri tərəfindən Türkmən ədəbiyyatının araĢdırıl-

ması, türkmən ədəbiyyatı incilərinin Azərbaycan dilinə çevrilməsinin sevincli 

bir hal olduğunu bildirmiĢdir. 

 Türkmənistan və türk dünyasının böyük sənətkarı Nurməhəmməd Əndə-

lib bu gün də sevilərək oxunur və ildən-ilə əsərləri dünyanın bir çox xalqları-

nın dillərinə tərcümə edilir, müxtəlif ölkələrdə nəĢr edilərək yayılır. ÇoxĢaxəli 

zəngin yaradıcılığı ilə ümumtürk ədəbiyyatında görkəmli yerlərdən birini tutan 

Əndəlibin qoyub getdiyi miras nəinki Türkmənistan bədii mədəniyyətinin, 

ümumiyyətlə bütün türk dünyasının zəngin xəzinəsində ən qiymətli incilərdən 

biri olaraq Azərbaycanda da daima sevilərək oxunur. 

 Ümumiyyətlə, dünyagörüĢlərinin, istedadlarının dərəcəsindən asılı ola-

raq XVIII əsrdə yetiĢən türkmən ziyalılarının hər birini bir əməl-xalqa xidmət 
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düĢündürmüĢdür. Bu mənada Əndəlibin xüsusi yeri və çəkisi olduğunun bir 

daha Ģahidi olduq. Türkmən xalqının mənəvi mədəniyyəti tarixinə Ģərəfli 

səhifələr yazmıĢ, türkmən ictimai-siyasi, ədəbi-bədii fikrinin, demokratik-ma-

arifçilik ideyasının carçısı, ictimai zülm və bərabərsizliyə, orta əsr feodal geri-

liyinə, mövhumat və xurafata qarĢı fəal və barıĢmaz mübarizə aparan XVIII 

əsr türkmən ziyalılığının etalonu sayılan Əndəlib öz yaradıcılığı ilə türkmən 

ədəbi dilinin əsasını qoymuĢ, bütün varlığı ilə xalqına bağlı olan, onun 

tərəqqisi və təkammülü naminə hər cür çətinliklərə sinə gərən, bu yolda min 

bir zəhmət və məĢəqqətlərə qatlaĢan, qeyrət və istedad sahibi olan Əndəlib 

sözün həqiqi mənasında bir maarifçi və türkçü idi.  
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РЕЗЮМЕ 

АЙНУР САФАРЛИ 

СХОДСТВА МЕЖДУ ЛЕГЕНДОЙ «ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН» И 

ПОЭМОЙ «НАСИМИ» НУРМУХАММЕД АНДАЛИБИ НА ФОНЕ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКО-ТУРКМЕНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

СВЯЗЕЙ 

 В статье упоминается роль М. Кашгари в истории турецкой нации. 

Азербайджанский и туркменский народы очень близки друг к другу из-за 

их истории, языка, географии, обычаев и традиций. В результате этого 

возникает гармония фольклора обеих стран. На некоторых этапах 

развития общества существовали отношения между этими народами. Эти 

отношения сыграли болшую роль в приближении этих народов и дают 

начало литературным и культурным связям Туркменского поета 

Нурмухаммеда Андалиби. Таким образом, было подчеркнуто сходство 

между поэмами «Лейли и Меджнун» и  «Насими». Обе поемы указывают 

на суфизм. И в обоих случаях мы обнаруживаем, что проблемы решаются 

после обнаружения тайны. Андалиб вошел в туркменскую литературу 

как основатель школы интерпретации,  писавший на родном – 
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туркменском языке, поет впервые написавший писменнуй легенду и 

огузнаме. 

Ключевые слова: турецкая генеалогия, литературные отношения, 

эпос Лейли и Меджнун, поэма Насими 

 

SUMMARY 

AYNUR SAFARLI 

THE SIMILARITIES BETWEEN THE EPIC “LEYLI AND MAJNUN” 

AND POEM “NASIMI” OF NURMAHAMMAD ANDALIB ON THE 

BASES OF  RELATIONSHIP BETWEEN AZERBAIJAN AND 

TURKMANISTAN 

 The article mentions the role of M. Kashgarli in the history of the 

Turkish nation. The Azerbaijani and Turkmen people are very close to each 

other because of their prestige, historical fate, language goodness, 

geographical conditions, customs and traditions.  The harmony of the folklore 

of both nations appears exactly as a result of it. At some stages of society's 

development, there was a relationship between these peoples. These 

relationships have also led to the rapprochement of peoples, and the creation of 

literary-cultural ties among them. The views of the Turkmen poet Nurmaham-

mad Adallib were discussed. Thus, the similarity between the poem "Leili and 

Maynoon" and the poem "Nasimi" was emphasized. Both chapters point to 

Sufism. And in both cases, we find that problems are solved after finding the 

secret Andalib entered the Turkmen literature as the founder of the school of 

interpretation, writer of the mother tongue-Turkmen language, the first writer 

of written epic and the first poet who wrote the ouzname. 

Key words: Turkish genealogy, literary relationship, Leyli and Majnun 

epos, Nasimi poem 
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“ZEYVƏ” TOPONĠMĠ HAQQINDA 

 

Məqalə Zeyvə toponiminin izahına həsr olunmuĢdur. Bir sıra tarixi 

faktlar əsasında yazılmıĢ məqalədən aydın olur ki, bu toponim əslində orta 

əsrlər zamanı ərazidə yaradılmıĢ sufiliklə bağlı mərkəz – Əhməd paĢa zaviyəsi 

ilə əlaqədar meydana gəlmiĢdir. Ġlk əvvəl Zaviyə adlanan  yaĢayıĢ məskəninin 

adı tədricən dəyiĢdirilərək ―Zeyvə‖ Ģəklinə düĢmüĢdür.  

Açar sözlər: ġərur, sufi, toponim, zaviyə, Zeyvə. 

 

Qədim və orta əsrlər zamanı yaranmıĢ yer-yurd adlarının tədqiqi, onların 

mənĢəyi və mənasının, yaranması prosesinin obyektiv Ģəkildə araĢdırılması, 

öyrənilməsi, əldə olunan nəticələrin elmi dövriyyəyə daxil edilməsi tədqiqat-

çılar qarĢısında duran aktual məsələlərdən biridir. Əksəriyyətinin yaranmasının 

kökündə xalqların, tayfaların, nəsillərin, tirələrin, boyların, tarixi hadisələrin və 

s. dayandığı, bu cəhətdən hər bir xalqın torpağa vurduğu möhür kimi diqqəti 

cəlb edən toponimlərin hərtərəfli və dərindən öyrənilməsi həmin xalqın tarix 

və mədəniyyətinin müxtəlif problemlərinin obyektiv tədqiqinə münbit Ģərait 

yaradır, həmçinin həmin toponimlərin mövcud olduğu ərazilərin kimə məx-

susluğunu, üstündə yaĢadığı əhaliyə – xalqa mənsub olub-olmamasını təkzibo-

lunmaz faktlarla, tutarlı dəlillərlə ortaya qoyur. Ona görə də xalqımızın özü 

qədər qədim tarixə malik olan, müəyyən tarixi Ģəraitlə bağlı yaranan, illər, 

nəsillər bir-birini əvəz etdikcə formalaĢan, milli-mənəvi abidələrimiz kimi 

zəmanəmizədək gəlib çatan, torpaqlarımıza göz dikmiĢ mənfur ermənilərin 

saxta ərazi iddialarına qarĢı layiqli cavab vermək üçün ən kəsərli silah olan 

toponimləri toplamaq və tədqiq etmək dilimiz, tariximiz, bu günümüz və 

gələcəyimiz üçün çox vacibdir (4, s.11-12).   

Zəmanəmizədək gəlib çatan orta əsr qаynаqlаrı, həmçinin müasir dövrdə 

aparılan tədqiqatlar sübut еdirlər ki, bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Azərbay-

canda və onun qədim mədəniyyət mərkəzlərindən olan Nахçıvаn bölgəsində 

mövcud olan yaĢayıĢ məskənlərinin bir hissəsi VIII yüzillikdən baĢlayaraq 

müsəlman dünyasında təĢəkkül tapan sufi təriqətləri ilə əlaqədar yaranmıĢdır. 

Bunu təsdiq еdən ən sаnbаllı qаynаqlаrdаn biri ərаzimizdə bu günə qədər qаl-

mıĢ dərviĢ yаĢаyıĢ məskənlərindən хаnəgаh, zаviyə və təkyələrdir.  

ƏlveriĢli coğrafi mövqedə yerləĢdiyinə görə qədim zamanlardan baĢla-

yaraq Naxçıvan bölgəsindən mühüm ticarət yollarının keçməsi ərazimizdə sufi 
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təriqətlərinin geniĢ yayılmasını və çoxlu xanəgahlar qurulmasını Ģərtləndirən 

amillərdən biri olmuĢdur. Orta əsrlər zamanı təriqət mənsubları olan dərviĢlər 

daha çox adamla ünsiyyətdə olmaq və nəzarətini əllərində saxladıqları ticarəti 

gücləndirmək üçün öz xanəgah və zaviyələrini əsasən gediĢ-gəliĢin çox olduğu 

yerlərdə, mühüm ticarət yollarının kənarlarında qururdular. Bu fikri vaxtilə 

ərazidə müxtəlif vaxtlarda yaradılan, indiyədək qalıqları və izləri qalan xanə-

gahların timsalında da görmək olar. 

Naxçıvan bölgəsində müxtəlif sufi təriqətlərinin mövcud olmasını və 

fəaliyyət göstərməsini sübuta yetirən mühüm qaynaqlardan biri də Naxçıvanda 

indiyədək qalan yer adları – toponimləridir. Culfa bölgəsindəki Xanəgah kən-

di, Ordubad bölgəsindəki Xanağa kəndi, ġərur bölgəsindəki DərviĢlər kəndi, 

həmin kənddəki Sufilər məhəlləsi və sair toponomik vahidlər bu cəhətdən diq-

qəti cəlb edir. Bu adların müxtəlif sufi təriqətlərinə mənsub dərviĢlərlə əlaqə-

dar yaranmasına Ģübhə yoxdur. 

Ġndiki Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində orta əsrlər zamanı yara-

nan sufiliklə bağlı yaĢayıĢ məskənlərindən biri də bölgədəki ―Zaviyə‖ adlı 

toponimlərdir. Bu qəbil toponimlər içərisində ġərur bölgəsindəki Zeyvə kəndi, 

Naxçıvan Ģəhərində indiyədək salamat vəziyyətdə gəlib çatan ―Zaviyə mədrəsə 

kompleksi‖ həmçinin, Ģəhərdə bu komplekslə əlaqədar yaranan və zəmanə-

mizədək yaĢayan ―Zaviyə məhəlləsi‖ (5, s. 56-58) xüsusi qeyd olunmalıdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ġərur rayonundakı indiki Zeyvə kəndinin ilkin 

adı Zaviyə olmuĢdur. Bunu qaynaqlar da təsdiq edir. Osmanlı ordusunun XV 

əsrin sonlarında Ġrəvan və ətraf əraziləri tutmasından sonra türklərin 1590-cı 

ildə tərtib etdikləri ―Ġrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri‖ndə indi olduğu kimi 

həmin vaxt da ġərur inzibati ərazi bölgüsünə – ġərur nahiyəsinə daxil olan bu 

kəndin adı ―Zaviyə‖ kimi qeyd olunmuĢdur (Müfəssəl dəftərdə Naxçıvan 

bölgəsinin də daxil olduğu Ġrəvan qəzasına aid olan seçmələr 1996-cı ildə 

―Elm‖ nəĢriyyatında iĢıq üzü görən ―Ġrəvan əyalətinin icmal dəftəri‖nə əlavə 

olunmuĢdur-F.S.) (14, s. 159-183).  

Osmanlı türklərinin 1724-cü ildə Naxçıvan ərazisini tutduqdan sonra ver-

gi verəcək əhalini müəyyən etmək üçün 1727-ci ildə keçirdikləri siyahıyaalma-

nın nəticələrinə əsasən tərtib etdikləri, akademik Z.Bünyadov və t.e.n. H.Məm-

mədovun 1996-cı ildə nəĢrə hazırladıqları ―Naxçıvan sancağının müfəssəl dəf-

təri‖ndə də indiki Zeyvə kəndinin adı Zaviyə Ģəklində yazılmıĢdır. Həmçinin, 

―Dəftər‖də kənddə 204 ailənin yaĢaması və ildə 32 000 ağça vergi verildiyi 

qeyd olunmuĢdur (16, s. 329). Akademik Z.Bünyadov və t.e.n. H.Məmmə-

dovun 1996-cı ildə nəĢr etdirdikləri ―Ġrəvan əyalətinin icmal dəftəri‖ndə də 

Zeyvə kəndinin adı Zaviyə Ģəklində yazılmıĢ və onun ildə 32 000 ağça vergi 

ödədiyi qeyd olunmuĢdur (13, s. 72). 

Naxçıvan ərazisinin 1828-ci ildə imzalanan Türkmənçay müqaviləsi ilə 

Rusiyaya birləĢdirilməsindən az sonra bölgədə olan, ermənilərin Naxçıvana 

köçürülməsini və yerləĢdirilməsini izləyən, bu haqda bizə çox qiymətli məlu-

matlar çatdıran rus məmuru Ġ.ġopen 1852-ci ildə Sankt-Peterburqda nəĢr 

etdirdiyi kitabında kəndin adını ―Zeyvə‖ kimi qeyd etmiĢdir (24, s. 494, 559). 
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Mənbənin məlumatına görə həmin vaxt ġərur mahalına daxil olan Zeyvə 

kəndində 59-u kiĢi, 57-si qadın olmaqla (cəmi 106 nəfər) 24 müsəlman-türk 

ailəsi yaĢamıĢdır (24, s. 559-562).  

Tarixi Azərbaycan ərazilərində Zeyvə (Zaviyə) adlı çoxlu yaĢayıĢ məs-

kənləri olmuĢdur. Qərbi Azərbaycan torpaqlarında yaradılmıĢ indiki Ermə-

nistanın Qafan rayonunda Zeyvə (29.06.1949-cu ildən David bek) (6, s. 396; 9, 

s. 85-86; 20, s. 42), Üçkilsə (Eçmiədzin) rayonunda AĢağı Zeyvə (25.01.1978-

ci ildən ArataĢen) və Yuxarı Zeyvə (25.01.1978-ci ildən Taronik) kəndləri var 

idi (6, s. 393, 397; 9, s. 163-164; 20, s. 10, 42). Hazırda Azərbaycan 

Respublikasının Dəvəçi, Ġsmayıllı və Laçın rayonlarında, həmçinin Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının ġərur rayonunda Zeyvə adlı kəndlər müvcuddur (2, s. 

304).   

Ərəbcə guĢə, künc, bucaq mənasını verən zaviyələr sufi təriqətlərinə 

mənsub məskənlərin adlarından biridir. Xanəgahlar kimi zaviyələrdə də ayrı-

ayrı təriqətlərə mənsub dərviĢlər yaĢamıĢ və ətraflarına müridlər toplayaraq öz 

ideyalarını yaymıĢlar. Ġslam dininin yayıldığı ilk yüzilliklərdə xristian rahiblə-

rinin hücrələrini, kiçik müsəlman məscidlərini və ya ibadətxanalarını da zaviyə 

adlandırırdılar. Məqrib ölkələrində zaviyə məsciddən, məktəbdən, övliya məq-

bərəsindən, mehmanxanadan ibarət dini binalar kompleksi kimi fəaliyyət 

göstərirdi. Sonralar ġimali Afrika övliyalarının öz Ģagirdləri və ardıcılları ilə 

birlikdə yaĢadıqları binaları da zaviyə və ya ribat adlandırmağa baĢladılar. 

Ümumiyyətlə, orta əsrlər zamanı zaviyə sufi qardaĢlıqları ardıcıllarının 

məskənlərinin adlarından biri olmuĢdur. Onlar həm də ayin və mədəni-maarif 

mərkəzləri sayılırdılar (14, s. 61). 

Orta əsrlər zamanı müxtəlif ölkələrdən gələn adamlarla ünsiyyətdə ol-

maq və öz ideyalarını həmin adamlar arasında yaymaq səbəbindən hər hansı 

bir təriqətə mənsub adamlar öz yaĢayıĢ məskənlərini – xanəgahlarını əsasən 

mühüm ticarət yolları üzərində qurduqlarından indiki Zeyvə kəndi ərazisində 

zaviyə yaradılması təbii hal idi. Belə ki, bu kənd Ģərqdən qərbə və əksinə 

hərəkət edən karvanların keçdiyi yol üzərində yerləĢir. Məhz bu səbəbdən də 

hansısa təriqətə mənsub dərviĢlər bu kəndin ərazisində öz zaviyələrini yaratmıĢ 

və öz ətrafına müridlər toplamıĢlar. Zaman keçdikcə yeni yaranmıĢ zaviyə 

inkiĢaf edərək ĢöhrətlənmiĢ, onun ətrafında yaĢayıĢ məskəni yaranmıĢ və sufi 

məskəninin adı ilə Zaviyə kəndi adlandırılmıĢdır. Orta əsrlər zamanı Zaviyə 

kəndi adlanan yaĢayıĢ məskəni getdikcə inkiĢaf etmiĢ, ancaq onun adı tədricən 

təhrif olunaraq Zeyvə Ģəklinə düĢmüĢdür. Bu fikri toponimist alim T.Əhmədov 

da təsdiq edir. Zeyvə toponimi haqqında danıĢarkən alim yazır ki, Ģübhə 

yoxdur ki, Zeyvə ərəb dilindəki Zaviyə (cəmdə: zəvaye) sözü ilə enyi 

köklüdür. Bu söz istər ərəb dilində və istərsə də keçdiyi dillərdə islamiyyətlə 

əlaqədar olduğundan, demək olar ki, eyni mənada fars dilindəki xanəgahın 

sinonimi kimi ―künc, bucaq, guĢə (cəmiyyətdən uzaq mənasında)‖, hücrə, 

ibadətgah mənasında iĢlənmiĢdir (8, s. 93). Dilçi alim A.Bağırov da eyni 

kökdən olmasına əsasən Zeyvə kəndinin adının keçmiĢdə Zaviyə olması 

fikrinə gəlmiĢ (3, s. 108-109) və sözün dəyiĢilmə prosesini Zaviyə-Zəvaye-
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Zeyva-Zeyvə Ģəklində izah etmiĢdir (4, s. 96). 

Toponomika ilə məĢğul olan tədqiqatçıların demək olar ki, əksəriyyəti 

―Zeyvə‖ yer adının sufiliklə əlaqədar yaranmıĢ oykonim olması fikrindədirlər. 

Rus ĢərqĢünas və etnoqrafı K.Smirnov isə ―Zeyvə‖ yer adını zayfe – qadın 

sözünün təhrif olunmuĢ forması hesab edir (23, s. 114). Filologiya üzrə fəlsəfə 

doktoru Firudin Rzayev isə Zeyvə məntəqə adının ərəb dilində olması fikrinin 

tam əleyhinə olduğunu vurğulayaraq (17, s. 66) qeyd edir ki, ―Zeyvə‖ sözü bir 

türk tayfa adıdır və ―Subi‖ türk tayfa adından gələn bu sözün təhrif olunmuĢ 

formasıdır (17, s. 67). Filologiya üzrə elmlər doktoru Akif Ġmanlı bununla 

razılaĢmır və qeyd edir ki, bu qənaətlə razılaĢmaq çətindir (12, s. 111).  

F.Rzayev 2014-cü ildə nəĢr etdirdiyi monoqrafiyasında da Zeyvə 

oykonimi haqqında bəhs edir və yazır: ―Fikrimizcə, oykonim ilkin variantda 

Sub+ay+ye formasında ―Sub‖ tayfa adından və qədim türk mifində geniĢ yer 

alan ―Ay‖ mifi və qədim ―ye‖ – ―sahib olmaq‖ türk sözləri ilə formalaĢmıĢdır‖ 

(18, s. 272). Əsərdə az sonra oykonimin ərəb mənĢəli olması fikrinə yenidən 

qəti etirazını bildirən müəllif Zeyvə məntəqə adının ―Subi‖ kimi oxunmasının 

mümkünlüyünü söyləyir, onu ―Subbi‖ tayfa adından formalaĢan etnooykonim 

olduğunu vurğulayır və yazır ki, biz adın qədim türk mifindəki ―Ay‖ tanrı və 

Sub tayfa adı ilə yanaĢı ―ye‖ – ―sahib olmaq‖ qədim türk fel kökünə istinadən 

məntəqə adların ―ay‖ mifi və ―ye‖ fel kökündən yarandığını düĢünməklə 

onların ―Ay tanrısının subları‖, eləcə də Subbi – ―Sub bəyləri‖ mənasında 

olduğunu düĢünürük (18, s. 273-274).  Fikrimizcə, Zeyvə oykoniminin izahı 

ilə əlaqədar yeni olan bu yanaĢmaların təsdiqi üçün əlavə faktlara ehtiyac 

vardır.   

XVI yüzilliyə aid ―Çaldıran səfəri ruznaməsində‖ Naxçıvanda ―Əhməd 

bəy zaviyəsi‖ adlı bir sufiliklə bağlı mərkəzin adı çəkilir. Qaynaqdan məlum 

olur ki, 23 avqust 1514-cü ildə baĢ verən Çaldıran vuruĢmasından sonra Naxçı-

van bölgəsini tutan Osmanlı qoĢunu beĢ gündən sonra bölgəni tərk etmək məc-

buriyyətində qalmıĢ, 20 sentyabr 1514-cü ildə Araz çayını keçərək Əlincə qa-

lasının yuxarı (aĢağı – F.S.) hissəsindəki Kəsikgünbəzdə (Gülüstan türbəsi yer-

li əhali arasında belə adlandırılır-F.S.), növbəti gün isə Naxçıvan Ģəhərində da-

yanmıĢ, əhali qızılbaĢ olduqlarına görə yağma edilmiĢdir. Sonrakı gün (22 sen-

tyabr, cümə günü) Qərbi Qarabağ və ya Naxçıvan Qarabağı da deyilən xaraba 

vəziyyətdə olan Qarabağ (Qarabağlar-F.S.) Ģəhərinin yanında düĢərgə salmıĢ, 

23 sentyabrda Naxçıvanın Əhməd bəy zaviyəsi, ondan sonra isə Sədərək və 

Hacı Lələlinin yanından keçərək Böyük Vedi və Kiçik Vedi kəndləri arasında 

dayanmıĢ, sentyabrın 26-da Zəngi çayını keçərək Ġrəvan Ģəhərinə daxil 

olmuĢdur (21, s. 291; 22, s. 108). Qaynağın məlumatından aydın olur ki, 

Əhmədbəy zaviyəsi indiki Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndi ilə Sədərək 

arasında yerləĢirmiĢ. Zeyvə kəndinin yerləĢdiyi ərazi qaynağın bu məlumatı ilə 

uyğun gəlir. Qarabağlardan 30-40 km məsafədə yerləĢən Zeyvə kəndi görünür 

orta əsrlər zamanı əhəmiyyətli yaĢayıĢ məskəni, həm də strateji əhəmiyyətinə 

və coğrafi mövqeyinə görə ticarət karvanlarının, qoĢun hissələrinin, ümumiy-

yətlə yolçuların dayanacaq məntəqələrindən biri olmuĢdur.  
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XVII əsr türk səyyahı Evliya Çələbinin ―Səyahətnamə‖sində də belə bir 

məlumata rast gəlirik ki, osmanlılar Naxçıvan bölgəsini tutduqdan sonra 

Naxçıvana hakim təyin olunmuĢ Əhməd paĢa Sədərəklə Qarabağlar arasındakı 

bir yerdə Came məscidi tikdirmiĢdir. Bu məscid fars dilində Zaviye-ye Əhməd 

paĢa (Əhməd paĢa zaviyəsi) adlanmıĢ, məscidin inĢa etdirildiyi kənd də 

məscidin adı ilə ―Zaviye-ye Əhməd paĢa kəndi‖ adlanmıĢdır. Səyyahın 

yazdığına görə bu kənd 500 evli, bağlı-bağçalı, abad kənd olub (7, s. 10). Bu 

məlumata istinad edərək A.Bağırov  həmin kəndin indiki Zeyvə kəndi 

olduğunu ehtimal edir (3, s. 108-109; 4, s. 95). Bizcə, hansı halda olursa olsun 

kəndin adının oradakı Zaviyə ilə bağlı olması heç bir Ģübhə doğurmur. 

Zeyvə kəndində əhalinin indi də hörmət və ehtiramla ziyarət etdiyi bir 

ziyarətgah vardır. ―Naxçıvanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti‖nin 13 may 1928-

ci ildə keçirilən heyət iclasında (protokol № 40) Cəmiyyətin elmi katibi 

M.Mirheydərzadə ġərur dairəsinə səyahəti haqqında məlumat verərkən qeyd 

edir ki, Zeyvə-Düdəngə kəndində asari-ətiqədən mədud təpənin üstündə 

―Ġmamzadə‖ deyilən pir vardır (11, s. 65). Bu fikir M.Mirheydərzadənin 1930-

cu ildə nəĢr etdirdiyi məqaləsində də cuzi fərqlə öz əksini tapmıĢdır (15, s. 81). 

K.Smirnov da bu ziyarətgahdan qısa Ģəkildə bəhs etmiĢ və yazmıĢdır ki, 

―ġərurda, Zeyvə-Düdəngə kəndində köhnə qəbristanlıqda, təpə üzərində 

Ġmamzadə vardır. Bu qəbrin kimə aid olması məlum deyildir‖ (23, s. 103).  

Müsəlman dünyasında, o cümlədən Azərbaycanda və onun qədim Nахçıvаn 

bölgəsində hörmət və еhtirаmlа ziyаrət еdilən bir çох pir vаrdır ki, оnlаrın 

mənĢəyi ərаzidə vахtilə fəаliyyət göstərmiĢ sufi хаnəgаhı və zaviyələrinin 

bаĢçılаrı оlаn Ģеyхlərin qəbirləri ilə əlаqədаrdır. Tədqiqаtlаr zаmаnı аydın 

оlmuĢdur ki, bu pirlərdə, ziyаrət оbyеkti оlаn qəbirlərdə dəfn оlunаn Ģəхslərin 

bir hissəsi sufi Ģеyхləri  оlmuĢdur. Həmin qəbirlərin yеrində və yахud 

yахınlığındа sufiliklə bаğlı mərkəzlər (хаnəgаhlаr, zаviyələr və s.) fəаliyyət 

göstərmiĢdir. Həmin mərkəzlərə rəhbərlik еdən Ģеyхlər öldükdən sоnrа 

хаnəgаhlаrının yаnındа dəfn оlunmuĢ, sаğlığındа qаzаndıqlаrı nüfuz hеsаbınа 

qəbirləri müridləri və əhаli tərəfindən hörmət əlаməti оlаrаq ziyаrət еdilmiĢ və 

bu ənənəyə çеvrilərək sоnrаkı nəsillərə kеçmiĢdir. Bеləliklə, həmin qəbirlər 

ziyаrətgаhа çеvrilmiĢdir.  

Bu ziyаrətgаhlаrın içərisində ―imаmzаdə‖lər хüsusi yеr tutur. Hаzırdа 

Nахçıvаndа ―imаmzаdə‖ аdı ilə tаnınаn bir neçə müqəddəs yеr – ziyаrətgаh 

vаrdır. Yеrli əhаli tərəfindən birbаĢа Ģiə imаmlаrının övlаdlаrı ilə 

əlаqələndirilən bu qəbil ziyаrətgаhlаr üzərində digər müqəddəs yеrlərdən fərqli 

оlаrаq оrtа əsr sənətkаrlаrının əli ilə möhtəĢəm tаriх-mеmаrlıq аbidələri – 

türbələr ucаldılmıĢdır. Əsаsən охĢаr mеmаrlıq-kоnstruktiv quruluĢа mаlik оlаn 

bu аbidələr ərаzidəki digər ziyаrətgаh – pirlərdən fərqli оlаrаq ―imаmzаdə‖ 

аdlаnıdırılırlаr. Ərəbcə ―imаm‖, fаrscа ―zаdə‖ sözlərinin birləĢməsindən əmələ 

gələn bu söz ―imаm övlаdı‖, ―imаm nəslindən оlаn‖ mənаsını vеrir (1, s. 82, 

96; 10, s. 240). Еl аrаsındа yаyılаn fikirlərdən də göründüyü kimi, bu kоm-

plеkslərdə оlаn qəbirlərdə uyuyаn Ģəхslər Ģiə imаmlаrının övlаdlаrı оlmuĢlаr. 

Tаriхdən məlumdur ki, Ģiə imаmlаrı Аbbаsi хəlifələri tərəfindən dаim 
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təqib оlunmuĢ, bu səbəbdən də оnlаrın övlаdlаrı təqibdən yаха qurtаrmаq üçün 

qаçıb müхtəlif ölkələrə, о cümlədən Аzərbаycаnа və  оnun аyrılmаz tərkib 

hissəsi оlаn Nахçıvаn bölgəsinə pənаh gətirmiĢlər. Оnlаr burаdа yаĢаmıĢ və 

yеrli əhаli аrаsındа böyük nüfuzа mаlik оlmuĢlаr. Vəfаt еtdikdən sоnrа 

yаĢаdıqlаrı yеrdə də dəfn оlunаn bu аdаmlаrın qəbirləri əhаli tərəfindən 

ziyаrətgаhа çеvrilmiĢlər. Аzərbаycаn Səfəvi dövlətini yаrаdаn QızılbаĢ 

Ģеyхləri öz məqsədlərini həyаtа kеçirmək üçün islаmın Ģiəlik məzhəbindən 

istifаdə еtdiklərindən idаrə еtdikləri ərаzilərdə Ģiə imаmlаrı ilə bаğlı оlаn 

ziyаrətgаhlаrа – qəbirlərə diqqətlə yаnаĢmıĢ, оnlаrın üzərində gözəl mеmаrlıq 

аbidələri ucаltmıĢlаr. Təsаdüfi dеyildir ki, Nахçıvаn Ģəhərində, Bаbək 

bölgəsinin Nеhrəm kəndində və ġərur bölgəsinin Хаnlıqlаr (Pаrçı) kəndindəki 

imаmzаdələr məhz Səfəvilər dövründə inĢа еdilmiĢlər. 

Оrtа əsrlər zаmаnı imаmzаdələrin funksiyаsı təkcə ziyаrətgаh – pir 

оlmаqlа məhdudlаĢmаmıĢ, оnlаr həm də ərаzidə fəаliyyət göstərən sufi 

təriqətləri üzvlərinin yaĢayıĢ, yığıncаq, ibаdət və zikr yеri оlmuĢlаr. Bеlə 

kоmplеkslərin səciyyəvi хüsusiyyəti əvvəllər mövcud оlmuĢ dəfn tikililərinin 

təmir, bərpа və  yеnidənqurmа yоlu ilə аbаdlаĢdırılmаsındаn və bərpа оlunmuĢ 

məqbərəyə bitiĢik məscid, təkyə və digər хidmət оtаqlаrı tikilməsi yоlu ilə dini 

kоmplеksin yаrаnmаsındаn ibаrətdir (19, s. 191). 

Ġmаmzаdələrdə sufi təriqəti üzvlərinin yаĢаmаsı və fəаliyyət göstərməsi-

ni bеlə bir fаkt dа təsdiq еdir ki, ərаzimizdə ХVII-ХVIII yüzilliklərdə inĢа 

оlunmuĢ хаnəgаhlаr yохdur. Görünür yаĢаmаq və idеyаlаrını yаymаq üçün 

içərisində Ģiə imаmlаrı ilə bаğlı qəbirlər оlаn imаmzаdələrdən istifаdə еdən 

dərviĢlər хаnəgаhlаr tikməyə еhtiyаc duymаmıĢ, bu səbəbdən də ХVII-ХVIII 

yüzilliklərdə ərаzimizdə хаnəgаhlаr inĢа еdilməmiĢdir. Bunun əvəzində isə 

imаmzаdələr yаnındа dərviĢlərin yаĢаmаsı üçün təkyələr inĢа еdilmiĢdir. Zikr 

və ibаdətlərini ziyаrət оbyеkti оlаn qəbir yеrləĢmiĢ türbədə həyаtа kеçirən 

təriqət mənsublаrı həmin təkyələrdə gеcələmiĢlər. Buna söykənərək demək 

olar ki, Zeyvə kəndindəki ―Ġmamzadə‖də hansı isə sufi təriqətinə mənsub 

dərviĢlərin fəaliyyət göstərdiyi mərkəz olmuĢdur. Fikrimizcə, el arasında 

―Ġmamzadə‖ adı ilə tanınan bu ziyarətgahın yanında zaman keçdikcə sufiliklə 

bağlı mərkəz – zaviyə yaradılmıĢ, son nəticədə insanlar zaviyəyə hörmət əla-

məti olaraq bu ərazidə məskən salmıĢ, bu isə öz növbəsində ziyarətgah – 

zaviyənin ətrafında yaĢayıĢ məskəninin yaranmasına gətirib çıxarmıĢdır. Belə-

liklə, Zaviyə (indiki Zeyvə) kəndi yaranmıĢdır. 

Deyilənlərə yekun olaraq demək olar ki, bu ərazidə əsası XIII yüzillikdə 

Osmanlı imperiyasında Hacı BektaĢ Vəli tərəfindən qoyulan və Naxçıvan böl-

gəsində də geniĢ yayılan ―BektaĢiyyə‖ sufi cəmiyyətinə məxsus dərviĢlər 

fəaliyyət göstərmiĢ və öz ideyalarını yaymıĢlar. Tarixin müəyyən dövrlərində 

qaynaqlarda haqqında bəhs olunan ―Əhməd paĢa zaviyəsi‖ bu imamzadənin 

yerində və ya yanında inĢa etdirilmiĢdir. Ərazidə fəaliyyət göstərən dərviĢlər 

bu zaviyədə yaĢamıĢ, ibadət və zikrlərini həyata keçirmiĢ və oradan ideyalarını 

ətraf yerlərə yaymıĢlar. Bütün BektaĢilər kimi burada fəaliyyət göstərən dər-

viĢlər də ―Səfəviyyə‖ dərviĢ ordeninə mənsub olan dərviĢlərlə sıx əlaqədə ol-



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

197 

duqlarından, hətta birgə fəaliyyət göstərdiklərindən Səfəvi hökmdarları tərəfin-

dən himayə olunmuĢ, onların fəaliyyəti üçün lazımi Ģərait yaradılmıĢdır.  
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РЕЗЮМЕ  

                                                            ФАХРЕДДИН САФАРЛИ 

О ТОПОНИМЕ ЗЕЙВА 

        Статья посвящена объяснению  топонима Зейва. В статье, 

написанной на основе целого ряда исторических фактов обясняется, что 

этот топоним в действительности появился в связи суфическим центром 

– завии Ахмед паша, существуюший на этом территории в средневековье. 

Поселение первоначально назывался как Завия, постепенно изменился и 

зувучался как  «Зейва».  

         Ключевые слова: Шарур, суфий, топоним, Завия, Зейва.  

 

SUMMARY 

                                                                FAKHRADDIN SAFARLI 

ABOUT TOPONYM ZEYVA 

          The article is devoted to the explanation of the toponym Zeyva. It is 

clear from a number of written materials on the basis of historical facts this 

toponym was in fact the center of Suffism in the area during the Middle Ages – 

it revealed  by connecting Ahmed Pasha zawiya. The first name of settlement 

Zawiyye gradually changed into Zeyva.   

          Keywords: Sharur, sufi, toponym, zawiya, Zeyva. 
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NAXÇIVAN ƏRAZĠSĠNDƏ ĠSLAM MƏDƏNĠYYƏTĠ  

NÜMUNƏLƏRĠ 

 

Məqalədə qədim Naxçıvan ərazisində Ġslam əxlaqı və mədəniyyəti ilə 

bağlı abidələrin mövcudluğu  və onların tarixdəki yeri geniĢ tədqiq edilir. Bu 

istiqamətdə ərazidəki islam dininə aid abidələrin ―Qurani-Kərim‖dəki 

yerindən müqayisəli təhlillər verilir. Eyni zamanda məqalədə Naxçıvan 

ərazisində islami abidələr üzərində aparılmıĢ yenidənqurma iĢləri də xüsusi 

yer alır. Bu baxımdan Ġslam dini ilə bağlı abidələrin bərpasında milli əxlaq və 

mədəniyyət və mənəviyyat məsələlərinə ətraflı nəzər salınır. Naxçıvan 

ərazisində əski türk mənəviyyatının Ġslam dini amilləri ilə üst-üstə düĢmə 

amilləri faktlarla əsaslandırılır. 

