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Məqalədə əvvəlcə SSRĠ-nin dağılması nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatında 

yeni sistemə transformasiyanın zərurəti izah olunmuĢdur. Dərin böhran vəziyyətinə 

düĢmüĢ iqtisadiyyatın dirçəldilməsində xarici investisiyaların rolu əsaslandırılmıĢ, 

qanunçuluğun gücləndirilməsi, xarici kapitala dövlət zəmanətinin verilməsi, neft 

strategiyasının iĢlənib hazırlanması əsas fəaliyyət istiqaməti kimi Ģərh olunmuĢdur. 

1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsinin" bağlanması nəticəsində reallaĢdırılmağa 

baĢlayan "Neft siyasəti" əsasında iqtisadiyyata xarici investisiyaların cəlb olunması o 

dövrdə qəbul edilən ən düzgün qərar kimi qiymətləndirilmiĢdir. Xarici investisiyaların 

cəlb olunması üçün zəruri hüquqi bazanın hazırlanmasının vacibliyi məqalədə öz əksini 

tapmıĢdır. 

Son 24 il ərzində Azərbaycana cəlb edilmiĢ xarici investisiyaların dinamikası 

təhlil edilmiĢ, həmin investisiyaların yaratmıĢ olduğu müsbət meyllərin iqtisadi 

inkiĢafdakı rolu izah olunmuĢdur. Xarici investisiyalar ölkəmizdə dinamik iqtisadi 

inkiĢafın əsas amili kimi əsaslandırılmıĢdır.  

Açar sözlər: xarici investisiya, dinamik inkiĢaf, makroiqtisadi göstəricilər, "neft 

siyasəti", "Açıq qapı" siyasəti, iqtisadi təhlükəsizlik. 

 

SSRİ-nin dağılması nəticəsində Azərbaycan müstəqillik əldə etdi. Müstəqil iqtisa-

di sistem yaratmaq zərurəti ilə qarşılaşan ölkəmizin qarşısında duran ən vacib məsələ 

özünün iqtisadi inkişaf modelinin yaradılması idi. Bu həm ölkənin əldə etdiyi müstəqilli-

yin möhkəmləndirilməsi, həm də davamlı, dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi 

üçün gərəkli idi. 90-cı illərə qədər olan iqtisadi əlaqələrin pozulması, müəssisə və təşki-

latların sürətlə bağlanması, istehsal səviyyəsinin görünməmiş səviyyədə aşğı düşməsi, 

işsizliyin artması, məşğulluq səviyyəsinin aşağı düşməsi, inflyasiyanın hiper səviyyəyə 

çatması, büdcədə vəsaitlərin kəskin çatışmazlığının yaranması və s. ölkə iqtisadiyyatında 

dərin böhran yaratmışdı.  

Ölkənin həm ictimai, həm iqtisadi, həm də sosial sahələrində yeni münasibətlər fo-

nunda transformasiyaya, yenidənqurmaya, institutsional dəyişikliklərə, modernləşməyə 

və s. ciddi ehtiyac var idi. Bu istiqamətlərdə fəaliyyətin təşkil olunması isə külli miqdar-

da vəsaitlər tələb edirdi. Həmin vəsaitlər nə dövlət büdcəsində, nə də ki, müəssisə və təş-

kilatların sərəncamında yox idi. Belə bir şəraitdə ölkənin iqtisadiyyatının yenidən dirçəl-

dilməsi, inkişaf etdirilməsi, dinamik tərəqqi yoluna qoyulması üçün xarici investisiyala-
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ra  ehtiyac yaranmışdı. Xarici investisiyaların cəlb edilə biləcəyi yeganə səhə isə neft 

sənayesi, neft təsərrüfatı səhəsi idi. 

Beynəlxalq aləmdə və regionda çox ciddi təlatümlərin yaşandığı bir dövrdə ölkəyə 

xarici investisiya cəlb etmək heç də asan deyildi. Bir tərəfdən ölkənin özündə olan siyasi 

və iqtisadi vəziyyət ürəkaçan və xarici investorlar üçün uyğun deyildi, digər bir tərəfdən 

isə region ölkələrinin çoxu Azərbaycanın dirçəlməsini istəmirdilər. Belə bir vəziyyətdə 

ölkədə gərginliyin aradan qaldırılması və region ölkələri ilə ortaq məxrəcə gəlinməsi 

vacib şərt idi. (1, səh 16). 

Ölkədə siyasi sabitliyin təmin olunması, qanunçuluğun gücləndirilməsi, xarici 

investisiyaların cəlb olunması üçün uyğun şəraitin yaradılması, xarici kapitala dövlət 

təminatının verilməsi, uğurlu neft strategiyasının işlənib hazırlanması və s. bu kimi çox 

vacib və həlli heç də asan olmayan məsələlər zəruri fəaliyyət istiqamətinə çevrilmişdir. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və gərgin əməyi nəticəsində 

qısa müddətdə bu məsələlər nizama qoyuldu. Onun apardığı siyasət nəticəsində həm re-

gion ölkələrinin, həm də digər xarici ölkələrin və transmilli şirkətlərin Azərbaycana 

yanaşması və münasibətləri dəyişdi. Ölkə daxilində qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi, 

iqtisadiyyatın bərpa olunması, yeni-yeni istehsal sahələrinin yaradılması, məşğulluğun 

səviyyəsinin yüksəldilməsi, özəlləşdirmənin sürətləndirilməsi, iqtisadi inkişafı təmin 

edəcək uzunmüddətli normativ-hüquqi bazanın yaradılması istiqamətində fəaliyyətin 

genişləndirilməsi, kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və s. kimi tədbirlər 

vasitəsilə cəmiyyətin yeni bazar iqtisadiyyatına transformasiyasının təməli qoyuldu. 

Qeyd edilən istiqamətlərdə fəaliyyətin təşkil olunması, genişləndirilməsi və 

dinamik inkişafın təmin edilməsi üçün zəruri olan pul vəsaitlərinin yoxluğu, qıtlığı 

Azərbaycan dövlətini hansı yollarla olursa olsun xarici investisiyaları cəlb etməyə sövq 

edirdi. Məhz bu sahədə dövlət tərəfindən aparılan gərgin fəaliyyət nəticəsində 1994-cü 

ilin sentyabrında Bakı şəhərində "Əsrin müqaviləsi" imzalandı. Bu müqavilə ilə 

Azərbaycan MDB məkanında Qərbin iri neft şirkətləri ilə iri miqyasda saziş imzalayan 

ilk dövlət olaraq Xəzər hövzəsində beynəlxalq əməkdaşlığın təməlini yaratdı. Onun 

əsasında ölkəmizə 10-dan artıq xarici ölkənin 300-dək şirkəti cəlb olundu. Heydər 

Əliyev müqavilənin əhəmiyyətini vurğulayaraq demişdi: "Azərbaycan dövləti 1994-cü 

ildən özünün yeni neft strategiyasını həyata keçirməyə başlayır. 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 ilə ölkəmizdə yeni "Neft strategiyası" 

reallaşmağa başladı. Bu strategiyanın uğurla həyata keçirilməsi məqsədilə ölkədə "Açıq 

qapı" siyasəti elan edildi. Bu siyasət vasitəsi ilə həyata keçirilməli olan strateji məqsəd 

yeni iqtisadi sistemə uğurlu transformasiya, güclü, sarsılmaz dövlətçiliyin qurulması, 

onun siyasi və iqtisadi bünövrəsinin yaradılması, qanunların ali, həlledici gücə malik 

olduğu azad insan cəmiyyətinin yaradılması, əhalinin gündən-günə artan tələbatının 

dolğun şəkildə ödənməsi yolu ilə sosial rifahın fasiləsiz artımını özündə əks etdirən 

dövlət qurmaqdan və s. ibarət idi. Bu parametrləri özündə əks etdirən dövlət, yəni sosial 

rifah dövləti inkişaf etmiş, sosial ədalət təmin olunmuş, hər bir vətəndaşın layiqli həyat 
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şəraiti əldə etməsinə təminat verən hüquqi, demokratik, müasir ictimai siyasi sistemdir 

(2). 

"Əsrin müqaviləsi"nin bağlanmasından sonra xarici investisiyaların cəlb olunması 

ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi məqsədilə həyata keçirilən iqtisadi strategiyanın 

tərkib hissəsinə çevrildi. İnvestisiya siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi məqsədilə 

beynəlxalq tələblərə uyğun olaraq hüquqi baza yaradılmışdır. Bu məqsədlə 15 yanvar 

1992-ci ildə Azərbaycan Prezidentinin 57 saylı fərmanı ilə təsdiq edilən "Xarici 

investisiyaların qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu" və  13 

yanvar 1995-ci il tarixdə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 952 saylı fərmanı 

ilə təsdiq edilən "İnvestisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu" 

qəbul olunmuşdur. Bununla paralel olaraq ölkədə investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması 

üçün bir sıra qərarlar qəbul olunmuşdur. Onlara ikiqat vergiyə cəlb etmənin ləğv 

olunması, investisiyaların ikitərəfli qorunması, investisiyalar üçün güzəştli şərtlərin 

qəbul olunması, investisiya fəaliyyətinin mükafatlandırılması, investisiya fəaliyyəti 

nəticəsində əldə olunmuş mənfəətin digər valyutaya mübadiləsi üçün bütün maneə və 

məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, vahid valyuta kursunun müəyyən edilməsi, 

reinvestisiya imkanlarının yaradılması və s. aid  edilə bilər (3, səh 54). Bütün bu qeyd 

edilənlər ölkədə dinamik iqtisadi inkişafı təmin edən müsbət meyllərdir.  

"Əsrin müqaviləsi" bağlanandan ötən 24 il ərzində ölkəmizə cəlb edilən xarici 

investisiyaları cəmi 130 milyard dollara yaxın olmuşdur. Xarici ölkələrin, transmilli 

şirkətlərin və beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarının Azərbaycana olan maraqlarının 

və burada onların planlarının reallaşdırılmasına şərait yaradan bir sıra vacib amillər 

olmuşdur. Onlara aşağıdakıları aid etmək olar: Xarici investisiyaların cəlb olunması 

üçün ölkədə iqtisadi və siyasi sabitliyin olması; ölkədə investor fəaliyyətini 

gerçəkləşdirmək üçün münbit, işgüzar şəraitin və zəruri hüquqi bazanın olması; xarici 

investisiyanın cəlb olunması üçün beynəlxalq standartlara cavab verən münasibıət və 

əlaqələr sisteminin mövcud olması; daimi olaraq artan dinamikaya malik iqtisadiyyatın 

olması; xarici bazar dövriyyəsinin müsbət saldoya malik olması; ölkənin çoxlu təbii 

ehtiyatlara, faydalı qazıntı və münbit torpaqlara malik olması, neft-qaz sektorunda geniş 

inkişaf meyllərinin mövcud olması, ölkənin strateji cəhətdən əlverişli coğrafi mövqedə 

yerləşməsi, rəqabət qabiliyyətli əmək bazarının mövcud olması, ölkənin sabit büdcə, 

maliyyə sisteminə malik olması, Azərbaycanın çoxsaylı beynəlxalq layihələrdə iştirakçı 

olması və s. 

Xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb olunması ölkənin iqtisadi mühitini 

təmamilə dəyişmiş, davamlı, dinamik inkişafı təmin edən bütün müsbət meylləri 

yaratmışdır. Nəticədə ölkəmiz bütün makroiqtisadi göstəricilər üzrə dünyanın qabaqcıl 

ölkələri ilə bir sıraya çıxa bilmişdir. Bu məsələ beynəlxalq təşkilatların diqqətindən 

yayınmamışdır və yüksək qiymətləndirilmişdir. Belə ki, 2017-ci ilin sonunda beynəlxalq 

reytinq agentliyi olan "Standart and Poors" Azərbaycanın suveren kredit reytinqinin həm 

xarici, həm də daxili valyutada bir pillə qaldıraraq onu "VVV" səviyyəsinə çatdırmış və 

ölkəmizə yüksək investisiya reytinqi verilmişdir. Bununla yanaşı həmin agentlik ölkəmi-

zin qısamüddətli suveren kredit reytinqini həm xarici, həm də daxili valyutada bir pillə 

qaldıraraq "V" səviyyəsindən "A-3" səviyyəsinə yüksəltmişdir.  
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Digər bir beynəlxalq reytinq agentliyi olan "Fitsh Ratinqs" ölkəmizin uzunmüd-

dətli suveren kredit reytinqini həm daxili, həm də xarici valyuta da "VVV" səviyyəsində 

"pozitiv" proqnozunda saxlamışdır.  

Üçüncü tanınmış beynəlxalq reytinq agentliyi olan "Moodys" ölkəmizi malik 

olduğu suveren reytinq üzrə "V-1" proqnozu sabitdən pozitivə dəyişmişdir (4). 

Ölkənin reytinqinin belə yüksək səviyyədə müsbət meyllərə malik olmasının bir 

mühüm səbəbi 1994-cü ildən həyata keçirilən iqtisadi siyasətdə xarici investisiyaların 

xüsusi çəki etibarilə yüksək olmasıdır. 1995-2006-cı illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına 

investisiya qoyuluşlarında xarici investisiyalar üstünlük təşkil etmişdir. Belə ki, cəmi 

investisiyalarda xarici investisiyaların xüsusi çəkisi 2000-ci ildə 52,4%, 2001-ci ildə 

62,5%, 2002-ci ildə 74,1%, 2003-cü ildə 75,2%, 2004-cü ildə 73,1%, 2005-ci ildə 

63,5%, 2006-cı ildə 53,5% təşkil etmişdir (5). Həmin illər ərzində ölkədə artıq kifayət 

dərəcədə valyuta ehtiyatları toplanmış, eyni zamanda neft və qaz kompleksində əsas ka-

pitala qoyuluşlar öz zəruri səviyyəsinə çatmışdır. 2007-ci ildən başlayaraq ölkə 

iqtisadiyyatında daxili investisiyalar xarici investisiyaları üstələməyə başlamışdır ki, 

bunun ən mühüm səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, 1994-cü ildən başlayaraq 2006-

cı il də daxil olmaqla xarici investisiyalar davamlı, dayanıqlı inkişaf üçün etibarlı 

bünövrə yarada bilmişdir. 2007-ci ildən başlayaraq cəmi investisiyalarda xarici investisi-

yaların xüsusi çəkisi aşağıdakı kimi olmuşdur: 2007-ci ildə 38,1%, 2008-ci ildə 22,5%, 

2009-cu ildə 21,3%, 2010-cu ildə 24,3%, 2011-ci ildə 20,3%, 2012-ci ildə 21,2%, 2013-

cü ildə 26,2%, 2014-cü ildə 27,8%, 2015-ci ildə 26,7%, 2016-cı ildə 29,4%, 2017-ci ildə 

isə 27,3%  (5). 

Məlum olduğu kimi Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra iqtisadiyyatda baş 

vermiş olan tənəzzülün aradan qaldırılmasında xarici investisiyalar müstəsna rol oyna-

mışlar. İlk əvvəl xarici investisiyalar əsasən neft və qaz kompleksinin inkişaf etdirilmə-

sinə yönəldilmişdir. Sonradan isə qeyri neft sektorunda müxtəlif infrastruktur layihələri 

üzrə əsas kapitala külli miqdarda vəsait yatırılmışdır. Həmin layihələrə nəqliyyat 

layihələrini, kommunal infrastruktur layihələrini, sosial layihələri, su ehtiyatları və irri-

qasiya layihələrini, energetika və sənaye layihələrini, ekologiya layihələrini, kənd 

təsərrüfatı layihələrini və s. aid etmək olar. Müstəqillik illərində qeyd edilən sahələrə 

investisiya qoyuluşlarının dinamik olaraq artması nəticəsində infrastruktur dərindən 

yeniləşmiş, genişləndirilmiş və təkmilləşdirilmişdir. Bu istiqamətdə aparılan fəaliyyət 

iqtisadiyyatın diversifikasiyasının mühüm atributudur.  

Tərəfimizdən aparılan təhlillər göstərir ki, xarici investisiyaların cəlb edilməsi 

nəticəsində ölkəmizdə dinamik inkişafı təmin edən çoxsaylı parametrlər yaranmışdır ki, 

onlardan ən zəruriləri olaraq aşağıdakıları qeyd etmək olar: ölkə iqtisadiyyatının yeni 

iqtisadi sistemə uğurlu transfermasiyası; ölkənin karbohidrogen ehtiyatlarının dünyanın 

enerji daşıyıcıları bazarlarına çıxışının təmin edilməsi; dünyanın aparıcı dövlətlərinin və 

transmilli korporasiyalarının külli miqdarda investisiyalarının ölkəmizin iqtisadiyyatına 

cəlb edilməsi meylinin artması; Azərbaycanın geoiqtisadi və geosiyasi məkanda mövqe-

lərinin möhkəmləndirilməsi; ölkəmizin geoiqtisadi məkanda etibarlı tərəfdaşa çevrilmə-

si; ölkənin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; Azərbaycanın idxalçı ölkədən kapital 

ixrac edən ölkəyə çevrilməsi; ölkənin milli təhlükəsizliyinin bütün parametrlər üzrə 

təmin edilməsi və daha da möhkəmləndirilməsi; enerji daşıyıcılarının dünya bazarına 
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çıxışını təmin etmək üçün etibarlı boru kəmərləri sisteminin yaradılması və ondan mak-

simum dərəcədə səmərəli istifadə olunması; neft gəlirlərinin vasitəsilə iqtisadiyyatın 

digər sahələrinin inkişaf etdirilməsi; neft gəlirləri hesabına əhalinin sosial problemləri-

nin həlli; neft gəlirlərinin gələcək nəsil üçün toplanacaq strateji ehtiyatlar kimi saxlanıl-

ması və s. (3, səh 48). 

Göstəricilərdən aydın olur ki, Azərbaycan son 24 il ərzində investisiya sıçrayışı 

nəticəsində beynəlxalq standartlara cavab verən, onun tələblərini yüksək səviyyədə ödə-

yə bilən neft, qaz və energetika sistemi yarada bilmişdir. Qeyd edilən istiqamətlərdə öl-

kəmiz müstəqil iqtisadiyyata malik olmaqla ixracatçı ölkəyə çevrilmişdir. Nəticədə 

Azərbaycanın geoiqtisadi məkanda rəqabətqabiliyyətliliyi və kreditqabiliyyətliliyi möh-

kəmlənmiş, dünya ölkələri arasında bu göstəricilər üzrə qabaqcıl mövqelərə çıxmışdır.  

Xarici investisiyalardan istifadə etməklə ölkədə çoxsaylı strateji layihələrin 

reallaşdırılması davam etdirilir ki, bu da dinamik iqtisadi inkişafa özünün multiplikativ 

efektini bundan sonra da göstərəcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

МУБАРИЗ БАГИРОВ,НИГЯР ТАГИЕВА 

ЗНАЧЕНИЕ  ЖЕСТКОЙ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ И БИЗНЕСА В  

ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 

          В статье вначале объяснялась необходимость трансформации в новую 

систему экономики Азербайджана в результате распада СССР. Обоснована роль 

иностранных инвестиций в возрождении экономики, переживающей глубокий 

кризис. Укрепление верховенства закона, выдача государственных гарантий 

иностранному капиталу и разработка нефтяной стратегии были истолкованы как 

основные направления деятельности. 

         Привлечение в экономику страны иностранных инвестиций на основании 

«нефтяной политики», начавшееся в результате заключения «Контракта века» в 

1994 году, было оценено как самое правильное решение того времени.  В статье 

отражена важность подготовки необходимой правовой базы для привлечения 

иностранных инвестиций. 

          Была проанализирована динамика привлечения иностранных инвестиций в 

Азербайджан за последние 24 года.  Была объяснена  роль позитивных тенденций 

http://www.sia.az/
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в экономике, созданная иностранными инвестициями. Иностранные инвестиции 

оправданы как основной фактор динамичного развития экономики в нашей 

стране. 

Ключевые слова: иностранная инвестиция, динамическое развитие, 

макроэкономические показатели, нефтяная политика, политика открытых дверей, 

экономическая безопасность. 

 

SUMMARY 

MUBARIZ BAGIROV, NIGAR TAGIYEVA 

INFLUENCE OF FOREIGN INVESTMENTS ON DYNAMIC DEVELOPMENT 

 In the article firstly the necessity of transformation of Azerbaijan economy into the 

new system after the collapse of the USSR was explained. The role of foreign 

investments in rebuilding the economy that was in deep crisis has been justified, 

strengthening the rule of law, issuing state guarantees to foreign capital, and the 

prepertion of oil strategy have been interpreted as the key activities.  

 As a result of the assignment of the "Contract of the Century" in 1994, realization 

of  "Oil Policy" which enabled to attract foreign investments was evaluated as the best 

decision taken. The importance of preparing the necessary legal framework for 

attracting foreign investment is reflected in the article. 

 The dynamics of foreign investments attracted to Azerbaijan over the past 24 years 

have been analyzed, and the role of the positive trends that these investments created in 

economic development has been explained. Foreign investments are justified as the 

main factor of dynamic economic development in our country. 

Key words:  foreign investment, dynamic development, macroeconomic indexes, 

petroleum politics, open-door policy, economic security 
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AĞBULAQ KƏND TURĠZM-ĠSTĠRAHƏT BÖLGƏSĠ ÜZRƏ 

REKREASĠYA QĠYMƏTLƏNDĠRMƏSĠ 

 

Ölkəmizdə qeyri neft sektorunun inkiĢafına verilən diqqət və iqtisadiyyatın Ģaxə-

ləndirilməsi istiqamətində atılan konkret addımlar bu sahədə mühüm əhəmiyyətə malik 

olan turizmin də müxtəlif növ və formalarının inkiĢaf etdirilməsini ön plana çəkir. Bu 

məqsədlə bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə və onun tərkib hissəsi olan Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında rekreasiya-turizm sənayesinin sürətli inkiĢafı üçün əlveriĢli və 

komfort Ģəraitə malik olan yeni ərazilərin tədqiqi və buradakı mövcud Ģərtlərin 

rekreasiya qiymətləndirilməsi elmi araĢdırma baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

məqalədə ġahbuz rayonunun Ağbulaq kənd turizm bölgəsi üzrə aparılan təhlil burada 

həyata keçirilən turizm fəaliyyəti üçün ilkin kompleks elmi nəticə əldə edilməsi məqsədi 

daĢıyır.  

Açar sözlər: turizm; rekreasiya potensialı; Naxçıvan Muxtar Respublikası; 

Ağbulaq turizm bölgəsi; qiymətləndirmə  

 

Təbii ehtiyatlardan istifadədə, xüsusən onların turizm məqsədilə istfadəsində 

mövcud potensialın qiymətləndirilməsi həyata keçirilən tədbirlərin ilk mərhələsidir. Bu 

məsələdə ilk olaraq coğrafi əlamətlərə görə aparılan qiymətləndirmə nəzərdə tutulsa da, 

daha sonra iqtisadi, ekoloji və demoqrafik-sosioloji faktorların da nəzərdə tutulması ilə 

aparılan təhlil ərazinin rekreasiya spesifikasının açılması və onun turizm-ekskursiya 

fəaliyyətinə yararlığının öyrədilməsi baxımından əhəmiyyətlidir (6, s. 160). Burada əldə 

olunacaq nəticə istənilən ərazidə, xüsusən təbii-ekosistemi daha həssas olan bölgələrdə 

dayanıqlı turizm fəaliyyətinin təşkili üçün çıxış nöqtəsi ola bilər.  

Turizm-rekreasiya təsərrüfatının dünyada, eləcə də ölkəmizdəki inkişafı, əlverişli 

və komfort şəraitə malik olan yeni ərazilərin tədqiqini tələb edir. Bu baxımdan təbii-

ərazi komplekslərinin turizmin inkişafı üçün mənimsənilməsi məqsədilə, ilkin 

mərhələdə onların potensial imkanlarının ekspert qiymətləndirilməsi aparılır. Bu zaman 

göstərilən geosistemlərin təbii imkanları ilə bərabər, burada mövcud olan infrastruktur, 

ərazi və digər imkanları da nəzərə alınır (2, s. 162).  

İlk olaraq turizm baxımından mənimsənilməsi planlaşdırılan ərazilərin rekreasiya 

ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi zamanı kompleks yanaşmanın əsası kimi rekreasiyanın 

inkişafı üçün aparıcı rol oynayacaq landşaft amilinə üstünlük verilir. Bu məqsədlə, 

qiymətləndirilmə zamanı aşağıdakı landşaft komponentlərinin əsas göstəriciləri nəzərdə 
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tutulur: relyef, bitki, su obyektləri, iqlim, estetik zənginlik, landşaft müxtəlifliyi, 

nəqliyyat imkanları, təbii ərazi komplekslərinin antropogen transformasiya dərəcəsi və 

sair. Bununla paralel olaraq, ərazidən istifadəni çətinləşdirən, onun rekreasiya 

mənimsənilməsini məhdudlaşdıran amillər də vardır ki, bunlar da torpaq və qar 

sürüşmələri, torpağın sıx yarğan-qobu şəbəkəsi, intensiv parçalanmış dayanıqsız dik dağ 

yamaçları, sərt iqlim ampiltudası, eyni zamanda təsərrüfat əhəmiyyətli obyektlərin və 

məskunlaşma məntəqələrinin sıx yerləşməsi, başqa sözlə, landşafta həddən artıq 

antropogen təsir hesab olunur.  

Elmi ədəbiyyatlarda təbii ehtiyatların turizm-rekreasiya məqsədilə istifadəsi üçün 

aparılan qiymətləndirmənin aşağıdakı mərhələləri göstərilir (5, s.20): 

 Təbii komplekslərin, onların komponentlərinin və xüsusiyyətlərinin müəyyən      

   olunması; 

 Qiymətləndirmə aparan subyektin müəyyən olunması; 

 Qiymətləndirmə kriterilərinin formalaşdırılması 

 Qiymətləndirmə dərəcələri üzrə parametrlərin işlənib hazırlanması 

Bu mərhələdən keçməklə təbii ehtiyatların tibbi-bioloji, psixo-estetik və texnoloji 

olaraq üç tipdə qiymətləndirilməsi həyata keçirilir (6, s.159).  

Rekreasiya proseslərində tibbi-bioloji təsirlərin, başqa sözlə, insanın sağlamlığının 

qorunması üçün təbii ehtiyatların gücündən istifadənin əhəmiyyəti böyükdür. Bu 

mənada ərazidə mövcud olan, xüsusilə klimatoloji resursların qiymətləndirilməsinə 

xüsusi fikir verilir. İqlim komfortluğu, onun insan orqanizminə təsiri burada əsas 

qiymətləndirmə obyektidir. Burada iqlim dedikdə, əraziyə xas, bir çox illər üçün 

xarakterik olan hava şəraiti başa düşülür. Əgər insan orqanizmi əraziyə xas olan konkret 

hava şəraitinə bir reaksiya verirsə, o zaman belə iqlim şəraitinin rekreasiya baxımından 

qiymətləndirilməsindən danışmaq mümkündür. Bu zaman havanın təkcə fiziki deyil, 

həm də emosional təsir gücü də nəzərdə tutulur. Belə hava şəraiti rekreantların komfort 

vəziyyətinə necə təsir etməsi ilə ölçülür.  

Psixoloji-estetik tipdə qiymətlənirmə landşaftın və ya onun hər hansı bir kompo-

nentinin fərqli xüsusiyyətinin insana göstərdiyi psixoloji-estetik təsirə əsaslanmaqla ap-

arılır. Bu mənada ərazinin yüksək dərəcəli estetik dəyəri həmişə artan tələbatla ölçülür. 

Estetik dəyər kimi burada mövcud olan peyzaj müxtəlifliyini isə daxili struktur və digər 

rekreasiya kompleksləri ilə xarici əlaqələr şəklində göstərilir. Daxili estetik xüsusiyyət 

kimi qiymətləndirmədə ərazinin yaşıllığı, ağac və kolların sıxlığı, xarici peyzaj müxtə-

lifliyi kimi onun qonşu olan təbii komplekslərlə qarşılıqlı əlaqəsi nəzərdə tutulur. Qeyd 

etmək lazımdır ki, son illərdə psixoloji-estetik cəhətdən rekreasiya qiymətləndirməsi 

metodları kimi ekzotik və unikal xüsusiyyətlərin də öyrənilməsi tətbiq olunur.  

Texnoloji qiymətləndirmə isə rekreasiya məqsədilə təbii ehtiyatların texniki və 

texnoloji cəhətdən istifadə olunması məqsədilə aparılır. Bu zaman onların istifadəsi ilə 

yaranan müalicə-sağlamlıq imkanları araşdırılır.  

Rekreasiya fəaliyyətinin aparılması ehtiyatlardan istifadəni şərtləndirsə də bu za-

man, sosial-iqtisadi faktorların da əlaqələndirilməsi tələb olunur. Bu mənada, ərazinin 

təsərrüfat və sənaye məqsədli istifadəsi, hər 1000 kvadrat metrə düşən insan sayı, 

əhalinin məşğulluğu, sağlamlığı və uzunömürlülük səviyyəsi, habelə infrastruktur, ümu-
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mi ekoloji vəziyyət kimi faktorlar qiymətləndirmənin vacib detallarındandır. Bütün bun-

lar isə insanların rekreasiyasına, yəni, onların sərf olunmuş fiziki, zehni və emosional 

enerjisinin bərpa olunmasına mühüm təsir edərək yeni tələbatların yaranmasına səbəb 

olur.  

Təbii-iqlim və relyef xüsusiyyətləri turizm-rekreasiya fəaliyyətinin yaradılmasına 

əlverişli olan bir regionda müvafiq infrastruktur şəraitinin mövcudluğu bu sahənin 

inkişafı üçün digər bir mühüm şərtlərdəndir. Ümumilikdə, turizmin inkişafı üçün tələb 

olunan sosial infrastruktur şəraiti dağ-rekreasiya turizmi üçün də keçərlidir. Turizm 

mərkəzlərinə çəkilmiş yollar, burada yaşayan yerli əhalinin rahatlığı üçün enerji, içməli 

su, təminatı, rabitə və kommunikasiya sistemləri bu sahədə işlərin təşkili üçün əsas 

şərtlərdəndir. Yerli əhalinin rekreasiya təsərrüfatının işində maraqlı olması üçün burada 

yerli kadrlardan və işçi qüvvəsindən istifadə olunması, ekoloji maraqların qorunması, 

ərazinin antropogen yüklənməsinə yol verilməməsi üçün lazımı destinasiya plan-

lamasının aparılması və mütərəqqi menecmentin tətbiqi rekreasiya təsərrüfatı üçün tələb 

olunan digər şərtlərdəndir. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində rekreasiya təsərrüfatının 

rentabelli işləyə bilməsi üçün burada iqtisadi maraqların ələqaləndirilməsi və rekreasiya 

təsərrüfatında marketinq tədbirlərinin aparılması da zəruri məsələlərdəndir.  

Turizmin təşkili problemləri arasında bu sahə üzrə kiçik və orta sahibkarlığın 

inkişaf etdirilməsi və turistlərin səyahətlərinin təşkil olunması məsələləri də diqqət 

mərkəzində saxlanılmalıdır. Bu baxımdan, region üzrə turoperator və tuagent şəbəkəsi 

üzrə sahibkarlıq fəaliyyətindən başqa, xüsusən kurort məqsədilə istirahətə gəlmiş 

turistlərin çoxsayda tələbatlarını ödəyə bilən müxtəlif növ xidmətlər üzrə ixtisaslaşmış 

sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilinə geniş ehtiyac vardır. Çünki təşkil olunan müalicə və 

ya rekreasiya məzmunlu digər fəaliyyətlər zamanı göstərilən xidmətlər hesabına iqtisadi 

dövriyyənin təmin olunması ilə bu sahədə infrastruktur yenilənməsi və dayanıqlılıq 

məsələləri həll oluna bilər. Rekreasiya təsərrüfatında dövri olaraq zamanın komfort 

tələblərinə görə tələbatların ödənilməsi üçün yuxarıda göstərilən amillərin öz təsirini 

göstərə bilməsi vacib şərtlərdəndir.  

Rekreasiya təsərrüfatının düzgün idarə olunmaması bu sahədə arzu edilməyən nə-

ticələrə də səbəb ola bilər. Belə ki, burada ətraf mühitin həddən artıq antropogen yüklən-

mə nəticəsində zərər görməsi, buradakı mövsümilik faktorunun təsiri altında yerli əhali-

nin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi, məşğulluğun mövsümə görə tərəddüd etməsi 

mümkündür. Rekreasiya təsərrüfatında qeyri-elmi və rasional olmayan idarəetmə həd-

dən artıq urbanizasiya, ənənəvi sahələrin unudulması, humanitar münasibətləri kommer-

siyalaşdırılması və yerli əhali ilə konfliklərə də gətrib çıxara bilər (4, s.122).  

Rekreasiya təsərrüfatında marketinq tədbirləri dedikdə, müəssisə qarşısında daya-

nan vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində müştərilərin tələbatlarının öyrənilməsi 

və müəssisənin mənfəət əldə edə bilməsi üçün xidmətlərin istehsalı və reallaşdırılması 

üzrə kompleks tədbirlər planı başa düşülür. Bu zaman rekreasiya marketinqi adı altında 

ayrı-ayrı rekreant qrupların bazar tələbatlarının ödənilə bilinməsi üçün yaranmış kon-

yunktura vəziyyətinin müəssisənin mənfəətlərinin təmin olunması istiqamətinə yönlən-

dirilməsi tədbirləri nəzərdə tutulur. Bu zaman rekreasiya təsərrüfatının təklif etdiyi xid-

mətlərin hərəkət etdirilməsi, qiymətlərin formalaşdırılması və yollayışların reallaşdı-

rılması üzrə xarici marketinq və yüksək səviyyəli xidmətlərin göstərilə bilməsi üçün 
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idarəetmə heyəti ilə işçi heyəti arasında təhsil, motivasiya və xidməti pillələrdə irəliləmə 

kimi məsələləri özündə ehtiva edən daxili marketinq tədbirləri öz əhəmiyyətini göstərir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif əraziləri özünün təbii-iqlim şəraiti, 

relyef quruluşu və onlardan istifadə şəraitinə görə rekreasiya fəaliyyəti üçün əlverişli 

sayılır.Kiçik Qafqazın cənub-qərbində yerləşən Naxçıvan Muxtar Respublikasında rel-

yefin dəniz səviyyəsindən orta yüksəkliyi 1450 metrdir. Ərazinin üçdə iki hissəsi hün-

dürlüyü 1000 m-dən yuxarı olan dağlıq sahələrdir. Muxtar respublika ərazisinin çox his-

səsini Kiçik Qafqazın Zəngəzur və Dərələyəz silsilələri və onların Araz çayının dərəsinə 

doğru uzanan və müasir relyefdə orta və alçaq dağlıq yaradan qolları əhatə edir. Zən-

gəzur silsiləsi Kiçik Qafqazın ən yüksək silsilələrindəndir. Onun ən hündür zirvəsi 

Qapıcıq dağı (3906 metr) eyni zamanda Kiçik Qafqazın Azərbaycan Respublikası 

ərazisində ən yüksək zirvəsidir və bu yüksəkliklərdə daimi qar vardır. Ən uca zirvəsi 

Küküdağ olan Dərələyəz silsiləsi muxtar respublika ərazisinin şimal-qərb hissəsində 

yerləşir və Zəngəzur silsiləsinə nisbətən alçaqdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası 

özünün kəskin kontinental iqlimi ilə də fərqlənir. Ərazidə iqlimi formalaşdıran əsas 

amillər – Günəş radiasiyasının bolluğu, atmosfer dövranının mürəkkəbliyi, relyefin xeyli 

müxtəlif olması ilə səciyyələnir. Qeyd etmək lazımdır ki, tipik dağlıq ərazi olan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqliminin yaranmasında relyef əsas amillərdən biridir 

(1, s. 126).   

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazsində havanın orta illik temperaturu Arazboyu 

düzənlikdə və alçaq dağlıq qurşaqda 14-12 dərəcə, orta dağlıq qurşaqda 8-5 dərəcə, 

yüksək dağlıq qurşaqda isə (2500-3000 metr) 2-1 dərəcə arasında dəyişir. Muxtar 

respublikanın əsas dağlıq zonası olan Zəngəzur silsiləsinin cənub-şərqində yerləşən ən 

yüksək qayalıq hissədə (3500 metr) orta illik temperatur mənfi 4 dərəcəyə qədər enir. 

Yağıntıların miqdarına gəldikdə, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində müşahidə 

edilən ən çox və ən az yağıntıların miqdarı nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişir. Culfada ən 

çox (çoxillik dövr ərzində) 355 mm, ən az 90 mm, Şahbuzda ən çox 545 mm, ən az 200 

mm, Biçənəkdə ən çox 985 mm, ən az 410 mm. yağıntı müşahidə edilir.   

Naxçıvan Muxtar Respublikasında qar örtüyünün qalınlığı, yaranması və ərimə 

vaxtları da müxtəlifdir. Qar örtüyünün yaranması orta hesabla alçaq dağlıq qurşaqda 

dekabrın 20-dən, orta dağlıq qurşağın aşağı hissəsində dekabrın 15-dən, yüksək dağlığın 

yuxarısında isə oktyabrın 15-dən başlayır. 

Muxtar respublikada mövcud olan müalicə, ekoturizm və digər təbiətyönümlü 

turizm ehtiyatları hesabına müxtəlif məzmunlu turizm-rekreasiya xidmətləri göstərmək 

mümkündür. Qeyd olunanlara əsasən, Şahbuz rayonu ərazisindəki Ağbulaq Kənd 

Turizm-İstirahət Bölgəsi üzrə rekreasiya qiymətləndirməsinə baxdıqda landşaft, iqlim, 

illik yağıntı, habelə estetik panoramk mənzərə, su və torpaq ehtiyatları, bitki örtüyü və 

ilkin görüntüsü pozulmamış təbii ekosistem kimi faktorların ön plana çıxdığını göstərə 

bilərik (şəkil 1). Yayın nisbətən sərin, qışın qarlı və mülayim keçdiyi bu ərazilər təkcə 

muxtar respublikamızda deyil, eləcə də yaxın bölgədə turizmin inkişafı baxımından 

unikal ərazilərdən biri hesab olunur (8).  

Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsi Şahbuz rayonunun eyniadlı ərazisində 

yerləşir. Naxçıvan şəhərindən təqribən 60 kilometr məsafədə yerləşən bu turizm 

məkanına aparan yeni salınmış asfalt yolla turistlər rahatlıqla çata bilirlər. 65 yaşayış evi 
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və təxminən 500 nəfərə yaxın əhalsi olan Ağbulağın 1500 hektara yaxın ərazisi vardır 

(7). Belə bir nisbətdə olan ərazi və əhali sıxlığı rekreantlar üçün müxtəlif aktiv istirahət 

turlarının təşkili üçün əlverişlidir. Kəndin təmiz havası, saf suyu, ekoloji təmiz 

məhsulları da buranıın turizm cazibədarlığını artıran amillərdəndir. Burada yaşayan yerli 

əhalinin rahatlığı üçün enerji, içməli su təminatı, rabitə və kommunikasiya sistemlərinin 

mövcudluğu, yerli əhalinin rekreasiya təsərrüfatının işində maraqlı olması da Ağbulağın 

rekreasiya dəyərini artırır. Hələ 2013-cü ildə burada yaradılmış Ağbulaq İstirahət 

Mərkəzi hər il çox sayda yerli və xarici ölkə turistlərinin istirahət etdiyi məkana çevrilib. 

Belə ki, həmin ildə Ağbulaq kəndində müasir tələblərə cavab verən məktəb binası, kənd 

və xidmət mərkəzləri tikilərək istifadəyə verilib. Bu il isə hər bir kənd sakininin evində 

yenidənqurma işləri aparılıb, həyətlər abadlaşdırııb. Kənddaxili avtomobil yollarına 

qum-çınqıl qatı verilib, su keçidləri salınıb, yeni yollar çəkilib, elektrik təchizatı sistemi 

yenilənib.  

Hazırda Ağbulaq İstirahət Mərkəzində turizmin sosial formasında populyar istira-

hət formaları təşkil olunur. Gənclərin və digər yaş kateqoryiadan olan insanların yay 

tətili günlərində və həftəsonu asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi, onların müxtəlif 

intellektual oyunlar, idman yarışları və təbiətlə ünsiyyətdə olmaq şərtilə keçirdikləri 

günlər daha yaddaqlan olur (9). Ağbulaq kəndinin yerləşdiyi coğrafi en kəsiyi, onun 

dəniz səviyyəsindən hündürlüyü və relyef quruluşu burada isti yay günləri ilə yanaşı, ilin 

bütün fəsillərində, o cümlədən qışda da mənalı istirahət və rekreasiya turları keçirməyə 

imkan verir. Xüsusən qış aylarında, başqa sözlə, turizm sahəsində işlərin mövsümi 

olaraq zəiflədiyi bir vaxtda Ağbulaqda təşkil olunacaq turlar sağlamlıq və rekreasiya 

baxımından insanlar üçün faydalıdır. Bu ilin yayında tikintisinə başlanılmış 1590 metr 

uzunluğunda Ağbulaq Xizək Mərkəzi bu mənada ərazinin rekreasiya dəyərini daha da 

artıran mühüm tədbirlərdəndir.  

Rekreasiya fəaliyyətində təbii-iqlim və landşaft faktoru ilə yanaşı insan amilinin, 

müasir menecmentin də xüsusi rolu vardır. Belə ki, rekreasiya zonaları ətraf mühitin 

mühafizəsinə, buradakı təbii ekositetmin və landşaftın ibtidai görüntüsünün qorunub 

saxlanılmasına çox həssasdır. Habelə, rekreasiya zonasında məskunlaşmış yerli əhalinin 

həyat səviyyəsinin daimi yüksəlmə meylinə uyğun olaraq məşğulluq məsələlərinin həll 

olunması və mövsümilik faktoruna qarşı marketinq tədbirləri idarəetməni zəruri edən 

amillərdəndir. Bu baxımdan, 2018-ci il dekabrın 5-də Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət 

Bölgəsinin təqdimatı zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

tərəfindən aidiyyəti təşkilatlara verişmiş tapşırıqların icrası bu sahədə qarşıya qoyulmuş 

vəzifələrin həllində müsbət nəticələr verəcəkdir (7).  

    

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.  Ağbulaq kəndi ərazisindən görünüş. 
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SUMMARY  

ALI JABBAROV, GUNEL ISAYEVA  

THE RECREATIONAL VALUATION OF AGBULAG RURAL 

  TOURISM RESORT AREA  

Attention paid to the  development of non-oil sector of economy in the Republic of 

Azerbaijan and the diversification of  the economy  put ahead the priority of 

development of several types and forms of tourism. In this regard, the valuation of new 

recreational areas in the Nakhchivan Autonomous Republic as well as in the world plays 

great significant role in the scientific investigation. In this paper the analyze of 

recreational potential of Agbulag rural tourism area of Shabuz region aims complex 

scientific results 

 Key words: tourism; recreational potential; Nakhchivan Autonomous Republic; 

Agbulag rural tourism area; valuation 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA YANACAQ-ENERJĠ KOMPLEKSĠNĠN 

ĠNKĠġAFINDA ĠNVESTĠSĠYA QOYULUġUNUN ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkĢafında neft və qaz sənayesi 

potensialının əsas istiqamətləri araĢdırılmıĢdır. Azərbaycan Respublikasında neft və qaz 

sənayesinə qoyulan investisiya qoyuluĢunun əlamətlərinə görə formalara ayrılması 

göstərilmiĢdir. Tədqiqat iĢində Azərbaycan Respublikasında neft və qaz sənayesi 

mərkəzi iqtisadi potensial hesab edilərsə, energetika sənayesi bu potensialın əsas hissəsi 

kimi qəbul edilmiĢdir. Məqalədə Yanacaq – enerji kompleksinin inkĢafı və əsas fondların 

yerləĢdirilməsi göstərilmiĢdir. Tədqiqat iĢində Azərbaycan Respublikasında yanacaq – 

enerji məhsullarının tərkibində özünün bir çox üslubu cəhətlərinə görə neft və təbii 

qazın seçilməsi göstərilmiĢdir. Məqalədə dünya bazarında neftin qiyməti və onun 

dəyiĢməsi həm dünya iqtisadiyyatına, həm də ayrı-ayrı neft idxal edən ölkələrin 

iqtisadiyyatına ciddi təsir göstərmək qabiliyyətinə malik olunması göstərilmiĢdir. 

Açar sözlər: yanacaq – enerji kompleksi, investisiya qoyuluĢu, neft və qaz 

sənayesi, istiqamət, dövlət kapitalı, xüsusi kapital 

 

Azərbaycan Respublikasının həyata keçrilən məqsədəuyğun neft strategiyasının 

uğuru, ölkənin enerji siyasətində şaxələnmə xəttini əsas prioritet kimi müəyyən edilmiş 

xətlərlə istiqamətləndirmişdir. XX əsrin sonlarından başlayaraq qloballaşan dünyada 

enerji amilinin rolu tədricən artmağa başladı və dünyada baş verən hadisə və proseslərə 

ciddi təsir imkanları bu amili dünyanın həm siyasi, həm də iqtisadi mənzərəsini müəy-

yən edən əsas prioritetlərdən birinə çevrilmişdir. Heçdə təsadüfi deyil ki,fövqəl-dövlət 

anlayışı hazırda demək olar ki,böyük ərazi sərhədlərinə, güclü silah cəbhəxanasına ma-

lik olmaqdan daha çox enerji məsələlərinə çıxış imkanlarının şaxələnməsi, neft-qaz ba-

zasına enerji məhsullarının nəqli marşurutuna nəzarət imkanları kimi mühüm parometr-

lərlə müəyyən olunur. 

Azərbaycan Respublikasında neft və qaz sənayesi mərkəzi iqtisadi potensial hesab 

edilərsə, energetika sənayesi bu potensialın əsas arteriaları, yəni damarları kimi qəbul 

edilmişdir. Yanacaq enerji kompleksinin inkişafı üçün ortaya əsas fondlarını yerləşdirə-

cək vasitə ehtiyacı özünü daha qabarıq göstərməyə başladı.Beləliklə yeniləşmənin sis-

temliliyini və müntəzəmliliyini təmin etmək xətti aşılanmış investisiya siyasəti işlənildi. 

İnvestisiyanın səmərəliliyi baxımından dövlətlərin işlədiyi investisiya siyasətində aşağı-

dakı iki istiqamət özünü biruzə verir: 

mailto:adilova.novruze.20@mail.ru
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1) yanacaq enerji kompleksinin inkişafına xarici investisiyanın cəlb olunması imkanla-

rının genişləndirilməsi; 

2) xarici investisiyaya cəlb edilən sahələrin prioriteti olunmasına investorlara inandırıl-

ması və s. 

Birini istiqamətdə investisiya siyasəti aydın şəkildə inkişaf etməkdədir. Bu yanacaq 

enerji kompleksi sənayesinin inkişafı ilə əlaqələndirilir və real iqtisadi inkişafı təmin 

edən amil hesab olunur. 

İvestisiya siyasətinin ikinci istiqaməti güclənməkdədir.Xarici investorlar əsasən neft və 

qaz sənayesinə üstünlük verirlər. Səmərəlilik baxımından bazarlanan istiqamətlər əsas 

etibarı ilə aşağıdakılardır: 

 neft quyuları fondlarının aktivləşdirilməsi 

 neft və qaz sənayesinin infrastrukturunun gücləndirilməsi 

 quyu keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

 layın neft vermə əmsalının artırılması 

 elektrik və istilik enerjiləri istehsalı sistemlərinin gücləndirilməsi 

Maliyyə ehtiyatlarının dünya təsərrüfat sistemində hərəkətinin obyektiv səbəbləri, 

istiqamətləri və meyiillərinin dərk edilməsi üçün beynəlxalq kapital qoyuluşlarını 

müəyyən etmələrinə görə formalara ayrılır (4, s 218). Beynəlxalq kapital qoyuluşları 

meydana gəlməsi, mənbələrinə daha dəqiq desək, ixracın subyektlərinə görə iki yerə 

bölünür: 

1) dövlət kapitalı; 

2) xüsusi kapital. 

Araşdırmalara görə dövlət kapitalı bilavasitə dövlət və ya  dövlətlər arası 

təşkilatların büdcə vəsaitlərinin ixracı, yaxud idxalından ibarətdir. Xüsusi kapital 

forması qeyri-dövlət mənbələrindən xaricə istiqamətləndirilən və yaxud xaricdən xüsusi 

subyektlər tərəfindən qəbul edilən vəsaitlərdir. 

Yanacaq-energetika kompleksinin tərkibi haqqında bəhs edərkən qeyd edə bilərik 

ki, aparılan tədqiqatlara əsasən tarixən dünya iqtisadiyyatında və yanacaq enerji 

məhsulları istehsal edən ölkələrdə bu kompleks özünün xüsusi çəkisi digər sahələrə 

nisbətən daha üstün münasibət ilə seçilir. 

Beləliklə, yanacaq-enerji məhsulları tərkibində özünün bir çox üstün cəhətlərinə 

görə neft və təbii qaz daha çox seçilir. Digər yanacaq enerji məhsullarına nisbətən tətbiq 

dairəsi daha geniş olduğundan, istehsal və daşınması daha asan, iqtisadi effektliyi isə 

daha yüksək olduğundan, dünya iqtisadiyyatında neft məhsullarına, təbii qaza olan 

ehtiyac durmadan artır. Artıq dünya bazarında strateji əhəmiyyətli məhsullar içərisində 

neft aparıcı yerlərdən birini tutur. Tədqiqatlar nəticəsində neft dünya miqyasında iqtisadi 

kateqoriyalardan daha çox siyasi kateqoriya kimi çıxış etməyə başlayır. Respublika 

sənayesində istehsal edilən elektirik enerjisinin əsas hissəsi ilə yanacaq sənayesində 

istifadə olunur. Bu sənayenin mühüm əhəmiyyətini nəzərə alaraq onun elektirik enerjisi 

ilə təmin olunmasında demək olar ki, uzun bir dövr ərzində heç bir məhdudiyyət 

qoyulmamışdır, ona görə də kompleksdə elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə edilməsi 

məsələsini bir növ arxa plana atılmışdır (3, s. 209). 

Araşdırmalar nəticəsində aydın olur ki,dünya bazarlarında neftin qiyməti və onun 

dəyişməsi həm dünya iqtisadiyyatına, həm də ayrı-ayrı neft idxal edən ölkələrin 
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iqtisadiyyatına ciddi təsir göstərmək qabiliyyətinə malikdir. Buna görə Azərbaycan milli 

iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafında ölkənin yanacaq enerji kompleksinin 

potensialından istifadə edilməsi praktikası xüsusilə maraqlıdır. Xarici kapital, bir 

ölkənin qarşılığını müxtəlif formalarda gələcəkdə ödəmək üzrə başqa ölkələrdən təmin 

edərək qısa müddətdə iqtisadi üçüncü əlavə edə biləcəyi finansal və ya texnolojik 

qaynaqlar olaraq tarif edilməkdədir (6, s. 18). 

Azərbaycanın uğurlu neft strategiyası ölkə həyatında əsasən iki qlobal probleminin 

həllinə istiqamətlənibdir: 

- birinci, siyasi vasitə kimi dünya iqtisadiyyatında və miqyasında Azərbaycan Respubli-

kasının tanınmasına, dünya siyasi sisteminə bərabər hüquqlu üzv kiimi qəbul olunması-

na, ölkənin siyasi müstəqilliyinin ərazi bütövlüyünün, təhlükəsizliyinin qorunmasına, 

Qarabağ probleminin həllinə; 

- ikinci, iqtisadi vasitə kimi ölkənin milli iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafa, 

iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafına təsir vasitəsi kimi; 

Neft və qaz sənayesi infrastrukturunun gücləndirilməsi öz aktuallığını qorumaqda-

dır. İnfrastruktur dedikdə, əsasən boru kəmərlərinin çəkilməsi, anbar təsərrüfatının ge-

nişləndirilməsi, neftin texnoloji hazırlanmasının yenidən texniki silahlandırılması, mə-

dən daxili nəqliyyat yollarının təmiri, mühəndis komnukasiyalarının yenidən silahlandı-

rılması, neft mədənlərinin müasirləşmiş abadlaşdırılması və s. nəzərdə tutulur. İnvestisi-

ya qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi mənbələrindən asılı olaraq investisiya qoyuluşu 

mərkəzləşdirilməmiş qoyuluşlara ayrılır. Mərkəzləşdirilmiş investisiya qoyuluşu əsasən 

büdcə vəsaiti hesabına yerinə yetirilir (5, s. 182) 

Neft sənayesinin tarixindən məlumdur ki, investor neft istehsalı istirakçısı olması, 

məsələsi çox zaman sona qədər həll olunmamış qalır. Beləliklə, təkcə neft sənayesinə 

yönəldilən investisiya şəbəkələnən şaxəlidir. Maraq stimullaşdırılmasa investor sərmaye 

məsrəf etmir. 

Beləliklə, bu məqsədli investisya siyasəti həyata keçirildikdə mövcud güclərin 

istifadəsi kimi əsas götürüləcək, istehsalın inkişafı perspektivli təmin edilər. Lakin bu 

sahədəki istehsal gücləri çox zəif vəziyyətdə olur. 

Respublikaya xarici investisiyanın cəlb edilməsi  ölkə daxilində hüquqi və iqtisadi 

qanunların təkmilləşdirilməsinə,habelə qlobal və regional investisiyaların səviyyəsi və 

həcminin artırılmasına səbəb olur (2, s. 192). Xarici ölkələrə çıxış proqramı işlənib 

hazırlanmışdır. Ən çox əhatə dairəsinə malik olan qonşu ölkələr götürülmüşdür. 

Beləliklə aydın olur ki, fəaliyyətdə olan generasiya güclərinin artırılmsı  ön plana 

çəkilmişdir. Elektrik enerjisindən 2015-ci ildə 6500-7000 meqavolta çatdırılmış güclər 

istifadə olunmalıdır. Elektrik enerjisi istehlakına strukturunda kəskin dəyişikliklər baş 

vermişdir. Qeyd olunanlarla bərabər enerji təchizatı da intensiv inkişafa cəlb olunmalıdır. 

Bu məqsəd üçün dövlət əhəmiyyətli miqdarda investisya ayırır. Lakin məlum olur 

ki,vəsait kifayət hesab olunmur. Beləliklə aydın olur ki, xarici investisiyaya ehtiyac 

yaranır. Buraya cəlb olunmuş investisiya artmaqda davam edir. 

Xarici investisiyaları qəbul edən ölkədə kapital qoyuluşlarının səmərəsinin 

yüksəlməsi üçün bir sıra şərtlərin olması zəruridir. Bunlar kapitalı qəbul edən ölkənin 

iqtisadiyyatında əvvəllər olmayan və daxili və ya xarici bazarda satılması nəzərdə 

tutulan yeni əmtəə ,xidmət və istehsalın mənimsənilməsinə köməklik edilməsidir (1, s. 
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175). Bir çox göstəricilərə görə Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşu-

nun həcmi ayrılıqda Şərqi Avropa və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrə qoyulan investisiyalar-

dan çoxdur. Beləliklə, Azərbaycan Respublikası Şərqi Avropanın və MDB-nin 25 ölkəsi 

arasında xarici kapital qoyuluşlarının adambaşına düşən həcminə görə 2003-cü ildə 1ci 

yeri tutmuşdur. 

2003-cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan xarici investisiyaların ÜDM də 

payı 46,3% olmuşdur. Aparılan araşdırmalara görə Azərbaycan xarici investisya 

qoyuluşunun dinamik inkişafını göstərmək üçün təkcə onu demək kifayətdir ki, həmin 

ildə Rusiya Federasiyası 25 ölkə arasında 21ci yeri tutmuş, onun ÜDM-də xarici 

inveysyaların payı isə 0,1% təşkil etmişdir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatına güclü investisya axını xalqımızın ümümmilli lideri 

Heydər Əliyevin uzaq görən və müdrik siyasəti nəticəsində 1994-cü ildə Xəzər dənizinin 

Azərbaycan sektorunda neft hasilatı ilə əlaqədar 1994-cü ilin 24 sentyabrnda ―Əsrin 

müqaviləsi‖ imzalandıqdan sonra intensiv xarakter daşımağa başlanmışdır. 

Kapitalın beynəlxalq hərəkəti çox vaxt maliyə resurslarının yaxud investisiyaların 

hərəkəti adlandırılır. Əmanətlərin yəni pul formasında kapitalın mövcudluğu ivestisiya-

ların və istehsalın genişləndirilməsinin mühüm ilkin şərtidir. Maliyə resurslarının bey-

nəlxalq hərəkətinin məzmunu kapitalın bir hissəsinin bir ölkənin milli dövriyyə prose-

sindən çıxarılaraq başqa ölkələrdə başqa formada daxil edilməsidir (7, s. 340) 

Aparılan araşdırmalara görə qonşu ölkələrin tələbatını ödəyə bilən istehsal gücü 

yaratmaq investisiyanı artıran başlıca tələb olmuşdur.Azərbaycan energetikası dövlət 

sərvəti olduğu üçün bazası möhkəmləndirilməlidir. 

Beləliklə, investisiya siyasəti ölkənin elektirikləşdirilməsi proqramının realizə 

edilməsi siyasətinin tərkib hissəsinə yönəldilmiş fəaliyyətə çevrilmişdir. İnvestisya 

siyasətinin istiqamətlərindən biri də regionlarda elektrik enerjisi istehsal edən bu və ya 

digər gücə malik stansiyaların, elektrik sistemlərinin yaradılmasıdır.İnvestisya 

siyasətinin məqsədi ölkənin sosial problemlərinin həllini aktivləşdirmək,əhalinin 

elektrik enerjisinə olan tələbatını ucuz və fasiləsiz təmin etməkdən ibarətdir. 

Əhalinin və neftayırma zavodlarının əsas maraq dairəsini özünə cəlb edən sənaye 

növlərindən biri də istilik enerjisidir. Müasir dövür üçün tələbatı ödəməyən istilik 

qazanxanaları artıq yenidən qurulmuş və əhalinin istilik təlabatı ödənilməyə doğru işlər 

başlanılmışdır. Hazırkı dövr üçün energetika sənayesinə investisiya cəlb olunan əsas 

sahələr aşağıdakılardır; 

1) istehsal güclərinin yeniliyi; 

2) sosial tələbata görə istifadə; 

3) sənaye obyektlərinin təchizi. 

Məlum olunmuşdur ki, dünya təcrübəsindən istifadə edərək yeni konstruksiyalı 

sosial təyinatlı istixanalar yaradılmışdır. Məsələn Rusiyada, Ukraynada daha müasir 

istilik qızdırma sistemi tətbiq edilir. Artıq bu yaradılan sistemə görə isti sudan istifadə 

olunur. 

Beləliklə, mahiyyətinə görə bu moderinləşmə yolu ilə xərcləri azaltmaq göstərilir. 

İqtisadi cəhətdən bu sistemə çəkilən xərclər baha başa gəlir.Lakin investisiyanın daxili 

bölgüsü səmərəlilik şaxələrinə görə aparılmış olur.  
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Azərbaycan dövlətinin investisiya siyasətində alternativ variant münasibətlər möv-

cud olduğu üçün yanacaq enerji sahələri bərabər hüquqlu investorlar kollektivi (birliyi) 

formalaşmışdır. Beləliklə, bu rəqabətin əsasının işlənməsi aspektləridir. 

Tədqiqatlara əsaslanaraq yanacaq enerji kompleksində aparıcı olan və xarici inves-

torları özünə çox cəlb etmiş olan neft sənayesinin inkişafının tələbləri ödənilməlidir. 

Müştərək (birgə) müəssisələrin yaradılması, hələ belə inkişafın təmin ediləcəyi demək 

deyildir. Birgə müəssisələrin cəlb olunmuş investisiya məhsul artımı yeni quyuların qa-

zılması yolu ilə deyil, müqavilələrin şərtlərinə əməl olunması yolu ilə təmin etməlidirlər. 

Müqavilə onda daha inkişaflı xarakter dəyişir ki, neft torpaqları icarəyə natural icarə 

haqqı ilə verilsin, səmərəli istifadə edilsin. Ərazidə olan yaşayış binaları neft torpağı 

olmayan yerlərdə yaşayış məntəqəsinə çevrilə bilsin, yəni sosial inkişafa gətirib çıxara 

bilər. 

Mühəndis komnikasiyalarını yenidən texniki silahlandırmaya cəlb edilmiş olan 

xarici investisiya, neft və qaz sənayesinin tələb olunan inkişafının yenidən keçmiş olur, 

belə investisiya ancaq neft və qaz əldə etmək siyasətindən başqa bir şey hesab olunmur. 

Azərbaycan neft və qaz sənayesi dərin neft yataqlarının sənaye işlənməsini genişləndirir. 

İnvestisiya siyasəti bunun təminatçısı olmalıdır. 

Nəticədə, investisiyaya olan tələbat qeyd olunan tələblər baxımından irəli 

gəlməlidir. Bu cür müəyyən etmə yeganə təsdiqini tapa bilən, siyasi-iqtisadi-sosial tələb 

olaraq qalır. Lakin neft sənayesi belə tələbləri ödəyən olmuşdur. Beləliklə, neft və qaz 

sənayesinə investisiya siyasəti iqtisadi və sosial şaxələri ilə səciyyələnir. 

Aparılan araşdırmalar nəticəsində, aydın olur ki, investisiya siyasəti axınli 

inkişafın zənginləşməsi üzrədir. Xarici investisiya ölkə üçün dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiya proqramı mahiyyəti kəsb etmişdir. İnvestisiya siyasətinin gücü ondan 

ibarətdir ki, iqtisadi-sosial problemlərinin həllini qısa müddətli edə bilir. Yanacaq enerji 

kompleksinin investisiya siyasəti belə həllin təminatçısı hesab olunur. Səmərəlilik 

mövqeydən tələb olunur ki, xarici investisiyanın öyrənilib istifadəsi sənaye sahələri üzrə 

ayrılıqda baş verir. 

Beləliklə, bu sahəyə qoyulmuş investisiyanın böyük bir hissəsinin özəl sektorun 

hesabına həyata keçrilir. Yanacaq enerji kompleksinin inkişafı (2005-2015ci iullər) üzrə 

dövlət Proqramı inkişafın son illərində ölkənin yanacaq-enerjiyə olan tələbatı tam 

ödənilməklə bərabər bu sahənin yenidən qurulmasını, müasir avadanlıqlarla təchizini, 

malliyələşdirilməsini əks etdirir. 
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РЕЗЮМЕ 

НОВРУЗА АДИЛОВА, САДАГАТ АХМЕДОВА 

НАПРАВЛЕНИЯ ВКЛАДА ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
В статье рассматриваются основные тенденции в потенциале нефтегазовой 

отрасли в развитии промышленности в Азербайджанской Республике. Было пока-

зано распределение форм инвестиций в нефтегазовую отрасль в Азербайджанской 

Республике. Если нефтяная и газовая промышленность в Азербайджанской Рес-

публике считается экономическим потенциалом, энергетическая отрасль считает-

ся основной частью этого потенциала. В статье обсуждается развитие топливно-

энергетического комплекса и развертывание основных фондов. В исследовании 

выбор нефти и природного газа был показан в составе топливно-энергетических 

продуктов в Азербайджанской Республике на многих этапах. В статье отмечается, 

что цены на нефть и ее колебания на мировом рынке оказывают значительное 

влияние как на мировую экономику, так и на экономику отдельных стран-

импортеров нефти. 

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, инвестиционная, 

нефтегазовая промышленность, направление, государственный капитал, частный 

капитал. 

 

SUMMARY 

NOVRUZA ADILOVA, SADAGAT AHMADOVA 

DIRECTIONS OF INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF FUEL AND 

ENERGY COMPLEX IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

The article examines the main trends in the oil and gas industry potential in the 

development of industry in the Republic of Azerbaijan. The distribution of the forms of 

investment in the oil and gas industry in the Republic of Azerbaijan has been shown. If 

the oil and gas industry in the Republic of Azerbaijan is considered to be an economic 

potential, the energy industry has been considered as a major part of this potential. The 

article discusses fuel and energy complex development and deployment of fixed assets. 

In the research, the choice of oil and natural gas has been shown in the fuel and energy 

products composition in the Republic of Azerbaijan in many stages. The article points 

out that oil prices and its fluctuations in the world market have a significant impact on 

both the world economy and the economy of separate oil-importing countries. 

Key words: fuel and  energy complex, investment, oil and gas industry, direction, state 

capital, private equity. 
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ĠXRAC POTENSĠALLI SEMENT ĠSTEHSALININ MÜASĠR 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

(NAXÇIVAN SEMENT ZAVODU NÜMUNƏSĠNDƏ) 

 
Müasir  dövrdə iqtisadiyyatın vacib ünsürlərindən biri ixracyönümlü məhsulların 

mövcudluğudur.  Naxçıvan Muxtar Respublikasının mövcud istehsal potensialından sə-

mərəli istifadə olunmaqla rəqabət qabiliyyətli məhsulların istehsalı iqtisadi təhlükəsizlik 

baxımından zəruridir. Tikinti sektoru üçün mühüm əhəmiyyətə malik olan sement və 

digər tikinti materiallarının istehsalı sənaye kompleksinin yaradılmasına Ģərait yaradır. 

Açar sözlər: istehsal, ixrac, iqtisadi potensial, iqtisadi stimullaĢdırma, istehlakçı, 

tələb, təklif  

 

Cəmiyyətin tələbatının ödənilməsi üçün məhdud resurslar hesabına məhsul və 

xidmətlər istehsal olunmaqla həm təsərrüfat subyektlərinin, həm də istehlakçıların 

ehtiyacı ödənilir. Ölkənin istehsal potensialından düzgün istifadə edildikdə, nəinki yerli 

tələbat qarşılanır, hətta ixrac imkanları da genişlənir. Onsuz da, yerli istehsal 

subyektlərinin bazara çıxardığı məhsullara xarici məhsullar da özünü rəqib kimi açıq 

şəkildə göstərir. Çünki qloballaşan dünyada texnologiyanın inkişafı ilə elektron 

məkanda bazarların sərhədləri aradan qaldırılmış, Uzaq şərqdə yerləşən bir firma, 

ölkəmizdə eyni məhsul istehsal edən bir firmaya rəqib sayılır. Çünki eyni bazara məhsul 

təqdim etməklə, həmin bazara təsir göstərə bilirlər. Lakin məhsulun keyfiyyəti və 

qiyməti burada əsas meyar olaraq ön plana çıxır.   

Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii ehtiyatları, metal və duzlarla zəngin tor-

paqları ilkin maddi resursların kifayət qədər səmərəli olduğunu söyləməyə imkan versə 

də, məsələ bununla yekunlaşmır. Çünki, istehsalın digər amilləri də bu təbii amillərlə 

birlikdə dəyərləndirilməli, istehsalın səmərəli təşkili nəticəsində ortaya çıxan məhsulun 

maya dəyəri bazarda rəqabət qabiliyyətli olmalıdır. Muxtar respublika torpaqlarının 

mineral duzlarla zənginliyi, kalsium, alüminium, dəmir və silisium birləşmələrinin 

mövcudluğu ilk olaraq sement istehsalından danışmağa rəvac verir. Həmçinin bu 

elementlərin mövcud olduğu minerallar olan Əhəngdaşı, gil, mergel, tuf, reolit, zeolit, 

qabro, bazalt, kvarsit, gips və s. muxtar respublika ərazisində kifayət qədər vardır. Bu 

mineralların varlığı icazə verir ki, sement istehsalı baş tutsun. Əsl vacib olan isə bu 

mineralların tərkibindəki lazımi oksidlərin daxili nisbətləridir. Daxili modulların uyğun 

olması isə demək olarki xoşbəxtlikdir ki, əvvəlcədən keyfiyyətli sementin olacağına 

siqnal verir. 
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Ġstehsalın texniki tərəfləri. Ümumiyyətlə, sement nədir və necə istehsal olunur? 

Sement – əhəng daşı, mergel, gil və sonradan gipsin müəyyən bir istehsal prosesindən 

keçməklə çox kiçik toz hissəciklərinə qədər parçalanmış yanmış qarışığıdır. Əsası 

kalsium silikatlardan ibarət olan hidravlik yapışdırıcıdır. Sement əsasən üyüdüldükdən 

sonra təbii əhəng daşı, mergel və gil qarışığının yüksək temperaturda bişirilməsindən 

əldə edilən hidravlik birləşmə kimi müəyyən edilir. Hidravlik birləşmələr su ilə reaksiya 

nəticəsində sərt kütlə formalaşdıqdan sonra suda parçalanmır, bu birləşmələr sərtliyini 

və gücünü qoruyub saxlayan kimyəvi birləşmələrdir. Su ilə təmas zamanı ilk olaraq bu 

reaksiya baş verir: C3A + 6H → C3AH6. Bu reaksiya ekzotermik reaksiyadır və istiliyin 

ayrılması ilə müşahidə olunur. Sementə ilk bərkiməni verən reaksiya budur. Daha sonra 

kalsiyum silikatlar reaksiyaya girir və sementə əsl müqaviməti verən kalsium 

hidrosilikatlar və sementə adını verən portlandite mineralı əmələ gəlir:  2C3S + 6H → 

C3S2H3 + 3 Ca(OH)2,   2 C2S + 4H → C3S2H3 + Ca(OH)2. Sementin istehsal prosesi 

bir-birini dəstəkləyən uzun zincir halqaları kimidir. Əgər bir halqada xəta olsa bütün 

zincir qırılacaqdır.  Burada faza yaradan elementlərin:  CaO, MgO və SiO2, Al2O3 və 

Fe2O3 bir-birinə olan nisbəti çox önəmlidir. CaO/SiO2+Al2O3+ Fe2O3  Əhəng doyqunluq 

faktoru adlanır və digər oksidlərin CaO ilə nə qədər reaksiyayaya girdiyini və ya CaO-in 

nə qədər boşda qaldığını göstərir. Bu faktor bişmə prosesində həm keyfiyyət həm də sərf 

olunan qaz miqdarı və sonrakı üyütmə prosesi nəzərə alındıqda maliyyət cəhətdən çox 

önəmlidir. Bu fazaların hər birinin öz təsiri vardır. Su ilə ilkin təmas vaxtı reaksiyaya 

girən C3A sementə ilkin bərkiməni verir. Bu fazanın kütlə payı təqribən 8%-14% 

arasında olmalıdır. Çox olduqda ani donma kimi fəsadlar verir. Eyni zamanda azlığı 

ilkin müqaviməti aşağı salır həmçinin gec donmaya səbəb olur. C3S fazası sementə əsas 

keyfiyyətini verən fazadır ilkin və son müqaviməti təmin edir. Sementin markası demək 

olarki bu fazadan asılı olur. Sement Zavodlarında bütün istehsalçılar bu fazanın yüksək 

olması üçün maksimum səy göstərirlər. C2S bu fazada həmçinin əsaslardandır ki, 

sementin son müqavimətini təmin edir. Beləliklə yekun olaraq demək olar ki, qələvi və 

amfoter birləşmələrin nisbəti də birləşmənin xarakterini və keyfiyyətini müəyyənləşdirir. 
 Əhəng daşı, mergel və gil əvvəlcədən müəyyən olunmuş hesablama və ortalamalar 

əsasında, planlanmış şəkildə, deşici vasitələrlə quyular açılır. Alınmış nümunələr 

laboratoriya analizlərindən keçir, uyğun quyular partladılır. Alınmış material daşınaraq 

zavod ərazisindəki müəyyən olunmuş stok bölmələrinə daşınır. Burada homojen 

qaydada qat-qat yığılır. Sonra xammalın ölçüləri qırıcı qurğuda 2.5 sm ölçülərinə qədər 

kiçildilir. (Şəkil 1.)Tozlar çəkim kanallarında torbalı filtrlər vasitəsilə yığılır. Alınan 

xammal bunkerlərə və xammal çənlərinə yığılır. Bunkerlərin və xammal çənlərinin 

boşaldıcı qurğusu həssas çəki tərəziləri ilə təmin olunmuşdur. Sementin ideal tərkibdə 

olması üçün hazırlanmış reseptura avtomatlaşdırma prosesləri otağından kompyuter 

vasitəsilə daxil edilir. Bu tərəzilər verilən resepturaya uyğun olaraq diyircəkli dəyirmana 

Əhəng daşı, mergel və gil bəsləməyə başlayır. Diyircəkli dəyirmanda xammal qarışığı 

üyüdülür. Sement xammalının qarışığı olan əsas komponentlər əhəng daşı, mergel və gil 

qarışığı olan və Farin olaraq adlandırılan qarışıqdır. Əhəng daşı kalsium karbonatla 

zəngin olmaqla, gil isə silisium, alüminium və dəmir oksidi ilə zəngindir.  Bu minerallar 

yuxarıda bəhs edilən sementin keyfiyyətini müəyyən edən və tərkibi sayılan fazaların 

əmələ gəlməsi üçün lazım olan minerallardır. 
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Şəkil 1. 

 

  Daha az miqdarda maqnezium və digər bəzi elementlər də mövcuddur. 

Maqneziumun miqdarı 5% keçməməsi tövsiyyə olunur. Kalsium oksid və maqnezium 

oksid yaxın xassəli elementlər olduğu üçün maqnezium da birləşmədə özünü kalsium 

kimi aparır. Ona görə su ilə şiddətli, istiliyin ayrılması ilə gedən (ekzotermik) reaksiyaya 

girir. Bu ayrılan istilik beton tərkibində çatlar əmələ gətirə bilir. Bu səbəbdən də sərbəst 

kalsium oksid həddi daim nəzarətdə saxlanılır və magnezium oksid ya heç olmur ya da 

5%-in altında saxlanır.(3) 

Əhəng daşı, mergel və gil qarışığı olan yarımməmul homogenləşdirmə çəninə 

göndərilir. Burada homogenləşdikdən sonra önkalsinasiya qülləsinə ötürülür. Kalsinasi-

ya qülləsində müxtəlif siklonlardan keçərək fərqli temperaturlarda kalsinasiyaya uğrayır. 

Burada ilk olaraq 200-300 ° C temperaturlarda xammalın ön isitməsi və asan parçalanan 

birləşmələrin parçalanması gedir. Burada gil mineralları hidroskopik olduğu üçün 

udduğu sular ayrılır ilk olara, daha sonra kristal sular parçalanır və ayrılır. Növbəti 

siklonlarda 400 ° C dərəcədə gildəki hidroksid qrupları parçalanmağa başlayır. Beləliklə 

bu yarımməmul 960- 1000 ° C dərəcəyə qədər isidilir və bu isinmə nəticəsində 950 ° C 

dərəcədə kalsium karbonatlar parçalanır. Yekun olaraq yarımməmul 96 %-ə qədər 

kalsinasiyaya uğrayır. Kalsinasiya qülləsi müasir bir sistemdir və qapalı sistemlərə 

aiddir. Köhnə açıq sistemlərdə yarımməmul homogenləşmə üçün, açıq hovuzlarda su ilə 

qatılırdı, palçıq şəklində yoğrularaq homogenləşdirilirdi. Palçığın qurudulması daha 

çətin olduğu üçün əvvəllər dönər sobalar 200 metr uzunluqda olurdu. Bu gün istifadə 

olunan dönər sobalar maksimum 50 metr olur ki buda həm prosesin sürətini artırır 

həmçinin də enerjiyə maksimum qənaət edir. Beləliklə də istehsal maliyyəti aşağı olur. 

Bu sistem tamamilə qapalı bir sistemdir və ətraf mühitə heç bir halda tullantı 

çıxarılmamalıdır və çıxarılmır. Daha sonra məhsul dönər sobaya daxil olur burda 1100° 

C temperaturdan başlayaraq ilkin kalsium silikatlar əmələ gəlməyə başlayır: CS 

(CaO·SiO2). Daha sonra Fe2O3, Al2O3 və CaO birləşərək C4AF 4 (4CaO· Al2O3· Fe2O3). 

Təqribən 1200-1250 ° C dərəcələrdə  C3A (3CaO·Al2O3) əmələ gəlir. Nəhayət 1300-

1500° C temperaturlarda C2S (2CaO·SiO2) və C3S (3CaO·SiO2) əmələ gəlir. Beləliklə 

kimyəvi reaksiyalar sonlanır və klinker əmələ gəlir. Reaksiyaya girməyən və bir qədər 
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artıq CaO ―sərbəst kasium oksid‖ adlanır və klinkerin tərkibində həddi qorunmaqla 

qalır. Klinker sobadan çıxışda soyuducuya daxil olur və sürətli soyuma prosesi başlayır. 

Yuxarıdan tökülən klinkerə sürətli əks hava üfürülür, klinker 1500° C dərəcədən 95° C 

dərəcəyə qədər ani soyudulur. Burada ani soyutma çox önəmlidir. Çünki əmələ gələn 

silikatlar gec soyuma zamanı dönər reaksiya ilə parçalana və beta kristal formalarına 

keçə bilərlər. Nəticədə C3S C2S-ə çevrilə bilər və sərbəst kalsium oksid ayrılar. 

Həmçinin C2S oz kristal qəfəsin dəyisər beta formuna keçər. Bu isə ciddi keyfiyyət 

problemi yaradacaqdır. Həmçinim sürətli soyumuş klinkerdə mikro çatlar əmələ gəldiyi 

üçün üyütmə prosesi də asanlaşır və ucuzlaşır. Klinker buradan qablı elevatorlar 

vasitəsilə klinker çənlərinə yığılır. Buradan isə sement dəyirmanına gedərək tərkibinə 3-

8% dək gips vurularaq üyüdülür. Gips mineralının kütlə payı tərkibindəki SO3 -in kütlə 

payından asılıdır ki, təqribən SO3-in kütlə payı 2.8% olaraq müəyyən edilir. Gips 

mineralı sementin donma müddətini nizamlamaq üçün qatılır. Sement su ilə 

qarışdırıldıqda gips C3A ilə reaksiyaya girir və etrengit adlı mineralı əmələ gətirir bu 

həm C3A nın su ilə əmələ gətirdiyi mineraldan daha sağlamdır həm də daha tədricən 

bərkiyir. Bu etrengit hidrosilikatların aralıqlarında əmələ gələn kolloid mühitdə çökərək 

müqavimətə də köməklik göstərə bilir.  Ən sonda gips ilə qarışan və hazır məhsul hesab 

olunan sement qablaşdırma prosesinə ötürülür. (4) 

Yüksək möhkəmlik və sərtlik əmsalları ilə ölçülmüş, yüksək texniki göstərici olan 

52,5 N indeksli marka ilə istehsal olunur. Digər texniki göstəricilər 32.5 N və 42.5 N 

indeksli məhsulların da öz təyinatına uyğun istehsalı həm məhsul zənginliyi yaradır, 

həm seçim ehtimalı yaradır. 

Ġstehsalın sosial-iqtisadi tərəfləri. Muxtar respublikanın iqtisadiyyatında tikinti 

sektorunun rolu əhəmiyyətli dərəcədədir. İstər əhaliyə yaşayış mənzillərinin tikilməsi, 

istərsə də, yolların, körpülərin salınması, başlıcası isə, dövlətin infrasturuktur siyasətinin 

həyata keçirilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan yüksək keyfiyyətli 

tikinti materiallarının əsasını təşkil edən sement istehsalı əvəzolunmaz əhəmiyyətə 

malikdir. Əlbəttə ki, yerli istehsalın olması həm də iqtisadi baxımdan xarici bazarlardan 

asılılığı minimuma endirir.   

Muxtar respublikanın zəngin əhəng daşı və gil ehtiyatları istehsalın əsas faktorları 

ilə yəni kapital və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bir araya gələrək yeni bir məhsulun istehsalı 

üçün əsas şəraiti formalaşdırır. Yerli məhsulun istehsalı həm də ona görə vacib 

məsələdir ki, blokada şəraitində olan muxtar respublikanın iqtisadi təhlükəsizliyi 

baxımından valyuta ehtiyatlarının yönləndirilməsi zamanı ixrac məhsullarının 

mövcudluğu rol oynasın. Daha doğrusu, xarici bazarlara təklif olunan məhsulu milli 

valyuta ilə ödəniş etməklə əldə etmək mümkündürsə, deməli, ixrac yönümlü məhsullar 

manata olan tələbi artırmaq funksiyası daşıyır ki, buda onun dəyərini xarici valyutalara 

nisbətən artırır.  Əmək ehtiyatlarının, xammal və təbii ehtiyatların olduğu regionda 

biznes amilinin hərəkət verici qüvvəsi kimi idea və layihə yüksək səviyyəli sahibkarlıq 

qabiliyyəti ilə sarsılmaz bir istehsal potensialı yaradır. 

2011-ci ildən fəaliyyətə başlayan Naxçıvan Sement zavodunun hal-hazırda gündə-

lik istehsal gücü 1300 tona çatdırılmışdır. Kəmiyyət və keyfiyyət meyarlarını nəzərə ala-

raq yerli tələbatı ödəməklə ixrac imkanlarını da genişləndirir. Bazarda rəqabət qabiliyyə-

tinə diqqət yetirsək görərik ki, həm münasib qiymətə olması, həm də isti-soyuğa davam-
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lılığı, aşınmaya qarşı dözümlülüyü onu bir neçə addım ön plana çıxarır. Ölkəmizin 

başqa rayonlarında da geniş istifadə olunması, eləcə də, Gürcüstan Respublikasına ixrac 

olunması gələcəkdə də bu yerli məhsul üzrə ixrac imkanlarının genişlənməsinə ehtimal 

vədini verir. Artıq bu məhsul üzrə ixrac olunduğu yerlərdə də ―yüksəkkeyfiyyətli brend‖ 

statusu istifadəçilər tərəfindən qəbul edilmişdir.  

Naxçıvan Sement zavodu muxtar respublika iqtisadiyyatına təkcə xalis yerli 

məhsul istehsal etməklə kifayətlənmir, eyni zamanda, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin 

təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Burada 250-dən artıq adam 3 növbəli iş 

rejimində işlə təmin edilmişdir. Qeyd edək ki, 24 saat fəaliyyət göstərən zavodun digər 

tikinti materiallarının istehsalında öz töhvəsini verəcəyi təxmin edilirdi.  2015-ci ildən 

istifadəyə verilən Naxçıvan İnşaat Materialları Kompleksi də Naxçıvan Sement 

zavodunun təcrübəsi əsasında yaradılmış, 4 ayrı zavodu birləşdirir. Bunlar gips, əhəng, 

məsaməli beton və gips lövhələr istehsal edən zavodlardır. Sement istehsalı ilə inşaat 

materialların istehsalında ciddi bir kapital qoyuluşu ilə artıq böyük bir təcrübə əldə 

edilmişdir. Bu təcrübə sonrakı dövrdə digər inşaat materiallarının, alçıların, yapışdırıcı 

kleylərin, əhənglərin, alçıpan məhsullarının istehsalı üçün öz töhvəsini verdi.  

Yerli xammala əsaslanan istehsal kompleksində zavodlar ildə 2 milyon    

alçıpan, 150 min     xüsusi məsaməli beton, 40 min ton gips, 30 min ton əhəng istehsal 

gücünə malikdir. Bu istehsal kompleksinin müasir texnologiyaya əsaslanması rəqabət 

qabiliyyətini artırmaqla hələ uzun illər yerli bazarlarda tələbatı ödəyəcəyinə zəmanət 

verir. (6) 

Muxtar respublika iqtisadiyyatında tikinti sektoru üzrə əsas kapitala yönəldilmiş 

vəsaitin həcmi 2010-cu ildə 443 mln. manat olmuş, 2017-ci ildə isə 933 mln. manata 

çatdırılmışdır. Əlbəttə ki, yerli məhsullar əsasında tikinti sektoru təmin edildikdə 

bilavasitə iqtisadiyyatın digər sahələri də faydalanır. 2017-ci ildə tikinti sektoru üzrə 12 

mindən artıq işçi orta əmək haqqı 478 manat olmaqla işlə təmin edilmişdir.(2) 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yüksək keyfiyyətli sement istehsalı yerli 

tələbatı ödəməklə yanaşı, həm də ixrac yönümlü yeni bir yerli brend yaratdı. İnşaat 

materiallarının istehsalı sahəsindəki yerli təcrübələr dünya təcrübəsi ilə bərabər yeni və 

daha dayanıqlı məhsulların istehsalını zəruri edir. Artıq buradakı növbəti addım yeni bir 

sənaye kompleksinin yaradılması ilə daha rəqabət qabiliyyətli, daha dayanıqlı məhsullar 

istehsal etməkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ВЮСАЛ НОВРУЗОВ, ШАКИР ДЖАФАРОВ 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА С 

ПОТЕНЦИАЛОМ ЭКСПОРТА (НА ПРИМЕРЕ НАХЧЫВАНСКОГО 

ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА)  

В данное время одним из важных элементов экономики является 

существование экспортной продукции. Производство конкурентоспособной 

продукции с  рациональным использованием существующего производственного 

потенциала важнос точки зрения безопасности экономики. Цемент и другие 

строительные  материалы, имеющие важное значение  для строительного сектора 

образует условия для производственного   комплекса. 

Ключевые слова: призводство, экспорт, производственный потенциал, 

стимулизация, потребитель, экономическая, спрос, предложение   

 

SUMMARY 

VUSAL NOVRUZOV, SHAKIR JAFAROV 

MODERN FEATURES OF EXPORT-ORIENTED CEMENT PRODUCTION 

(IN THE EXAMPLE OF NAKHCHIVAN CEMENT PLANT) 

One of the most important elements of the modern economy is export-oriented 

products. Current economic condition of Nakhchivan Autonomous Republic explains 

only modern production  for economic security or financial security. Economic security 

is indicated by the export-oriented products. Cement and other building materials is 

important production for the construction sector, by the way, this condition creates an 

industrial complex. 

Key words: production, export, economic potential, economic stimulation, buyer, 

demand, offe 
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KREDĠT SĠYASƏTĠ FORMALAġMASININ METODOLOGĠYASI 

 

Məqalədə bank fəaliyyətində kredit siyasətinin əhəmiyyəti izah olunmuĢ, dünyanın 

aparıcı ölkələrinin bank sistemində kredit əməliyyatlarının müqayisəsi verilmiĢdir. 

Kredit siyasəti ilə bank siyasətinin oxĢar və fərqli parametrləri əks olunmuĢdur. Kredit 

siyasətinin reallaĢdırılmasına təsir edən amillər qruplaĢdırılmıĢ, onun makro və mikro 

səviyyələrdə məqsədləri müəyyən olunmuĢdur. 

Bankların apardığı depozit: investisiya, hesablaĢma, konsaltinq, faiz, gəlirlər, 

kredit və s. siyasət içərisində kredit siyasətinin önəm daĢımasının səbəbləri izah 

olunmuĢ və onun daha da səmərəli təĢkil olunmasının metodoloji əsasları müəyyən 

edilmiĢdir. Bir sıra xarici ölkə alimlərinin kredit siyasətinin metodologiyasına dair 

yanaĢmaları təhlil olunmuĢdur. 

Açar sözlər: bank, kredit siyasəti, kredit siyasətinin parametrləri, bank siyasəti, 

kredit siyasətinin məqsədləri. 

 

Kredit siyasəti bankın normal fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan elementlərdən 

biridir. Fəaliyyət nəticəsində bankların daha çox mənfəət əldə etdikləri mənbə məhz 

kredit əməliyyatları olduğundan kredit siyasətinə daha çox önəm verilir. İnkişaf etmiş 

ölkələrin bank təcrübəsi göstərir ki, bankların apardığı aktiv əməliyyatlar içərisində 

kredit əməliyyatları xüsusi çəki etibarilə aparıcı rola malikdirlər. Belə ki, 2015-ci ilin 

məlumatlarına əsasən ABŞ kommersiya banklarının əldə etdikləri gəlirlərin 70%-ə 

qədəri kredit və lizinq, Almaniya banklarının 65%-ə qədəri kredit və lizinq, Yaponiya 

banklarının gəlirlərinin 50%-ə qədəri kredit, Fransa banklarının gəlirlərinin 48%-ə 

qədəri kredit əməliyyatları hesabına əldə edilir. (1, səh 22) 

Kredit əməliyyatları özündə resursların müxtəlif mərhələlərdə hərəkətini əks 

etdirərək mürəkkəb bir iqtisadi prosesi əhatə edir. Bu proses sərbəst pul vəsaitlərinin 

hüquqi və fiziki şəxslərdən depozit şəklində, digər mənbələrdən isə müxtəlif formalarda 

cəlb edilməsindən, kredit resurslarının formalaşmasından başlayaraq, həmin resursların 

müxtəlif aktiv əməliyyatlara yerləşdirilməsi vasitəsilə maksimum dərəcədə mənfəət əldə 

edilməsi məqsədini güdən bir mexanizmi əhatə edir. Bu mexanizm banklar tərəfindən 

hazırlanan və fəaliyyət boyu reallaşdırılan kredit siyasəti vasitəsilə həyata keçirilir. 

Məhz bu baxımdan kredit siyasəti və onun formalaşdırılması metodologiyası bankların 

fəaliyyətində çox zəruridir. 

Tanınmış rus alimi Beloqlazova Qalina Nikolaevna yazırdı ki, "Kredit siyasəti 

bankın müştərilərinin kreditləşdirilməsi sahəsində müəyyən dövr ərzində, nəzərdə 

tutulmuş strategiya və taktikasının reallaşdırılması üçün həyata keçirdiyi tədbirlər 

sistemidir". (2, səh 49) 
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Bütövlükdə kredit siyasəti özündə mürəkkəb bir iqtisadi prosesin çoxsaylı 

parametrlərini birləşdirir. Bunlar konkret bankın kredit bazarında fəaliyyəti zamanı onun 

məqsədlərindən, prinsiplərindən, prioritetlərindən, taktikasından və s. ibarət olur. Bankın 

kredit taktikası isə özündə fəaliyyət üçün istifadə edilən, kredit sövdələşmələrini həyata 

keçirmək məqsədilə tətbiq edilən qaydaları, kredit prosesinin təşkil olunması 

prinsiplərini, eyni zamanda  maliyyə və digər alətləri birləşdirir.  

Şərh edilənlərə əsaslanaraq demək olar ki, kredit siyasəti bankın kredit bölməsinin 

personalının səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün əsaslı zəmin yaradır, personalın güc, 

bacarıq və qabiliyyətini səfərbər edir, səhvlərə yol verilməsi ehtimalını azaldır, rasional 

qərarlar qəbul etməyə, düzgün fəaliyyət istiqaməti seçməyə şərait yaradır. (3, səh 121) 

Müxtəlif iqtisadi mənbələr əsasında demək olar ki, kredit siyasəti bir tərəfdən 

kreditləşdirmə sisteminin, digər tərəfdən isə ümumi bank siyasətinin tərkib hissəsidir. 

Bank siyasəti daha geniş, ümumiləşmiş məhfum olaraq özündə aşağıdakı elementləri 

birləşdirir: depozit siyasəti, kredit siyasəti, investisiya siyasəti, müştərilərə kassa-

hesablaşma xidmətinin təşkili ilə əlaqədar siyasət, ayrı-ayrı, məsələn konsaltinq, trast, 

fond, elektron xidmətlər üzrə bank əməliyyatlarının aparılması siyasəti, bank risklərinin 

idarə edilməsi siyasəti, faiz siyasəti, gəlirlər siyasəti, rentabellik siyasəti, personalın 

idarə edilməsi siyasəti və s. Bununla yanaşı bank siyasəti müştərinin malik olduğu 

əlamətlər üzrə, yəni fiziki şəxslərlə əlaqəli siyasət, korporativ müştərilərlə əlaqəli 

siyasət, kiçik və orta biznes müəssisələri ilə əlaqəli siyasət və s. qurula bilər. 

Kredit siyasəti isə bu baxımdan daha müstəqil xarakterə malik olmaqla bank 

siyasətinin əsasını, bazisini təşkil edir ki, elə bank öz fəaliyyətində bu siyasətə əsaslanır.  

Kredit siyasətinin fərqləndirici cəhəti ondan ibarətdir ki, o birbaşa ssuda kapitalının 

hərəkəti ilə əlaqədardır. Bu baxımdan da bank siyasətindən fərqli olaraq kredit 

siyasətinin özünəməxsus parametrləri vardır. Kredit siyasətini təhlil edərkən görürük ki, 

o ümumi bank siyasətinin əsas elementlərindən biri olmaq etibarilə bankın strateji 

məqsədləri ilə üzvi əlaqədadir və onun bütün parametrləri ümumi bank siyasətinin 

parametrlərinə uyğunlaşdırılır.  

Həm kredit, həm də bank siyasəti vahid bir məqsədə malikdirlər. Bu məqsəd ma-

ksimum mənfəət əldə etmək, bankın dinamik inkişafına təminat yaratmaq, müştərilərə 

göstərilən xidmətin növlərinin və həcminin artırılması və s. kimi çoxşaxəli vəzifələr 

daşıyır. Bu vəzifələr sonda bankın mənfəətini artırır, onun sabit fəaliyyətini təmin edir. 

Bu mövqeyə əsaslanaraq demək olar ki, kredit siyasətinin əsas məqsədi hüquqi və fiziki 

şəxslərdən cəlb olunmuş sərbəst pul vəsaitlərinin səmərəli şəkildə yerləşdirilməsi 

nəticəsində bankın mənfəətinin stabil olaraq artmasının təmin edilməsidir. Konkret bank 

misalında isə demək olar ki, onun siyasəti kredit prosesinin təşkil olunması sahəsində 

bankın rentabelliyinin, dayanıqlığının, etibarlığının və likvidliyinin təmin olunması 

məqsədilə həyata keçirilən strategiya və taktikadan ibarətdir.  

Tarixi inkişaf aspektini nəzərdən keçirdikdə görürük ki, kredit siyasətinin forması 

özündə iqtisadi kateqoriya olaraq onun əsl mahiyyətini və dövrün iqtisadi siyasətinin 

xarakterini əks etdirir. Belə ki, inzibati mərkəzləşdirilmiş bank sistemi şəraitində kredit 

siyasəti makrosəviyyədə ümumi dövlət iqtisadi siyasətinin zəruri elementi kimi, 

bankların və müştərilərin real tələbatları nəzərə alınmadan həyata keçirilirdi.  
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Bazar yönümlü bank sistemi şəraitində isə kredit siyasəti makrosəviyyədə, yəni 

dövlətin özünün ümumi iqtisadi siyasəti kontekstində və mikrosəviyyədə isə konkret 

bankın və müştərinin maraqları kontekstində, səviyyəsində həyata keçirilir. Burada 

mühüm bir məsələ nəzərə alınmalıdır ki, metodoloji baxımdan kredit münasibətlərinin 

iqtisadi, obyektiv formaları ilə, onun təşkilati, subyektiv formalarını fərqləndirmək 

lazımdır. İqtisadi, obyektiv formalar ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin əsas istiqamət və 

parametrləri əsasında, təşkilati, subyektiv formalar isə kredit münasibətlərinin əsasında 

həyata keçirildiyi bank təlimatlarından, norma və qaydalardan yaranır, formalaşır. 

Bankların fəaliyyətinin geniş təhlilləri göstərir ki, bütün banklar üçün vahid kredit 

siyasəti mövcud deyil. Bu siyasətin bütün banklar üçün vahid parametrləri olsa da, fərqli 

cəhətləri də çoxdur. Aydın məsələdir ki, ölkəmizdə bank bazarında 01.01.2018-ci il 

tarixə fəaliyyətdə olan bütün kredit təşkilatları, yəni 31 bank, 47 bank olmayan kredit 

təşkilatı və 76 kredit ittifaqı eyni kredit siyasəti yeridə bilməz. Çünki kredit siyasətinə 

təsir edən amillər heç də bütün banklar üçün eyni deyildir. Buna inanmaq üçün həmin 

amilləri nəzərdən keçirmək lazımdır. Həmin amillər aşağıdakılardan ibarətdir: 

- ölkə iqtisadiyyatının ümumi vəziyyəti, ümumi daxili məhsulun artım tempi, inflyasiya 

səviyyəsi, büdcə defisitinin səviyyəsi, işgüzar fəaliyyətin səviyyəsi, məşğulluq səviyyəsi 

və s; 

- ölkədə mərkəzi bank tərəfindən aparılan pul-kredit siyasətinin səviyyəsi və ümumi 

iqtisadi siyasətə təsiri, mərkəzləşdirilmiş kredit əməliyyatları üzrə faiz dərəcələrinin 

səviyyəsi, məcburi ehtiyat normalarının səviyyəsi, kredit təşkilatlarına mərkəzləşdirilmiş 

qaydada verilən kreditlərin həcmi, valyuta müdaxiləsi və mübadilə siyasətinin 

parametrləri, fiskal siyasətin parametrləri, açıq bazarda qiymətli kağızlarla aparılan 

əməliyyatlar və s.; 

- konkret kommersiya bankının müştərilərinin kredit resurslarına olan tələbat səviyyəsi; 

- konkret kommersiya bankının kredit potensialı; 

- konkret bankın regional və ya xidmət sferası amilləri; 

- konkret bankın fəaliyyətinin ixtisaslaşma səviyyəsi; 

- konkret bankın bank xidmətlərinə olan tələb və təklifi səviyyəsi; 

- konkret bankın bazarda malik olduğu mövqe; 

- konkret bankın fəaliyyətində mövcud risklərin səviyyəsi; 

- konkret bankın personalının hazırlıq peşəkarlıq səviyyəsi və fəaliyyət təcrübəsi və s.  

Metodoloji baxımdan qeyd edilən amillərin nəzərə alınması şərtilə kredit 

siyasətinin təşkili və həyata keçirilməsi bu siyasətə yanaşmada belə bir mövqeni ortaya 

qoymuşdur. Rus alimi Q.S.Panova yazırdı: "Kredit siyasətinin ümumi prinsipləri 

dedikdə biz makrosəviyyəsdə dövlətin məqsədləri naminə Mərkəzi Bankın, 

mikrosəviyyədə isə konkret kommersiya bankının apardığı siyasəti başa düçürük. Hər 

iki səviyyədə aparılan kredit siyasətinin ümumi prinsipləri onun elmi cəhətdən 

əsaslandırılması, optimallığı, səmərəliliyi və həmçinin kredit siyasətinin elementlərinin 

ayrılmaz əlaqəsinin olmasıdır". (4, səh 314) 

Kredit siyasətinin metodoloji baxımdan düzgün təşkil edilməsi və səmərəli 

nəticələrə gətirib çıxarması üçün bu siyasət vasitəsilə həyata keçirilən hər bir 

əməliyyatın konkretliliyi, yəni onun baş tutması, reallaşdırılması üçün heç bir digər 
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variantın yolverilməzliyi və həmçinin onun praktiki fəaliyyətdə olan və rahat tətbiq 

oluna bilmək parametri çox vacibdir. 

Bank öz fəaliyyətində mənfəəti maksimallaşdırmaq üçün problemə sistemli 

yanaşmalı, kredit siyasətinin bütün elementlərini vahid, kompleks halda istifadə etməli 

və optimal həll yolu tapana qədər müxtəlif maliyyə alətlərindən istifadə etməlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

РАМИН БАЙРАМОВ  

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

В статье разъяснено значение кредитной политики в банковской 

деятельности, дано сравнение кредитных операций банковских систем ведущих 

стран мира. Отражены похожие и отличительные параметры кредитной и 

банковский политики. Сгруппированы  факторы влияющие на реализацию 

кредитной политики, определены ее цели на макро и микро уровнях. 

Разъяснено причина ведущей роли кредитной политики среди других 

политик банка, таких как депозитная, расчѐтная, инвестиционная, консалтинговая, 

процентная, доходная политика и др. определены методологические основы ей 

эффективной организации. Анализированы подходы некоторых зарубежных 

учѐтных к методологии кредитной политики.  

Ключевые слова: банк, кредитная политика, параметры кредитной 

политики, банковская политика, цели кредитной политики. 

 

SUMMARY 

RAMIN BAYRAMOV  

METHODOLOGY OF CREDIT POLICY FORMATION 

In the article the importance of credit policy in banking activities has been 

explained, comparison of credit transactions in the banking systems of leading countries 

has been given. Similar and distinctive parameters of the banking policy and credit 

policy was reflected. The factors influencing the implementation of credit policy were 

grouped, its macro and micro level goals were defined.  

The reasons of importance of credit policy between deposit, investment, 

settlement, consulting, interest, revenues, loans and other policies was explained and 

methodological foundations of its more effective organization were identified. The 
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approaches of some foreign countries‘ scientists to the methodology of credit policy 

were analyzed. 

Key words: Bank, credit policy, parameters of credit policy, banking policy, goals 

of banking policy. 
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MÜƏSSĠSƏNIN MALĠYYƏ MENECMENTĠ SĠSTEMĠNDƏ MALĠYYƏ 

MEXANĠZMĠNĠN FORMALAġMASININ ELMĠ-NƏZƏRĠ MƏSƏLƏLƏRI 

      

Məqalədə maliyyə mexanizmi maliyyə menecmenti sisteminin fəal elementi kimi 

nəzərdən keçirilmiĢ, maliyyə mexanizminin təkmilləĢdirilməsi yolları nəzəri cəhətdən 

müəyyən edilmiĢdir. Maliyyə menecmentinin səmərəli mexanizminin formalaĢmasının 

funksional idarəetmə problemləri araĢdırılmıĢ, maliyyə resurslarının formalaĢmasının 

mütərəqqi metodları təklif olunmuĢdur. 

Açar sözlər: maliyyə menecmenti, maliyyə mexanizmi, maliyyə siyasəti, maliyyə 

resursları. 

  

GiriĢ 

Müasir dövrdə müəssisənin maliyyə menecmenti sistemində maliyyə mexanizmi-

nin rolu getdikcə artır. Bu, hər şeydən əvvəl, onunla izah olunur ki, maliyyə menecmenti 

mexanizmi  müəssisədə idarəetmə qərarlarının hazırlanmasını və həyata keçirilməsini 

tənzimləyən əsas  sistem olduğuna görə, müəssisənin gələcək uğuru çox vaxt bu me-

xanizmin səmərəli fəaliyyətindən asılı olur. Başqa sözlə, o, müəssisənin qarşısında duran 

məqsəd və vəzifələri tam həcmdə reallaşdırmağa imkan verir,  maliyyə menecmenti 

sisteminin əsas  funksiyalarının  səmərəli fəaliyyətini formalaşdırmağa kömək edir. 

1. Maliyyə mexanizmi maliyyə menecmenti sisteminin fəal elementi kimi 

Maliyyə mexanizmi – cəmiyyətdə iqtisadiyyatın və maliyyə menecmenti sisteminin fəal 

elementi kimi çıxış edir. Hər bir ölkədə maliyyə siyasətinin reallaşdırılması, onun uğurla 

həyata keçirilməsi üçün maliyyə mexanizmi iqtisadi münasibətlərin  idarəetmə və 

tənzimləyici elementi kimi istifadə olunur. 

Maliyyə siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi üçün hər bir ölkədə  maliyyə 

mexanizmi iqtisadi münasibətlərin idarə edilməsi və tənzimlənməsi kimi istifadə olunur. 

O, iqtisadi və sosial inkişaf üçün əlverişli şəraiti təmin etmək məqsədilə cəmiyyətin 

istifadə etdiyi maliyyə münasibətlərinin təşkili üsullarını özündə ehtiva edir. 

Maliyyə mexanizmi maliyyə münasibətlərinin təşkili növlərini, formalarını və 

metodlarını, onların kəmiyyətcə müəyyən edilməsi üsullarını özündə birləşdirir. Maliyyə 

mexanizmi fəaliyyətdə nəzərdən keçirilir, o aktivdir və ona mürəkkəb elementlər daxil 

olmaqla, alt sistemə malikdir. 

Maliyyə mexanizmi maliyyə resurslarının bölgüsündə başlıca rol oynayır. Maliyyə 

resurslarının səmərəli bölüşdürülməsi problemi iqtisadiyyatda əsas məsələlərdən sayılır. 

Maliyyə mexanizmi - maliyyə münasibətlərinin təşkili növlərinin, formalarının, maliyyə 

resurslarının formalaşmasının spesifik metodlarının və onların kəmiyyətcə müəyyən 

edilməsi üsullarının məcmusudur [7, s. 57]. 
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 Maliyyə mexanizminin strukturu olduqca mürəkkəbdir. Buraya maliyyə münasi-

bətlərinin rəngarəngliyinə uyğun müxtəlif elementlər daxildir. Məhz qarşılıqlı maliyyə 

münasibətlərinin bu çoxluğu maliyyə mexanizminin çoxlu sayda elementlərinin tətbiqini 

müəyyən edir. 

Hal-hazırda  elmi ədəbiyyatda maliyyə mexanizminin tərifinə vahid yanaşma 

yoxdur. Maliyyə mexanizmi müasir iqtisadiyyatda hər hansı təsərrüfat subyektinin 

maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsi  aləti sayılır. 

A. Pigu, A. Marshall, F. Nayt, Paul Samuelson, Y. Şumpeter, A. Babo, V.G. 

Bazarov, L.A. Drobozina, V.P. İvanitski, A.Y. Kazak, V.İ. Kolesnikov, D.S. Molyakov, 

S.A. Muxin, V.M. Rodionova, M.V. Romanovski, V.K. Senchaqov, V.V. Sitnin, V.P. 

Samoruha, M.A. Fedotova, V.A. Slepov, S.İ. Luşin, M.G. Lapusta və digər bu kimi 

keçmiş və indiki  rus və xarici iqtisadçılar  maliyyə mexanizmi nəzəriyyəsinin inkişafına 

öz töhfələrini vermişlər.  

Azərbaycan iqtisadiyyatında təsərrüfatçılığın yeni bazar formalarının bərqərar ol-

ması dövlət, müəssisə mülkiyyətçiləri və muzdlu işçilər arasında müəssisə mənfəətinin 

bölüşdürülməsinin maliyyə mexanizminin optimal nisbətdə fəaliyyətinin müəyyən edil-

məsi sahəsində daha çox araşdırma aparılmasını tələb edir. Əslində bu, məhdud təbii 

xammal, əmək və maliyyə resurslarının səmərəli istifadə nəzərə alınmaqla  müəssisələ-

rin mənfəətinin ilə formalaşması və bölüşdürülməsinin son hədd və optimal sərhədləri-

nin müəyyən edilməsi problemidir. 

L. Drobozinanın əsərlərində göstərildiyi kimi, maliyyənin funksiyaları maliyyə 

mexanizmi vasitəsilə reallaşdırılır ki, bu da özündə milli iqtisadiyyatda maliyyə münasi-

bətlərinin təşkilati formalarının məcmusunu, pul vəsaitlərinin mərkəzləşdirilmiş və mər-

kəzləşdirilməmiş fondlarının formalaşması qaydalarını, maliyyə planlaşdırması metodla-

rını, maliyyənin və maliyyə sisteminin idarə edilməsi formalarını, maliyyə qanunverici-

liyini birləşdirir [8, s. 17]. Bazar islahatlarının dərinləşməsi şəraitində keyfiyyətcə yeni 

maliyyə mexanizmi  tətbiq edilir. Bu, müəssisələrin və əhalinin büdcə sistemi, büdcə-

dənkənar fondlar, əmlak və şəxsi sığorta orqanları və s. arasında əlaqələrinə aiddir. 

Lakin, mövcud ədəbiyyat səhmdar cəmiyyətlərin zəruri təcrübə fəaliyyəti üçün 

maliyyə alətləri  sahəsində metodoloji alətlər haqqında tam təsəvvür yaratmır. 

Bəzi iqtisadçıların fikrincə, maliyyə mexanizminə yalnız milli iqtisadiyyatda ma-

liyyə münasibətlərinin təşkilati formalarının məcmusu, pul vəsaitlərinin mərkəzləşdiril-

miş və mərkəzləşdirilməmiş fondlarının formalaşması və istifadəsi qaydaları daxildir[9, 

s. 94].  

Təsərrüfat subyektlərinin idarəetmə orqanları maliyyə mexanizminin müxtəlif ele-

mentlərindən istifadə edərək, maliyyə idarəetmə mexanizmi vasitəsilə maliyyə siyasəti-

nin məqsədlərinin həyata keçirilməsini, onun  strateji və taktiki məsələlərini təmin etmə-

yə çalışırlar. Maliyyə mexanizminə təsərrüfat subyektlərinin maliyyə münasibətlərinin 

müxtəlifliyinə müvafiq, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan, bir-birini qarşılıqlı olaraq 

tamamlayan elementlər çoxluğu daxildir [5, s. 23]. Korporasiyaların maliyyə mexanizmi 

xüsusi alətləri və üsulların istifadəsi, eləcə də onun informasiya-analitik təminatı ilə 

bağlı bəzi xüsusiyyətləri vardır. 

Maliyyə mexanizmi elementlərinin, yəni maliyyə münasibətlərinin təşkilati 

formalarının, növ və metodlarının birləşməsi ―maliyyə mexanizminin konstruksiyasını‖ 
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əmələ gətirir ki, bu da onun hər bir elementinin kəmiyyət parametrlərinin qurulması yolu 

ilə, yəni tutulma dərəcələri və normalarının, fondların həcminin, xərclərin səviyyəsinin 

müəyyən edilməsi ilə idarə olunur. Onların müəyyən edilməsinin kəmiyyət parametrləri 

və müxtəlif üsulları  maliyyə mexanizminin daha mobil hissəsidir. Onlar tez-tez 

düzəlişlərə məruz qalırlar, cəmiyyətinin üzləşdiyi istehsal şəraiti və problemlərin 

dəyişikliklərinə daha həssas olurlar. 

Maliyyənin daha səmərəli istifadəsi üçün maliyyə planlaşdırması və proqnozlaş-

dırmasının həyata keçirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

İctimai təsərrüfatın ayrı-ayrı bölmələrinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq və 

maliyyə münasibətlərinin sfera və həlqələrinin ayrılması əsasında  maliyyə mexanizmi  

müəssisə və təsərrüfat  təşkilatlarının maliyyə mexanizmlərinə, sığorta mexanizminə və 

dövlət maliyyəsinin fəaliyyət mexanizmlərinə və s. bölünürlər. Öz növbəsində, bu 

sahələrin hər birinə ayrı-ayrı struktur bölmələri daxildir. Məsələn, dövlət maliyyəsi 

mexanizmləri büdcə və qeyri-büdcə fondlarının fəaliyyəti mexanizmlərinə və s. 

bölünürlər.   

Maliyyə mexanizmini formalaşdırmaqla, dövlət onun bu və ya digər dövrün 

maliyyə siyasətinin tələblərinə daha tam uyğunluğunu  təmin etməyə  çalışır ki, bu da 

onun  məqsəd və vəzifələrinin tam reallaşmasının zəmanəti sayılır. Bu zaman maliyyə 

mexanizminin və onun ayrı-ayrı elementlərinin şəxsi və kollektiv maraqlarla daha tam 

bağlılığının daimiliyi saxlanar ki, bu da  maliyyə mexanizminin effektivliyinə zəmanət 

kimi çıxış edər[10, s.93-98]. 

Hal-hazırda, müəssisələrin əksəriyyətinin maliyyə mexanizmi böhran vəziyyətində 

yerləşir ki, bu da özünü həm təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün və  həm də 

investisiyalar üçün vəsaitlərin əhəmiyyətli çatışmazlığında göstərir. 

Bu baxımdan, hazırda müəssisələr üçün prioritet onların maliyyəsinin möhkəmlən-

dirilməsi və bunun əsasında dövlət maliyyəsinin sabitləşdirilməsi sayılır. Bunu həyata 

keçirmədən digər məsələləri, o cümlədən inflyasiya problemlərini həll etmək mümkün 

deyil. 

 2. Maliyyə mexanizminin təkmilləĢdirilməsi yolları. 

Rəqabətqabiliyyətli məhsulların buraxılışı müəssisələrin istehsal, təşkilati və kadr 

strukturunun yenidən qurulması, onun baş verən bütün dəyişikliklərə uyğunlaşdırılması 

zəruriliyi ilə bağlıdır. Bu, həm də müəssisələrin maliyyə mexanizminə aiddir. Beləliklə 

də, onun təkmilləşdirilməsinə və əsas mərhələlərinin işlənib hazırlanmasına obyektiv 

zərurət yaranır[3, s. 32]. 

Maliyyə mexanizminin modernləşdirilməsi prosesinin ilkin mərhələsi təşkilati 

struktur və maliyyə resursları arasında əlaqələrin yaradılmasından ibarətdir. O, maliyyə 

resurslarının bölüşdürülməsi haqqında qərar qəbul edilməsindən və onların müəssisənin 

konkret fəaliyyət istiqamətlərində cəmləşdirilməsindən ibarətdir. Müəssisənin bölmələri 

tərəfindən belə qərar qəbul edilməsinin zəruri şərti istehsal olunan məhsula  gözlənilən 

tələbdən asılılığın iqtisadi təhlilinin aparılması və müəyyən edilməsi sayılır. Növbəti 

mərhələdə problemin maliyyə resurslarının və digər resurs növlərinin tələb olunan miq-

darı ilə əlaqələndirilməsi haqqında qərar qəbul edilir. Bu mərhələnin nəticəsi biznes-

planının işlənib hazırlanması sayılır.  
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Təsərrüfat subyektinin maliyyə mexanizminin təkmilləşdirilməsinin konseptual 

əsasları ilə yanaşı, maliyyə işinin yaxşılaşdırılmasının konkret istiqamətlərini aşağıdakı 

kimi müəyyən etmək olar: 

    - maliyyə fəaliyyətinin sistemli və davamlı təhlili; 

    - maliyyə vəziyyətinin optimallaşdırılması məqsədilə dövriyyə vəsaitlərinin  təşkili; 

    - müəssisə xərclərinin daimi və dəyişən xərclərə ayırmaqla optimallaşdırılması, 

qarşılıqlı təsirin və qarşılıqlı münasibətlərin təhlili: " xərc-gəlir-mənfəət"; 

    - mənfəət bölgüsünün optimallaşdırılması və daha effektiv dividend siyasətinin 

seçilməsi; 

    - pul vəsaitləri mənbələrinin doldurulması və bank sistemi ilə əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi məqsədilə kommersiya kreditinin və veksel  tədavülünün daha geniş 

tətbiqi; 

    - istehsalın inkişaf etdirilməsi məqsədilə lizinq münasibətlərinin istifadəsi; 

    - qeyri-qənaətbəxş balans strukturunun qarşısını almaq üçün müəssisə əmlakının 

dəyərinin  quruluşunun və onun formalaşması mənbələrinin optimallaşdırılması; 

    - müəssisənin maliyyə strategiyasının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi.                                                                          

Maliyyə mexanizmi dövlətin, regionların və bələdiyyələrin maliyyə siyasətinin hə-

yata keçirilməsi alətidir. Maliyyə mexanizminin müxtəlif elementlərindən istifadə edə-

rək hakimiyyət orqanları maliyyə siyasətinin məqsədlərinin həyata keçirilməsini, onun 

strateji və taktiki vəzifələrininin həllini təmin etməyə çalışır. Maliyyə mexanizminin cə-

miyyətin iqtisadi və sosial inkişaf şəraitindən asılı olaraq müvafiq elementlərinin dəyiş-

dirilməsi onun iqtisadiyyata və sosial sahəyə kəmiyyət və keyfiyyət təsiri imkanlarını 

qabaqcadan müəyyən edir. 

Maliyyə menecmenti mexanizmi özündə müəssisənin maliyyə fəaliyyəti sahəsində 

idarəetmə qərarlarının hazırlanmasını və həyata keçirilməsini tənzimləyən əsas 

elementlər sistemini ehtiva edir [4, s. 19]. 

3. Maliyyə menecmentinin səmərəli mexanizminin formalaĢmasının funksional 

idarəetmə problemləri 

Maliyyə menecmentinin səmərəli mexanizmi onun qarşısında duran məqsəd və 

vəzifələri tam həcmdə reallaşdırmağa imkan verir, müəssisənin maliyyə idarəetməsi 

funksiyalarının səmərəli həyata keçirilməsinə yardım edir[1, s. 100]. 

Hər hansı bir idarə fəaliyyəti standart idarəetmə funksiyalarının (idarəetmə sisteminin 

funksiyaları)  yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur. İdarəetmə sistemi kimi maliyyə 

menecmentinin aşağıdakı funksiyalarını ayırmaq olar: maliyyə planlaşdırılması 

(büdcələşdirmə); maliyyə təşkilatı; nəzərdə tutulan maliyyə göstəricilərinə nail 

olunmasının motivasiyası; maliyyə nəzarəti (kontrollinq və ya idarəetmə uçotu). 

İdarəetmə sistemi kimi maliyyə menecmentinin əsas funksiyaları aşağıdakılardır[5, s. 

18]: 

1. Müəssisənin maliyyə strategiyasının işlənib hazırlanması funksiyası. 

2. Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin bütün aspektləri üzrə idarəetmə qərarlarının 

qəbulunu və həyata keçirilməsini təmin edən təşkilati funksiya. 

3. Bir neçə mümkün alternativ idarəetmə qərarları variantlarının əsaslandırılmasını 

təmin informasiya funksiyası.  
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4. Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərinin təhlili funksiyası. 
5. Maliyyə fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, müəssisənin müxtəlif struktur bölmələri və 

bütövlükdə müəssisə üzrə strateji cari planlar və operativ büdcələr sisteminin işlənib 

hazırlanmasını təmin edən planlaşdırma funksiyası. 

6. Maliyyə fəaliyyəti sahəsində qəbul edilən idarəetmə qərarlarının həyata keçiril-

məsinin stimullaşdırma sistemini təmin edən stimullaşdırma funksiyası.  
7. Maliyyə fəaliyyəti sahəsində qəbul edilən idarəetmə qərarlarının icrasına səmərəli 

nəzarəti təmin edən monitorinq funksiyası. 
Azərbaycan iqtisadçıları üçün maliyyənin idarə edilməsinin səmərəliliyi XX əsrin 

ikinci yarısından, bazar iqtisadiyyatına keçid dövründən etibarən maraqlı olmuşdur. 

Məhz bu zaman satış bazarları, maliyyə investisiyaları və inkişaf perspektivləri uğrunda 

rəqabət mübarizəsi şəraitində, eləcə də sadalanan və dünya maliyyə böhranlarına səbəb 

olan digər problemlərin kəskinləşməsi ilə əlaqədar effektiv idarəetmə mexanizmlərinin 

yaradılmasına zərurət əmələ gəldi.  

Hələ 1964-cü ildə Samez Arnold deyirdi: "Biz böyük qeyri-adi maliyyə qərarları-

nın necə qəbul edilməsi haqqında çox az bilirik" [6, s. 1]. Bu gün, bu irad az aktual de-

yil. Biz hələ aktivlərin dəyəri haqqında da az bilirik, amma biz məhz belə bir dəyəri şərt-

ləndirən qərarlar haqqında bundan da az bilirik. Bir şirkət bu aktivlərə iri investisiyalar 

üzrə qərar qəbul edir, digərinin isə əksinə, bu seçimi rədd etməsi prosesi özündə nəyi 

əxz edir? Niyə bir şirkət, borc qiymətli kağızlarının buraxılması haqqında qərar qəbul 

edir, digəri isə əksinə,  səhmlərin buraxılması haqqında qərara üstünlük verir? Müəllifin 

dissertasiyasında qeyd olunduğu kimi [9, s.90] "müəssisənin pul axınlarının səmərəli 

idarə edilməsi mənfəətin mənbəyi sayılan maliyyə investisiyalarının həyata keçirilməsi 

üçün əlavə investisiya resurslarının formalaşmasına yardım edir". Şübhəsiz ki, pul 

axınlarının optimallaşdırılması şirkətin maliyyə vəziyyətinə təsir edir. Maliyyə mexaniz-

mi maliyyə resurslarının bölüşdürülməsində başlıca  rol oynayır. Maliyyə resurslarının 

səmərəli bölüşdürülməsi məsələsi isə iqtisadiyyatın əsas problemlərindən biri sayılır. 

Maliyyənin idarə edilməsi təşkilatın effektiv və səmərəli fəaliyyətini  təmin etmək 

üçün lazım olan maliyyə resurslarının axtarılıb tapılmasını və bölgüsünü nəzərdə tutur. 

O, strateji səviyyədə daha böyük rol oynayır. Mühasibat uçotu sisteminin əsas 

komponenti kimi maliyyə resursları uçot, nəzarət və idarəetmə arasında, eləcə də  

müxtəlif idarəetmə səviyyələri arasında – strateji səviyyədən operativ səviyyəyə qədər  

əlaqələndirici həlqə kimi çıxış edir[2, s. 91].    

Maliyyə menecnentinin rolu heç də çox vaxt səhvən qeyd olunduğu kimi maliyyə 

resurslarının ən əhəmiyyətli resurs olduğuna görə deyil, maliyyənin əlaqələndirici rola 

malik olması səbəbindən yüksəkdir. Sənayeləşmə başa çatdıqdan sonra prioritet rolu 

insan kapitalı - yüksək ixtisaslı kadrların əməyi və yeni texnologiyalar əldə etdi. 

Bununla da maliyyə, material və əmək resursları kimi aşağı ixtisaslı işçilərin əməyi 

rəqabət mübarizəsində ikinci plana keçdi. 

Maliyyə siyasətinin əhəmiyyəti həm maliyyə ili ərzində və həm də daha uzun 

müddətli dövrdə, onun həyata keçirilməsi zamanı əldə edilə bilən nəticələrdən ibarətdir. 

M.V. Romanovskinin və G.I. Beloqlazovanın əsərlərində maliyyə siyasətinin məqsəd və 

vəzifərinin reallaşmasına mərkəzləşdirilmiş və qeyri- mərkəzləşdirilmiş səviyyədə  
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maliyyə münasibətlərinin müxtəlif təşkili üsulları ilə baxılır ki, bu da bütövlükdə maliy-

yə siyasətinin və ya maliyyə mexanizminin məqsəd və vəzifələrinin reallaşması mexa-

nizminin məzmununu müəyyən edir [7, s. 58]. 

Maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsi, həmçinin təsərrüfat subyektlərinin sərənca-

mında yerləşən maliyyə resurslarının artımını nəzərdə tutmalı, dövlətin üzərinə qoyul-

muş vəzifə və funksiyaların həyata keçirilməsi üçün hakimiyyət orqanlarının fəaliy-

yətinin möhkəm maliyyə əsaslarının yaradılmasına kömək etməli, dövlətin iqtisadi 

mövqeyinin və əhalinin sosial müdafiəsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə ictimai istehsalın 

sabitliyini təmin etməlidir. 

 4. Maliyyə resurslarının formalaĢmasının mütərəqqi metodları 

Maliyyə elmində maliyyə münasibətlərinin təşkili metodlarını maliyyə resursları-

nın formalaşması və maliyyə ilə bağlı əməliyyatların praktiki həyata keçirilməsi metod-

ları adlandırırlar. Maliyyə resurslarının formalaşmasının dörd əsas metodunu ayırmaq 

olar: 

 - maliyyə  metodu geri qaytarılmamağa və əvəzsiz ödənişə üstünlük verməklə maliyyə 

resurslarının formalaşması üçün istifadə olunur. Maliyyə metodu ilə bir qayda olaraq, 

kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarının xüsusi maliyyə resursları formalaşır; 

 - kreditləşmə metodu müddətli, qaytarılanlıq və ödənişli şərtlərlə pul vəsaitlərinin 

verilməsi ilə bağlıdır. Makro səviyyədə, bu metod digər büdcəyə  büdcə kreditlərinin və 

büdcə ssudalarının verilməsi, mikro səviyyədə isə  -  hüquqi şəxslər tərəfindən bank 

kreditlərinin, büdcə kreditlərinin, vergi kreditlərinin, eləcə də kommersiya təşkilatları 

tərəfindən borc qiymətli kağızlarının buraxılması nəticəsində gəlirlərin alınması zamanı 

istifadə edilir; 

 - vergi metodu  məcburi və ödənişsiz əsaslarla hüquqi və fiziki şəxslərin pul ödənişləri 

şəklində dövlətin maliyyə fəaliyyətinin təminatı üçün pul vəsaitlərinin toplanmasını 

nəzərdə tutur. 

- sığorta metodu sığorta haqlarının alınması hesabına maliyyə resurslarının 

formalaşmasını nəzərdə tutur. Bazar iqtisadiyyatında onun istifadəsi birbaşa olaraq 

cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatında gözlənilməz hadisələrin daxil olması ehtimalının 

artdığı şəraitdə təsərrüfat subyektlərinin və hakimiyyət orqanlarının maliyyə 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. 

Nəticə 

1.  Maliyyə mexanizmi  maliyyə menecmenti sisteminin fəal elementidir. 

O, dövlətin, regionların və bələdiyyələrin maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsi alətidir. 

Maliyyə mexanizminin müxtəlif elementlərindən istifadə edərək hakimiyyət orqanları 

maliyyə siyasətinin məqsədlərinin həyata keçirilməsini, onun strateji və taktiki 

vəzifələrininin həllini təmin etməyə çalışır. 

2. İdarəetmə sistemi kimi maliyyə menecmentinin maliyyə planlaşdırılması 

(büdcələşdirmə); maliyyə təşkilatı; nəzərdə tutulan maliyyə göstəricilərinə nail 

olunmasının motivasiyası; maliyyə nəzarəti (kontrollinq və ya idarəetmə uçotu) kimi 

funksiyaları mövcuddur. 

3. Maliyyə menecmentinin rolu heç də çox vaxt səhvən qeyd olunduğu kimi maliyyə 

resurslarının ən əhəmiyyətli resurs olduğuna görə deyil, maliyyənin əlaqələndirici rola 

malik olması səbəbindən yüksəkdir. 
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4. Maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsi təsərrüfat subyektlərinin sərəncamında 

yerləşən maliyyə resurslarının artımını nəzərdə tutmalı, dövlətin üzərinə qoyulmuş 

vəzifə və funksiyaların həyata keçirilməsi üçün hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinin 

möhkəm maliyyə əsaslarının yaradılmasına kömək etməli, dövlətin iqtisadi mövqeyinin 

və əhalinin sosial müdafiəsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə ictimai istehsalın sabitliyini 

təmin etməlidir. 

5. Maliyyə resurslarının formalaşmasının maliyyə  metodu, kreditləşmə metodu, vergi 

metodu və sığorta metodu kimi dörd əsas metodunu fərqləndirmək lazımdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ДЖАЛАЛ МАДЖИДОВ  

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ 

В  статье  рассматривается финансовый механизм как активный элемент сис-

темы финансового менеджмента, теоретически определены пути совершенствова-

ния финансового механизма. Исследованы функционально управленческие 

проблемы формирования эффективного механизма финансового менеджмента, 

предложены прогрессивные методы формирования финансовых ресурсов. 
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Ключевые слова: финансовый менеджмент, финансовый механизм, 

финансовая политика, финансовые ресурсы.  

 

SUMMARY 

JALAL MAJIDOV                                                                                                                 

SCIENTIFIC AND THEORTHICAL  PROBLEMS OF THE FINANCIAL 

MECHANISM FORMATIONIN WITHIN FINANCIAL MANAGEMENT 

SYSTEM OF COMPANIES 

In article financial mechanism have been studied as an active element of the 

financial management system, have been identified ways to improve the financial 

mechanism that theory. Then have been Investigated functional management problems 

of the formation mechanism  of effective financial management, have been proposed 

progressive methods of the formation of financial resources. 

The key words: financial management, the financial mechanism, financial policy, 

financial resources. 
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ANTĠBÖHRAN TƏDBĠRLƏRĠN BANK SĠSTEMĠNĠN SABĠTLĠYĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

Müəllif əvvəlcə məqalədə baĢ vermiĢ böhranların yaranma səbələrini, onların 

müxtəlifliyini və iqtisadiyyatın vəziyyətinə təsirini izah etmiĢdir. Bank sistemini baĢ 

verən böhranların əsas elementi kimi xarakterizə etmiĢdir. Beynəlxalq Valyuta 

Fondunun məlumatları əsasında baĢ vermiĢ böhranların iqtisadi inkiĢafa mənfi təsirini 

əks etdirmiĢdir.  

Dünyanın çoxsaylı ölkələrində baĢ vermiĢ böhranların yaranmasının müxtəlif 

səbəbləri sadalanmıĢ, bu məsələyə məĢhur, klassik iqtisadçıların münasibəti 

bildirilmiĢdir. 

Bizim ölkəmizdə baĢ vermiĢ sonuncu böhranın xarakteristikası və bu böhranın 

bank sistemində yaratdığı mənfi meyllər izah olunmuĢdur. Böhranın yaratmıĢ olduğu 

nəticələrin aradan qaldırılması üçün mümkün antiböhran tədbirləri müəyyən edilmiĢdir. 

Açar sözlər: böhran, maliyyə böhranı, iqtisadi böhran, antiböhran tədbirləri, 

bank sistemi, bank sisteminin sabitliyi. 

 

Dünya ölkələrinin inkişaf tarixi göstərir ki, ötən əsrin sonlarından başlayaraq 

çoxsaylı ölkələr böhranlarla üzləşmişlər. Həmin böhranların hansı səbəblərdən 

başlamasından, maliyyə və ya iqtisadi böhran olmasından, hansı miqyaslarda baş 

verməsindən, monetar və qeyri-monetar amillərdən törəməsindən, hansı müddətləri 

əhatə etməsindən və s. asılı olmayaraq onların mərkəzində həmişə bank sektoru 

dayanmışdır. Aparılan təhlillər göstərir ki, bank sektorunun böhranlarının hər birinin 

mərkəzində dayanması bu sektorun vəzifə və məqsədləri ilə, onun fəaliyyət xarakteri ilə 

bağlıdır. 