Açar sözlər: Naxçıvan, Ġslam mədəniyyəti, ―Qurani-Kərim‖,  türk Ġslam 

əxlaqı 
 

Ən qədim sivilizasiya mərkəzlərindən biri olduğu haqqında hələ I 

əsrimizin əvvəllərində məlumat verən yəhudi tarixçisi Ġosif  Flavi, Naxçıvanı 

bəĢər nəslinin ilk beĢiyi adlandırmıĢ, bu ərazini Nuhun saldığı ilk Ģəhər kimi 

təqdim etmiĢdir (6, s. 14). Eramızın ilk əsrlərinə aid yunan coğrafiyaçısı Klavdi 

Ptolomeyin ―Coğrafiya‖sında isə Naxçıvan Ģəhəri ―Naksuana‖ Ģəklində Cənubi 

Qafqazın ən böyük Ģəhəri olaraq göstərilmiĢdir. O, bu coğrafi məkanda 

Naxçıvan Ģəhərini bütün ġərq aləmində ən böyük Ģəhərlərindən biri kimi 

təqdim etməklə Ģəhərin ən qədim tarixə malik olduğunu təsdiq etmiĢdir (14, s. 

XXII).  Biz bu mənbələrlə yanaĢı Naxçıvan tarixi haqqında VIII-XII əsrlər ərəb 

səyyahları Əl-Bəlazuri, Əl-Əsir, Ġbni Xordadbeh kimilərin yazdığı yüzlərlə 

kitab məlumatlarında  ərazinin ən qədim türk yurdu olmasına dair bu ərazinin 

abidələrinə dair məlumatlarla rastlaĢırıq ki, burada Naxçıvan ―NəĢəva‖, 

―NəqĢicahan‖, ―Nəxcüvan‖ yazılıĢları ilə qeyd edilir. Burada Naxçıvan əyaləti 

Basfurracanın  yazılıĢında da qeyd edilir ki, bu ad dəyiĢilmələri ərəb dilinin 

imkanları əlifba fərqi ilə səsləĢir (1, c. 6–22; 5, s.143, 149; 17, s.18-42, 220 s.;). 

Bu mənbələrlə yanaĢı Ġ.ġopen, V.Sisoyev və b. yazılarında Nuhun qəbrinin 

Naxçıvanda olması barədə tarixi faktlar göstərilir (11,  s. 109-142; 16, s. 87-

121). Bütün bunlar Naxçıvanın qədim türk yurdu olmasına dair tarixi 

sübutlardır. 

Xüsusi olaraq qeyd edək ki, Naxçıvan ərazisi öz qayaüstü rəsmləri, 

arxeoloji mədəniyyət nümunələri ilə də dünya tarixçilərinə öz qədimliyini 

tanıtmaqdadır. Naxçıvan ərazisinin qədim maddi-mədəniyyət nümunələri daĢ 
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dövrü mədəniyyətə qədər dayanmaqla, dünya elm adamlarının diqqətini bu gün 

də özünə cəlb etməkdədir. Təbii ki, bu qədər tarixi bir dövrü və faktları özündə 

yaĢadaraq günümüzə qədər daĢımıĢ bu qədim diyar siyasi proseslərə 

baxmayaraq tarixdən tam silinməmiĢdir. 

Bəs ―Qurani-Kərim‖ dini kitabında Naxçıvan ərazisi ilə bağlı hansı 

ayələr öz əksini tapır? 

Bildiyimiz kimi Ġslam dinində olan yerli əhalinin birinci ibadəti namazla 

həyata keçirilir. Bu dini kitaba diqqət etdikdə Ġslamdan əvvəlki dinlərin və 

peyğəmbərlərin namaz haqqında dedikləri də ―Qurani-Kərim‖də yer alır. Ġslam 

peyğəmbəri deyir: ―Namaz dinin dəyəridir, Namaz möminin meracıdır‖. 

Burada namazın-Allaha ibadətin Ġslamdan xeyli əvvəl Böyük Yaradan 

tərəfindən əmr edildiyi də təsdiq edilir. ―Qurani-Kərim‖in Ənbiyə surəsinin 73-

cü, Məryəm surəsinin 55-ci, Bəqərə surəsinin 83-cü, Əl-Maidə surəsinin 48-ci  

və s. ayələrində Allahdan özgə tanrı olmaması, qeyrisinə ibadət edilməməsi, 

Həzrəti Ġsmayılın ailə üzvlərinə, eləcə də bütün insanlara namaz qılmağı əmr 

etdiyi haqda ayələr yer alır. Bu müqəddəs kitab da Həzrəti Musa, Həzrəti 

Ġsmayıl, Məryəmin oğlu Ġsa, Allah tərəfindən seçilmiĢ bütün peyğəmbərlərin, 

namaz qıldığı haqda məlumatlara rast gəlirik (7, s. 13, 95, 279, 286). 

―Qurani-Kərim‖də insanlara verilən bu tövsiyələr hazırda Naxçıvanın 

bütün yaĢlı əhalisi, eləcə də gənc nəslin bir xeylisi tərəfindən gündəlik, 

fasiləsiz icra olunmaqdadır. Bununla bərabər ―Qurani-Kərim‖in 21-ci Əl-

Ənbiya surəsinin 76-77-ci ayələri, 71-ci Nuh surələrinin isə 28-ci əyəsində biz 

Məhəmmədə Nuhun da yad edilməsi, tövsiyə edilir və ailəsinin böyük tufandan 

xilas edilməsi haqqında məlumatlarla rastlaĢırıq (7, s. 306, 594).  

Eyni tarixi fikrləri ―Əsabi- kəhf‖ ziyarətgahı haqqında da söyləmək olar. 

―Qurani-Kərim‖in yüz on ayədən ibarət olan 18-ci ―Kəhf‖ surəsində 

Naxçıvanda bu gün hər kəsin ziyarətgah yeri olan ―Əshabi-Kəhf‖ məbədindən 

bəhs edilir. ―Qurani-Kərim‖in bu surəsində Ġslamdan neçə yüz illər əvvəl Dağ 

Yunusun (Quranda Diqyanus) zülmündən xilas olmaq üçün 7 nəfərin ( say 

təxminidir) ―kəbədə‖ gizləndiyi göstərilir və onlar burada 309 il yatırlar. Bu bir 

bütpərəst Ģəhərində bir neçə gənc oğlanın tək Tanrıya- bir Allaha etiqadı ilə 

bağlı olmuĢdur. Onların yataq yerlərinin, mağarasının giriĢi Ģimala baxır (7, s. 

680). 

 ―Qurani-Kərim‖dəkı istər Nuhla bağlı, istərsə də ―Əshabi-kəhf‖lə bağlı 

bütün bu deyilən ayələrin bu gün Naxçıvan əhalisinin folklor  yaddaĢında 

olması, əfsanədən daha çox həqiqətlə, tarixi faktlarla, həqiqətlərlə (-A.B) 

səsləĢməsi ilə müqayisə etsək, istər Nuh əfsanəsi, istərsə də Dağyunus əfsanəsi 

olduğu kimi Naxçıvan əhalisinin deyimlərində ―Naxçıvan folkloru 

antologiyası‖ kitabının I cildində yer almaqdadır. Qeyd edək ki, ―Əshabi-

kəhf‖də gənclərin gizləndiyi mağara və təpənin üzərində itin də niĢanəsi 

əbədiləĢdirilmiĢdir  (8, s. 49-50, 68-71). Təbii ki bu bir təsadüf ola bilməz. Bu 

sovetlər siyasətində tarixdən qoparılmıĢ bir tarixin yenidən əbədiyyətə 

qovuĢmasıdır. 
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Məhz  ―Qurani-Kərim‖dən seçilmiĢ bu sürə və ayələr yuxarıda qeyd 

etdiyimiz Ġosif Flavi, K.Ptolomey, Baladzori, Ġbn- əl-Əsir, Nikitin K.A., 

Sısoyev V.M. kimi müəlliflərin Naxçıvanın qədimliyi haqqında dedikləri 

fikirləri bir daha tam olaraq təsdiq edir.   

Sovetlər birliyi dağıdıldıqdan sonra xalqımızın inancına verilən sərbəst-

lik, bu istiqamətdə görülən iĢlər və Ġslami dəyərlərə verilən qiymət ulu öndər 

Heydər Əliyevin fikirləri ilə də təsdiq edilir: ―Biz heç vaxt öz dinimizi, tarixi-

mizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi unutmamalıyıq. Onları yaĢatmaq, onlardan 

bəhrələnmək, ruhlanmaq həyatımızın əsas istiqaməti, gələcək iĢlərimizin zəma-

nətidir‖ (2., s. 1). 

Bəs ―Qurani-Kərim‖də adı keçən bu tarixi faktlara, Ġslam dini inanc və 

mədəniyyətinə, onun əxlaqi tərəflərinin Azərbaycanın qədim diyarı Naxçıvan 

ərazisində geniĢ Ģəkildə təbliği və təsdiqi Naxçıvan Muxtar Respublikası  Ali 

Məclisinin sədri cənab Vasif Talıbovun hansı zəhməti hesabına reallaĢmıĢdır? 

Xüsusi olaraq qeyd edək ki, müstəqillik dövrü bu qədim ərazidə ardıcıl 

olaraq bütün sahələrdə yenidənqurma iĢlərini aparan Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisin Sədri, cənab Vasif Talıbovun xüsusi vətəndaĢlıq 

milli qeyrəti özünü təsdiq edir. Bu qədim ərazidə Yusif Küseyr, Möminə Xatın, 

Gülüstan, Qarabağlar və s. türbələr, Zaviyə-mədrəsə, Heydər, Kazım Qarabəkr, 

ġərur, Cilovxanlı, Nehrəm, Əbrəqunus adlı xeyli sayda məscidlər, Came 

məscidi, Xanəgah kimi türbələr, Naxçıvan, Ordubad və s. buzxanalar, bununla 

yanaĢı imamzadələr, hamamlar, qeysəriyyə kimi yüzlərlə də qədim və müasir  

abidələr yenidən bərpa və inĢa olunmuĢdur (10, s. 9, 13, 19, 23, 37, 40-41, 53, 

59).  Bütün bunları layiqincə həyata keçirən Cənab Sədrin səyi nəticəsində 

qədim qalalarımız da diqqət mərkəzində olmaqla bərpa edilmiĢdir. Bununla 

bərabər 2004-2013-cü il, 11 il ərzində 227 inzibati bina, 42 təsərrüfat obyekti, 

150 subartezian quyusu, 61 körpü, 29 nasos stansiyası,  119 elm və təhsil, 146 

səhiyyə müəssisələri, 83 ümumtəhsil məktəbi, 159 mədəniyyət obyekti, 18 

idman obyekti, qaçqın , köçkünlər üçün 420 fərdi ev, 590 istehsal və xidmət 

obyekti tikilib istifadəyə verilmiĢdir (9, s. 80-81). Burada xeyli sayda uĢaq 

bağçası, mədəniyyət müəssisələri, parklar, nəĢriyyat və s. tikililəri surətlə 

tikilib baĢa çatdırılmıĢdır ki, ümumilikdə bunlar mindən yuxarı yeni tikilini 

əhatə edir. Xüsusi olaraq qeyd edək ki, sovetlər dövrü taxıl, yem anbar və 

bazalarına çevrilmiĢ məscidlər  təkcə 4 il ərzində, 1996-2000-ci illərdə əsaslı 

bərpa olunmuĢ, 10 yeni məscid tikilmiĢdir (3, s. 205).  

Bu yenidənqurma iĢləri ―Qurani-Kərim‖də adı keçən surə və ayələrdəki 

abidələrdən də  kənarda qalmamıĢdır. Bu ayələrdəki, Nuh peyğəmbər, Nuh 

tufanı, ―Əshabi-Kəhf‖ abidələri də qədim Naxçıvan ərazisi üçün tarixi bir 

həqiqəti təkrarlayır. Biz Nuh peyğəmbərlə bağlı Naxçıvanda Nuhdaban, Nuh 

Nəbi, Nuhun qəbir abidəsi, Gəmiqayada Nuhla bağlı Nəbi yurdu, Bilbil, Saria 

kimi toponimik və digər adlarla qarĢılaĢırıq, ki onların bir qismi yenidən 

qurulmaqla bu tarixi abidələr ərazisində tarixi muzeylər də yaradılmıĢdır (15, 

s.16).  
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Ġlkin sivilizasiya mərkəzlərindən biri olub 7 minə yaxın yaĢı olan Naxçı-

van, bütün bu yeniliklərlə günümüzdə də öz qədim mədəniyyət nümunələri ilə 

dünyanı heyrətləndirməkdədir 4, s. 20-28). Bu qədim Ģəhər ən qədim dini 

inanclarla bağlı tarixi faktları da özündə qorumaqla, bu il özünü ―Ġslam Mədə-

niyyətinin Paytaxtı‖ statusuna gətirib çıxarmıĢdır. Fikrimizi təsdiq edən bəzi 

tarixi fakt və məqamların, dini inancımızda yer alan Ġslami kəlamların Naxçı-

van ərazisi ilə vəhdətinə də diqqət çəkmək istərdik. 

Naxçıvanda 24-25 aprel, 2009-cu ildə muxtar respublika rəhbərliyinin  

Ģəxsi təĢəbbüsü və sərəncamı ilə ―Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan‖ 

beynəlxalq simpoziumu da təĢkil edildi. Simpoziumda Cənab Sədr Naxçıvanın 

tarixi haqqında antik müəlliflərin, əcnəbi və yerli alimlərin əsərlərindən xeyli 

misallar gətirməklə tufanın bir həqiqət olduğuna dair xeyli tarixi faktlar 

göstərdi (13, s. 10-17). Bu simpoziumda 60-dan yuxarı görkəmli Azərbaycan 

və Türküyə, əcnəbi alimlərinin məruzələrində Nuh tufanı həqiqəti tarixi 

faktlarla təsdiqləndi.  

Əgər xatırlasaq, sovetlər dövrü xeyli dini ocaqlarla yanaĢı, Nuh peyğəm-

bərin türbə məzarı da dağıdılmıĢdır. Ali Məclis sədrinin xüsusi sərəncamı ilə 

Nuhun türbə məzarı araĢdırılıb üzə çıxarılmıĢ, onun qəbirüstü abidəsi yüksək 

səviyyədə əvvəlki quruluĢundan da gözəl arxitektor quruluĢda inĢa edilməklə 

əbədiləĢdirildi. Naxçıvan diyarının ilkin inanclara göstərdiyi diqqətin təcəs-

sümü olan  bu məzarın yenidən bərpası, Cənab Sədrin və yerli əhalinin Ġslam 

əxlaqının tolerantlığına, ümumilikdə Azərbaycan xalqının multikultural xarak-

terinə və mənəviyyatının ucalığına tam bir sübut olaraq özünü təsdiq edir. 

Sovetlər quruluĢ dağıdıldıqdan sonra ―Əshabi-Kəhf‖ məbədi də yenidən 

bərpa edilməklə, dini baxıĢlarımız milli mədəniyyətimiz kimi azad oldu və 

1992-93-cü illərdə Naxçıvana rəhbərlik edən ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyev bu məbədin yollarında və özündə bəzi bərpa-təmir iĢləri apardı. 1995-ci 

ildə isə muxtar respublikanın rəhbərinin bu iĢi davam etdirərək, bu qədim 

ibadətgaha xüsusi diqqət ayırması nəticəsində orada layiqli bərpa-təmir iĢləri 

aparılmaqla, bu abidə dünya Ġslam aləminin ziyarətgahına çevrildi.  

Bir çox yazılarda müəlliflər ―Əshabi-Kəhf‖in müxtəlif yerlərdə olduğunu 

iddia etsələr də Kəf surəsinin 17 ayəsində olan coğrafi əlamətlər həmin mağa-

ranın məhz Naxçıvandakı məbəddən baĢqası olmadığını birmənalı sübut edir. 

―Qurani-Kərim‖də deyilir: (ya Məhəmməd! əgər o zaman onlara baxsaydın ) 

GünəĢin doğduğu zaman onların mağarasının sağ tərəfinə meyl etdiyini, batdığı 

zaman isə, onların sol tərəfinə yönləndiyini (mağaranın içinə düĢüb, onları 

yandırmadığını), onların da mağaranın ortasında geniĢ bir yerdə olduqlarını 

(küləyin onları oxĢadığını və rahat nəfəs aldıqlarını) görərdin. Bu Allahın mö-

cüzələrindəndir (7, s. 264). Bu gün minlərlə insanın bu ərazini ziyarət edərək 

kasıblara əl tutması, da dinimizin ən gözəl örnəyi, millətimizin humanist adət-

lərindəndir. 

Məzhəbçilik və Naxçıvanda ―dini bölgü‖  məsələsinə gəldikdə isə, Naxçı-

van əhalisinin ibadətində dini fanatizmdən daha çox Qurana meyillik, onu 

olduğu kimi dərk etmək əsas Ģərt kimi qəbul edilir.  
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Bütün bunları yekunlaĢdıraraq nəticə olaraq aĢağıdakıları deyə bilərik; 

1. BaĢda Cənab Sədr olmaqla Naxçıvan əhalisi Ġslam dini inanclara, ―Qurani-

Kərim‖in verdiyi tövsiyələrə tam əməl etməklə Ġslamdan öncəki inanclarımıza 

və onun abidələrinə də tam olaraq sahib çıxır; 

2. Bu multukultralizm və tolerantlıq Naxçıvan əhalisinin ən qədim kökləri və 

inanclarına olan etiqadının, onun yüksək inkiĢafının  danılmaz sübutudur;  

3. Naxçıvan ərazisindəki e.ə. VI minillikdən günümüzə qədər gəlmiĢ qədim 

türk, eləcə də Ġslam mədəniyyəti abidələrinin, haliyədə də yüksək səviyyədə 

Ali Məclis Sədri Vasif Talıbov tərəfindən bərpası mili kökdən gəlməklə, bu 

qədim mədəniyyəti yaradan  əcdadlarımıza sayqı və etibarın təcəssümüdür.  
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РЕЗЮМЕ 

АДИЛ БАБАЕВ 

ИСЛАМСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ НАСЛЕДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

НАХЧЫВАНА 

В статье широко исследуются Исламские культурные наследия и 

поведения на территории Нахчывана. В этом направлении в статье 

представлены сарвнения  исламские памятников на территории 

Нахчывана с местами упомянутыми   в  «Коран»е. Одновременно в статье 

особое место уделено особое место реставрационным работам   Исламких 

памятников проведенных в Нахчыване. С этой целью в статье при 

подчеркивается , чтоо особое место играет роль национальной культуры, 

и проблемы моральности, духовности этого народа. Ислсмские культуры,  

древнетюркской культуры, которые существуют на территории 

Нахчывана совпадают с исламскими поведениями и культурами. 

Ключевые слова: Нахчыван, Исламская культура, «Корани-

Керим», тюрко- исламские поведения. 

 

SUMMARY 

ADIL BABAYEV 

ISLAMIC CULTURE SAMPLES IN NAKHCHIVAN 

The article examines the existence of monument sin Islamic ethics and 

culture in the territory of ancient nakhchivan and their place in historyIn this 

direction, the factors related to ancient religions in the area, their place in the 

religion of Islam, the holy book  ―Qurani-Karim‖, contain comparative analysis 

of traces of ancient religions. In addition, the article deals with the 

reconstruction of  Nakhchivan and the restoration of monuments related to 

Islam, as well as the coincidence of the ancient Turkic morality with Islamic 

religious factors. 

Key words: Nakhchivan, Islamic Culture, " Qurani-Karim", Turkish 

Islamic ethics 
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SOVET ĠTTĠFAQININ SÜQUTU VƏ DÜNYA SOSĠALĠST  

BLOKUNUN DAĞILMASI 
 

Sosializm cərəyanın yaranması və Rusiyada inqilabla hakimiyyətə gəl-

məsi dünya tarixi üçün ən önəmli hadisələrdən biridir. 1991-ci ildə sosialist 

blokun çökməyinə baxmayaraq, onun buraxdığı izləri müasir dövrdə də gör-

mək mümkündür. Asiyada hələ də kommunist sistemlərin hakimiyyətdə olduğu 

ġimali Koreya və Çin kimi dövlətlər müasir beynəlxlaq münasibətlərin inkiĢafı-

na təsir edə bilən aparıcı dövlətlərdir. Doğrudur, sosializm və kapitalizm ara-

sında gedən mübarizə ilə xarakterizə olunan ikiqütblü sistem hazırda mövcud 

deyil, lakin yeni qurulan dünya nizamını anlamaq üçün ikiqütblü sistemin bit-

məsi ilə nəticələnən Sovet Ġttifaqının dağılma səbəblərini bilmək lazımdır. 

Açar sözlər: Sosializm, kommunizm, SSRĠ, SSRĠ-nin süqutu 
 

70 ilə yaxın hakimiyyətdə olan Sovet Rusiyasının dağılma səbəblərinə 

gəlməzdən əvvəl sosializm fikirlərinin mahiyyətini izah etmək daha doğru olar. 

Sosializm fikirlərinin ortaya çıxmağı XVIII əsrdə Avropanı bürüyən milliyət 

duyğuları nəticəsində olmuĢdur. Fransız inqilabı Avropa milli oyanıĢının ən 

yüksək zirvəsi hesab oluna bilər. Bu inqilab nəticəsində Avropanın hər yerinə 

yayılan və digər xalqların da milli duyğularının oyanmasına səbəb olan libera-

lizm, nasionalizm və sosializm kimi fikir axınları ortaya çıxmıĢdır (2, s. 23-25). 

Sosializm hər bir insanın yalnız siyasi deyil, bütün sahələrdə, o cümlədən, 

maddi sahədə də bərabər olduğunu irəli sürürdü (2, s. 34-38). Lakin sosialistlər 

o dövrlərdə bütün insanları maddi və iqtisadi cəhətdən necə bərabər edəcəklə-

rinin izahını verə bilmirdilər. Çünki varlı və kasıb arasındakı fərqi aradan qal-

dırmaq asan həll edilə biləcək bir məsələ deyil. O dövrlərdə idea mövcud idi, 

lakin bu ideanın gerçəkləĢməsinin layihəsini, sxemini verə bilən yox idi (5, s. 

15-16). Buna görə digər iki fikir Avropada sürətlə yayılıb üsyanlara səbəb olsa 

da, sosializmin geniĢlənməsi XIX əsrin ortalarına təsadüf edir.  

Sosializmin ilk dəqiq iqtisadi tərifini verənlər Karl Marks və Fridrix 

Engels olmuĢdur. Onlara görə insanları bir təbəqənin ətrafında birləĢdirmək 

lazımdır. Dövlət əhalisinin əksəriyyətini, yəni çoxluğu aĢağı təbəqə - fəhlələr 

təĢkil etdiyinə görə, insanlar fəhlə sinfi ətrafında birləĢməlidir (6, s. 298). 

Ölkədə böyük mülkiyyətə sahib yuxarı təbəqə aradan qaldırılmalıdır. Bütün 

mülkiyyət dövlətə məxsus olmalıdır ki, fəhlə sinfini sömürən və gündən günə 

varlanan sahibkarlar olmasın. Dövləti isə irsi hakimiyyətə dayanan sistem yox, 
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xalq tərəfindən seçilən vicdanlı və qabiliyyətli Ģəxslər idarə edəcəkdilər ki, 

beləliklə ədalət təmin olunmuĢ olacaqdı. Bu sistem kommunizm adlanır (7). 

Lakin dövlətlərin birdən birə kommunizm mərhələsinə keçməyi mümkün 

deyildi. Marksa görə dövlətlər kommunizmə çatmaq üçün ilk əvvəl sosializm 

mərhələsini keçməlidirlər. Sosializm insanları kommunizmə hazırlayan keçid 

mərhələsidir (7). Hazırda müasir lüğətlərdə sosializm və kommunizmin izahı 

bu Ģəkildə verilir: Sosializm: istehsal vasitələrinin birgə istifadə edilməsi yolu 

ilə ictimai sinifləĢməni ortadan qaldıran və cəmiyyət həyatında köklü dəyiĢik-

liyi qarĢıya məqsəd qoyan ictimai təlimdir. Kommunizm: Bütün malların ortaq 

Ģəkildə istifadə edildiyi və xüsusi mülkiyyətin olmadığı cəmiyyət nizamıdır (7). 

Marks və Engels sosializmin Ġngiltərə kimi güclü sənaye dövlətində 

olacağını irəli sürürdü. Lakin onların gözlədiyinin tam əksinə oldu. Çar 

Rusiyasında sosialist fikirlər daha sürətlə yayılmağa baĢladı. Rusiyada xalqın 

vəziyyəti olduqca çətin idi. Bu vəziyyətdə Rusiyanın Birinci Dünya Müharibə-

sinə qatılması xalqın vəziyyətini, dolayısı ilə narazılığı daha da artırdı. 1917-ci 

il fevralda sosialistlərin dəstəyi ilə xalq üsyanı oldu və Romanovlar sülaləsi 

devrildi. Yerinə Müvəqqəti Hökümət quruldu. Lakin Müvəqqəti Hökümət də 

lazimi səviyyədə deyildi. Bu vəziyyətdən istifadə edən rus sosialistləri, baĢda 

Vladimir Lenin olmaqla, oktyabrda çevriliĢ edərək hakimiyyəti ələ keçirdilər 

(1, s. 40-41). Beləliklə ilk dəfə sosialist bir dövlət qurulmuĢ oldu. Lenin öz 

―BolĢeviklər dövlət hakimliyini qoruyub saxlayacaqlarmı" əsərində yazırdı: 

―Biz utopist deyilik. Biz bilirik ki, hər hansısa bir fəhlə və ya aĢbaz qadın 

dövləti idarə etməyə qabil deyildir. Bu haqda biz kadetlər ilə də, BreĢkovskiy 

ilə də, Çereteli ilə də razıyıq. Lakin bu vətəndaĢlardan fərqli olaraq biz hesab 

edirik ki, dövlətin idarəçiliyi ilə yalnız varlılar və varlı ailəsindən çıxmıĢ 

Ģəxslər məĢğul ola bilərlər kimi sayıqlamalara son qoyulmalıdır. Biz tələb 

edirik ki, fəhlə və əsgərlərin maariflənməsinə Ģüurlu olaraq təcili baĢlanılsın. 

Bu maariflənməyə bütün kasıblar və iĢləyənlər cəlb edilməlidirlər‖ (9). 

Müharibənin bitməsi ilə Leninin ilk iĢi ətraf dövlətlərdə sosializmi 

alovlandırmaq oldu. ġərqi Avropada bir çox dövlətdə sosialist üsyanları oldu 

və xalq hökümətləri quruldu. Lakin Ġngiltərə kimi kapitalist dövlətin köməyi 

ilə həmin ölkələrdəki sosialist xalq kabinetləri devrildi. Cənubi Qafqaz, 

Ukrayna, Belarusya, Qazağıstanda isə Sovet hökümətləri quruldu. 1922-ci il 

Ukrayna, Belarusya və Cənubi Qafqaz dövlətlərinin daxil olduğu Zaqafqaziya 

Seymi birləĢərək Sovet Sosialist Respublikalar Ġttifaqını yaratdılar.  1936-cı 

ilədək SSRĠ-nin tərkibinə  Özbəkistan SSR, Türkmənistan SSR, Tacikistan 

SSR, Qırğızıstan SSR və Qazaxıstan SSR daxil oldu. Həmçinin, 1936-cı il 

islahatlarının nəticəsi olaraq Zaqafqaziya SFSR parçalandı. Beləliklə, SSRĠ 

formal 11 dövlətdən ibarət ittifaqa çevrildi. Ġkinci dünya müharibəsindən sonra 

SSRĠ tərkibinə Litva SSR-i, Moldova SSR-i, Estoniya SSR-i və Latviya SSR-i 

də qatdı (1, s. 41-42)  

Ġkinci Dünya Müharibəsindən sonra iqtisadiyyatları tamamilə dağılmıĢ 

Avropa dövlətlərinin zəifləməsi ilə yaranan boĢluğu Sovet Rusiya və Amerika 

doldurdu. Bu dünya tarixi üçün yeni bir sistem demək idi: ikiqütblü sistem. 
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ZəifləmiĢ dövlətlərə maliyə dəstəyi və kreditlər verərək dövlətləri öz tərəfinə 

çəkən Sovet Rusiya və Amerika iki supergüc olaraq dünya səhnəsinə çıxdılar 

(4, s. 1085) və bu iki dövlət arasında ―Soyuq müharibə‖ baĢlandı.  

80-ci illərin sonuna gəldikdə Rusiya daxilindəki problemlər artıq ifrat 

səviyyəyə gəlmiĢdi. Ölkədə yenidənqurma proqramları ortaya atılır, lakin 

böhranların qarĢısını almaq mümkün olmurdu. Bu SSRĠ-nin dağılma prosesi 

idi(1, s. 96-97). Təbii ki, SSRi-nin dağılması birdən birə olmamıĢ, uzun 

müddət davam edən proseslərin nəticəsi kimi baĢ vermiĢdir. Bir çox alim və 

politoloqlar SSRĠ-nin Asiyadan, islam faktoru səbəbilə dağılacağını proqnoz 

edirdi. Lakin Sovet Rusiyası Asiyadan yox Avropadan dağıldı (4, s. 1082).  

SSRĠ-nin dağılmasının səbəblərini aĢağıdakı Ģəkildə sıralamaq mümkün-

dür: 

1) Sovet Rusiyasının dağılmasının birinci faktorlarından biri 1975-ci il 

1 avqustda 35 dövlətin imzaladığı Helsinki Yekun aktıdır (4, s. 1081). Ġki qütb 

arasında davam edən sürətli silahlanmanın qarĢısını almaq üçün baĢlayan 

yumuĢalma dövrünün ən yüksək nöqtəsi bu Deklerasiyadır. Helsinki Yekun 

Alktının imzalanması ilə sosialist ġərqi Avropa dövlətləri arasında insan 

haqları, azadlıq mübarizəsi, xalqların öz müqəddaratını həll etməsi kimi 

prinsiplər yayılmağa baĢladı ki, bu da gələcəkdə Moskva əleyhinə milli 

duyğuların Ģiddətlənməsinə səbəb oldu  (2, s. 352-355).  

2) Sosializm insanlar üzərinə qurulmuĢ bir sistem idi. Lakin SSRĠ 

insandan çox dövlət maraqlarını üstün tutmağa baĢlamıĢdı. Yəni dövlət 

yarandığı andakı məqsədlərindən tamamilə uzaqlaĢmıĢdı. Buna misal olaraq, 

Stalin dövründəki repressiyalar  göstərilə bilər. Təxminən 20 milyondan çox 

insan repressiyaya məruz qalmıĢdı. Lakin Stalin öz məqsədlərini yaxĢı 

pərdələyə bilirdi, ona görə bu represiyalar SSRĠ daxilinə və dünyaya cox az 

yansıyırdı. Hətta bir çox Avropa siyasi liderləri Stalini tərifləyirdi. Lakin bu da 

qeyd olunmalıdır ki, Stalin dövründə SSRĠ istədikləri iqtisadiyyata malik güclü 

sənaye dövlətinə çevrilmiĢdi (3, s. 50-51). 

3) Silahlanma yarıĢı - Qərb blokuna qarĢı silahlanmaq SSRĠ-nin 

daxilində bir çox maddi problemlərə səbəb olmuĢdu. Ġqtisadi vəziyyətin pis 

olmasına baxmayaraq SSRĠ nüvə texnologiyasına və silahlara çox pul 

xərcləyirdi. Məsələn, 1960-cı illərdə SSRĠ-də adam baĢına düĢən gəlir 

Yaponiyadan çox idi. Lakin 1990-cı illərə gəldikdə Yaponiyanın milli gəliri 

SSRĠ-dən üç dəfə çox idi (4, s.1086-1089).  

4) digər tərəfdən SSRĠ texnologiyanın inkiĢafından uzaqda qalırdı. 

Bütün Avropa artıq fərdi kompüterlərə keçmiĢkən SSRĠ daxilində hələ 

kompüter texnologiyası çox yeni idi. Əslində Rusiya dövlət texnikalarını 

(kosmosa gedən raketlər, qırıcı təyyarələr və s.) inkiĢaf etdirirdi, lakin bu 

texnologiyaların xalq arasında yayılmasına imkan verilmirdi. Bu xalqdan və 

dünyadan gizlədilirdi. Texnologiya ilə bağlı rəqəmlər ĢiĢirdilirdi. 80-ci illərə 

gəldikdə ĢiĢirdilmiĢ rəqəmlərlə reallıq toqquĢmağa baĢlamıĢdı (3, s. 52-53 ).  

5) Ġqtisadi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ dövlətlər geridə qalmıĢ dövlətlərin 

yükünü daĢımaq istəmirdi. Xüsüsilə ġərqi Avropada belə idi. Buna görə ilk 
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narazılıqlar bu bölgələrdə ortaya çıxırdı. Eyni zamanda rəsmi Moskva nə qədər 

qarĢısını almağa çalıĢsa da ġərqi Avropanın sosialist dövlətləri Avropadan 

təsirlənirdi. SSRĠ daxilindəki medya günlər keçdikcə Avropadakı həyatı daha 

da yaxĢı öyrənirdilər (3, s. 53-54). 

6) SSRĠ 1979-cu ildə Əfqanıstana girməsi onun beynəlxalq nüfuzuna 

ciddi zərbə vurduğu kimi, daxili problərini də gün üzünə çıxardı (8). Bütün 

dövlətlər SSRĠ-nin əslində heç də düĢünülən qədər güclü olmadığını gördü. Bu 

SSRĠ daxilində də xalqların milli duyğularına təsir göstərdi (4, s. 1090-1091). 

7) Son və ən əsas səbəb olaraq Qarbaçov tərəfindən SSRĠ-ni qurtarmaq 

üçün ortaya atılan, lakin SSRĠ dağılması üçün əsas zəmini yaradan 

―Yenidənqurma‖ və ―ġəffaflıq‖ layihələridir. Bu layihələr nə marksist-leninist 

idealarına, nə də Stalinin diktatorluğunun prinsiplərinə uyğun gəlirdi. 

Qarbaçovun etməyə çalıĢdığı Ģey kommunizmi partiyaya yox, xalqa dayanan 

bir sistemə çevirərək dövlətin gücünü daha da artırmaq idi. Lakin niyyətin tam 

əksinə, bu lahiyə çərçivəsində qəbul olunan qərarlar xalqlar arasında azadlıq 

fikirlərinin daha da artmasına və geniĢlənməsinə səbəb oldu (4, s. 1084-1086).  

SSRĠ-dən ilk olaraq, 1990-cı il martda Latviya, Litva, Estoniya 

müstəqilliklərini elan edərək ayrıldılar (8). Bu artıq dağılmanın baĢlaması 

demək idi. Ardınca Gürcüstan, Azərbayacan və digər ölkələr müstəqilliyini 

elan etdilər. 1991-ci il dekabrda Rusiya, Ukrayna və Belusiya SSRĠ-nin 

dağılması haqqında müqavilə imzaladılar. Lakin SSRĠ iqtisadiyyatı asılı 

iqtisadiyyat üzərinə qurulmuĢdu. Heç bir dövlətdə istehsal baĢdan aĢağıya 

həmin ölkədə gerçəkləĢmirdi. Buna görə ittifaqdan ayrıldıqdan sonra keçmiĢ 

post-sovet dövlətlərinin bir-biriləri ilə əməkdaĢlıq edə bilməsi üçün MDB 

yaradıldı. Baltik dövlətlərindən baĢqa bütün keçmiĢ ittifaq dövlətləri buraya 

üzv oldular (1, səh: 515). 2008-ci il hadisələri ilə Gürcüstan, 2015-ci il 

hadisələri ilə Ukrayna təĢkilatdan ayrıldı. 

SSRĠ-nin dağılması digər dövlətlərdə də sosialist partiyaların devrilməsi 

ilə nəticələndi. PolĢa, Macarıstan və digər Balkan dövlətlərində sosializm dev-

rildi və yeni hökümətlər quruldu. 1989-cu ildə Berlin divarı dağıdıldı. 1990-cı 

ilin oktyabrında AFR və ADR birləĢdi (2, s. 425). 1990-cı ilin iyununda 

Federal yığıncağa seçkilərdən sonra Çexoslovakiya dövləti Çexiya və Slova-

kiya Federativ Respublikası (ÇSFR) adlandı. 1993-cü ilin yanvarından Çexiya 

və Slovakiya müstəqil dövlət kimi fəaliyyətə baĢladılar.  

1990-cı ildə Serbiya Sosialist Partiyasının lideri Slobodan MiloĢeviç 

prezident seçildi. Yuqoslaviya Federasiyası parçalanmağa baĢladı. 1991-ci ilin 

iyununda Xorvatiya və Sloveniya özlərini müstəqil, suveren respublika elan 

etdilər. 1991-ci ilin noyabrında  Makedoniya, 1992-ci ilin yanvarında Bosniya 

və Hersoqovina müstəqil respublikalara çevrildilər (4, s. 1102-1104).  

Asiya qitəsinə keçdikdə dünyada Rusiyadan sonra sosializmin qurulduğu 

ikinci ölkə olan Monqolustanda təkpartiyalı sistem ləvğ olundu. Çoxpartiyalı 

sistemə keçildi.  

Vyetnam, ġimali Koreya və Çində sosialist sistemlər hələ də 

qalmaqdadır, lakin ġimali Koreya istisna olmaqla, digər  ölkələrdə sosializm 
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sərbəst bazar iqtisadiyyatına dayanır. Çin hələ 70-ci illərin sonunda 

sosializmin yeni modelinə keçmiĢdi. Eləcə də Kubada hələ də sosialist sistem 

davam etməkdədir.  

Sovet Rusiyanın dağılması ilə dünya tarixində yeni bir pərdə qapanmıĢ 

oldu. Uzun müddət dövrü formalaĢdıran ―soyuq müharibə‖ baĢa çatdı, 

ikiqütblü sistem dağılaraq müəyyən bir dövr üçün təkqütblü adlanan sistem 

gündəmdə oldu. Sosializmin yayılmasının qarĢısını almaq məqsədi üçün 

yaradılan NATO-nun yaradılıĢ məqsədi ortadan qalxmağına baxmayaraq, 

fəaliyyətini davam etdirmək qərara alması bir çox alim tərəfindən ―təkqütblü‖ 

adlanan yeni dünya sisteminə bir iĢarə kimi götürülə bilər.  

 Lakin XXI əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq artıq bu sistemin də ortadan 

qalxdığını görmək mümkündür. Beləliklə dünya sosialist blokunun süqutu ilə 

dünya sosialist blokunun çökdüyünü ve yeni dünya nizamının qurulduğunun 

Ģahidi oluruq. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛЬЧИН АГАЕВА 

РАСПАД  МИРОВОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЛОКА  ПОСЛЕ 

ПАДЕНИЯ  СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Появление социалисцического течения и ее приход к власти в 

России через революцию - одно из самых важных событий в истории 

мира. Несмотря на крах социалистического блока в 1991 году, его следы 

все еще видны в наше время. Такие страны как Северная Корея, Куба и 

Китай, где все еще доминируют коммунистические системы, входят в 

число ведущих государств в современных международных отношениях. 

Правда, сеголня не существует такой современной двухсторонней 

системы, характеризующейся борьбой между социализмом и 

капитализмом, но чтобы понять устрой нового мира  необходимо знать 

http://fitret.az/sosializm-kommunizm-f%C9%99rqi/
http://www.balikesirkpss.com/docu/kuresellesen_dunya.pdf
http://www.kitabxana.net/?oper=readNews&id=1229&sel=1
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причины краха Советской России, которая привела к концу двухсторон-

ней системы. 

Ключевые слова: социализм, коммунизм, СССР, крах СССР. 

 

SUMMARY 

GULCHIN AGHAYEVA 

THE DESTROY OF WORLD SOCIALIST BLOC BY THE 

COLLAPSE OF SOVIET RUSSIA 

The founding of the Soviet movement and the coming to power by 

revolution in Russia is one of the most important events for the history of the 

world. In 1991, though the socialist bloc collapsed, it is possible to see its 

traces in modern age. North Korea, Cuba and China states where communist 

systems still dominate in the world  are  among the leading states in modern 

international relations. It is true,  today there is no two-poled system 

characterized by the struggle between sosializm and captalizm. But, for 

understand the new established world order is neccessary to know the cause of 

the collapse of Soviet Rusia resulted with ending of two-poled system 

Key words: socialism, communism, USSR, the destroy of USSR 

 

 

 
(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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XIX ƏSR NAXÇIVAN ġƏHƏRĠNĠN TARĠXĠ COĞRAFĠYASININ BƏZĠ 

MƏSƏLƏLƏRĠNƏ DAĠR  
 

XIX əsrin 70-ci illərində Naxçıvan Ģəhəri Bakı, ġamaxı, Quba, Lənkəran, 

Yelizavetapol, ġuĢa, Nuxa, Zaqatala, Ordubadla birlikdə ġimali Azərbaycanda 

Ģəhər statusuna malik olan 10 Ģəhərdən biri idi. Ġlk növbədə qeyd etmək 

lazımdır ki, Naxçıvan Ģəhəri qala Ģəhəri olmuĢ və Ģəhərin bir hissəsi qala 

divarları ilə əhatələnmiĢdi. Arxiv sənədlərindən aydın olur ki, XIX əsrin 

əvvəllərində Naxçıvan Ģəhərində 13 məhəllə mövcud olmuĢdur. Naxçıvan 

Ģəhərinin mərkəzi meydanı bir çox komplekslərlə əhatələnmiĢdi ki, bu da orta 

əsr Ģəhərləri üçün xarakterik olan hal idi. XIX əsrdə də Ġdarəçilik, iqtisadi, 

sosial və mədəni funksiyalar ordan həyata keçirilirdi. 

Açar sözlər: XIX əsr, Ģəhər, mədəniyyət, məhəllə, qala, türbə, sənətkar-

lıq, peĢə 
                                              

XIX əsrə aid qaynaqlar Naxçıvan Ģəhərinin məhəllələr üzrə təsvirini ver-

miĢ və Ģəhərin quruluĢu ilə bağlı zəngin məlumatları saxlamıĢlar. Bir məsələni 

də qeyd etmək lazımdır ki, XIX əsr Naxçıvan Ģəhərinin məhəllələrindən bəhs 

edən tədqiqatçıların əksəriyyəti V.Qriqoryevin məlumatlarına istinad edərək 

Ģəhərdə yalnız dörd məhəllənin olduğunu qeyd etmiĢlər (9,s.49). Tədqiqatçılar-

dan S.Budaqova əsərində Naxçıvan Ģəhərinin məhəllələri ilə bağlı say dəyiĢik-

liklərinə diqqət yetirmiĢdir (7,s.79). Məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq arxiv 

materialları, ilkin qaynaqlar və etnoqrafik materiallar əsasında bəhs olunan 

dövrdə Naxçıvan Ģəhərinin quruluĢunu və məhəllələr üzrə bölgüsünü aydınlaĢ-

dırmağı vacib hesab edirik.  

Arxiv sənədlərindən aydın olur ki, XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan Ģə-

hərində 13 məhəllə mövcud olmuĢdur (1,s.4). Ġ.ġopen rus iĢğalının ilk dövrlə-

rinə aid məlumatlarında Sarbanlar, Oruc məhəlləsi, Köhnə qala, XoĢulu, Ça-

parxana, Ziyilarx, Bilici, ġahab, Qala və Təzəkənd məhəllələrinin adını çək-

miĢdir.   

V.Qriqoryev ―Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri‖ndə  Əlixan, ġahab, 

Sarvanlar və Qurdlar məhəllələrinin adlarını çəkir (18,s.68). Bəhs olunan dövr-

də bu dörd məhəllədə 700 ev var idi ki, bu təsərrüfatlardan da 260-nın sakinləri 

vergi verən təbəqəyə aid idilər (18,s.68). V.Qriqoryevin bu məlumatını əsas 

götürsək və bir ailədə o dövrün Ģərtlərinə görə ən azı 5 nəfər olduğunu nəzərə 

alsaq, bu dörd məhəllədə ən az 3500 sakinin yaĢadığını söyləyə bilərik. Bu 

sakinlərdən ən azı 1300 nəfəri vergi ödəyicisi idi. 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

212 

 Məhəllələrin adlandırılması bəzən o məhəllələrdə məskunlaĢmıĢ tayfa 

və tirələrin adları ilə bağlı olur, ya da müəyyən sənət və peĢə adamlarına görə 

müəyyən edilirdi. Mənbələrdən də məlumdur ki, Naxçıvan Ģəhəri ərazisində 

məskunlaĢmıĢ Kəngərlilərin Cığataylı, Sarvanlar, Əlixanlı kimi tirələrinin 

(18,s. 32) məskunlaĢdıqları məhəllələr məhz onların adları ilə adlandırılmıĢdır.  

Məhəllələrin idarəçiliyi hələ Səfəvilər dövründən baĢlayaraq məhəllə 

baĢçılarına və sənətkarların ağsaqqallarına baĢçılıq еdən - kələntər tərəfindən 

həyata keçirilirdi (10,s.39). Kələntərlər adətən ən zəngin tacirlər və хacələr içə-

risindən sеçilirdi (20,s.231). Tarixçi M.Quliyev apardığı tədqiqatlar nəticəsin-

də XVIII əsrin sonlarında Naxçıvan Ģəhərinin kələntəri olmuĢ iki Ģəxsin – Mi-

rzə Məhəmməd Kələntər və Mirzə Rəhimin adını müəyyən edə bilmiĢdir 

(12,s.36). 

Qala məhəlləsi – Bu məhəllə indiki Əcəmi seyrangahının ərazisindən 

baĢlamıĢ, Heydər Əliyev Sarayının yerləĢdiyi əraziyə qədər uzanırdı. Xoylu 

məhəlləsi ilə qonĢuluqda yerləĢirdi (11,s.311). Vaxtilə Qala məhəlləsinin bir 

hissəsi Kəngərli məhəlləsi adlanmıĢdır (11,s.288). Sonralar isə bu məhəllə adı 

unudulmuĢdur. XIX əsrdə Rusiyanın mərkəzi vilayətlərindən köçürülmüĢ 

molokanların bir qismi məhz bu məhəllədə məskunlaĢdırılmıĢdılar (4,s.56). 

Əlixanlı məhəlləsi – ġəhərin Ģimal hissəsində yerləĢən bu məhəllənin adı 

artıq qeyd etdiyimiz kimi, Kəngərlilərin Əlixanlı tirəsinin adı ilə bağlı olmuĢ 

və burada kəngərlilərin bu tirəsinə mənsub əhali məskunlaĢmıĢdı. XVIII əsrin 

sonlarına doğru Qazax mahalından bir neçə nəsil köçərək Əlixan məhəlləsində 

məskunlaĢmıĢlar. Tarixçi Ə.Əliyevin yazdığına görə məhz bu köçənlər tədri-

cən öz məskənlərini geniĢləndirib Qazax-Dilican-Naxçıvan  yolunun sol tərə-

fində mülk salmıĢ və həmin yeri Əliabad adlandırmıĢlar (8,s.48). Sonralar gəl-

mələrin böyük bir hissəsi Dərələyəz mahalına köçmüĢlər. XIX əsrdə bu məhəl-

lə Naxçıvan Ģəhərinin əsas sənətkarlıq məhəllələrindən biri olmuĢdur. XIX əs-

rin ortalarında bu məhəllədə 97 nəfər sənətkar məskunlaĢmıĢdı (17,s.82). Mə-

həllənin ərazisi indiki Bəhruz Kəngərli Parkının ərazisindən baĢlayır, Ġ.Əliyev 

adına Olimpiya Ġdman Kompleksinin yerləĢdiyi əraziyə qədər uzanırdı. 

ġahab məhəlləsi – Sənətkarların sıx məskunlaĢdıqları məhəllələrdən di-

gər biri isə ġahab məhəlləsi idi. Bu məhəllədə XIX əsrin 30-40-cı illərində 91 

nəfər sənətkar yaĢayırdı (17,s.82). Məhəllənin adı ilə bağlı bir neçə versiya 

mövcuddur. Naxçıvan Ģəhərinin arxitekturasından bəhs edən R.Salayeva ―Ģa-

hab‖ sözünün mənasını ―axan ulduz‖, ―meteroit‖ kimi izah etmiĢdir. Müəl-

liflərdən birinin iddiasına görə ġahab sözünün mənĢəyi-―leysan yağmurunda 

göydən düĢən adam‖la əlaqələndirilir. F.Bağırovun yazdığına görə məhəllənin 

adı güclü yağmurlar zamanı göydən düĢmüĢ səma cisminin-meteoritin 

tapılması nəticəsində yaranmıĢdır (5,s.101). Bunlardan birinə görə ərazinin 

gursulu olması ilə əlaqədar əhali məhəlləni fars dilində ―Ģah-ab‖ (gur-su) 

adlandırmıĢdır. Digər versiyaya görə isə Ģəhərin adı Kəngərlilərin bir qolu olan 

ġahbanuların adı ilə bağlıdır (12,s.284). Bizim qənaətimizə görə də məhəllənin 

adı Kəngərli tayfaları ilə bağlıdır. XIX əsrdə Naxçıvan Ģəhərinin əsas məhəllə-

lərindən olmuĢ bu məhəllə Yusif Küseyir oğlu türbəsinin ətrafındakı əraziləri 
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əhatə edirdi. Ġ.Əzimbəyov da 1926-cı ildə hazırladığı bir məruzəsində Yusif 

Küseyir oğlu türbəsinin (Ġ.Əzimbəyov bu türbəni ―Atababa gümbəzi‖ kimi 

qeyd etmiĢdir.-A.A.) məhz ġahab məhəlləsində yerləĢdiyini yazmıĢdır (17,s. 

45, 78). 

Sarvanlar məhəlləsi – Bu məhəllənin adı Kəngərlilərin bir qolu olan Sar-

vanlar türk tayfasının adı ilə bağlıdır. XIX əsrdə bu məhəllədə əsasən bu tayfa-

nın nümayəndələri yaĢayırdılar. Məhəllə Möminə Xatın türbəsindən Ģimal-

qərb istiqamətindəki ərazini əhatə edirdi (11,s.247). Məhəllə Ģimaldan Sallaq-

xana məhəlləsi ilə həmsərhəd idi. Hazırda Naxçıvan Ģəhərində Həzrəti Zəhra 

məscidinin yerləĢdiyi ərazi də Sarvanlar məhəlləsinə aid idi. Bu məhəllədə 

əsasən faytonçuluq, dəvəçilik və arabaçılıqla məĢğul olan əhali məskunlaĢ-

mıĢdı. Məhəllədə məskunlaĢan sənətkarların sayı 56 nəfər olmuĢdur (17,s.82).  

Qurdlar məhəlləsi – ―Naxçıvan Ensiklopediyası‖nın I cildində bu məhəl-

lənin adı qədim türklərdə müqəddəs hesab edilən Boz Qurd totemi ilə əlaqələn-

dirilir (11,s.353). Qeyd edək ki, bu məhəllə Naxçıvan Ģəhərinin ən qədim mə-

həllələrindən biri hesab edilir.  Bu məhəllə Ģimali-qərbdən ġahab, Ģimali-Ģərq-

dən isə Qoçüstü məhəllələri ilə həmsərhəd idi. XIX əsdə məhəllədəki əkin yer-

lərinin suvarılmasında ―BəktaĢ arxı‖nın sularından istifadə edilmiĢdir (4,s.69). 

Bilici məhəlləsi – XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan Ģəhəri ərazisində 

mövcud olmuĢ Bilici məhəlləsinin adı XIX əsrin 30-cu illərindən sonrakı döv-

rə aid qaynaqlarda çəkilmir. Məhəllənin adı yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi 

Kəngərlilərin Bilici qolunun adı ilə bağlıdır. Bilicilərin əsas məskunlaĢma are-

alı Naxçıvan xanlığının Arazdan cənubdakı torpaqları və Azadciran ərazisi ol-

sa da, görünür XIX əsrin birinci yarısında Naxçıvan Ģəhərində də Bilicilər 

məskun olmuĢlar. Tədqiqatlar göstərir ki, 1813-cü ildə Qacar Ģahzadəsi Abbas 

Mirzənin fərmanı ilə Məhəmməd bəy Kəngərli kəcli və bilici qolları da daxil 

olmaqla Kəngərli tayfasının ağsaqqalı və kəndxudası vəzifəsinə təyin edilmiĢdi 

(11,s.89). 

Çaparxana məhəlləsi – Ġ.ġopenin adını qeydə aldığı məhəllələrdən biri də 

məhz bu məhəllə olmuĢdur. Bəzi qaynaqlarda isə məhəllənin adı Çaparxanlı 

olaraq qeyd olunmuĢdur. Mülahizələrə görə Çaparxanlı məhəlləsinin adı ―ça-

par‖, ―qasid‖ sözləri ilə əlaqədardır. Bu mülahizə tərəfdarlarını fikrincə keç-

miĢdə çaparların, ―poçt atları‖ saxlayanların çoxu bu məhəllədə yaĢadığından 

məhəllə belə adlandırılıb (11,s.118). Məhəllə Bazarçayının üst tərəfində, indiki 

Naxçıvan Ģəhər 12 saylı orta məktəbin yerləĢdiyi ərazidən M.S.Ordubadi adına 

Muxtar Respublika Kitabxanasının yerləĢdiyi əraziyə qədər uzanırdı (4,s.54). 

Naxçıvan Dövlət Televiziya və Radio VeriliĢləri Komitəsinin qarĢısından ke-

çən küçə də bu məhəlləyə adi idi. XX əsrin 20-ci illərindən 60-cı illərinin orta-

larına qədər Çaparxana məhəlləsi ―Oktyabr‖ küçəsi adlandırılmıĢdır. Bəzi mü-

əlliflərə görə məhəllədə ingilis poçt-teleqrafxana binası olmuĢdur ki, London-

Kəraçi (Bombey) teleqraf xəttinin Naxçıvan dayaq stansiyası da məhz burda 

yerləĢmiĢdir (4,s.54). 

XoĢulu məhəlləsi – Ġ.ġopenin XIX əsr adını çəkdiyi məhəllələrdən biri 

XoĢulu məhəlləsi olmuĢdur. R.Salayeva bu məhəllənin adını Dərbənd Ģəhəri-
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nin cənub qərbində yerləĢən XoĢnu adlı kəndin adı ilə bağlamıĢ və bu kənddən 

köçənlərin məhz bu məhəlləni kəndlərinin adı ilə adlandırması fikrini irəli sür-

müĢdür. Lakin tarixi mənbələrdə hələlik belə bir miqrasiya ilə bağlı fakta rast 

gəlmədiyimizdən və bunun üçün məntiqi əsas da olmadığından biz məhəllə 

adının bu cür izahını inandırıcı hesab etmirik. R.Salayeva XoĢulu məhəlləsinin 

Əlixan və Xıncab məhəllələri arasında yerləĢdiyini göstərmiĢdir. Lakin bizim 

tədqiqatlarımız göstərir ki, Əlixan məhəlləsi ilə Xıncab məhəlləsi arasında 

Cıdıllı, Qarağac və XoĢulu məhəllələri yerləĢmiĢdir. Məhəllənin dəqiq 

sərhəddi isə belədir. Məhəllə Ģərq tərəfdən Qarağac məhəlləsi, qərb tərəfdən 

isə Xıncov məhəlləsi ilə həmsərhəd idi. Məhəllə cənubdan Sarvanlar məhəl-

ləsinə qovuĢurdu.  

Xoylu məhəlləsi –Bir sıra tədqiqatçılar XoĢulu və Xoylu məhəllələrinin 

ad bənzərliyinə görə bu məhəllələri eyniləĢdirmiĢlər. Ġ.ġopen və V.Qriqoryevin 

adını çəkmədiyi, lakin hələ XVIII əsrdən etibarən Naxçıvan Ģəhəri ərazisində 

mövcud olan məhəllələrdən biri Xoylu olmuĢdur. Bu məhəllədə hələ XVIII 

əsrin sonlarında Cənubi Azərbaycanın Xoy Ģəhərindən köçüb gələn əhali 

məskunlaĢmıĢdı (11,s.255). Məhəllə indiki Qızlar Bulağının yerləĢdiyi 

ərazidən aĢağıya doğru uzanırdı.  

Ziyilarx məhəlləsi – Tarixçi S. Budaqova bu məhəllənin də Türkmənçay 

müqaviləsinə əsasən Naxçıvana ermənilər köçürüldükdən sonra əmələ gəl-

diyini yazmıĢdır (7,s.79). Lakin belə bir qənaətə niyə gəldiyini göstərməmiĢdir.  

Dabbaqxana məhəlləsi – Məhəllə Naxçıvan Ģəhərindəki indiki ġəhidlər 

Xiyabanının və ġəhidlər Muzeyinin yerləĢdiyi ərazidən baĢlayır, cənuba doğru 

uzanırdı. Bu günə qədər qalmaqda olan Buzxana məhz bu məhəllənin ərazisinə 

düĢürdü (4,s.55). Məhəllədə əsasən dabbaqlıq peĢəsi ilə məĢğul olan sənətkar-

lar yaĢayırdı.  

Sallaqxana məhəlləsi – Bu məhəllə də Naxçıvan Ģəhərində sənət və peĢə 

ilə əlaqədar formalaĢmıĢ məhəllələrdən biri olmuĢdur. Ərəbcə ―sallaq‖ (qəs-

sab) və farsca ―xanə‖ (ev) sözləri əsasında yaranmıĢdır. ġəhərdə arabaçı, 

faytonçu iĢləyənlərin, qəssablıqla məĢğul olanların əksəriyyəti bu məhəllədə 

yaĢamıĢdır (12,s.243). ġərqdən Sarbanlar, Ģimaldan Xıncov məhəllələri ilə 

həmsərhəd olan bu məhəllənin indiki adı Çuxur məhəlləsidir (4,s.70). Çuxur 

məhəlləsi adı məhəllənin yerləĢdiyi coğrafi ərazinin relyefi ilə əlaqədar olaraq 

formalaĢmıĢdır. 

Qoçüstü məhəlləsi – XVIII əsrin sonunda Ģəhərin əsas məhəllələrindən 

biri Naxçıvançayın sağ sahilində yerləĢən Qoçüstü məhəlləsi olmuĢdur. Ola 

bilsin ki, əvvəllər bu məhəllə Naxçıvan Ģəhərinin əsas hissəsinə aid olmayan 

müstəqil yaĢayıĢ yeri olmuĢ, sonralar isə Ģəhərin böyüməsi ilə əlaqədar 

Naxçıvan Ģəhərinin məhəllələrindən birinə çevrilmiĢdir. Çünki arxeoloqlar 

apardıqları ilkin kəĢfiyyat iĢləri nəticəsində buranı 11-18-ci əsrlərə aid yaĢayıĢ 

yeri kimi qiymətləndirmiĢlər (11,s.334-335). Bundan baĢqa göstərmək lazım-

dır ki, Naxçıvan Ģəhərində Qoçaltı adlı məhəllə də mövcud olmuĢdur 

(11,s.344). Bəzi müəlliflər məhəlllənin adının hələ IX əsrdən etibarən burada 

yerləĢən meydanda guya qoç heykəlinin qoyulması ilə bağlı olduğunu yazmıĢ-
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lar (4,s.69). Fikrimizcə, məhəllənin adının formalaĢması erkək qoyun – qoç adı 

ilə bağlı deyildir. Toponimin izahı ilə bağlı iki fikir irəli sürmək mümkündür. 

Bunlardan biri məhəllənin Kəngərlilərin bir qolu olan Qəcoların və ya Kəc-

lilərin adı ilə bağlı olmasıdır. Qəcoların yaĢadığı yuxarı məhəllə ―Qəco-üst‖ və 

yaxud ―Qoç üstü‖, aĢağı məhəllə isə ―Qəco-altı‖ və yaxud ―Qoçaltı‖ adlandırıl-

mıĢdır. Ġkinci versiya isə bundan ibarətdir ki, Naxçıvançayının bu ərazinin ya-

xınlığından keçən hissəsində karvan keçidi mövcud olmuĢ. Məhəllələrdən biri 

―Keç(id)üstü‖, digəri isə ―Keç(id)altı‖ adlandırılmıĢ, sonralar isə xalq dilində 

fonetik dəyiĢikliklərə uğrayaraq ―Qoçüstü‖ və ―Qoçaltı‖  Ģəklinə düĢmüĢdür.  

PirqəmiĢ məhəlləsi – ġəhərin məhəllələrindən piri də PirqəmiĢ və yaxud 

PirxamuĢ məhəlləsi olmuĢdur. Bu məhəllə Ģəhərin ən qədim məhəllələrindən 

sayıla bilər. Məhəllənin adı dini etiqadla bağlı olaraq formalaĢmıĢ (11,s.224)  

və PirxamuĢ xanəgahı və yaxud PirqəmiĢ məscidi bu məhəllədə yerləĢmiĢdir.  

Beləliklə, XIX əsr Naxçıvan Ģəhərinin tarixi-coğrafi yerləĢməsini, quru-

luĢunu təhlil etdikdən sonra belə bir qənaətə gəlirik ki, Naxçıvan Ģəhəri orta əsr 

ġərq Ģəhərləri üçün xarakterik olan dörd əsas xüsusiyyəti birləĢdirən tipik orta 

əsr Ģəhəri quruluĢunu əsasən qoruyub saxlamıĢdı. Bu mənada XIX əsr Naxçı-

van Ģəhərinin dörd əsas xarakterik xüsusiyyəti bunlar idi:  

- ġəhər əhəmiyyətinə görə həftənin bəlli günlərində bazar yeri olaraq da 

istifadə edilən meydana malik idi. Meydanlar bir sıra orta əsr ġərq Ģəhərlərində 

birdən artıq fəaliyyətin eyni vaxtda həyata keçirildiyi mərkəzlər olmuĢdur 

(6,s.88). ġəhərin idarəçiliyi, iqtisadi, sosial və mədəni funqsiyalarının böyük 

bir qismi buradan həyata keçirildi. Naxçıvan Ģəhərinin mərkəzi meydanı bir 

çox komplekslərlə əhatələnmiĢdi ki, bu da orta əsr Ģəhərləri üçün xarakterik 

olan hal idi. 

- Orta əsr Ģəhərləri üçün xarakterik olan və XIX əsr Naxçıvan Ģəhərinin 

simasında da əksini tapan digər bir xüsusiyyət ondan ibarət idi ki, Came 

məscidi deyilən mərkəzi bir məscidi var idi. XIX  əsrin 20-ci illərindən sonrakı 

dövrdə Rus imperializmi hər nə qədər məscidlərin əhali üzərində təsirini 

azaltmağa çalıĢsa da bunu tam mənası ilə nail ola bilməmiĢdi.  

- Orta əsr Ģəhərlərinin ən vacib elementlərindən biri Ģəhər meydanının 

yaxınlığında bazar və ya çarĢı meydanının olması idi. Naxçıvan Ģəhərinin ba-

zarı da məhz Ģəhərin meydanının yaxınlığında Bazarçayının sahilində yerləĢ-

miĢdi.  

- Nəhayət Ģəhərin məhəllə və küçə sistemləri üzə bölgüsü xüsusiyyəti də 

Naxçıvan Ģəhərinin simasında öz əksini tapmıĢdı. Bu məqamda Ģəhərin məhəl-

lələri ilə bağlı çox mühüm məsələlərdən birini qeyd etmək yerinə düĢər. ġəhə-

rin müxtəlif dövrlərə aid planlarını təhlil edərkən aĢkara çıxardığımız maraqlı 

elementlərdən biri odur ki, müsəlman-türk Ģəhəri olan Naxçıvanda iĢğaldan 

sonrakı dövrdə belə ―Məhəllə məhrəmiyyəti‖ anlayıĢına çox ciddi önəm veril-

miĢdir. Məhəllə məhrəmiyyəti anlayıĢının mahiyyəti ondan ibarət idi ki, eyni 

məhəllədə sakin olan qonĢular bir-birinin taleyi üçün cavabdehlik daĢıyır, mə-

həlləyə ―yadların‖ daxil olmaması vacib məsələ hesab edilirdi. Məhəllələrdə 

yadların hərəkətini məhdudlaĢdıran maraqlı üsul isə birbaĢa olaraq Naxçıvan 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

216 

Ģəhərinin quruluĢunda öz əksini tapmıĢdır. Belə ki, bəzi məhəllələrin və küçə-

lərin giriĢi olur, lakin məhəllənin digər yan məhəllə və küçəyə qovuĢan hissə-

sində tam yolun üzərində də ev inĢa edilirdi. Beləliklə məhəllə giriĢi və çıxıĢı 

eyni istiqamətdən olan qapalı alana çevrilir və məhəlləyə daxil olan ―yad 

ünsür‖ün müəyyənləĢdirilməsini asanlaĢdırırdı.  
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РЕЗЮМЕ 

           АРЗУ АБДУЛЛАЕВ 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

ГОРОДА НАХЧЫВАН XIX-ГО ВЕКА 

В 70-х годах 19-го века Нахчыван был одним из десяти городов со 

статусом города Северного Азербайджана, а также Баку, Шамахи, Губы, 

Ленкорань, Елизаветаполь, Шуша, Нуха, Загатала, Ордубад. Прежде 

всего, следует отметить, что город Нахчыван был укрепленным городом, 

а часть города была окружена крепостными стенами. Из архивных 

документов видно, что в начале XIX века в Нахчыване было 13 поселе-

ний. Центральная площадь города Нахчыван была окружена множеством 

комплексов, характерных для средневековых городов. Здесь Реализовали-

сь большинство управленческих, экономических, социальных и культур-

ных функций города. 

Ключевые слова: XIX век, город, культура, поселение, крепость, 

гробница,  ремесло, профессия 
 

SUMMARY 

ARZU ABDULLAYEV 

ABOUT SOME ISSUES OF THE HISTORICAL GEOGRAPHY OF 

NAKHCHIVAN CITY IN 19TH CENTURY 

In the 70's of the 19th century, Nakhchivan was one of the ten cities with 

the status of Northern Azerbaijan, along with Baku, Shamakhi, Guba, 

Lankaran, Yelizavetapol, Shusha, Nukha, Zagatala, Ordubad. First of all, it 

should be noted that the city of Nakhchivan was a castle city and the main part 

of the city was surrounded by fortress walls. It is clear from archival 

documents that at the beginning of the 19th century there were 13 settlements 

in Nakhchivan city. Most of the city's managerial, economic, social and 

cultural functions have been implemented from here. The central square of the 

city of Nakhchivan was surrounded by many complexes, which was 

characteristic for medieval cities. 

Key words: XIX century, city, culture, village, castle, tomb, mastery, 

profession 
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QĠDA ƏHƏMĠYYƏTLĠ BƏZĠ YABANI MEYVƏ BĠTKĠLƏRĠNĠN 

BĠOEKOLOJĠ VƏ FĠTOSENOLOJĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmıĢ yabanı qi-

da meyvə bitkilərinin bioekoloji və fitosenoloji xüsusiyyətləri haqqında məlu-

mat verilmiĢdir. Tədqiqatlar zamanı məlum olmuĢdur ki, yabanı meyvə ağac və 

kolları hündürlük qurĢaqlarında bərabər paylanmamıĢdır. Ekoloji Ģəraitdən 

asılı olaraq səhra və yarımsəhralarda tək-tək, dağətəyi və aĢağı dağ qurĢaqla-

rında bir qədər artıq rast gəlinirlər. Yabanı meyvə bitkiləri orta dağ qurĢağını, 

yuxarı dağlığı, meĢə, kolluq, çəmən - kolluq və subalp zonasını əhatə edir. Mü-

əyyən edilmiĢdir ki, bitkilər belə əlveriĢli yaĢayıĢ mühitində gur inkiĢaf edir, 

təmiz cəngəlliklər, qarıĢıq bitki birlikləri, formasiyalar və assosiasiyalar əmələ 

gətirirlər. Aparılan tədqiqatin nəticələri göstərir ki, yabanı qida meyvə bitkilə-

rinin yüksək məhsuldarlığı ekoloji Ģəraitdən və  fitosenozlardakı üstün 

mövqeyindən asılıdır.       

Açar sözlər: flora, bitkilik, meyvə, yabanı, formasiya, assosiasiya, fito-

senoz, ekoloji mühit.  
 

Malus orientalis Uglitzk. - ġərq alması seyrək meĢəliklərdə, kolluqlarda, 

çay vadilərində yayılmıĢdır. Muxtar respublikanin Gilançay, HavuĢ, Biləv, 

Behrud, Parağa, Nəsirvaz, Teyvaz, Milax, Boyəhməd və b. ərazilərində ehti-

yatı çoxdur. ġahbuz rayonunun Batabat, Biçənək meĢələrində və ərazinin baĢ-

qa yerlərində də ehtiyatı boldur. Dərman məqsədilə meyvə və yarpaqlarından 

istifadə olunur. Təzə meyvələrindən mədə - bağırsaq sisteminin pozulmasında, 

anemiyalarda istifadə edilir. Ondan Ģərab, sirkə, cem, povidlo, lavaĢa, jele, 

marmelad, kvas, Ģirə, kisel, sərinləĢdirici içkilər və sair məmulatları hazırlanır. 

Yabanı almanın tərkibi bioloji aktiv maddələrin yüksək miqdarı ilə xarakterizə 

olunur. Onlarda 20-40 mq% C vitamini, B qrupu vitaminləri vardır. Kök və 

yarpaqlarında dihidroxalkon (floridzin) maddəsi vardır. ġərq alması inkiĢaf et-

diyi fitosenozlarda komponent olaraq tək-tək, bəzən kiçik qruplarla iĢtirak edir. 

ġərur rayonunun Tənənəm kəndi ilə QaraquĢ dağı arasında yerləĢən Ayı Dərəsi 
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adlanan çox geniĢ ərazi yabanı meyvə ağacları, kollar, yarımkollar, kolcuqlar, 

yarımkolcuqlar, sıx və hündür otlarla örtülmüĢdür. Bu ərazidə Ģərq alması, daĢ 

armud, söyüdyarpaq armud, suriya armudu, yunan quĢ armudu növləri təmiz 

cəngəlliklərdən ibarət Malueta, Pyrueta, Sorbueta formasiyaları, müvafiq Ma-

luetum, Pyruetum, Sorbuetum assosiasiyaları yaradırlar (2,s.80-84; 4,s.15-20; 

7). Yerli əhali bu yerləri ―Almalıq‖, ―Armudluq‖, ―QuĢ armudluğu və ya əp-

pəkli‖ adlandırırlar. Belə cəngəlliklərə ġahbuz rayonunun Batabat, Biçənək 

meĢələrində, Ağbulaq, Hursu, Culfa rayonunun Ərəfsə, Teyvaz,  Ordubad ra-

yonunun Həsirvaz, Parağa kəndləri ətrafında da rast gəlinir. Sədərək 

rayonunda anoloqu olmayan yabanı innab yerləri ―Ġnnablıq‖ adlanır. Qeyd 

olunan fitosenozlardan ildə minlərlə ton yabanı meyvə toplamaq mümkündür. 

Fitosenozun növ tərkibi zəngin və rəngbə-rəngdir. Daha cəciyyəvi növlərə: 

Astragalus achundovii Grossh. ex Fed., A.angustiflorus C. Koch, Astragalus 

alexeenkoana Podlech, Rosa afzeliana Fries, Rosa brotherorum  Chrshan., Ro-

sa boissieri Crep., Rosa canina L., Ġris musulmanica Fomin, Equisetum arven-

se L., Asplenium trichomanes L., Juniperus communis L., Scilla mischtschen-

koana Grossh., Scilla caucasica Miscz., Puschkinia scilloides Adams, Papaver 

fugax Poir, Papaver persicum Lindl., Hyacinthella atropatana (Grossh.) Mor-

dak et Zakharyeva, Bellevalia longistyla (Miscz.) Grossh., Hordeum bulbosum 

L., Muscari longipes Boiss., Sorbus persica Hedl., Pyrus pseudosyriaca 

Gladkova, Pyrus zangezur Maleev, Pyrus voronovii Rubtz., Pyrus georgica 

Kuth., Sorbus luristanica (Bornm.) Schönbeck -Temesy, Sorbus roopiana 

Bordz., Spiraea crenata L., Spiraea hypericifolia L., Punica granatum L., At-

riplex aucheri Moq., Plumbago europaea L., Atraphaxis angustifolia Jaub. et 

Spach, Aconogonon alpinum (All.) Schur,  Polygjnum alpestre C.A. Mey., 

Polygjnum paronychioides C.A. Mey., Polygjnum luzuloides Jaub. et Spach, 

Quercus boisseri Reut., Q. iberica Stev., Q. macranthera Fisch. et C.A. Mey. 

ex Hohen, Hypericum formosissimum Takht., Hypericum scabrum L., Cappa-

ris herbacea Willd. (1,s.75-79; 7,s.150-200).   

Prunus divaricata Ledeb. Alça - gavalı - Ġri kol bitkisi olub, cavan bu-

daqları tikanlıdır. Orta dağlıq qurĢağının meĢə və kolluqlarında yayılmıĢdır. 

Aprel-iyul aylarında çiçəkləyir və avqust-sentyabr aylarında meyvə verir.  