İstisnasız olaraq bank böhranları bütün ölkələrin tarixində baş vermiş və özünün 

mənfi nəticələrini üzə çıxarmışdır. Böhranlar həm inkişaf  etmiş, həm də inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatlarında müxtəlif dövrlərdə baş vermiş, bir çoxlarında 

təkrar olunmuş və iqtisadiyyata dağıdıcı təsirlər göstərmişdir. Beynəlxalq Valyuta 

Fondunun məlumatlarına əsaslansaq demək olar ki, ötən əsrin 80-ci illərindən 

başlayaraq bu günə kimi dünya ölkələrinin 70%-dən çoxunda bank, maliyyə böhranları 

baş vermiş və qloballaşmanın səviyyəsindən asılı olaraq iqtisadi əlaqədə olan ölkələrin 

iqtisadiyyatlarına öz güclü mənfi təsirini göstərmişdir. (1, səh3) 

Ötən əsr ərzində ABŞ-da, Orta və Yaxın Şərq ölkələrində, Yunanıstan, Rusiya, 

Avropa İttifaqının bir sıra ölkələrində, Argentina, Tailand, Türkiyə, Yaponiya, 

Malayziya və bir sıra digər ölkələrdə baş vermiş böhranların ayrı-ayrı törənmə səbəbləri 

olmuşdur. Bu ölkələrin bəzilərində böhranlar neft qiymətlərinin kəskin dəyişməsi, 

azalması, bəzilərində tədavüldə pul kütləsinin həddindən artıq çoxalması, bəzilərində 
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qiymətli kağızların katirovkasının süni şəkildə artırılması, bəzilərində daxili bazarın 

idxaldan asılı olması ilə əlaqədar xarici amillərin mənfi təsirlərinin çoxalması və s. 

nəticəsində baş vermişdir. Məşhur iqtisadçı Con Meynard Keyns böhranlara 

münasibətdə bir amillə bağlı olaraq yazırdı: ―Cəmiyyətin mövcud bazasını məhv etmək 

üçün pulun hədsiz dərəcədə çap olunması qədər zərif və etibarlı vasitə yoxdur. Bu vasitə 

iqtisadi qanunları, hətta milyonların hiss edə bilməyəcəyi şəkildə iqtisadiyyatın 

dağılması istiqamətində çevirir. (2, səh 158) 

Baş verən böhranların səbəblərini araşdırarkən aydın olur ki, XVIII əsrdən 

başlamış Birinci dünya müharibəsinə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarında və həmçinin 

Avropanın digər ölkələrində qiymət səviyyəsi praktiki olaraq demək olar ki, 

dəyişməmişdir. Mənbələr subut edir ki, 1870-ci ildən 1913-cü ilə qədər ABŞ-da həyat 

səviyyəsi 0,2% yüksəlmişdir. (3, səh 454) 

Cari əsrin əvvəllərində, yəni  2008-ci ildə baş vermiş böhranın səbəbləri ABŞ-ın 

fond bazarındakı vəziyyətlə əlaqədar olmuş və dünyanı bürümüşdür. Dünya maliyyə 

böhranının 2014-cü ildən başlayan yeni fazası dünya neft bazarında qiymətlərin 3 

dəfəyədək aşağı düşməsi ilə əlaqədar olmuş və bu günədək onun törətmiş olduğu 

fəsadlar, yaratmış olduğu mənfi nəticələr aradan qaldırılmamışdır. Azərbaycanda da son 

böhran məhz neft qiymətlərinin enməsi nəticəsində baş vermiş və ciddi iqtisadi fəsadlar 

yaratmışdır. 

Baş vermiş böhran nəticəsində, yəni 2014-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq neft 

qiymətlərinin kəskin ucuzlaşması ölkəyə daxil olan neft gəlirlərinin kəskin azalmasına 

səbəb olmuş, nəticədə xarici valyutaya olan tələb təklifi üstələyərək manatın 

məzənnəsinə təzyiqi yüksəltmişdir. Vəziyyətin gərginliyini nəzərə alaraq hökümət 

valyuta bazarında vəziyyəti tarazlaşdırmaq, tədiyyə balansının və ölkənin beynəlxalq 

ödəmə qabiliyyətinin strateji dayanıqlığını təmin etmək məqsədi ilə 2015-ci il ərzində 

iki dəfə devalvasiya keçirmişdir. Hər iki devalvasiya nəticəsində müxtəlif parametrli 

mənfi meyllər meydana gəlmişdir. Belə ki, birinci devalvasiya nəticəsində depozit və 

kredit portfelinin dollarlaşması, ikinci devalvasiya nəticəsində isə maliyyə vəsaitlərinin 

bank sektorundan kənarlaşması müşahidə olunmuşdur. Qeyd edilənlərin nəticəsində 

uzun müddət bank sektorunda müşahidə edilən fəallıq azalmışdır. (4, səh 9) 

Yaranmış mənfi meyllərin törətmiş olduğu fəsadlar bank sisteminə güclü zərbə 

vurmuşdur. Çünki 2015-ci ilin sonuna əvvəlki il ilə müqayisədə kreditlərdə dollarlaşma 

27 faizdən 50 faizə, depozitlərdə isə 50 faizdən 80 faizə qədər yüksəlmişdir. (4, səh 17) 

Böhranın təsiri nəticəsində real sektorda baş vermiş geriləmələr borcalanların ödəmə 

qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur ki, bu da öz növbəsində kredit risklərinin 

səviyyəsini yüksəltmişdir. Bank sistemində bankların kredit riski üzrə ehtiyatlanma 

xərcləri xeyli yüksəlmişdir. Bunun nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının artımı dövründə 

yaradılmış olan kapital ehtiyatlarının bir hissəsi itirilmiş, məcmu kapitalın adekvatlıq 

əmsalı müəyyən olunmuş minimum normativlərə yaxınlaşaraq 2015-ci ilin sonunda 

əvvəlki illə müqayisədə 4,2 faiz bəndi azalaraq 14,7 faiz təşkil etmişdir. (4, səh 9) 

Böhran nəticəsində yaranmış olan mənfi meyllərin və fəsadların aradan 

qaldırılması üçün ölkəmizdə antiböhran tədbirləri həyata keçirilməkdədir. Bu siyasətin 

və bu tədbirlərin reallaşdırılmasının məqsəd və vəzifələri çoxsaylı məsələləri və 
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parametrləri əhatə edir. Onlardan ən zəruri və vacib olanlardan biri də bank sisteminin 

sabitliyinin təmin edilməsidir.  

Sabit fəaliyyətə malik bank sistemi yaratmadan iqtisadiyyatın dayanıqlığını və 

davamlığını təmin etmək mümkün deyildir. Elə bu məqsədlə də çoxşaxəli məsələləri 

əhatə edən antiböhran tədbirləri mərhələ-mərhələ həyata keçirilir. 

Bank sistemində sabitliyin təmin edilməsi maliyyə bazarında aparılan antiböhran 

tədbirləri ilə sıx əlaqədardır. Ölkəmizdə maliyyə bazarları infrastrukturunun daha da 

inkişaf etdirilməsi məqsədilə ―2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

qiymətli kağızlar bazarının inkişafı‖ Dövlət Proqramı qəbul edilmişdir. Onun əhatə 

etdiyi ilkin mərhələ dövründə, yəni 2011-2014-cü illər ərzində bazarın infrastrukturunun 

müasir səviyyəyə çatdırılması, bu istiqamətdə normativ hüquqi bazanın təkmilləşdiril-

məsi, bazarın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, həmin bazarda insan 

kapitalının inkişafının sürətləndirilməsi kimi vacib məsələlər öz həllini tapmışdır. (4, səh 

10). Lakin bu qeyd edilənlərə baxmayaraq kapitalın qiymətli kağızlar vasitəsilə cəlb 

edilməsi məhdud vəziyyətdə olmuşdur. Bunun əsas səbəbləri ölkədə fəaliyyət göstərən 

açıq səhmdar cəmiyyətlərinin korporativ idarəetmə standartlarının zəif inkişaf 

etməsindən və bu bazarda şəffaflığın aşağı səviyyədə olmasından ibarətdir. Qeyd edilən 

səbəblər aradan qaldırılmaqla bank sektoruna qiymətli kağızların emissiyası vasitəsilə 

külli miqdarda kapital cəlb etmək mümkündür. 

Bank sisteminin sabitliyinin təmin edilməsi məqsədilə aparılan antiböhran tədbir-

ləri içərisində ən mühüm istiqamətlərdən biri də depozit və kredit bazarındakı siyasətdən 

və onun istiqamətlərindən asılıdır. Bu sahədə aparılan sağlamlaşdırma tədbirləri 

nəticəsində bank bazarında kapitalın kifayətliliyini qoruya bilməyən banklar ləğv 

edilmiş, eyni zamanda bir sıra bank olmayan kredit təşkilatları və kredit ittifaqları da 

bank bazarını tərk etmişlər. Nəticədə 2017-ci ilin sonuna ölkənin bank bazarında 31 

bank, 47 bank olmayan kredit təşkilatı, 76 kredit ittifaqı qalmışdır. (5)  

Ölkədə bank sisteminin sabitliyinin qorunub təmin edilməsi üçün aşağıdakı anti-

böhran tədbirlərinin həyata keçirilməsi vacib şərtlərdəndir: bank sisteminin kapital möv-

qeyinin möhkəmləndirilməsi, banklarda bazar risklərinin idarə edilməsi üçün hedcinq 

alətlərinin geniş tətbiq edilməsi, bankların kredit risklərinin minimumlaşdırılması, bank-

larda qeyri-işlək aktivlərin tənzimlənməsi və satış üzrə hüquqi mexanizmlərin işlənərək 

tətbiq edilməsi, bankların sağlamlaşdırılması və restrukturizasiyası üzrə səmərəli alət-

lərin tətbiq edilməsi, maliyyə xidmətləri sektorunda korporariv idarəetmənin güclən-

dirilməsi, kreditorların hüquqlarının işlək müdafiəsi mexanizmlərinin tətbiq edilməsi, 

girov münasibətlərinin təşkilati hüquqi mexanizmlərindəki çatışmazlıqların aradan 

qaldırılması, maliyyə əlçatanlığının yüksək səviyyəyə qaldırılması, qeyri-bank maliyyə 

seqmentinin inkişaf etdirilməsi, maliyyə savadlılığının artırılması və s. (4, səh 11). 

Ölkə iqtisadiyyatının vəziyyətinin və baş vermiş böhran nəticəsində yaranan mənfi 

meyllərin təhlili onu göstərir ki, əgər bank sistemində yuxarıda sadalanan antiböhran 

tədbirləri həyata keçirilməzsə bu halda aşağıdakı təhlükələr baş verə bilər: Neft 

qiymətlərindəki volotillik azalmaya meyl istiqamətində davam edərsə, bu bank 

sisteminə dağıdıcı təsir edə bilər, iqtisadiyyatda işgüzar aktivlik daha da aşağı düşə bilər 

ki, bu da bank sisteminə öz mənfi təsirini göstərər, eyni zamanda banklarda aktivlərin 

keyfiyyəti aşağı düşə bilər, bankların restrukturizasiyası tamamlanmaya bilər, banklarda 
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meydana çıxan risklər güclənər və bu faktor maliyyə bazarlarında yenidən mənfi meyllər 

yarada bilər və s. 

Qeyd edilən mənfi meyllərin bank sektorunda və ümumiyyətlə iqtisadiyyatda 

meydana çıxmaması üçün yuxarıda qeyd edilən istiqamətləri özündə əks etdirən sistemli 

antiböhran tədbirləri həyata keçirilməlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛЯР МАХМУДОВА  

ВЛИЯНИЕ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА СТАБИЛЬНОСТЬ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

 Первую очередь автор раскрыл в статье причины возникновения кризисов, 

их особенность и воздействие на экономическую ситуацию. Банковская система 

охарактеризована как основной элемент происходящих кризисов. На основе дан-

ных Международного Валютного Фонда в статье отражено отрицательное значе-

ние экономических кризисов.  

Перечислены разные причины возникновения кризисов в большинстве стран 

мира, выражено отношение к данному вопросу известных классических экономис-

тов. 

Рассмотрена характеристика последних кризисов в нашей стране, раскрыты 

отрицательные тенденции возникших кризисов в банковской системе.  

Ключевые слова: кризис, финансовый кризис, экономический кризис, анти-

кризисные мероприятие, банковская система, стабильность банковской системы.  

 

SUMMARY 

GULAR MAHMUDOVA  

IMPACT OF ANTI-CRISIS MEASURES ON THE STABILITY OF THE 

BANKING SYSTEM 

On the article the author first explained the the reasons of the emergence of the 

crises, their diversity and the impact on the state of the economy. The banking system 

has been described as a key element of the crises. Based on data from the International 

Monetary Fund reflected the negative impact of the crises on economic growth. 

The various reasons of the emergence of crises in many countries around the 

world has been listed, the attitude of classical economists to this issue has been reported. 
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The characteristic of the recent crisis in our country and the negative trends 

created by this crisis in the banking system are explained. Possible anti-crisis measures 

have been identified to address the consequences of the crisis. 

Key words: crisis, financial crisis, economic crisis, anti-crisis measures, banking 

system, stability of the banking system. 
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XARĠCĠ ĠNVESTĠSĠYALARIN VƏ BEYNƏLXALQ MALĠYYƏ 

KREDĠTLƏRĠNĠN DĠNAMĠK ĠNKĠġAFA TƏSĠRĠ 

 

Məqalədə ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkiĢafına təsir edən amillərin qısa Ģərhi 

verilir. Həmin amillər içərisində xarici investisiyaların və maliyyə kreditlərinin xüsusi 

rolu vurğulanır, hər birinin xarakteristikası verilir.  

Azərbaycanın müstəqillik əldə etdiyi dövrlərdə qarĢılaĢdığı böhran vəziyyəti 

xarakterizə edilir, həmin böhrandan çıxıĢ yollarının qısa Ģərhi verilir. Böhrandan 

çıxmaq üçün “Əsrin müqaviləsi”nin bağlanması əsas mənbə kimi izah olunur. Həmin 

müqavilənin icrası əsasında ölkə iqtisadiyyatında yaranan müsbət meyllər, onun 

yaratdığı səmərə, ölkəmizin geoiqtisadi məkanda mövqeyinin möhkəmlənməsi, ölkənin 

rəqabətqabiliyyətliliyinin artması və s. kimi parametrlər məqalədə öz əksini tapmıĢdır. 

Müəllif 1995-2015-ci illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya və 

maliyyə kreditləri qoyuluĢlarının dinamikasını təhlil etmiĢ, bu iki göstəricinin ölkə 

iqtisadiyyatının inkiĢafının əsas amillərindən biri kimi əsaslandırmıĢdır.  

Sonda müəllif xarici investisiya və maliyyə kreditləri vasitəsilə inkiĢaf etdirilməli 

olan sahələrə vəsait qoyuluĢlarının zəruriliyini əks etdirmiĢdir. 

Açar sözlər: Xarici investisiya, beynəlxalq maliyyə kreditləri, iqtisadi dinamika, 

qeyri-neft sektoru, birbaĢa investisiyalar. 

 

İstənilən ölkənin iqtisadiyyatının sabit, dayanıqlı və dinamik inkişafı çoxsaylı 

amillərin təsiri altında baş verir. İqtisadiyyatın qloballaşması, ölkələrarası iqtisadi 

əlaqələrin genişlənməsi və intensivləşməsi şəraitində dinamik inkişafa müsbət təsir edən 

xarici investisiya qoyuluşları və maliyyə kreditləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məhz 

ölkəmizin iqtisadiyyatı da böhran vəziyyətindən bu amillərin təsiri vasitəsilə çıxmış və 

dinamik inkişaf  yoluna qədəm qoymuşdur. 

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində SSRİ-nin dağılması nəticəsində Azərbaycan 

müstəqillik əldə etdi. 70 il ərzində formalaşmış olan iqtisadi sistem dağıdıldı, ölkələrara-

sı əlaqələr pozuldu, daxili istehsal aşağı düşdü, xarici bazarlar itirildi işsizlik yüksək 

həddə yüksəldi, məşğulluğun səviyyəsi görünməmiş səviyyədə aşağı düşdü, inflyasiya 

hiper səviyyəyə qalxdı ki, nəticədə də ölkə büdcəsi boşalmış oldu. İstehsalın aşağı 

düşməsi, hesablaşmaların pozulması, maliyyələşmənin zəifləməsi və digər qeyd edilən 

səbəblərdən iqtisadiyyat iflic vəziyyətə düşdü. 

Həmin dövrlərdə iqtisadiyyatdan çıxış yolu kimi xarici investisiyalardan və 

maliyyə kreditlərindən istifadə zərurətə çevrildi. İqtisadiyyatın birdən-birə inzibati, 

planlaşma üsulları ilə idarə edilən bir modelindən bazar üsulları ilə idarə edilən 

modelinə keçməsi günün tələbi idi. Yeni idarəetmə üsuluna, bazar iqtisadiyyatına keçid 
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çox mürəkkəb bir məsələ idi. Çünki 70 ilə  yaxın bir dövr ərzində cəmiyyətdə, 

iqtisadiyyatda və insanların şüurunda, onların fəaliyyətində kök salmış olan bir sistemin, 

inzibati qaydaların çox güclü olduğu bir mexanizmin tam transformasiyası tələb 

olunurdu. İqtisadiyyatın qarşısında həlli təxirə salınmayan, irimiqyaslı, çoxşaxəli 

məsələlər dururdu. Məhz həmin məsələlərin həll edilməsi davamlı və sürətli inkişaf 

konsepsiyasının reallaşması vasitəsilə mümkün idi. ―Tarix göstərdi ki, planlı iqtisadiyyat 

dövrün tələblərinə uyğun iqtisadi inkişafı təmin edə bilmir və texnoloji dəyişikliklərin 

sürəti ilə ayaqlaşmır. İqtisadi tərəqqidə mövcud geriliyin aradan qaldırılması köklü 

islahatların aparılmasını zəruri etdi və müasir iqtisadi münasibətlərdə ―keçid‖ anlayışı 

üzərində müzakirələrə və araşdırmalara meydan açdı‖.  (1, səh 7) 

Müstəqilliyini yenicə əldə etmiş Azərbaycan qarşısında duran ən mühüm 

məsələlərdən biri məhz özünün iqtisadi inkişaf doktrinasını yaratmaq zərurətindən ibarət 

idi. Həmin dövrdə dərin böhran keçirən iqtisadiyyatın dirçəldilməsi üçün yeganə mənbə 

neft sənayesi və neft ehtiyatları idi. Bu sahəni inkişaf etdirmək üçün isə xarici 

investisiyalar və maliyyə kreditləri ən əlverişli mənbə idi. 

1994-cü ilin fevral ayının 4-də Heydər Əliyev ―Azərbaycanda neft və qaz 

yataqlarının işlənməsinin sürətlənməsi haqqında‖ sərəncam imzaladı. Həmin sənəd 

Azərbaycanda dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə gələcəkdə işbirliyi qurmaq üçün xarici 

tərəfdaşlara imkan və şərait yaratmaq fürsəti verdi. Məhz onun sayəsində aparılan işlərin 

köməyi ilə 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixində dünyanın bir çox transmilli şirkətləri ilə 

―Əsrin müqaviləsi‖ imzalandı. Nəticədə ölkəmizə İngiltərədən 130, Fransadan 17, 

İsveçdən 16, Almaniyadan 14, ABŞ-dan 110, İtaliyadan 20, Yaponiyadan, 

Portuqaliyadan və digər ölkələrdən 20-dən artıq şirkət sərmayə yatıraraq fəaliyyətə 

başladılar. 

Dövlət Statistika Komitəsinin, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin məlumatlarına 

əsasən 1995-2002-ci illər ərzində ölkəmizin iqtisadiyyatına qoyulmuş xarici 

investisiyaların cəmi 9119,7 mln təşkil etmişdir. Həmin dövr ərzində ölkə 

iqtisadiyyatına cəlb edilən maliyyə kreditlərinin məbləği 1652,3 mln dollar olmuşdur. 

Cəmi xarici investisiyaların 7467,4 mln dolları və ya 82%-i birbaşa investisiyalardan 

ibarət olmuşdur. (2, səh 26) 

Ölkə iqtisadiyyatına dinamik olaraq artan meyllə xarici investisiya qoyuluşları 

2003-cü ildə reallaşdırılmışdır. Həmin ildə ölkə iqtisadiyyatına 3371 mln dollar xarici 

investisiya qoyulmuşdur. Onun 238,3 mln dolları və ya 7,1%-i maliyyə kreditlərdən, 

3017,8 mln dolları və ya 0,89%-i birbaşa investisiyalardan, 58,6 mln dolları və ya 

0,02%-i neft bonusundan, 12,1 mln dolları və ya 0,003%-i portfel investisiyalardan, 44,2 

mln dolları və ya 0,013%-i digər investisiyalardan ibarət olmuşdur. Elə həmin ildən 

başlayaraq 2014-cü il də daxil olmaqla və 2009-cu il istisna olmaqla hər il ölkəmizin 

iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşları dinamik xarakter almışdır. Əvvəlki illə 

müqayisədə 2004-cü ildə artım 35,7%, 2005-ci ildə 6,9%, 2006-cı ildə 3,2%, 2007-ci 

ildə 32,1%, 2008-ci ildə 2,6%, 2010-cu ildə 50,8%, 2011-cu ildə 5,2%, 2012-ci ildə 

18,9%, 2013-cü ildə 2,2%, 2014-cü ildə isə 11% olmuşdur. 2015-ci ildə əvvəlki illə 

müqayisədə 8,4% azalma olmasına baxmayaraq həmin il ölkə iqtisadiyyatına 10719,1 

mln dollar həcmində xarici investisiya cəlb olunmuşdur. 
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Ümumiyyətlə 1995-2015-ci illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına 106195,9 mln dollar 

həcmində xarici investisiya yatırılmışdır. Həmin investisiyaların 26218,8 mln dolları və 

ya 25%-i maliyyə kreditlərindən, 68622,4 mln dolları və ya 64,6%-i birbaşa 

investisiyalardan, 216,2 mln dolları və ya 0,2%-i neft bonusundan, 5005,3 mln dolları və 

ya 4,7%-i portfel investisiyalardan, 6133,2 mln dolları və ya 5,77%-i digər 

investisiyalardan ibarət olmuşdur. Həmin dövr ərzində ölkəyə cəlb olunmuş 26218,8 

mln dollar həcmində maliyyə kreditlərinin 4130,8 mln dolları və ya 15,7%-i neft 

sektoruna verilən kreditlərdən ibarət olmuşdur. Maliyyə kreditlərinin qalan hissəsi, yəni 

84,3%-i və ya 22088 mln dolları qeyri-neft sektoruna yönəldilmişdir. 

Təhlil edilən illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına xarici investisiyaların dinamikası 

Azərbaycan iqtisadiyyatının geoiqtisadi məkanda özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik 

olmasını, möhkəmlənməsini, qloballaşma prosesində ölkəmizin etibarlı mövqedə 

olmasını, inteqrasiya proseslərində etibarlı tərəfdaş və fəal iştirakçı olmasını, beynəlxalq 

aləmdə yüksək reytinqə malik olmasını göstərir. Dünyanın çoxsaylı inkişaf etmiş 

ölkələrinin, 300-dən artıq xarici şirkətin Azərbaycana maraq göstərərək investisiya 

yatırımları, həyata keçirmələri bu ölkənin həmin tərəfdaşlarla iş prosesində etibarlı 

olmasından və həmin ölkə və şirkətlərin maraqlarının ölkəmizdə beynəlxalq qaydalar 

əsasında qorunması və təmin edilməsi səviyyəsindən irəli gəlir. 

Xarici investisiyalarının və beynəlxalq maliyyə kreditlərinin ölkəmizə axını ölkə 

iqtisadiyyatının sürətli və dinamik inkişafını təmin etmiş mühüm amillərdən biridir. 

Onların vasitəsilə ölkənin neft və qaz kompleksi tamamilə yenidən qurulmuş, yeni 

texnoloji silahlanma nəticəsində müasir tələblərə cavab verən bir sistemə çevrilmişdir. 

Bu sahənin inkişaf etdirilməsi nəticəsində əldə olunmuş vəsaitlər hesabına ölkə 

iqtisadiyyatının digər sahələri də inkişaf etdirilmişdir. 

Ölkəmizə xarici investisiyaların və maliyyə kreditlərinin cəlb olunması nəticəsində 

iqtisadiyyat ötən əsrin 90-cı illərinin sonunda böhran vəziyyətindən çıxmış, 

iqtisadiyyatda modernləşmə getmiş, məşğulluğun səviyyəsi yüksəlmiş, yoxsulluğun 

səviyyəsi aşağı enmiş, Ümumi Daxili Məhsulun mütəmadi olaraq illik artım dinamikası 

təmin edilmiş, inflyasiyanın səviyyəsini nəzarətdə saxlamaq mümkün olmuş, zəruri 

sosial və infrastruktur layihələr reallaşdırılmış və bu prosesslər uğurla davam 

etdirilməkdədir. 

Təhlili aparılan illər ərzində ölkəyə cəlb edilmiş xarici investisiyaların 4924,0 mln 

dolları sənayeyə, 1321,2 mln dolları tikinti sektoruna, 1130,0 mln dolları ticarət və 

xidmət sahəsinə, 852,6 mln dolları nəqliyyat və rabitə sahəsinə, 440 mln dolları isə sair 

xidmətlərə yönəldilmişdir. Ölkə iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı yeganə sahədir ki, 

buraya birbaşa investisiyalar qoyulmamışdır.  Lakin daxili investisiyalar və dövllətin 

dəstəyi hesabına bu sahənin də inkişafı təmin edilmişdir. 

  Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, son illər qeyri-neft sektorunun dinamik və 

sürətli inkişafı beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkəmizdə kənd təsərrüfatı sahəsinə 

marağını artırmışdır. Belə ki, Dünya Bankı 19.11.2018-ci ildə ölkəmizdə iqtisadiyyatın 

bu sahəsinə irihəcmli kreditlərin ayrılmasına qərar vermişdir. 

Ümumiyyətlə, təhlili aparılan illərin göstəricilərinə nəzər saldıqda görürük ki, 

2010-2015-ci illər ərzində xarici investisiyaların ÜDM-ə nisbəti 18-20% həddində, 

beynəlxalq maliyyə kreditlərinin ÜDM-ə nisbəti isə 6-8% həddində formalaşmışdır. Bu 
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göstəricilər ölkə iqtisadiyyatının həm dirçəldilməsində, həm də dinamik olaraq inkişaf 

etdirilməsində xüsusi rol oynamışlar və bu proses indi də davam etməkdədir. 

Xarici investisiyalar və beynəlxalq maliyyə kreditlərinin istifadə olunması 

vasitəsilə ölkəmiz dünyada iqtisadi artım tempinə görə ön sıralarda qərarlaşmış, uğurla 

həyata keçirilən neft strategiyası əsasında əldə edilən gəlirlər hesabına infrastruktur 

modernləşmiş, qeyri-neft iqtisadiyyatı inkişaf etdirilmiş, əhalinin sosial rifahı 

yaxşılaşmış, strateji valyuta ehtiyatları ÜDM-in həddini aşan səviyyədə formalaşmış, 

dinamik inkişafın bütün parametrləri təmin olunmuşdur. (3, səh 4) 

Xarici ölkə və şirkətlərdən cəlb edilmiş vəsaitlər hesabına ölkədə dinamik, 

davamlı inkişafı təmin edəcək sektor və sahələrin inkişaf etdirilməsi, emal sənayesinin 

genişləndirilməsi, özəl sahibkarlığın daha da inkişaf etdirilməsi, yüksək texnologiyalara 

əsaslanan sektorların daha üstün artımının və s təmin edilməsi zəruri məsələlər kimi 

qarşıda durur. 
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РЕЗЮМЕ 

ИСМАИЛ МАМЕДОВ  

ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ КРЕДИТОВ НА ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 

 В статье дается краткий обзор факторов, влияющих на динамичное развитие 

экономики страны.  Среди этих факторов выделяется особая роль иностранных 

инвестиций и финансовых кредитов, каждый из которых характеризуется своими 

характеристиками. 

Характеризуется кризисная ситуация, с которой сталкивался  Азербайджан 

во времена приобретения независимости, дается краткое описание путей выхода 

из этого кризиса.  Подписание «Контракта века» объясняется как основной источ-

ник для выхода из кризиса.  В статье были отражены основные параметры, кото-

рые образовались  на основе реализации этого договора, такие как,  положитель-

ные тенденции в экономике страны, ее эффективность, укрепление позиций нашей 

страны в геоэкономическом пространстве, повышение конкурентоспособности 

страны и т. д.   

Автор проанализировал динамику иностранных инвестиций и финансового 

кредитования в экономике Азербайджана в 1995-2015 гг., обосновав эти два 

показателя как один из ключевых факторов экономического развития страны. 

В конце автор отразил необходимость развития отраслей, которые 

необходимо развивать за счет иностранных инвестиций и финансовых кредитов. 

Ключевые слова: зарубежные инвестиции, международные финансовые 

кредиты, экономическая динамика, не нефтяной сектор, прямые инвестиции. 
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SUMMARY 

ISMAYIL MAMMADOV  

INFLUENCE OF FOREIGN INVESTMENTS AND INTERNATIONAL 

FINANCIAL LOANS ON DYNAMIC DEVELOPMENT 

The article gives a brief overview of the factors affecting the dynamic 

development of the country's economy. Among these factors, the special role of foreign 

investments and financial loans is highlighted, and characteristics  of each one is given.  

The crisis that Azerbaijan faced with in the period of independence is characterized, 

short description of the ways of elimination of the crisis is provided.  The assignment of 

the "Contract of the Century" is explained as the main source for elimination of the 

crisis. On the basis of implementation of this contract, positive tendencies in the 

economy of the country, its effectiveness, strengthening of the position of our country in 

the geo-economic space, increase of competitiveness of the country and other 

parameters have been reflected in the article.  

The author analyzed the dynamics of foreign investment and financial loans in the 

economy of Azerbaijan in 1995-2015 years, justifying these two indicators as of the key 

factors of the country's economic development.  

In the end, the author reflected the importance of financing of the areas that need 

to be developed through foreign investments and financial loans. 

Key words: Foreign investment, international financial loans, economic 

dynamics, non-oil sector, direct investments  
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LĠZĠNQĠN RESURS POTENSĠALININ FORMALAġMASI VƏ ĠSTĠFADƏSĠ 

QAYDALARI 
 

Məqalədə lizinqin iqtisadiyyatdakı rolu əsaslandırılmıĢ, biznesin bu növünün 

inkiĢafına təsir edən amillər müəyyən edilmiĢdir. Lizinq fəaliyyəti üçün zəruri olan 

maliyyə potensialının formalaĢma mənbələri göstərilmiĢdir. Onların daxili və xarici 

mənbələrdən ibarət olması göstərilmiĢ hər iki mənbənin iqtisadi mahiyyəti izah 

olunmuĢdur. 

Həm daxili, həm də xarici mənbələrin hər biri üzrə mühüm parametrlər gös-

tərilmiĢ, onların xarakterik xüsusiyyətləri təhlil olunmuĢdur. Maliyyə resurslarından 

ibarət potensialın formalaĢması məqalədə lizinq fəaliyyətinin səmərəli nəticələrinin əldə 

olunmasının mənbəyi kimi əsaslandırılmıĢdır.  

Lizinq fəaliyyətində rəqabətqabiliyyətliliyin təmin olunması üçün resurs 

potensialının əhəmiyyəti izah olunmuĢdur. 

Açar sözlər: lizinq, lizinqin resurs potensialı, daxili maliyyə mənbələri, xarici 

maliyyə mənbələri, xüsusi vəsaitlər, cəlb olunmuĢ vəsaitlər. 
 

İqtisadiyyatın hansı sahəsində təşkil olunmasından asılı olmayaraq lizinqin uğurlu 

fəaliyyət göstərməsi bir çox amillərdən asılıdır. Onlardan biri və ən zəruri olanı lizinqin 

resurs potensialının formalaşmasıdır. İqtisadiyyatda gedən proseslər, zəruri olan 

dəyişikliklər lizinq şirkətlərini qeyd  edilən məsələ üzərində daha diqqətli olmağa, 

şirkətin resurs potensialının daimi olaraq artırılmasında maraqlı olmağa sövq edir. 

Lizinq fəaliyyətinin genişləndirilməsi, çevik, operativ xarakter alması, iqtisadiyyatda 

ekspansiv siyasət yeridə bilməsi və səmərəli nəticələrə gətirib çıxara bilməsi məhz 

lizinqin resurs bazasının həcmindən asılıdır. 

Ölkə iqtisadiyyatında struktur dəyişiklikləri, modernləşmə getdikcə, artan 

dinamika ilə müşayiət olunan dəyişikliklər baş verdikcə lizinq şirkətləri onlara adekvat 

fəaliyyəti təşkil etmək məcburiyyətində qalırlar. Belə fəaliyyəti təşkil etmək üçün lizinq 

şirkəti möhkəm, dayanıqlı, etibarlı, fəaliyyəti təmin edə biləcək adekvat resurs bazasına 

malik olmalıdır.  

Hal-hazırda ölkəmizdə lizinq bir tərəfdən iqtisadi aktivliyin artırılmasının təmin 

edilməsi üsulu kimi tətbiq edilir, digər tərəfdən isə sahələrin inkişaf etdirilməsində bir 

vasitə, daxili mexanizm kimi istifadə edilir. Eyni zamanda lizinq həm dövlət, həm də 

özəl sektor tərəfindən investisiya qoyuluşlarının reallaşdırılması mexanizmi kimi də 

istifadə olunur. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, lizinq şirkətləri öz resurs bazasını yaradarkən, resurs 

potensialını formalaşdırarkən iki mühüm mənbədən istifadə edirlər. Bunlar birincisi 

şəxsi, xüsusi vəsaitlərdən, ikincisi isə cəlb edilmiş vəsaitlərdən ibarət olur. Lizinq şirkəti 

qeyd edilən mənbələr hesabına özünün məcmu resurs bazasını formalaşdıraraq 
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investisiya aləti ilə maliyyə sektoru ilə təkrar istehsal sferası arasında ayrılmaz bir əlaqə 

yaradır. Bununla da həm öz fəaliyyətini təşkil edir, həm də iqtisadi inkişafa təkan verir. 

(1, s 88). 

Lizinq şirkətinin resurs potensialının formalaşmasında nəzərə alınmalı ən mühüm 

parametrlərdən biri ondan ibarətdir ki, xüsusi vəsaitlərlə cəlb olunmuş vəsaitlərin nisbəti 

qorunmalıdır. Çünki xüsusi vəsaitin daha çox olması şirkətə xüsusi vəsaitin operativ, 

müdafiə və nəzarət funksiyaları vasitəsilə daha çevik hərəkət etməyə, daha operativ qə-

rarlar verməyə şərait yaradır. Bu baxımdan da lizinqin resurs bazası formalaşdırılarkən 

qeyd edilən faktor diqqət mərkəzində olmalıdır.  

Lizinq fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün lizinq şirkəti ilkin olaraq özünün şəxsi, 

xüsusi vəsaitlərinə malik olmalı, həm lizinq, həm də kapital bazarına çıxış əldə etməli, 

sonra isə fəaliyyəti genişləndirmək üçün cəlb edilmiş, borc vəsaitlərindən istifadə 

etməlidir. Cəlb edilmiş resursların dəyərinə bir sıra amillər, o cümlədən lizinq bazarında 

vəziyyət, bu bazarda tələb və təklifin nisbəti, lizinq alanın maliyyə vəziyyəti, lizinq 

alanın bazardakı mövqeyi, lizinq əməliyyatları zamanı baş verə biləcək risklər, lizinq 

əməliyyatlarının təşkili səviyyəsi, lizinq müqaviləsinin müddəti, amortizasiya müddəti, 

inflyasiya səviyyəsi, lizinq müqaviləsi üzrə ödəmələrin səviyyəsi və s. təsir edir. Təsir 

amillərinin çox və rəngarəng olması, həmçinin onların təsirinin müxtəlifliyi maliyyələş-

mə, yəni resurs yaradan mənbələrin bəzilərindən daimi olaraq, bəzilərindən isə müvəq-

qəti olaraq istifadə edilir. Təcrübə göstərir ki, lizinqverənin şəxsi vəsaitlərindən, bank 

kreditlərindən və avans ödənişlərindən daimi olaraq, digər mənbələrdən isə müvəqqəti 

olaraq istifadə edilir. (2, səh 224) 

Təcrübədə lizinqin resurs potensialının formalaşmasında ən çox istifadə edilən 

mənbələr lizinqverənlərin şəxsi vəsaitləri, kommersiya banklarının kreditləri, lizinq 

alanlar üçün verilən avans, xüsusi, strateji layihələr üçün büdcə vəsaitləri, istiqraz və s. 

şəklində borc öhdəlikləri, əlaqəli maliyyələşdirmə və başqaları ola bilər. Qeyd edilən 

mənbələrin hər bir spesefik xüsusiyyətə və rola malikdirlər. Məsələn, lizinqverənlərin 

şəxsi vəsaitləri xüsusi vəsait olduğundan mühüm funksiyalara, müdafiə, operativ və 

nəzarət funksiyalarına malik olmaqla lizinq əməliyyatlarında xüsusi rola malikdirlər və 

bu əməliyyatlarda əvvəldən sona qədər istifadə edilirlər. Lizinq fəaliyyətinin təhlili 

göstərir ki, bu növ fəaliyyətdə xüsusi vəsaitlər xüsusi çəki etibarilə məcmu resursların 

18-20% - ni təşkil edir. Qalan hissə isə cəlb olunmuş vəsaitlərin payına düşür. (3, s 116). 

Xüsusi vəsaitlərin səviyyəcə yuxarı qalxması, yəni onun xüsusi çəkisinin artması lizinq 

əməliyyatının təşəbbüskarları olan səhmdarların biznes marağından və bu növ 

fəaliyyətin səmərəliliyindən irəli gəlir. Kommersiya məqsədli iri lizinq şirkətləri bir 

qayda olaraq öz xüsusi vəsaitlərini səhmdarlara çatası dividentlərin kapitallaşmaya 

yönəldilməsi vasitəsilə artırırlar. Kapitallaşma həm şirkətin resurs bazasını genişləndirir, 

artırır, həm də səhmdarların gələcək perspektivdə daha geniş fəaliyyət göstərməsinə 

şərait yaradır. Bu vasitə resurs bazasının, potensialının, həm yaradılmasının, həm də 

artırılmasının ən etibarlı yoludur.  

Lizinqin resurs potensialının formalaşma mənbələrindən biri də bank kreditləridir. 

Təcrübədən məlum olduğu kimi bu vəsaitlər lizinq şirkətlərinin resurs bazasında ən 

aşağı çəkiyə malikdirlər. Çünki istehsalçının lizinq əməliyyatlarından istifadə etməsində 

ən mühüm məqsədi məhsul istehsalını artırmaq və satış bazarını genişləndirməkdir. Bu 
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əməliyyatlarda lizinq şirkətinin də maraqları bəllidir. Məhz bu səbəbdən də hər iki tərəf 

bank kreditlərindən daha çox az faizli olan kommersiya kreditlərinə üstünlük verirlər. 

Nəticədə resurs bazasının formalaşmasında bank kreditləri xüsusi çəkisinə görə az bir 

paya malik olur.  

Lizinqin resurs potensialını formalaşdıran mənbələrdən biri də lizinqalanlar üçün 

verilən avansdır. Maliyyələşmənin bu mənbəyi ənənəvi mənbələrdən biri sayılır. Çünki 

avans bütün kommersiya əməliyyatlarında davamlılığın təmin edilməsinin mühüm bir 

üsulu kimi tətbiq edilir. Bu həm də baş verə biləcək risklərin ehtimalını aşağı salmış 

olur. Əməliyyat üçün verilən avans məbləği lizinqin tətbiq olunduğu iqtisadiyyatın 

sahəsinin, eyni zamanda aparılan konkret əməliyyatın xarakterindən asılı olaraq dəyişir. 

Bu göstəriciyə eyni zamanda lizinq bazarında mövcud vəziyyətlə bağlı bir çox amillər 

təsir edə bilir. Avans tətbiq edilən əməliyyatın maya dəyərinin bahalaşmasına təsir edir. 

Ona görə də lizinqalanlar çox hallarda az məbləğdə avans verən şirkətlərlə işləməyə 

maraqlı olurlar. 

Lizinqin resurs bazasını formalaşdıran mühüm mənbələrdən biri də büdcə 

vəsaitləridir. Bir qayda olaraq son illər dünyanın inkişaf etmiş və etməkdə olan 

ölkələrində lizinqin maliyyələşməsində büdcə vəsaitlərinin xüsusi çəkisi azalan meyllə 

dəyişməkdədir. Bunun əsas səbəbi ölkədə aparılan ümumi iqtisadi siyasətin təbiətindən 

və seçilmiş idarəetmə üsulundan, iqtisadiyyatın liberallaşma səviyyəsindən irəli gəlir. 

Büdcə vəsaitləri lizinqin maliyyələşməsində həm sosial təyinatlı problemlərin həllində, 

həm də iqtisadiyyat üçün strateji sayılan sahələrin inkişaf etdirilməsində istifadə edilir. 

Məsələn, Azərbaycanda ―Aqrolizinq‖ səhmdar cəmiyyəti yaradılmışdır ki, onun 

fəaliyyətində dövlət öz maraqlarını ortaya qoyaraq aqrar sektorun inkişaf etdirilməsi 

üçün külli miqdarda vəsait xərcləyir. Bu vasitə ilə dövlət bir tərəfdən aqrar sektora 

investisiya qoyuluşlarını reallaşdırır, digər tərəfdən isə lizinqin genişlənməsini və 

inkişafını təmin edir. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda rast gəlindiyi kimi, lizinq şirkətlərinin fəaliyyəti üçün 

zəruri olan resurs potensialının yaranması mənbələrini iki qrupa bölmək olar. Onlardan 

biri daxili, digəri isə xarici maliyyə mənbələridir. (4, s 37). 

Lizinq fəaliyyətinin reallaşdırılması üçün zəruri olan daxili maliyyə mənbələrinə 

müəssisənin nizamnamə kapitalı, ehtiyat kapitalı, əlavə kapital, xalis mənfəət, bölüşdü-

rülməmiş mənfəət, amortizasiya ayırmaları, debitor borcları, sabit aktivlər, gələcək döv-

rün gəlirləri və s. aid edilir. Adı çəkilən hər bir mənbə özünəməxsus bir spesifik xarakte-

rə malikdir. Onların yaranma, formalaşma xüsusiyyətləri fərqlidir və hər birinin öz iqti-

sadi təyinatı vardır. Bu səbəbdən də fəaliyyət dövründə onlardan istifadə nisbətlərinin 

müəyyən edilməsi lizinq şirkətinin mühüm vəzifələrindən biridir.. Səmərəli fəaliyyət 

göstərilməsi, normal rəqabət şəraitində fəaliyyətin genişləndirilməsi, kapitallaşmanın 

daimi olaraq genişləndirilməsi üçün lizinq şirkəti xüsusi vəsaitlərdən, daxili maliyyələş-

mə mənbələrindən düzgün və məqsədyönlü istifadə etməyi bacarmalıdırlar. (5, səh 87). 

Lakin nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, lizinq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün və 

bazarda rəqabətqabiliyyətliliyi qorumaq üçün iri, cəlb edilmiş kapitala ehtiyac vardır. 

Bunun üçün də lizinq şirkətləri xarici maliyyə mənbələrindən istifadə edirlər. Xarici 

maliyyələşmə mənbələrinə aşağıdakılar aid edilə bilər: müxtəlif mənbələrdən cəlb edilən 

kreditlər, qiymətli kağızlar emissiyasından əldə edilən dividend və faizlər, xidmətdən 
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əldə edilən faizlər, payçıların vəsaitləri, büdcə subsidiyaları, sığorta ödənişləri, digər 

maliyyə alətləri ilə əməliyyatlardan əldə edilən vəsaitlər və s.  

Lizinq şirkətlərinin fəaliyyət təcrübəsi göstərir ki, onun maliyyə potensialının 

formalaşmasında və fəaliyyətinin təşkilində xarici maliyyələşmə mənbələri xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Həmin mənbələrin hər biri xüsusi parametrlərə malik olmaqla 

lizinq biznesinə öz təsirini göstərir. Hər bir mənbənin mənsub olduğu qurum, təşkilat, 

şəxs, özəl struktur və ya dövlət və s. lizinqin inkişafında maraqlı şəxs kimi çıxış edir və 

əlaqələr genişlənib möhkəmləndikcə lizinq şirkətlərinin də həm fəaliyyəti genişlənir, 

həm də nəticələrin səmərəliliyi yüksələrək onların rəqabət qabiliyyətliliyini artırır. (6, 

səh 15). 

Bir qayda olaraq lizinq şirkətləri xarici mənbələrdən vəsaitlər cəlb edərkən həmin 

vəsaitlərin maya dəyərinə üstünlük verməlidirlər ki, sonda yüksək səmərəlilik əldə edə 

bilsinlər. Lizinqin dünya təcrübəsi göstərir ki, maliyyə bazarları yüksək inkişaf etmiş 

ölkələrdə lizinq əməliyyatları üçün fond bazarlarından maliyyə resurslarının cəlb 

edilməsi daha yüksək səmərə əldə etməyə imkan verir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮНЕЛЬ  САФАРОВА  

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВИЛ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЛИЗИНГА 

В статье изложена роль лизинга в экономике, выявлены факторы, влияющие 

на развитие этого вида бизнеса. Указаны источники формирования финансового 

потенциала, необходимые для лизинговой деятельности.  Указывается, что он 

состоит из внутренних и внешних источников,  объясняется экономическая 

сущность обоих источников. 

Показаны значимые параметры  как для внутренних, так и для внешних 

источников, проанализированы их характерные особенности.  В статье 

формирование потенциала, состоящий из  финансовых ресурсов, было обосновано 

как источник эффективных  результатов в лизинговой деятельности. 
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Объясняется важность ресурсного потенциала для обеспечения конкуренто-

способности в лизинговой деятельности.  

Ключевые слова: лизинг, ресурсный потенциал лизинга, внутренние 

финансовые источники, внешние финансовые источники, собственные средства, 

привлеченные средства. 
 

SUMMARY 

GUNEL SAFAROVA  

THE FORMATION OF RESOURCE POTENTIAL OF LEASING AND ITS 

TERMS OF USE 

In the article the role of leasing in the economy has been justified, and factors 

influencing the development of this type of business have been identified. The sources 

of required funding for leasing activities are shown. The consistency of them by 

domestic and foreign sources was indicated and economic essence of both sources was 

explained.  

Significant parameters of both internal and external sources were shown, their 

characteristic features are analyzed. In the article, the formation of potential consisted of 

financial resources has been justified as a source of effective achievements in leasing 

activities.  

The importance of resource potential for provision of competitiveness in leasing 

activities is explained. 

Key words: leasing, resource potential of leasing, internal financial sources, 

external financial sources, special funds, attracted funds. 
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QISAMÜDDƏTLĠ KREDĠTLƏġMƏNĠN XARĠCĠ TƏCRÜBƏSĠ 

 

Məqalədə iqtisadi subyektlərin öz fəaliyyətləri boyu dövriyyə vəsaitinin çatıĢmazlı-

ğı səbəbindən qısamüddətli kreditlərə ehtiyacların yaranması Ģərh olunur. Bu halda 

operativ qaydada qısamüddətli kreditlərin əldə olunmasının vacibliyi vurğulanır. 

Dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrindən olan ABġ-ın banklarında qısamüddətli kredit-

ləĢmənin bir forması olan kredit xəttinin açılması və ondan istifadə prinsipləri öz əksini 

tapır. Bu kreditləĢmənin növləri olan mövsümi və bərpa edilən formalarının xarakterik 

xüsusiyyətləri izah olunur.  

Anqlo-sakson ölkələrində qısamüddətli kreditləĢmənin tətbiq edilən digər növləri 

olan kontokorrent və overdraft kimi kreditlərin əsas xüsusiyyətləri, parametrləri, istifadə 

qaydaları, kontragentlərin münasibətləri, onların vəzifə və məqsədləri geniĢ Ģərh 

olunur. Qısamüddətli kreditləşmənin iqtisadi subyektlərin fəaliyyətindəki rolu əsaslandı-

rılır. 

Açar sözlər: qısamüddətli kreditləĢmə, mövsümi kredit xətti, bərpa olunan kredit 

xətti, kontokorrent, overdraft, xarici təcrübə. 

 

İqtisadi sistemin hansı formasından və inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq orada 

fəaliyyət göstərən iqtisadi subyektlər tez-tez dövriyyə vəsaitlərinin çatışmazlığı ilə 

rastlaşırlar. Bu çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün qısamüddətli kredit vəsaitləri almağa 

məcbur olurlar. Bu növ kreditlərin alınması həm operativlik, həm də etibarlılıq 

baxımından təsərrüfat subyektləri üçün çox zəruridir. Belə ehtiyac yaranan halda iqtisadi 

subyektlər dərhal müştərisi olduğu banklara və yaxud öz reytinq və imicinə görə 

etibarını qazandıqları kredit təşkilatlarına müraciət edərək lazım olan kredit resurslarını 

qısa zamanda əldə edə bilirlər. 

Bank sisteminin inkişafının uzunmüddətli təcrübəsinə malik olan avropa bankları 

qısamüddətli kreditləşmənin çox çevik üsullarının tətbiq olunduğu sistem, mexanizm 

yarada bilmişlər. Bu tip sistemlər bankların öz müştəriləri ilə formalaşmış olan 

uzunmüddətli tərəfdaşlıq münasibətləri və etibarlılıq əsasında yaranmışdır. Belə 

sistemlərin və mexanizmlərin banklar tərəfindən tətbiq edilməsi və təkmilləşdirilməsi 

borcalanların konkret tələbatlarının uçota alınması vasitəsilə həyata keçirilir. Bu uçot 

prosesi isə borcalanların kapitalının dövretməsinin obyektiv qanunauyğunluqları ilə 

şərtlənir.   

Tarixi inkişaf göstərir ki, əmtəə-pul münasibətlərinin getdikcə inkişaf etməsi nəti-

cəsində fərdi və ictimai kapitalın dövretməsinin təşkilində, hesablaşmaların operativ tə-

min edilməsində, ödəmə intizamının möhkəmləndirilməsində, həmçinin bazar iqtisadiy-
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yatı şəraitində həm üfiqi, həm də şaquli təsərrüfat əlaqələrinin genişləndirilməsində və 

möhkəmləndirilməsində bank kreditlərinin və xüsusən də qısamüddətli bank kreditləş-

məsinin rolu artmışdır. 

Avropanın bir sıra ölkələrində və Amerikada qısamüddətli kreditlərin verilməsi və 

onların ödənilməsi üsulları bir sıra parametrlərin təsiri altında formalaşmışdır. Həmin 

parametrlərə milli kredit və maliyyə bazarlarının spesifik şərtləri və şəraitlərini, bank 

sistemlərinin və bankların təşkili xüsusiyyətlərini, onların müştəriləri ilə münasibət-

lərinin xüsusiyyətlərini, qanunvericilik normalarını və onun tətbiqi səviyyəsini, ölkədə 

aparılan kredit və maliyyə siyasətinin hədəf və prioritetlərini və sairəni aid etmək olar. 

(1, səh 103) 

Tarixi inkişafın ilk dövrlərində, yəni milli maliyyə, bank bazarlarının yarandığı 

mərhələdə banklar iqtisadi subyektlərin məhdud kommersiya sövdələşmələrinin kredit-

ləşdirilməsi ilə məşğul olurdular. Bunun səbəbi isə bank işinin həmin dövrlərdə yaxşı 

inkişaf etməməsi ilə, həmçinin kreditlərin verilməsində çox sadə texnologiyaların istifa-

də edilməsi ilə bağlı idi. Elə o dövrlərdə kreditləşmənin əsası kimi müəssisələrin 

veksellərinin vasitəsilə təmin edilən dolayı bank kreditləri çıxış edirdi. (1, səh 161). 

Birbaşa əmtəə, mal ehtiyatları üçün verilən kreditlər məhdud xarakter daşıyırdı. Eyni 

zamanda belə kreditlər kənd təsərrüfatında əmtəə malların, kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsal edən emal sənayesi və ticarət üçün mövsümi ehtiyatların formalaşması üçün 

tətbiq edilirdi. Buna görə də qısamüddətli kreditləşmə istehsal ehtiyatlarının, hazır 

məhsulların və əmtəələrin çox az sayda növləri üzrə həyata keçirilirdi. Nəticədə banklar 

kapitalın fərdi dövriyyəsində kreditin qismən iştirakını təmin edirdi ki, bu da sahibkarlıq 

fəaliyyətinin genişlənməsini məhdudlaşdırırdı. (2, səh 87).  

Zaman keçdikcə, təsərrüfat əlaqələri inkişaf etdikcə, müəssisələrin ödəmə dövriy-

yəsinin intensivliyi artdıqca, onların banklarla olan kredit-hesablaşma münasibətləri 

mürəkkəbləşdi və daha da inkişaf etmiş xarakter aldı. Lakin bankların kreditləşmə pro-

sesində əmtəə qiymətlərinin mövsümi ehtiyatlarının yaradılmasına istiqamət götürməsi 

uzun müddət ərzində müəssisələrin kapitalının bərabər xarakterli dövriyyəsinin bank 

kreditləşməsinin genişlənməsinə imkan verməmişdi. Kreditləşmə proseslərinin sonrakı 

mərhələlərdə təkmilləşməsi xarici banklarda kreditlərin verilməsi qaydalarına yeni 

yanaşmaların işlənib hazırlanmasına şərait yaratdı. Yeni yanaşmaların əsas mənası 

müştərilərin cari hesablaşmalarının vaxtında icra edilə bilməsinin resurslarla təmini 

məsələsindən ibarət idi. Bu prosesdə isə əsas rolu qısamüddətli kreditləşmə oynaya 

bilərdi. Bu baxımdan yeni yanaşmalarda qısamüddətli kreditləşmənin əsas, konkret 

formaları və ən zəruri parametrləri öz əksini tapmışdır ki, elə həmin yanaşmalar qərb 

ölkələrinin banklarının əsas fəaliyyət istiqamətinə çevrilmişdir. 

Qərb ölkələrinin bank təcrübəsinin xarakterik xüsusiyyətlərinin mövcud olması 

qısamüddətli kreditləşməni daha cəlbedici edir. Belə xüsusiyyətlərdən biri ondan 

ibarətdir ki, həmin banklarda qısamüddətli kreditləşmədə kreditin ödənişi vaxtı dəqiq 

göstərilmir, daha doğrusu belə kreditlər kreditin tələbolunanadək formalarına aid edilir. 

Belə kreditlər istənilən vaxt, ya borcalanın istədiyi vaxt, ya da ki, bankın tələb etdiyi 

vaxt ödənməlidir. Bununla əlaqədar olaraq bank üçün ümumi limit sərhədləri daxilində 

borcalana verilmiş olan qısamüddətli kreditlərin borcalanın kapital dövriyyəsində olma 
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müddətinin əsaslandırılması üzərində daimi nəzarətin olması və həmin borcun mütəmadi 

olaraq hissə-hissə ödənilərək azalmasının təmin edilməsi çox vacibdir. (3, səh 97) 

Qısamüddətli kreditləşmənin Avropa ölkələrinin bir çoxunda və Amerikada for-

malaşmış olan qayda və parametrləri konkret olaraq bank və hər bir borcalanla olan fərdi 

münasibətlər əsasında yaranır, buna görə də həmin qayda və parametrlər müxtəlifdir.  

Amerika Birləşmiş Ştatlarının banklarında qısamüddətli kreditləşmənin daha çox 

yayılmış və banklar tərəfindən tez-tez istifadə edilən forması kredit xəttinin açılmasıdır. 

Kreditin kredit xətti forması özündə bankla borcalan arasında bağlanmış razılaşmanı əks 

etdirir. Bu razılaşmada kredit xətti üzrə kreditin maksimum məbləği, razılaşdırılmış 

istifadə və qaytarılma müddəti və icrası vacib olan digər şərtlər öz əksini tapır. Kredit 

xəttinin açılması borcalana kredit vasitəsilə kredit müqaviləsində öz əksini tapan 

istənilən ödəniş sənədi əsasında ödənişlər etməyə imkan verir. Bunun üçün artıq bankla 

əlavə danışıqlar aparmağa və ya digər sənəd rəsmiləşdirməyə ehtiyac olmur. Banklar 

kredit xəttini açır, borcalanın işgüzar reputasiyası və onun maliyyə dayanıqlığı 

göstəriciləri əsasında kreditin limitini və digər şərtlərini müəyyən edir. Borcalanın 

müraciətləri əsasında kredit xətti limiti mütəmadi olaraq baxıla və dəyişdirilə bilər. Eyni 

zamanda kredit xətti müqaviləsi bank üçün qeyd şərtsiz və ya məcburi deyildir. Əgər 

bank öz müştərisinin maliyyə vəziyyətinin pisləşdiyini müəyyən edərsə bu halda kreedit 

xətti üzrə müəyyən edilmiş limit azaldıla bilər və ya daha pis halda kredit xətti bağlana 

bilər. (3, səh 47) 

Amerika banklarının təcrübəsi göstərir ki, kredit xətti bir qayda olaraq bir illik 

müddətə açılır. Çox az hallarda, yəni borcalanın yüksək səviyyədə maliyyə vəziyyəti, 

onun fəaliyyət göstərdiyi bazarda reputasiyası, dövlət maliyyə orqanları ilə intizamlı 

davranış tarixi olduğu halda kredit xətti istisna olaraq iki il müddətinə açıla bilər. Kredit 

xətti üzrə verilmiş kreditlər üzrə təminat rolunda kreditləşdirilən mal material ehtiyatları 

və ya ödənilməmiş hesablar çıxış edə bilərlər. Bir qayda olaraq il ərzində bir dəfə borcun 

tam "təmizlənməsi", bağlanması aparılır ki, borcalan il ərzində heç olmazsa bir ay borca 

malik olmasın. Bu onun üçün həyata keçirilir ki, həqiqətən də borcalanın kreditə 

tələbatının müvəqqəti xarakter daşıdığı sübut olunsun. Kredit xəttinin şərtlərini hər il 

mütləq yenidən baxılmalıdır. Çünki hər il bank öz siyasətində dəyişikliklər edə bilər, 

özünün maliyyə resurslarından istifadə qaydalarını dəyişə bilər, eyni zamanda 

borcalanın kredit resurslarına olan ehtiyaclarını yenidən qiymətləndirə bilər. 

Amerika bankları tərəfindən geniş tətbiq edilən kredit xəttinin mühüm bir cəhəti 

də ondan ibarətdir ki, müqavilədə müştərinin daimi olaraq kreditlərdən istifadə etdiyi 

cari hesabda 20%-30% minimal kompensasiya qalığı saxlaması tələbi öz əksini tapır. 

Kompensasiya qalığının hesabda saxlanması bank üçün ona görə sərfəlidir ki, bank onun 

vasitəsilə depozit səviyyəsinin azalması ilə sudalar üzrə real gəlirlərin artımını 

tənzimləyə bilir. (4, səh 267) 

Amerika bankları təcrübəsində kredit xətlərinin bir neçə növü tətbiq edilir. 

Onlardan daha çox tətbiq ediləni mövsümi kredit xətti və bərpa edilən kredit xəttidir. 

Birinci növ, yəni mövsümi kredit xətti istehsalın mövsümi tsikli ilə və ya anbarlarda 

əmtəələrin mövsümi ehtiyatlarının yaradılması zərurəti ilə əlaqədar olaraq borcalanlarda 

mütəmadi olaraq dövriyyə vəsaitlərinin çatışmazlığının yaranması ilə bağlı olaraq açılır. 

Bu növ kredit xətti üzrə borcların ödənilməsi əməliyyat tsiklinin bitməsi ilə əlaqədar 
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olaraq əməliyyat üzrə uyğun aktivlərin satışından əldə edilən vəsaitlər vasitəsilə həyata 

keçirilir. Mövsümi kredit xətti açılarkən bankın riski gözlənilmədən tələbin səviyyəsinin 

aşağı düşməsi, mövsümi malların qiymətinin aşağı düşməsi, kənd təsərrüfatında məhsul 

istehsalının azalması nəticəsində kreditin ödəniş imkanlarının tükənməsi ilə əlaqədar 

olur.  

Amerika banklarında qısamüddətli kreditləşmədə istifadə edilən digər bir növ 

bərpaedilən kredit xəttinin açılmasıdır. Bu növ kredit xətti borcalanın istehsal prosesini 

və ya ticarət-vasitəçilik fəaliyyətində müəyyən həcmi səviyyəsini saxlamaq üçün 

uzunmüddətli dövriyyə vəsaitlərinin çatışmazlığı ilə üzləşdikdə açılır. Bu halda kredit 

xəttinin müddəti bir ildən artıq olmur. Borcalan kreditin bir hissəsini ödəmək şərtilə, 

müqavilədə nəzərdə tutulan limit və müddət çərçivəsində yeni kredit ala bilər. 

Bərpaedilən kredit xətti üzrə borc səviyyəsi daimi dalğavari şəkildə dəyişir, çünki həmin 

ssuda hesabında həmişə ödənməmiş borc məbləği olur. Həmin kredit xətti üzrə kreditin 

ödənişi kreditləşən aktivlərin satışı hesabına həyata keçirilir. Uyğun olaraq bu növ 

kreditləşmə zamanı bankın rastlaşa bildiyi risklər borcalanın fəaliyyətində satış 

həcminin azalması ilə şərtlənir.  

Dünya ölkələri təcrübəsində qısamüddətli kreditləşmənin tətbiq edilən bir forması 

isə kontokorrent kreditdir. Kreditləşmənin bu növü daha çox Avropa ölkələrində, 

xüsusən də Almaniyada geniş yayılmışdır. (5, səh 39). Bu ölkədə nağdsız 

hesblaşmaların əsası kimi bütün hüquqi və fiziki şəxslərin malik olduqları kontokorrent 

hesablar çıxış edir. Kontokorrent hesab müştərinin malik olduğu yeganə aktiv-passiv, 

hesablaşma-ssuda hesabıdır. Müştərinin xüsusi vəsaitləri bu hesabda yerləşir və bu 

hesabdan cari fəaliyyətə lazım olan kreditlər verilir.  

Kontokorrent sözü italyan ―conto corrento‖ sözündən olub cari hesab mənasını 

verir. Belə hesabların bank praktikasında tətbiqinə XIV-XV əsrlərdə Şimali İtaliyda 

başlanmışdır. Avropanın digər ölkələrində isə XVIII-XIX əsrlərdə geniş yayılmışdır.  

Müasir iqtisadi ədəbiyyatlarda kontokorrent kreditlərin mahiyyəti kifayət qədər 

əks olunmamışdır. Çox mənbələrdə bu hesab sadəcə olaraq vahid hesablaşma - ssuda 

hesabı kimi təqdim olunur. Kontokorrent kreditin və hesabın tam iqtisadi məzmunu 

B.B.Qolosovun yanaşmasında açılır. Bu yanaşmada kontokorrent kreditin əsas 

parametrləri açılır. O, yazırdı ki, kontokorrent ikitərəfli kredit əməliyyatlarının tipik 

xarakterini özündə əks etdirir. Tərəflərdən biri kreditor rolunda çıxış edən bank, digəri 

isə borcalan qismində çıxış edən müştəridir. Qeyd edilən tərəflər öz aralarında müqavilə 

bağlayırlar. Həmin müqavilə əsasında bir dövr ərzində tərəflər bir-birinə pul vəsaitləri 

ilə bağlı iddia, tələb irəli sürmürlər. Məqsəd isə müqavilə ilə nəzərdə tutulan əməliyyat-

ların hər iki tərəfin iştirakı ilə uğurla başa çatdırılmasından və sonda isə ümumi 

saldonun çıxarılmasına şərait yaradılmasından ibarətdir. Nəticədə vahid kontokorrent 

hesabı üzrə aparılmış əməliyyatların məcmusu üzrə tərəflər arasında hesablaşma aparılır. 

Beləliklə kontokorrent müqavilə əsasında, kontokorrent münasibətləri şəraitində 

qarşılıqlı ödəmə yalnız əməliyyatlar üzrə son saldo çıxarıldlğı halda tələb edilir. Son 

nəticə ya bankın, ya da müştərinin xeyrinə olur. Kontokorrent münasibətlər yalnız o 

halda mövcud olur ki, vəsaitlərə tələbat mütəmadi olaraq hər iki tərəfdə yaranmış olsun. 

Kontokorrentin məqsədi kontragentlərin vəsaitlərinin saxlanmasından, vəsaitlərin 
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dövriyyə sürətinin artırılmasından və aparılan əməliyyatların həcminin çoxalmasından 

ibarətdir. (6, səh 67) 

Kontokorrent kreditlərin tətbiq edildiyi banklarda bank ödəmələri sürətləndirmək 

üçün cari tələb və öhdəlikləri üzrə bütün əməliyyatları öz üzərinə götürür. Bu məqsədlə 

bankda müştəriyə onun bütün ödəmələrini və daxilolmalarını əks etdirən kontokorrent 

hesab açılır. Müştərinin aktiv və passiv əməliyyatlarının bir hesabda yerləşdirilməsi 

ödəmə dövriyyəsinin xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Belə hesabda müştərinin sərbəst pul 

vəsaitinin qalması onu göstərir ki, müştəri banka münasibətində kreditor rolunda çıxış 

edir. Əksinə, hesabda ödənişlər üçün müştərinin vəsaiti çatışmadıqda bank ona 

kontokorrent müqavilə əsasında kreditlər verir. Kontokorrent kredit bank krediti 

şəklində, eyni zamanda da təminat əsasında da verilə bilər. Lakin hər iki halda kredit 

verilməsi əvvəlcədən müəyyən bir dövr üçün bağlanmış kontokorrent müqavilə əsasında 

həyata keçirilir.  

Avropa banklarında uğurla həyata keçirilən kontokorrent kreditləşməsi üzrə 

əməliyyatların və müqavilənin əsas mahiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir: a) kontokorrent 

qarşılıqlı kreditləşməni özündə əks etdirən müqavilə  əsasında icra edilir; b) 

kontokorrentə əsaslanan müqavilə ayrılmazdır, kontokorrent üzrə mövcud olan bütün 

münasibətlər yalnız tərəflər arasında qarşılıqlı münasibətlər şəraitində saldo üzrə 

nəticələr əsasında ləğv edilə bilər. Bu müqavilə tərəflərin bir-birinə tələblər irəli 

sürməsinə əsas ola bilməz. Kontokorrent üzrə kontragentin hər biri inanır ki, onun 

tərəfindən ödənilməli olan vəsaitlər kontokorrent dövrünün sonuna qədər tələb 

olunmayacaq. Buna görə də heç bir kontragentin bu ehtiyacı üçün vəsaiti ehtiyyatda 

saxlamağa zərurət olmur. Bu isə kontokirrentin mühüm iqtisadi üstünlüyüdür; v) tərəflər 

arasında meydana gələn tələblər kontokorrentin sonunda müəyyən edilən saldo əsasında 

müəyyən edilir.  

Dünya ölkələri təcrübəsində banklarda qısamüddətli kreditləşmə növü kimi 

istifadə edilən bir forma da overdraftdr. Kreditləşmənin bu növü əsasən anqlo-sakson 

ölkələrində istifadə edilir. Bu ingilis sözü olan "overdraft"dan götürülmüşdür. Mənası 

isə mənfi (debet) saldo deməkdir. Bu müştərinin hesabında olan vəsaitdən çox vəsait 

silinməsi halında baş verə bilir. Overdraft birbaşa cari hesabla bağlıdır. Overdraft üzrə 

kreditləşmə aparmaq üçün bank müştəri ilə müqavilə bağlayır. Həmin müqavilədə 

overdraftın maksimum məbləği, müddəti, onun verilmə və ödənilmnə qaydaları öz 

əksini tapır.  

Overdraft və kontokorrentin bir sıra oxşar cəhətləri vardır. Bunlar əsasən kreditin 

verilməsi və ödənilməsi ilə əlaqədardır. Hər iki kredit ödəmə xarakteri daşıyır. Hər iki 

kredit ödəniş sənədləri üzrə ödəmələrə yönəldilir. Hər iki ödəniş üzrə kredit qaydası 

ondan ibarətdir ki, müştərinin cari və ya vahid hesabına gələn vəsaitin hamısı kreditin 

ödənişinə yönəldilir. Elə bu əlamət də overdraft və kontokorrent kreditləri adi 

kreditlərdən fərqləndirir. Eyni zamanda overdraft və kontokorrentin fərqi ondan 

ibarətdir ki, overdraft üzrə müqavilə hər dəfə yenidən bağlanır, hər müqavilə kreditin 

verilməsi üzrə bir razılaşmanı nəzərdə tutur. Kontokorrent üzrə müqavilə isə kredit 

razılaşmalarının kontokorrent dövrünün sonuna kimi avtomatik uzadılmasını nəzərdə 

tutur və həmin dövr ərzində baş verən şoxsaylə əməliyyatları əhatə edir. (6, səh 70) 
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Overdraftın tipik xarakteri onun qısamüddətli və keçici olmasıdır. O, müştəriyə 

müvəqqəti olaraq hesabda xərclərin daxilolmaları üstələdiyi vaxt qısamüddətli borcların 

maliyyələşməsi problemlərini həll etməyə imkan verir. Overdraftla bağlı hesabda 

vəsaitlərin dinamikası aydın istifadə edilən dəyişmə xarakterinə malik olmalıdır. Yəni 

daimi olaraq kredit saldosu debet saldosu ilə və  əksinə əvəz olunmalıdır. İngiltərənin 

bankları öz fəaliyyətlərində hesabda debet saldosunun olması müddətini çox az bir 

müddətlə bir neçə gündən bir-iki həftəyə qədər məhdudlaşdırırlar. 

Dünya ölkələrinin banklarında qısamüddətli kreditləşmənin təşkilinin praktiki 

cəhətlərini təhlil edərək görmək olur ki, Amerikada, Almaniyada, İtaliyada, Fransada və 

başqalarında bu cür kreditləşmənin ayrı-ayrı parametrlərində fərqlər mövcud olsa da, 

oxşar cəhətlər və məqsədlər eynidirlər. Bu isə bankların öz müştəriləri ilə qarşılıqlı, 

şəffaf münasibətlərdən və onların problemlərinin həll edilməsi istəklərindən asılı olaraq 

meydana çıxır. (7, səh 6) 

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində qısamüddətli kreditləşmənin uğurla tətbiq 

olunması və onun iqtisadiyyata, iqtisadi subyektlərə verdiyi səmərəni nəzərə alaraq 

həmin təcrübənin ölkəmizin iqtisadiyyatında geniş tətbiq olunmasına zərurət vardır. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭМИЛЬ СЕИДОВ  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КРАТКОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В статье комментируется необходимость краткосрочных кредитов из-за 

нехватки оборотных средств на протяжении всей деятельности экономических 

субъектов. В этом случае отмечается важность взятия в оперативном  порядке   

краткосрочных кредитов. 

Отражаются принципы открытия и использования кредитных линий, 

являющиеся одной из основных форм краткосрочного кредитования в банках 

США, которая является одной из развитых стран мира. Приведены 

характеристики сезонных и возобновляемых форм этого вида кредитования. 
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Широко комментируются отношения контрагентов, их задачи и цели, а 

также основные свойства, параметры, порядок использования формы 

краткосрочного кредитования, как овердрафт и контокоррент, успешно 

применяемые в англосаксонских странах. Обосновывается роль краткосрочного 

кредитования в хозяйственной деятельности экономических субъектов. 

Ключевые слова: краткосрочное кредитование, сезонная кредитная линия, 

возобновляемая кредитная линия, контокоррент, овердрафт, зарубежный опыт. 

 

SUMMARY 

EMIL SEYIDOV  

EXPERIENCE OF SHORT-TERM LENDING IN FOREIGN COUNTRIES 

The article comments on the need of economic entites for short-term loans due to 

the lack of circulating assets throughout their lives. In this case, the importance of taking 

short-term loans in an operative manner is mentioned.    

The principles of opening and using a credit line, on of the forms of short-term 

lending, in the banks of United States one of the developed countries in the world were 

reflected. The characteristic features of seasonal and renewable forms of this type of 

lending are explained.  

The main features, parameters, rules of use of other forms of short term credits 

such as contocorrent and overdraft, relationships of counteragents, their duties and goals  

in Anglo-Saxon countries are broadly interpreted. The role of short term lending in the 

activities of economic subjects is justified.  

Key words: short-term crediting, seasonal credit line, proceeded in credit line, 

book account, overdraught, foreign experience. 
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ĠNKĠġAF ETMĠġ ÖLKƏLƏRĠN ĠQTĠSADĠYYATINDA KĠÇĠK  

VƏ ORTA BĠZNESĠN PARAMETRLƏRĠ 

 

Məqalədə orta və kiçik biznesin mahiyyəti açılmıĢ, onların iqtisadiyyatdakı rolu 

izah olunmuĢdur. Kiçik və orta biznesi xarakterizə edən parametrlərin zəruriliyi 

göstərilmiĢdir. Həmin parametrlərə müəssisədə iĢləyən iĢçilərin sayı, müəssisənin illik 

dövriyyəsi, müəssisənin malik olduğu aktivlərin cəmi, illik məhsul buraxılıĢı və s. aid 

edilmiĢdir. Kiçik və orta biznesi xarakterizə edən parametrlərə yanaĢmada Avroa 

Ġttifaqı ölkələrinin, ABġ-ın, Ġtaliyanın, Fransanın, Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf 

bankınln mövqeləri təhlil edilmıĢ, onların əsas fərqləri göstərilmiĢdir. 

Sonda dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələri üzrə kiçik və orta biznesin ümumi daxili 

məhsuldakı payı əks olunmuĢdur.  

Açar sözlər: kiçik və orta biznes, kiçik və orta biznesin parametrləri, fəaliyyət 

parametrləri kiçik və orta biznesə dəstək. 

 

Kiçik  və orta biznesin iqtisadi mahiyyətini və onların iqtisadiyyatdakı rolunu 

müəyyən etmək üçün onların fəaliyyəti keyfiyyət baxımından təhlil edilməli və onlar 

əsas parametrlərinə görə iri sahibkarlıq müəssisələri ilə müqayisə olunmalıdırlar. İnkişaf 

etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, iqtisadi baxımdan kiçik və orta biznes strukturları 

iri biznes strukturları ilə müqayisədə daha çevik, daha operativ və daha səmərəli 

fəaliyyət göstərə bilirlər. Məhz bu baxımdan da ölkələrin çoxu öz iqtisadiyyatında ən 

yüksək nəticələri məhz kiçik və orta biznes müəssisələri vasitəsilə əldə edə bilirlər.  

Kiçik və orta biznes anlayışı demək olar ki, bütün iqtisadi və hüquqi terminlər 

lüğətlərində öz əksini tapmışdır. Ayrı-ayrı ölkələr üzrə bu anlayışların arasındakı fərq 

yalnız hüquqi qanunvericilik qaydasında müəyyən edilmiş parametrlər üzrə ortaya çıxır. 

Bəzi ölkələrdə bu anlayışlar kiçik biznes, orta biznes, bəzi ölkələrdə isə kiçik və orta 

sahibkarlıq kimi işlədilir. Birinci yanaşma, yəni kiçik və orta biznes anlayışı ingilis dilli 

ölkələrdə, ikinci yanaşma isə, yəni kiçik və orta sahibkarlıq isə digər ölkələrdə istifadə 

edilir (1, s 116). 

Dünya Bankının məlumatlarında qeyd olunduğu kimi dünyanın 80-ə yaxın 

ölkəsinin qanunvericiliyində kiçik və orta sahibkarlığın 50-dən artıq fərqli izahları 

vardır. Elə həmin mənbənin məlumatlarına əsaslanaraq demək olar ki, kiçik və orta 

biznes müəssisələrinin xarakterik cəhətlərini özündə birləşdirən parametrlərin, 

əlamətlərin sayı 50-yə yaxındır. Yəni biznes müəssisələrinin kiçik və orta biznesə aid 

olmasını müəyyən edən həmin əlamətlər dünyanın əksər ölkələri tərəfindən qəbul 

olunmuşdur (2, s 46). Həmin əlamətlər içərisində ən çox yayılanı və qəbul ediləni 

aşağıdakı göstəricilərdir: müəssisədə çalışan işçilərin orta sayı, müəssisənin illik 
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dövriyyəsi, müəssisənin malik olduğu aktivlərin cəmi, illik məhsul buraxılışı və s. Qeyd 

edilənlərlə yanaşı kiçik və orta biznesi xarakterizə edən çoxsaylı parametrlər vardır ki, 

onlar ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif cür qəbul edilir. Lakin ölkələrdəki fərqlərdən asılı 

olmayaraq müəssisələrin kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə aid olunması üzrə əsas 

meyar həmin müəssisələrdə işləyən işçilərin sayıdır. Bu yanaşmada da ölkələr arasında 

fərq mövcuddur.  

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, Avropa İttifaqı ölkələrində  kiçik biznes sırasına 

aid olan müəssisələr aşağıdakı parametrləri özündə əks etdirməlidirlər: 1) müəssisədə 

işçilərin sayı – 50 nəfərədək; 2) müəssisənin illik dövriyyəsi 4 mln Avrodan az; 3) 

balans valyutası 2 mln Avrodan az. Elə həmin ittifaq ölkələrində qəbul edilən qaydalara 

əsasən orta biznes strukturlarına aid edilən müəssisələr aşağıdakı parametrlərə uyğun 

olmalıdırlar: 1) müəssisələrdə işçilərin sayı – 50 nəfərdən 250 nəfərədək; 2) müəssisənin 

illik dövriyyəsi – 16 mln Avrodan az; 3) balans valyutası 8 mln Avrodan az. Bu 

göstəricilər, parametrlər üzrə təsnifatlaşma Avropa İttifaqı ölkələri tərəfindən qəbul 

edilir (3, s 111). Lakin ittifaqın üzvü olan ölkələr müəssisələrin kiçik və orta 

müəssisələrə aid edilməsində fərqli mövqelər tuta və öz parametrlərini tətbiq edə 

bilərlər. Misal üçün göstərmək olar ki, Avropa İttifaqında əgər kiçik biznes 

müəssisəsində işçilərin sayı 50 nəfərədək tövsiyyə edilirsə, Fransada bu say 500 

nəfərədək müəyyən edilmişdir. Əgər Avropa İttifaqında kiçik biznes müəssisəsində illik 

dövriyyə 4 mln avrodan az müəyyən edilmişsə, Fransada bu dövriyyə həcmi 200 mln 

frankdan az müəyyən edilmişdir. Bu faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Fransada müəyyən 

edilən bu normativ göstəriciləri iqtisadiyyatın sahələri üzrə dəyişə bilir, yəni fərqlidirlər 

(4 s 58).  

Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkəsi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında kiçik və orta 

biznes strukturları üzrə parametrlər Avropa İttifaqından fərqlidir. Belə ki, bu ölkədə 

kiçik biznes strukturunda işçilərin sayı 500 nəfərdən artıq olmamalıdır. Həmin 

müəssisələrdə aktivlərin cəmi 5 mln dolları, illik mənfəət isə 2 mln dolları aşmamalıdır. 

Bu ölkədə də ayrı-ayrı sahələr üçün fərqli göstəricilər tətbiq edilir. Məsələn, topdan 

ticarət müəssisələrində işçi sayı 100-dən artıq ola bilməz, tikintidə illik dövriyyə 17 mln 

dolları aşa bilməz (5, s 320). 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı possovet respublikalarında və Şərqi 

Avropa ölkələrində kiçik biznesin inkişaf etdirilməsi üzrə irimiqyaslı proqramları həyata 

keçirərək banklarda kreditləşmə proseslərinə köməklik göstərir. Bu bankın ən mühüm 

tələblərindən, yanaşmasından biri bundan ibarətdir ki, kreditləşən kiçik biznes 

müəssisəsi mütləq özəl, xüsusi mülkiyyətə malik olmalı və ya onun kapitalında dövlətin 

iştirakı 50%-dən az olmalıdır. Bankın ikinci bir tələbi kiçik biznes təşkilatının vacib 

parametri ilə bağlıdır. Kiçik biznes müəssisəsi istehsal və ya xidmət sferasında fəaliyyət 

göstərməli və onlarda işçi sayı 50 nəfərdən artıq olmamalıdır. Xüsusi hallarda, müstəsna 

olaraq işçi sayı 100 nəfərədək artırıla bilər.  

Dünya təcrübəsində qəbul olunduğu kimi Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 

Bankının (AYIB) tələblərinə görə də kiçik və orta biznes müəssisələrinin tələb edilən 

parametrləri üzrə aşağı sərhədlər müəyyən edilir. Buna misal olaraq göstərmək olar ki, 

AYİB mikro biznes sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr dedikdə işçi sayı 25 

nəfərdən artıq olmayan müəssisələri Avropa İttifaqı komissiyası ilə mikrobiznes dedikdə 
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işçi sayı 9 nəfərə, kiçik biznes dedikdə isə işçi sayı 10 nəfərdən 100 nəfərədək olan 

müəssisələri aid edirlər.  

Avropanın inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan İtaliyada isə bu məsələyə yanaşma 

bir qədər fərqlidir. Bu ölkədə işçi sayı 19-a qədər olan müəssisələr mikrobiznes, işçi sayı 

100-ə qədər olanları kiçik biznes, işçi sayı 500-ə qədər olanları isə orta biznes 

müəssisələrinə aid edirlər (2, s 360). 

Qeyd edilən ölkələr üzrə mikro, kiçik və orta biznes müəssisələrinin müəyyən 

edilmiş parametrlərinin həm iqtisadi, həm də hüquqi əsası vardır və onlar həmin 

ölkələrin qanunvericilik aktlarında öz əksini tapmışdır. Kiçik və orta biznes müəssisələri 

üzrə parametrlərin dəqiq sərhədlərinin müəyyən edilməsi vergi amilləri və həmin 

müəssisələrə tələb oluna bilən güzəşt və imtiyazlarla bağlıdır. Məlum olduğu kimi kiçik 

və orta biznes müəssisələrinə yanaşmada, yəni vergilərin tətbiq olunmasında və onlara 

tətbiq edilən güzəşt və imtiyazların, həmçinin onlara dəstəyin vahid beynəlxalq 

standartları yoxdur və ona heç ehtiyac da yoxdur. Çünki bu məsələlərdə hər bir ölkənin 

özünün fərdi, spesifik yanaşma və təcrübəsi mövcuddur.  

Kiçik və orta biznes müəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı, onlara qoyulan tələb və 

mövcud olan parametrlər üzrə beynəlxalq standartların olmaması iqtisadiyyatın bütün 

sahələri və bütün mümkün hallar üçün və bütün ölkələr üçün sərhədlərin müəyyən 

edilməsinin qeyri-mümkünlüyü ilə bağlıdır. Bu həm də ona görə mümkün deyildir ki, 

kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyəti dövrümüzün iri miqyaslı və mürəkkəb reallığa malik 

bir sahəsidir.  

Bu səbəblərdən də hər bir ölkənin iqtisadiyyatında bu məsələlər müxtəlif 

parametrlərə malik olur. Müxtəliflik isə hər bir ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin 

istiqamət və məqsədlərindən, onun prioritetlərindən, vergi siyasətinin səviyyə və 

məqsədlərindən, iqtisadiyyatın sahələrinin inkişaf səviyyəsindən, həmin sahələrin 

ümumi iqtisadiyyat üçün zərurilik səviyyəsindən, iqtisadiyyatın strateji sahələrinin 

xarakterindən, sahibkarlıq müəssisələrinin dövlət dəstəyinin səviyyəsindən, onlara tətbiq 

edilən güzəşt və imtiyazların səviyyəsindən aslıdır.  

Dünya təcrübəsindən məlum olduğu kimi kiçik və orta biznes fəaliyyəti çoxsahəli, 

çoxcəhətli olmaqla, iqtisadi həyatın bütün sferalarında fəaliyyət göstərirlər. Dünyanın 

bütün ölkələrində həmin müəssisələr vasitəsilə geniş məhsul nomenklaturası istehsal 

edilir, çoxsaylı xidmətlər göstərilir, praktiki olaraq iqtisadiyyatın qarşısında duran 

mühüm çoxsaylı məsələlər həll edilir. Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələr tərəfindən 

icra edilən fəaliyyət növlərinin çoxluğu, bu fəaliyyətin mürəkkəbliyi və çoxcəhətliliyi, 

eyni zamanda ortalığa çıxan problemlərin çoxluğu və onların həll yollarının 

müxtəlifliliyi bu sahədə universal bir sistemləşmə aparmağa imkan vermir.  

Kiçik  və orta biznesin dünya təcrübəsinə əsaslanaraq demək olar ki, onların 

fəaliyyəti üçün müəyyən edilən parametrlərə təsir edən ən mühüm səbəblərdən biri hər 

bir ölkədə mövcud olan iri sahibkarlıq müəssisələri və onların iqtisadi nəticələrdəki 

xüsusi payıdır. Burada həmçinin iri sahibkarlıq strukturlarının üstünlük təşkil etdiyi 

halda nəzərə alınmalı amillərdən biri də inhisarlaşma səviyyəsinin olmasıdır. Bu amil 

mövcud olduqda kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələri üçün ciddi maneələr yaranır, 

iqtisadi fəallıq aşağı düşür ki, bu da son nəticə olaraq onların ləğvinə gətirib çıxarır.  

Qeyd edilən halların mövcud olmaması üçün inkişaf etmiş ölkələrdə antiinhisar 
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siyasəti vasitəsilə çox ciddi tədbirlər həyata keçirilir, kiçik və orta biznesin geniş inkişafı 

üçün səmərəli, işgüzar şərait yaradılır. Bunun nəticəsidir ki, dünyanın inkişaf etmiş 

ölkələrində kiçik və orta biznesin ümumi daxili məhsulda payı 2017-ci ilin sonuna 

aşağıdakı kimidir: ABŞ-da 53-55%,Almaniyada52-56% Yaponiyada 55-56%, İtaliyada 

58-61%, Fransada 58-63%, Avropa İttifaqı ölkələrdində 65-69%. 

Göstəricilərdən məlum olur ki, qeyd edilən ölkələrdə kiçik və orta biznesin sürətli 

və geniş inkişafı təmin edilmişdir. Bu sahədə qabaqcıl təcrübənin tətbiq olunması həm 

possovet ölkələri, həm də Şərqi Avropa ölkələri üçün çox zəruridir.  
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РЕЗЮМЕ 

ВАФА АЗИЗОВА  

ПАРАМЕТРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ 

РАЗВИТЫХ СТРАН 

В статье раскрывается сущность малого и среднего бизнеса, а также их роль 

в экономике. В ней отражается важность параметров, характеризующих малый и 

средний бизнес. К данным параметрам относится количество работников 

предприятия, его годовой оборот, сумма активов, годовой выпуск продукции и 

прочее. В данной статье также анализируется позиция стран-членов Европейского 

Союза, США, Италии, Франции, Европейского банка реконструкции и развития в 

подходе к параметрам, характеризующим малый и средний бизнес, наряду с этим 

раскрывается их основное различие. 

В закдючении отражается доля малого и среднего бизнеса в общем обьеме 

ВВП развитых стран.   

Ключевые слова: Малый и средний бизнес, параметры малого и среднего 

бизнеса, параметры деятельности, поддержка малому и среднему бизнесу. 

 

 

 

 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

 

 

 

 

 

76 

SUMMARY 

VAFA AZIZOVA 

THE PARAMETERS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE 

ECONOMY OF THE DEVELOPED COUNTRIES 

This article covers the essence of small and medium-sized  businesses and  their 

role in the economy  as well. The necessity of the parameters defining small and 

medium-sized businesses has been specified. The parameters include the number of 

employees working at the company, annual turnover of the enterprise, total assets of the 

enterprise,  the annual output  and so on.  Concerning the parameters defining small and 

medium-sized businesses various attitudes of the USA, Italy, France, the European Bank 

for Reconstruction and Development (EBRD) have been analyzed and the main 

differences have been determined.  

The final part of the article deals with the share for Gross Domestic Product 

(GDP) of small and medium-sized  businesses according to the developed countries of 

the world.  

Key Words:   small and medium-sized business, the parameters of small and 

medium-sized business, activity parameters, support for small and medium-sized 

business.  
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AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ MALĠYYƏ KREDĠT TƏġKILATLARI ĠLƏ 

ƏLAQƏLƏRĠNĠN ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə beynəlxalq kapital axınlarının özünəməxsus xüsusiyyətləri açıqlanmıĢ, 

bu prosesə iqtisadi ədəbiyyatlarda klassik iqtisadçıların ilk yanaĢmalarının izahı 

verilmiĢdir. Beynəlxalq kapital axınlarının meydana gəlməsi səbəbləri izah olunmuĢ, 

onun təkamülü prosesi nəzərdən keçirilmiĢdir.  

Müəllif Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra qazanılmıĢ müvəffəqiyyətlərin 

uğurlu səbəblərindən biri kimi beynəlxalq kapital axınlarını əsaslandırmıĢdır. Ölkədə 

həyata keçirilən neft strategiyasının rolu açıqlanmıĢ və bu yolda reallaĢdırılan "Açıq 

qapı" siyasətinin əhəmiyyəti öz əksini tapmıĢdır.  

Beynəlxalq maliyyə kredit təĢkilatlarının, o cümlədən Dünya Bankının, Beynəlxalq 

Valyuta Fondunun, Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankının, Ġslam ĠnkiĢaf Bankının, 

Qara Dəniz Ticarət və ĠnkiĢaf Bankının, Asiya ĠnkiĢaf Bankının və s. Azərbaycan 

Respublikasındakı fəaliyyətlərinin əsas istiqamətləri geniĢ təhlil edilmiĢdir. 

Açar sözlər: beynəlxalq kapital, investisiya, kreditlər, beynəlxalq maliyyə kredit 

təĢkilatları, strateji layihələr. 

 

Kapitalın beynəlxalq hərəkəti özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik olan bir iqtisadi 

prosesdir. Bu prosesin fərqləndirici cəhəti beynəlxalq kapitalın yerinə yetirdiyi funksiya 

və vəzifələrdən irəli gəlir. Beynəlxalq kapitalın hərəkəti təqribən XIV əsrdən başlayaraq, 

yəni beynəlxalq kredit meydana gələn dövrdən başlamışdır. Lakin kapital ixracına dair 

nəzəri məsələlələr, yanaşmalar, nəzəriyyələr, hipotezlər, modellər bir qədər sonralar, 

yəni XVIII əsrin sonlarında meydana gəlməyə başlamışdır. Belə ki, dövlətlər arasında 

beynəlxalq kapitalın hərəkətinin zəruri məsələləri ilk dəfə olaraq iqtisad elmində klassik 

ingilis iqtisad məktəbi tərəfindən irəli sürülmüşdür. 

Kapitalın beynəlxalq hərəkəti, yəni onun həm idxalı və həm də ixracı ona görə 

zəruridir və həmişə diqqət mərkəzindədir ki, onun bütün mövcud parametrləri həm 

ixracatçı, həm də idxalçı ölkənin iqtisadiyyatının inkişafına öz güclü təsirini göstərə 

bilir. Ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsindən və onun apardığı iqtisadi siyasətin 

istiqamətlərindən, məqsəd və vəzifələrindən asılı olaraq iqtisadiyyatda kapitalın ya 

idxalı, ya da ki, ixracı prioritet istiqamət olaraq seçilə bilər. 

Kapitalın həm idxalının, həm də ixracının nəzəri məsələlərinin öyrənilməsi, təhlil 

edilməsi, zaman keçdikcə dəyişən meyllərin istiqamətlərinin müəyyənləşməsi, onun 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi, kapital axınlarından istifadənin səmərəli üsullarının 

tətbiq edilməsi yarana bilən borcların kontragentlər tərəfindən ödənilməsi üsullarının 
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təkmilləşdirilməsi, həmin vəsaitlərin gəlirliyinin artırılması və s. kimi zəruri məsələlər 

həmişə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə diqqət mərkəzində olmuşdur. 

XVIII əsrin sonlarından başlayaraq klassik ingilis iqtisad məktəbinin nümayəndə-

ləri iqtisadiyyatda beynəlxalq kapital axınlarının ölkə iqtisadiyyatına təsirinin ilk 

əlamətlərini xarakterizə etməyə başlamışdılar. (1, səh 403) 

Klassik iqtisadçılar olan Adam Smit və David Rikardo kapitalın beynəlxalq 

hərəkətini ölkələrin iqtisadiyyatının dinamik və sürətli inkişafını təmin edən bir amil 

kimi dəyərləndirirdilər. Həqiqətən də istənilən bir ölkə kapital ehtiyatlarına malik 

olmadığı halda, yəni ona ehtiyac duyduğu vəziyyətdə xarici investisiya və kreditlər 

həmin ölkə üçün əvəzsiz bir mənbə rolunu oynayır. Belə ki, ölkə xarici ölkələrdən 

müxtəlif mənbələrdən, müxtəlif formalarda kapital resursları cəlb edə bilərsə, bu 

resurslar həmin ölkənin makroiqtisadi və mikroiqtisadi səviyyədə vəziyyətinə təsir edir. 

Əgər cəlb edilmiş xarici mənbəli resurslar dövlət tərəfindən strateji sahələrin və 

layihələrin reallaşdırılmasına yönəldilərsə, bu halda ümumi daxili məhsul dərhal cəlb 

edilmiş vəsait məbləği qədər artır, iqtisadiyyatda yeni dəyər yaradılır, bu proses öz 

növbəsində məşğulluq səviyyəsini yüksəldir, işsizliyin səviyyəsini azaldır, inflyasiyanın 

hədəflənməsinə öz müsbət təsirini göstərir və s. 

Əgər ölkə iqtisadiyyatında xarici kapital ayrı-ayrı şirkətlər, firmalar, təsərrüfat 

subyektləri tərəfindən cəlb edilirsə, bu halda da beynəlxalq axınları öz müsbət təsirini 

mikrosəviyyədə göstərməklə, sonda makrosəviyyəli göstəricilərin dinamikasına təsir 

göstərmiş olur. Adam Smit bu fikri əsaslandıraraq qeyd edirdi ki, xarici ölkələrə ixrac 

edilən kapital axınları ilk növbədə onlara kəskin ehtiyac olan ölkələrə çıxarılır və orada 

daha yüksək gəlir əldə etmək imkanına malik olurlar. (2, səh 131). Həmin kapital 

axınları investorlara həm yüksək gəlir əldə olunmasına şərait yaradır, həm də idxalçı 

ölkə üçün daha çox gəlir yarada bilirlər. Bununla yanaşı Adam Smit beynəlxalq kapital 

axınlarının ixrac olunduğu ölkədə pul kütləssi ilə onun qiyməti arasındakı əlaqənin 

mühüm parametrlərini araşdıraraq bu iqtisadi əməliyyatları yüksək qiymətləndirirdi.  

Kapitalın beynəlxalq hərəkətini iqtisadi cəhətdən səmərəli bir vasitə olaraq 

əsaslandıran D.Rikardo iqtisad elmində ilk dəfə olaraq bu məsələni sahibkar kapitalın və 

əməyin yerdəyişməsinin mühüm parametri kimi qiymətləndirirdi. (3, səh 636). Eyni 

zamanda o qeyd edirdi ki, ölkələr arasında kapitalın hərəkətinin əsas hərəkətverici 

qüvvəsi həmin ölkələrdə gəlir normalarının fərqli olmasıdır. Əgər ölkədə kapital artıqlığı 

mövcud olarsa bu sonda kapital üzrə gəlirliyin azalması meylini yaradır.  

Azərbaycan iqtisadiyyatında kapitalın beynəlxalq hərəkətini araşdırarkən görürük 

ki, ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra dünyanın bir sıra beynəlxalq maliyyə kredit 

təşkilatları ilə əlaqələr yaranmışdır. Onlarla əlaqələrin inkişaf etməsinin təməli isə 1994-

cü ildə bağlanmış olan "Əsrin müqaviləsi" əsasında müəyyən edilmiş  "Neft strategiya-

sı" və bütün dünya üçün elan edilmiş "Açıq qapı" doktrinası əsasında qoyulmuşdur. Bu 

siyasət nəticəsində ölkəmizlə əlaqə yaradan dövlət və şirkətlərin sayı hədsiz dərəcədə 

artmışdır. Dəqiq məlumatlara əsasən ölkəmizdə fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin sayı 

aşağıdakı kimidir: Almaniyadan 14, Fransadan 17, İsveçdən 16, İngiltərədən 130, 

İtaliyadan 19, ABŞ-dan 111, Portuqaliya, Yaponiya, Yeni Zellandiyadan isə 10-dan 

artıq. (4, səh 36). Həmin şirkətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatında yaxından iştirak 

etmələri nəticəsində beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarının da bu ölkəyə marağı 
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artmış və 1995-ci ildən bu günə kimi onlar tərəfindən iqtisadiyyata küllü miqdarda 

investisiyalar yatırılmış, kreditlər verilmiş, çoxsaylı strateji layihələr reallaşdırılmışdır. 

Ölkədə həyata keçirilən neft strategiyası əsasında Azərbaycan dinamik tərəqqini təmin 

edən investisiya siyasətini formalaşdıra bilmişdir. Bunun nəticəsi olaraq ölkə prezidenti 

İlham Əliyev qeyd edirdiki, "Bu günki Azərbaycan müasir ölkədir. Güclü iqtisadiyyata 

malik ölkədir, sabit ölkədir, investisiyalar üçün çox məğbul ölkədir. Xarici tərəfdaşlarla 

bizim əməkdaşlığımız davam edir və bu çox sevindirici haldır. Biz öz sözümüzə həmişə 

sadiq olmuşuq, sözümüzlə əməlimiz arasında heç vaxt fərq olmamışdır. Ona görə 

Azərbaycan dünyada etibarlı dost və tərəfdaş kimi tanınır". (4, səh 142) 

Qeyd edilən parametrlərə malik olduğu üçün Azərbaycan beynəlxalq maliyyə 

kredit təşkilatlarının yeni, səmərəli, sərfəli və etibarlı investisiya ünvanına, poliqonuna 

çevrilmişdir. 18.09.1992-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzv olaraq 

qəbul olunmuşdur. Bu təşkilat ilə uğurlu tərəfdaşlığın mövcud olması sonradan 

ölkəmizin Dünya Bankı qrupuna daxil olan qurumlara üzv olmasına səbəb olmuşdur. 

Belə ki, ölkəmiz 23.09.1992-ci ildə İnvestisiya təminatı üzrə çoxtərəfli agentliyə, 

18.10.1992-ci il tarixdə İnvestisiya Mübahisələlərinin həlli üzrə Beynəlxalq Mərkəzə, 

31.03.1995-ci ildə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasına, 11.10.1995-ci il tarixdə isə 

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasına üzv olmuşdur. 

Bunlardan başqa Azərbaycan dünyanın digər beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatları 

ilə də sıx əlaqədə fəaliyyət göstərir. Onlara Azərbaycanın 25 sentyabr 1992-ci ildən üzv 

olduğu Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, 4 iyul 1992-ci ildən üzv olduğu İslam 

İnkişaf Bankı, 1993-cü ildən üzv olduğu Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı, 29 

oktyabr 1999-cu ildən üzv olduğu Asiya İnkişaf Bankı aiddir.  

Qeyd edilən Beynəlxalq maliyyə və kredit təşkilatlarının ölkəmizdə reallaşdırdığı 

məqsəd və layihələr çoxsaylı, çoxşaxəli və çoxistiqamətlidirlər. Onlar tərəfindən maliy-

yələşdirilən layihələr əsasında ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatına keçid üzrə islahat proq-

ramları reallaşdırılmış, makroiqtisadi sabitləşdirmə və neft gəlirlərinin səmərəli və şəffaf 

idarə edilməsi təmin edilmiş, infrastrukturun bərpa edilməsi sürətləndirilmiş, qaçqın və 

məcburi köçkünlərin çoxsaylı problemlərinin həll edilməsinə kömək və yardımlar edil-

miş, aqrar sektorda və ümumiyyətlə qeyri-neft sektorunda köklü yenidənqurma aparıl-

mış, ölkəmizdə yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində çoxşaxəli işlər və s. yerinə 

yetirilmişdir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatına beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatları tərəfindən 

istiqamətlənmiş vəsaitlər hesabına çoxsaylı iri layihələr həyata keçirilmişdir. 2007-ci 

ildə uğurla başa çatan Maliyyə  Sektoruna Texniki Yardım layihəsi və 2010-cu ildə başa 

çatan Maliyyə Xidmətlərinin İnkişaf Layihəsi Dünya Bankının Azərbaycan Mərkəzi 

Bankı ilə birgə həyata keçirdiyi iri layihələrdir. (5, səh 142). Dünya Bankının xətti ilə, 

onun strukturuna daxil olan Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası və Beynəlxalq Maliyyə 

Korporasiyası tərəfindən ölkəmizə ayrılan kreditlər əsasında daha iki iri layihə SAC-1 

və SAC-2 layihələri həyata keçirilmişdir.   

Azərbaycan Respublikasının Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə əməkdaş-

lıq etdiyi dövr ərzində bu təşkilat tərəfindən ölkəmizə 1,6 milyard ABŞ dolları 

məbləğində kredit ayrılmışdır. Bu vəsait hesabına 110 layihə reallaşdırılmışdır ki, onun 

70-i maliyyə sektoruna aid olmuşdur. Bu beynəlxalq təşkilat ölkəmizdə 9 bank, 6 
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mikromaliyyə institutu və 3 qeyri-bank maliyyə institutu ilə əməkdaşlıq edir. Bu günə 

kimi AYİB tərəfindən onun əməkdaşlıq etdiyi maliyyə institutlarına 69 kredit xətti və 

kapital qoyuluşu vasitəsilə 223 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait ayrılmışdır. Bu 

beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatının ayırdığı vəsaitlərin 50%-i enerji sektoruna, 25%-i 

maliyyə sektoruna, 6%-i mikromaliyyə təşkilatlarına, 3%-i qeyri-bank təşkilatlarına, 

16%-i isə korporativ sektora yatırılmışdır. (6, səh 121) 

Azərbaycanda  kapitalın beynəlxalq hərəkətini təmin edən digər beynəlxalq 

maliyyə kredit təşkilatlarından olan İslam İnkişaf Bankı ölkəmizə ayırdığı kreditlər 

hesabına beş iri layihəni, Bakı bərk məişət tullantılarının yaradılması zavodunun 

tikintisini, Yevlax-Gəncə avtomobil yolunun yenidən qurulması layihəsini, Mingəçevir 

SES-in yenidənqurulması layihəsini, Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının tikintisi 

layihəsini, Şirvan şəhərində 780 Mvt gücündə "Cənub" həmdövrəli buxar qaz elektrik 

stansiyasının tikintisi layihələrini həyata keçirmişdir.  

Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı Azərbaycana ipoteka kreditləri üçün 10 

milyon dollar (10,3%), ticarətin maliyyələşdirilməsinə 47 milyon dollar (48,5%), kiçik 

və orta sahibkarlığın maliyyələşdirilməsinə 24 milyon dollar (24,7%), çoxməqsədli 

kreditlər üçün 16 milyon dollar (16,5%) vəsait ayrılmışdır. (5, səh 126) 

2017-ci ilin əvvəlinə olan məlumatlara əsasən Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycana 

14 layihə üzrə 660 milyon ABŞ dolları həcmində kredit ayırmışdır. Bundan başqa bu 

təşkilat əməkdaşlıq dövründə Azərbaycan hökümətinə və yerli şirkətlərə 13,1 milyon 

dollar həcmində qrant ayırmışdır. 

Göründüyü kimi beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarının əsas fəaliyyəti təşkilatın 

vəsaitləri hesabına inkişaf etməkdə olan və təşkilata üzv olan ölkələrə investisiya və 

kreditlər vasitəsi ilə dəstək olmaqla onları inkişaf etdirmək, beynəlxalq kapital axınlarını 

səmərəli məcraya yönəltməklə təşkilatın imicini artırmaq üçün onun fəaliyyətini 

genişləndirmək məqsədi güdür.  
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РЕЗЮМЕ 

АМИРА ИСМАЙЛОВА  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА С 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В статье изложены особенности международных потоков капитала, объясне-

ны первые подходы классических экономистов в экономической литературе. Были 

объяснены причины возникновения международных потоков капитала и был 

пересмотрен его эволюционный процесс. 

Автор вновь подтвердил, что международные потоки капитала являются 

одной из успешных причин успеха, достигнутого после обретения независимости.  

Была объяснена роль нефтяной стратегии в стране и отражена важность политики 

«открытых дверей». 

Были широко проанализированы основные направления деятельности меж-

дународных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка, Междуна-

родного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития, Ислам-

ского банка развития, Черноморского банка торговли и развития, Азиатского 

банка развития и другие направления их деятельности  в Азербайджанской 

Республике. 

Ключевые слова: международный капитал, инвестиция, кредиты, между-

народные финансово-кредитные организации, стратегические проекты.  

 

SUMMARY 

AMIRA ISMAYILOVA  

THE MAIN DIRECTIONS OF AZERBAIJAN'S RELATIONS WITH 

INTERNATIONAL FINANCIAL-CREDIT ORGANIZATIONS 

In the article the specific features of international capital flows were outlined,  the 

first approaches of classical economists in economic literature to this process were 

explained. The reasons for the emergence of international capital flows were explained, 

and its evolution process was reviewed.  

The author justified the international capital flows as one of the reasons for the 

successes gained after obtaining independence. The role of the oil strategy in the country 

has been explained and the importance of the "Open Door" policy has been reflected. 

The main directions of the activities of international financial institutions 

including World Bank, International Monetary Fund, European Bank for Reconstruction 

and Development, Islamic Development Bank, Black Sea Trade and Development Bank, 

Asian Development Bank in the Republic of Azerbaijan have been widely analyzed.  

Key words: International Capital, investment, loans, international finance and 

credit organizations, strategic projects. 
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AQRAR SƏNAYE KOMPLEKSĠNĠN MALĠYYƏ-KREDĠT TƏMĠNATININ 

SƏMƏRƏLĠLĠYĠNĠN YÜKSƏLDĠLMƏSĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə müəllif əvvəlcə aqrar-sənaye kompleksinin mahiyyətini açmıĢdır. Kom-

pleksin kənd təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən sənaye sahələri, kənd 

təsərrüfatı məhsullarının daĢınması, saxlanması və emalını həyata keçirən, kənd təsərrü-

fatını texnika və kübrələrlə təmin edən, ona xidmət göstərən sahələrin məcmusu kimi xa-

rakterizə edərək onun institusional strukturunu izah etmiĢdir.  

Sonra kompleksin davamlı fəaliyyətinin əsas amillərini vurğulayaraq maliyyə kre-

dit sisteminin əhəmiyyətinə daha geniĢ yer ayırmıĢdır. Maliyyə və kredit sisteminin 

mümkün maliyyələĢmə kanallarını qeyd edərək sistemin zəruriliyini əsaslandırmıĢdır. 

Bunun ardınca aqrar-sənaye kompleksində son illər ərzində əsas kapitala qoyulmuĢ in-

vestisiya həcminin dinamikasını təhlil edərək sistemin inkiĢafının qısa xarakteristikasını 

vermiĢdir.  

Sonda müəllif aqrar sənaye kompleksinin maliyyə-kredit təminatının səmərəliliyi-

nin yüksəldilməsinin zəruriliyini izah etmiĢdir.         

Açar sözlər: aqrar-sənaye kompleksi, kreditləĢdirmə, maliyyələĢdirmə, əsas 

kapitala investisiyalar, maliyyələĢdirmə kanalları 

 

Ölkə iqtisadiyyatının bütün sahə və sektorlarının inkişafı müxtəlif amillərdən asılı-

dır. Bu amillər sahə və sektorların spesifik xüsusiyyətlərindən və həmin sahə və sektor-

lar qarşısında duran vəzifələrdən asılı olaraq dəyişə bilər. Lakin elə amillər var ki, onlar 

qeyd edilən vəzifə və xüsusiyyətlərdən asılı olmayaraq bütün sahə və sektorlar üçün çox 

vacibdir. Belə amillərdən biri də inkişaf üçün zəruri olan maliyyə kredit amilləridir. Bü-

tün sahələr də olduğu kimi aqrar-sənaye bölməsinin inkişafı üçün maliyyə-kredit təmi-

natı xüsusi rola malikdir. 

Aqrar-sənaye kompleksi dedikdə kənd təsərrüfatını  və kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalı ilə sıx bağlı olan sənaye sahələrini əhatə edən, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

daşınmasını, emalını, bu məhsulların istehlakçılara çatdırılmasını həyata keçirən, kənd 

təsərrüfatını texnika və kübrələrlə təmin edən, ona xidmət edən sahələrin məcmusu başa 

düşülür. (1, səh 29) 

Digər bir mənbədə aqrar-sənaye kompleksinin belə bir izahına rast gəlinir. ―Aqrar-

sənaye kompleksi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə sıx bağlı olan kənd təsər-

rüfatını və sənaye sahələrini özündə birləşdirən sahələrin məcmusudur. Bu sahələr kənd 

təsərrüfatı məhsullarının daşınması, saxlanması və emalı ilə əlaqədardır‖. (2, səh 11)          

Özündə geniş spekterli fəaliyyət istiqamətlərini birləşdirən aqrar sənaye komplek-

sinin normal fəaliyyət göstərməsi üçün bu kompleksin daimi, vaxtlı-vaxtında maliyyə 
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vəsaitləri ilə təmin olunması çox vacibdir. Aqrar-sənaye kompleksinin yuxarıda qeyd 

olunan xarakteristikalarından aydın olur ki, bütövlükdə kənd təsərrüfatını, kənd 

təsərrüfatı sahələrinin istehsal sahələrini, həmin sahə məhsullarının daşınmasını, saxlan-

ması və emalını əhatə etməklə bu kompleks öz əhatə dairəsinə görə iqtisadiyyatın digər 

sahələrindən spesifik xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir və daha geniş miqyaslı fəaliyyət 

növlərini özündə birləşdirir.  

Ölkəmizdə son illər həyata keçirilən regional inkişaf proqramlarının təhlili və 

onların nəticələri göstərir ki, əldə edilən uğurlar və dinamika aqrar sənaye kompleksinin 

maliyyə kredit təminatının səviyyəsi ilə birbaşa bağlıdır. Kompleksin maliyyələşməsin-

də həm dövlət, həm  bələdiyyə orqanlarının, həmçinin müəssisələrin, qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının və əhalinin maliyyəsini və s nəzərə almaq lazımdır. Bu məsələyə bir qədər 

geniş baxsaq demək olar ki, iqtisadi ədəbiyyatlarda rast gəlindiyi kimi aqrar-sənaye 

kompleksinin maliyyə-kredit təminatı iki istiqamət, maliyyə sistemi və kredit sistemi 

vasitəsilə reallaşdırılır. Maliyyə sistemi kanallarına mərkəzləşdirilmiş maliyyə, qeyri-

mərkəzləşdirilmiş maliyyə və ev təsərrüfatının maliyyəsi, kredit sistemi kanallarına isə 

bank sistemi və tədiyyə-əmanət kanalları aiddir. (3, səh 26)   

Aqrar-sənaye kompleksinin fəaliyyətinin maliyyə kredit təminatının səmərəliliyi-

nin yüksəldilməsi qeyd edilən maliyyə və kredit sisteminin maliyyələşmə kanallarında 

təkmilləşmənin aparılması və həmin sistemlərin institusional strukturunun fəaliyyətinin 

optimallaşdırılması vasitəsilə mümkündür. Yuxarıda qeyd edilən təsnifatlaşmada əks 

olunan mərkəzləşdirilmiş maliyyə kanallarına dövlət büdcəsi, dövlət krediti, dövlət sı-

ğortası, büdcədənkənar fondlar və müəssisə maliyyəsi aiddir. Qeyri-mərkəzləşdirilmiş 

maliyyə kanallarına kommersiya təşkilatlarının maliyyəsi və qeyri-kommersiya təşkilat-

larının maliyyəsi aiddir. 

Kredit sistemi kanallarına bank sistemi vasitəsi ilə reallaşdırılan Mərkəzi Bank, 

kommersiya bankları, bank olmayan kredit təşkilatları və aqrar sektorda yaranmış olan 

kredit ittifaqları aiddir. Tədiyyə əmanət sisteminə isə ixtisaslaşdırılmış kredit-maliyyə 

institutları və poçt əmanət təşkilatları aiddir. 

Qeyd edilən kanalların hər biri aqrar-sənaye kompleksinin maliyyələşdirilməsində 

xüsusi rola və çəkiyə malikdirlər. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və 

"Aqrar siyasətin" məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün qeyd edilən kanalların hər 

birinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu kanallar vasitəsi-

lə aqrar-sənaye kompleksinə aid təşkilatların kreditləşməsində və bank xidmətləri göstə-

rilməsində güzəştli tariflərin tətbiq edilməsi, aşağı faizlərlə kreditlərin verilməsi, uzun-

müddətli investisiya qoyuluşlarının reallaşdırılması, onlara xidmətdə operativliyin, çev-

ikliyin təmin edilməsi və s bu kompleksin fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə 

səbəb ola bilər. Bu kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi paralel olaraq kompleksin inkişa-

fını şərtləndirən maliyyə kredit təminatının səmərəliliyinin yüksəldilməsini həyata keçi-

rə bilər.  

Aqrar-sənaye kompleksinin fəaliyyəti qarşısında çoxşaxəli, irimiqyaslı vəzifələr 

dayandığından bu kompleks ölkə iqtisadiyyatının əsas, aparıcı bir sahəsinə çevrilmişdir. 

Bu kompleks bir tərəfdən ölkədə reallaşdırılması çox zəruri olan aqrar siyasətin 

məqsədlərini həyata keçirir, difər bir tərəfdən isə daha spesifik bir vəzifə olan əhalini 

ekoloji cəhətdən təmiz olan kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin edir. Paralel olaraq bu 
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kompleksin əsas fəaliyyəti strateji baxımdan daha mühüm vəzifə olan ərzaq təhlükə-

sizliyinin təmin edilməsinə yönəlmişdir. Sadalanan vəzifələrin zəruriliyini, vacibliyini 

nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, kompleksin davamlı, fasiləsiz, operativ, çevik 

işləməsi artıq qeyd edildiyi kimi həm də kompleksin maliyyə kredit təminatından və bu 

sistemin təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. Aqrar-sənaye kompleksinin maliyyə kredit 

təminatı ilə məşğul olan sistemin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri özündə hər şeydən 

əvvəl dövlət və korporativ sektorun maliyyə resurslarının bu kompleksə cəlb edilməsi-

nin artırılmasını və optimallaşdırılmasını, kompleksin inkişafına ilkin mərhələdə dövlət 

müdaxiləsinin artırılması yolu ilə, əldə edilmiş nəticələrin yüksəldilməsi və onun təşviqi 

vasitəsilə korporativ maliyyə resurslarının bu sahəyə cəlb edilməsini, kompleks daxi-

lində iri təsərrüfatların yaradılması və ilkin mərhələdə onların güzəştli şərtlərlə 

uzunmüddətli maliyyə resursları ilə təmin edilməsini, kompleksin fəaliyyətinin son nəti-

cələrinin, hazır məhsulun daxili və xarici bazarlara çıxışının asanlaşdırılması məqsədilə 

maliyyələşdirilməsi və s. əks etdirilməlidir. 

Kompleksin vacibliyi və zəruriliyi nəzərə alınaraq ölkəmizdə hər il bu sahədə əsas 

kapitala investisiyalar həyata keçirilir ki, son 8 ildə onun dinamikası aşağıdakı kimi 

olmuşdur. 2010-cu ildə əvvəlki ilə nəzərən onun artım tempi 152,8%, 2011-ci ildə 

99,9%, 2013-cü ildə 87,9%, 2015-ci ildə 95,5%, 2016-cı ildə 91,5%, 2017-ci ildə isə 

190,0% olmuşdur. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə bütövlükdə 

iqtisadiyyatda əsas kapitala investisiya qoyuluşlarının həcmində 2005-2013-cü illərdə 

artım müşahidə olunmuşdur. 2015 və 2016-cı illərdə isə azalma olmuşdur. Nəticədə 

aqrar-sənaye kompleksində də təhlil edilən göstərici üzrə həmin illərdə azalma qeydə 

alınmışdır. (4, səh 530) 

Elə həmin mənbənin göstəricilərinə əsaslanaraq demək olar ki, kənd təsərrüfatı, 

meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 

məbləği 2014-cü ildə 363,9 mln manat, 2015-ci ildə 355,4 mln manat, 2016-cı ildə 

325,1 mln manat, 2017-ci ildə isə 617,8 mln manat olmuşdur. Həmin illər ərzində aqrar-

sənaye kompleksinə yönəldilmiş investisiyalar iqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala 

yönəldilmiş cəmi investisiyalarda 2014-cü ildə 2,1%, 2015-ci ildə 2,2%, 2016-cı ildə 

2,1%, 2017-ci ildə isə 3,5% təşkil etmişdir.   

Son illər ərzində aqrar sənaye kompleksində çalışan kənd təsərrüfatı müəssisələri 

və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının sayı da artmaqdadır. Belə ki, onların sayı 2014-cü ildə 

1721, 2015-ci ildə 1695, 2016-cı ildə 1719, 2017-ci ildə isə 1735 olmuşdur. Onlardan 

2014-cü ildə 177-i dövlət, 1535-i xüsusi mülkiyyətli müəssisələr, 2015-ci ildə 180-i 

dövlət, 1507-i xüsusi mülkiyyətli müəssisələr, 2016-cı ildə 187-i dövlət, 1519-u xüsusi 

mülkiyyətli müəssisələr, 2017-ci ildə isə 189-u dövlət, 1523-ü isə xüsusi mülkiyyətli 

müəssisələr olmuşdur. (4, səh 62) 

Göstəricilərə əsaslanaraq deyə bilərik ki, aqrar sənaye kompleksində əsas kapitala 

yönəldilmiş investisiyaların dinamikası, həm də bu sahədə fəaliyyətdə olan müəs-

sisələrin say dinamikası kompleksin fəaliyyətinin fəsiləsiz və davamlı olduğunu, eyni 

zamanda miqyasca böyüdüyünü göstərir. Kompleksin fəaliyyətinin zəruriliyini və onun 

dinamik xarakterdə olduğunu göstərən çoxsaylı göstəriciləri əks etdirmək olar. Lakin 

onlar daha geniş tədqiqat üçün əsas ola bilərlər.  
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Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, aqrar-sənaye kompleksi nə qədər dinamik, 

nə qədər operativ işləyirsə onun bu parametrlərinin davamlı olması kompleksin maliyyə 

kredit təşkilatının səmərəliliyinin yüksəldilməsindən asılıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

  ЖАЛЕ ЭФЕНДИЕВА  

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-

КРЕДИТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  АГРАРНОГО КОМПЛЕКСА 

В статье автор сначала  представил сущность АПК.  Он объясняет институ-

циональную структуру аграрного комплекса путем описания как комплекса 

сельскохозяйственных полей, обслуживающих сельское хозяйство, производство 

сельскохозяйственной продукции, транспортировку, хранение и переработку 

сельскохозяйственной продукции, обеспечение сельского хозяйства техникой, 

удобрениями и т.д. 

Затем он выделил ключевые факторы устойчивого функционирования 

комплекса и уделил больше внимания важности  финансового кредитной системы.  

Отметив возможные каналы финансирования финансово-кредитной системы, он 

обосновал необходимость этой системы.  Затем, анализируя динамику инвестиций 

за последние годы в основной капитал в АПК, он дал краткую характеристику 

развитие системы. 

В заключение автор объяснил необходимость повышения эффективности 

финансово-кредитного обеспечения промышленного комплекса. 

Ключевые слова: аграрное промышленный комплекс, кредитование, 

финансирование, инвестиции в основной капитал, каналы финансирования. 

 

SUMMARY 

JALA AFANDIYEVA  

DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL AND 

CREDIT SUPPORTS IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

In the article, the author first presented the essence of agro-industrial complex. By 

describing the complex as a sum of agriculture, industrial areas that produce agricultural 

products, implementer of transportation, storage and  processing of agricultural 
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products, provider of agriculture with machinery and fertilizers, fields serving for it and  

explained its institutional structure.  

Then by highlighting the key factors of the complex's sustainable functioning 

placed a greater emphasis on the importance of the financial credit system. By noting the 

possible funding channels of the finance and credit system justified the necessity of the 

system. After that, analyzing the dynamics of amount of investment in fixed capital in 

the agrarian-industrial complex has briefly described the characteristics of the 

development of the system. 

At the end the author explained the necessity of increasing the efficiency of 

financial and credit support of agrarian-industrial complex.  

Key words: Agro-industrial complex, lending, financing, capital investments,  
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NƏRĠMAN HƏSƏNZADƏ VƏ ƏDƏBĠ DĠLĠMĠZ 

 

 Məqalədə Xalq Ģairi Nəriman Həsənzadənin ədəbi dilimizə xidmətindən danıĢılır. 

ġairin Azərbaycan ədəbi dilinə gətirdiyi yeniliklər, söz-ifadə yaradıcılığı prosesindəki 

fəaliyyəti təhlil edilir. Məqalədə Nəriman Həsənzadənin əsərlərinin dil gözəlliyi, onun 

qələminə məxsus  uğurlu dil faktları üzə çıxarılır. 

 Açar sözlər: ədəbi dil, üslub, bədii söz, poetik dil, məna. 

 

Böyükdür ürəyin eĢqi, diləyi, 

ġeir də, sənət də eĢqin səsidir. 

Dünyada bəlkə də Ģair ürəyi 

ən kövrək duyğular salnaməsidir. 

 N.Həsənzadə  

 

 Azərbaycan poeziyasının çağdaş nümayəndələrindən biri kimi ədəbi dilimizin 

inkişafında Nəriman Həsənzadənin də xidməti və rolu vardır. Təsadüfi deyildir ki, o, 

S.Vurğundan sonrakı dövrün gözəl şairlərindən hesab edilir.  ―Qəlbinlə duy, gözünlə də 

gör sözü‖ – deyən şair sözü sıxaraq ondan ruh alan, can çıxaran söz ustalarındandır. Adi 

fikirləri bədiiləşdirən, sevgidə də, insanlara münasibətdə də, ağlayıb-güləndə də 

obyektiv olan, gerçəklikləri düzgün qavrayıb qiymətləndirən şair, sözlərin də gözəlini 

seçir, daha doğrusu, onları olduğundan artıq gözəlləşdirə bilir, məqamına salaraq 

keyfiyyətini yüksəldir. Qayğını bu misralardakı sözlər kimi dilin hansı faktı belə 

mükəmməl ifadə edə bilər:  

Gözlərimin qapağını örtərəm 

Yorğan kimi əzizimin üstünə (2, 259). 

Və ya ağrının, acının dərəcəsini aşağıdakı kimi bədii orijinallıqla ifadə etmək 

asandırmı? 

Ahım – taleyimin tül pərdəsiymiş, 

Hər nəfəs aldıqca yellədər məni (2, 72). 

 Öz millətinin tarixini yazan şairlər işərisində Nəriman Həsənzadə də var. Onun 

yaradıcılığında tarixi ədalətsizliyə bir vətəndaş şairin təəssüf və etirazı təzadlı söz və 

ifadələrlə diqqəti çəkir: 

Almaz İldırıma Bakıda heykəl! –  

Millət gah ağ deyir, gah qara yazır. 

Adını hər yerdən qaralayan əl 

İndi hər qapıya, divara yazır (2, 24).  
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 Şairin dilində dünənlə bu gün qovuşur, keçmişin nöqsanları indinin əli ilə düzəlir. 

Bu yerdə akademik N.Cəfərovun Nəriman Həsənzadənin seçilmiş əsərlərinə yazdığı ön 

sözdə əks etdirilən aşağıdakı fikirləri bütün reallığı ilə yaddaşları təzələyir: ―Tarixə inan-

maq lazımdır, lakin tarix o səviyyəyə qaldırılmalıdır ki, epizodik faktların, yer üzündən 

silinmiş mübahisəli etnosların, mənşəyi (və tipologiyası) məlum olmayan süni qəhrə-

manların deyil, bu günün tarixi olsun. Çünki tarix bugünə gətirir!... Bugünə gətirməyən 

―tarix‖ – tarix deyil, məğlub olmuş iddiaların, ehtirasların elegiyasıdır...‖ (1, 6). Ümu-

miyyətlə, Nəriman Həsənzadənin poeziyasında tarixin ədalətsizliklərindən doğan kədər, 

demək olar ki, hər zaman hiss olunur. Onun şairlər haqqındakı fikirlərində də təzadlı dil 

faktları ilə tarixin şair-zaman münasibətləri açıqlanır. O, şairləri su ilə, torpaqla müqayi-

sə edir, su ilə torpağın yetirdiyi məhsulların artımını onların mükafatı kimi dəyərləndirir. 

Bu mənada, suyun da, torpağın da arzusu həyata keçir, lakin şairlərin istəyinin nəticəsi 

belə olmur və bu mənada, sözügedəın cansızlar insanı üstələyir ki, bu, şairin dərdini 

artıran səbəblərdən biri olur: 

Mən suya heyranam, torpağa heyran, 

Bir tənək əkirsən, yüz qanad verir. 

Ədalət istəyir şair Zamandan, 

O da əvəzində fəxri ad verir (2, 151). 

 Şair ―qırıq şüşələri naxışlayanları, korlara – işıq, karlara – səs, lallara – kürsü 

bağışlayanları‖ sərrast sözlərlə qınayır. Onun aşağıdakı fikirləri Cabir Novruzun     

                                        ―Sağlığında qiymət verin insanlara‖ –  

dəyərli sözlərini yada salır: 

Şairlər tabutda böyük görünür, 

Təriflər tabuta deyilir ancaq (2, 151). 

Başqa bir əsərində repressiya qurbanları xatırlanır və şairin, o cümlədən xalqın 

Cavid ağrısı onun dilinə çökür: 

Nəfəsi benzin və kükürd qoxuyan, 

Çamırlıq içində şərqi poxuyan 

Bir sinfin şairi görün nə dedi: 

―Burjua şairi‖ –  

Cavidə dedi (2, 58). 

 Şair yaradıcılığının bütün dövrlərində tarixə müraciət etmişdir. ―Nəriman 

Həsənzadənin tarixə müraciətində böyük bir mütəfəkkir məsuliyyəti var ki, o, həmin 

məsuliyyəti tarixçilərdən də, siyasətçilərdən də tələb etməkdə tamamilə haqlıdır‖ (1, 6).  

Xalqımızın tarixən qədimliyindən danışan aşağıdakı misralarda faktlara əsaslanan 

publisistika qüdrəti vardır: 

Qoca Vergilinin ―Eneida‖sı 

Arazdan danışıb eradan qabaq (2, 281). 

Şair pislərlə qarışdırılan yaxşıların taleyini qızılgülün taleyi ilə qarşılaşdırır: 

Qızılgülü cır gül ilə solduranlar 

Nadanlara qata-qata öldürürlər yaxşıları (2, 45). 

Lakin Nəriman Həsənzadə belə bir həqiqətdən də uzaq düşmür ki, ―el qədir-

biləndir‖, ―xalq zamandan ədalətlidir‖. O, xalqının nümayəndəsi kimi bəzən özü şairlərə 

qiymət verir. Şairin Hüseyn Arif haqqındakı sözləri bu fikri təsdiq edir: 
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Qışqıran şairlər yüz şeir desin, 

Bircə ―Meşəbəyi‖ şerinə dəyməz (2, 151). 

 Nəriman Həsənzadə həyatda da, poeziyasında da xalqın dilinə heyranlığını həmişə 

söyləyib. Bu dilə vurğunluğun nəticəsidir ki, o, diligözəl şairlər sırasındadır. Şairin 

məziyyətlərindən biri onun tez-tez xalq yaradıcılığına müraciətidir. Bu baxımdan, 

―Heyrət‖ şerindəki aşağıdakı misralar  insanı heyrətə salır: 

Bir sözün ovsununa 

Düşdü başqa söz deyən, 

Yüz qəlbə açar oldu 

Bir bayatı söyləyən. 

Getdi orda əlimdən 

Şairlik ixtiyarım: 

―Üzündə göz izi var, 

Sənə kim baxdı, yarım?!‖ (2, 54).  

 Nəriman Həsənzadənin Azərbaycan nəsrinin seçkin təmsilçilərindən olan İsmayıl 

Şıxlı haqqındakı əsəri də, bu mənada diqqəti cəlb edir. Əsər el bayatısından alınmış bir 

fikirlə başlayır: 

Dünya bir pəncərəymiş, 

İsmayıl baxdı, getdi (2, 59). 

 Məktəb görməyən, yazı-pozu bilməyən ulularımızın bu dünyanın keçiciliyi 

haqqındakı sözlərini, bəlkə də yüz şair yığılsa, belə düzgün, axıcı və ürəyə dəyən şəkildə 

ifadə edə bilməz. Nəriman Həsənzadənin bu əsərini sevdirən və təsirini yüksəldən bir 

tərəfdən, şairin öz orijinal söz və ifadələridirsə, digər tərəfdən, xalq incilərindən 

ustalıqla istifadədir. Əsərdə başqa bir folklor örnəyindən alınmış örnək İsmayıl Şıxlının 

böyüklüyünü dərk etdirməkdə yerinə düşən ən gözəl fikirlərin daşıyıcısı kimi diqqəti 

çəkir:  

Şimşək kimi parladı,  

Ay kimi doğdu, getdi (2, 59). 

 Şairin dili ilə yazıçının ədəbi aləmə verdiyi töhfələr, onun yaratdığı bənzərsiz 

obrazların simasında yazarın ədəbi uğurları və əbədi ömür qazanması incəlik və 

duyğular işığında tərənnüm edilir: 

―Dəli Kür‖ qoydu getdi, Dəli Kürə bərabər, 

Bir əsrin ağrısıydı, yanğısıydı bu əsər. 