Muxtar respublikanın bütün rayonlarında aĢağı dağ qurĢağından  alp qurĢağına 

qədər yayılmıĢdır. Əsas ehtiyatı meĢə və kolluq sahələrdədir. Meyvəsi yeyilir, 

təzə və qurudulmuĢ halda xörəklərdə istifadə olunur, mürəbbə, cem, lavaĢa ha-

zırlanır və konservləĢdirilir. Tonuslandırıcı və sinqa əleyhinə dərman kimi tib-

bi əhəmiyyətə malikdir. MеĢələrdə yabanı alça - gavalı boldur. MeĢə və kolluq 

fitosenozlarının formalaĢmasında mühüm rol oynayır. Bu ağac və ya kolun 

mеyvələri qida məhsulu olmaqla, xalq təbabətində də gеniĢ istifadə olunur. 

ġərq təbabətində tonuslaĢdırıcı və vitamin vasitəsi kimi qəbul еdilir, xüsusilə 

sinqa xəstəliyində. Alça siropu büzüĢdürücü xassəyə malikdir və qanlı ishalda 

xеyirlidir. YеtiĢmiĢ alçanın Ģirəsi güclü öskürək və vərəm xəstəliyi zamanı 

qəbul еdilir. Alça yarpaqlarının Ģirəsi qurdları öldürür, spazmanı götürür, qus-

manı sakitləĢdirir, bağırsaqda əmələ gələn yеlin yığılmasının qarĢısını alır. Al-
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ça yaxĢı həzm olunur, onu qızılgül ləçəklərindən hazırlanan mürəbbə ilə yеdik-

də daha təsiredici olur. Xalq təbabətində alça lavaĢı sinqaya qarĢı tətbiq olunur. 

Boğaz ağrısında alça ekstraktından istifadə edilir. Alçanın qabıq hissəsindən 

alınan qatran öskürəyi zəiflətmək məqsədi ilə iĢlədilir. Yabanı alçanın mеyvəsi 

təzə və qurudulmuĢ Ģəkildə itsifadə olunur. Həmçinin kompot, mürəbbə, po-

vidla istеhsalında və konsеrvləĢdirilmədə istifadə еdilir. ġirəsindən spirtsiz 

içkilər üçün cövhər hazırlanır. Bundan əlavə, Azərbaycanda alça ―lavaĢı‖ ha-

zırlamaq gеniĢ yayılıb. Alça lavaĢı qida ilə yеyilir və kulinariyada geniĢ tətbiq 

olunur. TonuslaĢdırıcı və müalicəvi vasitədir, xüsusilə sinqaya qarĢı təsirə ma-

likdir.  Meyvələri bəzi xörəklərin hazırlanmasında istifadə edilir ki, nəticədə 

hazır xörək turĢməzə dadlı olur. Çəyirdəyində yağ vardır, lakin ondan təcrübi 

olaraq hələlik istifadə edilmir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malus orientalis Uglitzk    Prunus divaricata Ledeb 

 

Alça-gavalı və Ģərq alması fitosenozlarda qarıĢıq assosiasiyalar əmələ 

gətirdiyindən, həmçinin talalarla bitdiyindən meyvə ehtiyatının bolluğunu tə-

min edirlər. Belə ağac vəkjlluqlarda sıx ot örtüyü inkiĢaf edir ki, bu da mal-qa-

ranın yemini təĢkil edir.Fitosenozun əsas bitkilərinə aĢağıdakıları misal göstər-

mək olar: Astragalus argyroides G. Beck. ex Stapf, A. aznabjurticus Grossh., 

Astragalus flavirubens (Al. Theod., Fed. et Rzazade) Podlech, Rosa chomuto-

viensis Chrshan. et Laseb., Rosa corymbifera Borkh., Rosa floribunda Stev., 

Rosa foetida Herrm.,  Ephedra procera, E. aurantiaca Takht. et  Pachom., Fri-

tillaria caucasica Adams, F. kurdica Boiss. et Nöe, Tulipa florenskyi Woro-

now, Malus montana (Uglitzk.) Langenf., Padus avium Mill., Poterium poly-

gamum Waldst. et Kit., Pyrus acutiserrata Gladkova, Pyrus caucasica Fed., 

Pyrus medvedevii Rubtz., Pyrus nutans Rubtz., Prunus divaricata Ledeb., Sor-

bus subfusca (Ledeb.) Boiss., Hordeum spontaneum C.Koch, Muscari tenuif-

lorum Tausch., Allium schoenoprasum L., Allium paczoskianum Tuzs., Nectar-

oscordum tripedale (Trautv.) Grossh., Polygonatum verticillatum (L.) All.,. P. 

orientale  Desf., Asparagus verticillatus L., A. officinalis L., Elytrigia heide-

maniae  Tzvel., Roemeria hybrida (L.) DC., R. refracta  DC., Gypsophila are-

tioides Boiss., Dianthus orientalis Adams, Dianthus tabrisianus Bien. ex 

Boiss., Gypsophila szovitsii Fisch. et C.A. Mey. ex Fenzl., G. virgata Boiss., 

Velezia rigida L., Anabasis eugeniae Ġljin, Herniaria incana Lam., Paronychia 

kurdica Boiss., Atriplex tatarica L., Chenopodium album L., Ch. botrys L., 
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Herniaria glabra L., H. hirsuta L., Atriplex turcomanica (Moq.) Boiss., 

Atraphaxis spinosa L. (3; 5, s.45 - 160; 8, s.50 - 220).  

Pyrus salicifolia Pall. - Söyüdyarpaq armud. - Dağınıq çətirli, budaqları 

tikanlı, hündürlüyü 8-10m, qabığı qırmızımtıl-boz rəngli ağac və ya koldur. 

Meyvələri iri sarımtıl və ya qızılı rəngdədir.  Aprel - sentyabr aylarında 

çiçəkləyir, oktyabr ayında meyvələri yetiĢir. Yarpağının dəmləməsi, ekstraktı 

ürək - damar sisteminə müsbət təsir edərək ürək fəaliyyətini artırır və qan 

damarlarını geniĢləndirir. Xalq təbabətində ürək ağrılarında, diabetdə, ishalda 

və sidikqovucu kimi istifadə olunur. AĢağı dağ qurĢağından alp qurĢağının 

ətəklərinə qədər meĢələrdə, kolluqlarda, çəmən - kolluqlarda, quru otlu, daĢlı, 

qayalı yerlərdə yayılmıĢdır. Bol məhsul verir, yeyilir və geniĢ istifadə olunur. 

Bitkilik tiplərində, fitosenozlarda dominant və subdominant rola malikdir. 

Söyüdyarpaq armud olan müxtəlif bitki birliklərində 180-ə qədər müxtəlif 

həyat formalı bitkilərin olduğu qeyd edilmiĢdir. Onlardan daha əhəmiyyətlilər 

aĢağıdakılardır: Astragalus badamliensis Chalilov, A. chalilovii Grossh. ex 

Fed., Astragalus karjaginii (Boriss.) Podlech, Rosa haemisphaerica Herrm., R. 

hracziana Tamamsch., R. iberica Stev. ex Bieb., Rubus ibericus Juz., Tulipa 

confusa Gabrielian (T. karabachensis Grossh.), Adiantum capillus - veneris L., 

Cheilanthes persica (Bory) Mett., Tulipa julia C. Koch (T. montana Lindl. var. 

julia (C. Koch) Baker,  Epipactis  microphylla (Ehrh.) Sw., Elytrigia repens 

(L.) Nevski, Elytrigia elongata (Host) Nevski, Eremopyrm orientale (L.) Jaub. 

et Spach., E. distans (C.Koch) Nevski, Heteranthelium piliferum (Banks  et 

Soland.) Hochst., Aegilops cylindrica  Host, Allium caeruleum Pall., Allium 

atroviolaceum Boiss., Aegilops biuncialis Vis., Crataegus szovitsii Pojark., C. 

zangezura Pojark., C. pontica C. Koch, C. sanguinea Pall., C. pojarkoviae 

Kossych, Malus orientalis Uglitzk., M. orientalis Uglitzk. var. montana 

(Uglitzk.) Langenf., Pyrus oxyprion Woronow, P. raddeana Woronow, P. 

salicifolia Pall., P. syriaca Boiss., P. megrica Gladkova, P. caucasica Fed., P. 

medvedevii Rubtz., P. nutans Rubtz., P. georgica Kuth., P. pseudosyriaca 

Gladkova, P. zangezura,  Maleev, Sorbus turcica Zinserl. (Desf.) Fritsch), S. 

boissieri Schneid., Mespilus germanica L., Padellus mahaleb (L.) Vass., 

Padus avium Mill., Poterium polygamum Waldst. et Kit., Aristolochia bottae 

Jaub. et  Spach, Berberis densiflora Boiss. et Buhse, B. iberica Stev. et Fisch. 

ex  DC., B. sphaerocarpa Kar. et Kir., B. vulgaris L., Pulsatilla  albana (Stev.) 

Bercht. et J. Presl., Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph, Papaver 

arenarium Bieb., P. macrostomum Boiss. et Huet., P. fugax Poir., P. persicum 

Lindl., P. orientale L., Glaucium elegans Fisch. et C.A. Mey., Hypecoum 

pendulum L. (6, s.126 - 133; 7; 8).  

Rosa canina L. - Ġt itburnusu - Hündürlüyü 1,5-2,5 m-ə çatan kol bitkisi-

dir. May-avqust aylarında çiçəkləyir və meyvə verir. Yayıldığı sahələrdə tək-

tək və qruplar halında bitir. Bəzən sıx cəngəlliklər də əmələ gətirir. Təbii ehti-

yatı boldur. C vitamini ilə zəngin olduğundan, müxtəlif vitaminli preparatlar 

hazırlanır. Müalicə çaylarının tərkibinə daxildir. Ondan itburnu turĢusu, mü-

rəbbə və digər məhsullar hazırlanır. Meyvələrin tərkibində polivitaminlər ol-
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maqla çay Ģəklində iĢlədilir. Təzə meyvələrindən Ģərbət (Sirupus fructus 

Rosae), ekstrakt və baĢlıca olaraq vitamin qarıĢıqları, dərman preparatı 

(Cholosasum) hazırlanır. Bu dərman xolesistit və hepatitlərdə müvəffəqiyyətlə 

təyin edilir. Toxumlarından yağ (Oleum Rosae pingue) hazırlanır ki, yanıq, 

dermatit, trofik yara, ekzema, dermatoz və rentgen Ģüalanmalarında iĢlədilir. 

Tərkibindəki C vitamini antitelin yaranmasını stimullaĢdırdığından orqanizmin 

infeksiyaya qarĢı müdafiə qabiliyyətini gücləndirir, yaraların sağalmasını sür-

ətləndirir. Əsasən sedativ, antimikrob, büzücü, iltihabəleyhinə, qankəsici, si-

dikqovucu və mədə-bağırsaq xəstəliklərində iĢlədilir. Nevroz, asteniya, qanaz-

lığı, mübadilə, hipertoniya xəstəliyi və ateroskleroz xəstəliklərinin müalicəsin-

də təyin edilir. Yaralanma, sınıq və yolxucu xəstəliklərdə tətbiqi orqanizmin 

müqavimətini artırır. Ġstənilən qarıĢıqların tərkibinə daxil edilə bilər (3, s.111 - 

118).  

Ġtburnu bitkiləri muxtar respublika ərazisində növ sayının çoxluğu ilə di-

gər cinslərdən fərqlənir. Su-bataqlıq bitkiliyi müstəsna olmaqla qalan mövcud 

bitkilik tiplərində iĢtirak edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pyrus salicifolia Pall                                               Rosa canina L.       

                                                                                  

Ġtburnu yayılan ərazilərdə 140 bitki növü qeyd edilmiĢdir. Faydalı növlə-

rinə: Astragalus choicus Bunge, A. cicer L., Rosa karjaginii Sosn., R. mar-

schalliana Sosn.,  R. multiflora Thunb., Orchis mascula (L.) L., Crataegus ca-

ucasica C. Koch, C. meyeri  Pojark., C. monogyna Jacq., C. orientalis Pall. ex 

Bieb., C. pallasii Griseb., C. pentagyna Waldst. et Kit., Mespilus germanica 

L., Padellus mahaleb (L.) Vass., Pyrus syriaca Boiss., P. voronovii Rubtz., 

Aegilops umbellulata Zhuk., Triticum boeoticum Boiss., T. bmonococcum L., 

T. vavilovii Jakubz., T. turanicum Jakubz., Allium szovitsii Regel, A. vineale 

L., Secale vavilovii Grossh., Hordeum violaceum Boiss. et Huet., H. leporinum 

Link., Ulmus glabra Huds., U. scabra Mill.,  Celtis caucasica Willd., C. 

glabrata Stev. ex  Planch., C. tournefortii Lam., Cotoneaster integerrimus 

Medik., C. multiflorus Bunge, Daphne mucronata Royle, D. transcaucasica 

Pobed., Ribes aureum Pursh.  
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РЕЗЮМЕ 

АЛИЯР ИБРАГИМОВ, АНВАР ИБРАГИМОВ, АЛИ ГУРБАНОВ 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИТОЦЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ДИКОРАСТУЩИХ ФРУКТОВЫХ 

РАСТЕНИЙ ИМЕЮЩИХ ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ 

В статье выдаѐтся информация о биоэкологических и фитоценоло-

гических особенностях некоторых дикорастущих фруктовых растений, 

имеющих пищевую ценность и распространѐнных на территории Нахчы-

ванской Автономной Республики. Во время исследования было выяс-

нено, что дикорастущие фруктовые деревья и кустарники неравномерно 

распределены в высотных зонах. В зависимости от экологических усло-

вий они встречаются единицами в пустынях и полупустынях, а у пред-

горной и низкий горной зоне чаше. Дикорастущие фруктовые растения 

охватывают среднегорный пояс, верхне горные, лесную, кустарниковую, 

луго- кустарниковую и субальпийскую зоны. Было выявлено, что они 

буйно развиваются в такой выгодной жизненной среде и образуют чис-

тые джунгли, смешанные растительные союзы, формации и ассоциации. 

Результаты исследования показывают, что высокая урожайность дикорас-

тущих пищевых фруктовых растений зависит от экологического условия 

и превосходящий позиции в фитоценозах.  
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Ключевые слова: Флора, растительность, фрукты, дикорастущие, 

формация, ассоциация, фитоценоз, экологическая среда. 

 

SUMMARY 

ALIYAR IBRAHIMOV, ANVAR IBRAHIMOV, ALI GURBANOV 

BIOECOLOGICAL AND PHYTOCENOLOGICAL FEATURES OF 

SOME WILD FRUIT PLANTS WITH NUTRITION SIGNIFICAUSE 

In the are given the information about bioecological and phytocenologi-

cal features of some wild fruit plants with nutrition significance which are 

spread on the territory of Nakhchivan Autonomous Republic. During research 

was known that wild fruit trees and shrubs were not equal delivered in the 

altitudinal zonalities. According to the ecological condition you can meet with 

them one-by-one in deserts and semideserts, but more compact in piedmont 

and low mountain zonalites. Wild fruit plants surround middle mountain, high 

mountain, forest, shrub, meadow- shrub and subalpine zones. It was determi-

ned that they grow-more in this good living condition and form clean jungles, 

mix plant combinations, formations and associations. Results of research show 

that wild nutrition fruit plants high fruitfulness depends on ecological 

condition and their highest position in phytocenosis. 

Keywords: flora, vegetation, fruit, wild-growing, formation, association, 

phytocenosis, ecological environment. 
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NĠZAMĠ GƏNCƏVĠNĠN ƏMƏK TƏRBĠYƏSĠ HAQQINDA FĠKĠRLƏRĠ 

 

Dahi Ģair öz  əsərlərində tərbiyənin digər tərkib hissələri ilə yanaĢı, 

əmək tərbiyəsi məsələlərinə də geniĢ yer vermiĢdir.  

Görkəmli Ģair-pedaqoq insan Ģəxsiyyətinin, onun mənəvi aləminin for-

malaĢmasına təsir göstərən amillər içərisində əməyə, halal zəhmətə böyük üs-

tünlük verirdi. ġair öz əsərlərində halal zəhmətin insanı firavanlığa, rahatlığa, 

Ģan-Ģöhrətə çatdırdığını,eyni zamanda onda müsbət əxlaqi keyfiyyətlərin 

formalaĢmasında da böyük rol oynadığını qeyd edirdi. Ona görə də insan 

yalnız öz halal zəhmətilə namuslu insan adı qazanmağa çalıĢmalı, çox zəhmət 

çəksə də öz iĢindən usanmamalı,asan qazanc hesab etdiyi dilənçilik yolunu 

tutmamalıdır. 

Açar sözlər: tərbiyə, əmək, Ģair, pedaqoq, zəhmət, əmək tərbiyəsi  

 

Dahi Nizaminin əsərlərinin, xüsusilə, ―Xəmsə‖dəki poemalarının tədqiqi 

və təhlili göstərir ki, burada tərbiyənin digər tərkib hissələri ilə yanaĢı, əmək 

tərbiyəsi məsələləri də özünəməxsus yer tutur. 

Görkəmli Ģair-pedaqoq insan Ģəxsiyyətinin, onun mənəvi aləminin 

formalaĢmasına təsir göstərən amillər içərisində əməyə, halal zəhmətə böyük 

üstünlük verirdi. Nizami yazırdı: 

Hər halda sən çalıĢ, həyat əməkdir, 

Cənnət kahıllığı nəyə gərəkdir? 

Kim qayğı bəsləsə öz əməyinə, 

Özgəyə pis baxsa, o pisdir yenə. 

―Həyat əməkdir‖,-deyən Ģairin fikrinə görə insan yalnız halal əməyi, 

böyük zəhməti hesabına cəmiyyətdə yüksək mövqe tutub, Ģan-Ģöhrət sahibi ola 

bilər. Həyatdakı bütün çətinliklərə insan öz yorulmazlığı, çalıĢqanlığı ilə qalib 

gəlməlidir: 

Əməkdir insanı ucaldan inan, 

Əməklə çıxarsan fırtınalardan. 

Ġnsanı ağır zəhmətdən qaçmamağa çağıran Ģair baĢa salır ki, ən ağır 

əməyin, əzabın, zəhmətin sonu rahatlıqdır: 

Zülmətli gecələrdə qatlaĢ ağır zəhmətə, 

Mərhəmətin, Ģəfqətin nuru yağır zəhmətə... 

mailto:n.yusifova@nu.edu.az
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Zəhmət fəryad deyildir, bir Ģadlıqdır insana, 

Zəhmətinin axırı rahatlıqdır insana. 

Göründüyü kimi Ģair halal zəhmətin insanı firavanlığa, rahatlığa, Ģan-

Ģöhrətə çatdırmaqla yanaĢı, onda müsbət əxlaqi keyfiyyətlərin formalaĢmasın-

da da böyük rol oynayır. Ona görə də insan yalnız ―öz halal zəhmətilə‖ ―na-

muslu insan‖ adı qazanmağa çalıĢmalı, çox  zəhmət çəksə də öz iĢindən usan-

mamalı,asan qazanc hesab etdiyi dilənçilik yolunu tutmamalıdır: 

Qana qəltan etsə də səni zəhmət tikanı, 

ÇalıĢmaqdan usanma, iĢə alıĢdır canı. 

Öz halal zəhmətinlə namuslu insan sayıl, 

Hər yetənə alçalma, əl açıb olma sail. 

Sadətə çatmağın əsas yolunu zəhmətdə görən Ģairin fikrincə insan xoĢ-

bəxt həyat sürmək istəyirsə, dəyanətli və dözümlü olmalı, ən ağır iĢlərin altına 

girməyi bacarmalıdır: 

XoĢbəxt odur dözümə ləyaqəti var onun, 

Ağır yükə qatlaĢmaq dəyanəti var onun. 

―Vaxtı boĢ keçirmə qələm al ələ, zəhmət çək dünyada bilik kəsb elə‖ de-

yən Ģairin fikri  əmək, halal zəhmət, əzmkarlıq, çalıĢqanlıq ,əxlaqi, sosial-iqti-

sadi əhəmiyyət daĢımaqla yanaĢı, eyni zamanda ağıl tərbiyəsinin də vacib Ģərt-

lərdən biri olduğunu qeyd edir. Ġnsan nə qədər savadlı olsa da, o, daim çalıĢ-

masa, öz biliyini zənginləĢdirməsə zehni kortalar, nəticədə saxsı qab satanlara 

tay olar: 

Çox iti zehinlilər yatan oldular, 

Axırda saxsı qab satan oldular. 

ġair ―Xosrov və ġirin‖ əsərində əməyin ictimai əhəmiyyətini yüksək 

qiymətləndirərək yazırdı: 

Bacarsan hamının yükünü sən çək, 

Ġnsana ən böyük Ģərəfdir əmək. 

Sən də əldən düĢüb yorulsan əgər, 

Sənin də yükünu bütün el çəkər. 

Yaxud da, ―Ġsgəndərnamə‖də digər anoloji misal: 

Hər Ģeyi özünçün əkmək nə yarar? 

Dünyada hesabsız ruzi yeyən var! 

Keçənlər zəhmətlə əkdiyi bağdan 

Gələnlər meyvəni dərmiĢ hər zaman. 

Keçənlər bir çox Ģey əkmiĢdir bizə, 

Biz də əkməliyik gənc nəslimizə. 

Dünya bir tarladır, diqqətlə baxsaq, 

Hamı bir-birinə cütcüdür ancaq. 

ġairin əsərlərinin təhlilindən aydın olur ki, o, Ģəxsiyyətin formalaĢmasın-

da əmək fəaliyyətini əsas amillərdən biri hesab etməklə yanaĢı, əməyin insanın 

həyatında çox böyük rolu olduğunu qüdrətli qələminin gücü ilə və konkret 

nümunələr əsasında Ģərh etmiĢdir.  
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Onun əmək tərbiyəsi haqqındakı fikirləri içərisində əmək adamlarına 

hörmət məsələsi xüsusi yer tutur. Burada diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri 

də odur ki, Ģair sadə əmək adamlarına daha böyük hörmətlə yanaĢıb, onların 

halal əməyini, cəfakeĢliyini, mərdliyini, cəsarətini yüksək qiymətləndirmiĢdir. 

Belə ki, Ģairin yaratdığı əməkçi qəhrəmanların əksəriyyəti sadə peĢə sahibləri-

di: əkinçi, kərpickəsən, daĢyonan, bənna, çoban və s. (4, s. 155). 

Dahi insanpərvər Ģairin sadə əmək adamlarına böyük hörmətini demək 

olar ki, ―Xəmsə‖yə daxil olan bütün poemalarında rast gəlirik. Lakin ―Sirlər 

xəzinəsi‖ eləcə də ―Xosrov və ġirin‖ poemalarında Ģair əmək, onun əhəmiyyə-

ti, sadə əmək adamlarına dərin hörmət məsələlərinə xüsusi diqqət yetirmiĢ və 

ayrıca yer vermiĢdir. Nümunə üçün ―Sirlər xəzinəsi‖ poemasındakı ―Kərpic-

kəsən qocanın bir cavanla hekayəti‖ni nəzərdən keçirək. Əsərin beĢinci 

söhbətində verilən bu hekayətdə Ģair qoca kərpickəsənin nümunəsində öz halal 

əməyi ilə dolanan, heç kimin minnətini boynuna götürməyən, kiməsə əl 

açmağı özünə ar bilən sadə əmək adamlarının ümumiləĢdirilmiĢ obrazını 

böyük ustalıqla və sevə-sevə yaratmıĢdır. Hekayədə deyilir ki, ġam Ģəhərində 

bir qoca  kasıb kiĢi heç kimə möhtac olmamaq  üçün kərpic kəsib  öz halal 

zəhməti ilə bir təhər dolanırdı. 

Bir gün yenə qan-tər içərisində öz iĢi ilə məĢğul olarkən haradansa bir 

cavan oğlan gəlib qocanın iĢlədiyini görüb onu məzəmmət etməyə baĢlayır: 

Bu düĢkünlük, zəlillik səncə, hara yaraĢar? 

Palçıq-saman yoğurmaq muzdurlara yaraĢar. 

Torpağın qalxanını qılıncınla sökmə sən, 

Bir qarın çörək üçün öz abrını tökmə sən. 

Bu kərpic qəlibini yandırıb külə döndər, 

Ömrün xəzan bağını əlinlə gülə döndər. 

DaĢ kimi kəltənlərə bel vurmaqdan nə çıxar? 

Bəlimli palçıqları yoğurmaqdan nə çıxar? 

Yorularsan, cavanın yeriĢini yerisən. 

ġair lovğa cavanın bu yersiz danıĢığına qocanın dili ilə layiqli cavab ve-

rərək onu baĢa salır ki, insan qoca olsa da öz halal zəhmətilə yaĢamalı, heç ki-

mə möhtac olmamalı, bir qarın çörək üçün baĢqalarına dilənçi kimi əl açma-

malıdır. 

ġairin qocanın dili ilə cavan oğlana verdiyi cavabdan sonra o etdiyi hərə-

kətdən peĢiman olur və gözləri yaĢarır: 

Qoca dedi: ―Nadanlıq havası var baĢında, 

Ağsaqqala gülürsən belə cavan yaĢında. 

Qocalar kərpic kəsər, halallıqla yaĢayar, 

Kölələr, əsir qullar ağır yüklər daĢıyar. 

QarĢında boyun büküb əl açmayım deyə mən, 

Əzəldən əl atmıĢam belə bir peĢəyə mən. 

Nə xəzinə yığanam, nə də tirmə geyənəm, 

Öz halal zəhmətimin çörəyini yeyənəm. 

Halalca nemətimə naĢükür olma mənim, 
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Nemətə xor baxana nemət qənimdir, qənim‖. 

Qocaya tənə vuran peĢmanladı sözündən, 

Gözdən itən zamanda yaĢ axıtdı gözündən. 

Hekayənin sonunda böyük tərbiyəçi və pedaqoq olan dahi Nizami insan-

ları qoca kərpickəsəndən nümunə götürməyə, öz namuslu və halal zəhmətləri 

ilə ucalmağa səsləyir: 

Dünya görmüĢ insandı, qoca belə qocaydı, 

Namuslu zəhmətiylə el gözündə ucaydı (3,79). 

―Sirlər xəzinəsi‖ poemasının üçüncü söhbətində də Ģair sadə əmək adam-

larına ayrıca yer vermiĢ, əkinçi qocanın halal zəhmətini, alın tərini tərənnüm 

etmiĢdir. 

Nizaminin əsərlərinin təhlilindən bir daha aydın olur ki, Ģair halal zəh-

məti ilə bir parça çörək qazanıb Ģad, sakit, rahat həyat sürən sadə əmək adam-

larını böyük var-dövlət sahibi olan, lakin dərd-qəm içərisində yaĢayan Ģahlarla 

müqayisə edirdi  və üstünlüyü birincilərə verirdi. Yuxarıda qeyd etdiyimiz 

kimi, Ģairin sadə əmək adamlarına xüsusi diqqət yetirdiyi və geniĢ yer verdiyi 

əsərlərindən biri də ―Xosrov və ġirin‖ poemasıdır. Bu poemada Ģair bir sıra 

sadə əmək adamlarının surətini yaratmıĢdır. Lakin burada daha çox diqqətimizi 

çəkən əsərin müsbət qəhrəmanlarından biri olan Fərhad obrazıdır. Nizaminin 

əməkçi insanlar içərisindən seçərək böyük məhəbbətlə təsvir etdiyi bu obraz 

sənətkar vüqarı, insan hünəri, ləkəsiz mənəviyyat, saf, ülvi bir məhəbbət təcəs-

sümü olub, Ģair tərəfindən bədii yaradıcılığa gətirilən idealları aydınlaĢdırır. 

Burada Fərhadın timsalında yaratdığı kamil insan obrazı ilə dahi Nizami bir 

daha sübut etməyə çalıĢır ki, halal zəhmət həm əqli tərbiyənin, həm əxlaqi tər-

biyənin, həm də fiziki tərbiyənin əsas amillərindən, ən qüdrətli vasitələrindən 

biridir. 

―Xəmsə‖nin hərtərəfli tədqiqi və təhlili göstərir ki, dahi Ģair bütün 

poemalarında fiziki əmək növləri ilə yanaĢı zehni əmək fəaliyyətini, xüsusilə 

filosofların, alimlərin, memarların, rəssamların, musiqiçilərin, mühəndislərin, 

həkimlərin, təbiblərin və s. əməyini çox yüksək qiymətləndirmiĢdir.  

Dahi Ģair öz  əsərlərində tərbiyənin digər tərkib hissələri ilə yanaĢı, əmək 

tərbiyəsi məsələlərinə də geniĢ yer vermiĢdir.  

Görkəmli Ģair-pedaqoq insan Ģəxsiyyətinin, onun mənəvi aləminin for-

malaĢmasına təsir göstərən amillər içərisində əməyə, halal zəhmətə böyük üs-

tünlük verirdi. ġair öz əsərlərində halal zəhmətin insanı firavanlığa, rahatlığa, 

Ģan-Ģöhrətə çatdırdığını, eyni zamanda onda müsbət əxlaqi keyfiyyətlərin for-

malaĢmasında da böyük rol oynadığını qeyd edirdi. Ona görə də insan yalnız 

―öz halal zəhmətilə‖ ―namuslu insan‖ adı qazanmağa çalıĢmalı, çox  zəhmət 

çəksə də öz iĢindən usanmamalı,asan qazanc hesab etdiyi dilənçilik yolunu tut-

mamalıdır: 

Həm həkim, həm fəqih olsan sən əgər, 

Hamının yanında adın yüksələr. 

Həyat da, ölüm də qul olar sana, 

Səadət və Ģöhrət düĢər payına. 
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Dahi Ģair əməksevrliyi, çalıĢqanlığı, halal zəhmətlə yaĢamağı, hünər gös-

tərməyi, fədakarlığı nə qədər böyük məhəbbətlə tərrənnüm və təqdir edirsə, 

tənbəlliyi, müftəxorluğu, tüfeyliliyi, avaraçılığı, meĢĢanlığı, baĢqasının əməyi 

hesabına yaĢamağı bir o qədər dərin nifrətlə damğalayır və kəskin tənqid 

atəĢinə tutur. Bu cəhətə Ģairin demək olar ki, bütün poemalarında toxunulmuĢ-

dur. Lakin ―Sirlər xəzinəsi‖, ―Leyli və Məcnun‖, ―Ġsgəndərnamə‖ poemaların-

da qeyd olunan məsələlərə daha geniĢ rast gəlirik. Fikrimizi əsaslandırmaq 

üçün həmin poemalardan bir neçə nümunəni nəzərdən keçirək. ―Sirlər xəzinə-

si‖ poemasının ikinci söhbətinin (―Ədalətli və insaflı olmaq haqqında Ģaha 

nəsihət‖) ikinci hissəsində (―NuĢirəvanla vəziri və bayquĢların söhbəti‖) Ģair 

insanları boĢ-boĢ sözlər danıĢıb dilə güc vermək əvəzinə bir iĢ görməyə, öz 

sözü ilə deyil, əməli ilə Ģan-Ģöhrətə çatmağa səsləyir: 

Hər üzrün, yalvarıĢın-hiylə, kələk, aldanıĢ, 

Quru sözdən nə çıxar? IĢdən, əməldən danıĢ. 

IĢlər sözlə düzəlsə, hər iĢ də düz gələrdi, 

Nizami hünəriylə göylərə yüksələrdi. 

Yenə ―Sirlər xəzinəsi‖ poemasının on dördüncü söhbətində (―haqsızlıq 

və doğruluq‖) Ģair bir daha insanları hünər göstərməyə, qeyrətlə çalıĢmağa, 

qəflət yuxusunda yatmamağa, öz gələcəyini dərk etməyə səsləyir: 

Hünər, qeyrət dəmidir, yatma əbəs həyatda, 

Ülviyyətə çatmağa göstər həvəs həyatda. 

Niyə kefli yatırsan? Qəsdindədir bu fələk, 

Aqillərtək ayıq ol, bil ki, nədir bu fələk. 

Yatanlara yaxĢı bax, bu qəfləti tərk elə 

Gör ki, hara gedirsən, axırını dərk elə. (3, s. 110) 

Poemanın on altıncı söhbətinin adından (―Zirəklik‖) göründüyü kimi, 

Ģair burada da insanları həyatda tənbəl deyil, zirək olmağa, xoĢbəxtliyə öz 

mərdanəliyi, ―alın təri‖ ilə çatmağa qəflət yuxusunda yatan bədbəxtlərdən uzaq 

qaçmağa dəvət edir: 

Bəxtiyarlıq mülkünü məslək əri alıbdır, 

Zirəkliyi, mərdliyi alın təri alıbdır. 

XoĢbəxtlərin baĢına canla, baĢla dolan sən, 

Dolanmadan dünyanı naz-nemətlə dolan sən. 

Bədbaxtlarla xoĢ keçməz xoĢbaxtların xoĢ vaxtı, 

Ad qazanıb, ol eldə xoĢbaxtların xoĢbaxtı. 

ġair ―Sirlər xəzinəsi‖ poemasında dönə-dönə anlatmağa çalıĢır ki, həyatı-

nı yeyib-yatmaqla keçirənlərin el gözündə heç bir qədir-qiyməti bilinməz. Be-

lələrini ―murdar leĢ‖ üstünə cuman müftəxor quzğuna bənzədən Ģair poemanın 

on yeddinci söhbətində (―heysiyyəti qorumaq‖) yazır: 

Yeyib-yatmaqla tapmır insan qədir-qiyməti, 

Xarabada tapılır xəzinələr, bil qəti. 

Dönmə murdar leĢ üstə cuman çalağana sən, 

Qarğa kimi batırma ayağını qana sən. 
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―Sirlər xəzinəsi‖ poemasında olduğu kimi, ―Leyli və Məcnun‖ əsərində 

də N.Gəncəvi əmək tərbiyəsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirmiĢ və geniĢ yer 

vermiĢdir. Məsələn, həmin poemada Ģair oğlu Məhəmmədə yazdığı ikinci nəsi-

hətində  aĢılamağa çalıĢır ki, hər bir insan böyüyən kimi öz əməyilə, öz hünə-

riylə yaĢamağa səy göstərməli, atasının nüfuzuna, var dövlətinə göz dikməmə-

lidir: 

Elə ki, böyüdün belədir qayda, 

Atanın adından sənə nə fayda? 

Sən aslanlar kimi keç cəbhələrdən, 

Yalnız hünərinin balası ol sən. 

Yenə həmin poemada əməyin ictimai əhəmiyyətinin Ģərhinə həsr etdiyi 

―ġadlıqla xalqa xidmət etmək‖ adlı hekayəsində Ģair göstərir ki, insan olan kəs 

daĢdan, yaxud, çolaqdan fərqlənməli, heç bir çətinliyə baxmadan mərdliklə 

çalıĢmalıdır: 

Bir daĢ deyilsənsə, donub qalma sən, 

Çolaq deyilsənsə, diribaĢ tərpən. 

Keçənin üstünə vur ayağını, 

Təmizlə keçənin toz-torpağını! 

DaĢ-kəsək olsa da keçdiyin bu yol, 

Rəqsində oynağan fələk kimi ol! 

Poemanın baĢqa bir hissəsində (―Atasının Məcnunla vidalaĢması‖) Ģair 

üzünü insanlara tutaraq baĢa salmağa çalıĢır ki, əl-qolunu yanına salıb boĢ-

bekar gəzənlərin, avara həyat sürənlərin və beləcə baĢqalarının əməyi ilə 

yaĢayanların ―beldən Ģikəst‖ olan eĢĢəkdən heç bir fərqi yoxdur: 

BoĢ-bekar oturma heç yerdə bir an, 

Barı əl-qolunu oynat yalandan. 

Heç yerdə qəflətlə gəl tutma qərar, 

Hərdən bir bağırıb hay-küy də qopar. 

Əli boĢ insanlar qəm çəkər, biĢəkk, 

Beldən Ģikəst olsun qoy gücsüz eĢĢək. 

―Anasının ölümündən Məcnunun xəbər tutması‖ hekayəsinin sonunda 

Ģair veyil-veyil gəzənləri, tüfeyliləri, müftəxorları daha kəskin ifadələrlə ifĢa 

edir, belələrini baĢqalarının süfrəsinə göz dikən itə bənzədir və məsləhət görür 

ki, hər bir insan öz əllərinin əməyi ilə dolansın: 

Gəl, yad süfrəsindən it kimi əl çək, 

Özgə süfrəsinə baxma piĢiktək. 

MəĢəltək əlinin müzdüylə dolan, 

ġam kimi sən də öz xəzinəndə yan (2, s. 155). 