İsmayılın yerində qaldı Cahandar ağa, 

Öldü deməyin ona, var ol, İsmayıl qağa (2, 59).  

Nəriman Həsənzadənin ―sənətkarı el ucaldar‖, ―zər qədrini zərgər bilər‖ deyimlə-

rindən heç də aşağı səviyyədə olmayan fikirləri özünəxaslığı ilə seçilir: 

Təriflərdən ucadı, təltiflərdən ucadı, 

Sənətkarın öz adı. 

Tabutun qabağında bəsdi, bir şəkil gedir, 

Arxasınca el gedir (2, 60).  

 Poetik dillə xalq yazıçısına verilən dəyər ona təqdim edilən mükafatlardan geri 

qalmır, əksinə, İsmayıl Şıxlı haqqında deyilən sözlər onun ədəbi mövqeyinin orijinal və 

parlaq ifadəçisi olmaqla, şairin ―İsmayıl bir də gəlməz‖ fikrinin əbədiliyinə inandırır.          
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Nəriman Həsənzadə poetik dilimizdə bədii müqayisələrin ustadı kimi, burada da 

qarşılaşdırmalrdan istifadə ilə yazıçının kimliyini bədii notlarla vurğulayır: 

Yaşadı Vurğun kimi, bir də Mehdiyə əvəz, 

Hüseynin yaşıdıydı, Osmanın əvəziydi. 

Böyük sənət yolçusu ölməyib, ölə bilməz, 

Vətənin taleyinə Zamanın töhfəsiydi (2, 60). 

Tərənnüm və təsviri birləşdirən belə əsərlərin əsasında, kökündə dil dayanmasa, 

onlar bu qədər canayatan və sevilən olmaz. Sözsüz ki, hər bir sənətkarın ədəbi mövqe-

yində sözün böyük rolu vardır. ―Ədəbiyyat, hər şeydən əvvəl, dilə xidmət faktorudur. 

Kim ki ana dilinə dərindəın bələd olub, o dərinlikdən bəhrələnərək əsərlər yazırsa, onun 

xalqına, ana dilinə xidməti əvəzsizdir‖ (3, 6). Bu anlamda, Nəriman Həsənzadə çağdaş 

ədəbi-bədii dilimizdə öndə gedən şairlərdəndir. 

Nəriman Həsənzadənin aşağıdakı misralarında xalq danışığındakı ―dünən çəpik, 

bu gün təpik‖ və ya ―dünən alqış, bu gün qarğış‖ fikirləri üst-üstə düşür: 

Mavi ekranda da tərif dedilər, 

Öləndə evindən götürmədilər (2, 18). 

 Həyatda ağ ilə qaranın, yaxşı ilə pisin seçilməməsinin acı nəticələri həmişə 

olmuşdur. ―Dilinə haqdan söz gələn‖ şair, bu mənada, nəsihətli və aforistik fikirlər 

müəllifidir: 

Yaxşı seç qaranı ağdan, 

Can üzülər ağlamaqdan. 

Söz dilimə gəlib haqdan, 

Əlimdə qələm olmayıb (2, 56). 

 Bir vətəndaş kimi, şair kimi, dilini sevən, sevdirən və uca tutan ziyalı kimi Nə-

riman Həsənzadə dilimizə gətirilən lazımsız alınmalara qarşı çıxır. Dillərin qarışığından 

yaranan cümlələr, qrammatik qayda-qanunlardan uzaq ifadələr şairin qələmində dilə 

xəyanət kimi qiymətləndirilir: 

Reklam fars dilində, alman dilində, 

Mozambik dilində, yunan dilində, 

Ana vətənində ana dilində 

Pozuldu mübtədan, xəbərin, şair (2, 50). 

 Yumşaq təbiətli şair sözləri də yumşaq detir, lakin bu mülayimlikdə elə bir sərtlik 

vardır ki, bu, əsasən, Nəriman Həsənzadənin üslubuna xasdır.  Reklamçılıqdan, 

qışqırıqdan uzaq olan şairin asta-asta, sakit-sakit ifadə etdiyi fikirlər sanki bəyanat 

xarakteri daşıyır. Bu mənada, onu diplomat hesab edənlər yanılmayıblar: ―Azərbaycan 

harayı‖nı bütün millətlərə çatdıran diplomatlar arasında ən böyük şair, şairlər arasında 

ən böyük diplomat N. Həsənzadə olmuşdur‖ (1, 4). 

 Şairin poetik örnəklərində böyük bir ehtiramla qələmə alınan bir mövzu var: 

qadın! Qadına yüksək münasibətdə Nəriman Həsənzadə dövrümüzün Nizamisidir: 

Qadın möcüzəsidir, 

Sirridir təbiətin (2, 258). 

 Şairin dilini, doğrudan da, bənzətmələrsiz təsəvvür etmək olmur. O, qadını almaza 

bənzədir: 

Çəkidə yüngüldü, bəlkə də almaz, 
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Torpağın varıdı, yerin qiyməti. 

Qadınsız kişiyə ər deyən olmaz, 

Qadındır kişinin ər ləyaqəti (2, 17). 

 Şairin əsərlərinin çoxunda maraqlı və orijinal aforistik deyimlərlə qarşılaşmaq 

mümkündür. Onun qadın haqqında da belə fikirləri ilə rastlaşırıq: 

Qadın qarşısında səcdə eləmək 

Qadın nəzərində qalxmaqdı fəqət (2, 248). 

 Nəriman Həsənzadənin dilində ―sözü sözdən oxumaq‖ adlı gözəl bir ifadə vardır 

ki, onun mükəmməl qafiyələri də özü qədər gözəldir: 

Sözü sözündən oxuyan, 

Səni özündən oxuyan, 

Dərdi gözündən oxuyan, 

O dərdi bölsə, bəs eylər (2, 63). 

 Şair Nizami Gəncəvinin kəlamlar aləminə səyahət edir və təəssüfünü bildirir ki, bu 

böyük dahidən sonra sözə məna verənlər az oldu:  

Şeyxim, səndən sonra dünya dəyişdi, 

Söz dedik, sözdəki məna dəyişdi. 

Hər gələn zurnaçı bir hava çaldı, 

Nə çaldı, o, bizim hesaba çaldı (2, 70). 

 Nəriman Həsənzadənin Nizami Gəncəviyə müraciəti Məmməd Arazın Füzuliyə 

müraciətini xatırladır. Məmməd Araz Füzulinin söz haqqındakı nəsihətlərinə əməl 

edilmədiyini – sözün qədrinin artırılmadığını, əksinə, qəddinin əyildiyini, sözün dərdinin 

bayram edildiyini yana-yana söyləyir:  

Həddinə göstərmədik sözün həddini, ustad!... 

Əlimizlə uçurduq sözün səddini, ustad!... 

Sözə əhyə vermədik, sözü şeypur elədik: 

Biz düzəldə bilmədik sözün qəddini, ustad! (4, II, 164). 

 Həm Nəriman Həsənzadənin, həm də Məmməd Arazın dedikləri ən dərin və 

böyük təvazökarlıq örnəyidir. O şairlər özlərindən narazıdırlar ki, ədəbi aləmdə 

möhtəşəm imza sahibləridir, xalqın ehtiramını çox erkən qazananlardır, onlar Nəriman 

Həsənzadənin ifadəsincə desək, ―sözdən-sözə yamaq salan pinəçilər‖dən deyillər. 

 Nəriman Həsənzadənin ―Mən bir vətən, iki torpaq şairiyəm‖ (2, 273) misrası 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan və Türkiyə haqqında dediyi ―Biz bir 

millət, iki dövlətik‖ cümləsindəki möhtəşəm fikri yada salır.  

 Məlumdur ki, nəinki öz xalqının, o cümlədən Azərbaycan xalqının sevimlisi olan 

Rəsul Həmzətov Cənubi Azərbaycanda olmuş və ―İran silsiləsi‖ adlı əsərlər yazmışdır. 

Lakin bu əsərlərdə Azərbaycanın izi görünmür. Bunu ―dost‖ sənətkara layiq bilməyən, 

hadisələrə həmişə real münasibət göstərən və heç bir zaman sözünü deməkdən 

çəkinməyən Nəriman Həsənzadə R. Həmzətova cavabında bu böyük yazıçıya da iradını 

bildirir: 

 Hələ bir şeriniz çap olunmayıb 

―Təbriz‖, 

Ya ―Urmiya‖ sərlövhəsiylə (2, 285).  
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 Bədii dilimizi rənglərsiz düşünmək olmur. Bəlkə də, çox zaman fərqinə varmırıq, 

lakin rənglər dilin aktiv mövqeli faktlarından biri kimi ədəbi-bədii dilimizin ən gözəl 

bəzəyidir. Nəriman Həsənzadənin ―Şəhidlər xiyabanı‖ şerində ağla qaranın təzadından 

yaranan antiteza bədii qüvvəsi ilə seçilir: 

Kim belə qarğadı bu bağça-bağa, 

Qaralar bağlanıb min bir budağa, 

Sürtüb ağ saçını qara torpağa, 

Dəyməyin, Nəriman ağlasa burda (2, 41).  

Nəriman Həsənzadənin dilində çox sayda hikmətli fikirlərlə qarşılaşırıq ki, onların 

çəkisini atalar sözlərinin sanbalı ilə müqayisə etmək mümkündür: 

Məğrur millət döyüşər, 

Məzlum millət əzilər (2, 83). 

Dərinə bənzəyir bulanıq sular, 

Duru su dərindi, dayaz görünür (2, 245). 

Səadət qəm ilə şərikdi, sözsüz. 

Yaxşılar pislərlə qarışıq düşüb (, 245). 

Yüngül olur ayağı, onsuz da bəd xəbərin, 

Üzü bozdu kədərin (2, 28)... 

Dərdini hamıya demə, 

Bir nəfər bilsə, bəs eylər. 

Şərtdimi hamı ―can‖ desin, 

Bir can ―can‖ desə, bəs eylər (2, 63). 

 Nəriman Həsənzadənin dilində poetik kəşflər çoxdur. Bu keyfiyyət sözlərin özün-

dən çox, mənalarına aiddir. Şairin elə misraları vardır ki, onlar adi danışıq faktını xatır-

ladır, lakin mənaları o qədər yüksəkdir ki, bu baxımdan, çağlayan bir çeşmə təsiri 

bağışlayır. Söz sənətkarlarının çoxu kimi  Nəriman Həsənzadə də sözə dəyər verənlər-

dəndir: 

Söz var desən, köçürülər, yazılar, 

Söz var yaxşı, söz var yaman yozular. 

Ürəyimiz yaralanar, pozular 

Öz sözünü bilməyəndə dil bir az (2, 320). 

 Şairin dilində dialoji nitqin təzahürü olan maraqlı poetik örnəklər də diqqəti cəlb 

edir. Əslində, dialoq nəsr dili və daha çox da dramaturgiya dili üçün səciyyəvidir. Onun 

nəzm dilində işlənməsi bədiiliyi, ritmi, axıcılığı gücləndirir. Bu baxımdan, aşağıdakı 

örnək diqqəti çəkir:  

Dedim, mən sevirəm, dedi, sevginən, 

Dedim, qoşa gəzək, dedi, tələsmə. 

Dedim, bağ içidi, dedi, seyr elə, 

Dedim, bir gül üzək, dedi, tələsmə (2, 311). 

Şairin şeirlərində böyük bir ürək döyünür. Bu ürək həyata, cəmiyyətə bağlıdır, 

insanların dərdinə, sevincinə şərik olan, ―vicdan ölçüsünün‖ düzgünlüyünü arzu və tələb 

edən, xalqına dayaq olan, millətini sevəndir. Milləti də belə isti ürəkli şairinə laqeyd 

deyil. Bunu şair özü də bilir: 

Nəriman, ürəyin başqadır sənin, 
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Millət hörmətini yaşadar sənin, 

Kimlər bostanına daş atar sənin, 

Səbr elə, daşın da o vaxtı deyil (2, 48). 

Hərdən düşünürsən ki, bu qədər sakit təbiətli adamda və bu qədər asta söyləmlərdə 

belə coşqu, mübarizənin də, etirafın da sadəsi və sadə olduğu qədər təlatümü hardandır? 

Necə olur ki, adi temp və intonasiyaya malik olan söz və fikirlər daxildən qaynayır, 

məcrasına sığmır, ildırım kimi çaxır, düşüncələri oyadır, könülləri yerindən tərpədir. 

Bunun bir cavabı var: şair hər zaman, hər yerdə xalqına arxalanır:   

Payız tökən yarpaq kimi mən ələnmişəm, 

Xırmanlarda sovurublar, dənələnmişəm, 

Zəmanəni tərifləyib şübhələnmişəm, 

Desəm, məni başa düşən xalqımmı yoxdu? (2, 10). 

Nəriman Həsənzadə sanballı şairlərdəndir. Əsərlərinin mövzu dairəsi, məzmun 

dolğunluğu, ideya səviyyəsi şairin təkbaşına böyük bir poeziyanın müəyyən dövrünü 

təmsil etmək qüdrətində olduğunu göstərir. Ona görə də akademik Nizami Cəfərov 

Nəriman Həsənzadə haqqında danışmağı, ―ümumən müasir Azərbaycan poeziyası 

barəsində danışmaq‖ kimi dəyərləndirir.  Şairin özü də bunu bildiyindəndir ki, belə 

deyir: 

Səni sevən, duyan hanı? 

Anan ölsün, anan hanı? 

Tanrım, saxla Nərimanı, 

Bir şair bizə bəs eylər (2, 63). 

Nəriman Həsənzadənin dilindəki eĢqin mənzili, ilahi ağrı, mənəvi qəsd, qul 

ləhcəsi, sısqa istedad, yalançı Ģöhrət, azadlıqdan qazanılan əsarət, istedad faciəsi, 

Ģerimizin Həmzətov kürsüsü, mikrofon xanəndəsi, eĢqin pedaqoji imtahanı kimi ifadələr 

uğurlu dil vahidlərindəndir. 

Beləliklə, çağdaş Azərbaycan poetk dilində seçilən imza sahiblərindən biri kimi 

Nəriman Həsənzadənin öz yolu, öz sözü və üslubu vardır.  
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РЕЗЮМЕ 

САДАГАТ ГАСАНОВА 

НАРИМАН ГАСАНЗАДЕ И НАШ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

В статье говорится о вкладе народного поэта Наримана Гасанзаде в наш 

литературный язык. Разбираются все новшества, принесѐнные поэтом в 

литературный азербайджанский язык, его деятельность в процессе создания новых 
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слов и выражений. В статье выявляются свойственные перу Наримана Гасанзаде 

удачные языковые факты и кросата языка его произведений. 

Ключевые слова: литературный язык, стиль, художественное слово, 

поэтический язык, смысл. 

 

SUMMARY 

SADAGAT HASANOVA 

NARIMAN HASANZADE AND OUR LITERARY LANGUAGE 

The article deals with the contribution of folk poet Nariman Hasanzadeh to our 

literary language. The innovations brought by the poet to Azerbaijani literary language 

and his activity in the process of word – expression activity are analyzed. The linguistic 

beauty of Nariman Hasanzadeh΄s works and the successful facts of language belonging 

to his pen are revealed in the article. 

Key words: literay language, style, artistic word, poetic language, meaning. 
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AZƏRBAYCAN DĠLĠNDƏ ĠCTĠMAĠ-SĠYASI LEKSĠKANIN DÖVRLƏġMƏSĠ 

 

Məqalə müasir Azərbaycan dilinin sosial-siyasi leksikoqrafiyasına və ümumi leksi-

kasının tarixi transformasiyasına həsr edilmiĢdir. Qədim zamanlardan dilimizin  siyasi 

və sosial leksik vahidləri yüklənmiĢdir. Qədim dövrdən indiyədək Orxon abidələri bizim 

tarixi qardaĢlarımızın və bizim klassiklərin leksikasında, həmçinin bizim dövlət xadimlə-

rinin  və deputatların çıxıĢlarında olan ictimai-siyasi leksikanın bir nümunəsidir. Bizim 

tədqiqatlarımızda həmçinin bu dövrlərdə iĢlənmiĢ leksik vahidlərin xüsusiyyətləri və so-

sial-siyasi leksikoqrafiyanın konkret dövrləri tədqiq olunmuĢdur. 

Açar sözlər: leksika, sosial, siyasi, müstəqillik   

 

İstər bu gün, istərsə də illər boyu Azərbaycan dilində baş verən dəyişikliklər, ilk 

növbədə, ictimai-siyasi leksikada öz əksini tapır. Bu isə ictimai-siyasi leksikanın dillərin 

leksik qatında aparıcı yerlərdən birini tutduğunu bir daha təsdiqləyir. Hər bir dövlətin 

həyatında baş verən bütün dəyişikliklər ictimai-siyasi leksikasında əks olunur. 

―İctimai hadisə olan dil tarixi kateqoriyadır. Bu baxımdan da dilin mənsub olduğu 

xalqın tarixinin daşıyıcısı olduğunu iddia etmək, xalqın elm, mədəniyyət və 

mənəviyyatının inkişaf yolunu özündə əks etdirdiyini söyləmək heç də əsassız deyildir. 

İctimai həyatın müxtəlif sahələrini bütün çalarları, əlvanlığı, tam spektri ilə özündə 

təcəssüm etdirən dil xalqın həyatını, onun tarixini, ictimai-iqtisadi, siyasi, elmi və 

mədəni əlaqələrini yaşadan əbədi varlığa çevrilir‖(1,291). 

Türklərin ən qədim yazılı abidəsi olan Orxon-Yenisey abidələrində də ictimai-

siyasi leksika nümunələrinə rast gəlirik. Qədim türklərdə dövlətçilik ənənəsinin olması 

abidələrdən məlum olur. Bu məlumatlara əsasən türklərdə dövlətçilik ənənələrinin 

olmasını söyləyə bilərik(2,12). Orxon-Yenisey abidələri üzərində tədqiqat aparmış Ə. 

Rəcəbli qəbirüstü abidələrdə aşağıdakı sözləri nümunə göstərir ki, bunlar da ictimai-

siyasi leksika vahidləri kimi diqqətimizi cəlb edir. Məsələn, kağan − ―xaqan‖,  katun − 

―xatun‖. Xaqandan sonra ən böyük rütbə xan sayılır‖(3,13). Qədim türk abidələrində 

ictimai-siyasi leksika kimi dəyərləndirə bildiyimiz adaş − (adaş, yoldaş), ayğuçu − 

(məsləhətçi, vəzir), ayığ − (iğtişaş), akın −(axın, hücum), alpağu − ( rütbə), apa (rütbə), 

apam − (əcdad), ata − ( ata, tərbiyəçi, vəzir), bağa −( rütbə), bay − (varlı, zəngin), balık 

(−şəhər), barım− (var-dövlət), bark − (sərdabə), batur − (bahadır, igid), başad − (başçı, 

rəhbər), balbal − (heykəl), başlıq − (başçı, məğrur, baş əyməyən), baz kılmış − (tabe 

etmiş), bark − (sərdabə), bəğ − (bəy), bilig − (blikli, müdrük), biriki − (birləşmiş, 

müttəfiq), biriki oğuşum − (birləşmiş qəbiləm) və s. ictimai-siyasi leksika nümunələri 

qədim türklərin dövlətçilik ənənlərindən xəbər verir. 
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XI əsr Azərbaycan yazılı abidələrində də ictimai-siyasi leksika faktlarına rast 

gəlinir. Mahmud Kaşğarlının ―Divani-lüğat-it türk‖ əsərində alım − (alacaq, borc), alp − 

(igid, qəhrəman), bayrak, bilgə − (hakim, bilgin, ağıllı, alim), boy − (boy, ulus, tayfa), 

budun −(xalq-ulus, tayfa), el − (vilayət, el, ), eş − (dost, yoldaş), xaqan, xan, gendeş, 

gəndəş − ( məsləhət), koldaş − (qoldaş, yoldaş), koruqçu , kul − (qul, kölə), ok, öc, oç − 

(öc,  intiqam) (2,16). 

Qədim türk dilində ictimai-siyasi leksikanın bir layını da ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da 

işlənən ictimai-siyasi məzmunlu leksik vahidlər təşkil edir. ―Kitabi- Dədə Qorqud‖da da 

xanlıq feodal dövlət quruluşu mövcud olmuşdur. Bu dövlətdəki ictimai-siyasi leksikaya 

aşağıdakıları nümunə göstərə bilərik.  Məsələn,  alp, akın, aqın, alpagut, xan, bək, 

bəylərbəyi, bahadur, bahadurluq, banu, birlik, boy, el, ər, yürüĢ, kafər, çadır, casus, 

cəng, çapar, çavuĢ çərkəz, çəri, çətir, dəli, divan, ələm, əməkdar, ərən, ordu, tanıq, 

yesir, əsir, ləĢkər, çoban, ordu, bəzirgan, yagı, yigid, yıgnaq, alay, ələm, tutsaq, tuğ, 

sancaq, qövm, təŋri, nəsil, qul, dövlət (mal), qaravaĢ, müxənnət, comərd, xan, xanlıq, 

xanlar xanı, xatun, təxt, xəzinə, xanım, sultan, əql, soy, din düĢməni, sası dinli(4) və s. 

Azərbaycan dilində ictimai-siyasi leksikanın zənginləşməsində ən məhsuldar dövr 

XIX əsrin ikinci yarısı, XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Bu dövr Azərbaycanda 

maarifçiliyin inkişafı, milli ədəbiyyatın və milli mədəniyyətin tərəqqisi, o cümlədən 

Rusiya və Rusiya vasitəsilə Avropa mədəniyyətinə birbaşa ünsiyyətin inkişafı dövrüdür. 

Bu dövrdə Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslər, yeni ziyalıların yetişməsi, 

müxtəlif mətbuat vasitələrinin-qəzet və jurnalların dərci, teatr sənətinin inkişafı, ictimai-

siyasi leksikologiyanın formalaşmasında önəmli əhəmiyyət daşıyır. Bu dövrdə həmçinin 

görkəmli ədiblərimizin M.F.Axundov, Q.Zakir, A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh, İ.Qutqaşınlı, 

Ə.Haqverdiyev, N.Vəzirov, C.Məmmədquluzadə, Sabir və başqalarının yaradıcılığı da 

Azərbaycan dilinin ictimai-siyasi leksikasının zənginləşməsində böyük rol oynadı. 

Məsələn, vilayət, xalq, padĢah, ölkə, qanun, məmləkət, qoĢun, casus, məsləhətçi, dövlət, 

müharibə, düĢmən, qırğın, məlik, tacir, səfir, məmur, konsul, maaĢ, barat, xan, bəy, 

vəzir, despot, hökmdar, camaat, elçi, kəniz, xatun, bəĢəriyyət, rəiyyət, sülalə və s. 

―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ədəbi dilin inkişafı istiqamə-tində 

mühüm işlər görülmüşdür. Xüsusilə bu məsələ diqqəti cəlb edər ki. yazılı dillə şifahi 

nitq arasında fərq olmuşdur. Belə ki, sənədlərin, təkliflərin dili ümumi, bəlkə də, 

məcburi bir prinsipə əsaslanmış, şifahi nitqdə isə bir qayda olaraq sərbəstliyə imkan 

verilmişdir‖(7, 23). 

Azərbaycanda gedən müstəqillik şüurunun formalaşması və inkişafı 1918-ci ilin 

28 mayında Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaranması ilə nəticələndi. 

M.Ə.Rəsulzadənin başçılıq etdiyi bu respublika on bir aya yaşasa da, milli tarixdə və 

milli mövcudluq şüurunda əvəzolunmaz iz buraxdı.  

Cümhuriyyətdə dil məsələlərini araşdıran E. İbrahimovun‖Azərbaycan xalq cüm-

huriyyəti: Dil məsələləri‖ kitabında verilmiş stenoqramların, sənədlərin dilin nəzərdən 

keçirdikdə o dövrün ictimai-siyasi leksikası üçün spesifik leksik vahidlərin olduğunu 

görürük. Bu leksik vahidlər cümhuriyyət dövrünün simalarının nitqində əks olunur. 

Məsələn, “ianə, əfəndi, rica edirəm, qəstin, komisyon, dokladçik, konfederasyon, 

daĢnaqlar firqəsi, Qafqaziya, fəqət, Müsəlman firqəsi, Zakazqafiya seymi, Məclisi 

Müəssisanına, taxtdan salındı, firqə, darülfünün, fünun, füqərayi-kasibə, qabili-əfkar, 
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lisan, üləma, məəttəəsüf”  və s. sözlərdən istifadə olunmuşdur. M. Ə. Rəsulzadənin nit-

qində izafət və bu tipli birləşmələrdən çox istifadə olunur: “ədəni-mərkəziyyət, əksəriy-

yəti-əzəmiyyə, inqilabi-kəbir, Ģəraiti-hazirə, heyəti-vükəla, hüsni-münasibat, əhli-vətən, 

təhti-təyin, ümumi-məzhəbiyyə, ixtilafı-nəzər, cəhəti-camiə, qanuni-intixab” və s. (8,63). 

Cümhuriyyət dönəmində dövlət xadimlərinin müraciət formaları da indikindən fərqlidir. 

M. Ə. Rəsulzadə “möhtərəm məbuslar, əfəndilər”, Fətəli xan Xoyski “möhtərəm mə-

buslar, möhtərəm əzalar, əfəndilər, möhtərəm Azərbaycan parlament əzası, möhtərəm 

parlament üzvlər” kimi müraciət formalarından istifadə etmişlər(8,130). 

Sovet dövründə Azərbaycan ədəbi dilinin xüsusi inkişaf yolu keçmişdir. Həmin 

dövr üçün səciyyəvi olan vahidlər sırasında aşağıdakıları qeyd edə bilərik: cəbhə xətti, 

atıcı diviziya, döyüĢən ordu, hərbi dairə, sosialist əkinçiliyi, gündəlik tapĢırıq, traktor 

briqadası, xalq evi, özfəaliyyət dərnəyi, siyasi dərnəklər, elm namizədləri, sosialist 

öhdəçiliyi, komsomolçu-gənclər, qəsəbə, nümayəndə, inqilab rekordçu, qırmızı bayraqlı 

beĢillik plan, kommunist əməyi zərbəçiləri, Lenin cümə günü, siyasi gün, kosmik qidalar, 

kosmik uçuĢlar, planetlerarası fəza, kosmik beĢillik plan və s. bu kimi vahidlər qeyd 

olunan dövrün mənzərəsinin yaradılması üçün kifayət edir.  

Müstəqillik illərində müasir Azərbaycan dilindəki alınma ictimai-siyasi termin-

lərin sinonimləri milli mənşəli leksik vahidlərlə əvəz olundu. Sinonimliyi yaradan əsas 

leksik vahidlər dialekt və şivələrdən, digər türk dillərindən  ictimai-siyasi mahiyyət kəsb 

edən leksik vahidlər olur. Məsələn, avanqard-öndəstə-öncül, azadlıq, bağımsızlıq, məlu-

mat-arayıĢ, sülh-barıĢ, rəhbər-öndər-baĢçı, ittifaq-birlik, rüsum-vergi, nəticə-sonuc, qi-

sas-öc, düĢmən-yağı, xarici-yadelli, inkiĢaf-dirçəliĢ, günah-suç, heysiyyət-mənlik, qa-

nun-yasa, mövcudiyyət-varlıq, beynəlxalq-uluslararası, xüsusi-özəl, real-gerçək, konsti-

tusiya-anayasa, səfir-elçi, ziyalı-aydın, təftiĢ-yoxlama, müasir-çağdaĢ və s.    

Azərbaycan dilinin ictimai-siyasi leksika ilə zənginləşməsində cəmiyyətdə gedən 

proseslərin, yeni siyasi-idealoji cərəyanların, bədii-siyasi, elmi-publisistik əsərlərin, 

müxtəlif siyasi tərcümə ədəbiyyatının kütləvi informasiya vasitələrinin böyük rolu var-

dır. Müstəqillik illərində Azərbaycan dilinin ictimai-siyasi leksika ilə zənginləşməsində 

siyasi xadimlərin, ideoloq və dövlət rəhbərlərinin fərdi üslubu önəmli əhəmiyyət daşıyır. 

Başqa sözlə desək yeni ictimai siyasi leksik vahidlərin meydana gəlməsində fərdi yara-

dıcılığın da rolu böyükdür. Milli məclisin  deputatlarının, siyasi liderlərin, diplomatların, 

televiziyadakı ictimai-siyasi verilişlərin aparıcılarının nitqi müstəqillik illərində ictimai-

siyasi leksikanı müəyyənləşdirmişdir. 

Müstəqillik illərində müasir Azərbaycan dilində müəyyən bir qrup ictimai-siyasi 

leksika nümunəsi  işlənir  ki, onlar da  türk mənşəlidir. Bunlardan bəziləri müəyyən 

zamanla dilimizdə işlənsə də sonra passiv fonda düşmüş, müstəqillik illərində yenidən 

dilimizdə aktivlik qazanmışdır. Məsələn, yetərsay, uluslararası, atəĢkəs, cangüdən, 

dəstək, sonuc, olay, toplum, bəlgə, yasaq, bağımsız, yönüm, elçi, baĢarı, yabançı və s.  

Bununla bərabər müstəqillik illərində ictimai-siyasi leksikada alınma vahidlər də 

az deyildir. Məsələn, konsenius, partokratiya, suverenlik, federasiya, informasiya, 

spiker, doktrina və s. 

Müstəqillik illərində ictimai-siyasi leksikada meydana çıxmış ən maraqlı hallardan 

biri də dilimizdə uzun müddət işlənmiş alınma leksik vahidlərin milli sözlərlə 

qarşılığının verilməsidir. Məsələn, açıqlama-izah; anayasa-konstitusiya; anlam-məna; 
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anlaĢma-müqavilə, saziĢ; aydın-ziyalı; bağımsız-müstəqillik; basqı-təzyiq; baxıĢ acısı-

nöqteyi-nəzər; biçim-forma, Ģəkil; bölgə-rayon; dəstək-müdafiə; durum-vəziyyət; elçi-

səfir; elçilik-səfirlik; elçilik-səfirlik; yetərsay-kvorum; gerçək-real; gerçəkləĢdirm-

həyata keçirmə; gərəkli-vacib; gərəyincə-lazımı Ģəkildə; görk-nümunə; güvənc-inam; 

olay-hadisə; özgədil-xarici dil; öndər-lider və s. Bunlardan bəzən milli sözlər alınma 

sözləri üstələyərək daha çox işlənmə tezliyinə malik olmuş, bəzən hər ikisi eyni 

səviyyədə işlənmiş, bəzənsə milli mənşəli ictimai-siyasi leksika dildə işləklik qazana 

bilməmiş, alınma söz öz işlənmə tezliyini qoruyub saxlamışdır.  

Yuxarıda da söylədiyimiz kimi, ictimai-siyasi leksikanın formalaşmasında 

liderlərin böyük rolu vardır. Bu yerdə müstəqillik illərində ulu öndər Heydər Əliyevin 

nitqinin ictimai-siyasi leksikanın zənginləşməsində nə qədər böyük rol oynadığını qeyd 

etmək lazımdır. 

 H. Əliyev nitqində əsasən aşağıdakı ictimai-siyasi leksikaya aid sözləri 

işlətmişdir. Məsələn, kommunikasiya, embarqo, intellektual potensial, svilizasiya 

normaları, iqtisadiyyatı sərbəstlik, hürriyyət, sətbəst iqtisadiyyat, azad iqtisadiyyat, 

intellektual ehtiyat, liberallaĢdırma, konstruktiv addım, inteqrasiya, modernləĢdrmə, 

konsorsium, konsenus və s.  

Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin də söylədiyi nitqlər ictimai-

siyasi leksika ilə zəngindir və bir çox spesifik xüsusiyyətləri ilə seçilir(11). İlham 

Əliyevin Azərbaycan parlamentinin yaradılmasının 100 illiyi münasibətilə söylədiyi 

nitqə nəzər saldıqda görürük ki, prezidentimizin nitqində önəmli qərarlar  ifadəsində 

liderimiz vacib sözünün yerinə bu ifadəni işlətmişdir. Burada prezidentimiz alınma 

leksik vahidi milli mənşəli ilə sözlə əvəz etmişdir. Ümummilli liderimiz ―tarixi Ģans, 

tarixi xoĢbəxtlik, qanunvericilik bazamız” kimi ictimai-siyasi leksika nümunələrindən də 

sıx-sıx istifadə etmişdir. İlham Əliyevin nitqində yalnız onun üçün spesifik olan 

ifadələrə rast gəlinir. Məsələn, ―İyirmi il Ermənistana rəhbərlik etmiş rejim çökdü; 

Ermənistan uğursuz dövlətdir; Bu uğursuzluq, əslində, onların işğalçılıq siyasəti 

nəticəsində olmuşdur; Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan beynəlxalq məsələlərlə 

bağlı çox uğurlu siyasət aparır, qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz ən yüksək səviyyədədir‖. 

―Star Rafineri‖nin açılış toplantısında da ―Azərbaycan beynəlxalq məsələlərlə bağlı çox 

uğurlu siyasət aparır‖, ifadəsini işlətmişdir. ―Məhz bu dostluq, qardaşlıq duyğuları 

əsasında biz nəhəng layihələri gerçəkləĢdiririk. ―Star Rafineri‖nin yaradılması üçün 

Azərbaycan 6,3 milyard dollar yatırım edib‖; ―Bizim xaricə qoyduğumuz ən böyük 

yatırımımızdır”; Burada artıq qeyd edildi ki, biz qardaş ölkələrin iqtisadiyyatına böyük 

sərmayə yatırmıĢıq. İ. Əliyevin çıxışlarında milli mənşəli leksikaya nə qədər çox 

üstünlük verilməsinin bu cümlələrdə şahidi oluruq. 

VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumundakı çıxışında İlham Əliyev yenə 

“əhəmiyyətlidir” alınma leksik vahidi əvəzinə “önəmli” sözünü işlətmişdir. Məsələn, 

“Humanitar məsələlərin müzakirəsi çox önəmlidir”. Və yaxud İlham Əliyev öz nitqində 

“ictimai iqlim” leksik vahidindən istifadə etmişdir. ―Bu reallıq ölkəmizdə çox gözəl 

ictimai iqlim yaradır‖. Bu forumdakı çıxışında İlham Əliyev təkrar ifadələrə də yer 

vermişdir. ―Deyə bilərəm ki, müasir Azərbaycan dövləti çox dərin milli dəyərlər, milli-

mənəvi dəyərlər üzərində qurulubdur‖. ―Eyni zamanda, biz dünyaya açığıq”. 

―Azərbaycanda bütün fundamental azadlıqlar təmin edilibdir, o cümlədən söz azadlığı, 
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sərbəst toplaşma azadlığı, mətbuat azadlığı, vicdan azadlığı‖(11). Gördüyümüz kimi, 

İlham Əliyevin nitqində “azadlıq” leksik vahidi müxtəlif söz birləşmələrinin tərkibində 

işlənərək ictimai-siyasi leksikamızı zənginləşdirmişdir.  

Prezidentimiz Heydər Əliyev ictimai-siyasi leksikada müstəqillik illərində aktiv-

ləşmiş “dəstək” ifadəsindən də çox istifadə etmişdir. Məsələn, ―Heydər Əliyevə 

Azərbaycan xalqının rəğbəti, dəstəyi həmişə çox böyük olmuşdur‖ (11). 

Müstəqillik illərində Azərbaycan dilinin ictimai siyasi leksika ilə zənginlə-

şməsində Milli Məclisimizin millət vəkillərinin çıxışları da böyük rol oynamışdır. Milli 

Məclis deputatlarının nitqində işlənən ictimai siyasi leksika nümunələrini araşdırmaqdan 

ötrü biz Milli Məclisin stenoqramlarına nəzər yetirdik. Əsasən 2005-2018 –ci illər arası 

keçirilmiş iclasların stenoqram materiallarına nəzər saldıq(11). Deputatların nitqində 

müstəqillik illərində ictimai-siyasi leksikasında görülən vahidlərdən biri də “siyasi çəki” 

ifadəsidir.  

Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2 dekabr 2005-ci il 

tarixli iclasında deputat M. Ələsgərovun çıxışında ―Bizim siyasi çəkimiz artmaqdadır”, 

―Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin siyasi xəttinin parlament səviyyəsində 

həyata keçirilməsi mənim başlıca məqsədim olacaqdır‖ cümlələrində “siyasi çəki, siyasi 

xətt” leksik vahidlərindən istifadə edilmişdir(12).  

Millət vəkili Fəzail İbrahimli Milli Məclisin 18 may 2018-ci il iclasında “hərbi 

burulğan” ictimai-siyasi leksik vahidindən istifadə etmişdir. ―Qardaş Türkiyə siyasi və 

hərbi burulğanlara cəlb edilib‖(12). Tədqiqatda Milli Məclisin 2005-2018-ci illərdə 

keçirilmiş iclaslarının stenoqramlarından istifadə edilmişdir.   
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РЕЗЮМЕ 

ГАТИБА МАХМУДОВА 

ЦИКЛ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Статья посвящена социально-политической лексикографии современного 

азербайджанского языка и исторической трансформации публично-лексики. Соци-

альные и политические лексические единицы были загруженными с древних вре-

мен нашего языка. Орхонские памятники с древнейших времен до современности 

есть примеры общественно-политической лексики в истории наших исторических 

братьев или в нашей классике, а также в выступлениях наших государственных 

деятелей и депутатов. В нашем исследовании также были исследованы 

конкретные периоды социально-политической лексикографии и специфические 

особенности лексических единиц, разработанных в эти периоды. 

Ключевые слова: лексика, социальный, политический, независимость 
 

SUMMARY 

GATIBA MAHMUDOVA 

CYCLE OF PUBLIC-POLITICAL LEXICON IN AZERBAIJANI LANGUAGE 

The article covers modern Azerbaijani language from the socio-political lexicon, 

mentioned the history of social and political vocabulary periodization. Social and 

political lexical units have been active since ancient times in our language. From the 

Ancient Orhon monuments to the modern times, there are examples of socio-political 

lexicon in the history of our historical monuments, or in our classics, as well as in the 

speech of our state leaders are encountered. In our study, it was also investigated 

specific periods of social-political lexicography and the specific features of the lexical 

units developed during these periods. 

Keywords: lexicon, social, political, independence, leader. 
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MƏMMƏD SƏĠD ORDUBADĠNĠN “QANLI SƏNƏLƏR” ADLI  ƏLYAZMASI  

ĠLKĠN TARĠXĠ MATERĠAL KĠMĠ 

Məqalədə Məmməd Səid Ordubadinin “Qanlı sənələr” adlı əsərinin filoloji təhlil-

ləri aparılmıĢ və onun 1911-ci ildə “Səda” nəĢriyyatında çap olunmuĢ kitabı tədqiq 

edilmiĢdir. Belə ki, əsərdə 1905-1906-cı illərdə Naxçıvanda baĢ verən qanlı hadisələr 

təfsilatı ilə öz əksini tapmıĢdır. Əlyazmanın əsas qeydlərindən məlum olur ki, XX əsrin 

əvvəllərində Naxçıvan əhalisi hansı haqsızlıqlarla rastlaĢmıĢ, onların baĢlarına hansı 

faciələr gətirilmiĢ, hüquqları tapdalanaraq, dövlət səviyyəsində milli təzyiqlərə məruz 

qalmıĢlar.  

Mədəniyyət xəzinəsinin qiymətli qaynaqlarından olan əlyazmalar keçmiĢin ədəbi 

tarixinin müasirlərimizə çatdırılmasında, onların maariflənməsində misilsiz rola 

malikdirlər. Bu baxımdan, klassik Azərbaycan mütəfəkkirlərinin, o cümlədən Naxçıvan 

Ģair və yazıçılarının əsərlərini araĢdırıb xalqa çatdırmaq qarĢıda duran mühüm 

məsələlərdəndir.  

Açar sözlər: Azərbaycan, Naxçıvan, əlyazma, mətn, tarix, “Qanlı sənələr”, 

Məmməd Səid Ordubadi. 

  

Mətnşünaslıq yalnız ədəbiyyat tarixi üçün deyil, eyni zamanda mədəniyyət tarixi 

üçün də çox böyük əhəmiyyət kəsb edən zəngin bir elmi sahəni əhatə edir. Belə ki, 

Naxçıvana dair əlyazmaların filoloji-tekstoloji tədqiqi (XIX əsrin axırı – XX əsrin 

əvvəlləri), obyektiv şəkildə öyrənilməsi, klassik mətnlər üzərində aparılan elmi-

paleoqrafik xüsusiyyətlərin dəqiqliyindən az asılı deyildir. Buna görə də, klassiklərin 

Naxçıvana dair əlyazma abidələrinin ayrı-ayrı yüzilliklərdə yaratmış olduqları əsərlərin 

düzgün elmi mətnlərini tərtib etmək və onları öz müəlliflərinə mənsub etmək, hər 

şeydən əvvəl ədəbiyyat və mədəniyyət tarixinin düzgün öyrənilməsi deməkdir. Bu da 

Naxçıvan əlyazmalarının mətnşünaslıq elminə verdiyi əhəmiyyəti səciyyələndirən başlı-

ca amildir.  

Azərbaycan mətnşünaslığının  müstəqil elm sahəsi  kimi tarixi azdır. Olsun ki, bu 

baxımdan, Naxçıvana dair əlyazma mətnlərinin filoloji və tekstoloji təhlili indiyədək 

aparılmamışdır. Buna görə də, tədqiqatımız  bu sahədə ilk addımdır. Belə ki, Naxçıvan 

tarixi və mədəniyyəti aspektindən yanaşdığımız Məmməd Səid Ordubadinin ―Qanlı 

sənələr‖ adlı  əlyazması  ilkin tarixi material kimi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. 

XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda baş verən qanlı hadisələrin şahidi kimi, 

M.S.Ordubadi özünün ―Qanlı sənələr‖ kitabını yazmışdır. Müəllifin özü də qeyd edir ki, 

―Bunları isə gizlətmək peyğəmbərimizin lənətinə giriftar olmaq kimi Allaha xoş 

gəlməyən bir işdir...‖ [4, s. 9]. Müəllif baş verən qanlı hadisələrin canlı şahidi kimi 
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gördüklərini və eşitdiklərini xalq ziyalısı kimi qələmə almışdır. Əlbəttə kitabda 

ermənilərin bütün Azərbaycanda  törətdikləri qanlı hadisələrdən bəhs olunur. Bununla 

belə, M.S.Ordubadi həm də Naxçıvanda  baş verən erməni qırğınlarından bəhs etmişdir: 

―Ermənilərin terrorları qorxusundan bir tərəfi əldə saxlayıb, digər tərəfə növbənöv 

vicdansızlıqlar etməkdə idilər... Qafqazın gözəl şəhərləri dağıdılıb yandırılıb, 

yurdlarımız qan çalasına döndərildi. Bunlara şahid Naxçıvan uyezdinin naçalniki Angil 

kimi vicdansızların fitnəkar hərəkətləridir. Belə ki, yanan atəşləri söndürməyib, əksinə, 

caniləri bir sıra cəmiyyətlərə sövq edirdi. Bunların izah üçün bir mübahisə yeri 

qalmamışdır. Zira Naxçıvan hadisəsində layiqincə söylənilmişdir. Məncə bunları 

gizlətmək hər iki millətin istiqbal təşəbbüsünü zaye və xələldar edər. Angil 

naçalniklərinin lənətəlayiq hərəkətləri nəticəsində  Naxçıvanda ermənilər qəzəbə gəlib 

məğlub edildi. Məğlub olub da, sonrasında Krılov kimi kazak komandaları kazakları 

ermənilərlə əlbir edib, müsəlman dükanlarını yandırmaqla müsəlmanları canlarından 

əziz olan mallarından məhrum etdi‖ [5, s. 8-9]. 

M.S.Ordubadinin bu kimi qeydlərindən olduqca əhəmiyyətli tarixi həqiqətlər 

aydın olur. Məlum olur ki, Naxçıvanda yerləşdirilmiş kazak dəstələri, başda 

komandirləri Krılov olmaqla ermənilərlə birləşib, müsəlmanlara qarşı qanlı qırğınlar 

törədirdilər. Bu faktlar o dövrün başqa sənədlərində də öz əksini tapmışdır.  

M.S.Ordubadinin əlyazmasında 1905-1906-cı illərdə Naxçıvanda baş verən qanlı 

hadisələr təfsilatı ilə öz əksini tapmışdır. Müəllif hadisələri elə əks etdirir ki, oxucu 

həmin qeydləri həyəcansız oxuya bilmir: ―1905-ci ilin may ayının əvvəllərində Bakı 

erməni-müsəlman toqquşmasından sonra Naxçıvan erməni-müsəlman camaatı artıq 

həyəcanda idilər. Buna nisbət ermənilər əsla qorxmayıb həmişə müsəlmanlara əziyyət 

verməkdə idilər. Bir tərəfdən şəhərə belə səs salmışdılar   ki,  ermənilərdə cürbəcür odlu 

silahlar olduğundan müsəlmanlara birdən-birə hücum edəcəklər. Ermənilərdə də belə 

hallar hər dəqiqə gözlənirdi. Hər vəziyyətdə, erməni siyasətini götür-qoy edəndə elə belə 

də olmalı idi. Zira ermənilərin rəyincə, ―bizim əlimizin üstündə Qafqazda gərək əl 

olmasın‖- deyib, hər tərəfə odlu silah və sair hərbi ləvazimat göndərməyə çalışırdılar. O 

zamana qədər əsla qara-qorxu görməmiş Naxçıvan müsəlmanları gecələr ermənilərin 

qorxusundan eşiyə, gündüzlər isə uzaqda olan əmlaka da gedə bilməzdilər. Naxçıvanın 

ətrafı hər tərəfdən erməni kəndləri ilə əhatə olunduğundan 6 saat ərzində İrəvandan 

istədikləri qədər erməni əsgəri gətirməyə gücləri çatdıqlarından daha müsəlmanları şirin 

dillə dindirmək belə istəmirdilər‖ [6, s. 18]. ―Əlyazmadakı bu qeydlərdən məlum olur ki, 

Azərbaycanın hər hansı nahiyəsində baş verən siyasi hadisələr, istər-istəməz başqa 

nahiyəsinə də təsir edib əhalinin əhval-ruhiyyəsini dəyişirdi‖ [3, s. 242].  

Müəllif əlyazmada hadisələri  xronoloji qaydada inkişaf etdirərək yazır: ―Yenə 

həmin gecə, yəni may  ayının 11-də  ermənilər bütün şəhəri (Naxçıvanı – İ. S.) atəşə 

tutdular. İki saat yarım müddətdə şəhərdə beşaçılan tüfənglərin sədası, alov və tüstüdən 

savayı bir başqa iş nəzərə gəlməz idi... eşikdə dəhşətli külək əsirdi. Heç aram 

tutmayaraq divarlara güllələr dəyməkdə idi. O gecəni müsəlmanlar qarışıq xəyallar ilə 

cəhənnəm guşəsi olan yataqları içində qovrula-qovrula sübh etdilər. Səhər tezdən, ayın 

12-də yenə vitse-qubernatora şikayətə gəldilər və gecənin atışmasını deyib, əncam 

çəkməsini tələb etdikdə ―əgər onlar sizə atəş açır, siz də tutub onların tapançalarını 

alınız‖ – cavabını aldılar. Qubernator bir də ―mən bilmərəm‖ – deyib camaatı qaytardı. 
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O halda gözü qızmış ermənilərdən və özünü itirmiş müsəlmanlardan bir nəfər olmadı 

söyləsin ki, ―cənab qubernator, bəs buraya nə üçün təşrif gətiribsiniz?‖ [6, s. 20]. 

Əlyazmadakı bu qeydlərdən məlum olur ki, Çar Rusiyası da milli münaqişənin 

qızışmasında maraqlı idi və Naxçıvan diyarı üçün cavabdeh olan qubernator  milli 

münaqişənin qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görmürdü, əksinə, yerli kazaklar 

erməniləri əl altından silahlandırırdılar.  

Hətta qubernatorun özü qanlı münaqişə üçün zəmin yaradırdı: ―Həmin gün şəhər 

ətrafı qorxulu olduğundan Naxçıvan camaatı və iranlı fəhlələr – hamı şəhərdə  və 

bazarda idilər. Ona görə iranlı fəhlələr qubernatorun sözünə əməl edərək, ermənilərdən 

bir sıra  açılan şeyləri zəbt etməyə başladılar. Saat on radələrində bir dəstə erməni 

fədailəri bazarın başında durub, ayaq tərəfdə olan müsəlmanları güllə-baran etməyə 

başladılar. Bu müharibədə müsəlmanlardan 5 nəfər öldü və bir neçəsi yaralandı‖ [4, s. 

20]. Əlyazmadakı bu qeydlərdən məlum olur ki, həmin vaxtlarda Naxçıvanda İran əsilli 

fəhlələr də olmuşdur. Ancaq nədənsə İran dövləti onların təhlükəsizliyi barədə düşünmə-

mişdir. Əhalinin erməni təhlükəsi altında olduğunu bilə-bilə onları heç silahlandırmağa 

da cəhd etməmişdir. Baxmayaraq ki, ermənilər təkcə yerli əhalini deyil, müsəlman olan 

bütün camaatı öldürürdü. Elə əlyazmanın özündə də həmişə ―müsəlman‖ sözü işlənir. 

burada müharibə, sözün həqiqi mənasında ermənilərdlə müsəlman əhalisi arasında idi. 

Müsəlmanlar sırasında həm də qeyri azərbaycanlılar var idi: iranlılar, kürdlər və s. 

Erməni cəlladları onları da qətlə yetirirdi.  

M.S.Ordubadi əlyazmasında bir naxçıvanlı kimi gözləri qarşısında doğmalarına, 

həmyerlilərinə qarşı olan ədalətsizliyi ürək ağrısı ilə qələmə alırdı: ―Naxçıvan camaatı 

zülm və əziyyət altında əzilir, nə hökumət, nə filan sidq ilə belə işləri yoluna qoymaq 

fikrində deyildi‖ [4, s. 21]. Qeyd etmək lazımdır ki, qeyrətli naxçıvanlılar qarşısında 

ermənilər də özlərini təhlükədə hiss edirdilər və hər vasitə ilə münasibətləri səhmana 

salmağa çalışırdılar: ―Noyabrın 26-na qədər müsəlmanlar və ermənilər hökumətin 

siyasəti  sayəsində, dəfələrlə, sülh edib bir-birilə əl-ələ vurdular. Axırda yenə bu sülh  

hər iki tərəfə ədavətdən başqa bir səmər vermirdi. Necə ki, hər saatda bu iki tayfanın 

arasında yeni bir ədavətin ortaya çıxacağı gözlənilirdi‖ [4, s. 21]. Əlyazmanın bu 

qeydlərindən məlum olur ki, xalq dövlət tərəfindən ədavətin qızışdırılması üçün tədbirlər 

görür. Bu siyasət o vaxt çar Rusiyasının ―parçala hökm sür‖ siyasi xəttinin davamı idi. 

İndi də Rusiya həmin siyasi xətti  post-Sovet ərazisində və Yaxın Şərqdə davam etdirir. 

M.S.Ordubadi hadisələrin xronikasını davam etdirərək baş verən hadisələrdən 

bəhs edərək yazır: ―Noyabrın 26-sında birdən-birə camaat bir-birinə dəyib tələm tələsik 

dükanlarını bağlayıb evlərinə qaçdılar.  Bu gün kazaklar sülh və asayişi təmin etmək 

üçün Çeşməbasar kəndinə gedərkən Hacı Nəsir Hacı Nağı oğlunun evini qarətə 

başlamışlar. Bu vaxt qabağa durub mane olmağa çalışan Hacının bir zavallı oğlunu 

öldürmüşlər. Müsibətə düçar olmuş  Hacı oğlunu qana bulanmış  görərkən çaşıb bir 

güllə kazaklara atmış, elə buna görə onun ailəsi biədəblər tərəfindən qətl edilmişdir.  Bu 

xəbər Naxçıvan camaatını nəhayət dərəcədə pərişan etmişdir. Zira bu işlərin ümdə 

baniləri və başçıları polkovnik Krılov və naçalnik Angillər idi. Noyabrın 26-cı gecəsi 

müsəlmanlara böyük bir müsibət üz verib, hökumətin də hiyləsini hamıya bildirdi. 

Həmin gecəni Naxçıvanda müsibət gecəsi, odlu-alovlu gecə adlandırmışlar. Həqiqətən 

də o gecə atəşli, ürəkdağlayan, yanğılı bir gecə idi.  Həmin gecə yeddi radələrində böyük 
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bir dəhşətli sədalar eşidildi. Məlum olduğu kimi, həmin səs bazar qaravullarının səsi 

imiş. Hərdən bir beşaçılan sədaları da eşidilirdi. Camaat evlərindən çıxıb bazara girmək 

istəsələr də, kazaklar hər tərəfdən atəş açıb mane olurdular‖ [4, s. 21].  

Ordubadi hadisələri olduğu kimi, tarixi faktlarla təsvir edir. Onun bu əlyazması 

XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda baş verən siyasi qarşıdurmalara dair tarixi sənəddir.  

Tarixi sənəd xarakteri daşıyan bu əlyazma həm də tarixin ibrət dərsləridir. Müəllif 

həmin hadisələri  saat dəqiqliyi ilə verməklə xalqımızın həmişə ayıq-sayıq olmasını 

istəmişdir. İstəmişdir ki, xalqımız dostu ilə düşmənini tanısın. Sonrakı qeydlərdən 

məlum olur ki, Naxçıvanda olan gürcülər yerli əhaliyə yardım etmək istəmişlər: ―Bu 

vaxt dəmir yol vağzalında olan insanpərvər  gürcü qardaşlardan müsəlmanların 

köməyinə gəldilərsə  də, artıq iş-işdən keçmişdi (Allah onlardan razı olsun). Sübhə kimi 

bazar tamam yanıb kül oldu‖ [5, s. 22]. Bu qeydlərin də olduqca böyük tarixi əhəmiyyəti 

var. İlk baxışdan gürcülər də xristiandır və çar Rusiyasının murdar siyasətini dəstəkləyib 

kazaklarla birlikdə müsəlmanlara qarşı qətilər törədə bilərdilər. Ancaq onlar qonşu 

xalqlara qarşı rusların əlində alətə çevrilmədilər və bölgənin milli maraqlarına xəyanət 

etmədilər. Ermənilər isə öz xəyanətkar xislətləri ilə bunları çox asanlıqla etdilər.  

Belə qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycan xalqı üçün lazım olan hər bir mətn 

nümunələri Naxçıvanın mədəni həyatına dair əlyazmaların zənginliyinə gətirib çıxarır. 

Bütün Azərbaycanda olduğu kimi, Naxçıvanda da XX əsrin 20-ci illəri olduqca qanlı-

qadalı olmuşdur. Məhz bu illərə dair ən qiymətli əlyazmalardan biri də M.S.Ordubadinin 

―Qanlı sənələr‖ adlı əsəri olmuşdur. Müəllif qeyd edir ki,  baş verən qanlı hadisələrin 

canlı şahidi kimi gördüklərini və eşitdiklərini xalq ziyalısı kimi qələmə almış və gələcək 

nəsil üçün bir örnək olsun deyə əbədiləşdirmişdir.  Əsərdə Naxçıvanda XX əsrin 

əvvəllərində baş verən ictimai-siyasi hadisələr, xüsusilə erməni vəhşilikləri konkret 

faktlarla və xronoloji ardıcıllıqla öz əksini tapmışdır.   

Diqqəti cəlb edən başqa bir əlyazma isə Mirzə Bağır Əliyevin ―Qanlı günlərimiz‖ 

adlı gündəliyidir. Bu gündəlik də 1918-1920-ci illərdə Naxçıvanda baş verən ictimai-

siyasi hadisələrin xronologiyasını əks etdirən olduqca sanballı elmi mənbədir.   
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РЕЗЮМЕ 

САБУХИ ИБРАГИМОВ 

РУКОПИСЬ МАМЕДА САИДА ОРДУБАДИ "КРОВАВЫЕ ГОДЫ"  КАК 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

В статье проведен философский анализ произведения Магаммед Саида 

Ордубади «Кровавые годы» и изучена его книга, напечатанная в 1911 году в 

издательстве «Сэда». Так, в данном произведении нашли отражение подробности 

кровавых событий, происходивших в Нахчыване в 1905-1906 годах. Из основных 

заметок рукописи становится известно, с какими несправедливостями встречалось 

население Нахчывана в начале XX века, какие трагедии выпали на его долю, как 

попирались права людей, подвергавшихся на государственном уровне 

дискриминации по национальному признаку. 

Рукописи, являясь одним из ценных источников сокровищницы культуры, 

играют беспримерную роль в просвещении современников, в донесении до них 

истории прошлого в литературной форме. С этой точки зрения одной из важных 

задач, стоящих перед нами, является исследование и обнародование произведений 

азербайджанских мыслителей-классиков, в том числе писателей и поэтов 

Нахчывана. 

Ключевые слова: Азербайджан, Нахчыван, рукопись, текст, история, 

«Кровавые годы», Магаммед Саида Ордубади. 

 

SUMMARY 

SABUHI IBRAHIMOV 

MANUSCRIPT OF MAMMAD SAID ORDUBADI’S "BLOODY YEARS"  AS 

AN INITIAL HISTORICAL MATERIAL 

The philosophical analysis of Muhammed Said Ordubadi‘s work of ―Bloody 

Years‖ is carried out in this paper, and his book, published in 1911 by the ―Seda‖ 

Publishing House is studied. Thus, in this work are reflected the details of bloody events 

that took place in Nakhchivan in 1905-1906. It becomes known from the main 

manuscript notes what injustices the population of Nakhchivan encountered at the 

beginning of the 20th century, what tragedies fell on their lot, how the people‘s rights 

were violated, and they were nationally discriminated on the state level. 

Manuscripts as one of valuable sources of culture treasury play an unprecedented 

role in enlightening contemporaries, in conveying to them the past history in literary 

form. From this point of view, one of our important tasks is the research and publication 

of works of Azerbaijani classics and thinkers, including writers and poets of 

Nakhchivan. 

Key words: Azerbaijan, Nakhchivan, manuscript, text, history, ―Bloody years‖, 

Muhammed Said Ordubadi. 
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MÜASĠR BRĠTANĠYA SLENQĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠ TARĠXĠ 
 

Məqalədə Müasir Britaniya slenqinin öyrənilməsi  tarixinə nəzər yetirilir. Müxtəlif 

dilçi və leksikoqrafların apardıqları tədqiqatlara nəzər salınmıĢ, slenq termininin yaran-

ma tarixi təhlilə cəlb edilmiĢdir. Ġngilis dilində slenq leksikası üslubi differensiyanın  

əsas təsnifatlarından biri olan kollekval üsluba aid edilir. Bu üslub qeyri-rəsmi Ģifahi 

komunikasiyanın təzahürüdür. 

Slenqlərin Ģifahi nitqdə öz ifaddəsini tapması və qeyri-rəsmi  dil olaraq cəmiyyət-

də müəyyən qruplar arasında geniĢ yayılması araĢdırılmıĢ və ümumiləĢdirmələr aparıl-

mıĢdır.  

Açar sözlər:  Slenq, termin, üslubi differensiya, Ģifahi kominikasiya, Ģifahi nitq 

 

Dil sosial təzahür olduğundan sosial üzvlənməyə meyllidir. Buna görə də cəmiy-

yətin müxtəlif təbəqə və qruplara bölünməsi dilin sosial differensiyası üçün stimul yara-

dır. Sosial differensiallaşma dilin strukturunu əhatə edir və dil strukturunun ayrı-ayrı 

elementlərinə  və xüsusiyyətlərinə də aid olur. Dil müxtəlif istiqamətlərdə - əraziyə, nitq 

prosesində dilin bir istiqamətli və ya çoxistiqamətli olmasına, sosial kollektivin, yəni cə-

miyyətin fəaliyyətinin tipinə, insanların sosial təbəqə və qruplarına görə differensiallaşa 

bilər. Dilin sosial differensiasının bütün istiqamətlərinin aydınlaşdırılması  müasir dilçi-

lik elminin aktual problemlərindəndir. Bu problemin dərindən tədqiqi dilin inkişafının 

istiqamətini və onun səbəblərini aydın göstərmək, insanların həyat şəraiti ilə dilin vari-

antları arasındakı əlaqəni ortaya çıxarmaq baxımından xüsusilə əhəmiyyətlidir. (3.səh 

32) 

Dilin sosial differensiasiyasının əsas vacib hissəsinə  aid olan slenqlər məhdud iş-

lənmə dairəsinə malikdir. Slenqlər əhalinin bu və ya digər qrupunun praktik fəaliyyətini 

əks etdirir və bir-biri ilə bağlı olan müxtəlif sosial qruplar arasında meydana çıxır. Müx-

təlif ixtisas və peşə sahiblərinin-tələbələrin, polislərin, idmançıların,  aşbazların, məh-

busların və s, nitqlərindəki bəzi leksik vahidlər –slenqlər cəmiyyətdəki başqa insan 

qrupları tərəfindən başa düşülmür.  

İngilis dili dünyanın ən geniş coğrafiyasına yayılmış bir dil kimi daim inkişaf edir. 

Bunun nəticəsidir ki, insanlar bu dildə ünsiyyət qurduqları  zaman dildə istifadə edilən 

leksik vahidlərə  yeni mənalar gətirir,  ifadə üsullarını dəyişdirir və ya yenisini formalaş-

dırırlar. Bu baxımdan da formasını dəyişən, yenilənən və yaxud da özünəməxsus tərəflə-

ri ilə fərqlənən slenqlərin tarixinin araşdırılması aktual mövzu kimi əhəmiyyət kəsb edir.  

"Slenq " sözü dilin dinamikasını əks etdirir və buna görə də çox anlaşılan deyil, qeyri-

müəyyəndir. Müxtəlif  ədəbi əsərlərdə rast gəlinsə də, onu müəyyənləşdirmək üçün asan 

bir mexanizm yoxdur. (1. Səh 190) 
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İsveçli tədqiqatçı Anna-Brita Stenstram özünün ―From Slang to Slanguage‖ adlı 

məqaləsində göstərir ki, İsveç dilində işlədilən slang ifadəsi ingilis dilindən alınmadır və 

mənası naməlumdur. O, İsveç ensiklopediyası  ―Nationalencyclopedin‖ə istinad edərək 

iddia edir ki, sleng XIX -cu əsrin ortalarına kimi Skandinav dillərində mövcud 

olmamışdır. Sleng sözü ilk dəfə 1756-cı ildə OED(oxford english dictionary)-də 

yazılmış və son mənbəyi məlum deyildir. Tədqiqatçı alim bu nəticəyə gəlir ki, sleng 

skandinov dillərindən daha əvvəl ingilis dilində mövcud olmuşdur. (1, səh 192). XVII 

əsr məşhur ingilis yazar Jonathan Swiftə   görə slenq şifahi nitq qədər qədimdir və bunu 

dili tədqiq etdikcə görmək olur. İngilis dilinin müxtəlif tarixi dövürlərini tədqiq edərkən 

aydın olur ki, slenq sözlər ayrı-ayrı  zamanlarda semasioloji dəyişikliklərə məruz qalıb.  

Qədim ingilis dilində slenq müasir dildəkindən daha da kobud idi. Slenq arqo və kant 

kimi ―flaş‖ dil olaraq adlandırıldı. O slenq terminin ilk dəfə 1785-ci ildə Grose 

tərəfindən tanıdılmış və mənasının da kobud dil olduğunu göstərmişdir. (4.  səh 412) 

İtalyan tədqiqatçısı Bullard yazır ki, orta əsrlərdə müxtəlif ləhcələrdə slenq 

sözünün ilk izahı verilir. Slenqlərin yalnız XVI və XVII əsrlərdə formalaşmasını 

xüsusilə də ingilis kriminal aləmində istifadə edilən sözlərin (jarqonların) slenqin 

başlanğıc nöqtəsi olduğu iddia edirdi.  Qeyd edirdi ki, slenqlər cinayətkarlar tərəfindən 

salon qumarxanalarında istifadə edilən sözlərdir. O həmçinin Richard  Brome-un 

şeirlərində və Copland-in mahnılarında bəzi slenqlərə rast gəlindiyini bildirir.  

XVIII əsrdə isə slenq İngilis dilindən səhv istifadə olaraq görülmüş və qadağan 

olunmuş ifadələr hesab edilirdi. (4. Səh 420) Bundan başqa Eric Partirdge ―Slang today 

and yesterday‖, John Ayto ―Oxford dictionary of Modern Slang‖ və başqa 

tədqiqatçıların əsərlərində slenqlərlə bağlı ciddi araşdırmalara rast gəlinir (2. Səh 120). 

Günümüzdə isə slenq kriminal aləm tərəfindən istifadə edilən terminlər olmaqdan 

çıxmış, müxtəlif mədəniyyətlərin və texnologiyadakı yeniliklərin təsviri ilə yaranan və 

müxtəlif topluluqlar tərəfindən istifadə edilən dil variantına çevirilmişdir. Slenq sözlər 

tez-tez dəyişilir, çünki bir nəsil üçün arxaikləşir. Slenqlər ya arxaikləşməyə sürüklənir 

və ya ekssentrik rəngini itirərək standart dilə qəbul edilir. 

Nümunə üçün ―Flapper‖ sözünə diqqət yetirək. Bu söz  XIX əsrdə yaranan və 

slenq kimi ―gənc və həyat dolu qadın‖mənasını ifadə edirdi, amma daha sonra 

semasioloji dəyişiklik nəticəsində bu ifadə standart dilə qəbul edilərək ―1920-ci illərdə 

yaşayan qadın‖ mənasında işlənmişdir. Slenq sözləri tapmaq onların mənasını açıqlamaq 

və unitar bir fenomen olaraq qavramaq çətindir. Bu səbəbdən də slenqlər konsepti bir 

çox leksikoqraf tərəfindən yalnış izah edilmiş və bəzi dilçilər  tərəfindən arqo sözlər, 

jarqon, ləhçə və dialekt kimi qiymətləndirilmişdir. 

Galperin  özünün ―Stylistics‖ kitabında vurğulayır ki, German dillərinə aid olan 

dillərin heç birində slenqlər xüsusi bir dil variantlığı kimi qəbul edilməmişdir. Bu 

qəbildən olan sözləri arqo, jarqon və vulqar söz kimi qəbul edilmiş və elə yanaşma 

göstərilməkdədir. Slenqlərə bir izah vermək və tərif demək üçün çox səy göstərilmişdir. 

Lakin istər topluluq, istərsə də tədqiqatçılar və dilçilər arasında fərqli yanaşmalar 

olmuşdur. Bu münasibət və yanaşmalar slenqin vulqar sözlərdən çıxarır akademik 

araşdırmalara əlverişli bir dil variyasiyasına çevirmişdir. (3. Səh 125.) 

Dilçi və leksikoqraflar sleng sözünün  mənşəyinin  qeyri-müəyyən  və ya naməlum 

olduğunu etiraf edirlər. Bir istinada  əsasən  bu söz Skandinaviya mənşəli və "iskelet 
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slyngva" (to sling) törəməsi olan "arıq" (vulgar),  Norveç dilində  slengjeord (şifahi söz), 

təhqiredici  söz olaraq istifadə olunur. Bənzər bir izah da,  Connie Eble tərəfindən 

verilmişdir.  Onun  "Slang və Sociability; kollec tələbələri arasında qrup dili "kitabında  

sleng sözünün  Alman mənşəli kökdən inkişaf etdiyini göstərir. (1. Səh 156) 

İsveçli tədqiqatçı  Anna-Brita Stenstrom  "Teenagers‘ use of taboo slang: London 

and Madrid compared" adlı kitabında İsveç dilində istifadə edilən  sleng sözünün İngilis 

dilindən götürüldüyünü göstərir və mənşəyinin naməlum olduğunu göstərir. O,  

həmçinin  İsveç Milli ensiklopediyası "Nationalencyclopedin" ə istinad edərək bildirir ki 

bu söz XIX əsrin ortalarına qədər Skandinav dillərində mövcud olmamışdır  Bu söz ilk 

dəfə 1756-cı ildə Oksford lüğətində göstərilmişdir. Nəticə olaraq, "slang" sözü 

Skandinaviya ölkələrinin dillərindən daha əvvəl ingilis dilində mövcud olmuşdur.(1. Səh 

198) 

Müxtəlif dilçi alimlərin və leksikoqrafların yanaşmalarından belə bir nəticəyə gəl-

mək olar ki, slenqlər lüğət tərkibinə görə ümumxalq dilindən fərqlənir və bu sözlər 

müəyyən formada başqa şəklə salınır, yaxud onlar tamamilə yeni (daha çox metaforik) 

məna kəsb edir, ya da sözlər başqa dillərdən alınır. Belə sözlərin fonetik, morfoloji və 

sintaktik xüsusiyyətləri ümumxalq dilindəkindən çox da fərqlənmir. Britaniya slenqi 

Birləşmiş Krallıqda yaranan və müxtəlif sosial qruplar tərəfindən istifadə edilən qeyri 

layın bir növü kimi qəbul etmək olar. Slenqlərin təbiətindən dolayı onların yaranma və 

dildə təzahür tarixindən danışmaq çətindir. Dilin digər variasiyalarından fərqli olaraq 

slenqlər daha çox şifahi dildə təzahür edir və yazılı ədəbiyyatlarda öz əksini çox tapmır. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, slenqlər əsasən aid olduğu sosial qurupa xitab edir, ictimaiy-

yət üçün ya onların əhəmiyyəti yoxdur, ya da belə sözlərin mənasının cəmiyyətdən gizli 

qalması daha vacib sayılır. Bu səbəbdən də Böyük Britaniyada slenqlərdən istifadənin 

tarixi XVI əsrə dayanmasına baxmayaraq onların tədqiqi məhz daha çox XX əsrdə 

başlamışdır. Bir tərəfdən, slenqin leksik bir lay  olduğu nəticəsinə gəlsək də, diğər tərəf-

dən də bu dildə yanlış anlama və qeyri-müəyyənliyə gətirib çıxarır. Çünki əgər biz slen-

qi dil vahidi və yə bir dialekt kimi dəyərləndirsək sözsüz ki, o, yalnız sözlərin özünə-

məxsus ifadə tərzi ilə deyil, fonetik, morfoloji və sintaktik xüsusiyyətləri ilə də xarakte-

rizə edilməlidir. Təbii ki, mövzu daha diqqətli şəkildə araşdırılma tələb edir , çünki 

slenq  sürətlə dəyişir  və mövcud tədqiqatlar kifayət deyil. Buna görə də  əlavə tədqiqat-

lar aparılması zərurəti yaranır. 
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РЕЗЮМЕ 

                                                                    РAДЖAБ  ДЖАФАРЛИ 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО БРИТАНСКОГО СЛЕНГА 

В статье рассматривается история изучения современного британского 

сленга  и говорится об  истории образования термина «сленг» ссылаясь на 

исследования, проведенные различными лингвистами и лексикографами. В 

английском языке лексика сленга относится к коллективному стилю, одной из 

основных классификаций стилевой дифференциации. Этот стиль является 

проявлением неофициального устного общения. 

В статье также разъясняется, что сленг находит свое выражение в устной 

речи и используется в качестве неформального языка для обозначения 

идентичности людей в определенных группах общества. 

Ключевые слова: сленг, терминология, стилистическая разница, устная 

коммуникация, устная речь 
 

SUMMARY 

                                                                                              RAJAB JAFARLI 

RESEARCH HISTORY OF MODERN BRITISH SLANG 

The article deals with the research history of modern British slang. Referring to 

various linguists and lexicographers  researches  the history of the term slang is investi-

gated. Slang lexicon is concern to colloquial styles, one of the main classifications of 

style differences in English. This style is a manifestation of unofficial verbal com-

munication. 

The article also clarifies that the slang finds its expression in the verbal speech and 

is used as an informal language to indicate the identity of persons within certain groups 

of society. 

Key words: Slang, terminology, style differentiation, oral communication, oral 

speech 
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DĠLÇĠLĠKDƏ “LĠNQVĠSTĠK NĠSBĠLĠK FƏRZĠYYƏSĠ” NĠN TƏDQĠQĠ 

PROBLEMLƏRĠNƏ DAĠR 

 

Məqalədə XX əsrin 30-cu illərində ABġ-da iĢlənən “Linqvistik nisbilik fər-

ziyyəsinin” insan Ģüurunda mövcud olan anlayıĢlar sistemlərinin dillə konkret müəyyən 

edilməsi tezisinə əsaslandığı, XX əsrin əvvəllərində V.fon Humboldtun yaratdığı dil 

nəzəriyyəsi haqqında fikirləri Amerika linqvistləri E.Sepirin və B.Vorfun tərəfindən 

inkiĢaf etdirilərək linqvistik nisbilik nəzəriyyəsində öz əksini tapdığı,həmçinin lakunalıq 

ideyasının rus linqvistlərindən Y.A.Sorokin, Y.M.Veresagin, Z.D.Popova, Q.B.Bıkova və 

baĢqa alimlərə məxsus olması, dil universal struktur kimi, həm də balanslaĢdırılmıĢ 

sistem yaratmağa və bütün “boĢ” xanaların yerini modellərlə doldurulmasına can 

atdığı diqqətə çatdırılır. 

Açar sözlər: etnolinqvistika, hermenevtika, linqvistik nisbilik nəzəriyyəsi, metadil 

təsvir, “boĢ” xana  

 

XX əsrin 30-cu illərində ABŞ-da işlənən ―Linqvistik nisbilik fərziyyəsi‖ dilçilikdə 

həm də ―Sepir-Uorf fərziyyəsi‖ kimi məlumdur (12;13). Bu fərziyyənin tezisi insan 

şüurunda mövcud olan anlayışlar sistemlərinin dilə konkret müəyyən edildiyini 

bildirməkdədir. Linqvistik nisbilik dili onun mədəniyyətlə qarşılıqlı əlaqələrində 

öyrənən etnolinqvistikanın mərkəzi anlayışıdır. Linqvistikada nisbilik haqqında təlim 

(―relyativizm‖)XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində istər təbiət, istərsə də humanitar 

elmlərdə öz əksini tapan ümummetodoloji prinsip kimi  qavranmasının insanın mental 

prinsipləri tərəfindən müəyyən edilməsi kimi bir fərziyyəyə transformasiya edilir. Bu da 

dil və kulturoloji sistemlərin təsiri altında dəyişə bilir. Konkret dildə və konkret 

mədəniyyətdə müxtəlif dillərin daşıyıcılarının mental təsəvvürləri üst-üstə düşməyə 

bilər. Dillərin bir neçə adekvatın, üst-üstə düşə bilməyəcəyi konseptual sxemlər 

haqqında təsəvvür dilçilikdə şübhəsiz ki, nisbilik prinsipi ―bayrağı altında‖ intensiv 

tədqiqatların başlanmasından çox-çox əvvəl mövcud olmuşdur. XIX əsrin əvvəlində 

V.fon Humboldt (6;4) dillərin quruluşlarındakı fərqlərin xalqların mənəvi təcrübəsini 

əks etdirdiyinə əsaslanan dil nəzəriyyəsini yaratmışdı. V.fon Humboldt 1804-cü ildə 

F.Volfa yazır ki, dil vasitəsilə dünyanın ən uca, dərin sahələrinə və müxtəlifliyinə nəzər 

salmağın mümkün olduğuna getdikcə əmin oldum. Sonra alim belə bir qənaətə gəlmişdir 

ki, heç nə dillər qədər bəşəriyyəti  insanın və xalqın xarakterinin sirrini açmağa yaxın-

laşdıra bilməz (10, 202).  

V.fon Humboldtun bu fikirləri müxtəlif məktəblərin nümayəndələrinin əsərlərində 

də ciddi şəkildə inkişaf etdirilmişdir. Sonralar həmin mühakimələr Amerika linqvistləri 

E.Sepir və B.Uorfun inkişaf etdirildiyi linqvistik nisbilik nəzəriyyəsində tamamilə öz 
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əksini tapmışdır. Tarixin müxtəlif mərhələlərində dünyanın dilin köməyilə konseptləşdi-

rilməsindəki fərqli problemlər, ilk növbədə bir dildən digərinə tərcümə zamanı qarşıya 

qoyulan xüsusi praktiki və nəzəri məsələləri, bundan əlavə hermenevtika (yunanca 

hermenetikos – izah edən, Ģərh edən) adlı təlim  qədim yazılı abidələrin, xüsusilə də 

Bibliya mətnlərinin tərcümə, təhlil və şərhi prinsiplərinə dair elmi təlim çərçivəsində 

qoyulmuşdur. Qədim yazılı mətnlərin bir dildən digərinə tərcüməsinin mümkün olması 

prinsipi bütün dillərin və mədəniyyətlərin daşıyıcılarının bölüşdürdüyü təsəvvürlər 

sisteminin mövcud olmasına əsaslandırdı. Dil və mədəni sistemlər nə qədər yaxındırsa 

orijinalın dilindən tərcümə edilən dilə adekvat şəkildə verilməsi şansı  daha çoxdur. XIX 

əsrin ikinci yarısında linqvistikada meydana gələn linqvistik relyativizm Avropa 

dillərindən, mədəniyyətlərindən kəskin şəkildə fərqlənən Amerika hindilərinin dil və 

mədəniyyətlərinin öyrənilməsinə və təsvir edilməsinə də böyük təkan verilmişdi.  

Linqvistik nisbilik elmi anlayış kimi başlanğıcını etnolinqvistikanın banilərindən 

olan –Amerikalı antropoloq Frans Boas, onun şagirdi Edvard Sepir və sonuncunun 

şagirdi Benjamin Uorfun əsərlərindən götürür. Linqvistik nisbilik nəzəriyyəsinin bu 

günə kimi davam edən ―Sepir-Uorf fərziyyəsi‖ adlı daha radikal forması  B.Uorfun  

məqalələrindəki bir sıra iddialarına və effektiv nümunələrinə əsasən onun adına çıxılıb. 

Əslində B.Uorfun bu iddialarını bir sıra səhvləri də olmuşdur. E.Sepirdə isə belə qəti 

formullar ümumiyyətlə, mövcud deyil. F.Boasın dilin təsnifedici və sistemləşdirici 

funksiyası haqqında təsəvvürü qrammatik göstəricilərin sayı nisbətən azdır, sözlərin sayı 

çoxdur kimi ilk baxışdan adi görünən bir fikrə əsaslanır. Lakin təbii ki, həmin dilin 

adlandırdığı hadisələrin sayı sonsuzdur. Deməli, dildən  ayrılıqda hər bir hadisəni deyil, 

hadisələr sinfini adlandırmaq üçün istifadə edilir. Hər bir dil bu təsnifatı özünəməxsus 

şəkildə həyata keçirir.  

F.Boas şübhəsiz ki, dildən istifadə edən insanlar cəmiyyətinin mədəni təsəvvürlə-

rinin təcəssüm olunduğunu düşünən V. fon Humboldtun linqvistik baxışlarından 

təsirlənmişdir. Lakin Humboldtdan fərqli olaraq F.Boas hesab etmişdir ki, ―dünya 

mənzərəsindəki‖ dilin sistemində olan fərqlər onun daşıyıcılarının az və ya çox inkişaf 

etməsinin göstəricisi ola bilməz. F.Boas və onun şagirdlərinin linqvistik relyativizmi 

bioloji bərabərlik  və ondan irəli gələn dil və təfəkkür qabiliyyətlərinin bərabərliyi 

ideyasına əsaslanırdı. Avropa hüdudlarından kənardakı çox saylı dillər, ilk növbədə XIX 

əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində linqvistikanın intensiv bir şəkildə mənimsədiyi Yeni 

dünya dilləri Avropa dillərinin leksikası və xüsusən də qrammatikası nöqteyi-nəzərindən 

ekzotik idi. Lakin F. Boasın ənənələri çərçivəsində bu dillərin və bu dillərlə ifadə olunan 

mədəniyyətin ―primitiv‖liyindən yox, əksinə, linqvistik nisbilik tərəfdarlarının yeni 

dillərin təsvirinə avrosentrik baxışların məhdudluğunu başa düşməyə imkan verdi.  

Dilin mədəni təcrübənin sistemləşdirilməsi vasitəsi kimi tədqiqinin ən mühüm 

mərhələsi E.Sepirin əsərləri ilə bağlıdır. E.Sepir dili ilk növbədə səs tərkibi, qrammatika, 

lüğət fondu kimi – möhkəm iyerarxik əlaqələrlə birləşən bütün komponentlər sistem 

kimi vermişdir. Ayrıca götürülmüş hər bir dilin komponentləri sistem arasındakı əlaqə 

həmin dilin öz daxili qanunları əsasında qurulur. Bunun nəticəsində komponentlərin 

məzmun əlaqələrinə zərər vurmadan bir dilin sistemini başqa bir dilin sisteminə 

proyeksiya etmək mümkün deyildir. Linqvistik nisbiliyi müxtəlif dillərin bütün 

komponentlərinin tam uyğunluğuna nail olmağın qeyri-mümkünlüyü kimi başa düşən 
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E.Sepir dillərin ―müqayisə edilməziliyi‖ terminini (incommensurability) elmə gətir-

mişdir. Ayrı-ayrı dillərin dil sistemləri nəinki mədəni təcrübənin məzmununu müxtəlif 

üsullarla qeydə alır. Həm də daşıyıcılarına reallığın üst-üstə düşməyənlərin dərk 

olunması yollarını və mənimsənməsi üsullarını təqdim edir. E.Sepirin ―Elm kimi 

linqvistikanın statusu‖ (1928) məqaləsindən yazır ki, ―real dünya‖  xeyli  dərəcədə bu və 

ya digər sosial qrupun dil vərdişləri əsasında qeyri-ixtiyari qurulur. Müxtəlif dillərdə 

eyni sosial gerçəkliyin ifadə edilməsi vasitəsi heç vaxt nəzərdə tutulan qədər oxşar 

olmur. Müxtəlif cəmiyyətlərin yaşadığı dünyalar heç də eyni dünya deyil, müxtəlif 

dünyalardır...  Dünyanın interpretasiyası zamanı bizim seçimimiz cəmiyyətimizin dil 

vərdişləri ilə öncədən müəyyənləşdirildiyindən biz dünyanı məhz başqa cür deyil bu cür 

görürük‖ (7, 18). 

B.Uorfa  məxsus olan ―Linqvistik nisbilik prinsipi‖ termini A.Eynşteynin nispilik 

prinsipi ilə birbaşa və məqsədyönlü analogiya təşkil edir. B. Uorf Amerika hindilərinə 

məxsus (hopi, şauni, payute, navaxo və bir çox başqalarının) dünyanın dil mənzərəsini 

Avropa dillərinin daşıyıcılarının təxəyyülündəki dil mənzərəsi ilə müqayisə etmişdir. 

Hindi dillərində, məsələn, hopi dilində möhkəmlənmiş dünya mənzərəsi ilə son dərəcə 

böyük fərqin fonunda Avropa dilləri arasındakı fərqlər çox kiçik görünmüşdür. Bunu 

nəzərə alaraq B.Uorfa onları ―orta Avropa standartlı dillər‖ qrupunda (SAE - Standard 

Average European) birləşdirmişdir.  

 80 ildən çoxdur ki, irəli sürülmüş ―Linqvistik nisbilik nəzəriyyəsi‖ bu günə kimi 

hələ də hipotez statusunu saxlamaqdadır. Fərziyyənin tərəfdarları tez-tez iddia edirlər ki, 

bu hipotezdə qeydə alınmış fikir aşkar faktdır. Ona görə də onun sübuta heç bir ehtiyacı 

yoxdur. Fərziyyənin əleyhdarları isə bu fərziyyəni nə sübut, nə də inkar edilə bilmirlər. 

Bu fərziyyənin empirik cəhətdən yoxlanması üçün daha əsaslı və çoxsaylı cəhdlər bir-

birinə tamamilə zidd olan qiymətlər arasındakı diapazonda edilir.  

Linqvistik nisbilik nəzəriyyəsinin tənqidi R.A.Budaqov, M.M.Huxman, Q.B.Kol-

şanski, K.A.Levkovski, F.P.Filin, N.S.Çemodanov kimi  məhşur alimlərin əsərlərində öz 

əksini tapmışdır. Dil nominasiyasının əsas prinsipləri də bu nəzəriyyənin yetərsiz-

liyindən xəbər verir. Dil semantikasının milli özünəməxsusluğunun təzahürünün ən 

parlaq nominasiya əlamətinin seçimini adlandırmanın əsasında duran və bütün dillər 

üçün eyni olan bir mexanizmidə görmək olar. Bu mexanizmin xarakteristikası isə digər 

hadisə və əşyalarla müqayisəsi yolu ilə tərtib edilir.  

 Qeyd etmək lazımdır ki, B. Uorfun ənənələrinə praqmatika – linqvistikanın nitq-

daxili qarşılıqlı əlaqələrdə baş verən real prosesləri öyrənən təlim Foset, Lakof, Conson 

və başqalarının əsərlərində verilir. Adları çəkilən alimlərin əsərlərində danışanların 

istifadə etdikləri qrammatik kateqoriyanı dərk etmə qabiliyyətləri tədqiq edilir. 

Tədqiqatların bu sahəsini ―metapraqmatika‖ adlandırmaq təklif edilmişdir (14,99). 

Linqvist olmayan adi dil daşıyıcısının qrammatik kateqoriya və ya konstruksiyadan 

istifadə etməsinin səbəbləri  bir sıra amillərdən asılıdır. Qrammatik mənanın obyektiv 

reallıqdan və nitq ünsiyyətinin konkret vəziyyətindən asılılığı mühümdür. Məsələn, 

bilavasitə müşahidə edilən çoxluq parametri ilə əlaqədar olan kəmiyyət kateqoriyası 

danışan üçün felin formaları kimi kateqoriyadan daha asandır. Məsələn, rus dilində feilin 

lazım formasının (сходил бы) ünsiyyət zamanı nə səbəbdən xahiĢ ((Сходил бы ты за 

хлебол!)), arzu (Вот бы он сам за хлебом сходил!), həyat keçməmiĢ Ģərt (если бы ты 
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сходил за хлебом с утра, мы бы уже могли сесть ужинать) haqqında məlumat kimi 

ən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilə biləcəyini izah etmək axı o qədər də asan 

deyildir. 

 A.Vejbitskayanın əsərlərində müxtəlif xalqların dilinin quruluş və mədəniy-

yətlərinin xüsusiyyətləri arasında münasibətlərin tədqiqinə geniş yer verilmiş, dil 

ünsiyyətinə dair 1970-1980-ci illərdə hamı üçün ümumi olan söhbət aparmaq üsullarını 

müəyyən edən ―kommunikativ postulatlar‖ kimi prinsiplərin universal olmamasının 

xeyrinə dair bir çox empirik dəlillər gətirmişdir (9,9). 

 Nitq ünsiyyətinin konkret şərtlərinə tabe olan ―praqmatik‖ kateqoriyalar dil 

sisteminə uyğun olaraq müxtəlif cür qurula bilər. Məsələn, yapon dilində fellərin xüsusi 

qrammatik nəzakət formaları var. Onlardan düzgün istifadə etmək üçün həmsöhbətlərin 

sosial iyerarxiyadakı nisbi yerini bilmək lazımdır. Bu qrammatik kateqoriya mütləqdir. 

Yəni hər bir feil nəzakətlilik dərəcəsinə görə ya ―neytral‖, ya ―təvazökar‖, ya da 

―hörmətli‖ kimi işlənə bilər. Rus dilində həmsöhbətə müraciət zamanı işlədilən ―Вы” və 

―ты” xitabı da oxşar praqmatik funksiyaya malikdir. Lakin rus dilində bu qarşıdurma 

yapon dilindən daha sürəkli xarakter daşıyır. Müxtəlif dillərin daşıyıcıları bu cür fərqləri 

özünəməxsus şəkildə başa düşür. Bununla da linqvistik nisbilik prinsipinə tabe olur.  

 Qeyd etmək lazımdır ki, lakunarlıq ideyasının eksplisit ifadə edilməsi rus lin-

qvistikasına məxsusdur. Y.A.Sorokin, Y.M.Vereşagin, Z.D.Popova, İ.Y.Markovina, 

Q.B.Bıkova və başqa bir çox alimlər lakunaların tipologiyası və onların xaric edilməsi 

üsullarını işləmişlər. Müasir dilçilikdə ən mürəkkəb fundamental problemlərdən biri dil 

və təfəkkürün əlaqəsi problemidir. Onların əsərlərində bu problem yeni şəkildə dərk 

edilir. Əvvəl hesab edildiyi kimi anlayış və onun ifadə forması arasında möhkəm 

əlaqənin olmadığı barədə nəticə çıxarılır. Anlayış dünyanın milli-mədəni mənzərəsində 

və konsept  sferada implisit şəkildə də mövcud ola bilər, yəni o, həmişə verballaşmır.  

 Bəzi dillərdə anlayışın ifadə edilməsi üçün bir sözdən (leksem), başqa dillərdə 

metadil təsvirindən istifadə edilir. Lakin hər bir dil öz resurslarına qənaət etməyə çalışır. 

Deməli, semem üçün metadil təsvirindən istifadə edilən dillərdə sistemin “boĢ” xanası 

olan lakunadan bəhs etmək mümkündür. Lakunarlıq deyərkən biz dil və nitq sistemində 

potensial mümkün (latent) elementləri başa düşürük. Məqalə çərçivəsində bizi ilk 

növbədə lakunarlıqla dilin inikişafının əlaqəsi məsələsi maraqlandırır. Q.V.Bıkova bu 

barədə yazmışdır ki, ―lakunarlıq problemi üçün yeni leksemlərin həmişə lakunaların 

yerində yaranıb-yaranmadığı, yəni onları əvəz edib-etmədikləri məsələsi prinsipial 

şəkildə mühümdür. Bu zaman başqa bir sualın meydana çıxması labüddür – yeni 

sözlərin meydana gəlməsinin əsas səbəbləri, hərəkətverici qüvvələri hansılardır?..‖ (8, 

59). 

 Dilin inkişafında daxili və xarici amillərin iştirakı danılmazdır. Dünyanın müəy-

yən milli-mədəni mənzərəsində mövcud olmayan realiyaların adlandırılması üçün 

sözlərin başqa dillərdən götürülməsi xarici amillərin təsiri ilə izah edilir. Yeni 

realiyaların meydana gəlməsi ilə birlikdə onu adlandıran söz də meydana gəlir. Bu cür 

neologizmlər etnoqrafik motivlənən lakunaları doldurur ki, onlar da xarici amillərə 

bilavasitə reaksiya verirlər.  

Son illərdə rus və Azərbaycan dillərinin anqlisizmləri mənimsəməsi prosesi 

xüsusilə fəallaşmışdır. İngilis dilinin leksikası biznes, Ġnternet, kompüter texnologiyala-
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rı, elektron KĠV-lərlə bağlı Qərb realiyaları ilə birlikdə Azərbaycan və rus dillərinə 

nüfuz edir. Həmin realiyalar cəmiyyətin inkişafının müasir mərhələsində dilin inkişafına 

təsir edən güclü amillərdən biri kimi çıxış edir. Dilində xeyli sayda yeni sözlərin 

(alınmaların) meydana gəlməsi məhz kütləvi mediada qeydə alınır. Həmin yeni sözlər 

qəbul edən dil tərəfində assimiliasiya edilir. Meydana gələn yeni obyektlərin adlandırıl-

ması (nominasiyası) zərurəti bütün mövcud dillər üçün problemdir. Bunlar ―kompüter‖, 

―noutbuk‖  və onlarla əlaqədar olan digər sözlər nümunə ola bilər. Bu sözlərin əksəriy-

yəti əvvəlki bir neçə onilliklərdə həmin dillərdə ya mövcud deyildi, ya da belə məna 

daşımırdılar. İngilis dilində belə yeni termin yaranmasında başqa bir texnikadan (yeni 

söz yaranması, affiksasiya) da istifadə edilir. Məsələn, trackball, diskette, megabyte.  

Bəzən yeni anlayışın adlandırılması üçün süni leksemlər yaradılır. İngilis dilində 

yaradılmış nylon, rayon kimi sözlər buna misal ola bilər. Bu sözlər yeni sintetik liflərin 

adlandırılması üçün bir neçə digər süni sözün arasından seçilib. Məsələn, rus dilində 

sonradan adının abbreviasiya edilməsi yolu ilə yaradılmış ―lavsan‖ sözünü («лаборато-

рия высокоточных соединений Академии наук») (Elmlər akademiyasının yüksəkdəqiq 

birləĢmələr laboratoriyası) buna adi etmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün sintetik 

leksemlər etimologiyaya malik deyillər. Lakin buna baxmayaraq onlar dillərdə kifayət 

qədər möhkəmləniblər.  

 İnkişafın müasir mərhələsində dillər üçün xarakterik xassələr onların arasındakı 

fəal əlaqələrin, alınma sözlərin və nominantların sayının artmasıdır.  

 Beləliklə, gördüyümüz kimi dilin lüğət tərkibindəki kəmiyyət və keyfiyyət 

dəyişiklikləri onun inkişafı ilə, dilin inkişafı isə xalqın tarixi, maddi və mənəvi 

mədəniyyəti ilə bilavasitə əlaqədardır. Bütün bu amilləri panxronik xarakterli xarici 

amillərə aid etmək olar. Dildə xarici amillərlə bərabər daxili qanunauyğunluqlar və 

tendensiyalar da qüvvədə olur ki, onlara da bunları əlavə etmək olar: 1) dil vasitələrinə 

qənaət tendensiyası; 2) ekspressiyaya meyl; 3) dil vasitələrinin variativliyi.  

İlk iki tendensiyaya daxili səbəblərdən irəli gələn danışıq dilində daha parlaq 

şəkildə özünü büruzə verir. Məsələn, ədəbi dildə belə bir metadil anlayışı var: tədricən 

baĢa düĢən adam. Lakin gənclərin slenqində bu yaxınlarda ekspressiv konnotasiyalı 

―tormoz‖ univerbi meydana gəlmişdir. 

Əvvəllər də qeyd etdiyimiz kimi dilin leksik sistemində ümumi dəyişikliklər baş 

vermir. Bu yalnız eyni anda müxtəlif variantların mövcud olması səbəbindən mümkün 

olur. Onlar müəyyən müddət qalır, ancaq getdikcə anlayışı daha dəqiq əks etdirən bir 

variant möhkəmlənir. Bir çox müəlliflərin fikrincə, dil universal struktur kimi ―balans-

laşdırılmış sistem yaratmağa və bütün ―boş‖ xanaların yeni modellərlə doldurulmasına 

can atır. Odur ki, lakunarlığı dilin inkişafında hərəkətverici amillərdən biri, dil sistemi-

nin ayrılmaz və pan-xronik xassəsi olduğunu güman etmək tamamilə mümkündür‖ (11, 

33). 

 Beləliklə, deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, dil sadəcə ifadə 

forması, işarələr sistemi, ünsiyyət vasiyəti deyil. Dil ətraf dünyanın bir xalq tərəfindən 

milli-mədəni dərkini bilavasitə əks etdirən, habelə müxtəlif xalqların nümayəndələrinin 

davranış və fəaliyyətinə birbaşa təsir edən işarələr sistemidir. Lakunarlıq nəzəriyyəsi isə 

mədəniyyətlərarası əlaqələr şəraitində cəmiyyətin əcnəbi dildə olan mətnləri başa 

düşmək zərurətinə cavab olaraq meydana gəlmişdir. Lakunarlıq nəzəriyyəsinin anlayış-
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terminoloji instrumentariyası anlaşılmadakı çətinlikləri tədqiq etməyə və onları aradan 

qaldırmağa imkan verir. Bu prosesdə isə istənilən dilin lüğət tərkibində həmin xalqın 

təcrübəsi, onun maddi və mənəvi mədəniyyəti öz əksini tapır.  
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РЕЗЮМЕ 

 ГЮНЕЛЬ АЛИЕВА 

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ “ТЕОРИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ” В ЯЗЫКОЗНАНИИ 

В статье рассказывается о том, что в 30-х годах XX века, разрабатываемая в 

США ―Теорию лингвистической относительности‖ о существующих в сознании 

человека системы понятий, которые в свою очередь конкретно выражаются 

языком, опирающимся на тезис. В начале XX века созданная  В.фон  Гумбольдтом 

теория языка, была в дальнейшем развита американскими лингвистами Э. 

Сепириным и Б. Ворфуном и нашла свое отражение в теории лингвистической 

относительности.  
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В этой статье также следует отметить идею лакуну, которая свое отражение 

в работах русских лингвистов- Е.А. Сорокина, Е.М.Верещагина, З.Д.Поповой, 

Г.Б.Быковой наряду с другими учеными. После всего сказанного можно сделать 

вывод, что язык как универсальное структура стремится сбалансировать систему и 

заполнить все ―пустые‖ клетки новыми моделями. 

Ключевые слова: этнолингвистика, герменевтика, лингвистическая относи-

тельность, метолингвистическое описание, «пустая» ячейка   

 

SUMMARY 

GUNEL ALIYEVA 

 THE HYPOTHESIS ON LINGUISTIC RELATIVITY” IN LINGUISTICS 

The article deals with the systems of notions existing in human mind and is 

concretely determined within the language thesis which was used in the USA, in the 

30`s of the 20
th 

century in ―the Hypothesis on linguistic relativity‖ and was created by V. 

fon Humbolt`s language theory reflected in American linguists E.Saphire and B.Vorf`s 

works. 

In the article it is also emphasized the idea of  lacunes belongs to russian linguists 

Y.A.Sorokin, Y.M.Vereshagın, Z.D.Popova, Q.B.Bıkova and  other scholars. As a result 

of above mentioned view, we can come to the conclusion language as universal structure 

strieves for creating a balanced system to fill  ―the blank‖ cells with modals. 

Key words: ethnoliguictics, hermeneutica, lingual theory of relativeness, 

metaligual desctiption, ‗empty‘ cell 
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AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKĠYƏ ARASINDA ƏDƏBĠ-MƏDƏNĠ ƏLAQƏLƏRĠN 

ĠNKĠġAFINDA HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ROLU 
 

 Azərbaycan xalqının dövlət müstəqilliyini bərpa etməsi müxtəlif sahələrdə 

olduğu kimi türk dövlətləri ilə münasibətlərin inkiĢafında da yeni bir dövr açdı. Lakin 

türk dövlətləri ilə münasibətlər məhz Heydər Əliyevin yürütdüyü praqmatik xarici 

siyasət kursu nəticəsində normal məcraya düĢərək formalaĢdırılmağa baĢlandı. Heydər 

Əliyev mədəniyyət sahəsində əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsinə xüsusi diqqət verərək        

Türkiyədən gələn nümayəndə heyətlərini Ģəxsən qəbul edərək öz tövsiyələrini 

verirdi.  

   Açar sözlər: Azərbaycan, Türkiyə, saziĢ, əlaqələ, görüĢ, müqavilə 
 

 Heydər Əliyev, 1998-ci il sentyabrın 1-də Türkiyənin mədəniyyət naziri İstemihan 

Talay başda olmaqla nümayəndə heyətini qəbul etdi. Nümayəndə heyətinin üzvlərindən 

biri olan görkəmli rəssam Cəmil Qarababa Heydər Əliyevin ipək parça üzərində 

çəkilmiş portretini ona təqdim etdi. Türkiyənin mədəniyyət naziri ölkəsində Heydər 

Əliyevə böyük xalq məhəbbəti olduğunu vurğuladı. Heydər Əliyev rəssama təşəkkür 

edərək rəsmin çəkilməsini yüksək qiymətləndirdi [1].  

 İki ölkə arasında mədəni əlaqələrin genişləndirilməsində kitab çapına Heydər Əli-

yev böyük əhəmiyyət verirdi. 1993-cü ildən Türkiyənin Mədəniyyət Nazirliyi ―Türkiyə 

xaricindəki türk ədəbiyyatları antologiyası‖ adlı çoxcildlik  nəşrə başladı. Antologiyanın 

ilk beş cildi türk ədəbiyyatının ən qədim və zəngin qollarından biri olan Azərbaycan 

ədəbiyyatının təxminən min illik tarixinə həsr edilmişdi. 

 Heydər Əliyev azərbaycanlı alim, yazıçı və şairlərin əsərlərinin Türkiyədə nəşrini 

faydalı hesab edirdi. 1994-cü ilin əvvəllərində B.Vahabzadənin ―Son bahar düşüncələri‖ 

Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən nəşr edildi. Görkəmli Azərbaycan yazıçısı 

Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 125 illik yubileyi ərəfəsində Türkiyədə 

Ərzurumdakı Atatürk Universitetinin nəşriyyatında İsa Həbibbəylinin ―Seçkin Azərbay-

can yazarı Cəlil Məmmədquluzadə‖ adlı əsəri nəşr olundu. Kitab Türkiyədə C.Məm-

mədquluzadənin daha yaxşı tanınmasına kömək etmək məqsədi güdürdü. 

 Türk yazıçısı, jurnalist Seyfəddin Altaylı həmin ildə Ankarada ―Azərbaycan türk-

cəsi sözlüyü‖ kitabını nəşr etdirdi [2]. Bu kitab dilçilik sahəsində uğurlu işlərdən biri 

oldu. 

Heydər Əliyev müasir tipli Türkiyə mətbəələrinin Azərbaycanda iş qurmasını 

faydalı hesab edirdi. Ədəbi əlaqələrin inkişaf etdirilməsində mətbəələrin yaradılması 

özünəməxsus rol oynayırdı. 1994-cü il aprelin 15-də Bakıda ―Göytürk‖ Azərbaycan-

Türkiyə nəşriyyat, poliqrafiya və ticarət birgə şirkəti mətbəəsinin açılışı oldu [3].   

mailto:rumina.huseyn@mail.ru


 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

 

 

 

 

 

118 

 İki ölkə arasında ədəbi əlaqələrdə oynadıqları rola və türk dünyası qarşısındakı 

xidmətə görə azərbaycanlı şair və yazıçılar 1994-cü ildə mükafatlandırıldılar. 

Azərbaycan şairlərindən Bəxtiyar Vahabzadə və Nəbi Xəzri Türkiyə Elm, Ədəbiyyat, 

Sənət Sahiblərinin Məslək Birliyinin – İLESAM-ın mükafatına layiq görüldülər [4]. 

 Heydər Əliyevin türk dünyası qarşısında tarixi xidmətlərindən biri böyük mü-

təfəkkir Məhəmməd Füzulinin Türkiyədə yubileyini keçirməsi oldu. 1994-cü il noyabrın 

1-də Ankara yaxınlığındakı Bilkənd Universitetinin şəhərciyində dahi Azərbaycan şairi 

Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyinə həsr olunmuş yubiley şənlikləri 

keçirildi. Görkəmli mütəfəkkirin yubiley toplantılarının keçirilməsi türk dövlətləri 

arasında mədəni əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynayırdı. Noyabrın 1-də Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti həmin tədbirlərdə iştirak etmək üçün Türkiyəyə səfər etdi 

[5]. Səfər zamanı təntənəli mərasim keçirildi. Mərasimin  açılışındakı çıxışında 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev dedi: ―Azərbaycan xalqı ilə 

Türkiyə xalqı arasında, müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti 

arasında qırılmaz tellərlə bağlı olan dostluq və qardaşlıq əlaqələri var‖ [6, II kit., 459].

 Heydər Əliyev iki ölkə arasında ədəbi əlaqələrin genişləndirilməsini vacib hesab 

edirdi. Bu baxımdan türk dünyası yazıçılarının qurultayları mühüm yer tuturdu. Belə ki, 

1994-cü il dekabrın 8-10-da Ankarada keçirilən II türk dünyası yazıçılarının 

qurultayında Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak etdi. Qurultayda ədəbi əlaqələr, 

ortaq ədəbi dil və s. məsələlər geniş müzakirə olundu və çoxtərəfli ədəbi əlaqələrdə 

mühüm hadisə oldu [4]. 

 1995-ci ildə ədəbi əlaqələr daha da genişləndi. Görkəmli folklorşünas alim 

Türkiyə Folklor Araşdırmaları Qurumunun başkanı, doktor İrfan Ünver Nəsrəddinoğlu 

Bakıya səfər etdi [4].   

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1996-cı ilin noyabr ayında Bakıda Azərbaycan 

poeziyasının klassiki Məhəmməd Füzulinin 500 illiyi ilə əlaqədar yubiley tədbirləri və 

türk dünyası yazıçılarının III qurultayı keçirildi [7]. Noyabrın 6-da Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyəti binasının böyük salonunda türk dünyası yazıçı-

larının III qurultayı öz işinə başladı.   

 Qurultay Türkiyə, türk dövlətləri və türk topluluqları ilə ədəbi əlaqələrdə mühüm 

hadisə oldu. İştirak və çıxış edən qonaqlar qurultayın işini və Heydər Əliyevin qayğısını 

yüksək qiymətləndirdilər.   

 Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ədəbi əlaqələrə böyük əhəmiyyət verən Türkiyə 

Cümhuriyyətinin baş naziri Məsud Yılmaz isə 1996-cı il aprelin 15-dəki çıxışında 

deyirdi: ―Bir çox azərbaycanlı şair və yazıçının əsərləri Türkiyədə nəşr edilmişdir. 

Müasir şairlərimiz Bəxtiyar Vahabzadə və Nəbi Xəzrini, yazıçı Anar Rəsul oğlunu 

yaxından tanıyırıq‖ [8]. 

 Həmin ildə Ərzurum Atatürk Universiteti ―Professor Abbas Zamanovun baxış ki-

tabları kataloqu‖nu nəşr etdi. Kitabda universitetdə fəaliyyət göstərən ―Abbas Zamanov 

kitabxanası‖na daxil olan 3 minə yaxın elmi və bədii əsər haqqında məlumat verilirdi. 

 1997-ci ildə ədəbi əlaqələr xeyli genişləndi. Məhəmməd Füzulinin tanınmış tür-

kiyəli tədqiqatçılarından biri olan Cəmil Yenərin ―Füzuli‖ monoqrafiyası ―Cem‖ nəşriy-

yatında nəşr edildi. Monoqrafiya ədəbiyyatşünaslıq baxımından əhəmiyyətli idi [4]. 
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  Heydər Əliyevin türk dünyası qarşısında xidmətlərindən biri ―Kitabi-Dədə Qor-

qud‖ dastanının yubileyinin keçirilməsi olmuşdur. Onun göstərişləri ilə bu istiqamətdə 

böyük işlər görülmüşdür. Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri 

Faruk Loğoğlu 1998-ci ildə Yazıçıları Birliyinin sədri Anarla görüşərək ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ dastanının 1300 illiyinin Türkiyə ilə birlikdə geniş qeyd olunması, ―Dədə Qor-

qud‖ ensiklopediyasının nəşrində Türkiyənin iştirakı, türk dünyası ortaq ədəbi jurnalının 

dərc edilməsi, Türkiyədə ―Azərbaycan şeri antologiyası‖nın, Azərbaycanda isə ―Türk 

şeri antologiyası‖nın nəşri, türk xalqlarının mədəniyyətini, ədəbiyyatını, musiqisini 

təbliğ edən xüsusi televiziya kanalının açılması və digər məsələləri müzakirə etdi [4].  

 Araşdırmalar göstərir ki, Heydər Əliyevin türk dünyası qarşısında xidmətləri 

Türkiyənin müxtəlif qurumları tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Belə ki, 1998-ci 

ilin avqust ayında Türkiyənin Qəzetçilər və Yazarlar Vəqfi Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyevi mükafata layiq gördü. Vəqfin idarə heyətinin qərarında 

deyilirdi ki, Azərbaycan Prezidentinə bu mükafat türk dünyasının birliyi, əməkdaşlığı və 

həmrəyliyinə böyük xidmətlər göstərdiyinə görə verilir [9]. 

 Heydər Əliyev Azərbaycan ilə Türkiyə arasında kitab mübadiləsinin geniş-

ləndirilməsini təşviq edirdi. Onun hakimiyyəti illərində yaradılmış şərait nəticəsində iki 

ölkə arasında kitab mübadiləsi daha da artmışdı. Türkiyədən Azərbaycan kitabxa-

nalarına elm, təhsil, mədəniyyətə aid çoxlu kitablar göndərilirdi. M.F.Axundov adına 

Azərbaycan Dövlət Kitabxanası ilə İstanbul İslam Mədəniyyət Mərkəzi arasında 1997-ci 

ildə geniş kitab mübadiləsi oldu. 

 1998-ci il oktyabr ayınının 25-30-da Türkiyə Cümhuriyyəti mədəniyyət nazirinin 

müavini T.Aybaş Bakıya səfəri zamanı iki ölkə arasında mədəni əlaqələrə dair geniş 

məsələlər müzakirə olundu. Həmin ildə Türkiyə tədqiqatçıları Azərbaycan şair və 

yazıçılarının yaradıcılığına həsr edilmiş kitablar da yazdılar. Ədəbiyyatşünas doktor 

Hüsniyə Zal Alaydağlının Ankarada Türkiyə Diyanət Vəqfi Yayınları tərəfindən 

―Bəxtiyar Vahabzadə. Həyatı və əsərləri‖ adlı kitab nəşr edildi [10]. 

 Noyabrın 9-13-də Azərbaycana səfər edən Türkiyə Milli kitabxanasının müdiri 

Tunsel Acar Bakıda M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanasında oldu, iki 

kitabxana arasında kitab mübadiləsi məsələlərini müzakirə etdi. Bundan sonra 

Türkiyədən Azərbaycana göndərilən kitabların sayı artırıldı. 

 1998-ci ildə iki ölkə arasında ədəbi əlaqələrdə mühüm hadisə türk dünyası 

yazıçılarının IV qurultayının keçirilməsi oldu. Qurultay Antalya şəhərində noyabrın 5-7-

də keçirildi [4].   

 Qurultayın açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, 

Milli Məclisin Mədəniyyət məsələləri komissiyasının sədri Anar, qurultayı təşkil edən 

―İLESAM‖ birliyinin sədri Naci Kınacoğlu və digər natiqlər YUNESKO-nun 1998-ci ili 

―Dədə Qorqud ili‖ elan etməsi ilə əlaqədar qurultayın da əsas mövzusunun ―Dədə 

Qorqud‖ olduğunu, amma bununla yanaşı ―Türk dünyasında roman‖ mövzusunun da 

müzakirə ediləcəyini bildirdilər. [11]. 

 Türkiyə və Azərbaycan arasında dövlətlərarası müqaviləyə və xalqlarımızın mənə-

vi ehtiyacına uyğun olaraq qarşılıqlı ədəbi-mədəni əlaqələri daha da gücləndirmək məq-

sədi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Türkiyə Cümhuriyyətinin Qara dəniz Yazarlar 

Birliyi birgə əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzaladı. [12, 9]. 
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 Heydər Əliyev gənc yazıçılar arasında əlaqələrin qurulması və inkişafına böyük 

əhəmiyyət verirdi. Elə bunun nəticəsində 1999-cu ilin aprel ayında Yazıçılar Birliyinin 

Natəvan klubunda Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin Bakıda ilk toplantısı keçirildi. 

Toplantıda Türkiyədən gəlmiş qonaqlar da iştirak etdilər [12, 19]. Ədəbi əlaqələr 

genişləndi. Atatürk Kültür Mərkəzi nəşriyyatı Güllü Yoloğlunun ―Türklərin ailə mə-

rasimləri‖ adlı kitabını nəşr etdi [87]. 

 Həmin ayda Yazıçılar Birliyində Türkiyə Cümhuriyyətinin ölkəmizdəki səfiri 

Qədri Ecvet Tezcan və səfirliyin əməkdaşları ilə görüş keçirildi [13]. Görüşdə iki ölkə 

arasında ədəbi əlaqələrin inkişafı məsələləri müzakirə edildi.  Az sonra Bakıda səfərdə 

olan türk dünyasının tanınmış ədiblərindən Yavuz Bülənd Bakilərlə Azərbaycan Milli 

Akademik Dram Teatrında görüş keçirildi. O, həmçinin Qazax şəhərində rayon əhalisi 

ilə görüş keçirdi [12, 17]. 

 Əvvəllər qeyd edildiyi kimi, 1949-cu ildə Ankarada yaradılmış Azərbaycan Kültür 

Dərnəyinin sonralar İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri, Manisa, Aydın, Soma, Sökə, 

Bursa şəhərlərində şöbələri açılmışdı. Əlli il ərzində Azərbaycan Kültür Dərnəyi və 

onun şöbələri respublikamızı təbliğ etmiş, xalqlarımız arasında dostluğun, qardaşlığın 

möhkəmlənməsinə xidmət göstərmişdilər. 1999-cu il aprel ayının 10-da İzmirdə 

Azərbaycan Kültür Dərnəyinin yeni şöbəsinin açılışı oldu.   [14]. 

 Heydər Əliyev ―Kitabi Dədə Qorqud‖ dastanının möhtəşəm yubileyinin Türkiyədə 

və bütün türk dünyasında qeyd edilməsinə çalışаraq buna nail oldu. Bir neçə fakta diqqət 

yetirilməsi bu istiqamətdə göstərilən fəaliyyətin böyük əhəmiyyət daşıdığını göstərir. 

Belə ki, Atatürk Kültür Mərkəzinin təşkil etdiyi ―Uluslararası ―Dədə Qorqud‖ bilgi 

şöləni‖ 1999-cu il oktyabrın 19-da Ankarada işə başladı.   [4].  

 Süleyman Dəmirəl ―Dədə Qorqud‖ türk xalqlarının müştərək mənəvi abidəsi kimi 

qiymətləndirərək dedi: ―Dastanlarımız eyni, musiqimiz eyni, ninnilərimiz (laylalarımız) 

eyni, dilimiz eyni, taleyimiz eyni, könlümüz… könlümüz də ki, birgə döyünür… Əgər 

buna qardaş deyilməzsə, kimə deyilər qardaş?!‖ [15]. 

 Türkiyə Cümhuriyyətinin Mədəniyyət Nazirliyi 1999-cu il noyabrın 7-9-da Anka-

rada ―Dədə Qorqud günləri‖ təşkil etdi. Mərasimdə Türkiyənin dövlət naziri Ramazan 

Mirzalıoğlu, Azərbaycan Respublikasının Ankaradakı səfiri Məmməd Əliyev və digər 

rəsmi şəxslər iştirak edirdilər. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Ömər İzgi, baş 

nazir Bülənd Ecevit və baş nazirin müavini Dövlət Baxçalı tədbir iştirakçılarına təbrik 

məktubu göndərdilər. ―Dədə Qorqud günləri‖ çərçivəsində elmi simpozium keçirildi,   

 ―Qorqud ata‖ adlı tamaşa göstərildi və konsert verildi. 

 Heydər Əliyev Azərbaycanda nəşr edilən nüfuzlu jurnalların Türkiyədə, Türkiyədə 

nəşr edilən nüfuzlu jurnalların Azərbaycanda tanıdılmasını faydalı hesab edirdi. Bu 

baxımdan Türkiyədə nəşr olunan ―Dialoq Avrasiya‖ jurnalının ilk nömrəsinin Bakıda 

tədqimat mərasiminin keçirilməsi əhəmiyyətli oldu [16].   

 Dekabrın 16-da Ankarada Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin və Yüce Erek 

Türk Dünyası Fikir Kültür Araşdırma Birliyinin təşkil etdiyi ―Birinci Füzuli Şer 

yarışması‖nda Azərbaycan, Türkiyə, İran və Türkmənistandan 60 şair 200-dən çox şerlə 

qatılmışdı. 

 Heydər Əliyev 2000-ci il fevralın 7-də ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının 1300 

illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley gecəsinin keçirilməsi haqqında sərəncam imzala-
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dı. Sərəncamda deyilirdi ki, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının 1300 illiyinə həsr olun-

muş təntənəli gecə türkdilli dövlətlərin VI zirvə toplantısına gəlmiş dövlət başçılarının 

iştirakı ilə Bakı şəhərində 2000-ci il aprelin 9-da keçirilsin [17, 19].  

 Türk dövlət başçılarının VI zirvə görüşündə çixiş edən Heydər Əliyev deyirdi ki, 

bu zirvə görüşləri gözəl bir ənənənin əsasını qoymuşdur. Bizim dahilərimizin, 

qəhrəmanlarımızın və mədəniyyət incilərimizin yubileyləri birgə keçirilir. Buna misal 

olaraq ―Manas‖ dastanının 1000 illiyini, Əmir Teymurun 660 illiyini, Məhəmməd 

Füzulinin 500 illiyini, Abay Kunanbayevin 150 illiyini və Qazaxıstanın paytaxtı 

Astananın açılışını qeyd etmək olar [18, 5].  

 Heydər Əliyev belə hesab edirdi ki, mədəniyyət sahəsində birgə tədbirlərin 

keçirilməsi vahid tarixə və vahid köklərə mənsub olan xalqlarımızın indiki nəsillərinə 

zəngin mədəni irsi qaytarır. Onun fikrincə, belə yubileylərin keçirilməsi göstərirdi ki, 

İbn-Sina, Nizami, Nəvai, Yunis Əmrə, Füzuli, Mahmud Qaşqari, Abay, bir çox başqa 

dahilər, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, ―Manas‖, ―Alpamış‖ təkcə bizim xalqların deyil, bütün 

bəşəriyyətin mədəni sərvətləridir [18, 5].  

  ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının 1300 illiyi 2000-ci ilin aprel ayında Bakıda 

təntənəli qeyd edilərkən Türkiyə Prezidenti S.Dəmirəl, Qazaxıstan Prezidenti 

N.Nazarbayev və b. Azərbaycanda oldular. Heydər Əliyev ilə Türkiyə və Qazaxıstan 

prezidentləri arasında aparılan müzakirələr türk dövlətlərinin arasında münasibətlərinin 

inkişafını daha da stimullaşdırırdı. 

Heydər Əliyev türk xalqlarının ədəbiyyatının, mədəniyyətinin, tarixinin öyrənil-

məsini vacib hesab edir və ona xüsusi diqqət verirdi. Bu baxımdan Azərbaycanda 

Atatürk mərkəzinin yaradılması ideyası və onun qurulması da bilavasitə Heydər 

Əliyevin adı ilə bağlıdır. 2001-ci il martın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyev Azərbaycanda Atatürk mərkəzinin yaradılması haqqında sərəncam 

imzaladı. Mərkəzin yaradılmasında məqsəd Atatürk irsinin, türk tarix və mədəniyyətinin 

daha dərindən öyrənilməsi və təbliğ edilməsi idi [19]. Heydər Əliyev Atatürkün 

fəaliyyətinin türk dünyası üçün əhəmiyyəti haqqında deyirdi: ―Mustafa Kamal 

Atatürkün şəxsiyyəti bir də ona görə qiymətlidir ki, həm Türkiyə xalqı üçün, həm bütün 

türk dünyası üçün, həm də bütün dünya üçün o, qurub-yaratdığı Cümhuriyyəti yarada 

bilibdir‖ [20, 22].   

 Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin bilavasitə fəaliyyəti nəticəsində 1993-2003-cü 

illərdə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında ədəbi- mədəni əməkdaşlıq yeni keyfiyyət 

mərhələsinə daxil olmuş, zənginləşmiş və inkişaf etmişdir. Azərbaycan  Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyevin  Türkiyə ilə münasibətləri inkişaf etdirmək sahəsində 

fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmiş, o, müxtəlif fəxri adlara və mükafatlara layiq 

görülmüşdür. Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində Türkiyə ilə münasibətlər qarşılıqlı 

fayda vermişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

РИМУНА  ГУСЕЙНОВА  

РОЛЬ ГЕЙДАРА АЛИЕВА В  РАЗВИТИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ   

ЦИВИЛИЗАЦИЙ   МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И ТУРЦИЕЙ 

Восстановление Государственной независимости азербайджанского народа 

как в разных отраслях,так и в развитии отношений с народом открыла новые 

дружеские отношения. 
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 Недаром программа введеная Гейдаром Алиевым в итоге программы 

зарубежного политического курса вошла в колею нормальных начал Гейдар 

Алийев в области културы, расширению сотрудничества уделял особое внимание, 

приезжающих представителей из Турции принимал лично сам и давал им свои 

наставления.  

 Ключевые слова: Азербайджан,Турция, контракт, отношения, встреча, 

договор  
 

SUMMARY 

RIMUNA HUSEYNOVA  

THE ROLE OF HAYDAR ALIYEV IN THE DEVELOPMENT OF  LITERARY 

CULTURAL  RELATIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND TURKEY 

 The restoration of the  state independence of the Azerbaijan people has opened a new era 

in the development of relations with Turkic states, as well as in defferent spheres. But the 

relations with the Turkic states were formed as a result of the pragmatic foreign policy course 

conducted by Haydar Aliyev. 

Haydar Aliyev paid special attention to the expansion of cooperation in the field of culture 

and personally accepted the deligations from Turkey and gave his recommendations. 

 Key words: Azerbaijan, Turkey, agreement, contact, meeting, contract  
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ġƏKĠNĠN ĠCTĠMAĠ-SĠYASĠ VƏ ƏDƏBĠ-MƏDƏNĠ  HƏYATINDA “ġƏKĠ  

FƏHLƏSĠ” QƏZETĠNĠN ROLU (1921-1991-CĠ  ĠLLƏR) 

 

Kütləvi informasiya vasitələrinin cəmiyyətin inkiĢafını təmin etməsi inkarolunmaz 

faktdır. Qəzet səhifələrində verilmiĢ materiallar bu günümüzü sabahımıza daĢıyan 

vasitələrdir. Tədqiqatçı məqalədə 1921-ci ildən ġəkidə nəĢr olunan “ġəki fəhləsi” 

qəzetinin 70 illik inkiĢaf tarixini və qəzetin səhifələrində əks olunmuĢ ictimai-siyasi və 

ədəbi – mədəni məsələləri konkret istiqamətdən təhlilə cəlb edir. Müəllif “ġəki fəhləsi” 

qəzetinin inkiĢaf tarixi kontekstində onun redaktor və müxbirlərinin Ģəxsində qəzetin 

ideya istiqamətləri və jurnalistika məsələlərinə də diqqət yetirir. Tədqiqatçı sovet dövrü 

folklorĢünaslığında birmənalı qarĢılanmıĢ ġəkidə aĢıq mühiti məsələlərinə 30-cu illərdə 

qəzetin səhifələrində özünə yer almıĢ aĢıq sənətinə də təhlillərində  xüsusi qiymət verir. 

FolklorĢünasların Molla Cumadan sonra ġəkidə aĢıq sənəti inkiĢaf etməmiĢdir,  

iddialarına qarĢı qəzetin səhifələrində Ģəkili aĢıqların fəaliyyəti ilə bağlı verilmiĢ 

məlumatlar, xüsusilə bu bölgədən çıxmıĢ 7 nəfər aĢığın Azərbaycan aĢıqlarının 1938-ci 

ildə keçirilmiĢ II aĢıqlar qurultayında iĢtirakı bu fikirləri inkar edən faktlar kimi 

məqalənin elmi dəyərini artıran vasitədir.1920-1980-ci illərdə ġəkidə ədəbi prosesin 

gediĢində “ġəki fəhləsi” qəzetinin redaksiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən “Səbuhi” 

ədəbi məclisinin böyük rolu olmuĢdur.  

Məqalə təkcə milli deyil, qlobal əhəmiyyət də daĢıyır. Qəzetin səhifələrində 

daĢlaĢmıĢ ġəkidə rus, ukrayna və özbək poeziyası günləri ilə bağlı verilmiĢ materiallar 

beynəlxalq ədəbi və jurnalistik əlaqələrin inkiĢafı baxımdan da aktuallıq kəsb edən 

məsələdir. 

1991-ci ildə cəmiyyətdə gedən proseslərlə və keçid dövrünün çətinlikləri ilə bağlı 

qəzet fəaliyyətini dayandırmıĢdır.  

Açar  sözlər: ədəbi  məclis, qəzet, aĢıq  qurultayı, əsər,  mədəniyyət, yazıçı, ġəki  

aĢıqları, “ġəki  fəhləsi” qəzeti,  jurnalist, xalq  maarifi. 

                                                                          

Sovet hakimiyyətinin qələbə çaldığı gündən sonra yaranan rayon fəhlə qəzetlərin-

dən biri  ―Şəki fəhləsi‖ qəzeti olmuşdur. Onun sələfləri ―Qafqaz kommunası‖, ―Əxbar‖, 

―Gənc kommunist‖ qəzet vərəqələri idi. 1921-ci ilin oktyabr ayından bu vərəqələr 

əvəzinə ―Nuxa işçisi‖, ―Nuxa fəhləsi‖, ―Lenin bayrağı‖, sonra isə ―Şəki fəhləsi‖ qəzeti 

buraxılmağa  başlamışdır. Uzun illər ―Şəki fəhləsi‖qəzeti redaksiyasına rəhbərlik etmiş 

görkəmli jurnalist Məhyəddin Abbasov ―Qəzetimizin keçib gəldiyi yol‖ adlı məqaləsin-

də yazır: ―Azərbaycan Aprel sosialist inqilabına qədər Nuxada qəzet çıxmırdı. 1920-ci 

ilin 28 aprel axşamı Nuxa İnqilab Komitəsi Nuxada olan xüsusi sahibkarın mətbəəsini 

milliləşdirib İnqilab Komitəsinin ixtiyarına vermək haqqında əmr çıxardı. Bu zaman 
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qəzetin nəşrinə böyük ehtiyac var idi. Bu zərurəti görən İnqilab Komitəsi ―Qafqaz Kom-

munası‖ adı ilə vərəqə nəşr etməyə başladı. Bir qədərdən sonra ―Qafqaz Kommunası‖ 

qəzeti  ―Gündəlik əxbar‖ adı ilə nəşr edilməyə başladı. Bununla yanaşı olaraq Nuxa 

komsomolunun ―Zəhmətkeş gənc‖,―Gənc kommunist‖adlı xüsusi qəzeti və Nuxa maarif 

işçilərinin ―Maarif yarpağı‖ adlı vərəqəsi də buraxılırdı. 1921-ci ildə Nuxa Partiya 

Təşkilatı bütün qəzet və vərəqələri birləşdirmək haqqında qərar çıxardı. O vaxtdan 

başlayaraq əvvəlcə ―Nuxa fəhləsi‖, sonra ―Şəki fəhləsi‖, ―Nuxa işçisi‖, ―Nuxa fəhləsi‖ 

adı ilə bu qəzet davam etməyə başlayır. 1925-ci ildə müvəqqəti maliyyə çətinliyi səbəbli 

―Şəki fəhləsi‖ qəzeti bağlanmalı olur. Bu zaman Nuxa fəhlələri öz qəzetlərini davam 

etdirmək üçün ona maliyyə cəhətdən yardım edirlər [1].  

Qocaman jurnalist, şair, nasir, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sabir Əfəndiyevin 

―Şəki fəhləsi‖ qəzetinin sələfi olan ―Qafqaz Kommunası‖ qəzetinin və ondan sonrakı 

mətbu orqanların inkişaf tarixi ilə bağlı vermiş olduğu məlumat böyük maraq doğurur. 

Tədqiqatçı qeydlərində Məhyəddin Abbasovun fikirlərinə dolğunluq gətirərək qəzetin 

nəşr tempi, nəşr yeri, redaktoru və xələfləri ilə də bağlı məlumat verir.Onun ―Şəki  

mətbuatının tarixindən‖ adlı məqaləsindən bu münasibətlə oxuyuruq:―...Şəkidə ilk fəhlə 

qəzetinin redaktoru Tofik Nürəddin olmuşdur. Onun gərgin əməyi, səyi nəticəsində rus 

Teleqraf Agentliyinin Azərbaycan şöbəsi tərəfindən 1920-ci ildə Şəkidə ―Qafqaz 

Kommunası‖ qəzeti nəşrə başlamışdır. ―Qafqaz Kommunası‖ 1909-cu ildə Həsən 

Hacıcəlil oğlu Mustafayev tərəfindən əsası qoyulmuş Şəki mətbəəsində çap edilən ilk 

qəzetdir. Onun nəşri barədə dəqiq məlumat yoxdur. Qəzet həftədə üç dəfə, bəzi hallarda 

dörd dəfə çıxmışdır. 1920-ci ilin 13 oktyabrınadək onun 58 nömrəsi çap edilmişdir. 

Mətbəə Qəza İnqilab Komitəsinin əlinə keçdikdən sonra ona Əbdülrza Hüseynov və 

Şakir Əfəndiyev rəhbərlik etmişlər.  

1924- cü ildə Şəkidə maarif işçilərinin ―Bilgi‖ adlı ictimai-ədəbi və fənni jurnalı 

nəşrə başlamışdır. Jurnalın cəmi üç nömrəsi buraxılmışdır.(Tədqiqatçı jurnalın sayı 

məsələsində səhvə yol verir. Çünki hazırda M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 

jurnalın dörd nömrəsi mühafizə edilərək saxlanılır. Jurnalın üç və dördüncü nömrələri 

bir cild daxilində buraxıldığından, görünür, tədqiqatçının diqqətini cəlb etməmişdir-

K.A).Jurnalın axırıncı nömrəsi avqust ayında çıxmışdır. Kommunist Partiyası kənddə 

mədəni inqilab şüarını ortaya atarkən ―Şəki fəhləsi‖ qəzetinə ―Maarif və mədiniyyət 

yarpağı‖ adlı əlavənin çap edilməsi zəruriyyəti meydana çıxmışdır[4]. 

1921-ci ilin oktyabr ayının 25-də nəşrə başlamış ―Şəki fəhləsi‖ qəzetinə ilk vaxtlar 

qəza İnqilab Komitəsinin üzvləri Abid Əfəndiyev və Qulam Axundov rəhbərlik etmişlər.  

70 ildə qəzet şanlı yol keçmiş, ipəkçilərin, bütün qəza zəhmətkeşlərinin tribunası, yerli 

partiya təşkilatının mübariz köməkçisi olmaq vəzifəsini yerinə yetirməyə çalışmışdır. 