Əmək tərbiyəsinin qeyd olunan məsələləri ilə Ģairin dəyərli və hikmətli 

fikirlərinə ―Ġsgəndərnamə‖ poemasında da tez-tez rast gəlirik. Məsələn, həmin 

poemanın ―ġərəfnamə‖ hissəsində Ģair öyrədirki, insan bu dünyaya eyĢ-iĢrət 

üçün deyil, hünər göstərmək üçün, ağır zəhmətdən qorxmadan qurub-yaratmaq 

üçün gəlmiĢdir: 

Dünyaya gəlmədik zövqə, iĢrətə, 
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ĠĢimiz qatlaĢmaq ağır zəhmətə . (1, s. 325) 

Həmin poemanın ―Ġqbalnamə‖ hissəsində Ģair bu məsələyə bir daha 

qayıdır və tənbəlləri, iĢsiz-gücsüz evdə oturanları kəskin tənqid edərək göstərir 

ki, diri olan kəs özünün əl-qoluna güvənər, özgələrin əməyinə göz dikməz: 

Bu nə tənbəllikdir giriĢ bir iĢə, 

Bekarlıq insanı sıxar həmiĢə. 

Özgənin əliylə qazdırma mədən, 

Özün bir əl tərpət, əgər dirisən. 

Burada Ģair daha sonra anlatmağa çalıĢır ki, insan sağlam əl-qolunu 

iĢlətməyib hər bir iĢi xidmətçilərinə gördürsə, nəticədə Ģikəst vəziyyətinə 

düĢüb, əl-qolunu itirə bilər: 

Əl-ayaq qulundur, iĢlətsən, yəqin, 

Çıxmazlar heç zaman əmrindən sənin. 

Minlərlə xidmətçin olsa da, hökmən, 

Özün əl-qolunu heç qoyma iĢdən. 

Sənin əl-ayağın səlamətdirsə, 

Onların iĢini xadimlər görsə, 

Bunlar da əlindən çıxsa bir zaman, 

Sən əlsiz, ayaqsız qalmıĢ olarsan (1, s. 75). 

―Ġqbalnamə‖nin baĢqa bir yerində Ģair meĢĢan, müftəxor adamları 

ağacları, otları məhv edən ziyanvericiyə, ―eĢĢək arısı‖na, zəhmətkeĢləri isə bal 

arısına bənzədirdi: 

Ġpək yetirməkdə iki cür qurd var, 

Ziddir odla sutək həmiĢə onlar. 

Biri baramanı toxuyur bir-bir, 

O biri karvanla ipək məhv edir. 

Pətəkdə iki cür arı var müdam, 

Necə ki, aldadır pərvanəni Ģam,- 

Biri yem daĢıyır hey axĢam-səhər, 

O biri gizlincə o yemdən yeyər. 

Bal verən arının bircəsi, yəqin, 

Yüzündən yaxĢıdır bal yeyənlərin. 

Böyük zəhmətkeĢ olan, ömrü boyu öz halal əməyi ilə dolanan, Ģahların 

və hökmdarların minnətini qəbul etməyən dahi Ģair-pedaqoqun pedaqoji 

görüĢləri sistemində mühüm yerlərdən birini də əmək tərbiyəsi ilə bağlı fikirlər 

tutur və bu, tərbiyəvi baxımdan çox əhəmiyyətlidir.  
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РЕЗЮМЕ 

НАЗАКЯТ ЮСИФОВА 

Н.ГЯНДЖЕВИ О ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ 

 В своих произведениях гений наряду с составной частъю 

воспитания дал широкое место задачам трудового воспитания. 

Выдающийся поэт-педагог отдавал болъшое предпочтение честному 

труду  внутри факторов, влияющих на формирование человеческой 

личности, его духовного мира. Поэт упоминал в своих работах, что 

честный  труд принес гуманитарное благополучие, комфорт, славу и в то 

же время сыграл значителъную ролъ в фоормировании позитивных 

нравственных качеств. Поэтому люди должны толъко пытатъся завоеватъ 

титул «честного человека» своими «халялъными усилиями», чтобы не 

бытъ соблазненными собственной работой, не сохранитъ путъ 

попрошайничества как легкий заработок. 

 Ключевые слова: воспитание, трудовой, поэт, воспитатель, труд, 

трудовое воспитание 

 

SUMMARY 

NAZAKAT YUSIFOVA 

N.GANGAVI'S IDEAS ON LABOR EDUCATION 
The great poet with  the other components of his education gives a lot 

of space to issues of labor education. 

The prominent poet-pedagogue had a great advantage over labor and 

honest labor within the factors influencing the formation of human personality, 

its spiritual world. The poet notes in his writings that halal labor has brought 

people to prosperity, comfort and fame, and also plays a positive role in 

shaping positive moral values. Therefore, a person should only try to earn a 

reputation for his honest work, but not to be tempted by his own work, but to 

keep the path of begging as an easy earning. 

Key words: education, labor, poet, educator, labor, labor education 

 

 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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TABESĠZ MÜRƏKKƏB CÜMLƏDƏ ƏLAQƏ VASĠTƏLƏRĠ VƏ MƏNA 

ƏLAQƏLƏRĠNĠN TƏDRĠSĠ ZAMANI QARġIYA ÇIXAN 

ÇƏTĠNLĠKLƏR VƏ ONLARIN ARADAN QALDIRILMASI YOLLARI 

 

Tabesiz mürəkkəb cümlədə əlaqə vasitələri və məna əlaqələrinin tədrisi 

zamanı qarĢıya çıxan çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları 

Bu məqalədə mürəkkəb cümlənin bir növü olan tabesiz mürəkkəb 

cümlələrdən danıĢılır. Yəni bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlələri təĢkil edən 

sadə cümlələr arasındakı məna əlaqələrinin tədrisi zamanı qarĢıya çıxan 

çətinliklər və onların aradan qaldırılmasından söz açılır. 

Açar sözlər: mürəkkəb cümlə, tabesiz mürəkkəb cümlə, məna əlaqələri, 

aydınlaĢdırma, zaman, fərqli və oxĢar cəhətlər, paradoksal vəziyyətlər. 

 

Ġstər orta, istərsə də ali məktəblərin qrammatika dərsliklərində sintaksisin 

―Mürəkkəb cümlə‖ bəhsinə geniĢ yer verilsə də, tədris planlarında baĢqa möv-

zulardan fərqli olaraq artıq saat ayrılsa da tədris zamanı qarĢıya xeyli çətinlik-

lər çıxır. Bu çətinliklər, bəzən də paradoksal vəziyyətlər, bəzi yanlıĢlıqlar yara-

dır. Yəni orta və ali məktəb qrammatikalarında sözü gedən bəhsə dair nəzəri və 

praktik məlumatlar, ixtisas müəlliminin bu sahədə bilik və bacarıqları, Ģagird 

və tələbələrin bilgisi və internet məlumatları eyni hədəfə vurmur. Bu da reallı-

ğın ortaya çıxmasında çətinlik yaradır. Kim düz deyir, nə düz yazır?! Bax elə 

buna görə də bu məqaləni yazmağı zəruri saydıq. Bildiyimiz kimi, mürəkkəb 

cümlələr iki qrupa ayrılır: tabesiz mürəkkəb cümlələr, tabeli mürəkkəb cüm-

lələr. 

Bu da məlumdur ki, tabesiz mürəkkəb cümlələr iki və daha artıq sadə, 

müstəqil, bərabərhüquqlu cümlələrin birləĢməsindən əmələ gəlir. 

Məsələn, zəng  vuruldu, müəllim sinfə daxil oldu, dərs baĢlandı. Yaxud, 

bu anda sinif otağının qapısı açıldı və Qüdrət Ġsmayılzadə içəri girdi (M.Hüse-

yn). göründüyü kimi, birinci cümləni təĢkil edən vasitəsi, yəni bağlayıcı yox-

dur, onlar biri-birinə ancaq məna əlaqəsi ilə bağlanıb. Ġkinci cümləni təĢkil 

edən sadə cümlələri birləĢdirən və bağlayıcısıdır. 

Deməli, tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri müxtəlif əlaqə vasi-

tələri ilə bağlanır. Bu əlaqə vasitələri içərisində bağlayıcılar və intonasiya daha 

fəal rol oynayır. 

Təcrübə göstərir ki, Ģagird və tələbələr tabesizlik  bağlayıcıları (və, ya, 

ya da, amma, ancaq, lakin, nə, nə də, həm, həm də, gah, gah da, hətta və s.) ilə 

əmələ gələn tabesiz mürəkkəb cümlələrin mənimsədilməsində o qədər çətinlik 
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çəkmirlər. Məsələn, çox keçməmiĢ yasovulların hamısı atlandı və dəstə yola 

düĢdü (M.Hüseyn). Sürücü qapını açdı, lakin Elməddin nədənsə yerə düĢmək 

istəmədi (Ə.Hacızadə). Nə səndə məhəbbət qara pul deyil, nə mən dilənçiyəm 

əl açım sənə (N.Kəsəmənli). 

Bu tabesiz mürəkkəb cümlələri təĢkil edən sadə cümlələr biri-birinə həm 

bağlayıcı gəm də intonasiya  ilə bağlanıb. Lakin bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb 

cümləni təĢkil edən sadə cümlələr məhz məna əlaqələri ilə bağlanır. Deməli, 

bağlayıcı və intonasiya əlaqə vasitəsi məna əlaqələri (zaman, ardıcıllıq, aydın-

laĢdırma, qarĢılaĢdırma, səbəb-nəticə və s.) əlaqə vasitəsi deyil. Bax, paradok-

sal vəziyyətin bir hissəsi burada aĢıldı. Sitat: ―Tabesiz mürəkkəb cümlədə bağ-

layıcı vasitələrlə yanaĢı, məna əlaqələri də mövcuddur; yəni bağlayıcı ilə bağ-

lanan komponentlər eyni zamanda mənaca  da bağlı olur. Bağlayıcılar əlaqə 

vasitəsidir, məna da komponentlər arasında məna münasibətlərinə müvafiq 

olaraq iĢlənir (1, 198). 

Göründüyü kimi, bağlayıcılar həm də məna əlaqəsi yaradır. Ancaq məna 

əlaqələri vasitə deyil.  

Bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlələrin tədrisində ən çox ―qarıĢıqlıq‖ 

salan zaman, ardıcıllıq, səbəb-nəticə əlaqələrinin tam fərqləndirilə bilinməmə-

sidir. Belə ki, orta məktəb qrammatikalarında ardıcıllıq əlaqəsi ayrı, zaman əla-

qəsi ayrı verilib. Bunları da fərqləndirmək o qədər də asan olmur. ―Bu zaman 

fərqi o qədər kiçikdir ki, bunların xüsusi qrammatik əlaməti yoxdur və buna 

ehtiyac da hiss edilmir, çünki tərkib hissələrin mürəkkəb cümlə daxilindəki sı-

rası bu fərq az da olsa ifadə edə bilir (3, 87). Deməli, ardıcıllıq ilə zaman əla-

qəsi arasında sərhəd Ģagirdləri qane etmir və paradoksal vəziyyət yaranır. 

Nümunələrə nəzər salaq: Ġlin axırıdır, dərslər qurtarır, Ģagirdlər yay tətili-

nə buraxılırlar. Dərslikdə qeyd edildiyi kimi, bu, ardıcıllıq əlaqəsidir. Lakin 

diqqətlə fikir versək burada həm də qısa da olsa zaman var, yəni eyni zamanda 

deyil. Bu, ali məktəb qrammatikalarında (2, 145) haqlı olaraq ardıcıl zaman 

adlandırılır. Digər bir nümunə Tarlada kiĢilər üzüm kollarının dibini boĢaldır, 

qadınlar tənəkləri kəsilmiĢ çubuqları yığır (yenə orada). Bu, eyni zaman əlaqəli 

tabesiz mürəkkəb cümlədir. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, orta məktəb dərs-

liklərində də zaman və ardıcıllıq əlaqələri ayrı-ayrı yox bir əlaqə kimi; yəni 

eyni zamanlılıq və ardıcıl zamanlılıq kimi tədris olunsa, daha yaxĢı nəticə əldə 

edilə bilər. Belə ki, fəlsəfi kateqoriya olan zaman və məkan geniĢ mənaya 

malikdir; həyatla zamansız, məkansız hadisə yoxdur. Dil hadisələri də belədir, 

bu və ya digər cümlədə ifadə olunan fikir, yaxud hiss müəyyən zaman və 

məkanla əlaqədardır. Belə olduğu halda, tabesiz mürəkkəb cümlədə, ayrıca 

zaman və ya ardıcıllıq əlaqəsi müəyyən etmək təlim prosesində çətinlik 

yaradır. 

Digər bir məqam: ali və orta məktəb qrammatikalarında səbəb-nəticə əla-

qəsi ilə formalaĢan bağlayıcısız – tabesiz mürəkkəb cümlələrin tədrisində də 

anlaĢılmazlıqlara rast gəlinir. Bu da müəllim-Ģagird, müəllim – tələbə elmi mü-

bahisəsinə gətirib çıxarır. Məsələn: Nənəqızın əli açıldı, dəsmal yerə düĢdü. 

Güclü yağıĢ yağdı, çaylar daĢmağa baĢladı və s. dərsliklərdə bu cümlələr sə-
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bəb-nəticə əlaqəsi kimi verilmiĢdir. Elə müəllimlər də bu Ģəkildə izah edir. 

Lakin, dilsevər Ģagird və ya tələbələr müəllimdən soruĢurlar ki, müəllim, axı 

bu, ardıcıllıq əlaqəsinə də oxĢayır? Çünki hadisələr biri-birinin ardınca olur! 

Bu zaman müəllim nə səhvdi, nə də düzdü deyər. Bəs nə desin, desin ki, kitab 

səhv idi?! 

ġübhəsiz ki, ixtisasını kamil bilən, təcrübəli, ustad müəllimlər deməlidir-

lər ki, düz deyirsiniz. Lakin bilməlisiniz ki, bütün ardıcıllıq əlaqələrində səbəb, 

demək olar ki, yoxdur. Amma bütün səbəb-nəticə əlaqəsində ardıcıllıq var. Hər 

iki  əlaqəyə aid nümunələr təhlil olunur, konkret nəticə əldə olunur, Ģagird və 

ya tələbələr razı qalır, müəllim isə məmnun olur. 

Digər bir məqama diqqət yetirək: bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlələr 

arasındakı məna əlaqələrindən biri də aydınlaĢdırma əlaqəsidir. ―AydınlaĢdır-

ma əlaqəsində ya əvvəlki cümlə sonra gələn, sadalanan cümlələri ümumiləĢdi-

rir, ya da sonra gələn cümlələr əvvəlki cümləni aydınlaĢdırır‖ (3, 89). Məsələn, 

Məktəb həyətində hamı məĢğul idi; qızlar su daĢıyır, oğlanlar ağacların dibini 

boĢaldır, müəllim  nəzarət edirdi. Burada yenə də paradoksal  vəziyyət yaranır. 

ġagird və ya tələbələr müəllimdən soruĢurlar ki, müəllim axı sadalanan sadə 

cümlələr arasında zaman əlaqəsi də vardır? Belə vəziyyətdə yenə də müəllim-

dən ustalıq tələb olunur. O, deməkdir ki, burada eyni zamanlılıq aydınlaĢdır-

maya xidmət edir. ÜmumiləĢdirmə və aydınlaĢdırma zamanı üstələyir. Ancaq 

sırf eyni zamanlılıq əlaqəsində qəti olaraq aydınlaĢdırma yoxdur. Məsələn: 

Məktəb həyətində tənəffüs zamanı kimiləri top oynayır, bəziləri söhbət edir, 

bir qismi də sakincə oturub söhbət edir. Göründüyü kimi burada heç bir 

ümumiləĢdirmə, yaxud aydınlaĢdırma yoxdur. Bu nüans da konkret həll olu-

nur. 

Elə buradaca baĢqa bir sual ortaya çıxır. Axı həmcins üzvlər də ümumi-

ləĢdirici sözlər də belə bir xarakter var, yəni orada da ümumiləĢdirmə və ya 

aydınlaĢdırma var. Müəllim buna da konkret münasibət bildirir: doğrudur, la-

kin həmcins üzvlərdə ümumiləĢdirici sözlərdən əvvəl və ya sonra gələn söz-

lərdir, yəni cümlə deyil, sadalanan üzvlərdir. Məsələn: Kitab, dəftər, qələm – 

bunlar hamısı hər cür adlanır: müəllim, həkim, mühəndis, tələbə və b. Var idi. 

Bu konkret nümunələrdən və izahlardan sonra ―problem‖ öz həllini tapmıĢ 

olur. 

Yuxarıda deyilənlərdən belə bir nəticə əldə etmək olur ki, bağlayıcısız 

tabesiz mürəkkəb cümlələrdə zaman və ardıcıllıq əlaqələri, təxminən, eyni 

xarakterlidir. YaxĢı olar ki, elə orta məktəb dərsliklərində də zaman əlaqəsi iki 

yerə ayrılardı: eyni zamanlılıq əlaqəsi və ardıcıl zaman əlaqəsi. Belə olduqda 

orta məktəblə ali təhsil ocaqlarında bu sahəyə aid anlaĢılmazlıqlar aradan 

qalxar, müəllim Ģagird, müəllim tələbə ―qarĢıdurması‖ tənzimlənər, bəzi eyni 

mübahisələrə də son qoyular. 
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РЕЗЮМЕ 

МАДАД САФАРОВ 

ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  В ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ  

СРЕДСТВ СВЯЗИ И СМЫСЛОВЫХ СВЯЗЕЙ В 

СОЧИНИТЕЛЬНЫХ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ И ПУТИ ИХ  

УСТРАНЕНИЯ 

В этой статье обсуждаются необоснованные составные 

предложения, которые являются своего рода сложным предложением. То 

есть трудности, возникающие при обучении смысловых отношений 

между простыми предложениями, которые составляют несвязанные 

безоговорочные предложения и способы их устранения. 

Ключевые слова: сложное предложение, безусловное составное 

предложение, смысл отношений, разъяснение, время, разные и подобные 

функции, парадоксальные ситуации. 

 

SUMMARY 

MADAD SAFAROV 

DIFFICULTIES ENCOUNTERED IN TEACHING OF RELATION 

MEANS AND MEANING RELATIONS IN SUBORDINATE CLAUSES 

AND WAYS OF ELIMINATING THEM  

This article deals with the subordinate clauses  that are the type of 

complex sentences. That is, the  difficulties encountered during the teaching of 

relation means and meaning relations between simple sentences make 

subordinate clauses without conjunctions, and ways of eliminating them 

Key words: compound sentence, subordinate clauses, meaning relations, 

clarification, time, different and similar features, paradoxical situations 

 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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KĠÇĠK MƏKTƏBYAġLI ġAGĠRDLƏRĠN TƏLĠM FƏALĠYYƏTĠNƏ  

ADAPTASĠYASINDA VALĠDEYNLƏRĠN ROLU 

 

Kiçik məktəbyaĢı insan həyatının önəmli dövrlərindəndir. Məhz bu 

dövrdə onun Ģəxsiyyətinin inkiĢafı və formalaĢması prosesi baĢ verir. 

KiçikyaĢlı məktəblilər təlim fəaliyyətinə baĢlamaqla onların həyat tərzi əsaslı 

Ģəkildə dəyiĢir. Belə ki, yeni sosial rol-məktəbli rolunu əldə etməklə ona yeni 

tələblər verilir. KiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyası onların 

doğulduğu və böyüdüyü ailə mühitindən çox asılıdır. UĢağın içində olduğu ailə 

mühiti, ailə üzvləri ilə münasibəti, ailədəki rolu və yeri onun uğurlu 

adaptasiyasına təsir göstərir, xüsusilə ata-anası ilə qurulan münasibəti 

adaptasiya zamanı əsas meyar kimi özünü göstərir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 

kiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyası nə qədər vacibdirsə, 

onun ənənəvi ailə komponenti olan valideynləri ilə emosional münasibəti də 

bir o qədər vacib və əhəmiyyətlidir. Ailə kiçik məktəblini maarifləndirmək, 

onun Ģəxsiyyətini formalaĢdırmaq, təlim fəaliyyətinə müvafiq bacarıqları 

inkiĢaf etdirmək məqsədi daĢıyır. Belə ki, ailə-valideynlər uĢaq və təlim 

fəaliyyəti arasında vasitəçilik etməklə onun məktəbə uğurlu adaptasiyasını 

təmin etməyə yardım edir. Valideynlərlə düzgün münasibət qurmaq sayəsində 

kiçikyaĢlı Ģagird məktəbdə qəbul edilmiĢ dəyərləri, normaları, davranıĢları 

öyrənir 

Açar sözlər: valideyn,təlim, adaptasiya, kiçik məktəbyaĢlı uĢaq, Ģagird, 

fəaliyyət,rol, öyrənmə 

 

Təlim uĢağın doğulduğu gündən baĢlayıb, məktəb illərində sürətlənən bir 

proses olmaqla insanların həyatında çox böyük rol oynayır. Təlim, kiçikyaĢlı 

məktəblinin sadəcə öyrənmə gücünü deyil, eyni zamanda onu fiziki, psixi və 

sosial cəhətdən də inkiĢaf etdirərək öyrənmə fəaliyyətinin bir parçası halına 

gətirir. Təlim fəaliyyətinin önəmini qeyd edən Fridrik Vilhelm August Frobel 

uĢaqların dünyasını təbii, yaxĢı, gözəl və bütöv olaraq qəbul edirdi. Frobelə 

görə təlim uĢağın bütün xarakterik xüsusiyyətlərini qorumalı və inkiĢaf 

etdirməlidir.  

Kiçik məktəbyaĢı insan həyatının önəmli dövrlərindən olub alimlər, 

psixoloq və pedaqoqlar tərəfindən geniĢ Ģəkildə araĢdırılır. Məktəb təliminə 

baĢlamaq uĢağın həyatında baĢ verən vacib hadisələrdən biridir. Çünki uĢaq 

özünü qəbul etdirdiyi ailə mühitindən çox fərqli xüsusiyyətlərə məxsus olan 

məktəbə uyğunlaĢmaq məcburiyyətindədir. UĢağın təlim fəaliyyətinə 
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adaptasiyası və təlim müvəffəqiyyəti bir sıra psixoloji keyfiyyətlərdən, o 

cümlədən öyrənmə bacarığına yiyələnməkdən və məntiqi təfəkkürünün 

inkiĢafından asılıdır.   

KiçikyaĢlı məktəblilər təlim fəaliyyətinə baĢlamaqla onların həyat tərzi 

əsaslı Ģəkildə dəyiĢir. Belə ki, yeni sosial rol-məktəbli rolunu əldə etməklə ona 

yeni tələblər verilir. KiçikyaĢlı məktəblilər təlim fəaliyyətinin baĢlaması ilə 

əlaqədar məktəbdə yeni bir mövqe və yeni sosial əhəmiyyətli fəaliyyət üçün 

səy göstərməyə baĢlayırlar. L.J.Bojoviç hesab edirdi ki, 7 yaĢlı uĢaqda özünün 

sosial Məni ilə bağlı təcrübəsi mövcud olur [9,3]. Məhz bu dövrdə onun 

Ģəxsiyyətinin inkiĢafı və formalaĢması prosesi baĢ verir. UĢağın məktəb 

təliminə baĢlaması ilə əlaqədar yalnız intellektual deyil, həm də ona verilən 

tələblərlə bağlı güclü iradə formalaĢmaqla, özünü tənzimləmə bacarığı kəskin 

Ģəkildə dəyiĢir. 

 Təlim fəaliyyətinə adaptasiyanın əsas məqsədi uĢaqları öyrənmə fəaliy-

yətinə hazırlamaqdır. Kiçik məktəbyaĢlı uĢaqların yeni Ģəraitə adaptasiyası 

zamanı aĢağıdakı suallara cavab vermək lazımdır: 

- Məktəblini yeni təlim Ģəraitinə necə hazırlamaq lazımdır? 

- UyğunlaĢma dövründə məktəbli ilə necə ünsiyyət qurmaq lazımdır? 

- Məktəbli valideynindən ayrılarkən ağlayırsa nə etmək lazımdır? 

- Məktəbli verilən tapĢırığı yerinə yetirmirsə nə etmək lazımdır?  

- Kim və nə məktəblilərin uyğunlaĢmasına mane olur?  

Psixoloq Havigust kiçik məktəbyaĢlı uĢaqların təlim fəaliyyətinə 

adaptasiyası üçün aĢağıdakı Ģərtləri vacib sayırdı: 

- UĢağın doğuĢdan var olan və sonradan qazandığı bacarıq və qabiliyyəti; 

- Ailə mühitində keçirdiyi həyat tərzi; 

- Ailə və məktəb mühitində təlim fəaliyyətinin təsiri nəticəsində yaranan və 

inkiĢaf edən ―Mən‖ konsepsiyası; [2,239]. 

UĢağın təlim fəaliyyətinə problemsiz və müvəffəqiyyətlə daxil olması 

üçün onun bu prosesə tam hazır olması lazımdır. Təlim fəaliyyətinin baĢlanma-

sı ilə kiçikyaĢlı məktəbli özünün vəzifə və öhdəliklərini, müəllimin sinifdəki 

rolunu, qarĢılıqlı münasibətlər sistemini mənimsəyir. Belə ki, uĢaqların təlimə 

tam hazır olmaması onun fəaliyyətinin  bütün sonrakı mərhələlərində bir çox 

çətinliklərin yaranmasına səbəb olur. Bunun üçün uĢaqlarda öyrənmə arzusu 

yaratmaq lazımdır. KiçikyaĢlı məktəblinin təlim fəaliyyətinə hazır olması isə 

onun oynadığı sujetli rollu oyunlarda özünü göstərir. Belə ki, kiçikyaĢlı mək-

təbli oyunlarda Ģagird rolunu daĢımaqla düzgün yazmağı bacarmasa belə yazı 

yazmağı, oxumağı, məsələ həllini yerinə yetirməyə çalıĢır. Onlar yazı lövhə-

sində yazı yazmağı çox sevirlər, məhz bütün bu hallar kiçikyaĢlı məktəblinin 

təlimə adaptasiyasına xidmət edir.  

KiçikyaĢlı məktəbli məktəbə getdiyi gündən baĢlayaraq öz bacarıqlarını 

baĢqa uĢaqların, sinif yoldaĢlarının bacarıqları ilə müqayisə etməyə baĢlayır ki, 

məhz elə sinif yoldaĢlarının təsiri ilə daha yaxĢı oxumağa çalıĢır, öyrənə bildi-

yi və bacara bildiyi qədər ətrafdakılar tərəfindən təriflənmək və təqdir edilmək 

istəyir, hətta təriflənmək və təqdir edilmək onda bir ehtiyac halına gəlir.  
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KiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyası onların doğuldu-

ğu və böyüdüyü ailə mühitindən, onlarla  qurduğu duyqusal əlaqələrdən çox 

asılıdır. UĢaq ailədə sevgi ilə əhatə olunarsa bu hal kiçikyaĢlı məktəblidə emo-

sional olaraq özünü yaxĢı hiss etməsini təmin etməklə, eyni zamanda daxili 

―Mən‖ ini dərk etməsinə Ģərait yaradır. Bütün bunlar onun təlim fəaliyyətinə 

daha uğurlu adaptasiyasına kömək edir.  

UĢağın içində olduğu ailə mühiti, ailə üzvləri ilə münasibəti, ailədəki 

rolu və yeri onun uğurlu adaptasiyasına Ģərait yaradır, xüsusilə ata-anası ilə qu-

rulan münasibəti adaptasiya zamanı əsas meyar kimi özünü göstərir. Məsələn 

o, məktəbin Ģərtlərinə uyğun davranıĢdan istifadə etməlidir [9,1]. Buna görə də 

ailənin uĢağa təsiri, yəni ailə üzvləri arasındakı münasibətlər  sistemi, eyni za-

manda valideynin uĢağa yanaĢma tərzi kiçikyaĢlı məktəblinin psixoloji inkiĢa-

fına müsbət və ya mənfi istiqamətdə təsir edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, ki-

çikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyası nə qədər vacibdirsə, onun 

ənənəvi ailə komponenti olan valideynləri ilə emosional münasibəti də bir o 

qədər vacib və əhəmiyyətlidir. Ailə kiçik məktəblini maarifləndirmək, onun 

Ģəxsiyyətini formalaĢdırmaq, təlim fəaliyyətinə müvafiq bacarıqları inkiĢaf 

etdirmək məqsədi daĢıyır. Valideyni düzgün münasibət sayəsində kiçikyaĢlı 

Ģagird məktəbdə qəbul edilmiĢ dəyərləri, normaları, davranıĢları öyrənir. 

Pestalotsi ən yaxĢı təlimçilərin analar olduğunu söyləyirdi.O,  ana və 

uĢaq arasında qarĢılıqlı sevgiylə qurulan münasibətdə uĢağına təhsil verən 

ananın, eyni zamanda özünü də tərbiyə etdiyini ifadə edirdi. Pestalotsinin 

dedikləri bugün kiçik məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında mühüm 

rol oynayır. Psixoloq Gordon (1993) qeyd edirdi ki, ana və ata uĢaqların ilk və 

ən güclü müəllimləridir[3,539]. 

Psixoloq A.A.Rean kiçik məktəbyaĢı dövründəki uĢağın valideynləri ilə 

duyqusal bağlantısının çox güclü olduğunu qeyd edirdi.  Çünki, uĢaqların təlim 

fəaliyyətinə adaptasiyası Ģərtsiz sevgi olmadan mümkün deyildir. Belə ki, 

kiçikyaĢlı məktəbli valideynləri tərəfindən etdikləri davranıĢlara görə daima 

müsbət mənada diqqət mərkəzində olmağa çalıĢırlar[9,3]. Simpsona (1987) 

görə ailə qarĢılıqlı münasibətlərdə ən vacib ünsürdür [1,26]. 

Ailə tərbiyəsi və ailə üzvləri arasındakı əlaqələri psixoloji və pedaqoji 

baxımdan K.D.UĢinskiy, A.S.Makarenko, V.A.Suxomlinskiy, E.A.Arkin, 

A.N.Leontiyev, A.V.Zaporojeç, N.Ġ.Lisina, V.K.Kopirlo və baĢqaları tərəfin-

dən araĢıdırılmıĢdır. E.Erikson qeyd edirdi ki, valideyn-uĢaq münasibətlərinin 

düzgün təĢkili  uĢaqların ehtiyaclarına xüsusi qayğıyla yanaĢılmasını, eyni 

zamanda uĢaqda özünə inamın yaranmasına səbəb olur. 

KiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında valideyn-

uĢaq münasibətlərini bir çox psixoloqlar ailə daxilində valideynin uĢağa, uĢa-

ğın valideyninə münasibəti kimi xarakterizə edirlər. Əslində təlim fəaliyyətinə 

adaptasiya üçün bu münasibətlər bir-biri ilə bağlıdır, lakin ekvivalent deyildir. 

Digər tərəfdən valideyn-uĢaq münasibətləri onların bir-birinə aktiv Ģəkildə 

qarĢılıqlı təsiri kimi də xarakterizə edilir. Burada onlar arasındakı qarĢlıqlı 

münasibətlərin sosial-psixoloji xüsusiyyətləri öz əksini tapır.  
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N.Ġ.Buyanov, A.Ġ.Zaxarov, O.A.Karabanova. A.Q.Liders, J.M.Markov-

skaya, A.S.Spivakovskaya, T.V.Yakimova, E.O.Smirnova qeyd edirdilər ki, 

valideyn-uĢaq münasibətləri həm valideynlər, həm də uĢaqlar üçün böyük 

emosional əhəmiyyət kəsb edir. Bu münasibətlər sistemində valideynlər uĢaq-

ların qayğısına qalmalı, digər tərəfdən isə onların müstəqil olmalarına Ģərait 

yaratmalıdırlar [9,87].UĢaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında valideyn-

uĢaq münasibətlərinin təĢkilinin böyük rolu olduğu kimi burada əsas vəzifə 

valideynlərin üzərinə düĢür. Psixoloqlar A.A.Bodaleva və V.V.Stolina valide-

ynlərin əsas vəzifəsinin uĢaqlara qarĢı emosional münasibəti və valideynlər tə-

rəfindən uĢaqların qəbul edilməsi kimi analiz edirlər [5,25],[6,124]. Təlim fəa-

liyyətinə adaptasiya zamanı valideynlərin əsas rolu kiçikyaĢlı məktəblilərin 

psixoloji müdafiə gücünü artırmağa, eyni zamanda onların daha düzgün qərar-

lar vermələrinə köməklik göstərməkdir. 

UĢağın ilk duyqusal və sosial bacarıqlarının qazandığı yer olan ailə 

uĢağın təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında misilsiz rol oynayır. Belə ki, düzgün 

ailə mühitində böyüyən uĢaqlar adaptasiya problemi yaĢayan sinif yoldaĢları 

ilə müqayisədə daha səmimi və aktiv olurlar. Eyni zamanda özlərini güvəndə 

hiss edir və təlim fəaliyyəti zamanı qarĢılaĢdığı problemləri daha asanlıqla həll 

edə bilirlər. Ailə uĢaq Ģəxsiyyətinin inkiĢafında mühüm rol oynayan əsas faktor 

olduğu kimi, eyni zamanda təlim funksiyasını da daĢıyır. Əgər  ailədə prob-

lemlər, çatıĢmazlıqlar müĢahidə olunarsa bu təlim fəaliyyətində ziddiyyətlərin 

yaranmasına, kiçikyaĢlı məktəblilərin psixi sağlamlığına və emosional rifahına 

mənfi təsir göstərəcək. Məsələn ailə daxilində olan narahatlıqlar ata-ananın 

təhsil vəziyyəti və təlimə qarĢı münasibəti də uĢağın öyrənmə fəaliyyətinə təsir 

edən əsas amillərindəndir. UĢağın ailə mühitində öyrəndiyi bilik və bacarıqlar 

onun təlim zamanı daha çox uğur qazanmasına və adaptasiyasına imkan yara-

dır. Məktəb və ailə arasında qoyulan tələblərdə ziddiyyətin yaranması   kiçik-

yaĢlı məktəblinin adaptasiyasına mənfi təsir göstərir... 

KiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyası zamanı yaĢadıq-

ları əsas problemlərin səbəbi uĢaqların uğur qazanmaları üçün məcburiyyətdən 

istifadə edilməsi, uĢağı alçaltmaq, tez- tez cəzalandırma metodundan istifadə 

etmək, zəif cəhətlərini, müvəffəqiyyətsizliyini üzə vurmaq və digər uĢaqlarla 

müqayisə edilməsi göstərilir. Kiçik məktəbyaĢı dövründə ananın uĢağına mək-

təbdə yaxĢı qiymətlər alması, uğur qazanması üçün məcburedici bir mövqedən 

çıxıĢ etməsi məktəblini digər uĢaqlarla müqayisə edib və onlardan daha üstün 

olması üçün psixoloji təzyiq göstərməsi Ģagirddə stressli halın yaranmasına 

səbəb olur. Beləliklə, özündən gözlənilənləri yerinə yetirə bilməməsi, ana-

atanın sevgisini itirmə, fiziki və duyqusal cəza qorxusu, bir sözlə bu məcburiy-

yətin yarada biləcəyi mənfi hisslər kiçikyaĢlı məktəblinin təlimə adaptasiyasın-

da problemlər yaranmasına yol açır. Eyni zamanda, ailənin uĢağa qarĢı laqeyd 

münasibəti də təlim fəaliyyətinə adaptasiya zamanı xətaların yaranmasına 

səbəb olur.Belə ki, mükafatlandırılmayan və cəzalandırılmayan uĢaqlar öyrən-

məyə qarĢı laqeyd olur, məktəbdən  uzaqlaĢır və dərslərini oxumurlar. Buda 

onun zehni cəhətdən müvəffəqiyyət qazanmasına mənfi təsir göstərir. Aparılan 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

241 

tədqiqatlar göstərir ki, ailənin kiçikyaĢlı məktəblinin zehni cəhətdən müvəffə-

qiyyət qazanmasına qarĢı olan laqeydliyi Ģagirdin təlim fəaliyyətinə adaptasi-

yada çətinliklər yaradır. 

KiçikyaĢlı məktəblilərin öz düĢüncələrinə hörmətlə yanaĢması onun vali-

deynləri ilə olan münasibətlər sistemindən asılı olaraq formalaĢır. Hər bir 

valideyn uĢağının yaxĢı oxumasını və məktəb təliminə maraq və istəklə yanaĢ-

masını istəyir. Amma bəzən uĢaqlar valideynlərinin bütün istəklərinə baxma-

yaraq ümumiyyətlə məktəbə getmək istəmirlər. Çünki məktəb getməklə uĢaq 

üçün çətin bir dövr baĢlayır. Bu çətinlik yalnız məktəbə getməklə bağlı deyil. 