Qəzetin dəstlərini, illərin təsirindən rəngi saralmış səhifələrini nəzərdən keçirdikcə 

mübarizə və qələbələrin güzgü kimi onda əks etdirildiyini görürük. ―Şəki fəhləsi‖ Şəki-

Zaqatala zonasında xalq təsərrüfatının və mədəniyyətin inkişafını göstərən əsil salnamə - 

gündəlik rolunu oynamışdır. İlk nəşrdən başlayaraq qəzet Sovet hakimiyyətinin məqsəd 

və vəzifələrini, Lenin ideyalarını izah etmiş, zəhmətkeşləri təsərrüfatı bərpa etməyə, 

ipək istehsalını artırmağa, məktəblər açmağa, savadsızlığı ləğv etməyə qarşı mübarizə 

aparmağa çağırmışdır. Şəkidə olarkən N.Nərimanovun, M.Frunzenin, Ə.H.Qarayevin, 

Q.Musabəyovun, M.Quliyevin qəzetdə verilmiş müraciətləri və nitqləri partiyanın 
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zamanı üçün aktual olan siyasətini, qarşıda duran vəzifələri kütlələrə aydın başa 

salmışdır. 1925-ci ildə Müəllimlər Seminariyasının birinci buraxılışına, qadınlar 

klubunun beşilliyinə səhifələr həsr olunmuşdur. Şəkinin Dodu və Qışlaq ərazilərində 

kütlələrin təşəbbüsü ilə məktəblərin tikilməsi, yeni əlifbanı öyrənmək kurslarının təşkili, 

ilk dəfə çadralarını atıb ictimai həyatda fəal iştirak edən qadınlar qəzet səhifələrinə 

çıxarılaraq şöhrətləndirilmişdir. Məktəb, mədəniyyət sahəsində və qadınlar arasında fəal 

iş apararkən Gülarə Köylü qızı (sonralar o, ―Şərq qadını‖ jurnalının redaktoru olmuşdur 

- K.A.), N.Əhmədova, B.Haşımzadə, Z.İmamverdiyeva mətbu sözün gücündən 

bacarıqla istifadə etmişdilər. Xalq maarifinin inkişaf etdirilməsində fəhlə və yoxsul 

kəndli balalarından mütəxəssislər hazırlanmasında R.Əfəndiyevin, M.Əfəndiyevin, 

S.Hüseynovun, Ə.Mahmudovun gördükləri böyük işlərin izləri qəzetin sütunlarında 

qalmışdır. Şəkidə ədəbiyyat həvəskarları, gənc yazıçılar qəzet ətrafında toplaşır, öz 

əsərlərini çap etdirirdilər. Əvvəllər qəzet səhifələrində, sonralar ―Qızıl qələmlər‖ adlı 

kiçik həcmli jurnalda S.Rəhmanın, H.Əfəndiyevin, R.Əfəndiyevin, Ə.Dəmirçizadənin, 

O.Cüməzadənin, M.Axundovun hekayə və şeirləri çap edilirdi [10].  Redaksiya 

nəzdində bir ənənə olaraq ədəbi qüvvələr birliyi dərnəyi 1991-ci ilədək fəaliyyət 

göstərmiş, ədəbi-mədəni həyatın obyektiv işıqlandırılmasında böyük işlər görmüş, 

dərnəyin sıralarında qüdrətli qələm sahibləri yetişmişlər. Qəzetə yenilik, maraqlı 

mövzular həyatdan gəlmiş, müxbir və müəlliflərin qüvvəsi ilə oxuculara çatdırılmışdır. 

―Şəki fəhləsi‖-nin Q.Laçınzadə, V.Mustafayev, X.Salamov, İ.Bilalov, M.Süleymanov 

kimi veteran müxbirlərlə yanaşı, 200 nəfərdən çox fəhlə-kəndli müxbiri olmuşdur ki, 

onlar inkişafımızdan, müvəffəqiyyətlərdən, qabaqcıl təcrübədən yazmış, sovet hədə-

qorxusundan qorxmayaraq  nöqsanları  cəsarətlə  tənqid  etmişlər. 1931-ci ildə ―Şəki 

fəhləsi‖ qəzetinin on illiyi, 1930-cu ildə mininci nömrəsinin çıxması yubileyləri 

Zaqafqaziyada geniş mədəni hadisə kimi qeyd edilmişdir.  

Ədəbi irsə biganə qalmayan qəzet qüdrətli şair İsmayıl bəy Nakam, H.Qazi, 

H.Məhzun, Aşıq Molla Cümə haqqında oxuculara söz demiş, onların yaradıcılığından 

danışmışdır. Orta məktəbdə ədəbiyyat müəllimi işləyən Məmmədemin Səlimov ədəbi 

fikrə məlum olmayan Azərbaycan şairi, Azərbaycan dilində yazıb-yaratmış 

Xətiboğlunun ―Fərəhnamə‖ əsərini tapmışdır. Qəzet bu haqda respublikada ilk dəfə 

olaraq məlumat vermiş və ―Fərəhnamə‖dən parçalar dərc etmişdir [10]. ―Səməd Vurğun 

Şəkidə‖, ―M.F.Axundovun vətənində yubiley şənlikləri‖, ―Aşıq Molla Cümənin foto 

şəkli‖, ―A.Fadeyev və Səməd Vurğun Nuxada‖ yazıları oxucular tərəfində maraqla 

qarşılanmışdır.  

―Şəki fəhləsi‖ qəzeti bir sıra görkəmli alim, ictimai xadim və jurnalistlər üçün ilk 

məktəb olmuşdur. Əvvəllər Şəki MTS-də (Maşın-Traktor Stansiyası)çıxarılan ―Müba-

riz‖ adlı çoxtirajlı qəzetin redaktoru olan Sabit Rəhman ―Şəki fəhləsi‖ndə əməkdaşlıq et-

miş və ilk hekayələrini qəzetin səhifələrində dərc etdirmişdir. Azərbaycan SSR Elmlər 

Akademiyasının müxbir üzvü, professor Əbdüləzəl  Dəmirçizadə redaksiyada şöbə mü-

diri olarkən öz şeir, poema və teatr resenziyalarını qəzetin səhifələrində dərc etdirmişdir.  

―Şəki fəhləsi‖ qəzeti uğrunda Fərhad kimi külüng çalanlardan biri Məmmədsani 

Məmmədov olmuşdur. Qəzetin redaktoru olmuş bu görkəmli şəxsiyyət 30-cu illərdə ağır 

faciələrlə üzləşmiş, bir sıra jurnalistlərin yetişməsində böyük əmək sərf etmişdir. V.İ.Le-

nin adına APİ-də (indiki ADPU-da) müəllim işləyən Musa Hacızadənin Şəkidə müəl-
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limlik edərkən gənc ədəbi qüvvələrə köməklik göstərməsinə dair qəzetdən maraqlı mə-

lumatlar alırıq. S.M.Kirov adına ADU-nun (indiki BDU-nun) jurnalistika kafedrasının 

keçmiş rəhbəri Həsən Şahgərdiyev və Respublika Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 

Zülfəli İbrahimov 1934-1936-cı illərdə ―Şəki fəhləsi‖ qəzetinin redaktorları olmuşlar 

[10]. 

Qəzetin 1930-cu illər buraxılışları Şəkidə aşıq sənətinin inkişafının öyrənilməsi 

baxımından böyük maraq doğurur. ―Nuxa işçisi‖ qəzetinin saylarının araşdırılması 

göstərir ki, bu illərdə Şəkidə və onun ətraf kəndlərində aşıq sənəti inkişaf etmiş, bu 

ərazilərdə məşhur el aşıqları yaşayıb- yaratmışlar. Dodulu Aşıq Paşanın, qışlaqlı Aşıq 

Kərimin, cəfərabadlı Aşıq Müğümün, Baş layısqılı Aşıq Əhməd və Aşıq Məhəmmədin, 

Aşağı layısqılı Aşıq Əhmədin, daşbulaqlı Aşıq Şamilin, biləcihli Aşıq Musanın, Baş 

göynüklü Aşıq Camal və Aşıq Əhmədin, şinli Aşıq Güləhmədin, şabalıdlı Aşıq 

Əhmədin fəaliyyətlərinin və yaradıcılıqlarının izləri qəzetin səhifələrində qalmışdır.  

Məlum olduğu kimi, şifahi söz sənətinin digər sahələri kimi aşıq ədəbiyyatı da XX 

əsrin 20-ci illərindən sonra sistemli şəkildə inkişaf etməyə başlamış, bu sahə ilə bağlı bir 

sıra geniş miqyaslı tədbirlər keçirilmişdir. 1938-ci ilin mart ayında Bakı şəhərində 

keçirilən Azərbaycan aşıqlarının II qurultayında digər bölgələrlə yanaşı nuxalı aşıqlar da 

iştirak etmişlər. Ancaq təəssüf ki, folklorşünas alimlərin tədqiqatlarında Nuxa aşıqlarının 

fəaliyyətinə yer verilməmişdir. Məsələnin bu tərəfi ilə bağlı musiqişünas, folklorşünas 

alim, A.İ.Gertsen adına Rusiya Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Etnokulturologiya 

kafedrasının professoru Faiq Çələbi çox doğru olaraq yazır: ―XX əsrin II yarısında, 

aşıqşünaslığın fəallaşdığı bir dövrdə tədqiqatçıların gözü Şəki tərəfə baxmadı, sonra isə 

suallar qarşısında aciz qalan alimlərin pərdəarxası söhbətləri başlandı. Yəni Şəki 

muğama və qəzələ aşiq, aşıq sənətinə isə biganə olan tacirlər və zadəganlar diyarı kimi 

qələmə verildi‖ [ 2, s. 23]. Aşıq ədəbiyyatını tədqiq edən alimlərin qələmi ―Şəkidə aşıq 

mühiti‖ ifadəsini qəbul etmədiyi üçün, bu maraqlı və acı taleli mövzu tədqiqdən kənarda 

qaldı. ―Nuxa işçisi‖ qəzeti (―Şəki fəhləsi‖ qəzeti 30-cu illərdə bu adla nəşr olunurdu-

K.A.) 1938-ci il 10 və 12 yanvar saylarında [6] Azərbaycan aşıqlarının II qurultayında 

Şəki aşıqlarının iştirakı ilə bağlı Nuxa Şəhər Sovetində keçiriləcək müşavirədə iştirak 

edəcək aşıqların və yazıçıların adlarını açıqlayan bildiriş dərc etmişdi. 1938-ci il yanvar 

ayının 13-də gündüz saat 12-də Nuxa Şəhər Sovetində Nuxa rayonu aşıqlarının Nuxa 

sovet yazıçıları ilə birlikdə müşavirəsi çağırılmışdır. ―Nuxa işçisi‖ qəzetinin 10 mart 

1938-ci il tarixli sayında Məmmədiyyə Süleymanlının ―Nuxa aşıqlarının konferensiyası‖ 

[9] adlı məqaləsi həmin ilin mart ayının 4-də partiya maarifi evində Azərbaycan 

aşıqlarının respublika qurultayına hazırlıq münasibəti ilə Nuxanın bütün aşıqlarının 

Sovet yazıçıları, ədəbiyyat müəllimləri ilə birlikdə keçirilən konfransı ilə bağlı bizdə 

dolğun təsəvvür yaradır. Konfransda A.Faruqun məruzəsindən sonra aşıqların və 

ziyalıların çıxışları dinlənilmiş, çıxışlarda vurğulanmışdır ki, ―rayonumuzda aşıqlar 

çoxdur, lakin onlarla heç bir əməli iş aparılmır. İstər rayon incəsənət işləri müvəkkili, 

istər Nuxa Sovet yazıçıları, istərsə də ədəbiyyat müəllimləri aşıqların yaradıcılıqlarının 

artmasına, onların siyasi və texniki biliklərinin yüksəlməsinə fikir vermirlər. Ona 

görədir ki, bəzi aşıqlar hələ də savadsızdırlar‖[7].―Nuxa işçisi‖ qəzetinin redaksiyasının 

əməkdaşı, əslən Oxud kəndindən olan Camal Qədirli daha sərt mövqedən çıxış edərək 

Nuxada aşıq sənətinin inkişafına olan laqeyd münasibətdə keçmiş şəhər rəhbərliyini 
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günahlandırmışdır. O demişdir: ―Vaxtilə Şəhər Partiya Komitəsində əyləşmiş xalq 

düşmənləri Cuvarlinski, Soltanov və keçmiş Şəhər Soveti sədri incəsənət işlərində 

pozğunçuluq yaratmışlar. Xüsusilə, aşıqlara qarşı əhvedilməz bürokrat münasibət 

bəsləmişlərdir. Onlar aşıqların tez-tez müşavirələrini çağırmamış, onlarla geniş iş 

aparmağa qətiyyən əhəmiyyət verməmişlərdir. Hələ Cuvarlinskinin məsləkdaşı, ifşa 

olunmuş düşmən Ələşrəf İsmayılov həmişə aşıqları ruhdan salmış, onları incitmişdir. Bu 

həyasız adam: ―Əsərlərinizi çap etdirəcəyəm‖- deyərək aşıqlarımızın yazılarını toplamış 

və onları öz evinə yığıb saxlamışdır‖ [7]. Məqalənin sonundan II respublika aşıqlar 

qurultayına seçilmiş nuxalı nümayəndələrlə bağlı oxuyuruq: ―Çıxışlardan sonra 

Azərbaycan aşıqlarının respublika qurultayına seçkilər başlanmış, bu qurultaya Aşıq 

Şamil, layısqılı Əhməd, Aşıq Paşa, şabalıdlı Əhməd, Aşıq Müğüm yoldaşlar bir səslə 

deleqat seçilmişlərdir‖ [7]. 

Konfransın tezisləri oxucuda böyük ikrah hissi doğurur: Stalin epoxasında aşıqla-

rın mövqeyi; aşıqlar arasında səmərəli iş aparmaq; aşıqları xalqa daha da yaxınlaşdır-

maq.  

İctimai həyatın bütün sahələrində olduğu kimi sovet ideologiyasının xalqın görən 

gözü, döyünən ürəyi olan aşıq ədəbiyyatında da apardığı siyasiləşmə işi göz qabağında-

dır. Aşıq xalqın dərdini, sərini unudub, gördüyünü çağırma-yıb, ―səmərəli iş‖ görməli-

dir, Lenini, partiyanı, kommunizmin təntənəsini vəsf, tərənnüm etməlidir. Siyasi rəhbər-

liyin yeritdiyi ideologiyanın aşıq sənətinə, aşıqlara səhv, yabançı münasibəti özünü 

Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqı Nuxa filialının  İdarə Heyətinin 1938-ci il fevralın 

3-də keçirilmiş iclasında da göstərmişdir. İclasda digər tədbirlərlə yanaşı Sovet 

yazıçılarının ―aşıqlara təhkim edilməsindən‖ də söhbət getmişdir. Elə bu ideoloji 

amirliyin təsindən idi ki, 30-cu illərin ―Nuxa işçisi‖ qəzetinin səhifələrində Aşıq Əhməd 

(Baş Layısqı), Aşıq Musa (Biləcik), Aşıq Müğüm (Cəfərabad), Aşıq Şamil (Daşbulaq), 

Aşıq Şirin və digər sənətkarların Lenin, Stalin, Voroşilov, sosializm, kommunizm yolu, 

sovet ölkəsi, Qızıl Ordu barəsində şeirləri qəzetin səhifələrində çoxluq təşkil edir ki, bu 

da siyasiləşmə dövrünün tələblərindən irəli gəlmişdir. Elmi dəyərini nəzərə alıb burada 

Şəkidə aşıq mühitini qabarıq nəzərə çatdırmaq məqsədilə maraqlı bir məlumatı vermək 

yerinə düşərdi. Görkəmli folklorşünas alim, akademik Azad Nəbiyev qaçaq 

dastanlarından bəhs edərkən yazır ki, ―.... Dastanın (―Qaçaq Kərəm‖ dastanı nəzərdə 

tutulur-K.A) ―Kərəm xan Şərtib‖ adlı başqa bir variantı SSRİ xalq artisti Bülbülün 

rəhbərliyi altında 1937-ci ildə Nuxa (Şəki) rayonuna getmiş folklor ekspedisiyasının 

üzvləri tərəfindən yazıya alınmışdır. Dastanı Aşıq Şirin İsmayılov söyləmişdir [5, s. 

683-684].―Nuxa işçisi‖ qəzetinin 2 oktyabr 1938-ci il tarixli sayında əlində saz tutmuş 7 

nəfər aşıq və 1 nəfər balabançı şəklinin verilməsi isə aşıq sənətinin Nuxa ədəbi mühiti 

üçün xarakterik olduğuna dair qənaətimizi möhkəmləndirir. Şəklin aşağısından bu sözlər 

yazılıb: ―Nuxa rayonu aşıqları Böyük Oktyabrın XXI illiyinə hazırlaşırlar. Şəkildə 

rayonun aşıqları‖ [7]. 

Verilmiş qeydlərin qısa şərhindən gördüyümüz kimi, qəzet öz səhifələrində bu gün 

tədqiq edilməsi vacib olan Şəkidə aşıq sənəti haqqında da məlumatları əks etdirməkdən 

çəkinməmiş, sanki gələcək tədqiqatçıya istiqamət vermişdir. ―Şəki fəhləsi‖ qəzetinin 

sonrakı illər buraxılışlarında da aşıq sənətinə  yer ayrılmış, Aşıq Hacıbalanın,  Aşıq 

İsmayılın, Aşıq Musanın, Aşıq Sakitin şeirləri qəzetin sütunlarını bəzəmişdir.                   
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Böyük Vətən müharibəsində qəzet də döyüşçü olmuş, ―Hər şey qələbə üçün‖ şüa-

rını bayraq edərək, arxa cəbhə əməkçilərini ruhlandırmış, cəbhəyə kömək etməyə çağır-

mışdır. Müharibə illərində və qələbədən sonra düşmənə qarşı igidliklə döyüşən həmyer-

lilərimizdən S.Eldarov, N.Osmanov, H.Əkbərov, G.İlyasov, M.Süleymanov, M.Əkbə-

rov, Ş.Hüseynov və Fransa müqavimət hərəkatında iştirak edən oxudlu Əhmədiyyə 

Cəbrayılov və Nuru Abdullayev kimi partizanlar haqqında qəzetdə oçerklər dərc edil-

mişdir. Qəzetin müharibə illərinin  buraxılışlarında gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbi-

yəsi mövzularına böyük diqqət yetirilmişdir [10]. 

Müharibədən sonrakı illərdə də qəzet həyata dərindən nüfuz etməyə, kollektiv 

təbliğatçı və təşviqatçı olmağa çalışmışdır. ―Ət kombinatı tikilir‖, ―Üzümçülük sovxo-

zu‖, ―Yeni toxucu fabriki‖, ―Şəkinin mərtəbələri‖, ―Nuxa ipəyi xaricdə‖, ―Darnitça-Şəki 

ipəkçilərinin sosializm yarışı‖ və s. kimi qəzet yazıları Şəkinin inkişafı haqqında aydın 

təsəvvür yaratmışdır. Qəzetin əlaqələri və axtarışları Şəkidən kənara çıxmış, ―Həmyerli-

lərimiz‖ rubrikası altında  elm və mədəniyyət sahəsində görkəmli şəxsiyyətlər oxuculara 

tanıdılmışdır.  

Savadsızlığı ləğv etmək, yeni məktəblər, kitabxana və klublar açmaq, kino və teatr 

tamaşaları vermək, səhiyyə-sağlamlıq təbliğatı sahəsində qəzetin təsirli çıxışları az 

olmamışdır.  

Azərbaycan KP MK-nın katibi vəzifəsinədək yüksələn Nazim Hacıyev 1942-

1943-cü illərdə qəzetdə ədəbi işçi işləmişdir. Universitetin Jurnalistika fakültəsinin 

dekanı,  qocaman jurnalist, professor Şirməmməd Hüseynov 1944-cü ildə qəzetin ədəbi 

işçisi olmuşdur. Şəkidə fəaliyyət göstərən İkiillik Müəllimlər İnstitutunun rəhbəri,filoloji 

elmlər namizədi Rəsul Rəsullu da qəzeti redaktə etmişdir. ―Bakı‖ qəzetinin redaktor 

müavini Əhməd Rəşidov, ―Bilik Cəmiyyəti‖ nəşriyyatında çalışan Zahid Zeynallı, 

Məmmədiyyə Süleymanlı da ―Nuxa fəhləsi‖ qəzetinin yetirmələri olmuşlar [10].  

1944-46-cı illərdə ―Nuxa fəhləsi‖ qəzetinə şöbə müdiri vəzifəsinə təyin olunan 

Məhyəddin Abbasovun fəaliyyəti sayəsində qəzetin kütlələr arasında ideya-siyasi rolu 

yüksəlmişdir. 1946-cı ildən isə bu görkəmli jurnalistin qəzetə baş redaktor təyin edilmə-

si ilə qəzet cəmiyyətə yaradıcı insanların açıq baxışını ifadə edən yazıların verilməsi və 

xalqa çatdırılması ilə bağlı əsil tribunaya çevrilmişdir. Qəzetin redaksiyasının  nəzdində  

fəaliyyət göstərən ―Səbuhi‖ ədəbi məclisi M.Abbasovun səyi və dəstəyi ilə öz 

fəaliyyətini daha da genişləndirmişdir. Bu istedadlı qələm sahibini 1960-cı ildən artıq 

bütün Azərbaycan tanıyırdı. Sovet qanunlarının tüğyan etdiyi, bolşevizmin ―məzmunca 

sosialist‖ ideyalarının hökm sürdüyü bir vaxtda Məhyəddin Abbasov yüksək 

vətənpərvərlik nümayiş etdirərək xalq şairimiz B.Vahabzadənin ―Gülüstan‖ poemasını 

qəzetin səhifələrinə çıxarmışdır. Qorxmaz jurnalistin bu hərəkəti həm B.Vahabzadəni, 

həm də özünü təqibə məruz qoymuşdur. Lakin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində 

çalışan, Azərbaycan xalqının milli iftixarı Heydər Əliyevin himayəsi ilə həm şair, həm 

də jurnalist ağır həbs və sürgün həyatından xilas olmuşdular. Cəsur jurnalistin bu 

millətsevərliyi Heydər Əliyevin diqqətindən yayınmamış, milli öndər onu 1971-ci ildə  

səmərəli fəaliyyətinə görə ―Respublikanın Əməkdar mədəniyyət işçisi‖ fəxri adına layiq 

görmüşdür. 1974-cü ildə Məhyəddin Abbasov dünyasını dəyişdikdən sonra qəzetə 

redaktorluğu bir müddət Ənvər Mikayılzadə həyata keçirmiş, sonra isə bu vəzifəyə  

istedadlı publisist və ədəbi qələm sahibi Nizami Nəbiyev təyin edilmişdir. Onun da 
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redaksiyada çalışdığı müddətdə ―Səbuhi‖ ədəbi dərnəyi öz fəaliyyətini davam etdirmiş, 

sıralarını istedadlı qələm sahibləri ilə formalaşdırmışdır.  

―Şəki fəhləsi‖ qəzetinin redaksiyası nəzdində fəaliyyət göstərən ―Səbuhi‖ ədəbi 

məclisinin qüdrətli qələm sahibləri olmuş Lütfəli Həsənov, Məmmədiyyə Süleymanov, 

Yaqub Mahir, Nurpaşa Hümmətov, Məmməd Çələbiyev, Muxtar və Valeh Qiyasi 

qardaşları, Surağat Qurbani, Ənvər Mirzəoğlu, Elmir Şeyxzadə, Yusif İsmayılov, Vaqif 

Aslan, Qurtuluş Süleymanlı, Ələşrəf Şayan, Tofiq Qaffarov, Şahid Məmmədkərimov, 

Məhyəddin Abbasov, Hüseyn Rəsulov, Telman Həmidli, Mayis Səlim, Ələsgər Sala-

mov,Yusif Şükürlü, Əhməd Zəyzidli, Həbillah Kamil və başqaları ayrı-ayrı illərdə ―Sə-

buhi‖ ədəbi məclisinin sıralarında yaradıcılıq yolu keçmişlər. 1991-ci ildə respublikada 

baş verən siyasi gərginlik və qəzetin fəaliyyətində yaranan durğunluqla bağlı ―Səbuhi‖ 

ədəbi məclisinin fəaliyyətində də durğunluq özünü göstərmiş, lakin ədəbiyyatsevər 

ziyalıların səyi ilə məclis Şəki MKS-nin (Mərkəzləşmiş Kitabxanalar Sistemi) İ.S.Na-

kam adına mərkəzi kitabxanasının nəzdində fəaliyyətini davam etdirmişdir.  

―Şəki fəhləsi‖ qəzetinin Şəkinin ictimai-siyasi və mədəni-ədəbi həyatının  gələcək 

nəsillərə çatdırılmasında böyük rolu olmuş, qəzetin 70 illik fəaliyyəti geniş  monoqrafik 

aspektdə tədqiq edilməlidir. 

Nəticə etibarı ilə qeyd edə bilərik ki, məqalədə ilk dəfə olaraq Şəkinin ictimai-

siyasi və ədəbi-mədəni həyatında ―Şəki fəhləsi‖ qəzetinin rolu geniş şəkildə şərh edilir. 

Tədqiqatçı qəzetin keçmiş olduğu 70 illik tarixi inkişaf dönəmini M.F.Axundzadə adına 

Milli Kitabxanada mühafizə olunan nəşrlərinə istinadən geniş şəkildə təhlil edərək 

ideya-siyasi və ədəbi-mədəni məzmununu diqqətə çatdırır. Məqalədə qəzetin səhifələrin-

də daşlaşmış Şəkidə aşıq mühitinin inkişafı məsələləri də elmi əhəmiyyət daşıyır. 

Məqalə respublikamızda mətbuat tarixinin öyrənilməsinə qiymətli əlavə ola bilər.  

                                                    

РЕЗЮМЕ 

КАМИЛ AДИШИРИНОВ 

РОЛЬ ГАЗЕТЫ «ШЕКИНСКИЙ РАБОЧИЙ» В ОБЩЕСТВЕННО- 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ  И  ЛИТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНОЙ  ЖИЗНИ  ШЕКИ 

Средство массовой информации является незаменимым фактом развития об-

щества. На страницах газетных материалов отображается вся общественная жизнь 

человечества, стремящееся в будущее. В статье исследователь учитывает 70-

летнюю историю «Шекинский рабочий», опубликованную в Шеки в 1921 году, с 

конкретным анализом социально-политических, литературно-культурных вопро-

сов на страницах газеты. Автор раскрывает факты об истории газеты «Шекинский  

рабочий», еѐ редакторов и корреспондентов, а также еѐ идеи о литературной кри-

тике и журналистике. Даѐтся высокая оценка Шекинскому ашугскому фольклор-

ному искусству на страницах газет, опубликованных в 1930 году, несмотря на то, 

что оно было вне поля зрения Азербайджанского фольклороведения советского 

периода. Несмотря на то, что фольклороведы свели к минимуму творчество ашуга 

Моллы Джумы, тем самым на страницах газет прослеживаются факты творчества 

7 ашугов, принимавших участие на II съезде ашугов, это как новшество в развитии 

ашугского творчества  в азербайджанском фольклороведение,которому даѐтся 

высокая оценка. В ходе развития литературного процесса в г.Шеки в 1920-1980 
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годох ведущую активную деятельность в сфере этого общества при редакции 

газеты «Шекинский рабочий» имел литературный меджлис «Сабухи».  

Эта статья не только национальная, но также актуальна в глобальном плане 

развития журналистических отношений. Страницы газет, посвящѐнные дням рус-

ской, украинской и узбекской поэзии, было доказательствам наших размышлений. 

Изначальная деятельность газет до 1991 года, в этот период имеет научную основу 

в свете международных отношений журналистов, общественных политиков и 

литературных деятелей.   

Ключевые слова: литературное собрания, газета, сьезд  ашугов, произ-

ведения,  культура, писател, Шекинский  ашугов, газета ―Шекинский  рабочий‖, 

журналист,  народное  образование. 
 

SUMMARY 

                               KAMIL  ADISHIRINOV 

THE ROLE OF “SHEKI WORKERS” IN SOSIAL- POLITICAL AND 

LITERARY-CULTURAL LIFE OF SHEKI 

          This is an indisputable fact that press is one of the means providing development 

of society. Because society life is expressed in press releases and transmitted to the 

future. In this article, the researcher takes a look at 70 years‘ development history of 

―Shaki fahlasi‖ which published in Sheki since 1921 and in the pages of newspaper he 

involves to analyze social-political, literary-cultural issues in concrete profile.The author 

mentions as object of analyze the facts about the publication date, the reporters and 

editors, idea profiles of ―Shaki fahlasi‖ which are important for literary criticism and 

journalism.The issues about art of ashugs have been objectively evaluated in folklore 

climate of Sheki by referring to numbers of newspaper published in the 1930s. In the 

science of folklore studies of Soviet Azerbaijan were always paid insufficient attention 

to these issues.The researcher enlarges the climate of ashugs in Sheki, by referring to 

some creative samples of ashugs that remained in different pages of newspaper , as the 

specialists in folklore limited this climate only by the art of ashug Molla Juma. Even the 

participation of 7 ashugs from this region in 2
nd

 republican ashugs congress in 1938 can 

be estimated as a new fact for Azerbaijan folklore studies.Also in progression of literary 

process in Sheki in 1920-1980 years, highlighting the activity of literary congress of 

―Sabuhi‖ worked under the editorial office of ―Shaki fahlasi‖ reveals the topicality of 

this article as a fact explaining literary content of newspaper.The article is topical for not 

only national, also for international development of journalistic relations. The materials 

in the pages of newspaper about russian, ukrainian, uzbek, tatar poetry days are proof of 

our opinion. Having editors and reporters of newspaper as professional journalists, 

social-political and literary figures since the starting period of activities to 1991 year 

have a great scientific importance in terms of international experience exchange.  

Key  words: literary  conference, newspaper, ashiq meeting, work, culture, writer, 

ashiqs of Shaki, ―The Shaki fahlasi‖, journalist, enlighter of nation. 
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MƏDƏNĠ STRUKTURLARIN DĠLDƏ METAFORLAġMASI 

 

Metaforanın  yaranması  öz-özlüyündə dünyada  mövcud və yalnız dildə olan dil 

daĢıyıcısının konseptual sistemləri, onların bəĢər haqqında standart təsəvvürləri ilə 

bağlıdır. Metafora nəzəriyyəsi sahəsində həm xaricdə, həm də ölkə daxilində olan dil 

nəzəriyyəçilərinin fundamental tədqiqat iĢləri təĢkil edir: A.N. Bayramova, D. Bikerton,  

V.N. Teliya,  C. Lakoff ,  P.S. Morqan,  S. Abdullayev  və baĢqaları. 

Metafora dil qaydasının pozulmasıdır, lakin bu pozulma əĢyaların qohumluq 

əlaqələrinin dərkini aktuallaĢdırır 

Açar sözlər:  metafora, linqvistik  proses,  leksikallaĢma, konseptual metafora 

 

Metaforanın yaranması öz-özlüyündə dünyada mövcud və yalnız dildə olan dil 

daşıyıcısının konseptik sistemləri, onların bəşər haqqında standart təsəvvürləri ilə 

bağlıdır. Biz hal-hazırda metaforaya böyük maraq dövrünü yaşayırıq. Metafora 

fenomeni üzərində filosoflar, psixoloqvistlər, üslubiyyatçılar, ədəbiyyatşünaslar diqqət 

cəmləyirlər. Bu fakt dünya haqqında müasir biliklərin strukturu və dinamikasında baş 

veremiş dəyişiklərlə bağlıdır. 

Linqivistik mənanın genişləndirilməsi kontekstinə baxdıqda, metafora bir tərəfdən 

konseptual mənbənin funksiyasını yerinə yetirir, daha dəqiq desək linqivistik prosesin 

vasitəsidir. Təqdim olunan strukturda metaforik ifadənin mənasının birinci və ikinci 

səviyyəsini çevirərkən koqnitiv-semiotik yanaşma metaforanı kifayət qədər ―şəffaf‖ 

göstərir, bu onunla əlaqədardır ki, sonrakı şərhinin bütün üsulları müəyyən mədəniyyət 

çərçivəsində fərqləndirilə bilinir, bu həmin mədəniyyətin daşıyıcısının nəzarəti 

altındadır.  

Metafora nəzəriyyəsi sahəsində həm xaricdə, həm də ölkə daxilində olan dil nəzə-

riyyəçilərinin fundamental tədqiqat işləri təşkil edir: A.N. Baranova, D.Bikertan, V.N. 

Teliya, C. Lakoff, P.S. Morqan, S.Abdullayev və b. 

Aristotelin tərifinə görə, ― Metafora mənası dəyişilmiş sözün növdən şəkilə, 

şəkildən növə, yaxud şəkildən şəkilə və ya anologiya üzrə keçirilməsidir‖. 

Aristotelin metaforaya verdiyi tərifi belə ümumiləşdirmək olar: metafora – dil 

qaydasının pozulmasıdır, lakin bu pozulma əşyaların qohumluq əlaqələrinin dərkini 

aktuallaşdırır. Aristotelə görə metafora nəsə bir sözlə bildirilən şeydir. Aristotel 

metaforanı əhatəsindən kənar, mikro-makro kontekstdən kənar ayrıca götürülmüş söz 

kimi nəzərdən keçirir, yəni metafora başqa yerə aid olan sözün köçürülməsidir. 

Aristoteldən sonra qədim müəlliflərin çoxu metaforanın yalnız poetik nitqə 

mənsub olduğunu, gündəlik nitqdə, adi kommunikasiyada işlədilmədiyi fikrində 

olmuşdur. M. Siseronun fikrincə, metafora, birincisi, leksik çatışmazlıqlar nəticəsində, 
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yəni kommunikasiyanın praktik tələbatlarından yaranır. Bu halda metafora dilin lüğət 

tərkibinin kifayət qədər olmamasını kompensasiya edir. Belə metaforalar ―zəruri‖ 

adlandırılmışdı və onlar leksikalaşmağa meyillidirlər. İkincisi, M.Sisero hesab edir ki, 

metafora dilin bəzəyi kimi yaranır.  Metafora dekorativ funkisayanı yerinə yetirən söz və 

ya hadisəni bildirən söz olduqda, onun köməkliyi ilə fikir daha dəqiq, ―canlı‖, ifadəli və 

qısa ifadə olunur.  

M.Kvintilian özünün ―Natiqlərin təhsili‖ kitabında metaforaların yaranmasının 

üçüncü motivini verir: nalayiq sözlərdən qaçmaq. Bununlada metafora qadağa 

funksiyasını yerinə yetirir.   

O, metaforanı ən vacib və ən gözəl məcaz adlandırır. Məcaz nitqin gözəlliyi üçün 

ilkin, təbii mənasından başqa mənaya köçürülmüş ifadədir və ya qrammatistlərin daha 

çox işlətdiyi kimi, ifadənin həqiqi olduğu yerdən onun həqiqi olmadığı yerə 

keçirilməsidir. Məcaz sözün və ya nitqin öz mənasından başqa mənaya tam düşünülmüş 

dəişməsidir. Mənanın keçirilməsinin məqsədi nitqin bəzədilməsidir. Bu bəzəmə adicə 

naxış deil, o, emotiv və koqnitiv funksiya yerinə yetirir.  

Müxtəlif dövrlərdə koqnitiv metaforaya münasibət birmənalı olmamışdır. Hesab 

edilir ki, metafora ümumi təsəvvürü dağıdır, yuyur, çünki o, təxəyyüldə haqqında söhbət 

gedənə aidiyyatı olmayan mənzərələr doğurur, yəni metaforada iddialılıq var və o, 

bənzətmə nəticəsində yaranr. 

Xarici tədqiqatçılar gündəlik tətbiqdə metaforalardan istifadə tezliyini nəzərə 

almağı təklif edirlər. Onlar metaforanın üç əsas növünü fərqləndirirlər: parlaq (kühne) 

oturuşmuş (etablierte), leksikallaşmış (lexikalisierte). 

Əgər aşağıdakı əlamətlər metaforalarda varsa, bu halda söhbət parlaq 

metaforalardan gedə bilər: poetik mətnlərdə istifadə, yenilik, obrazlılıq, qeyri-adi təsir. 

Belə metaforalar əsasən yalnız kontekstdə tanınır. Belə metaforanı işlədən resipiyent 

onu tam adekvat qavraya bilmir, çünki metaforanın adekvat qavranılması üçün onun 

əhatəsi çox vaxt mühüm rol oynayır. 

Oturuşmuş metaforalar daha çox işgüzar səciyyəli mətnlərdə işlədilir, onlara 

mətbuatda, müxtəlif xüsusi mətnlərdə rast gəlmək olur.Bu kimi metaforalar birinci növ 

kimi qeyri-adi və parlaq təsir etmir, onlardan daha az obrazlılığa və yeniliyə malikdirlər, 

amma bu kimi metaforaların qavranılması üçün yenə də kontekstin olması lazımdır. 

Leksikallaşmış və ya sönükləşmiş metaforalar gündəlik nitqdə də, xüsusi ədəbiy-

yatda da, mətbuatda da istifadə olunur.Onlar ilk iki növə xas parlaqlıq və obrazlılığa ma-

lik deyillər, onlar metaforanı qavrayanda güclü təəssürat oyatmır, ona güclü təsir etmir. 

Sönükləşmiş metaforlara yenilik əlaməti xas deyil. Bu kimi metaforların işlədilməsi 

kontekst bağlılığını tələb etmir. 

Müasir linqvistlərin çoxu kateqoriyalaşdırmada qeyri – klassik yanaşmaya 

üstünlük verir. Ə.Abdullayev, məsələn, müxtəlif eksperimental modellərin köməkliyi ilə 

göstərdiki, kateqoriyada üzvlük dərəcəsi psixoloji əsaslandırılmış anlayışdır. O, ―suni‖ 

və ―təbii‖ kateqoriyaları fərqləndirir. Suni kateqoriyalar əsasən texniki və ya elmi 

təbiətli olur, təbii kateqoriyalar insan təcrübəsinin bütün sahələrinə nüfuz edirlər. Onlar 

həmin dildə danışanın şüurunda təbii şəkildə möhkəmlənirlər.  n 

C.Lakoff və M.Conson metafora kansepsiyalarını aşağıdakı tiplər üzrə qruplaşdı-

rırlar: struktur metaforaları, oriyentasiya (səmt) metaforaları, ontoloji metaforalar, ―rabi-
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tə kanalı/informasiyanın ötürülməsi‖ metaforası,  ―kostruksiyalaşdırma‖ metaforası, 

―konteyner‖ metafora.  

Ontoloji metafora hadisənin adlandırılması üsulu, onun kəmiyyət və keyfiyyət 

xarakteristikası və s. Ontoloji metaforadan biz hadisənin, hərəkətin, məşquliyyətin və 

vəziyyətin dərk edilməsi üçün istifadə edirik. Bu qrupun metaforaları real vəziyyətləri 

obrazlı modelləşdirir.  

Oriyentasiya metaforalarında bütöv bir anlayışlar sistemi başqa buna bənzər 

sistemin timsalında təşkilatlanır. Bu kimi anlayışların çoxu ―yuxarı-aşağı‖, ―daxildə-

xaricdə‖, ―dərin-dayaz‖, ―mərkəz-kənar‖ tipli məkan oriyentasiyaları (səmtləri) ilə 

bağlıdır. Bu kimi qarşılaşdırmaları, C.Lakoffun fikrincə, bədənimizin müəyyən 

keyfiyyətlərə malik olması və bizi əhatə edən fiziki aləmdə müəyyən tərzdə fəaliyyət 

göstərməsindən irəli gəlir.  

Səmt metaforaları fiziki və mədəni təcrübədən irəli gəlir: onlar təsadüfən 

işlədilmir. Metafora bu və ya digər anlayışın dərk edilməsi vəsaiti kimi yalnız onun 

empirik mənimsənilməsinə səbəb kimi çıxış edə bilər. Bizim fiziki və mədəni 

təcrübəmiz səmt metaforaları üçün xeyli əsas verə bilər. Bütövlükdə dəyərlərə 

üstünlükverim indeksi qismən fərdin içində yaşadığı submədəniyyətlə, qismən isə onun 

fərdi qiymətləndirmələri və üstünlükverimləri ilə müəyyənləşir. Sosial qruplar kimi, 

ayrı-ayrı insanlar da öz üstünlükverimlər sistemləri və onlar üçün nəyin yaxşı və ya 

nəyin ləyaqətli olmasını aşkarlamaq üsulları ilə fərqlənirlər.  
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РЕЗЮМЕ 

ДИЛБАР ОРУДЖОВА 

МЕТАФОРИЗАЦИЯ  КУЛЬТУРНЫХ  СТРУКТУР В  ЯЗЫКЕ 

Зарождение метафоры само по себе связано с имеющимися и относящимися 

к языку концептуальными системами носителей языка, с их стандартными 

представлениями о человечестве. В области теории метафоры большое место 

занимают фундаментальные исследовательские труды как зарубежных, так и 
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отечественных теоретиков языка: А.Н.Байрамова,  Д.Бикертон, В.Н.Телия, 

Дж.Лакофф, П.С.Морган, С.Абдуллаев и др. 

Метафора является нарушением правил языка, однако это нарушение  

повышает актуальность восприятия родственных связей предметов. 

Ключевые слова: метафора, лингвистический процесс, лексикализация, 

концептуальная метафора.  

 

SUMMARY 

DILBAR ORUJOVA 

METAPHORIZATION OF CULTURAL STRUCTURES IN LANGUAGE 

The origin of metaphor itself is connected with the existing and language-related 

conceptual systems of native speakers, with their standard ideas about humanity. In the 

field of the theory of metaphor, the fundamental research works of both foreign and 

domestic language theorists occupy a large place: A.N.Bayramova, D.Bickerton, 

V.N.Telia, J.Lackoff, P.S.Morgan, S.Abdullayev  and etc. 

Metaphor is a violation of the  language rules, but this violation increases the 

relevance of the perception of the relatives of objects. 

Key words: metaphor, lingual process, lexicalization, conceptual metaphor  

 

 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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ĠNGĠLĠS  DĠLĠNĠN  TƏDRĠSĠNDƏ  ORĠJĠNAL MATERĠALLARDAN  

ĠSTĠFADƏ 

 

Məqalədə ingilis dilinin öyrənilməsində autentik (orijinal) materiallardan istifadə 

metodikası araĢdırılır və orijinal materiallardan istifadənin üstünlüyü sadalanır və 

qiymətləndirilir. Burada müxtəlif alimlərin fikirləri də verilmiĢdir. 

 Məqalədə qeyd edilmiĢdir ki, ingilis dilinin öyrənilməsi üçün orijinal, köhnəlməmiĢ 

materialların istifadəsi çox böyük effektiv əhəmiyyətə malikdir. 

Açar sözlər: autentik (orijinal) materiallar, ünsiyyət vasitələri, təbii mühit, ingilis 

dili, tədris prosesi, informasiya, dil daĢıyıcıları. 

 

İngilis dilinin tədrisi prоsesində, kоmmunikativ metоdika bir qayda оlaraq, 

öyrənilən dilin dərk edilməsi baхımından kоmmunikativ оyunlarda tətbiq edilir. Bu 

baхımdan kоmmunikativ оyunların başlıca məqsədi, qarşıya qоyulmuş kоmmunikativ 

tapşırığın və ya prоblemin həlli prоsesində хarici dildə münasibətə, danışığa nail 

оlmaqdır. Bu оyunlar təbii şəkildə yaranmış prоsesdə, rəngarəng əyani vəsaitlərdən, dil 

materiallarından, danışıq situasiyalarından geniş şəkildə istifadə etməyə imkan yaradır. 

Metоdik nöqteyi nəzərdən, kоmmunikativ оyunlar, təlim dili kоmmunikasiyası 

fəaliyyətini özündə birləşdirən tapşırıqları əhatə edir. Kоmmunikativ tapşırıq, оyunçular 

arasında qarşılıqlı danışıq prоsesində yaranmış fikir və infоrmasiya mübadiləsidir.  

―Autentik materiallar‖ anlayışı xarici dillərin öyrənilməsi metodikasında nisbətən 

son zamanlarda ortaya çıxmışdır. Müasir  daxili və xarici metodikalarda ―autentik 

materiallar‖ termini praktiki olaraq tamamilə ―orijinal materiallar‖ terminini əvəz 

etmişdir. 

İngilis dilinin öyrənilməsinin tədris metodlarında audentliyi şərh etmək üçün bir 

sıra yanaşmalar mövcuddur, lakin ənənəvi şərh aşağıdakı kimi qəbul edilir: anadili 

tərəfindən yaradılmış və tədris prosesində tətbiq olunan materiallar ana dili mühitindən 

kənarda ingilis dilini öyrənmək üçün kommunikativ yanaşmaya yönəlmişdir 1.  

Autentik materiallar aşağıdakı kimi təsnifatlaşdırılmışdır: 

- autentik (original) yazı materialları – proqramlar, telefon soraq kitabçası, kitablar, 

komikslər, mahnı mətnləri, qazet məqalələri, qeydlər, turistlər üçün broşuralar, çeklər, 

biletlər və s. 

- autentik (original) audiomateriallar – radio vasitəsilə reklamlar və yayımlar, 

audiokitablar, mahnılar və s. 

- autentik (original) audiovizual materiallar- televiziya reklamları, teleşou, kliplər, bədii 

və sənədli filmlər, cizgi filmləri, xəbərlər proqramı və s. 
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- autentik (original) vizual materiallar – rəsmlər, slaydlar, markalar, ilyustrasiyalar, yol 

nişanları, fotoşəkillər, poçt kartoçkası, etiketlər və s. 

- reallıqlar (əşyalar) - sikkələr, nağd pul, maskalar, oyuncaqlar və s. 

Təlim alətləri kimi original materialların üstünlüyünü qiymətləndirmək çətindir. 

Metodiki ədəbiyyatın çoxsaylı müəllifləri (Milrud R.P., Nosonoviç Y.V., Joqlina Q.Q. 

və b.) öz əsərlərində bu üstünlükləri sübut etmişlər: 

1.Autentik (orijinal) materiallarda dil  real ünsiyyət vasitəsidir, o, real mövcud olan 

linqvistik reallığını əks etdirir, təbii mühitdə ünsiyyət vasitəsi kimi dilin fəaliyyətinin 

xüsusiyyətlərini açır. 

2. Autentik (orijinal) materialların istifadəsi ingilis dilin məxsus gerçəkliyin təhrifi 

riskini azaldır, ona görə ki, bu materiallar – öyrənilən ingilis dilinin doğma ölkəsində 

olan  müasir sivilizasiyasının sübutudur, onlar ingilis mədəniyyətinin bütün məlumat 

bazasını, yəni ideyasını, mentalitetini, mülahizələrini əks etdirir. 

3.Autentik materiallarda olan informasiya doğma olmayan dil mühitində, bu sahədə 

didaktik yönümün olmaması səbəbindən daha yüksək səviyyəli nüfuza malik olacaq. Bu 

materialların təbiiliyi böyük idrak aktivliyi inkişaf etdirir, adət edilmiş tədris materialları 

isə dərsdən kənarda nadir hallarda rast gələn uydurma situasiya üzərində qurulur, bu isə 

tələbələr də əsasları aşağı salır və təqdim olunan məlumatların dəqiqliyini təhrif edir, 

gələcəkdə isə bütün bunlar ―real həyatdan‖ materialların anlanılmasını çətinləşdirə bilər 

2. 

Autentik materialların çoxsaylı  məziyyətlərinə baxmayaraq onların istifadəsi ilə 

bağlı vahid bir fikir yoxdur. Yeluxina N.V. və Nosonoviç Y.V. və başqa müəlliflər 

orijinal materialların  öyrənmə vasitəsi kimi istifadəsini  çətinləşdirən bir sıra şərtlər irəli 

sürürlər:    

1) dərs çərçivəsində çətin mənimsənilən artıq miqdarda müxtəlif şifahi, vizual, səs 

informasiyaların istifadəsi; 

2) leksik mövzulu konkret məşğələdə materialın mənimsənilməsini çətinləşdirən tematik 

müxtəliflik 3. 

Bu çətinlikləri nəzərə alaraq bir qrup müəlliflər qeyri tədris məqsədləri üçün 

yaradılan autentik materialın autentliyini pozmamaq və autentik tədris məqsədi üçün 

təhsil istehsalatının bütün parametrlərini nəzərə almaq şərtilə müəyyən metodiki 

işlənməsini ehtimal edirlər. 

Müzakirə və mübahisə üçün mərkəzi problem tədris prosesinin əsas zənciri kimi  

mətnin həqiqiliyidir. İngilis dilinin öyrənilməsi üçün orijinal, köhnəlməmiş mətnlərin 

istifadəsi aşağıdakı üstünlüklərə malikdir: 

1.İşlənilmiş və ya sadələşdirilmiş tədris materialları xüsusi ünsiyyət vahidi olan mətnin 

xarakterik əlamətlərindən məhrumdur, onlar müəllif individuallığını, milli çalarını 

itirmişlər. 

2. Təhsil alanın ―real həyatda‖ rast gəldiyi mətnlərin başa düşülməsinə keçidi qeyri-təbii 

və ya sadələşdirilmiş mətnlər çətinləşdirər. 

3. Autentik mətnlər – öyrənilən ingilis dilinin tədrisində  onun ölkəsinin mədəniyyəti ilə 

tanışlıq üçün effektiv vasitədir.   
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4. Autentik mətnlər  üslub və tematika üzrə daha müxtəlifdir, təhsil alanlarda onlar üzrə 

iş maraq doğurur. 

5. Autentik mətnlər ingilis dilinin formada fəaliyyətini onu daşıyanlarda olduğu kimi və 

təbii sosial kontekstdə izah edir 4. 

Təhsil məqsədləri üçün mətnin xüsusi tərtibatı kimi mətnin autentliyini pozmayan 

metodiki işləmə də yol verilir. Bütün bunları bir fikrə gətirmək olar: autentlilik və 

mətnin metodiki işlənməsi biri-birini istisna edən anlayışdır5. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər mətn tipi hansısa real mövcud olan mətnin 

bənzəridirsə (məktub, reklam, təlimat, məqalə və s.) o zaman  təhsil alan tərəfindən 

material təbii qəbul ediləcək. Mətn materiallarının məzmununun, strukturunun və 

tərtibinin autentliyi tələbələrdə motivasiyanı yüksəldir və onları ingilis dili 

məşğələlərində daha effektiv dil mühitinə qapılmağa yönəldir. 

Çox vaxt autentik materialların siyahısına birdəfəlik gündəlik materialları daxil 

edirlər – elanlar, afişalar, teatr proqramları, anketlər, yol biletləri, sxemlər, etiketlər, 

planlar, xəritələr, menyu, turizm, istirahət, alış-veriş, kirayə və s. broşuralar. Onlar 

müəllimə  qeyri-rəsmi yolla – dil daşıyıcıları ilə şəxsi əlaqən, məktublaşma vasitəsilə və 

ya turizm sayəsində daxil ola bilər. 

Bu materialların spesifikliyi ondan ibarətdir ki, onlar real, ―canlı‖ insanlarla və 

əşyalarla ünsiyyəti göstərirlər, demək olar ki, orijinal, təbii ünsiyyəti stimullaşdırırlar: 

təhsil alanlar sanki özləri bu hadisələri yaşayır, müəyyən rollara girirlər, tədris mərkəzi 

və peşə seçimi, alış-veriş, menyu və ekskursiya seçilməsi problemlərini həll edirlər, 

özlərinin  idrak maraqlarını təmin edirlər. 

Yuxarıdakıları ümumiləşdirərək qeyd etmək lazımdır ki, ancaq ingilis dili 

daşıyıcılarının həyatından götürülən və ya ingilis mentalitetinin, mədəniyyətinin 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla tərtib edilmiş  materialları   məşğələlərdə istifadə 

etməklə təbii ingilis dilinin effektiv öyrənilməsi mümkündür.       
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РЕЗЮМЕ 

                                             ЛЕЙЛА ЗЕЙНАЛОВА  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОРИГИНАЛЬНОГО  МАТЕРИАЛА 

В  ОБУЧЕНИИ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА 

В статье исследована методика использования аутентических 

(оригинальных) материалов в обучении английскому языку, а также перечислены 

и оценены преимущества  оригинальных материалов. Здесь также приводятся 

мнения различных авторов. 

Отмечено, что для изучения английского языка использование оригиналь-

ных, не устаревших материалов имеет большое эффективное значение. 

Ключевые слова: аутентические (оригинальные) материалы, средства 

общения, естественная среда, английский язык, процесс обучения, информация, 

носители языка. 

 

SUMMARY 

LEYLA ZEYNALOVA  

USAGE OF AUTHENTIC  MATERIALS IN THE ENGLISH 

LANGUAGE TEACHING 

         In the article the methods of usage of authentic materials in the English language 

learning are investigated and the advantage of authentic materials usage are valued and 

listed. 

         In the article it was noted that, for the studying of English language it is very 

effective to use authentic materials. 

 Key words: authentic(original) materials, the methods of communications, natural 

environment, English language, educational process, information, language-bearers. 
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DĠLĠN ÜMUMĠġLƏK LEKSĠKASI ĠLƏ COĞRAFI TERMĠNLƏRĠN 

QARġILIQLI ƏLAQƏSĠ 

 

Məqalədə ümumi söz və coğrafi terminlərin bənzər və fərqli keyfiyyətləri və 

qarĢılıqlı əlaqələri müzakirə olunur. Ayrı-ayrı terminlərin ümumiĢlək sözlərə 

çevrilməsinin əsas səbəblərindən biri istifadə müddətində  xüsusi mənanın tədricən adi 

mənaya çevrilməsidir. Müxtəlif dillərdə terminoloji sisteminin müĢahidəsi və təhlili 

göstərir ki, bütün terminoloji sahələrdə geniĢ yayılmıĢ sözlərin terminologlaĢması 

nəticəsində yaranan bir çox terminoloji vahid mövcuddur. Ümumi bir leksik vahid 

terminoloji funksiyanı yerinə yetirərkən lüğətlərdə yer tutur bir dövr sayılmağa baĢlayır. 

Məqalənin tərtib olunması zamanı biz bir neçə elmi qaydanı və coğrafi terminlərin 

lüğətlərini istifadə etmiĢik.  

Açar sözlər: termin, coğrafiya, leksika, ümumiĢlək söz, lüğət 

 

Terminoloji leksika ilə ümumi dilin leksikası arasında keçilməz sədd qoymaq 

olmaz. Xüsusi terminologiya həmişə ümumi dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi üçün 

bir mənbə olmuşdur. Terminoloji sistemdən ümumi dilə terminlərin keçməsində 

mətbuat, radio, televiziya, elmi-kütləvi əsərlərin böyük rolu olmuşdur. Ayrı-ayrı 

terminlərin ümumişlək sözlər halına düşməsinin səbəblərindən biri onlardakı xüsusi 

mənanın işlənmə prosesində tədricən ümumiləşməsidir. Digər tərəfdən, terminin 

ümumişlək leksikaya daxil olmasına təsir edən əsas amil ifadə edilən predmet və 

hadisənin aktuallığıdır.  

Terminlərin böyük bir qismi ümumi leksikaya adlar şəklində keçir. Bu adlardan 

bəziləri əvvəllər məlum olmamış, yaxud məlum olsa da, bir o qədər əhəmiyyət kəsb 

etməmiş predmet və hadisələrə aiddir. Belə terminlərin ümumi dilə keçməsi yeni 

sözlərin meydana gəlməsinə bərabərdir. Terminlərin bir qismi isə ümumi dilə mövcud 

olan sözlər, yaxud terminlərin sinonimləri kimi daxil olur.   

Ümumişlək leksik vahid kimi dildə mövcud olan sözlər bu və ya digər məqamlar-

da termin səciyyəsi qazanaraq, hər hansı bir sahənin terminoloji sisteminə daxil olursa, 

bu, dilçilikdə terminləşmə hesab edilir. Müxtəlif dillərin terminoloji sisteminin müşahi-

dəsi və təhlili göstərir ki, bütün terminoloji sahələrdə ümumişlək sözlərin terminləşməsi 

nəticəsində yaranmış çoxlu sayda terminoloji vahidlər mövcuddur. Bu proses dilin ayrı-

ayrı sahə terminologiyasının, o cümlədən, coğrafiya terminologiyasının zənginləşmə 

mənbələrindən biri kimi daimi şəkildə özünü göstərən dil hadisəsidir. ―Dilin lüğət 

tərkibinə daxil olan ümumi leksik vahidlərə onların adlandırdığı və hamının başa 

düşdüyü, hər gün rastlaşdığı anlayışlar arasındakı əlaqə bu və ya digər dərəcədə ümumi 

səciyyə daşıyır. Bu əlaqə dilin mövcud olduğu min illər ərzində, uzun bir tarixi dövrdə 
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formalaşmış və dil daşıyıcıları adlandırılanlar arasındakı əlaqəni həmin dili bilmə səviy-

yəsinə uyğun şəkildə mənimsəyərək bu anlayış və ad arasındakı məntiqi əlaqə və 

bağlılığın ümumi anlaşıqlı şəklə düşməsinə səbəb olmuşdur‖ (1,76). 

Ümumi sözlərin xüsusi leksik fonda və ya əksinə keçməsini dilin müxtəlif 

yaruslarında müşahidə edə bilərik. Bu hadisə müxtəlif sahələrin bir-biri ilə qarşılıqlı 

şəkildə əlaqəsi də dilin zənginləşməsinə xidmət göstərən əsas meyar kimi götürülür. 

Ümumi leksikadan terminoloji leksikaya keçid zamanı müəyyən semantik dəyişmələr də 

özünü biruzə verir. Ümumi və xüsusi leksik fond arasında ümumi cəhətlər olsa da 

müxtəlif semantik xüsusiyyətlər də müşahidə edilir. Yəni, ümumişlək leksik fondda olan 

sözlər müəyyən xüsusiyyətlərinə görə terminoloji məna qazanır və beləliklə də 

terminləşərək terminoloji lüğətdə yer alırlar. Məhz elə buna görə də biz məqaləmizdə 

ümumi leksik vahidlərin coğrafiya terminləri lüğətlərində əks olunmağı  məsələsinə də 

toxunmağı lazım bilirik.  

Ümumişlək leksikanın terminləşmə prosesini İ.Qasımov çox dəqiqliklə ifadə 

etmişdir. ―…ümumi ad funksiyası daşıyan bir çox dil elementləri müəyyən mühitdən 

kənarda xüsusi funksiya qazanır və dilin xüsusi leksik qatına daxil ola bilir. Məsələn, 

müxtəlif canlıların adları (zoonimlər), bitki adları (fitonimlər), məişətlə bağlı olan bir 

çox anlayış adları(somatizmlər, qohumluq bildirən sözlər, yemək adları və s.) da 

ümumişlək mühitdən kənarda müəyyən sahə ilə məşğul olan mütəxəssislərin dilində 

xüsusi funksiya kəsb edərək xüsusi leksik qatın vahidinə çevrilir‖(1,85). 

Bu isə o deməkdir ki, dil daşıyıcılarının böyük qismi üçün dəniz, ayı, ciyər, bitki, 

günəĢ və s. kimi sözlər ümumişlək leksik fondun vahidləri kimi qəbul olunur. Halbuki, 

bu dil vahidləri coğrafiya, zoologiya, botanika, tibb, astronomiya elmləri üçün termin 

səciyyəsi daşıyır.  

Ümumiyyətlə, dildə terminin, yoxsa ümumişlək sözün daha əvvəl yaranması uzun 

illər mübahisə obyekti olaraq qalmışdır. Bu məsələ həmişə bu sahənin alimləri arasında 

mübahisələrə, elmi polemikalara səbəb olmuşdur. Alimlərin böyük bir qismi sözün öncə 

dildə ümumi leksik vahid kimi var olmasını, sonra termin leksikasına keçdiyini qeyd 

edirlər. Müəyyən bir qisim alimlər isə sözün hər hansı bir dilə termin kimi daxil olub, 

sonra ümumişləklik qazanması ideyasını irəli sürürlər. Zənnimizcə, burada məsələyə 

müxtəlif prinsiplərdən baxmaq lazımdır. Məsələn, illərlə dilimizdə işlənmiş “göl, dəniz, 

arx, gilavar, xəzri və s‖ leksik vahidlər əsrlər boyu dilimizdə ümumişlək leksik vahid 

kimi işlənmişdir. Respublikamızda coğrafiya elmi fundamental surətdə formalaşandan 

və coğrafi terminlər müəyyənləşəndən sonra artıq bu sözlər ümumişlək leksika ilə 

bərabər terminologiyada da işlənməyə başlanmış, termin kimi formalaşmışdır. Lakin 

bununla belə, dilimizdə bir çox coğrafi terminlər var ki, onlar dilə sırf termin kimi daxil 

olmuş, sonra ümumişləklik qazanaraq dilin ümumi leksik fonduna daxil olmuşdur. 

Məsələn, “qlobal istiləĢmə” coğrafi termin kimi dilə daxil olmuş, müasir dövrdə bu 

termin artıq ümumişləklik xüsusiyyəti qazanmışdır. Bu haqda professor M. Qasımovun 

çox dəyərli fikirləri mövcuddur: ―Terminlə anlayışın genetik cəhətdən əlaqəsi haqqında 

iki əsas fikir, iki nöqteyi-nəzər vardır. Tədqiqatçılardan bir qrupu terminin anlayışdan 

əvvəl, digər qrupu isə əksinə, anlayışın termindən əvvəl gəldiyini qeyd edir. Əslində 

termin həm anlayışın yaranması vasitəsi, həm də onun ifadə formasıdır. Terminlə 

anlayış eyni vaxtda, bir-biri ilə sıx qarşılıqlı əlaqə şəraitində meydana gəlir. Terminlə 
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anlayış arasında hadisə və mahiyyət, forma və məzmun əlaqəsi mövcuddur‖(2,4). Bu isə 

o deməkdir ki, anlayış və onun dildə ifadəsi olan termin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə 

terminin bu və ya digər anlayışı adlandırmağı nəticəsində yaranır. Biri digərini 

tamamlayaraq ünsiyyət prosesində istifadə olunur. Bu isə bir daha onu göstərir ki,  

―Termin yalnız bir sahə ilə bağlı olan bir anlayışı ifadə etməklə bərabər, təkcə bir məna 

daşıyır; başqa mənada işləndikdə isə müəyyən sahənin termini olmaq hüququnu itirir. 

Belə vəziyyətdə həmin termin söz və ya başqa sahənin termini olur, ya da adi 

ümumişlək sözə çevrilə bilər‖(3,23).  

Hər hansı bir elmi dəqiq, fundamental surətdə öyrənmək, araşdırmaq üçün o elmdə 

işlənən terminologiyanı konkret şəkildə müəyyən etmək lazımdır. Termin hər hansı bir 

anlayışın sadəcə adını bildirmir, həm də onu dəqiqləşdirir, konkretləşdirir. Termin 

adlandırdığı məfhumu, anlayışı ona yaxın olan anlayış və məfhumlardan ayırır.  

Ümumişlək leksik fondda işlənən leksik vahidlər o zaman terminoloji funksiya 

daşıyıb termin kimi işlənməyə başlayır ki, terminoloji lüğətdə yer alsınlar. Terminoloji 

lüğətlər özləri ümumxalq bazası əsasında yaranırlar. Azərbaycan dilçiliyində terminoloji 

sistemin yaradıcılarından olan, terminologiya sahəsinin inkişafında əvəzsiz xidmətlər 

göstərmiş Bəkir Çobanzadə I Türkoloji Qurultaydakı çıxışında deyirdi: ―....terminoloji 

lüğətlərin hazırlanması üçün lüğət tərkibimizdə üç ümumi baza var. Birinci, ümumtürk 

bazası. Başqa məsələlərlə əlaqədar danışarkən türk dialektləri arasında mövcud fərqləri 

göstərsək də, bunu türk dialektlərinin qarşılıqlı münasibətlərini, onlar arasındakı fərqləri 

müəyyənləşdirmək üçün etmişdik, lakin bu fərqlərdən başqa, külli miqdarda material, 

iqtibas edilmiş cəhət və xüsusiyyətlərdə qalır ki, bunlar türk dialektləri arasında ümumi 

baza təşkil edir. Terminologiya tərtib edilərkən, bu baza nəzərə alınmalıdır. Bu 

ümumtürk söz bazasıdır‖(4,32).Göründüyü kimi, hələ keçən əsrin əvvəllərində 

B.Çobanzadə terminoloji leksikanın yaranmasında ümumtürk leksikasının böyük rolu 

olduğunu qeyd etmişdir və alimin fikri bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. 

Terminlərə aid söylənilən yuxarıdakı fikirlər leksikada  da özünəməxsus yerik ilə seçilən  

coğrafiya terminoloji sisteminə də aid edilə bilər. Bu sahə terminologiyası maraqlı 

xüsusiyyətləri və işləkliyi ilə seçilir. Öz səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə seçilən  coğrafiya 

terminlərini iki qrupa bölmək olar:  

1.Müəyyən qrup coğrafi terminlər ümumişlək leksikada uzun müddət işləndikdən sonra 

terminlik funksiyası daşımağa başlayırlar. Burada xalq və ya yerli coğrafiya terminləri 

böyük rol oynayır. Məsələn, leysan-qısamüddətli, böyük intensivliyə malik atmosfer 

yağıntısı; payız-yayla qış arasında qalan fəsil, ilin dörd fəslindən biri; külək- havanın 

yüksək təzyiq sahəsindən alçaq təzyiq sahəsinə doğru Yer səthi üzərində üfüqi 

yerdəyişməsi və s. 