KiçikyaĢlı Ģagird məktəb təliminə baĢlamaqla yanaĢı daha nizam-intizamlı 

olmalı sinifdə düzgün davranıĢ qaydalarından istifadə etməli, dərs zamanı 

diqqətli olmalıdır. Psixoloq Dodson qeyd edirdi ki, təlim fəaliyyətində olan 

nizam – intizam uĢağın zehni, duyqusal və Ģəxsiyyət olaraq daha faydalı 

olmasına Ģərait yaradır. Nizam – intizam uĢağa istənilən davranıĢ və vərdiĢləri 

öyrətmək, eyni zamanda özünə nəzarəti inkiĢaf etdirən uğurlu adaptasiyanı da 

təmin edir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, kiçikyaĢlı məktəbli üçün oxumaq 

çətin bir iĢdir. Digər tərəfdən valideynlər uĢağın məktəbə baĢlanması ilə ondan 

çox Ģey gözləyirlər. Belə ki, uĢaq məktəbin ilk günlərindən yaxĢı oxumalı, 

yüksək qiymətlər almalıdır. Amma valideynlər nəzərə almalıdırlar ki, uĢaq qısa 

bir müddət ərzində ―yaxĢı Ģagird‖ ola bilməz. Belə ki, uĢağın əsl məktəbli 

olması üçün müəyyən qədər vaxt keçməlidir. Çünki uĢaqların təlim fəaliyyəti-

nə uyğunlaĢması bir gün və ya bir həftə deyil, uzun müddət tələb edən mürək-

kəb prosesdir. Məktəb təliminə uyğunlaĢma dövründə uĢaqların əksəriyyəti 

marağın az olmasına baxmayaraq oyuna meyl edirlər. Bu adətən kiçikyaĢlı 

məktəblilərdə təlim fəaliyyətinin verdiyi gərginliklə əlaqədardır. Təbiiki mək-

təb təliminə uyğunlaĢmaq həddindən artıq çətin problemdir. Bəzən uĢaqlar 

darıxır, qəmgin olur, müəllimələrinə, sinif yoldaĢlarına qarĢı aqressivlik nüma-

yiĢ etdirirlər. Valideyin kiçikyaĢlı məktəblinin bu hissini müsbət hisslərlə əvəz 

etməyə səy göstərməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir uĢaqda təlim fəa-

liyyətinə qarĢı sevgi olmur. Hətta məktəblilərin əksəriyyətində təlimə qarĢı 

güclü fobiya  da olur. UĢaqların yaĢı artdıqca adaptasiya prosesi də asanlaĢır. 

Adaptasiya dövründə yaranan problemlər kiçikyaĢlı məktəblini ancaq məktəb-

dən deyil, eyni zamanda zövq aldığı bir çox fəaliyyətdən uzaqlaĢdırır. Kiçik-

yaĢlı məktəblilərin həyatında oyunun rolu yaĢla azalır, ancaq onu aradan qal-

dırmaq isə adaptasiya zamanı problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər.  Belə-

liklə, kiçikyaĢlı məktəblinin təlim fəaliyyətinə adaptasiyası üçün onların öyrən-

məyə maraqla yanaĢması Ģərtdir. 

KiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyası zamanı yaĢadığı 

əsas çətinliklərdən biri valideynlərdən ayrılarkən yaĢadığı narahatlıqdır. 

UĢaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyası zamanı valideynlər uĢaqları ilə 

empatik münasibət qurmaqla ona düzgün model olmağı bacarmalıdırlar.. 

UĢaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında valideynlərin əsas rolu 

uĢaqların nə üçün öyrənməli olduğunu baĢa salmaq, onu öyrənməyə təĢviq 

etməkdir. UĢaqların əksəriyyəti məktəb təliminin ilk günlərindən əvvəllər 
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istifadə etdiyi davranıĢ tərzindən istifadə edə bilməyəcəyini öyrənir, istədiyi 

zaman sinifdə gəzə bilməyəcəyini, istədiyi zaman sinfi tərk edə bilməyəcəyini, 

hətta sinif yoldaĢlarına müraciət edərkən belə müəllimdən icazə almalı 

olduğunu mənimsəyirlər. Bu cür hallar kiçikyaĢlı məktəblidə məktəb 

qorxusunun yaranmasına səbəb olur. UĢaqların məktəb təliminə uyğunlaĢması 

ilə əlaqəli dövrün mürəkkəbliyi və əhəmiyyəti barədə rus alimləri  Ananyeva 

B.Q, Andreyevoy Q.M, Bityanovoy M.R, Bojoviç L.Ġ, Venqer A.L, Qutkinoy 

və b. qeyd edirdilər ki, uĢaqların təlim fəaliyyətinə baĢlaması ilə onlarda həm 

ətraf aləmə, həm də özlərinə münasibəti ilə yanaĢı, həmyaĢıdları və böyüklər 

ilə sabit əlaqələri də formalaĢır. Əslində təlim fəaliyyəti uĢağın xüsusi 

bacarıqlarının fərqinə varmasına yardım edən mürəkkəb prosesdir. KiçikyaĢlı 

məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyası üçün uĢağın evdə öyrəndiklərinin  

məktəbdə öyrənəcəyi  biliklərə uyğun olmasıdır. Əgər onlar arasında ziddiyyət 

olarsa o zaman məktəbli təlim fəaliyyətinə adaptasiyada problemlər yaĢayacaq 

ki, nəticədə onun uğur qazanması da əngəllənəcək. 

Peterson və Zill (1986), Reid və Crisafulli (1990), Stedelman və digərləri 

(2007) kiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyası ilə bağlı apar-

dıqları araĢdırmalarda valideynlər ilə uĢaqlar arasında yaranan anlaĢılmazlıq, 

valideynlər tərəfindən uĢaqlar ilə düzgün münasibətin qurulmaması, eyni za-

manda cəzalandırma metodundan tez-tez istifadə olunması uĢaqlarda problemli 

davranıĢın qaynağı kimi göstərilir. Bütün bu amillər xüsusilə kiçik məktəbyaĢlı 

oğlanlarda aqressivlik və içinəqapanıqlılıq kimi problemlərin yaranmasına sə-

bəb olur [4, 295]. 

Junq kiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə baĢlaması ilə əlaqədar 

valideynlərin uĢaqlar üzərində nəzarətinin gücləndiyini və bu halın adaptasiya 

zamanı problemlər yaranmasına səbəb olduğunu qeyd edirdi. Çünki valideyn-

lər kiçikyaĢlı məktəblini tamamilə nəzarətdə saxlamaqla, idarə etməklə, əvə-

zindən qərar verməklə bir növ öz xarakterik xüsusiyyətlərini uĢaqda görməyə 

çalıĢırlar. Adətən valideynlər uĢaqlarının məktəbə  baĢlaması ilə əsas problem 

olaraq sinifdəki uğurunu oxuma və yazmağı öyrənməsində görürlər. Amma 

əslində isə uĢağın təlim fəaliyyətinə təsir edən əsas faktor ailədə qazandığı vər-

diĢ və bacarıqlarının təsiri ilə məktəb təliminə adaptasiya ola bilməsidir. 

Psixoloqlar Drevs və Teahan (1957, 1963), Nikols (1963) məktəb təlimi-

nə uğurla adaptasiya olan uĢaqların adaptasiya zamanı problemlər yaĢayan 

uĢaqlara görə onların davranıĢını tənzimləyən avtoritarlığa meyilli valideynlərə 

sahib olduqlarını söyləyirdilər. Bununla bərabər Nicols avtoritar tipli valideyn-

lərin uĢaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasına mənfi yöndə təsir göstərdiyini 

qeyd edirdi [4,296]. Psixoloq Peterson (1961) apardığı tədqiqatda avtoritar tipli 

valideynlərin kiçikyaĢlı məktəblilərdə içinəqapanıqlılıq, utancaqlıq kimi xüsu-

siyyətlər yaratdığını qeyd edirdi. Rozenberq (1965) isə təlim fəaliyyətinə adap-

tasiya zamanı problemlər yaĢayan uĢaqların ata-analarının onlara qarĢı laqeyd 

olduğunu və uĢaqların davranıĢını tənzimləyən cəzalandırma metodundan 

ümumiyyətlə istifadə etmədiyini qeyd edirdi. Haviqurst (1968) kiçikyaĢlı mək-

təblilərin təlim fəaliyyətinə maraqla baĢlamasını,adaptasiya zamanı uğurlar 
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əldə etməsini onu məktəbə hazırlayan valideynlərdən asılı olduğunu söyləyirdi 

[2,540]. 

Psixoloq Toris apardığı araĢdırmada qeyd edirdi ki,  ata-analar uĢaqlarına 

nə qədər sevgi və diqqət göstərirlərsə onların akademik uğurları da buna uyğun 

olaraq problemsiz həyata keçir. [1,40]. 

KiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə uğursuz  adaptasiyası zamanı 

valideynlər adətən aĢağıdakı səhvlərə yol verirlər:  

- öz uĢaqlarının uğurunu baĢqa uĢaqların uğuru ilə müqayisə edir; 

- uĢağın qazandığı uğura görə onları nadir hallarda tərifləyir; 

- uĢağın uğursuzluqlarına görə qıcıqlanır və irad tutur; 

- uĢağın qazandığı uğuru onun bacarıqları ilə əlaqələndirmir; 

Təlimin ilk günündən uĢağın üzündə sevinc və xoĢbəxtlik hiss olunmalı-

dır. Əgər uĢağın həmyaĢıdları ilə ünsiyyətində çətinlik yaranırsa, özünə dost 

tapa bilmirsə, o zaman uĢağa valideynləri tərəfindən kömək lazımdır. UĢaqda 

təlim fəaliyyətinə maraq yaratmaq üçün valideynlər ilk öncə ona psixoloji 

dəstək verməli, öyrənmə həvəsini artırmalı, kiçik uğuruna görə tərifləməlidir-

lər [7, 22].   
 

ƏDƏBĠYYAT 
 

1. Gök.D. Anne tutumlarının öğrencilerin baĢarılarının ve yeteneklerinin 

üzerindeki etkisinin incelenmesi. Ankara.2010. 

2. GROLNICK, W.S.; Benjet, C.; Kurowski, C.O.; Apostoleris, N.H. 

―Predictors of parent involvement in children’s schooling‖, Journal of 

Educational Psychology (1997). 538-548 

3. ÖZBEY.S Okul Öncesi Çocuklarda Uyum ve DavranıĢ Problemleriyle 

BaĢa Çıkmada Ailenin Rolü. Gazi Üniversitesi,2010.  

4. Peterson, J.L. ve Zill, N. ―Marital Disruption, Parent-Child Relationships, 

and Behavior Problems in Children‖. Journal of Marriage and the Family, 

(1986). 295–307 

5. Багний Н.С. Влияния детско-родительских отношений на адаптацию 

детей 3-4 лет к дошкольной образовательной организаций. Тольятти. 

2016   

6. Бодалева А.А., Столина  В.В.. Семья в психологической 

консультации: Опыт и проблемы психологического 

консультирования [Текст] Науч.-исслед. Ин-т общей и 

педагогической психологии акад. пед. наук. – М. : Педагогика, 1989. 

– 351 с.  

7. Битянова М. Р. Адаптация ребенка к школе: диагностика, коррекция, 

педагогическая поддержка // М., 1967. - 384 с 

8. Савиной, Е.А. Смирновой. Е.О.Родители и дети.Психология взаимо-

отношений. Москва.2010 

9. Сергеевна К. Ю. Детско-родительские отношения как фактор адапта-

ции первоклассников к школе.2016 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

244 

10. Невзорова "Детско-родительские отношения как факторы школьной 

адаптации первоклассников "2013. 

11. Терещенко. М.Н. Роль семьи в формировании готовности ребенка к 

школьному обучению. М.Б. 
 

РЕЗЮМЕ 

АЙГЮН РУСТАМОВА 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В АДАПТИРОВАНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 

Школьная жизнь является запоминющим этапом для малолетних 

детей. Именно в этот период происходит процесс формировании и разви-

тия личности. С приобретением новой социальной роли школьника ему 

также продаставаяются новые требования. Их адаптация к обучению во 

многом зависит от той семейной среды, где они родились и выросли, 

особенно это относится к отношениям между детьми, ребенком и роди-

телями. Эмоциональные отнощения с родителями также важны и нужны, 

как и адаптация малолетних детей к  учебному процессу. Семья памогает 

ребенку-школьнику в формировании его личности, просвещению, 

развитию соответствующих навыков, необходимых учебному процессу. 

Правильное взамоотношение с родительми помогает малолетнему 

школьнику усвоить те  нормы и порядки, каторые существуют  в школах. 

Ключевые  слова: родитель, воспитание, адаптация, дети младше-

го школьного возраста, ученик, действие, роль, обучение 
 

SUMMARY 

AYGUN  RUSTAMOVA 

THE ROLE OF PARENTS IN THE ADAPTATION OF SMALL  

SCHOOLCHILDREN TO THE EDUCATIONAL PROCESS 

        School life is a memorable stage for young children. It is during this 

period, the process of formation and development of the individual. With the 

acquisition of the new social role of the student, he is also given new 

requirements. Their adaptation to learning depends on the family environment 

in which they were born and raised, especially with regard to the relationship 

between the child and the parents. Emotional relationships with parents are as 

important and necessary as the adaptation of young children to the adaptation 

of the learning process. The family helps the school child in shaping his 

personality, education, and the development of the relevant skills necessary for 

the learning process. A proper relationship with parents helps a young student 

learn the rules and regulations that occur in schools. 

         Keywords: parent, education, adaptation, small schoolchild, student, 

action, role, learning.  

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ġƏXSĠYYƏTĠN TƏġƏKKÜLÜ VƏ ĠNKĠġAFINDA FASĠLƏSĠZ 

TƏHSĠLĠN  ROLU 

 

Məqalədə fasiləsiz təhsilin əhəmiyyətindən, Ģəxsiyyətin təĢəkkülü və 

inkiĢafında onun rolundan bəhs olunur. ġəxsiyyətin təĢəkkülü və inkiĢafında 

təhsilin baĢlıca vəzifələri izah olunur. Fasiləsiz təhsilin pillələri və bu 

pillələrin əhəmiyyətindən, həmçinin təhsil sisteminin əsasında dayanan 

prinsiplər izah olunur. 

Açar sözlər: fasiləsiz təhsil, Ģəxsiyyətin inkiĢafı, təhsilin əhəmiyyəti, 

təhsilin vəzifələri, təhsilin pillələri, təhsilin pinsipləri, 

 

Təhsil insanın sistemləĢdirilmiĢ bilik, bacarıq və vərdiĢlərin qazanılması-

na, əqlin və hisslərin inkiĢaf etdirilməsinə, dünyagörüĢünün və idrak proseslə-

rinin formalaĢdırılmasına yönəldilmiĢ məqsədyönlü proses və nəticədir. 

Savadlı o adamdır ki, müxtəlif fakt və hadisələrin araĢdırılması ideyasına, 

prinsip və metodlarına yiyələnmiĢ olsun, öyrəndiklərini tətbiq etməkdə yüksək 

qabiliyyət və bacarıq nümayiĢ etdirə bilsin. Bu prosesi ancaq yüksək bilik əldə 

edənlər, tez və düzgün dərk etməyi bacaranlar, yüksək anlayıĢ və hisslərə 

malik olanlar həyata keçirə bilərlər. N.Q.ÇerniĢevski göstərmiĢdi ki, insanın 

savadlı olması üçün üç keyfiyyətə malik olması lazımdır. Bunlar geniĢ biliyin, 

düĢünmək vərdiĢlərinin və nəcib hisslərin olmasıdır (4,s 241). 

Təhsil yaĢlı nəsillər tərəfindən sosial əhəmiyyətli təcrübələrin daimi 

olaraq gənc nəslə verilməsi üçün təĢkil olunan və nizamlanan icimai prosesdir. 

QuruluĢ etibarilə təhsil təcrübələri  mənimsəmək, əxlaqi keyfiyyətləri 

aĢılamaq, fiziki və əqli qabiliyyətləri inkiĢaf etdirmək kimi üç mühüm cəhəti 

özündə birləĢdirir.  

Cəmiyyətin və dövlətin mənəvi, sosial, iqtisadi, mədəni inkiĢafının əsası 

təhsillə bağlıdır. Təhsil ailə, cəmiyyət, dövlət qarĢısında məsuliyyətini dərk 

edən, baĢqalarının hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edən, müstəqil, azad, 

mədəni, əxlaqlı Ģəxsiyyətin təĢəkkülü məqsədini güdür. 

ġəxsiyyətin təĢəkkülü və inkiĢafında təhsilin baĢlıca vəzifələri bunlardır: 

1) Əhalinin təhsilə olan tələbatlarını ödəmək, fiziki və əxlaqi cəhətdən sağlam 

nəsil tərbiyə etmək; 

2) Cəmiyyətin və istehsalatın tələbatları ilə müəyyən olunan biliklər sisteminin 

mənimsənilməsini təmin etmək; 

3) Gənc nəsildə elmi dünyagörüĢü, siyasi, iqtisadi, hüquqi mədəniyyəti, huma-

nist dəyərləri və ideaları, yaradıcı təfəkkürü formalaĢdırmaq; 
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4) Gənclərdə düĢünülmüĢ vətəndaĢlıq mövqeyi ,insani ləyaqət, məsuliyyət 

hissi, demokratik özünüidarə iĢində iĢtirak etmək səyləri aĢılamaq(1,s 122). 

Ölkəmizdə və ölkəmizdən kənarda çap olunmuĢ pedaqogikalarda təhsilin 

fasiləsiz həyata keçirilməsi tövsiyyə olunur. Yəni bu gün bütün ölkələrin 

fasiləsiz təhsil sistemi mövcuddur. Hansıki, belə  bir təhsil sistemi adamların 

bütün ömrü boyu müvafiq tədris müəsisəsində təhsil almasını, özünütəhsilə 

cəhd göstərməsini və təkmilləĢdirməsini zəruri hesab edir. 

Təhsilin fasiləsizliyi üç istiqamətdə həyata keçirilir. Birinci istiqamət; 

təhsil pillələri bir-birini davam etdirir, qırılmaz tellərlə bir-biri ilə bağlı olur, 

daimi xarakter daĢıyır; insan nə qədər sağdır daim təhsillənməyə can atır. 

Vaxtilə Məhəmməd Peyğəmbər demiĢdir (s.ə.s.): ‖ BeĢikdən qəbrədək elm 

öyrənin ‖(6,s 67). 

Ġkinci istiqamət, mövcud təhsil standartları, təhsil proqramı (kurikulum) 

və tədris planları əsasında imkan yaranır ki, hər bir Ģəxs tədricən təhsilin bir 

neçə səviyyəsində bilik və bacarıqlarla silahlansın.  

Üçüncü istiqamət, təhsilin ayrı-ayrı pilləri arasında sıx dialektik 

qarĢılıqlı əlaqə insanlara imkan verir ki, bütün həyatı boyu ardıcıl təhsil alsın. 

Fasiləsiz təhsil  sistemi aĢağıdakıları özündə ehtiva edir: 

1. Məktəbəqədər təhsil. Buraya ailədə, körpələr evi, uĢaq bağçalarında həyata 

keçirilən təlim, tərbiyə və təhsil iĢləri daxildir. UĢaq bağçalarının hazırlıq 

qruplarında  həyata keçirilən ilkin təhsil iĢi fasiləsiz təhsil sisteminin 

baĢlanğıcı hesab olunur. 

2. Ġbtidai təhsil. Bu təhsilin məqsədi uĢaqlarda oxumaq, yazmaq və hesablama 

qabiliyyəti yaratmaq, onlarda insan cəmiyyət və təbiət haqqında həyati 

biliklər, məntiqi təfəkkür elementləri, estetik, bədii zövq və digər xüsusiy-

yətləri formalaĢdırmaqdan ibarətdir.  

3. Ümumi orta təhsilin məqsədi Ģagirdlərdə Ģifahi nitq və yazı mədəniyyətinin, 

ünsiyyət bacarığının, idrakı fəallığın, məntiqi təfəkkürün  formalaĢmasının, 

hadisələri qiymətləndirmək və öz gələcək fəaliyyət istiqamətini müəyyən-

ləĢdirmək bacarığını təmin etməkdən ibarətdir. Bu təhsil fasiləsiz  təhsil  

sisteminin baza mərhələsini təĢkil edir. 

4. Tam orta təhsil pilləsində Ģagirdlərin istedad və qabiliyyətlətinin reallaĢdırıl-

ması, onların müstəqil həyata və peĢəseçməyə hazırlanması,fəal vətəndaĢ 

mövqeyinin formalaĢdırılması,milli və ümumbəĢəri dəyərlərə,insan hüquq 

və azadlıqlarına hörmətlə yanaĢması və tolerantlığı,xarici dillərdən birində 

yaxud bir neçəsində ünsiyyət saxlaması və s. təmin olunur. 

5. Ġlk və orta peĢə-ixtisas təhsili. Ġlk peĢə-ixtisas təhsili ümumi orta təhsil baza-

sında cəmiyyətin və əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq, müxtəlif sənət 

və kütləvi peĢələr üzrə ixtisaslı iĢçi kadrlar hazırlığını təmin edir.  

6. Ali təhsil. Ali təhsil tam orta təhsil və orta peĢə-ixtisas təhsili bazasından cə-

miyyətin və əmək bazarının tələbatı nəzərə alınmaqla yüksək ixtisaslı mütə-

xəssis hazırlığını təmin edir. 

Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində mütəxəssis hazırlığı 

üç pilləlidir: 
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birinci pillə - bakalavriat; 

ikinci pillə - magistratura; 

üçüncü pillə - doktorantura. 

7. Bakalavriat. Bakalavriat təhsil pilləsində ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə geniĢ 

profilli ali təhsilli mütəxəssis hazırlığı həyata keçirilir. Ali təhsilin bakalav-

riat pilləsini bitirən məzunlara «bakalavr» ali peĢə-ixtisas dərəcəsi verilir. 

Bakalavriat təhsil pilləsini bitirmiĢ məzunların əmək fəaliyyəti sahəsi elmi-

tədqiqat və ali təhsil müəssisələrində elmi-pedaqoji fəaliyyət istisna olmaqla 

bütün digər sahələri əhatə edir. 

8. Magistratura. Magistratura təhsil pilləsində ixtisaslaĢmalar üzrə elmi-tədqi-

qat fəaliyyəti ilə və ali təhsil müəssisələrində elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məĢ-

ğul olmaq hüququna malik olan ali təhsilli mütəxəssis hazırlanır. Magistra-

tura təhsili magistr dissertasiya iĢinin müdafiəsi ilə baĢa çatır və həmin dis-

sertasiyanı müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiĢ məzunlara «magistr» ali elmi-

ixtisas dərəcəsi verilir. 

9. Doktorantura. Doktorantura ali təhsil bazasında elmi və elmi-pedaqoji kadr 

hazırlığını, ixtisas və elmi dərəcələrinin yüksəldilməsini təmin edir. Dokto-

rantura təhsili ali təhsilin ən yüksək pilləsi olaraq ali təhsil müəssisələrində 

və elmi təĢkilatlarda yaradılan doktoranturalar vasitəsilə həyata keçirilir. Bu 

təhsil sistemi fasiləsiz təhsil sisteminin zirvəsi hesab olunur. 

Azərbaycan Respublikasında doktorantura iki pilləlidir və aĢağıdakı elmi 

dərəcələr müəyyənləĢdirilir: 

1. Fəlsəfə doktoru elm sahələri göstərilməklə; 

2. Elmlər doktoru elm sahələri göstərilməklə. 

Azərbaycan Respublikasında elmi dərəcələrin verilməsi dissertantura 

yolu ilə də reallaĢdırılır. Dissertanturaya ali təhsil müəssisələrində və elmi 

təĢkilatlarda çalıĢan elmi-pedaqoji kadrlar qəbul olunurlar. Dissertanturaya 

qəbul və elmi dərəcələrin verilməsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən müəyyən edilir. 

Distant təhsil – tədris prоsesinin elektrоn, telekоmmunikasiya, prоqram-

teхniki vasitələr əsasında təĢkil оlunduğu fоrmasıdır. Distant təhsil öyrədən və 

öyrənən arasında əlaqəni telekommunikasiya və kompüter Ģəbəkələri vasitəsi 

ilə operativ, müntəzəm dialoq, əks əlaqə əsasında, uzaq məsafədən həyata 

keçirir. 

Distant təhsilin xarakterik xüsusiyyətlərinə həmçinin çeviklik, modul-

luluq, iqtisadi səmərəlilik, müəllimin yeni rolu, təhsilin keyfiyyətinə xüsusi 

nəzarət, təlimin xüsusiləĢdirilmiĢ vasitə və texnologiyalarından istifadə və s. 

məsələlər aiddir. 

Distant təhsildə informasiyalar öyrənənlərə çap materialları, elektron 

materiallar, elektron dərslik, televeriliĢlər və s. formalarda təqdim edilir. Bu 

tədris informasiyalarının kitablar, disklər, audio-video kasetlər kimi daĢıyıcıla-

rı vardır. Distant təhsildə tədris metodik kompleksdən, kompüter, televizor, 

audio-video maqinitofon, multimedia texnikası və s. kimi təlim vasitələrindən 

istifadə olunur. 
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Təhsilin distant forması müəyyən səbəblər üzündən təhsilini artırmaq im-

kanı olmayan və yeni ixtisas almaq arzusunu həyata keçirə bilməyən potensial 

Ģəxslərə real təhsil imkanları yaradır. Bu təhsil forması ənənəvi təhsil formala-

rına nisbətən öyrənənlərin müstəqilliyini, fəallığını, Ģüurluğunu, yaradıcılığını 

optimal Ģəkildə inkiĢaf etdirir (2,s 279). 

  Hər bir ölkə öz ictimai-siyasi quruluĢuna və sosial-iqtisadi mövqeyinə 

uyğun  olan təhsil sistemini yaradarkən konkret prinsiplərə istinad edir. Təhsil 

sisteminin əsasında dayanan prinsiplər aĢağıdakılardır: 

1) Təhsilin dövlət himayəsində olması və ictimai xarakter daĢıması. Ölkəmizdə 

təhsil bütövlükdə dövlət himayəsindədir. Bütün tədris planları, proqramlar, 

dərsliklər müvafiq dövlət orqanı tərəfindən təsdiq edilir. Təhsilin idarə 

olunmasında ictimai təĢkilatlar da yaxından iĢtirak edir. 

2) Təhsilin milli və ümumbəĢəri dəyərlərə əsaslanması. Azərbaycan dövlətinin 

atributlarında- onun Konstitusiyasında, himnində, bayrağında və gerbində 

millilik və bəĢərilik ideyaları öz əksini tapır. Əsas Qanunumuzda hər bir 

vətəndaĢın təhsil hüququna malik olması, bayrağımızda türkçülüyün, 

islamçılığın, müasirliyin ifadə edilməsi, gerbimizdə qalxanvariliyin odlar 

yurdunun müdafiəsinin bir mənalı qəbul olunmasını, bolluq yaradılmasının, 

uzunömürlüyün təmin olunmasının simvolik və rəmzi iĢarələri və bütün 

bunların himnimizin söz və melodiyasında öz əksini tapması  hər bir vətən 

övladının, xüsusilə yetiĢən nəslin milli və ümumbəĢəri dəyərlərə əsaslanan 

bilik, bacarıq və vərdiĢlərə yiyələndirilməsini tələb edir. Bütün bunları 

yetiĢən nəslə təhsil quruculuğu prosesində aĢılamaq mümkündür. 

3) Təhsilin humanitarlaĢdırılması. Təhsilin humanitarlaĢdırılması tədris planla-

rında humanitar fənlərə üstünlük verilməsi ilə izah olunur. Məhz ona görə 

də humanitarlaĢdırma həm də humanistləĢdirmə prinsipi əsasında fəaliyyət 

göstərməyə  xüsusi Ģərait yaradır. 

4) Təhsilin humanistləĢdirilməsi. Bu prinsip təkcə humanitar fənlərin yox, 

digər fənlərin tədrisində, hətta dərsdən və tədrisdənkənar tədbirlərdə də 

yetiĢən nəslin nümayəndələrinə humanist əxlaqın aĢəlanmasını zəruri hesab 

edir. 

5) Təhsilin demokratikləĢdirilməsi. Təhsili idarəedənlərlə onların tabeçiliyində 

olanların; təlim-tərbiyə prosesində öyrədənlərlə öyrənənlərin, tərbiyə 

edənlərlə tərbiyə olunanların davranıĢında, ünsiyyətində, münasibətində 

aydın, saf, sağlam demokratik mühitin yaradılması bu prisipin əsasını təĢkil 

edir. 

6) Təhsildə xalqların hüquq  bərabərliyi. Azərbaycanda digər millətlərin və 

xalqların  dilində məktəblərin açılması, onlar üçün öz dillərində (xüsusilə 

rus dilində) tədris materiallarının nəĢr olunması fasiləsiz təhsil sisteminin 

həm də xalqların hüquq bərabərliyi prinsipi əsasında qurulmasına dəlalət 

edir. 

7) Təhsilin differensiallaĢdırılması və inteqrasiyası. Differensiasiya sözü ―dif-

ferensial‖ sözündəndir. Dilimizə latın dilindən gəlmiĢ ―differentia‖ sözün-

dən olub fərq, fərqlənmə mənasını verirsə, deməli, differensiallaĢdırma isə 
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fərqləri, fərqli cəhətləri müəyyənləĢdirib komplektləĢdirmə kimi yazılmalı-

dır. Təhsildə kiĢi və qadınların hüquq bərabərliyinin, yaradıcı Ģəxsiyyətin 

formalaĢdırılmasının, yeni informasiya texnologiyalarının geniĢ tətbiq olun-

masının, siyasi fəaliyyətinin yolverilməzliyinin təmin olunması prinsipləri-

nə istinad olunması fasiləsiz təhsil sisteminin məzmununun yaxĢılaĢmasına 

kömək edən amillərdəndir (5,s 106). 

 Təhsil – bəĢəriyyətin hazırlamıĢ olduğu mədəni irsi cəmiyyət tərəfindən 

müəyyən edilmiĢ səviyyədə mənimsəmək və buna uyğun fərdi inkiĢafa malik 

olmaqdır (3,s 67).  

     Fasiləsiz təhsil konsepsiyasına görə bütün insanlar, bütün yaĢ dövrlərin-

də əldə etdikləri bilik və bacarıqları dərinləĢdirməli, geniĢləndirməli, yeniləĢ-

dirməli, daim öz dünyagörüĢünü inkiĢaf etdirməli, ixtisaslarını təkmilləĢdirmə-

lidirlər. Çünki bunlar fasiləsiz təhsilin əsas məqsədidir, Ģəxsiyyətin təĢəkkülün-

də və inkiĢafında əsas rol oynayır. 
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РЕЗЮМЕ 

                                                                             ЭМЕЛЯ СУЛЕЙМАНОВА  

РОЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

В статье обсуждается значение непрерывного образования и о его 

роли в формировании и развития личности, обясняются основные задачи 

образования в формировании и развитие личности. 

Рассмотрены вопросы об этапах образования и его значение, а 

также обяснены принципы, стоящие в основе образовательной системы. 

Кльючевые слова: непрерывное образование, развитие личности, 

значение образования, задачи образования, этапы образования, принципы 

образования. 
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SUMMARY 

                                                                      EMELYA SULEYMANOVA 

THE KEY ROLE OF CONTINUOUS EDUCATION IN THE 

DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT OF PERSONALITY 

The article deals with the importance of continuous education, the role of 

education in the development and formation of personality.  The main tasks of 

education are explained in formation and development of personality. Stages 

of continuous education and the importance of these stages, as well as the 

principles based on the education system are explained. 

Key words: continuous education, personality development, importance 

of education, educational tasks, stages of education, principles of education 
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ġƏXSĠYYƏT VƏ ONUN FORMALAġMASI  BARƏDƏ AZƏRBAYCAN    

MÜTƏFƏKKĠRLƏRĠNĠN FĠKĠRLƏRĠNƏ PEDAQOJĠ  YANAġMA 

 

Bu məqalədə Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində insan Ģəxsiyyətinin 

öyrənilməsi ilə bağlı pedaqoqların apardıqları tədqiqatlar və bu problemin 

müasir vəziyyəti, həmçinin Ģair və yazıçılarımızın Ģəxsiyyət haqqında söylədik-

ləri dəyərli fikirlər təhlil edilib. Eyni zamanda, məqalədə Ģəxsiyyətin formalaĢ-

masına təsir edən amillər, insanın malik olduğu  mənfi və müsbət keyfiyyətlərin 

onun bir Ģəxsiyyət kimi yetiĢməsinə necə təsir etdiyi aydınlaĢdırılmıĢdır. 

Açar sözlər: Ģəxsiyyət, pedaqoji, fikir, insan, tərbiyə, formalaĢma, dav-

ranıĢ. 
 

ġəxsiyyət problemi ictimai elm sahələrində çalıĢan alim və mütəfəkkirlə-

rin illərlə diqqət mərkəzində dayanan mühüm problemlərdən biri olmuĢ və 

müasir dövrdə öz  aktuallığını saxlamaqdadır. Müasir pedaqoqlar Ģəxsiyyət, 

onun fəallığı, formalaĢması, strukturu kimi məsələlər, ümumiyyətlə, Ģəxsiyyət 

anlayıĢının mahiyyəti barədə müxtəlif fikirlər irəli sürür. Bu bir daha həmin 

problemin mürəkkəb və çətin olduğunu təsdiq edir. ġəxsiyyət anlayıĢı mürək-

kəb anlayıĢdır. 

―ġəxsiyyət‖ sözü Azərbaycan, rus və ingilis dillərində maraqlı və faktiki 

olaraq eyni etimologiyaya malikdir. Azərbaycan  dilində ―Ģəxsiyyət‖ sözü öz 

əsasını ərəb sözü olan ―Ģəxs‖ sözündən götürmüĢ və hər hansı bir konkret 

Ģəxsi, simanı bildirir. Ġngilis dilində ―Ģəxsiyyət‖ mənasını ifadə edən ―persona-

lity‖ sözü öz əsasını iki latın sözündən ―per‖ və ―sona‖ sözlərindən götürmüĢ-

dür. Hər bir insan fərd kimi dünyaya gəlir, yəni bioloji xüsusiyyətləri ilə insan 

kimi doğulur, lakin zaman keçdikcə o Ģəxsiyyətə çevrilir. Son dövrlərdə insаn 

Ģəxsiyyəti ilə bаğlı bu cаnlаnmаyа səbəb cəmiyyətdə Ģəxsiyyətin rоlunun xeyli 

аrtmаsıdır. Hal-hazırda dünyаdа təxminən doqquz milyаrddan artıq bir-birinə 

оxĢаmаyаn, təkrаrоlunmаz insаn yаĢаyır. Оnlаr təkcə biоlоji və fiziоlоji xаrаk-

teristikаlаrınа görə yоx, həm də fərdi-psixоlоji xüsusiyyətlərinə görə bir-birin-

dən fərqlənir. Ġnsаnlаr gözlərinin rənginə, səsinin tembrinə, ürəyinin ritminə, 

bаrmаqlаrının izinə, Ģəxsi xаrаkteristikаlаrınа görə bir-birindən fərqlənirlər. 

Belə bir Ģərаitdə pedаqоji nəzəriyyə və prаktikаnın ən mürəkkəb prоblemlərin-

dən biri Ģəxsiyyət və оnun inkiĢаfı problemidir. 

N.Nərimanovun əsərlərində insan Ģəxsiyyətinin formalaĢmasında tərbi-

yənin rolu xüsusilə qiymətləndirilir. O, Ģəxsiyyətin təĢəkkülündə elmin, təhsi-

lin əhəmiyyətini göstərməklə qalmır, tərbiyənin roluna daha çox üstünlük ve-
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rirdi. Tərbiyənin roluna dair Nərimanovun fikirləri içərisində nəzəri cəlb edən 

cəhətlərdən biri də Ģəxsiyyətin təĢəkkülündə tərbiyə mühiti və irsiyyət məsələ-

sidir. N.Nərimanov insan Ģəxsiyyətinin təĢəkkülündə tərbiyə ilə bərabər möv-

cud quruluĢun, ictimai mühitin də rolunu göstərirdi. O, deyirdi ki, cəmiyyətdə 

birinin müvafiq tərbiyə alması, elm oxuması, bu və ya digərinin isə bunlardan 

məhrum olması mövcud ictimai mühitin nəticəsidir (8. 305). Nərimanov 

irsiyyət nəzəriyyəsinin əleyhinə olaraq cəmiyyətdə insanın anadangəlmə xan, 

bəy, digərinin qul olması fikrini mövcud quruluĢun və bu quruluĢda verilən 

tərbiyənin nəticəsi kimi izah edirdi (10. 304).  

Ġnsan Ģəxsiyyətinin təfəkkülündə tərbiyənin rolunu yüksək qiymətlən-

dirən N.Nərimanov maarifin demokratikləĢməsinin, insanların ümumi bərabər 

inkiĢafına mane olan mövcud quruluĢun, ictimai-iqtisadi həyat Ģəraitinin 

inqilabi yol ilə dəyiĢdirilməsi ideyasını təbliğ edirdi. O, deyirdi ki, müəyyən 

bir sinfin, ağa və mülkədarların zəhmətkeĢlərə etdiyi vicdansızlıq, oğurluq, 

qulduruq, qan tökmək, insan və millət balalarının ayaqyalın, baĢı açıq çöllərə 

salıb, elmdən, təhsildən mərhum qoymaq bütün insanların və millətlərin 

aralarında ziddiyyət  salıb, bir-birinə vuruĢdurmaq, bunların əxlaqını  pozub, 

heyvan dərəcəsinə gətirmək....‖ bütün bunlar mövcud cəmiyyətin, mühitin və 

bu mühitdə verilən tərbiyənin nəticəsidir (3. 305). 

N.Nərimanov pedaqoji görüĢlərində tərbiyənin yalnız uĢaqlar üçün deyil, 

böyüklər üçün da vacib  olduğunu göstərir. 

XII əsrin görkəmli nümayəndələrindən biri olan N.Gəncəvinin də 

Ģəxsiyyətə dair fikirləri müasir dövrümüzdə də öz aktuallığını saxlamaqdadır.  

N.Gəncəvi əsərlərində Ģəxsiyyət probleminin araĢdırılması yalnız ədəbi fikir 

tariximizin qədimliyi və zənginliyi nöqteyi–nəzərdən deyil, həm də insanın 

kəĢfi ―Ģəxsiyyət‖ problemi nöqteyi nəzərdən ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Niza-

mi irsində Ģəxsiyyət problemi də belə mürəkkəb məsələlərdən biridir. Belə ki, 

onun fikrincə ağıl insanı heyvanlardan fərqləndirən əsas keyfiyyətdir. O ağla 

qiymət verməyən, ağlını biliklərlə  təkmilləĢdirməyən və ancaq maddiyyat ar-

xasınca qaçan adamları heyvanlara bərabər tuturdu. O,―Yeddi gözəl‖ poema-

sında yazırdı : 

Kim ki yetiĢmədi ağıldan bara, 

OxĢar  insan sifət əjdahaya (3. 54). 

Bədii ədəbiyyatda Ģəxsiyyət problemi əslində bir sıra elm sahələrinin 

tədqiqat obyektini təĢkil edir. Nizami irsində insan, onun ruhi aləmi, mənəvi 

yalanı sadəcə bir idrak obyekti kimi nəzərdən keçirilmiĢ, onun konkret psi-

xoloji və pedaqoji mahiyyəti fəlsəfi ümumiləĢdirmə səciyyəsinə qaldırılmıĢdı. 

Nizaminin insan idrakı qarĢısında qoyduğu suallar buna parlaq nümunə 

ola bilər. 

Ağıla idrak bir  vəzifədir, 

Bilsən ki, dünyada ilk tərkib nədir, 

Bu yeni əksetmə və artırmalar, 

Yoxluqdan nə cür olmuĢ aĢkar? 

Əzəldən nə olmuĢ xilqətə bais?  
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Marağayinin də insan Ģəxsiyyətinin formalaĢması haqqında qiymətli 

fikirləri vardır. Sadəlik və təvazökarlıq, dostluq və yoldaĢlıq, mərdlik və 

əməkdaĢlıq tərbiyəsi haqqında, lovğalıq və sərxoĢluq,  Ģəhvət və əyyaĢlıq 

əleyhinə də daim qiymətli fikirlər irəli sürülmüĢdü. Əhvədi əsil insan 

tərbiyəsində elm və təhsili əsas vasitə hesab etdiyi kimi, özünütərbiyəni də 

yüksək qiymətləndirirdi (3. 63). O ideal insanın formalaĢması iĢində tərbiyə ilə 

yanaĢı irsiyyətin də rolunun mühüm olduğunu qeyd edirdi. 

Ġmadəddin Nəsimi əqli-əxlaqi təkamül üçün düĢüncələrini və Ģəxsiyyətin 

sərbəstliyini birinci Ģərt hesab etmiĢdir. Nəsiminin baxıĢlarında insan yaradıcı 

varlıq kimi təzahür etmiĢdir (2. 64). O, əxlaq tərbiyəsi üçün hər Ģeydən əvvəl 

mənəvi, maddi və fikri çərçivələrə dözmək qabiliyyətinin aĢılanması yolu ilə 

Ģəxsiyyətin bütün mənfi hisslərinin və sifətlərinin ləğv olunmasına nail olmağı 

tələb etmiĢdir (1. 64). 

Pedaqoqlara görə ünsiyyət irsi və sosial amillərin təsiri altında əsasən 

formalaĢır və maddi mənəvi aləmi, müstəqil yaradıcı fəaliyyət göstərə bilən in-

sanı tərənnüm edir. ġəxsiyyətin formalaĢması və inkiĢaf prosesi, xarici amillə-

rin təsiri altında dinamik, funksional, psixoloji  quruluĢunun və mənəviyyatının 

dəyiĢməsi, insanın müəyyən xarakterik xüsusiyyətlər qazanması kimi qəbul 

edilir. ġəxsiyyətin sosiallaĢması dedikdə onun sosial dəyərləri və sosial davra-

nıĢ qaydalarını mənimsəməsi, həmçinin, cəmiyyətdə qarĢılıqlı sosial münasi-

bətlər sisteminə inteqrasiyası baĢa düĢülür . 

Ġnsan həyatının çox mühüm, qlobal, dramatik və böhranlı bir məqamını 

H.Cavid öz poetik dramaturgiyasında müstəqil bir dərinliklə göstərmiĢdir. Belə 

ki, namussuz, qeyrətsiz  insanlar vətəni satar, habelə qeyrətsiz Ģəxslərdən hər 

cür pis əməllər gözlənildiyini H.Cavid öz əsərlərində göstərirdi. O, həm də 

əsərlərində vicdan sahibi  olan insanın dözülməz həyat Ģəraitini, çətinliklərə 

baxmayaraq hər nanəcib qarĢısında alçalmamalı, insanı pula satmamalı 

olduğunu, baĢını uca tutmalı öz nəfsinə sahib olmalı olduğunu söyləyirdi. 

H.Cavid insanı öz qədrini bilən, Ģəxsiyyətini qoruyan, insanpərvər, xeyir-

xah adamların ləyaqətinə hörmət bəsləyən ən namuslu varlıq kimi əks etdirirdi: 

Nanəcib insanları  pisləyəni pisləyirdi. 

H.Cavid sərxoĢluğu, qumar oynayanları habelə əxlaqsızlıqları tənqid 

edir, bununla kifayətlənməyən pis adətlərlə məĢğul olan insanların aqibətini 

pis bir vəziyyətlə sona yetəcəyini öz əsərlərində dönə-dönə təsvir edib, uĢaq və 

gənclərdə möhkəm və vicdanlı olmalarına görə səy göstərməyə çalıĢmalı 

olduğunu söyləyirdi. 

H.Cavid Knyaz surəti ilə içkinin acı nəticələrini, pulun insanlar arasında 

dostluğu, yoldaĢlığı pozduğunu, gəncləri pis adətlərdən uzaqlaĢdırmaq, bu 

dünyada əxlaqsız insanlara nifrət hissi aĢılayırdı. Knyazın  dili ilə  oxuculara 

çatdıraraq:  

Knyaz! Bu nasıl ad? 

Hər seyhəsi üsyan, acı fəryad!... 

Yox  Ģübhə ki, dünya dolu Knyaz 

(Əli  ilə köksünə iĢarə edir). 
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Lakin, mənə derler ulu Knyaz! 

Hər, balduçilpaq məni duymaz, 

Yox anlayamam qartalı hər qar(Birdən-birə mütəssir). 

Nəslim ulu bir nəsl idi əvvəl. 

Mən indi nəyəm? Bir quru heykəl 

Hər an gəmirir qəlbimi bir kin, 

Gündən-günə dəhĢət daha kəskin 

(ətrafdakılara). 

 Lənət, mənə lənət, sənə lənət, ona lənət 

(Nifrətlə ətrafa  tüpürür). 

Kor Ģeytana lənət. 

Bir vulkan idin, mum kimi söndüm. 

Bir aslan ikən tülküyə döndüm 

...Dün sən nə idin? Sahibeyi tac! 

        Ya imdi nəsən? Ətməyə möhtac (5. 3, 230). 

H.Cavid bu əmrləri ilə XX  əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kapitalizm 

əlaqələrinin inkiĢaf etdiyi bir dövrdə yaĢayan, öz bəd əməlləri ilə cəmiyyətdə 

olan rəzalətlərin iyrənc sifətləri var – dövlət hərislərini ifĢa edərək insani hissə-

lərə məxsus Ģəxsləri saf əxalqi, mərd, mübariz, kamil insanları müsbət nümunə 

kimi ön plana çəkib, cəmiyyətdə belə Ģəxsiyyətlərin formalaĢmasını təbliğ 

edirdi. 

Cavid əsərlərində pis xüsusiyyətlərə öz nifrət hissini personajların dili ilə 

söyləmiĢdir. 

H.Cavid ―Knyaz‖, ġeyx Sənan, ―Maral‖, ―Azər‖ və s. əsərlərində kəskin 

tənqid atəĢinə tuturdu. 

H.Cavid əxlaqi sifətlərin formalaĢmasında ailənin, məktəbin, müəllimin 

və ictimai mühitin rolunu yüksək qiymətləndirərək tərbiyə sistemində 

insanlara çıxıĢ yolu axtarırdı. ġair hər cür fırıldağın, kələkbazlığın hökm 

sürdüyünü təsvir edir. 

H.Cavid öz əsərlərində ümumbəĢəri problemlərə yer ayırır, hər zaman 

insan qüdrətinin ülvi duyğularını tərənnüm etməklə yanaĢı Ģəxsiyyətlərin 

həyatına romantik fəlsəfi mövqedən yanaĢaraq, oxuculara çatdırmaq istəyirdi. 

Qəhrəman Ģəxsiyyətlər və onların faciəvi, ziddiyyətli xarakterlər dünyası, 

müdriklik və kamillik mövzuları H.Cavid yaradıcılığında aparıcı mövqe tutur. 

H.Cavid yaradıcılığı, Ģəxsiyyəti siyasi ideologiyanın qurbanı hesab edirdi. 

Lakin danılmaz bir həqiqət var ki, ―siyasi tələblər böyük əsərlərdə özünə bir 

dayanacaq tapmadıqda belə o əsərləri qiymətdən sala bilmir, belə əsərlər insan 

ruhunun, insan psixologiyasının daha dərin qatlarına təsir etdiyi üçün siyasi 

tələblərin hökmünə tabe deyildi‖ H.Cavidin ədəbi-tarixi mövqeyinə verilən bu 

konseptual dəyərdə böyük romantik Ģair və filosofun yaradıcılığına xas bir ne-

çə cəhət öz ifadəsini tapır: o, ədəbiyyat və mədəniyyətimizi ucaldır; yaratdığı 

əsərlər milli sərvətimizdir; əsərləri bu günün və gələcəyin dərs kitabıdır; ideya-

ları azadlıq və müstəqilliyə xidmət edir; o, böyük yaradıcılıq iradəsi nümayiĢ 

etdirmiĢ, millətinə sadiq olmuĢ, onu sevmiĢ və hədsiz xidmət göstərmiĢdir: Bü-
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tün bunlar romantik Ģair və filosof kimi Hüseyn Cavid Ģəxsiyyətini ucaldan, 

onun yaradıcılığının milli-tarixi və bədii-fəlsəfi əhəmiyyətini əks etdirən cəhət-

lərdir. Heydər Əliyevin bu fikirləri H.Cavid yaradıcılığına dərindən nüfuz et-

məyə imkan verir. Hər Ģeydən öncə, H.Cavid həyatda olanı yox, həyatda olma-

lını tərənnüm edən romantik Ģair idi.  

ġəxsiyyətin formalaĢması onun istər mənəvi-psixoloji, istərsə də pedaqo-

ji cəhətdən araĢdırılması, insan fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması, qarĢı-

lıqlı münasibətlərin düzgün qurulması kimi çoxsaylı problemləri özündə 

birləĢdirir. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyev ―Mənəvi tərbiyənin təcrübəsi və aktual 

problemləri‖nə həsr olunmuĢ konfransda çıxıĢ edərkən bu haqda geniĢ məruzə 

ilə çıxıĢ etmiĢdi. Məruzədə Ģəxsiyyətin fəal həyat mövqeyinin formalaĢdırılma-

sının istiqamətləri məqsəd və mahiyyəti Ģərh edilmiĢdir. ġəxsiyyət probleminin 

ilk dəfə M.Mehdizadə ətraflı tədqiqi etmiĢ, pedaqoji-psixoloji mahiyyətini aç-

mıĢdı (4. 10).  

Ġnsan xarakterinin formalaĢmasında mühitin rolu haqqında S.Mahmud 

Əbubəkir oğlu Urməvi (1198-1283) dəyərli fikirlər söyləmiĢdir. O deyirdi ki, 

insanın xasiyyəti fitri deyil, həyatda formalaĢır. O yazırdı: ―Atası xristian olan 

uĢağı müsəlman deyə tərbiyə etsə müsəlman olar‖ (9. 48). 

Görkəmli pedaqoq Məhəmməd Tağı Sidqi Ģəxsiyyətin formalaĢmasında 

tərbiyənin təsirini xüsusi qeyd edirdi və deyirdi: ―ağac yaĢ ikən, uĢaq beĢikdə 

ikən‖, ―UĢaqlıq yaĢ ağaca bənzər, təzə yaĢ ağacı hər nə qədər əyri olsa düzəlt-

mək asandır və insanı da kiçikliyində tərbiyə qəbul etməsi  vacib məsələlə-

rdəndir (7. 69). 

Müasir pedaqogikada Ģəxsiyyətə psixi sistem kimi baxılır və ictimai 

həyatın məhsulu olmaqla yanaĢı canlı orqanizm olduğu söylənilirdi. 

ġəxsiyyətin formalaĢması və davranıĢında sosioloji xüsusiyyətlər əsas tərkib 

hissələrdən biridir. 

ġəxsiyyətin fəallığının mənbəyini onun tələbatları təĢkil edir ki,  insan 

həmin tələbatları ödəməyə imkan verən fəaliyyətə yönəlir. Tələbat və fəaliyyət 

motivləri fəaldır. 

Ġnsan özünün fəallığı onun qabiliyyətinin və istedadının inkiĢafının istər 

təlimdə, istərsə də tərbiyədə uğur qazanmasının mühüm Ģərtidir. ġəxsiyyətin 

inkiĢafı hər hansı təsirin yox, onun özünün tələbatlarını ifadə edən, özünün 

təsiri altında baĢ verir . 

ġəxsiyyət formalaĢdıqca, inkiĢaf etdikcə fəaliyyətin xarakteri də köklü 

sürətdə dəyiĢilir və inkiĢaf edir, fəaliyyətin  növlərini formalaĢdıran motiv - 

məqsəd vektoru əmələ gəlir.  

ġəxsiyyəti formalaĢdırmağın mühüm və əsas tərkib hissələrindən biri də 

əqli təhsildir. Əqli təhsil vasitəsi ilə insanlar təbii və ictimai hadisələrin baĢ 

vermə qanunauyğunluqlarını dərk edir, maddi aləmin, obyektiv gerçəkliyin 

elmi mənzərəsi beyində əks olunur. 

A.Bakıxanov özünün ―Nəsihətnamə‖ adlı əsərində uĢaqlıqda verilən tər-

biyəni daĢa həkk olunmuĢ hesab edirdi. UĢaqlara əxlaqi gözəlikləri lazım 
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bilirdi. Çünki, kiçik yaĢlarda bütün əxlaqi xüsusiyyət uĢaqlarda dərin və 

baĢqadır. 

Bir çoxları da təsəvvüf təlimini, xüsusən vəhdət əlvücud ideyasını pan-

teizm kimi təsnif etməyə çalıĢırlar. Bütün bunlara baxmayaraq, təsəvvüf xeyli 

dərəcədə özünəməxsus bir təlim olmaqla ənənəvi Qərb təlimlərinin heç biri ilə 

eyniləĢdirilə bilməz. Cavidin əsərlərində rəhbər tutulan ideyalar isə ənənəvi 

təsəvvüfün də sərhədlərindən kənara çıxır. 

Tədqiqat zamanı  əsasən belə müddəa əsasən nəzərə alınır ki, Ģəxsiyyət 

daxili olduğu sosial mühitlə qarĢılıqlı fəaliyyət və qarĢılıqlı təsir prosesində 

olaraq, özünün fərdi psixologiyası, dərketmə və özünüdərketmə reflektiv 

imkanları çərçivəsində  formalaĢmalıdır. Keçid dövrlərində obyekt və subyekt 

arasında yaranan ziddiyyətləri aradan qaldırmaq yollarında cəmiyyətin bütün 

strukturunu-iqtisadi, siyasi və sosial – mədəni institutlarını əhatə edən islahat-

lar həyata keçirilməlidir. Cavidin həm poeziyası, həm də dramaturgiyası ideya 

fəlsəfəsi baxımdan təhlil olunsa da, poetika cəhətdən dərindən araĢdırılmayıb. 

Halbuki, əksər əsərlərini mənzum dram formasında yazmıĢ, ədəbiyyatımızda 

mənzum dram janrının banisi səlahiyyətini qazanıb. Bəzi istisnalarla demək 

olar ki, H.Cavidin Ģeir və dram əsərlərinin poetikası, onun poetik konstruksiya-

ları lazımi dərəcədə tədqiq olunmayıb: Hüseyn Cavidin poetikası, onun bədii 

sirlərini monoqrafik miqyasda açan tədqiqat əsəri hələ yazılmayıb. Bu baxım-

dan H.Cavid Füzulidən üzü bəri orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının poetik 

qaynaqlarını öz yaradıcılığında əks etdirən, xüsusilə əruz ehkamlarına  yenidən 

can verən qüdrətli söz ustasıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

НАРМИНА ВАЛИЕВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СУЖДЕНИЯМ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ О  ЛИЧНОСТИ И ЕЕ 

ФОРМИРОВАНИИ 

В этой статье анализируются исследования проведенные педагога-

ми  в истории педагогики Азербайджана в целях изучения личности, сов-

ременное положение этой проблемы, а так же ценные высказывания на-

ших поэтов и писателей о личности. Также в статье разъясняются факто-

ры, влияющие на формирование личности, влияние отрицательных и по-

ложительных качеств человека, существующих в  человекe  на его фор-

мирование  как личность. 

Ключевые слова: личность, педагогической, мысль, человек, вос-

питание, формирование, поведение 

 

SUMMARY 

NARMINA VALIEVA 

PEDAGOGICAL APPROACH TO THE THOUGHTS OF 

AZERBAIJANI THINKERS ABOUT THE PERSONALITY AND ITS 

FORMATION 

This article analyzes the studies conducted by teachers in the history of 

pedagogy of Azerbaijan in order to study the personality, the current situation 

of this problem, as well as valuable statements of our poets and writers about 

the person. The article also explains the factors influencing the formation of 

personality, the influence of negative and positive qualities of a person that 

exist in a person on his formation as a personality. 

Keywords: personality, pedagogical, thought, person, upbringing, 

formation, behavior    

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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TƏHSĠL SEKTORUNDA  QLOBALLAġMA FENOMENĠNĠN  

MAHĠYYƏTĠ 

 

Məqalədə alınan məlumatların ötürülməsi yollarının təsnifatına görə 

texnologiyanın qloballaĢmasının müxtəlif formalarının inkiĢaf etməkdə olan 

ölkələrə təsiri araĢdırılmıĢdır. Səyahət, media, elmi və texniki seminarlar, 

internet və bir çox digər ünsiyyət kanalları vasitəsilə qloballaĢma biliklərin 

keçmiĢə nisbətən daha da sürətlə yayılmasına imkan verir. Ancaq bu, təkcə 

avtomatik olaraq inkiĢaf etmiĢ ölkələrin texnoloji inkiĢaflardan fayda əldə edə 

biləcəyini nəzərdə tutmur. Əksinə, bu texnologiya  inkiĢaf etmiĢ və inkiĢaf 

etməkdə olan ölkələrdə bu sahədə  həyata keçirilən siyasətin mahiyyətinə 

güvənir.   

Açar  sözlər: qloballaĢma, təhsil, internet, informasiya, Ģəbəkə. 

 

QloballaĢma prosesinin əhəmiyyətli bir ölçüsü ideyaların və dəyərlərin 

tədricən yayılmasıdır. QloballaĢma inkiĢafa aid olan qaçılmaz dəyiĢikliklər, 

eləcə də cəmiyyətin müəyyən seqmentlərinə meydan oxumaq perspektivlərini 

açır. XXI əsr üçün qloballaĢma yeni bir hadisə deyil, hələ də ən müasir hadisə 

kimi qəbul edilir, əsasən qloballaĢmanın müəyyən aspektləri inkiĢaf etməkdə 

olan və inkiĢaf etmiĢ ölkələrə əsasən sosial və iqtisadi bərabərsizliklərə səbəb 

ola biləcək bir sıra təhlükələr yaradır. 

Tədris ölçüsü də sosial təhlükəsizlik, sosial ədalət, Ģəxsiyyət, bərabərlik, 

daxil olmaq və ya istisna olmaqla, ailələrin və icmaların birləĢməsini əhatə 

edir. QloballaĢma inkiĢaf və zənginlik üçün yeni potensiallar gətirir. Ancaq in-

sanlar arasında iqtisadi və sosial təsirlərdən fərqli fikirlər var və həqiqətən 

fərqli bölmələrin maraq və imkanlarında geniĢ dəyiĢikliklərlə edilərək müĢahi-

də edilə bilər. 

QloballaĢma ümumi sosial dəyiĢiklikdir, bütün müasir ictimai reallığı 

əhatə edən bir sosial təcrübədir. Hal-hazırda cəmiyyətdə baĢ verən proseslər 

göstərir ki, iqtisadi məktəbin nəzəri yanaĢması qloballaĢma prosesinin bütün 

müxtəlifliyini əhatə etmir. QloballaĢma müasir dövrdə ən çox müzakirə olunan 

məsələlərdən biridir. Ġnternet, kommunikasiya və nəqliyyat texnologiyalarının 

sürətlə inkiĢaf etdiyi və gün keçdikcə daha çox istifadə olunan dünyada, cə-

miyyətdə baĢ verən inkiĢaflara  uyğunlaĢmaq üçün qlobal arenada rəqabətin 

nəzərə alınması vacibdir. QloballaĢmanın iqtisadi ölçüləri daha çox müzakirə 
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olunsada onun mədəni aspektləri də var. Bu vəziyyət qloballaĢma prosesində 

təhsilin əhəmiyyətini aydın Ģəkildə göstərir. 

Müаsir dövrün ən mürəkkəb və ziddiyyətli hаdisəsi оlаn qlоbаllаĢmа ic-

timаi vаrlığın müхtəlif tərəflərinə tохunаrаq bəĢəriyyətin, еləcə də аyrı-аyrı 

fərdlərin tаlеyini müəyyənləĢdirən аmilə çеvrilmiĢdir. Bu hаdisənin təbiətinə 

münаsibət müхtəlif оlsа dа, tədqiqatçılar ümumilikdə оnu məkаn-zаmаn mа-

nеələrini аrаdаn qаldırаn kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrının inkiĢаfı, trаnsmilli 

münаsibətlərin və yеni bеynəlхаlq təsisаtlаrın fоrmаlаĢmаsı kimi səciyyələndi-

rir. 

Bəzilərinə  görə qloballaĢma, müsbət və mənfi  cəhətləri ilə  yaxĢı analiz 

edilib və diqqətlə təhlil edildiyi  təqdirdə, bu mühüm  transformasiya  prosesi 

ola bilər. Bəzilərinə görə isə qloballaĢma yerli və milli dəyərləri  və  zənginliyi  

məhv edən ABġ və  Ġngiltərə kimi  böyük  ölkələrin  yerli və milli məsələlərini 

iĢğal edən bir prosesdir. 

Son  zamanlarda  informasiya və  ünsiyyət  bacarığımızdakı baĢ verən  

yeniliklər-  ―Ġnformasiya  texnologiyası inqilabı‖ kimi adlanan bu inkiĢaf  dün-

yanın bir çox ölkələrinin  iqtisadiyyatını yenidən qurur. ĠT qloballaĢma prose-

sində sürücülük amilidir. 1990-cı illərin əvvəllərində kompüter aparat təminatı, 

proqram təminatı və telekommunikasiya sahəsində baĢ verən təkmilləĢmələr 

insanların informasiya və iqtisadi potensiala çıxıĢ imkanlarını geniĢləndirmiĢ-

dir. Son beĢ ildən on ilədək Sosial Ģəbəkə saytları, twitter və digər Web2.0 

kimi Ġnternet-vasitələrində olan irəliləyiĢlər insanların fərdi, siyasi və kommer-

siya məqsədləri üçün məlumatı istifadə və paylaĢma üsullarını dəyiĢdirdi. Bu 

inkiĢaflar iqtisadiyyatın bütün sahələrində səmərəliliyin artırılmasına kömək 

etmiĢdir. ĠT coğrafi mövqeyindən asılı olmayaraq millətlər və mədəniyyətlər 

arasında yeni məhsullar və ideyaları təbliğ etmək üçün resursların yenilikçi 

istifadəsini idarə edir. Məlumat mübadiləsi üçün səmərəli və effektiv kanalla-

rın yaradılması ĠT qlobal inteqrasiyası üçün katalizator olmuĢdur. 

Ġngiliscə  qlobal sözündən  törəyən, kürə və dünya  mənasını  verən ―qlo-

ballaĢma‖ bütün dünyaya  aid  mənasını  verməkdədir. Üç ölçülü dəyirmi fiziki 

formanı ifadə edən Qlobala Laruss tərəfindən tam məna verilmiĢdir.  ―Oxford‖  

Ġngilis dili lüğəti  qloballaĢmanı ilk dəfə 1930-cu ildə ―Yeni Təhsilə Doğru‖  

kimi istifadə edildiyini bildirir. Digər tərəfdən, bu prosesi 19-cu əsrin əvvəllə-

rinə qədər aparan və qloballaĢma prosesini üç mərhələyə bölənlər var.Bu mər-

hələlər 19-cu əsrin sonundan 1914-cü ilin sonlarına qədər verilə bilər. 1914-

dən 1945-50-yə qədər və 1945-50-ci illərdən sonrakı  dövr [1] . 

Ġnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkiĢafı ilə 

eyni zamanda təhsil, elm və mədəniyyət  beynəlxalq təsirlərə məruz qalmıĢdır. 

Ġnformasiya cəmiyyəti, informasiya iqtisadiyyatı, informasiya texnologiyaları, 

təhsil islahatı, idarəetmə, performans meyarları, ömrü boyu öyrənmə, cəmiyyət 

e-təhsil kimi informasiya konsepsiyaları təhsil proseslərinə daha çox təsir 

göstərən vasitələrdir. Lakin qloballaĢmanın təhsilə və dəyiĢmə proseslərinə 

təsirini izah etməzdən əvvəl təhsil konsepsiyasına nəzər salmaq lazımdır. 
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Təhsil də qloballaĢma kimi çətin anlayıĢlardan biridir. QloballaĢma kimi 

çox istiqamətli və müxtəlif sahələri əhatə edən təhsil, müəyyən edilmiĢ 

məqsədlərə uyğun olaraq insan davranıĢında xüsusi inkiĢafları təmin edən 

fəaliyyətlər seriyası kimi müəyyən edilə bilər. Bir çox  dildə  təhsil  anlayıĢı  

dedikdə  öyrənmək  nəzərdə  tutulur. 

QloballaĢma təhsillə sıx əlaqəlidir. Təhsil cəmiyyətin formalaĢmasında 

vacib yer tutduğu  müddətdə qloballaĢma təhsillə bağlıdır və ona qlobal  təsir 

göstərir. Dünya iqtisadiyyatının qloballaĢması məktəbdə təhsil kursuna daxil 

olan subyektlərin qloballaĢmasına xüsusi diqqət yetirir. Həm də dünyanın 

müxtəlif qurumları və təĢkilatları ilə tədqiqat və tədris sahəsində yeni əmək-

daĢlıq imkanları yaradır [2]. 

QloballaĢma, kiçik, yerli icmaların görkəmli bir struktur formasına 

gətirib çıxara biləcəyi bir dövrdə paradoksal olaraq hansısa bir rəqabətin 

əsasını dəyiĢdirən dünyanın ən güclü qüvvələrindən biridir. Təcrübə qrupları 

təĢkilatların məlumat bazasına qlobal iqtisadiyyatda rəqabət aparmaq üçün 

tələb olunan səlahiyyətləri dərindən qurmaları, bölüĢməsi və tətbiq etməsinə 

mane olurlar [3]. 

Kompüterlərin insan həyatında önəmli bir ünsür halına gəlməsi ilə təhsil-

də istifadə edilməsi də zərurət halına gəlmiĢdir. Kompüterlərin kompleks 

quruluĢu təhsil mühitində istifadə olunan digər təhsil texnologiyalarının da  

istifadəsinə gətirib çıxardı. Bu xüsusiyyətlərdən ötrü kompüterlərin təhsil mü-

hitlərində istifadə edilməsinin təmin etdiyi bir çox fayda var. Bunlar, tələbə-

lərdə öz güvən təmin etməsi, öyrənmə üçün etibarlı bir mühit meydana 

gətirməsi, tələbələrin  fərdi ehtiyaclarını qarĢılaması, uğursuz Ģagirdlərə kömək 

etməsi, yazılarda asan dəyiĢikliklər edə bilməsi, yazı bacarıqlarını inkiĢaf  

etdirməsi, çox zəngin məlumat qaynaqlarına birbaĢa giriĢi, məlumatların yeni 

üsullarla təqdim edilməsi imkanları... Bu faydalarına  görə kompüterlər  təhsil 

təĢkilatlarındakı fəaliyyətlərdə, laboratoriyalarda, inzibati iĢlərdə və dərsdən 

xaric fəaliyyətlərdə fəal olaraq istifadə edilməyə baĢlamıĢ, imtina edilməz bir 

texnologiya halına gəlmiĢdir Kompüterlərin məlumatı toplamaq, saxlamaq, 

təkrar istifadədəki üstünlüyü bu məlumatların paylaĢılması zərurətini yaratmıĢ-

dır. Kompüterləri bir-birinə bağlayan bir kompüter Ģəbəkəsi ilə məlumat 

paylaĢmaq mümkündür. Bu Ģəbəkənin adı internetdir.  

Ġnternetlə, məsafədən öyrənmə təcrübələri yeni və güclü təhsil və ya 

öyrənmə iqtisadiyyatını təĢkil edir. TəĢkilatlar internetlə məsafədən təhsil 

tətbiqlərini baĢlamaq üçün doğru və uyğun sistemləri seçərkən, bu məhsulların  

seçimində son dərəcə yüksək satınalma dəyəri ilə diqqətli olmaq lazımdır. Bu 

baxımdan, qərar qəbul edənlərin məsafədən təhsil sistemlərinin internetlə, 

onların texnoloji, pedaqoji və iqtisadi aspektləri və qiymətləndirmə meyarları 

ilə bağlı məlumatlandırılması faydalı olardı [4]. 

XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində qloballaĢma sözün həqiqi məna-

sında aparıcı anlayıĢa çevrilmiĢdir. QloballaĢma termini etimoloji cəhətdən 

latın termini olan ―qlobus‖ - yəni yer kürəsi sözü ilə əlaqədardır. Bu və ya 

digər proseslərin ümumi-planetar xarakter daĢıdığını ifadə etdiyini göstərir [5]. 
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Elmi ədəbiyyatlarda XX əsrin ikinci yarısından sonra dünya miqyasında baĢ 

verən fundamental prosesləri izah etmək üçün "qloballaĢma" terminindən ilk 

dəfə 1967-ci  ildə istifadə edildiyi bildirilir. Müasir anlamda termin kimi isə 

"qloballaĢma" 1980-ci illərin ortalarında dövriyyəyə buraxılmıĢ və intellektual 

elita tərəfindən qəbul olunmuĢdur.  

QloballaĢma termininin meydana gəlməsini daha çox professor Teodor 

Levitin adı ilə bağlayırlar. O,1983-cü ildə "Harvard biznes revyu" jurnalında 

çap etdirdiyi "Bazarların qloballaĢması" məqaləsində bu terminlə transmilli 

korporasiyaların istehsal etdiyi ayrı-ayrı məhsulların bir-birinə qovuĢması 

fenomenini ifadə etmiĢdir. "QloballaĢma" anlayıĢının akademik status alaraq 

geniĢ yayılmasında amerikalı sosioloq R.Robertsonun rolu xüsusi qeyd olunur. 

O,1985-ci ildə qloballaĢmanın Ģərhini vermiĢ, 1992-ci ildə ayrıca bir kitabda 

öz konsepsiyasının əsaslarını qeyd etmiĢdir. Yapon alimi K.Omaye 1990-cı 

ildə çap etdirdiyi ―Sərhədsiz dünya‖ əsərində qloballaĢma anlayıĢının hər 

tərəfli izahını verməyə çalıĢmıĢdır. M.Uters qloballaĢmanı sosial proses kimi 

qiymətləndirmiĢdir [6].  

QloballaĢmanın ilk dəqiq iĢlənmiĢ nəzəri modelləri 1980-1990-cı illərdə 

ortaya qoyulmuĢdur. Azərbaycan alimlərindən akademik R.Mehdiyev, 

professorlar A.ġükürov, S.Xəlilov və RövĢən Mustafayev qloballaĢmanın 

müxtəlif aspektlərinə dair tədqiqat əsərləri yazmıĢdır.  

Təhsil və təlimlər getdikcə satılan bir əmtəə halına gəlir. Ümumdünya 

Ticarət TəĢkilatı (ÜTT) bu istiqamətdə vacibli qərarlar qəbul edərkən, təhsil 

hər gün daha ixtisaslaĢmıĢ hala gəlir. Buna görə, vətəndaĢlar arasında 

bərabərlik hər gün pozulur və bu boĢluq artır. QloballaĢma prosesində təhsil 

sektoru bazar mexanizminin bir hissəsi olmuĢdur və təhsil bir çox xidmətlər 

kimi ticarət halına  gəlmiĢdir. Bundan əlavə, tədris planları iqtisadiyyatın 

ehtiyac və ideallarına uyğun olaraq təĢkil edilir. ÜTT-nin təĢəbbüsü həm 

ənənəvi təhsil və təlim sisteminə, həm də təhsilin milli və institusional 

nəzarətinə qarĢı böyük təhlükə yaradır. Ġnternet və qloballaĢma xüsusilə kiçik 

və yoxsul ölkələrdə təhsil və təhsil müəssisələri və akademik qurumlar üçün 

ciddi problemlər yaradır. Mərkəzin və ətrafındakı yeni formasiya mərkəzin 

içərisində olanları daha da gücləndirməyə gətirib çıxarır. Beləliklə, bərabərsiz-

lik daha da artır. Microsoft, Apple və Bezeri  Ģirkətlərinin  məlumat və məlu-

mat bazarı məhsulları və informasiya texnologiyalarını idarə etmək, kiçik və 

yoxsul ölkələrin qloballaĢmıĢ dünyada  müstəqil monopoliya yaratmaq və 

rəqabət qabiliyyətini azaldır. 
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РЕЗЮМЕ 

НИГЯР НАГИЕВА 

СУЩНОСТЬ  ФЕНОМЕНА  ГЛОБАЛИЗАЦИИ  В СЕКТОРЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

В  статье  исследуются  вопросы  о разности  технологических  фо-

рм  по  классификации  их путей   проводки.  Интернет, путешествие, ме-

диа, научные и технические семинары и  другие  каналы  общения  спосо-

бствуют  передаче  знаний  в области   глобализации   значительно  быс-

трее, чем  ранее.  Но  это не  предусматривает  автоматическое  присвое-

ние  технологических  новшеств  развитых  стран. Наоборот,  это  техно-

логия  опирается   на  те  реформы,  которые  проводятся  в  развитых  и  

развивающихся странах. 

Ключевые слова: глобализация, образование, Интернет, информа-

ция, сеть. 
 

SUMMARY 

NIGAR NAGIYEVA 

THE ESSENCE OF THE PHENOMENON OF GLOBALIZATION IN 

THE EDUCATION SECTOR 
On the basis of a categorisation of ways in which the generated 

knowledge is transmitted, this paper explores the impact of the different forms 

of the globalisation of technology on developing countries. Through travelling, 

media, scientific and technical workshops, Internet and many other 

communication channels, globalisation allows the transmission of knowledge 

at a much greater pace than in the  past. However, this does not automatically 

imply that developing countries succeed to benefit from  technological 

advances. On the contrary, this will strongly rely on the nature of the 

technology and of  the policies implemented in both advanced and developing 

countries. 

Key  words: globalization, education, internet, information, networking. 
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ĠNTERNETDƏ AXTARIġ SĠSTEMLƏRI 

 

Məqalədə internetin yaranması haqqında qısaca məlumat verilmiĢ, axta-

rıĢ sisteminin nə olduğu izah edilmiĢdir. Ġnternetdə axtarıĢ sistemləri sadalan-

mıĢdır. Həmçinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra axtarıĢ sistemləri 

nəzərdən keçirilmiĢdir. Hər bir axtarıĢ sisteminin özəlliyi izah edilmiĢdir. 

Açar sözlər: internet, internet Ģəbəkəsi, axtarıĢ sistemləri, informasiya, 

axtarıĢ üsulları. 

 

Əvvəlcə internetdə axtarıĢ sistemlərinə keçməzdən əvvəl internet 

anlayıĢının nə olduğuna baxaq. Ġnternet  sözü ən ümumi mənada qlobal 

Ģəbəkədə birləĢdirilmiĢ kompütererlərin məcmusu deməkdir. Faktiki olaraq 

internet bütün dünyada milyonlarla kompüter, proqram, informasiya bazaları, 

fayllar və əlbəttə ki, insanlar arasında əlaqə yaradan Ģəbəkələrdən ibarət 

Ģəbəkədir.  

1969-cu ildə ABġ Müdafiə Nazirliyinin Perspektiv AraĢdırmalar Agent-

liyi yeni texnologiya əsasında ilk kompüterer Ģəbəkəsini qurmağa baĢladı. Ġlk 

əvvəl agentliyin Ģəbəkəsi (ARPA Network, ARPANET) ABġ ərazisində 

yerləĢən yalnız dörd superkompütereri birləĢdirdiyi halda, 70-ci illərin ortasına 

kimi o, qarĢılıqlı əlaqədə olan Ģəbəkələrin "ümumdünya birliyi" səviyyəsinə 

qədər geniĢləndi. Sonradan "Ġnternet Ģəbəkəsi" adını almıĢ bu nəhəng müxtəlif 

cinsli toplum, hər Ģeydən əvvəl təhsil və elmi-tədqiqat müəssisələrinin öz lokal 

Ģəbəkələrini ARPANET-ə qoĢması nəticəsində əmələ gəlmiĢdi. Çox vaxt  

internet termininə sinonim kimi WWW (World Wide Web - ingiliscə Dünya 

Hörümçək Toru) termini iĢlədilir. Həqiqətdə isə bu sözlər heç də sinonim 

deyil. [1].  

AxtarıĢ sistemləri bir çox hallarda internetə giriĢin baĢlanğıc nöqtələri 

olur. Demək olar ki, axtardığımız saytı da tapmaq üçün ilk öncə axtarıĢ 

sistemlərinə baĢ çəkirik. Buna görə də axtarıĢ saytlarından birisi ya ev səhifəsi, 

ya da susmaya görə axtarıĢ sistemi kimi seçilir ki, yanlıĢ yazılmıĢ URL sonu-

cunda verilmiĢ saytlardan seçim etmək mümkün olsun. Bu axtarıĢ sistemləri 

daxil edilmiĢ sözə görə axtarıĢı öncədən yaratmıĢ olduğu bazasında aparır. 

Deməli, hansı axtarıĢ sisteminin bazası geniĢ olarsa, axtarılan nəticəni həmin 

saytdan almaq ehtimalı daha yüksək olacaqdır. Bundan baĢqa sistemlərin 

iĢləmə prinsipləri də çox önəmlidir. [2]  

AxtarıĢ sistemləri nədir? Ġnternetin nəhəng məlumat bazası hər saniyə 

yeni xəbərlərlə zənginləĢir. Ġnternet geniĢləndikcə bu Ģəbəkə vasitəsilə dünya-

mailto:h.necefov@nu.edu.az
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nın istənilən nöqtəsində yaĢayan insanlarla virtual ünsiyyət qurmaq, məktub-

laĢmaq, online rejimində keçirilən müxtəlif forumlarda iĢtirak etmək, kitab, 

jur00nal və qəzetlərin elektron versiyalarını oxumaq, alıĢ-veriĢ etmək, radio 

dinləmək, televiziya veriliĢlərinə tamaĢa etmək, gündəlik hadisələr haqqında 

operativ məlumatlar almaq mümkündür. Bu xidmətləri əldə etmək üçün 

insanlar ilk növbədə internetdəki axtarıĢ sistemlərindən istifadə edirlər. 

Ġnternet Ģəbəkəsində informasiyanın sürətli artması Ģəbəkədə lazım olan infor-

masiyanın axtarıĢını çətinləĢdirir. Ekspertlərin dediyinə görə internetlə ötürü-

lən informasiyanın həcmi hər yarım ildə iki dəfə artır. Hər gün milyonlarla 

yeni sənədlər yaranır və axtarıĢ sistemləri olmasa onların internetdə axtarıĢı 

mümkün olmazdı. Qlobal Ģəbəkədə milyardlarla informasiya resursları içəri-

sində asanlıqla lazım olanı seçə bilən axtarıĢ sistemlərinə tələbat artmaqdadır. 

Ġnternetdə müasir axtarıĢ sistemləri fəaliyyət göstərir. Hələ bir-neçə il bundan 

öncə belə bir fikir var idi ki, "Ġnternetdə hər Ģey var, lakin lazım olanı tapmaq 

mümkün deyil". Lakin informasiya kataloqlarının, axtarıĢ sistemlərinin və 

axtarıĢ proqramlarının yaranması ilə vəziyyət dəyiĢmiĢdir. Ġndi çox zaman 

lazım olan informasiyanı internetdən tapmaq daha tez olur, nəinki masa 

üzərindəki kitabdan və daha asan baĢa gəlir. Ġnternetdə informasiya axtarıĢı – 

Ġnternet mühitində yığılmıĢ sənədlər çoxluğu içində istifadəçinin əldə etməyə 

çalıĢdığı və bunun üçün daxil etdiyi xüsusi informasiya sorğusuna uyğun gələn 

faktlar və məlumatların axtarıĢı prosesidir. Problem ondadır ki, internet 

mühitindəki veb-saytlar və səhifələr xaotik yerləĢir və yüz milyonlarla veb-

saytın hamısını nəzərdən keçirmək qeyri-mümkündür. AxtarıĢ sistemi (Web 

search engine) və ya informasiya-axtarıĢ sistemi (Information retrieval system) 

– Ġnternet Ģəbəkəsində soruĢulan informasiyanın axtarıĢı, toplanması və 

sistemləĢdirilməsi əməliyyatlarını yerinə yetirən portaldır. [3] 

Bu gün internetdə aĢağıdakı məĢhur informasiya axtarıĢ sistemləri mü-

vəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərirlər:  

 Google (http://www.google.com, http://www.google.ru, http://www.google.az 

və s.);  

 Baidu (http://www.baidu.com);  

 Yahoo (http://www.yahoo.com); 

 Yandex (http://www.yandex.ru);  

 Bing (http://www.bing.com);  

 AltaVista (http://www.altavista.com);  

  Lycos (http://www.lycos.com);  

  HotBot (http://www.hotbot.com);  

  Rambler (http://www.rambler.ru);  

  Aport (http://www.aport.ru);  

  Stars (http://www.stars.ru) v.s. [4] 

 AxtarıĢ sistemlərindən bəzilərinə qısaca nəzər salaq: 

  Google – digər sistemlərdən fərqli axtarıĢ alqoritmindən istifadə edir, 

çox sadə interfeysə və yüksək relevantlıq dərəcəsi ilə ölçülən yaxĢı axtarıĢ 

nəticələrinə malikdir. AxtarıĢ zamanı sorğunun axtarıĢ sürətinin sənədin axtarıĢ 

http://www.stars.ru/
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sürətinə tam daxil olması ilə yanaĢı sənədə digər serverlərdən edilən istinadla-

rın sayı da nəzərə alınır. Ġstinadların sayı çox olan sənədlərə üstünlük verilir və 

onlar axtarıĢ nəticələrinin siyahısının lap əvvəlində təqdim edilir.  

Google  sisteminin maraqlı xüsusiyyətlərindən biri də onun interfeysində 

ənənəvi axtarıĢ mexanizmini iĢə salan ―GOOGLE Search‖ düyməsi ilə yanaĢı 

sorğuya maksimal cavab verən sayta müraciət etmək üçün ―I am Feeling 

Lucky‖ düyməsinin də nəzərə alınmasıdır. Google-də müxtəlif dillərdə, o cüm-

lədən, rus, azərbaycan dillərində axtarıĢ aparmaq imkanı var. Xəbərlər qrupla-

rında da axtarıĢ aparmaq mümkündür. 

Bütün bu deyilənlər Google sistemini məĢhurlaĢdırmıĢ və son 3 ildə 

axtarıĢ sistemləri arasında ən məĢhur etmiĢdir. Hazırda Google sistemində 3 

milyarda qədər indekslənmiĢ WEB səhifə əhatə edilmiĢdir. 

Yahoo-  internetdə istifadə edilən ilk axtarıĢ sistemlərindən biridir. Ha-

zırda Yahoo bir sıra informasiya-axtarıĢ vasitələri istehsalçıları ilə əməkdaĢlıq 

edir və onun müxtəlif serverlərində müxtəlif proqram təminatından istifadə 

edilir. Yahoo-ya tematik kataloq kimi də baxmaq olar çünki, onun tematik ka-

taloqu ən böyük həcmə malikdir və hazırda kataloqda milyondan çox səhifənin 

və saytın ünvanları toplanıb. Hazırda Yahoo ən böyük kataloq olmaqla yanaĢı 

ən çox müraciət olunan sistemdir. Hər ay Yahoo-ya 40 milyondan çox insan 

müraciət edir. Yahoo ssiteminin informasiya axtarıĢ dili kifayət qədər sadədir. 

Daxil edilən sözlər boĢluqla ayrılır.  

Directiht - axtarıĢ sistemləri ailəsində həm sadə həm də güclü sistem he-

sab olunur. Onun sadəliyi ənənəvi axtarıĢ sistemlərində olduğu kimi, açar söz-

lərlə axtarıĢın aparılması, sadə və aydın interfeysə malik olması ilə təyin 

olunur. 

Rambler – çoxlu sayda axtarıĢ servislərinə, o cümlədən: ―Rambler top 

100‖  reytinqi müxtəlif mövzulara aid kataloqlar, faylların axtarıĢı, müxtəlif 

suallar üzrə arayıĢ sistemi və s. malik olan çoxfunksiyalı sistemdir. Ramblerin 

bir çox serverləri ayrıca axtarıĢ serverləri kimi də istifadə edilir. 

Altavista - ən böyük axtarıĢ portallarından biri olub, təqdim etdiyi ser-

verlərin sayına görə axtarıĢ sistemləri arasında liderlik edir, 30-a qədər dildə 

(rus və türk dilləri də daxil olmaqla) informasiya axtarıĢı apara və tapılan 

sənədləri lazımi dilə çevirə bilir. Bu sistem yazıldığı dildən asılı olmayaraq 

bütün WEB səhifələrini indeksləyir. Onun indeks bazasında 500 000 000 –dan 

çox səhifənin indeksi toplanıb. 

Yandex – rus axtarıĢ sistemləri arasında ən məĢhur, indeks bazası ən 

böyük və axtarıĢ imkanları ən yaxĢı olan sistem hesab olunur. Onun indeks 

bazasında təkcə Rusiya saytları deyil MDB ölkələrinin və digər ölkələrin də 

saytları əhatə olunur. [5] 

Biz internetdə axtarıĢ sistemləri barədə ümumi məlumat verdik. Bəs 

Azərbaycanda hansı axtarıĢ sistemləri var? Artıq güclü axtarıĢ proqramlarının 

Azərbaycan versiyaları da hazırlanıb. Azərbaycan Ġnternetinin özünəməxsus 

azərbaycandilli axtarıĢ sistemləri təəssüf ki, hələ bir o qədər də inkiĢaf 

etməyib. Ümid etmək olar ki, Azərbaycan Ġnterneti inkiĢaf etdikcə milli axtarıĢ 
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serverlərimiz də güclü axtarıĢ maĢınlarına çevriləcəkdir. Nəzər salsaq görərik 

ki, ölkəmizdə də bir çox internet axtarıĢ sistemləri vardır. Bunlardan geniĢ 

Ģəkildə istifadə etmək imkanına qadirik. Bunlara nümunə kimi  aĢağıdakıları 

göstərmək olar: 

 www.google.az                          

(Google axtarıĢ sisteminin Azərbaycan versiyası) 

http://mektebli.president.az (Azərbaycan Prezidentinin məktəblilər üçün 

internet səhifəsi) 

www.dilmanc.az                        (Dilmanc) 

www.yumroo.az                        (Azərbaycan dili axtarıĢ sistemi) 

www.navigator.az                     (Milli internet resursları üzrə axtarıĢ sistemi) 

www.azerweb.com                    (AzərWeb) 

www.resources.net.az             (Azərbaycan internet linkləri (keçidləri)) 

www.science.gov.az               (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası) 

www.elm.az                            (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası) 

www.edu.gov.az                     (Təhsil Nazirliyi)  

www.abituriyent.az                (Abituriyent) 

http://gencler.az                    (Gənclər üçün portal)      və s.           

Bu axtarıĢ sistemlərindən istifadə edərək lazım olan məlumatları sürətli 

və qısa zaman ərzində internetdən götürə bilərik. Yuxarıda sadaladığımız 

Azərbaycanda olan internet axtarıĢ sistemlərindən bir qismidir. Bu siyahını 

daha da geniĢləndirmək olar. [6] 
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ В ИНТЕРНЕТЕ  

В статье дается краткий обзор происхождения Интернета и 

объясняется, что такое поисковая система. Были перечислены поисковые 

системы  в Интернете. А так же были проанализированы ряд поисковых 

систем функционирующих в Азербайджан. Объясняется особенность 

каждой поисковой системы. 
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SUMMARY 

HASAN  NAJAFOV 

INTERNET SEARCH SYSTEMS 

The article gives a brief overview of the origin of the Internet and 

explains what a search system is. There were listed search systems on the 

Internet. The search systems fuctioning in Azerbaijan have been analyzed as 

well. The peculiarities  of each search system is explained.  

Key words: internet, internet network, search systems, about searches, 

information  

 

 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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Ġyirminci əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatının hərtərəfli 

Ģəkildə öyrənilməsi sahəsində indiyədək çoxsaylı fundamental tədqiqatların 

aparılması danılmaz həqiqətdir. Ədəbi-elmi fikirimiz son vaxtlarda da bu sa-

hədə ciddi uğurlara imza atmaqdadır. Filologiya üzrə elmlər doktoru, profes-

sor, əməkdar elm xadimi  Hüseyn HəĢimlinin yeni kitabları da bu baxımdan 

əhəmiyyətli olmaqla, əhatəli, sistemli Ģəkildə araĢdırılmamıĢ bəzi səhifələrə 

diqqət yetirilməsi ilə səciyyələnir.  

Kitablardan ikisi yüz illiyi geniĢ qeyd olunan Azərbaycan Xalq Cümhu-

riyyəti dövrünün ədəbi-mədəni mühitinə həsr edilmiĢdir. ƏdəbiyyatĢünas 

alimin ―Elm və təhsil‖ nəĢriyyatında çapdan çıxmıĢ ―ġeypur‖ jurnalı və ədəbi-

tarixi həqiqətlər‖ adlı monoqrafiyasında 1918/1919-cu illərdə Bakıda nəĢr 

olunmuĢ ―ġeypur‖ jurnalı hərtərəfli Ģəkildə araĢdırılır. Təkcə Cümhuriyyət 

dövründə deyil, bütövlükdə Azərbaycan satirik mətbuatı tarixində önəmli yer 

tutan, lakin sovet dövründə ―əksinqilabi mahiyyət daĢıyan, burjua-mülkədar  

hökmranlığını müdafiə edən ―gülgü‖ jurnalı‖ sayılaraq tədqiqata cəlb olunma-

yan ―ġeypur‖ jurnalına son vaxtlarda maraq və diqqət artmıĢdır ki, bu sahədə 

prof. H.HəĢimli daha mühüm iĢlər görmüĢdür. O, bu jurnal barədə çoxsaylı 

məqalələr yazmaqla yanaĢı, dərginin bütün saylarını transliterasiya edərək çapa 

hazırlamıĢ, 2014-cü ildə kitab Ģəklində nəĢr etdirmiĢdir. Elə həmin il alimin 

―Məmmədəli Sidqi və ―ġeypur‖ jurnalı‖ adlı kitabı da iĢıq üzü görmüĢdür. 

Nəhayət, uzunmüddətli axtarıĢların nəticəsi kimi ―ġeypur‖ jurnalı və ədəbi-

tarixi həqiqətlər‖ monoqrafiyası  ortaya çıxmıĢdır. 

GiriĢ, üç fəsil, nəticə və istinad olunmuĢ qaynaqların siyahısından ibarət 

168 səhifəlik monoqrafiyanın ilk fəsli ―ġeypur‖ jurnalının nəĢri tarixi və əsas 

yazarları‖ adlanır. Bu fəsildə Bakıda məĢhur maarifçi ədib Məhəmməd Tağı 

Sidqinin oğlu, tanınmıĢ publisist Məmmədəli Sidqinin müdirliyi (redaktorlu-

ğu), istedadlı qələm sahibi Səməd Mənsurun naĢirliyi ilə dərc olunan ―ġeypur‖ 

haqqında indiyədək söylənilmiĢ müfəssəl fikirlərə nəzər salınmıĢ, sonra isə 

jurnalın  nəĢr tarixi ilə bağlı bir sıra məsələlər aydınlaĢdırılmıĢdır. Bəzi alimlər 

fərqli mülahizələr söyləsələr də, monoqrafiyada  dəqiqləĢdirilir ki, ‖ġeypur‖  

jurnalının cəmi 14 sayı çıxmıĢdır, onlardan 11-i 1918-ci ilə, 3-ü isə 1919-cu ilə 
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aiddir. Jurnalın ilk sayı 5 oktyabr 1918-ci ildə, son sayı isə 18 yanvar 1919-cu 

ildə iĢıq üzü görmüĢdür. Tədqiqatçı nəzərə çatdırır ki, ―ġeypur‖ jurnalının 

səhifələrində müxtəlif gizli imzalarla çoxsaylı poeziya və publisistika nümunə-

ləri, həmçinin imzasız verilmiĢ satirik elanlar, xəbərlər, teleqramlar, lüğətlər 

yer almıĢdır. Monoqrafiya müəllifinin ümumiləĢdirdiyi kimi, jurnalda rast 

gəlinən imzalar bunlardır: ġeypur, PampuĢalı, Kənarçı PampuĢalı, Qarınqulu, 

Günahkar,Yaftım, Culik, Xəbərçiniz Hacı Badamalı, Müxbiriniz Mömin çinov-

nik, Hərbi müxbiriniz Hacı Gülabdan, Müxbiriniz Qarapapaq, Həzrət, Dağlı-

zadə, Qoçu Mauzerzadə, Bakılı, Sərgərdan, Dostun Qarınqulu, Dərdmənd, 

Mürtəd, Mömin çinovnik, Qozqurab bəy, Dağlı, Lağlağı, TəəssübkeĢ, Hatif, 

Dəyənək, Sırtıq, Diplomatüddövlə, Mərqub, Düzəldən, Dilfərib, Öz arkadaĢı, 

Özcəyizim, Yaftımalı, Müsafir, Bir naxoĢ, Teatrçı, Əli hər yerdən üzülmüĢ, 

Diplomat, Özciyəzim, Sabiq spekulyant, Müxlisiniz Dərdmənd, Aktyor, Nağılçı, 

Köhnə qıyıq, Hərbi müxbir, Bakı modaçısı, Azərbaycanlı, Sahir bəy, Müxlisiniz 

Fısdırıq, Hacı leylək, Biz, Hərdənbirçi,  Bezçi, Tacir, Cingirov. 

Jurnaldakı imzalardan bəziləri barədə ədəbiyyatĢünaslıqda mübahisəsiz, 

dürüst qənəatlər vardır (PampuĢalı, Kənarçı  PampuĢalı – Səməd Mənsur; 

Dağlı, Dağlızadə - Cəfər Cabbarlı və s.). Bunları xatırladan monoqrafiya 

müəllifi  digər psevdonimlərin bir çoxunun kimə məxsusluğu haqqında geniĢ, 

əhatəli tədqiqat yolu ilə xeyli dəqiqləĢdirmələr aparmıĢ, nəticədə dərgidə daha 

tez-tez rast gəlinən imzaların əsas qisminin sahiblərini müəyyənləĢdirmiĢdir. 

Beləliklə, yəqinləĢdirilir ki,  ―ġeypur‖da Məmmədəli  Sidqi, Səməd Mənsur, 

Salman Mümtaz, Cəfər Cabbarlı, Əliabbas Müznib, Əmin Abid, BalaqardaĢ 

MürĢüd, Məmmədəli Nasir, Hacı Ġbrahim Qasımov, Mirzə Məmməd Axundov, 

Həsən Ġxfa Əlizadə, Mirhəsən  Münsif  və digərləri əsərlər dərc etdirmiĢlər. 

Təsəvvür əyaniliyi naminə təkcə bir faktı xatırladaq ki, vaxtı ilə Ģair-tədqiqatçı 

Əliabbas Müznibin Səməd Mənsura aid etdiyi ―Mömin çinovnik‖ imzası 

ətrafında geniĢ araĢdırma aparan, çoxsaylı mənbələrə üz tutan alim müvafiq 

faktlara istinadən  dəqiqləĢdirir ki, ―ġeypur‖da bu imza ilə S.Mənsur yox, 

Salman Mümtaz çıxıĢ etmiĢdir. Tədqiqatçının bu məqamda istinad etdiyi ən 

tutarlı qaynaq isə  S.Mümtazın arxivində saxlanılan  ―Öz Ģeirlərimin mətlələri‖ 

adlı iki vərəqlik bir materialdır. Tədqiqatçı erudisiyasından və ciddiyyətindən 

soraq verən belə məqamlar monoqrafiyada çoxdur.  

Monoqrafiyanın ikinci fəsli ―Azərbaycan satirik poeziyasının inkiĢafında 

―ġeypur‖ jurnalının rolu‖,  üçüncü fəsli isə  ―ġeypur‖ jurnalında satirik public-

sistika‖ adlanır. Bu fəsillərdə ―ġeypur‖ jurnalında ən çox əsər dərc etdirən Sə-

məd Mənsurun,  eləcə də digər çoxsaylı müəlliflərin müxtəlif imzalarla oxucu-

lara çatdırılmıĢ Ģeirləri və felyetonları satirik ədəbiyyatımızın inkiĢaf problem-

ləri kontekstində ədəbiyyatĢünaslığımızda ilk dəfə sistemli Ģəkildə araĢdırılır, 

onların ideya-bədii xüsusiyyətləri dəyərləndirilir. ƏdəbiyyatĢünasın haqlı qə-

naətinə görə, ictimai-siyasi hadisə və proseslərə aydın mövqedən münasibət 

bildirən jurnal Vətən və xalq taleyi üçün xüsusi önəm daĢıyan məsələlərə həs-

saslıqla yanaĢır, milli mənafelərin ardıcıl müdafiəçisi kimi çıxıĢ edir, bu yolda 

heç nədən çəkinmir, qətiyyətli mövqe ortaya qoyurdu. Xüsusən Azərbaycanı 
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yenidən ələ keçirməyə can atan bolĢeviklərin əsl siması, onlara və digər hava-

darlarına arxalanan ermənilərin fitnəkar əməlləri, ölkəmizə əsassız torpaq id-

diaları, 1918-ci ilin martında soydaĢlarımıza qarĢı törətdikləri qanlı qırğınlar  

―ġeypur‖ jurnalının səhifələrində tutarlı faktlar, əhatəli təhlillər vasitəsilə gah 

ciddi, gah da satirik tərzdə öz ifadəsini tapırdı.  

Monoqrafiya müəllifi yazır ki, jurnaldakı əsərlərin tematika və prob-

lematikası çox geniĢ idi. Bunlarda məiĢətdəki nöqsanlardan tutmuĢ aktual bey-

nəlxalq və milli məsələlərə qədər ən müxtəlif problemlər özünün müvafiq tə-

cəssümünü tapmıĢdır. Vətən və xalq taleyi, bolĢevik-daĢnak fitnəkarlığına qar-

Ģı mübarizəyə çağırıĢ, istiqlalın möhkəmləndirilməsi uğrunda mücadilə, hərbi 

quruculuq, siyasi idarəçilik, iqtisadi tərəqqi, ana dilinin saflığı, mətbuat azad-

lığı, ziyalı və xalq kimi ümdə məsələlər ―ġeypur‖dakı poeziya və publisistika 

nümunələrinin əksəriyyətində qabarıqdır. ―ġeypur‖çular yeri gələndə yüksək 

dövlət postlarında çalıĢan məmurlara da tənqidi münasibət bildirməkdən çəkin-

mirdilər.  

 ―ġeypur‖ jurnalında verilmiĢ çoxsaylı poeziya və publisistika nümunələ-

ri sənətkarlıq baxımından da tədqiqata cəlb olunmuĢdur. Nəzərə çatdırılır ki, 

Ģairlər bir sıra satiralarında  klassik lirikanın  qəzəl, müstəzad, müsəddəs və di-

gər janrlarının formal əlamətlərinə istinad etmiĢ, belə nümunələrdə klassik 

janrın poetik etalonları daxilində satirik mövzunu əks etdirmək təĢəbbüsləri 

uğurla nəticələnmiĢdir. Satirik ədəbiyyat üçün xarakterik olan sınanmıĢ üsul-

dan-mənfi obrazın öz dili ilə ifĢasından da ―ġeypur‖çular məharətlə istifadə 

etmiĢlər. Onların əsərlərindəki monoloq və dialoqlar, satirik-yumoristik təfsir 

də bədii qayənin təcəssümündə önəmli rol oynayır. ĠĢlədilən bədii təsvir və 

ifadə vasitələri də  orijinallığı, mövzunun ovqatına uyğunluğu ilə razılıq doğu-

rur, ümumiləĢdirmə və tipikləĢdirmənin səviyyəsi də diqqəti çəkir. 

Bütövlükdə haqqında danıĢılan monoqrafiya Cümhuriyyət dövründə nəĢr 

olunmuĢ ―ġeypur‖ jurnalı barədə dolğun elmi təəssürat yaradır. 

Hüseyn HəĢimlinin digər kitabı ―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti döv-

ründə satirik poeziya‖ adlanır. Müəllif  bildirir ki, həmin dövrün ədəbiyyatın-

dakı lirik Ģeirlər geniĢ araĢdırıldığı halda, satirik poeziya nümunələrinə o qədər 

də diqqət yetirilməyib. Halbuki Cümhuriyyət illərində satirik Ģeirlər qələmə 

alan Ģairlərin əksəriyyəti istiqlala ürəkdən bağlı olan, müstəqilliyin möhkəm-

lənməsi üçün yazıb-yaradan milli ruhlu ədiblər idi. ġairlər yeni qazanılmıĢ 

müstəqilliyi alqıĢlayıb ilhamla tərənnüm etdikləri kimi, müstəqilliyimizə 

qənim kəsilən xarici qüvvələrə, həmçinin istiqlal yollarında qarĢıya çıxan müx-

təlif maneələrə də tənqidi münasibət bildirərək onların aradan qaldırılmasının 

vacibliyinə diqqət yönəldirdilər.  

Kitabda əvvəlcə 1918/1920-ci illərin satirik poeziyasında müĢahidə edi-

lən baĢlıca tendensiyalara nəzər salınmıĢ, sonra isə həmin dövrün ədəbiyyatın-

da mühüm xidmətlər göstərmiĢ C. Cabbarlı, S.Mənsur, S. Mümtaz, Ə. Müznib, 

Ə.Abid, B. Abbaszadə, Ə. Qəmküsar, H. S. Səyyah, H. K. Sanılı, B.MürĢid, 

M. Yusifzadə (Münsif) və digərlərinin satirik Ģeirləri əhatəli Ģəkildə təhlilə 

cəlb olunmuĢ, onların ideya-bədii xüsusiyyətləri dəyərləndirilmiĢdir. Bəzi Ģair-
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lərin ayrı-ayrı satirik Ģeirlərində ötəri Ģəkildə də olsa nəzərə çarpan məhdud, 

birtərəfli məqamların aydınlaĢdırılaraq obyektiv qiymətləndirilməsi də razılıq 

doğurur. Tədqiqat həm o illərin satirik mətbuat orqanlarındakı müvafiq mate-

riallar, həm də nəĢr olunmuĢ müxtəlif kitablardakı Ģeirlər əsasında aparılmıĢ-

dır. 

Professor Hüseyn HəĢimlinin ―Elm və təhsil‖ nəĢriyyatında yenicə çap-

dan çıxmıĢ ―Bir tərcümənin taleyi‖ kitabı da araĢdırma mövzusuna konkret 

ədəbi faktlar və materiallar  əsasında yeni elmi baxıĢın  dolğunluğu və dürüst-

lüyü ilə diqqəti çəkir. Bu kitabda Azərbaycan bədii tərcümə sənətində xüsusi 

mövqeyi və mühüm xidmətləri olan Abbas Səhhətin məĢhur rus ədibi  

M.Y.Lermontovun ―Mtsıri‖ poemasından etdiyi tərcümənin tarixinə və vari-

antlarına nəzər salınır.  

Bəllidir ki, Lermontovun həmin əsərini A.Səhhət dilimizə iki dəfə çevir-

miĢdir. Belə ki, o, ―Mtsıri‖dən  bir parça‖nın tərcüməsini birinci dəfə məĢhur 

maarifçi M.Mahmudbəyovla birlikdə hazırladığı ―Yeni məktəb‖ dərsliyində 

1909-cu ildə çap etdirmiĢdir. Bu ilk variant A.Səhhətin ―Əsərləri‖nin 1950-ci 

il nəĢrində də verilib. Tədqiqatçı diqqətə çatdırır ki, ―Mtsıri‖ tərcüməsinin 

―Yeni məktəb‖ dərsliyindəki ilk variantında  mənzum hissə qısa və natamam-

dır. Mtsırinin monastrdan qaçandan sonra üç gün ərzində baĢına gələn əhva-

latlar, vəhĢi heyvanla vuruĢu və s. hissələr ilk variantda tərcümə olunmamıĢdır. 

Bunları nəzərə alan Abbas Səhhət ―Mtsıri‖dən bir parça‖ tərcüməsinin 

üzərində təkrarən iĢləmiĢ, müxtəlif misraları yenidən çevirmiĢ, ilk variantda 

olmayan bır sıra hissələri (yuxarıda sadalanan bölümləri və s.) də tərcümə 

etmiĢdir. Əsərin baĢ surətinin azadlıq yanğısı, vətən sevgisi tərcümənin yeni 

variantında daha mükəmməl və əhatəli verilmiĢdir. Doğrudur, ikinci variantda 

da müəyyən parçalar, o cümlədən ilk bölümlər mənzum tərcümədə yer alma-

mıĢ, həmin hissələrin qısa məzmunu nəsrlə verilmiĢdir. Lakin bütövlükdə 

ikinci variant daha bitkin, dolğun, bədii cəhətdən mükəmməldir. A.Səhhətin 

―Mtsıri‖dən bir parça‖ tərcüməsinin ikinci, yəni  təkmil mətni ilk dəfə  məĢhur 

maarifçi, filoloq Fərhad Ağazadənin 1912-ci ildə Bakıda ―Kaspi‖  mətbəəsində 

nəĢr etdirdiyi ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖  kitabında iĢıq üzü görmüĢdür.  

Qeyd edək ki, H.HəĢimli 2012-ci ildə çapdan çıxmıĢ ―Fərhad Ağaza-

dənin ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndə ədəbi-elmi fikir‖ monoqrafiyasında ―Mtsıri‖ 

tərcüməsinin ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndə və A.Səhhətin ―Əsərləri‖nin müxtəlif 

nəĢrlərində olan variantları arasında ciddi fərqlərin varlığına müfəssəl nəzər 

yetirmiĢ, ilk dəfə olaraq bir sıra müqayisələr və dəqiqləĢdirmələr aparmıĢdır. 

Sonra tədqiqatı geniĢləndirən və dərinləĢdirən alim problemin səbəb və  

mahiyyətini  əhatəli Ģəkildə aydınlaĢdırmıĢ, ―Bir tərcümənin taleyi‖ni ortaya 

çıxarmıĢdır. Müəllif yazır ki, 1920-ci illərdən etibarən müxtəlif vaxtlarda 

A.Səhhətin kitablarında, M.Y.Lermontovun əsərlərinin Azərbaycan dilində 

bəzi nəĢrlərində, ayrı-ayrı dərslik və toplularda ―Mtsıri‖ tərcüməsi dəfələrlə 

çap olunsa da, ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndəki mükəmməl mətnin özü yox, onun 

bir sıra dəyiĢiklik və ixtisarlara məruz qalmıĢ variantı yer almıĢdır. ―Mtsıri‖ 

tərcüməsinin ―Yeni məktəb‖dəki ilk çapı (1909), ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndəki 
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təkmil mətni (1912) və sonrakı nəĢrlərdə verilmiĢ variantı H.HəĢimli tərəfin-

dən müqayisəli tədqiqata cəlb olunmuĢ, müvafiq fərqlər üzə çıxarılmıĢdır. 

Xüsusən A.Səhhət tərcüməsinin ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndəki təkmil variant-

ının üzərində sonralar həyata keçirilmiĢ redaktə iĢi, onun bir sıra misralarda 

məna təhriflərinə yol açması,bəzi beytlərin ixtisarı və s. müəyyənləĢdirilərək 

dəqiqləĢdirmələr aparılmıĢdır.  

Kitabın ―Əlavələr‖ bölməsində Abbas Səhhətin rus Ģairi M.Y.Lermonto-

vun ―Mtsıri‖ poemasından tərcüməsinin 1912-ci ildə ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖n-

də iĢıq üzü görmüĢ orijinal mətninin  o zamandan sonra ilk dəfə olduğu kimi 

ədəbi ictimaiyyətə çatdırılmasının  əhəmiyyətini də  vurğulamaq yerinə düĢər.  

Bütövlükdə  əməkdar elm xadimi, professor Hüseyn HəĢimlinin haqqın-

da danıĢılan yeni kitabları iyirminci əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatı və 

mətbuat tarixinin bəzi səhifələrinə iĢıq salan, bir sıra mübahisəli məsələlərə 

aydınlıq gətirən diqqətəlayiq tədqiqatlar kimi dəyərlidir. 
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MÜƏLLĠFLƏRĠN NƏZƏRĠNƏ 

 

Elmi toplumuza iqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologi-

ya, riyaziyyat 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. Məqalə həmmüəlliflərinin sayının üçdən artıq olması arzuolunmazdır. 

3. Məqalənin keyfiyyətinə, orada göstərilən faktların dəqiqliyinə 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 Azərbaycan dilində, mətnin 

sonunda isə 2 dildə (ingilis və rus dillərində) xülasələri verilir. Ġngilis və rus dillərindəki 

xülasələrdən əvvəl sağ tərəfdə “12”pt ölçüdə məqalə müəllifinin (müəlliflərin) adı və 

soyadı, məqalənin adı isə qalın, böyük hərflərlə yazılır, sonra “12”pt ölçüdə adi hərflərlə 

xülasələrin mətni verilir. Hər xülasənin sonunda 10 sayda sözü keçməməklə açar sözlər 

yazılır. “Açar sözlər” söz birləĢməsi qalın hərflərlə yazılır.   

Xülasələr 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, kafedra rəhbərlərinin razılıq məktubu ilə 

yaxud AMEA-nın həqiqi, müxbir üzvlərinin rəyi ilə birgə  təqdim olunmalıdır. 

Məqalələr, xülasə və açar sözlər WinWord proqramında, yalnız Times New 

Roman Ģriftində yazılaraq kompakt diskdə (CD) və A4 vərəqində təqdim olunmalıdır. 
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