2. Dilə yalnız coğrafi termin kimi daxil olub termin kimi də yalnız elmi üslubda 

işlənənlər. Məsələn, fraxt-nəqliyyatın müxtəlif növləri, xüsusilə dəniz və hava nəqliyyatı 

vasitəsilə yük, sərnişin daşımasına görə ödənilən yolxərci; emissiya-vulkan püskürməsi, 

zəlzələ kimi təbiət hadisələri zamanı enerjinin ətraf mühitə buraxılması; lava- vulkan 

püskürməsi zamanı kənara atılan maye və s.    

Bizim mövzumuz əsasən birinci qrupa aid olan terminlərdir. ―Coğrafiya elmi bu 

və ya digər landşaftı səciyyələndirdikdə yerli xalqın dilində olan terminlərdən istifadə 

edilir ki, belə terminlərə xalq və ya yerli coğrafiya terminləri deyilir‖(5,9). Hələ 1966- cı 
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ildə R. Yüzbaşov əsərində ―Elmə daxil edilməsi tövsiyə olunan terminlər‖ adı altında 17 

coğrafi söz vermişdir. ―qarnaq, calbuz, ciğ, girvə, körĢə, kürdik, sallama yağıĢ, qurd 

yağıĢı, Ģiləvar, gəz, kəp, iĢğın, cılğa, keĢ, sellik, boğum, yassan‖. Lakin 1972-ci ildə 

AMEA-nın Rəyasət Heyəti yanında Terminologiya Komitəsi tərəfindən hazırlanmış 

rusca-azərbaycanca ―Coğrafiya terminləri lüğəti‖ndə ―ağyel, quzey, yastan, güdri, körĢə, 

salbuz” kimi xalq arasında işlənmiş sözlər coğrafiya termini kimi lüğətə salınsa da, R. 

Yüzbaşovun təklif etdiyi digər terminlər lüğətdə yer almamışdır(5). Biz müxtəlif coğrafi 

terminlər lüğətlərini, o cümlədən 2016-cı ildə çap olunmuş ―Coğrafiya terminləri 

lüğəti‖ini nəzərdən keçirdik(6). Lüğətdə 4000 termin məqaləsi verilsə də, R. 

Yüzbaşovun təklif etdiyi terminlər burada da yer almamışdır. Bəhs etdiyimiz coğrafi 

terminlər lüğəti Azərbaycan dilçiliyində sayca 3-cü lüğət sayılır. İlk coğrafiya terminləri 

lüğəti 1923-cü ildə Qafur Rəşad Mirzəzadə tərəfindən hazırlanmış və  250 sözü əhatə 

etmişdir. İkinci belə lüğət 1957-ci ildə Azərbaycan EA Coğrafiya İnstitutunun kollektivi 

tərəfindən hazırlanmış və 650 sözdən ibarət olmuşdur. Bir məsələnin üzərinə də diqqət 

yönəltmək istərdik. Dilçilikdə Coğrafiya terminləri ilə bərabər coğrafi adlar lüğətləri də 

hazırlanmışdır. 1960-cı ildə Azərbaycan E A Coğrafiya Cəmiyyəti və Coğrafiya 

İnstitutu tərəfindən ―Azərbaycan SSR-in İzahlı Coğrafi adlar lüğəti‖ çapdan çıxmışdır. 

Burada yalnız xüsusi adların-toponimlərin, hidronimlərin oykonim və oronimlərin 

adlarının izahı verilmişdir.  

Diqqətimizi bir əsər üzərində də saxlamaq istərdik. R. Yüzbaşovun tərtib etdiyi 

lüğət ―Azərbaycan xalq coğrafiya terminləri‖ adlanır. Lüğətdə demək olar ki, verilmiş 

leksik vahidlərin çoxu Azərbaycan dilinin ümumişlək fondundan götürülmüşdür. R. 

Yüzbaşovun coğrafi termin kimi təqdim etdiyi dil vahidləri əsrlər boyu xalqın ümumi 

leksik fondunda işlənmişdir. Məsələn, ayaz, alaçalpo, arx, bərə, boran, bürkü, dan yeri, 

dərya, düzəngah, yağmur, küdrü, selbasar, xəzri, çiskin, Ģoran və s.‖ kimi leksik 

vahidləri ünsiyyət prosesində işlədən xalqın, sadə xalq kütləsinin əsrlər boyu nə 

coğrafiya elmindən, nə də termin anlayışından xəbəri olmuşdur. Lakin bu sözlər ümumi 

leksik fondda aktiv şəkildə işlənmişdir.   

Müstəqillik illərində terminoloji lüğətlərin hazırlanmasından söz açan S. Sadıqova 

coğrafiya terminləri lüğətindən bəhs etməmişdir. Yalnız coğrafi tədris lüğətlərindən 

bəhs edərkən yazmışdır: ―Tədris lüğətləri daha çox semantik prinsip əsasında qurulur. 

Bu prinsipə görə bir bilik sahəsi müxtəlif tematik qruplara ayrılır. Məsələn, coğrafiya 

elmində işlədilən terminlər bu prinsipə görə iki terminoloji yuva blokunda birləşə bilər: 

Birinci terminoloji yuva bloku: 1)təbii coğrafi obyektlər; 2)təbii coğrafi prosesləri. 

İkinci terminoloji yuva bloku: 1)süni coğrafi obyektlər; 2)süni coğrafi proseslər; 

3)coğrafi metod və üsullar; 4) coğrafi vasitə və xüsusiyyətlər; 5) coğrafi elmlər və 

sahələr; 6)coğrafi mütəxəssislərdir‖(7,325). Müstəqillik illərində Azərbaycan dilinin 

fundamental coğrafi terminlər lüğəti çap olunmamışdır. 

Müstəqillik illərində 2005-ci ildə Ş Həsənovun redaktəsi ilə ―Altıdilli ensiklopedik 

coğrafiya terminləri lüğəti‖ çap olunmuşdur. Bu kitabda 1415 termin məqaləsi yer 

almışdır.  

Terminlər ilk növbədə dilin leksik vahidləridir. Dil vahidləri içərisində sözlərin 

əlahiddə yeri vardır. Söz olmadan heç bir dil vahidini təsəvvür etmək mümkün deyil. 

Bütün dil vahidləri sözdən yaranır. Məsələn, söz birləşməsi, frazeoloji birləşmə, cümlə, 
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mətn, sözlə bərqərar olur. Söz, bildiyimiz kimi, səs kompleksinin və mənanın vəhdətin-

dən yaranır. Termin də həmçinin. Ona görə də söz və termin arasında oxşar cəhətlər 

həddindən artıq çoxdur. O cümlədən fərqli cəhətlər də müşahidə edilir. Tanınmış 

terminoloq M. Qasımov bu məsələ barədə yazırdı: ―Terminlər xüsusi sözlər deyil, xüsusi 

funksiya daşıyan sözlərdir. Sözün termin kimi daşıdığı xüsusi funksiya isə adlandırma 

funksiyasıdır...‖(8,374).  

Bəzən dilin ümumişlək leksikası ilə terminoloji leksikası arasında keçilməz sədd 

qoyulur. Lakin bu prinsip düzgün deyildir. Real faktlara müraciət etdikdə aydın olur ki, 

ümumi ədəbi dildəki sözlərə məxsus bəzi cəhətlər terminlər üçün xarakterikdir. Bu 

cəhətdən aşağıdakı fikirlər maraq doğurur: ―İstilah, ictimai cəhətdən götürüldükdə, 

başqa sözlərdən ayrılmaz. İstilah da ictimai istehsal nəticəsində məlum olan, əldə edilən 

hər hansı bir maddə, yaxud fikir və duyğunu ifadə edir ki, sözün də vəzifəsi budur. 

Lakin adi söz və istilah-termin arasında müəyyən cəhətlərdən ayrılıqlar da vardır‖(9,3). 

2016-cı ildə nəşr olunmuş coğrafiya terminləri lüğətində verilmiş leksik vahidlərin də 

böyük bir qismı məhz ümumişlək fonddan terminologiyaya keçərək terminoloji səciyyə 

kəsb  etmişlər. Məsələn, lüğətdə ada, dəniz, ağ yel, aran, aĢırım, ay, bataqlıq, bulaq, 

bulud, burulğan, çay, çöl, çaylaq, dağ, dalğa, daĢqın, dərə, əkinçilik, gecə, göl, gün, 

gündüz, günəĢ, hava, qıĢ, qum, payız, subasar, ulduz və s. leksik vahidlər əsrlər boyu 

xalqın leksikonunda ümumişlək söz kimi mövcud olmuşdur. Lakin bu gün ümumişlək 

leksik fondla bərabər termin kimi də fəaliyyət göstərirlər. Bütün bunlarla yanaşı 

terminlər və ümumişlək sözlər arasında müəyyən fərqlər özünü göstərir.  

M. Qasımov terminləri aşağıdakı cəhətlərə görə ümumişlək sözlərdən fərqləndirmişdir: 

1.    Termin təkmənalılığa daha çox meyli ilə fərqlənir. 

2. Termin dəqiqdir, nominativ funksiya daşıyır, emosionallığa və ekspressivliyə malik 

deyildir 

3.   Termin üslubi cəhətdən neytraldır. 

4. Termin terminologiyanın müəyyən sahəsində bir neçə dildə, hətta beynəlxalq 

miqyasda vahid şəkildə işlənə bilir. 

5. Termin sistemləşdirici xassəyə malikdir(8,379).  

Deməli, dilin terminoloji qatı ilə ümumişlək leksikası arasında həm oxşar, həm də fərqli 

cəhətlər mövcuddur.Bu baxımdan dilimizdəki terminləri, o cümlədən coğrafi terminləri 

iki qismə bölə bilərik:  

1. Həm ümumişlək fondda , həm də terminoloji leksikada işlənən dil vahidləri. Məsələn: 

ada, yağıĢ, çay, küdrü, aran, düzəngah, dərə, aĢırım və s. 

2. Dilə yalnız coğrafi termin kimi daxil olub, termin kimi də işlənməyə davam edən dil 

vahidləri. Məsələn, hidroqrafiya(su obyektlərini öyrənən elm sahəsi), noosfer (biosferin 

təkamülünün insan düşüncəsi, ağlı və fəaliyyətinin əsas rol oynadığı müasir 

mərhələləri); tekstur ( dağ süxurlarının quruluşu, yatımı, onların ayrı-ayrı hissələrinin 

tərkib xüsusiyyətləri); troposfer( atmosferin yer səthinə qovuşan və onun təsiri altında 

olan ən alt qatı.). İkinci qismə daxil olan coğrafi terminlər əsasən alınma terminlərdir.  

Terminoloji sistem, o cümlədən coğrafi terminologiya həmişə alınma terminlərlə 

zəngin olmuşdur. Bu proses Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra da davam etmiş-

dir. Coğrafiya elmində ümumişlək leksik vahidlərin terminləşməsindən başqa alınma 

terminlərdən də istifadə olunur. Dünyanın qlobal elmlərindən olan coğrafiya elmində 
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alınma terminlərin olması labüddür. Əslində hər bir elm sahəsində alınma terminlərin ol-

ması dillər arasında qarşılıqlı əlaqələrin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu əlaqələr nəticə-

sində dillər arasında beynəlxalq əlaqələr genişlənir, terminologiya millilikdən xaric olur 

və burada alınma səciyyəvi beynəlxalq statuslu coğrafi terminlərin sayı çoxalır.  
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РЕЗЮМЕ 

СЕВДА РУСТАМОВА  

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ ЯЗЫКА И 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

В статье рассматриваются схожие и различные качества и взаимосвязь 

общеупотребительной лексики и географических терминов. Одной из причин 

превращения отдельных терминов в общеупотребительные слова является 

постепенное обобщение особого значения этих слов в процессе использования. 

Наблюдение и анализ терминологической системы различных языков показывает, 

что во всех терминологических областях имеется много терминологических 

единиц, образовавшихся в результате терминологизации общеупотребительных 

слов. Общеупотребительная лексическая единица начинает считаться термином в 

то время, когда, нося терминологическую функцию, занимает место в словарях. 

При составлении статьи мы использовали несколько научных источников и  

словарей географических терминов. 

Ключевые слова: термин, география, лексика, общеупотребительный, 

словарь 

 

SUMMARY 

SEVDA RUSTAMOVA  

THE RELATIONSHIP BETWEEN GENERAL LEXICON OF LANGUAGE AND 

GEOGRAPHICAL TERMS 

Article demonstrates similar and different aspects beside relationship between 

general lexicon and geografhical terms. The observation and analysis of terminological 
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system of different languages shows that the majority of terms were emerged by general 

lexicon. When words in general lexicon begin to take place in vocabularies. They 

became to be regarde as terms. 

We have utilized a lot of scientific resources and vocabularies about geographical 

terms while writing this article 

Key words: terms, geography, lexicon, general, vocabulaires 
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XIX ƏSRĠN SONU XX ƏSRĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ NAXÇIVANDA 

ETNODEMOQRAFĠK PROSESLƏR 

 

Azərbaycanın XIX-XX  əsrlər tarixi  öz zənginliyi  ilə  yanaĢı  həm  də  kifayət  

qədər tarixi-siyasi  proseslərin  qarıĢıq  bir  dövrünə  təsadüf  edir. Bəhs  olunan  

dövrdə  Naxçıvan  bölgəsinin  ayrıca  öyrənilməsi  əhali  problemləri  baxımından  öz  

vacibliyi  və aktuallığı  ilə  də seçilir. Tarixi  faktdır ki, Naxçıvan  bölgəsi  Azərbaycanın  

etnik  yekcins  bölgələrindən  biridir. Əhali  ilə  bağlı  olan  problemlərin  tədqiqinin  ali  

məqsədi  onun  inkiĢaf  qanunauyğunluğunu  araĢdırmaq, cəmiyyətin  mənafeyinə  

uyğun  Ģəkildə  istiqamətləndirməkdir. Tədqiqat  iĢində  qarĢıya  qoyulan  əsas  məqsəd  

əhalinin  etnodemoqrafik  vəziyyətini  izləmək, artma  və  azalma  dinamikasına  təsir  

göstərən  əsas  səbəbləri  öyrənməkdir. 

Təbii ki,  müxtəlif  tarixi dövrlərdə bu cür vəziyyətə təsir göstərən amillər  fərqli  

olmuĢdur.   

         Məqalədə  geniĢ  Ģəkildə  faktlara  söykənərək  göstərilir ki, Rus Çarizminin  

bütövlükdə Cənubi  Qafqaz  ərazisində  etnik  nisbəti  ermənilərin  xeyrinə  dəyiĢdirmək  

siyasəti  heç  cürə  baĢ  tutmurdu. 

        Yalnız  XX əsrin  əvvəllərində  Naxçıvan  bölgəsində  demoqrafik  vəziyyətin  

dəyiĢməsi, əhalinin  say  tərkibində  artma-azalma  tez-tez  müĢahidə  olunurdu. Bunun  

da  səbəbi  XIX  əsrin  əvvəllərindən  baĢlanan  köçürmələrin, məqsədli  miqrasiyaların,  

XX  əsrin  əvvəllərindən  baĢlanan  birləĢmiĢ  bolĢevik-daĢnakların  xalqımıza  qarĢı  

törətdiyi  soyqırımların  nəticəsi  idi. 

        Açar sözlər: Naxçıvan, etnodemoqrafiya, proses, bölgə, əsr.  

 

Demoqrafiya siyasəti əhalinin həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət tərkibinin cəmiy-

yətin tələbinə uyğun olması məqsədinə xidmət edir. Səmərəli demoqrafiya siyasəti bu 

siyasətin elmi əsasını təşkil edən tədqiqatlarda iqtisadi, sosial və demoqrafik hadisə və 

prosesləri səciyyələndirən statistik rəqəmlərə də diqqətlə yanaşmağı tələb edir. Xüsusilə, 

elmi proqnozların praktik əhəmiyyətinin artdığı müasir dövrdə bu daha mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir.  

Əhali ilə bağlı olan problemlərin tədqiqinin ali məqsədi onun inkişaf qanunauy-

ğunluqlarını aşkar etməklə, bu inkişafa planlı və məqsədyönlü qaydada, cəmiyyətin 

mənafeyinə uyğun şəkildə təsir etməkdir [14, s. 17]. Demoqrafik proseslərin idarə olun-

masında demoqrafiya siyasəti əhəmiyyətli rol oynayır. 
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Məlumdur ki, Azərbaycanda da əhali arasında olan doğum, ölüm və təbii artım kimi 

demoqrafik göstəricilər müxtəlif amillərin qarşılıqlı təsiri prosesində formalaşır. Bu 

göstəricilər, həmçinin digər demoqrafik amillərin dəyişməsindən asılı olaraq müxtəlif 

tarixi dövrlərdə, ictimai, siyasi, sosial-iqtisadi şəraitdə müxtəlif qiymətlərə malik 

olmuşdur. Əhalinin doğumu, ölümü və təbii artımı haqqında ilkin məlumatlar regionun 

Rusiya tərəfindən işğalından sonrakı dövrlərə aiddir. 

1900-1920-ci illərdə əhali artımının Naxçıvan bölgəsi üzrə nisbi qiyməti 20-30% 

olmuşdur. Bunun əsas səbəbi ermənilərin bölgədə kütləvi şəkildə soyqırım siyasəti 

həyata keçirməsi ilə bağlı idi. Yalnız XX yüzilin 20-ci illərində doğum səviyyəsi 

yenidən yüksəlmişdir. 

XIX yüzilliyin sonu XX yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycanda doğum səviyyəsi 

digər qonşu ərazilərlə müqayisədə yüksək olmuşdur. Bunu kənd əhalisinin üstünlük 

təşkil etməsi, əhalinin milli etnik, dini adətləri ilə əlaqədar ailələrdə uşaqların çox 

olması, uşaq əməyindən geniş istifadə edilməsi, kəbin yaşının çox aşağı olması, 

doğumun ailədə nizamlanmaması ilə izah etmək olar. 

Azərbaycanda əhalinin təbii artımı XIX əsrin ikinci yarısında, XX əsrin 

əvvəllərində çox aşağı, ölümün səviyyəsi yüksək olmuşdur. 1884-1915-ci illərdə 

əhalinin təbii artımı çox aşağı olmuş və hər 1000 nəfərə 8 nəfərə yaxın qiymət almışdır 

[6, s.97]. 

XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsində də doğumun səviyyəsi azalmış və 

onun nisbi göstəricisi 19.7% enmiş 1920-ci ilə qədər təbii artım 8-10% nisbətində 

dəyişmişdir. 1918-1920-ci illərdə Naxçıvan bölgəsi ağır demoqrafik fəlakət dövrünü 

yaşamış 1918-1920-ci illərin dəhşətli soyqırımları, terror və vətəndaş müharibəsi, 

inqilablar, köçürülmələr, miqrasiyalar təbii artımı kəskin azaltmış və əhalinin 

depopulyasiyası baş vermişdir. 1918-ci ildə əhalinin təbii artımının nisbi göstəricisi 1.6 

nəfər, 1919-cu ildə 2.8 nəfər, 1920-ci ildə 17.8 nəfər, 1921-ci ildə 4.4 nəfərə bərabər 

olmuşdur [6, s.98]. 

XX yüzilin əvvəllərində Naxçıvanda demoqrafik durum xeyli mürəkkəb idi. 1905-

ci il hadisələrindən istədikləri kimi yararlana bilməyən ermənilər Azərbaycan torpaqları 

hesabına dövlət yaratmaq xülyasına düşdü və tarixi Azərbaycan torpağı olan indiki 

Ermənistan ərazisində cəmləşməyə başladılar. Erməni köçkünlərinin növbəti köçü 

başladı. 1910-cu ildə 1897-ci ildəkinə nisbətən əhalinin sayı 14159 nəfər artmışdır ki, 

bundan da 11455-i azərbaycanlıların payına düşürdü [11, s.57].  

 Çar Rusiyasının Cənubi Qafqaz və xüsusən Azərbaycan ərazilərində etnik tərkibi 

dəyişdirib ermənilərin xeyrinə həll etmək siyasəti heç cürə baş tutmurdu. Rusiyada 

çarizm devrildikdən sonra imperiyanın bir çox ərazilərində olduğu kimi Naxçıvanda da 

ikihakimiyyətlilik meydana çıxmış, bəzi dövlətlər yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvana yiyələnmək üçün cəhdlər etmişlər.  

XX yüzilliyin başlanğıcında daşnaklar Cənubi Qafqazda dağınıq, dövlətsiz və ərazisiz 

ermənilər arasında azərbaycanlılar əleyhinə düşmənçilik kompaniyasını daha da 

genişləndirirdilər. Daşnakların məqsədi azərbaycanlıları yaşadıqları doğma torpaqlardan 

zorla qovub çıxarmaq və həmin yerlərdə erməni əhalisini yerləşdirməkdən ibarət idi. 

Onlar öz çirkin planlarını həyata keçirmək üçün Rusiyanın köməyinə arxalanırdılar. 

Münaqişənin ilk anından hər iki tərəfə aydın oldu ki, çar hökuməti millətlərarası 
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toqquşmaların nəinki qarşısını almaq istəmir, əksinə, ölkədə milli-azadlıq hərəkatını və 

inqilabi mübarizəni boğmaq üçün bu qarşıdurmadan istifadə edirdi. 

Ermənistan bölgədəki mürəkkəb vəziyyətdən yararlanmaq üçün böyük planlar 

qururdu. Erməni daşnakları ümid edirdilər ki, Osmanlı imperiyasının Van gölü 

ətrafındakı torpaqlarında Aralıq dənizindən Qara dənizə qədər uzanan ―Böyük 

Ermənistan‖ dövləti yaradacaq və ən azı muxtariyyət ala biləcəklər. Rus çarizminin əsas 

planlarından biri də, nəyin bahasına olursa-olsun, Cənubi Qafqazda müsəlman-türk 

əhalinin xüsusi çəkisini azaltmaq, etnik nisbəti xristian əhalinin xeyrinə dəyişdirmək idi. 

Lakin bu cəhdlər baş tutmadı. 

1905-ci ilin yanvar ayında Naxçıvan qəzasının ayrı-ayrı polis sahələri üzrə 

əhalinin etnik tərkibi statistik məlumatlarda qeyd olunmuşdur. Qıvraq dairəsində ümumi 

ailələrin sayı 838, əhalinin sayı 7420 nəfərdən ibarət idi. Bunlardan 765 ailə (6800 

nəfəri) azərbaycanlılar, 73 ailə (620 nəfər) kürd etnosu idi [23, s.150-151]. Tumbul 

dairəsi üzrə əhalinin ümumi say tərkibi 10144 nəfər – 1210 ailədən ibarət idi. Bunlardan 

428 ailə, 3619 nəfəri diyarın köklü sakinləri olan azərbaycanlılar, 6525 nəfəri çar 

Rusiyası tərəfindən Cənubi Azərbaycanın ayrı-ayrı şəhərlərindən köçürülən ermənilər 

idi [23, s.151]. Birinci Polis sahəsi üzrə (mərkəzi Naxçıvan şəhəri idi) əhalinin ümumi 

sayı 24979 nəfərdən (3277 ailə) ibarət idi. Onlardan 13156 nəfəri kişi, 11823-ü qadın idi 

[23, s.151]. 

XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsinin demoqrafik vəziyyətinin dəyişməsi, 

əhalinin say tərkibində artma və azalma tez-tez hiss olunurdu. Bu da hələ XIX əsrdən 

başlanan köçürmənin və miqrasiyaların davam etdiyini göstərirdi. Ayrı-ayrı illər üzrə 

əhalinin təkcə təbii artımına görə dəyişmə yox, məqsədli köçürmənin böyük təsir 

etdiyini göstərir.  

1897-ci ildə çar Rusiyasında ilk ümumi əhali siyahıyaalınması həyata 

keçirilmişdir. Bu statistik məlumatlara əsasən, hələ XIX əsrin əvvəllərində çar Rusiyası 

tərəfindən işğal edilmiş qədim Azərbaycan torpaqları olan İrəvan quberniyasının indiki 

sərhədləri Naxçıvan ərazisinə daxil olmuş Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarında 

177.3 min nəfər, o cümlədən Naxçıvan qəzasında 76.5 min nəfər əhali yaşamışdır. Hər 

iki qəzada yaşamış əhalinin 115.7 min nəfərini və ya 65.3%-ni yerli azərbaycanlılar (o 

cümlədən Naxçıvan qəzasında 64.1 min nəfər və ya 63.7%, Şərur-Dərələyəz qəzasında 

51.6 min nəfər və ya 67.4%, Naxçıvan şəhərində 6.2 min nəfər və ya 70%, Ordubad 

şəhərində 4.1 min nəfər və ya 88.6%, Baş Noraşendə 0.6 min nəfər və ya 68.8%, 55.4 

min nəfəri və ya 31.2%-i gəlmə ermənilər, (o cümlədən, Naxçıvan qəzasında 34.7 min 

nəfər və ya 34.4%, Şərur-Dərələyəz qəzasında 20.7 min nəfər və ya 27.1%, Naxçıvan 

şəhərində 2.2 min nəfər və ya 25.7%), 4.4 min nəfəri və ya 24.8%-i kürdlər, 1.1 min 

nəfəri və ya 0.64%-i ruslar, 0.7 min nəfəri və ya 0.37%-ni isə digər xalqların 

nümayəndələri təşkil etmişdir [16, s.18]. 

1897-1924-cü illərdə Naxçıvan bölgəsində əhalinin, xüsusilə azərbaycanlıların 

sayca azalmasına birinci növbədə 1905-1906-cı və 1914-1920-ci illərdə baş vermiş 

erməni-müsəlman qırğınları, əhalinin kütləvi surətdə başqa yerlərə  ələlxüsus, İrana və 

Türkiyəyə köçməsi,  misli görünməmiş aclıq nəticəsində əhalinin tələfata uğraması, 

Azərbaycanın tarixi ərazisi olan Zəngəzurun Ermənistana qatılması, Sovet hakimiyyəti-

nin ilk illərində əhalinin bir qisminin işləmək, təhsil almaq üçün ölkənin digər şəhərlə-
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rinə getməsi, eləcə də  əhalinin doğum, ölüm və təbii artım göstəricilərinin nisbətən aşa-

ğı düşməsi və sair amillərlə bağlı olmuşdur. 

XX yüzilliyin əvvəllərindən başlayaraq bölgədə baş vermiş demoqrafik 

dəyişikliklərə təsir göstərən ən mühüm amillərdən biri də burada məskunlaşmış əhalinin 

milli tərkibindən ibarətdir.  

Müxtəlif milli adət-ənənəyə, nigah, boşanma, təhsil, mədəniyyət, məşğulluq 

səviyyəsinə malik olub, müxtəlif millətlərdən və etnik  qruplardan olan əhali doğum 

səviyyəsinin rəngarəngliyinə görə də bir-birindən fərqlənir ki, bu da əhalinin artımına 

müxtəlif cür təsir göstərir. 

Əhalinin artım səviyyəsinə təsir edən əsas amillərdən biri Naxçıvan bölgəsinin 

ayrı-ayrı polis sahələri üzrə etnik tərkibinin aydınlaşdırılmasıdır. Bəhs olunan xronoloji 

dövr üzrə bu artıma təsir edən əsas faktor ermənilərin bu ərazilərə köçürülərək 

yerləşdirilməsi və etnik nisbəti onların xeyrinə dəyişdirməyə xidmət edirdi. 

İkinci polis sahəsinə daxil olan Cəhri kəndi idi. Almalıda cəmi 670 ailə, 5786 

nəfər adam yaşayırdı. Bu əraziyə gəlmə ermənilər yerli əhalini-azərbaycanlıları 

üstələyirdi. Naxçıvan qəzasının strateji baxımdan əlverişli ərazilərində yerləşdirilən 

ermənilər bəzən bir yerdən başqa yerə köçərkən əvvəlki siyahıda saxlanılmışdır. İkinci 

polis sahəsindən bir qrup erməni ailəsi köçərək üçüncü polis sahəsinə (mərkəzi 

Əbrəqunus) getmiş ancaq onların adları əvvəlki yaşayış yerindən çıxarılmamışdır. 

Sənədlərdə bu yerdəyişmələrin səbəbi kimi ikincidə iqlim şəraiti və yaşayışın daha 

əlverişli olduğu göstərilir [17, s.8]. Bu faktlardan bir daha aydın olur ki, bir yerdən 

başqa yerə köçənlər uzun müddət siyahıda saxlanılırdı. (Naxçıvan Dövlət arxivinin 

fondlarında bu cür yerləşmələrlə bağlı kifayət qədər məlumatlar vardır – İ.K.). 

Cəhri dairəsində əhalinin ümumi sayı 7608 nəfər, cəmi ailə 1007, bunlardan 458 

ailə, 4535 nəfəri azərbaycanlılar, 549 ailə, 3073 nəfər isə əraziyə köçürülən ermənilər idi 

[23, s.150-151]. 

Qarababa dairəsi üzrə əhalinin ümumi sayı 12794 nəfər, cəmi ailə 1633, 

azərbaycanlılar 948 ailə, 7376 nəfər, ermənilər isə 685 ailə 5418 nəfər idi [23, s.151]. 

Çar Rusiyası Cənubi Qafqazda özünə köklü və uzunmüddətli hərbi-siyasi dayaq 

yaratmaq üçün erməni köçkünləri ilə yanaşı, rus əhalisini də köçürürdü [29,s.171]. Kö-

çürülən ruslar Azərbaycan ərazisində bir neçə məntəqə salmışdı ki, bunlardan biri də 

Naxçıvan ərazisindəki Karmalinovka məntəqəsi idi. Bəhs etdiyimiz dövrdə burada rus 

əhalisinin ümumi miqdarı 280 nəfər, ailə sayı 28 idi. Naxçıvan qəzasının birinci polis 

sahəsində əhalinin ümumi sayı 26468 nəfər, cəmi ailə 3338, bunlardan 14335 kişi, 

12133 nəfərini qadınlar təşkil edirdi [29, s.150]. 

Rus çarizminin Cənubi Qafqazda apardığı ağır müstəmləkə və köçürmə siyasətinə 

qarşı Rusiyanın mütərəqqi fikirli adamları da açıq şəkildə öz narazılıqlarını çara qədər 

çatdırırdılar. Hələ XIX əsrin birinci yarısında görkəmli dövlət xadimi K.Mordinov I 

Aleksandrın adına göndərdiyi məlumatda Rusiyanın Qafqaz əhalisini ―silah gücünə tabe 

etmək deyil, onları tədriclə Rusiyaya bağlamaq üçün əlverişli olan başqa üsullar 

haqqında fikir yürüdürdü‖ [10, s.87]. 

Naxçıvan bölgəsinin üçüncü polis sahəsi üzrə (mərkəzi Əbrəqunus kəndi idi) 

əhalinin ümumi sayı 8206 nəfər, ailə sayı 1346 nəfərdən ibarət idi. Bunlardan 710 ailə, 
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5072 nəfəri azərbaycanlılar, 636 ailə, 3134 nəfəri əraziyə köçürülən ermənilərdən ibarət 

idi [23, s.151]. 

Qazançı dairəsi üzrə əhalinin ümumi sayı 8655 nəfərdən, 1065 ailədən ibarət idi. 

Bunun 7357 nəfəri, 919 ailə azərbaycanlılar, 146 ailə, 1298 nəfər Türkmənçay 

müqaviləsindən sonra əraziyə köçürülən ermənilərdən ibarət idi [23, s.151]. 

Nehrəm dairəsi üzrə əhalinin ümumi sayı 7371 nəfər, cəmi ailə 420 ailə, 3444 

nəfər köçkün ermənilərin payına düşürdü. 

Üçüncü polis sahəsi üzrə əhalinin ümumi sayı 24232 nəfər, ailə sayı 3217 idi ki, 

bunların 13087 nəfərini kişilər, 11145 nəfərini qadınlar təşkil edirdi [23, s.150]. 

1896-cı ildə Qafqaza köçürülən ermənilərin sayı 900000 nəfərə çatmışdır. 1908-ci 

ildə bu rəqəm artıq 1300000 nəfərə yüksəlmişdi. Bu çoxalma 400000 nəfər olmuşdur. 

Əgər biz həqiqi təbii artımı çıxsaq  (yəni doğulanları – İ.K.) 13 il müddətinə yuxarıdan 

gələn əmrə əsasən 300000 erməni köçürüldüyünü görmüş olarıq [17, s.60]. 

Zaqafqaziya ərazisinə köçürülüb yerləşdirilmiş özgə xalqların say tərkibini 

Şeremetyev bu cür göstərmişdir: ermənilər 1000000 nəfər, polyaklar 17264, çexlər 

2041, talışlar 4561, moldovanlar 2724, qreklər 82043, yevreylər 30890, estonlar 5241, 

aysorlar 5028 nəfərdən ibarət idi [11, s.60-61]. Zaqafqaziya ərazisinə köçürülüb 

yerləşdirilmiş əhalinin ümumi sayı 1147972 nəfər idi [11, s.61]. 1907-ci il yanvarın 1-ə 

aid məlumatda göstərilir ki, bu zaman Zaqafqaziya əhalisinin sayı 6316000 nəfərə 

çatırdı [11, s.61]. 

 Dördüncü polis sahəsində (mərkəzi Ordubad şəhəri idi) Yuxarı Əylis dairəsində 

ermənilər daha sıx məskunlaşdırılmışdı. Bu dairədə azərbaycanlılar 2745 nəfər, 

ermənilər 4778 nəfər idi. Yuxarı Aza dairəsində azərbaycanlı əhali 3731, ermənilər 2639 

nəfərdən ibarət idi.  

12 kəndi özündə birləşdirən Çənnəb dairəsi üzrə azərbaycanlı əhali 5160 nəfər idi.  

Bunların 2753-ü kişilər, 2407 nəfərini qadınlar təşkil edirdi [24, s.500]. 

Dördüncü polis sahəsində əhalinin ümumi sayı 29372 nəfər idi ki, bunun da 15620 

nəfərini kişilər, 13752 nəfərini qadınlar təşkil edirdilər. Bu sahə cəmi 52 kəndi özündə 

birləşdirirdi [24, s.520]. 

Naxçıvan qəzasında və onun ayrı-ayrı dairələrində 1905-1910-cu illər arasında 

əhalinin etnik tərkibində dəyişikliklər o qədər də nəzərə çarpmır.  

Şərur-Dərələyəz qəzasının birinci polis sahəsinə 62 kənd daxil idi. Burada əhalinin 

ümumi sayı 36678 nəfərdən ibarət olmuşdur ki, bunlardan da 30582 nəfərini 

azərbaycanlılar təşkil edirdi. Bu sahənin 7 dairəsinin 3-də köçürülən ermənilər yaşayırdı, 

onların ümumi sayı 4983 nəfərə çatırdı [24, s.519]. 

Şərur-Dərələyəz qəzası üzrə əhalinin ümumi sayı 1910-cu ildə 80174 nəfər 

olmuşdur. Bunun 55571-i azərbaycanlılar, 23241-i ermənilər, 805-i kürdlər, 557 nəfəri 

aysorlar idi. Qəzanın tərkibinə 163 kənd daxil idi [11, s.61]. 

Naxçıvan bölgəsində əhalinin milli tərkibi ilə bağlı bəzən ziddiyyətli faktlara da 

rast gəlinir. 1915-ci il inzibati bölgüsü əsasında verilən statistik məlumatlarda Naxçıvan 

bölgəsində (Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzaları, İrəvan qəzasının üçüncü polis və 

dördüncü polis sahəsinin hissəsi) 238169 nəfər (60.5%) azərbaycanlı; 155578 nəfər 

(33.5%) erməni əhalisinin yaşadığı göstərilir. Sürməlidə müvafiq olaraq müsəlman-
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türklər 66370 nəfər (63.6%), ermənilər 38411 nəfər (36.4%) təşkil edirdi [17, f. 970, 

siy.1, iş 226, v.53]. 

Naxçıvan bölgəsində əhalinin artma və azalmasını əvvəlki dövrlə müqayisə 

etdikdə artımın aşağı olduğu nəzərə çarpır. 1912-ci ildə ayrı-ayrı quberniyalarda, 

qəzalarda və sahələrdə əhalinin doğum və ölüm göstəricilərinə nəzər saldıqda aydın olur 

ki, bəhs etdiyimiz dövrdə Naxçıvan qəzasında anadan olanların sayı 3250 nəfər idi, 

bunun 1805 nəfəri kişi cinsindən olanların, 1445 nəfəri qadın cinsindən olanların payına 

düşürdü. Həmin ildə ölənlərin sayı 1914 nəfərə çatmışdır ki, bunun da 996-sı kişi, 918-i 

isə qadın idi [25, s.164]. 

Ordubad şəhərində anadan olanların sayı 5 nəfər idi. Bunun 5-i də kişi cinsinə 

mənsub idi. Ölənlərin sayı 8 nəfər, bunun 4-ü kişi, 4-ü qadın idi [25, s.164]. 

Şərur-Dərələyəz qəzasında anadan olanlar 2462 nəfər idi. Bunun 1325-i kişi, 

1137-si qadın idi. Həmin ildə ölənlərin ümumi sayı 998 nəfər idi. Bunlardan 534-ü kişi, 

464-ü qadın idi. Əhalinin ümumi artımı say etibarı ilə 1464-ə çatırdı [25, s.164]. 

1912-ci ildə statistik təsvirin məlumatlarında göstərilir ki, Naxçıvan qəzasında 

əhalinin ümumi sayı 125846 nəfər idi. Naxçıvan şəhər əhalisi 10277, Ordubad şəhəri 

5384, birinci polis sahəsində (mərkəzi Naxçıvan şəhəri) 26362, ikinci polis sahəsində 

(mərkəzi   Cəhri kəndi) 27995, üçüncü polis sahəsində (mərkəzi Əbrəqunus kəndi) 

25576, dördüncü polis sahəsində (mərkəzi Ordubad şəhəri) 30252 nəfər idi [26, s.244]. 

1912-ci illə müqayisədə 1913-cü ildə Naxçıvan qəzasında əhalinin sayında azalma 

müşahidə olunur. Qəzada əhalinin ümumi sayı 125300 nəfər idi ki, bu da 546 nəfərin 

azaldığını göstərir [27, s.174]. Naxçıvan şəhərində əhalinin say tərkibinə nəzər saldıqda 

burada azalmanın daha çox olduğunu müşahidə edirik. 1913-cü il üzrə Naxçıvan şəhər 

əhalisinin ümumi sayı 8202 göstərilir [27, s.175]. Bu təqvim məlumatlarda bəzən 

yanlışlıqlar da nəzər-diqqəti cəlb edir. Çünki əhali tərkibində baş verən bu azalma 2075 

nəfərə çatır. Bu da ümumi qəza üzrə azalmadan dəfələrlə çoxdur.  

Ordubad şəhəri üzrə isə əhalinin say tərkibində azalma müşahidə olunmur. Şəhər 

əhalisinin ümumi sayı 5466 nəfər, cəmi artım 1582 nəfər olmuşdur [27, s.174]. Yalnız 

ayrı-ayrı sahələr üzrə əhalinin sayında azalmalar müşahidə olunur. 

1916-cı il yanvarın 1-nə olan materiallarda bəhs etdiyimiz bölgə və onun ətrafında 

olan qəzalarda əhalinin etnik tərkibi haqqında məlumatlar aşağıdakı mənzərəni yaradır. 

Naxçıvan qəzasında azərbaycanlılar-81708 nəfər (59,0%), ermənilər 54209 nəfər 

(40,0%), Şərur-Dərələyəz qəzasında azərbaycanlılar-60183 nəfər (66,7%), ermənilər-

29165 nəfər (32,3%), Zəngəzur qəzasında azərbaycanlılar-119,5 min nəfər (53,3%), 

Sürməli qəzasında azərbaycanlılar-66370 nəfər (63,6%), ermənilər-326,86 nəfər 

(31,2%), İrəvan qəzasında azərbaycanlılar-74,2 min nəfər (48%), bütünlüklə İrəvan 

quberniyası üzrə isə azərbaycanlılar 423123 nəfər (37,7%), ermənilər-669871 nəfər 

(59,79%) idi [15, s.35]. 

Qafqaz təqviminin 1917-ci ilə aid materiallarına və Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin 1919-1920-ci illərdə hazırladığı statistik 

cədvəllərə istinad edərək Naxçıvan bölgəsi üzrə əhalinin etnik tərkibini aydınlaşdıra 

bilərik. Naxçıvan qəzasında 89276 (digər sənədlərdə 69233) azərbaycanlı, 50193 (başqa 

materiallarda 51365 və ya 54209-39,6%) erməni var idi [2, s.31]. 
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Başqa inzibati bölgələr üzrə müvafiq olaraq Naxçıvan bölgəsinin I polis sahəsində 

(mərkəzi Naxçıvan) azərbaycanlılar 25820 nəfər, ermənilər 15766 nəfər, II polis 

sahəsində (mərkəzi Cəhri) azərbaycanlılar 16957 nəfər, ermənilər 9679 nəfər, III polis 

sahəsində (mərkəzi Əbrəqunus) azərbaycanlılar 19035 nəfər, ermənilər 10930 nəfər, IV 

polis sahəsində (mərkəzi Ordubad) azərbaycanlılar 21964, ermənilər 13818 nəfər idi [3, 

s.7]. Şərur-Dərələyəz qəzasında azərbaycanlılar 82607 (və ya 60353); [4, s.49], 

ermənilər 31999 (və ya 29165) nəfər idi [2, s.31]. 

Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində əhalinin etnik tərkibi bəzən düzgün 

göstərilmir. ermənilər bir çox xarici dövlətlərin nümayəndələrinə istədikləri yanlış 

məlumatları verirdilər. Hətta araşdırılan dövrün statistik göstəricilərində də bir-birindən 

fərqli olan rəqəmlərə rast gəlirik. Bəhs etdiyimiz dövrdə Naxçıvan bölgəsi əhalisinin 

etnik tərkibində azərbaycanlılar 72,3%, ermənilər 27,1%, Sürməlidə azərbaycanlılar 

68%, ermənilər 30,4%, ümumən İrəvan quberniyasında azərbaycanlılar-60,2%, 

ermənilər 37,4% təşkil etmişdir [5, s.61]. Bu tarixi faktlardan məlum olur ki,  köçürülmə 

nəticəsində əhalinin etnik tərkibinin ermənilərin xeyrinə dəyişdirilməsi baş tutmamış, 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələri üzrə əhalinin mütləq əksəriyyətini azərbaycanlılar 

təşkil etmişdir.  

Bir müqayisəli faktla diqqəti erməni əhalisinin XIX əsrin əvvəllərindən XX əsrin 

əvvəllərinədək, təqribən, bir əsr ərzində köçürülməsinədək Azərbaycanın şimalında 

əhalinin xüsusi çəkisinə yönəltmək istəyirik. XIX əsrin əvvəlində Şimali Azərbaycan 

əhalisinin cəmi 10,4%-ni ermənilərin ən sıx məskunlaşdığı İrəvan mahalında isə (1808-

ci ilədək) 20%-ni ermənilər təşkil edirdi [7, s.27]. Bu dövrdə Cənubi Qafqazın 8081668 

nəfərlik əhalisinin 4617671-i Azərbaycanda yaşayırdı və onların da 3481889-u 

azərbaycanlı, 755312-si erməni idi. Bəzi statistik məlumatlara əsasən, ermənilərin 

müəyyən illərdə Zəngəzur qəzasında üstünlük təşkil etməsi, digər yerlərə köçüb 

gedənlərin siyahıda saxlanılması ilə əlaqədar olmuşdur [15, s.36] 

Qafqaz təqviminin 1917-ci ilə aid məlumatlarında Naxçıvan bölgəsində əhalinin 

artma və azalma nisbətini nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, həmin ildə anadan olanların 

ümumi sayı 2389, bunun 1347-si kişi, 1042-si qadın idi. Həmin ildə ölənlərin sayı 1915 

nəfər idi, bunlardan 1064-ü kişi, 851-nəfəri qadın idi. Bölgə üzrə təbii artım 474 nəfər 

təşkil edirdi. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsi əhalisinin sosial 

tərkibində baş vermiş bəzi kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklərinə baxmayaraq, onun 

müstəmləkə mahiyyəti özünü açıq-aydın göstərirdi. XIX əsrin sonu XX əsrin ilk on 

illiyində bölgənin kənd əhalisinin sayında azalma olmadığı halda, 1910-cu ildə kənd 

əhalisinin sayı 136536 nəfər,1925-ci ildə isə 85315 nəfər olmuşdur [19, s.37]. Bu 

azalmaya səbəb 1918-1920–ci illərdə erməni daşnaklarının bölgədə törətdikləri qırğınlar 

olmuşdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ermənistandakı diplomatik nümayəndəsi 

M.Təkinski bildirirdi ki, ermənilər Qarabağın heyfini çıxaraq Naxçıvanı tutmağın 

zəruriliyi barədə şiddətlə danışırdılar [18, s.121]. 

Naxçıvanda erməni təcavüzünün geniş miqyas alması Cənub Qərbi Qafqazın 

bütün sakinlərini ciddi narahat edirdi, xüsusilə də ona görə ki, daşnaklar, eyni zamanda 

Zəngəzur, Qars vilayətində və Gəncə qəzasında hücumları genişləndirirdilər. Buna görə 

də, fevralın sonunda bütün regionların nümayəndələri İrəvan quberniyası 
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müsəlmanlarının həmyerlilər cəmiyyəti ilə birgə iclas çağırdılar. İclasda əsas rolu Əli 

Səbri və həmyerlilər cəmiyyətinin sədri A.Nəcəfov oynayırdı. İclasda Azərbaycan 

Respublikasına ünvanlanan müraciətdə yazılırdı ki, bütün əhali daşnaklar tərəfindən 

kütləvi  sürətdə qırılmaq təhlükəsi altındadır. Bölgə bütövlükdə demoqrafik fəlakət 

qarşısında qalmışdır. 

Amansız döyüşlərdən sonra erməni quldur dəstələri Şərura daxil oldu və yerli 

əhalini qəddarcasına qırdı. Daşnaklar tutduqları ərazilərdə yerli əhaliyə qarşı amansız 

terror həyata keçirir, əhalini zorla öz doğma yurd yerlərindən didərgin salırdılar. 1918-

1920-ci illərdə azərbaycanlı əhalinin xüsusi çəkisi azalmış, ölüm faktları artmış, 

doğumun səviyyəsi nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı düşmüşdür. Demoqrafik situasiyanın 

müqayisəli təhlili göstərir ki, əhalinin azalması təkcə ölüm faktları ilə deyil, həm də 

zorakı köçürmə və miqrasiyalarla bağlı olmuşdur. Tarixi Azərbaycan əraziləri olan 

indiki Ermənistan adlanan ərazidən azərbaycanlı əhalinin çox hissəsi Naxçıvan 

bölgəsinə və Cənubi Azərbaycan ərazilərinə pənah aparırdı. Bölgədə pərakəndəlik halı 

hökm sürürdü. 

―Daşnaklar 1918-ci ildə əllərindən alınmış Qars vilayətini, İrəvan quberniyasının 

bir hissəsini müttəfiqlərdən alaraq Ermənistanın ərazisini 17.50069. ingilis kv. milinə ( 1 

ingilis mili 25.4 mkm-dir- mikrometr), əhalisini 1 milyon 510 min nəfərə (795.000 

erməni, 575.000 müsəlman, 140.000 başqa millətlər) çatdırdılar. Onlar bununla 

kifayətlənməyib Gürcüstan ərazisinə daxil olan Axalkalaki və Borçalını, Azərbaycan 

tərkibində olan Qarabağ, Naxçıvan diyarını, Yelizavetpol quberniyasının cənub hissəsini 

tələb edirdilər. Bu əraziləri zorla birləşdirmək cəhdi (Zaqafqaziyanın ingilis işğalı 

dövründə) Gürcüstanda (dekabr, 1918-ci il) müharibəyə və Azərbaycanda uzunmüddətli 

və qanlı müharibəyə gətirib çatdırdı ki, bunun da nəticəsində mübahisəli rayonların 

əhalisi 10-30% azalmış, bir sıra kəndlər, sözün əsl mənasında, yerlə yeksan edilmişdi‖ 

[20, s.147]. 

Tarixi məlumatlar ermənilərin onlara vəd edilən bölgədə müstəqil Ermənistan 

dövlətini qurmaq üçün bölgədəki müsəlmanları tamamilə məhv etmək məqsədini 

güddüklərini aşkar edir [12, s.125]. 

XX əsrin əvvəllərində yaranmış vəziyyətdən istifadə edən ermənilər Naxçıvan 

ərazisində olan azərbaycanlılara divan tutur, onları bu ərazilərdən qovmağa və beləliklə 

də bu əraziyə sahib olmağa çalışırdılar. Naxçıvan bölgəsi əhalisinə qarşı həyata 

keçirilmiş soyqrım siyasəti nəticəsində 1905-1920-ci illər ərzində Naxçıvan əhalisi 

kəskin şəkildə 38% azalmışdır. 

1801-1917-ci illərdə əhali statikasının ən mühüm problemlərindən biri inzibati-

ərazi dəyişikliklərinin qeydə alınmasıdır. Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal 

edildikdən sonra onun inzibati-ərazi bölgüsü müxtəlif dəyişikliklərə məruz qalmışdır. 

İnzibati-ərazi dəyişikliklərinin qeydə alınması diqqət mərkəzində olmuş və bəhs 

etdiyimiz Qafqaz təqvimində ardıcıl olaraq göstərilmişdir [21, s.159]. Çarizmin Şimali 

Azərbaycanda yaratdığı inzibati-idarə sistemi əhali arasında ciddi narazılıq yaradırdı. 

Buna görə də çar hökuməti vəziyyəti stabilləşdirmək məqsədilə inzibati-idarə sahəsində 

islahatlar keçirməyə çalışırdı. Qeyd edək ki, çar Rusiyasının Cənubi Qafqazın idarə edil-

məsi ilə bağlı həyata keçirdiyi islahatlar özünü doğrultmadı. 
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XX əsrin əvvəllərində yüz minlərlə Azərbaycan türkü ermənilər tərəfindən qətlə 

yetirilmiş, Qərbi Azərbaycanın 1.5 milyon sakini öz tarixi vətənlərindən qovulmuşlar. 

Türksüz Ermənistan siyasətinin həyata keçirilməsi nəticəsində təkcə dörd il ərzində- 

1916-cı ildən 1920-ci ilə qədər İrəvan quberniyasının azərbaycanlı əhalisinin sayı 375 

mindən 70 minə endirilmişdir [13, s.32]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ermənilərin Çar Rusiyası tərəfindən Azərbaycan 

ərazilərinə köçürülərək yerləşdirilməsi heç də onların düşündükləri kimi olmadı. Çünki 

yerli əhali (azərbaycanlılar) onlardan (köçkün ermənilər) say etibarı ilə üstünlük təşkil 

edirdi. Bu hal Naxçıvan bölgəsində də belə idi. 

Tarixi sənədlərdən və arxiv materiallarından aydın olur ki, 1917-ci ilin dekabr 

ayından başlayaraq 1920-ci ilin iyul ayına kimi ermənilər Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz və 

Ordubad qəzalarında 50-dən artıq türk-müsəlman kəndlərinə basqınlar etmiş, dağıtmış, 

yandırmış, 73727 nəfəri vəhşicəsinə soyqırıma məruz qoymuşlar [22]. 

Bəhs olunan dövrdə Naxçıvan bölgəsi əhalisinin sayı 150-160 min nəfər civarında 

göstərilir. Beləliklə, bölgənin müsəlman əhalisinin tam yarısı soyqırıma məruz qalmış, 

Naxçıvan bölgəsi ən ağır demoqrafik sarsıntı dövrünü yaşamışdır. Lakin Azərbaycanın 

digər ərazilərində olduğu kimi Naxçıvan bölgəsində də mübariz, qəhrəman xalqımızın 

yeganə nicatı qardaş Türkiyə dövləti olmuşdur. 

Türkiyə Naxçıvanın ermənilər tərəfindən işğalına qarşı ölüm-dirim mübarizəsi 

aparan döyüşkən əhaliyə daim diplomatik və hərbi yardım göstərmiş, ermənilər 

tərəfindən yerli əhaliyə qarşı soyqırımın qarşısını almış, ən başlıcası isə, bu qədim türk 

yurdunun ermənilərin əlinə keçməsinə imkan verməmişlər [9, s.152]. 

XI ordu tərəfindən Azərbaycan Demokratik Respublikası hökümətinin zorla 

devrilməsindən və Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin elan olunmasından istifadə edən 

daşnak liderləri Naxçıvanı Azərbaycandan qopartmaq üçün daha bir cəhd göstərdilər.  
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РЕЗЮМЕ 

ИБРАГИМ КАЗЫМБЕЙЛИ 

ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В НАХИЧЕВАНИ КОНЦА XIX – 

НАЧАЛА XX ВВ 

Яркая история Азербайджана  XIX - XX веков, совпадает с довольно 

насыщенным периодом историко-политических процессов. В рассматриваемый 

период было проведено отдельное исследование Нахичеванского региона с учетом 

важности и актуальности  проблем населения. Исторический факт заключается в 

том, что Нахичеванский регион является одним из этнических и гомогенных 

регионов Азербайджана. Целью изучения проблем, связанных с населением, 

является исследование развития закономерности и направленности на интересы 

общества. Цель исследования-проследить этнодемографическое положение 

населения и изучить основные причины, влияющие на динамику роста и спада. 

Безусловно, факторы, влияющие на данную ситуацию в разные исторические 

периоды, были различными. 

В статье детально рассматривается тот факт, что в целом политика Русского 

царизма, направленная на смену этнической принадлежности во благо армян, не 

осталась незамеченной во всем регионе Южного Кавказа. 
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Только в начале XX века в Нахичеванском регионе наблюдалось изменение 

демографической ситуации и роста численности населения. Это явилось 

результатом геноцида, начавшегося в начале 19-го века, и усиленных миграций 

начавшихся в начале 20-го века объединенных сил большевиков-дашнаков против 

нашего народа. 

          Ключевые слова: Нахичевань, этнодемография, процесс, зона, век. 

 

SUMMARY 

IBRAHIM KAZIMBEYLI  

LATE 19th AND EARLY 20th CENTURY ETHNODEMOGRAPHIC 

PROCESSES IN NAKHCHIVAN 

 Alongside with its historical richness, the history of Azerbaijan in the 19th-20th 

centuries is also characterized as a complicated period of historical and political 

processes. Separate study of Nakhchivan region in the above mentioned period is 

distinguished with its importance and actuality in terms of population problems. 

Historical fact is that, Nakhchivan is one of the ethnical homogeneous regions of 

Azerbaijan.  The goal of the study related to the problems of population is to investigate 

its development rule and to guide it in proper way to the benefits of the society. The 

main aim of the research work is to observe the ethnodemographic state of the 

population and to study the major reasons affecting to the increasing and decreasing 

dynamics.  

 Needless to say, the factors affecting this situation in different historical periods 

were various. 

In the article, based extensively on the facts, it is indicated that, the policy of the 

Russian Tsarism on changing  the ethnic proportion in the territory of   entire South 

Caucasus in favor of the Armenians did not  take place after many attempts. 

Only in the beginning of the twentieth century, the demographic situation in 

Nakhchivan region started getting changed, and the ascent and the descent in the number 

of the population was frequently observed. The reason for this was the results of the 

population transfers in the beginning of the 19th century, purposeful migrations, the 

genocides committed against our people by the unity of Bolsheviks and Dashnaks, 

which began in the early 20th century. 

Key words: Nakhchivan, ethnodemography process, region, century. 

 

 

 

 

 

(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 

 
 
 
 

 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

 

 

 

 

 

158 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2018, № 4 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2018, № 4 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2018, № 4 

 

ƏLĠ YUSĠFOV 

―Naxçıvan‖ Universiteti 

e.yusifov@yahoo.com 

 

ġƏRƏF XAN BĠDLĠSĠNĠN “ġƏRƏFNAMƏ” ƏSƏRĠNDƏ NAXÇIVAN ġƏHƏRĠ 

VƏ BÖLGƏSĠ HAQQINDA VERĠLMĠġ MƏLUMATLAR 

 

Məqalədə qarĢıya qoyulan əsas məqsəd orta əsrlər dövrünün tarixçi-salnaməçisi 

ġərəf xan bin ġəmsəddin Bidlisinin “ġərəfnamə” əsərinin II cildi Xatimədə Naxçıvan 

Ģəhəri və Naxçıvan bölgəsi haqqında olan məlumatları araĢdırmaqdır. Əsər rus dilində 

olduğundan onu tərcümə etmək, ayrı-ayrı məsələlərlə əlaqədar qısa izahat və Ģərhlər 

vermək də nəzərdə tutulmuĢdur. 

Açar sözlər: ġərəfnamə, Xatimə, ġərəfxan Bidlisi, salnamə, tarix. 

 

XVI əsrdə yaşamış tarixçi, dövlət xadimi, diplomat, adlısanlı kürd əsilzadələrindən 

olan Şərəfxan ibn Şəmsəddin Bidlisinin ―Şərəfnamə‖ əsəri iki hissədən ibarətdir. Əsərin 

birinci hissə kürd sülalələrinin, əmirliklərinin, tayfalarının tarixinə həsr olunmuşdur. 

―Xatimə‖ adlandırdığı ikinci hissənin tam adı fars dilində ―Dər bəyani əhvali şəlatini 

hizmət ayyini ali Osman və padşahani İran və Turan ki müasiri işan bude-ənd‖, yəni 

―Həşəmətli sultan Osman nəslinin və onların müasiri olan İran və Turan padşahlarının 

tarixidir. 

Tədqiqatçı alim N.D.Mikluxo-Maklayın dəqiq hesablamalarına görə Şərəf xan 

―Xatiməni‖ 1597-ci ilin avqustun 13-dən 1598-ci ilin avqustun axırlarınadək olan 

dövrdə yazmışdır.
1
  Əsər salnamə tipində olub, hadisələr ilbəil, müəllifin fikrincə 

Osmanlı dövlətində və indiki İran ərazisində o dövrdə mövcud olmuş dövlətlərdə baş 

vermiş ən əlamətdar hadisələri qeydə almışdır, bu qeydlər adətən cox qısa məzmunlu 

olur.  

Salnamənin hazırda istifadə olunduğu variantı fars dilindən tərcüməsi, qeydləri, ön 

sözü Y.İ.Vasilyevaya mənsub olan, 1976-cı ildə Moskvada ―Nauka‖ nəşriyyatında 2500 

tirajla rus dilində nəşr olunmuş kitabındandır.
2
 Məqalədə verilən bütün mətnlərin rus 

dilindən tərcüməsi mənə məxsusdur. Əsərdə qələmə alınmış ilk qeyd hicri 689-cu, 

miladi 1290-cı ildə, ən son qeyd isə hicri 1005, miladi 1596-97-ci ilə aiddir. Əsərdə 

Naxçıvanla bağlı məlumatlar aşağıdakılardır. 

1. Səh. 60-61. Hicri 724, miladi 1324.   

Bu ildə Sultan Əbu Səid xanın vəziri Əli Şah qəflətən xəstələndi. Ona sonsuz rəğbət 

bəsləyən Sultan şəxsən görüşünə getdi, mahir həkimlərə onun yanında olub, müalicəsi 

ilə məşğul olmağı tapşırdı. Xəstəlik uzandığından və xəstə zəiflədiyindən Əli şah 

Allahın mərhəmətli kölgəsi altına qəbul edildi... Hacı Əli Şah monqol hökmdarlarının 

hakimiyyəti illərində öz əcəli ilə ölən yeganə vəzir idi.  

Onun ölümündən sonra vəzir vəzifəsi Rüknəddin Şainə verildi, bundan əvvəl o əmir 

Çobanı əvəz edirdi. Əslində Şirazlı olan Şain Naxçıvanda böyümüşdü, onun babası 
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Ziya Əl Mülk Xarəzmşah Sultan Məhəmmədin ordu mirzəsi idi, vəfatından sonra onu 

Naxçıvanda dəfn edib məzarı yanında mədrəsə, came məscid və yüksək kümbəz inşa 

etdilər. 

2. Səh 73-74 Hicri 749, miladi 1348-1349. 

Bu ildə Məlik Əşrəf vəzir Hacı Əbdülheyi tutdurdu və onu Ələmut qalasına göndərdi. 

Lakin sonradan eşitdi ki qalanın komendantı ona böyük ehtiram, nəzakət və hörmətlə 

yanaşır, onda Muxtar Bəhrini şad bir xəbərlə, yəni Hacının yenə vəzir təyin olunması 

xəbəri ilə Ələmuta göndərdi ki, onu Təbrizə gətirsin. Daha sonra Bəhriyə əmr etdi ki, 

onu (Hacı Əbdülheyi) Alancıq (Əlincə) qalasına aparıb həbsə salsın, vəzir vəzifəsini isə 

Hacı Məsud Damqaniyə həvalə etdi. 

3. Səh 78-79 Hicri 759, miladi 1357-1358  

Həmin ilin yazında Sultan Üveys Azərbaycanı ələ keçirmək məqsədilə Təbrizə yürüş 

etdi, bu vaxt Canıbəy xan və onun oğlunun canişini qismində bu yerlərin mühafizəsi və 

qorunması işləri ilə məşğul olan Əxucuqu məğlub edərək Təbrizdə idarəetmə taxtında 

bərqərar oldu.  

Yenə həmin ildə Şirazdan yürüşə çıxan Mübarizəddin Məhəmməd Azərbaycanı və 

Təbrizi tabe etmək, Sultan Üveysdən qaçaraq Naxçıvanda müstəqil hakimiyyət 

bayrağı qaldırmıĢ Əxicuqu ortadan götürməyi qarşısında məqsəd qoymuşdu. Əxucuq 

ona qarşı çıxaraq Miyanəyə qədər gəldi, burada rəqiblər qarşılaşdılar. 

ƏmirMübarizəddin Məhəmməd qalib gəldi, Əxicuq isə məğlub tərəf oldu... 

4. səh 113-114. Hicri 840, miladi 1436-37 

Bu ildə Mirzə İskəndər bin Qara Yusif Şahrux tərəfindən Azərbaycanın idarəçiliyinə 

təyin edilmiş qardaşı Mirzə Cahan şaha qarşı yürüşə çıxdı. Tərəflər Təbriz 

yaxınlığındakı Sufiyanda üz-üzə gəldilər. Mirzə İsgəndər məğlub oldu və Əlincə 

qalasında gizləndi. Onun Şah Qubad adlı oğlu Hərəmxananın mühavizəçilərindən biri 

ilə əlbir olub atasını öldürdü. Onun cənazəsini Təbrizə gətirib Vəliyan dağında dəfn 

etdilər, qəbri yanında uca saray tikildi.  

5. səh.141.Hicri 896, miladi 1490-91 

Bu ilin məhərrəm ayının 10-da, cümə günü, gecə Sultan Yaqubun qardaşı Yusif bəy 

cənnət bağlarına yola düşdü (vəfat etdi, Ə.Y). Sultan Yaqubun da xəstəliyi kəskinləşdi 

və səfər ayının cümə axşamı, axşama yaxın o da atasının, anasının və qardaşının ardınca 

dünyasını dəyişdi. Sufi Xəlilin (Sultan Yaqubun sərkərdəsi idi və ölkəni faktiki olaraq o 

idarə edirdi. Ə.Y.) və musullu (tayfasının Ə.Y) əmirlərinin səyi ilə Baysunqur Mirzə bin 

Sultan Yaqub hökmdar taxtına oturdu.  

Ağqoyunlu əmirləri arasında tam parçalanma baş verdi, beləki ən böyük əmirlərdən biri 

Bayandur bəy Sufi Xəlilə qarşı çıxaraq Məsih bəy ibn Həsən bəyi İraqın idarəçiliyinə 

təyin etdi. Onlarla Sufi Xəlil arasında baş verən döyüşdə Məsih bəy öldürüldü, Rüstəm 

bəy ibn Həsən bəy (mənbədə belədir, lakin Rüstəm bəy Uzun Həsənin oğlu yox, 

nəvəsidir, Maqsud bəyin oğludur Ə.Y.)
3
 isə ələ keçirilib Əlincə qalasında həbsə salındı. 

Mahmud bəy ibn Uğurlu Məhəmməd ibn Həsən bəy Həmədana qaçdı, orada Şah Əli 

Parnak onu vəzifəyə təyin etdi, Sufi Xəlil qoşunu ilə ora getdi və Borucird döyüşündə 

hər ikisini öldürdü... 

6. Səh. 141. Hicri 897, miladi 1491-92 
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Bu ildə İbrahim bəy ibn Dana Xəlil qaçar, hansı ki Eybə Sultan adı ilə tanınırdı 

Əlincə hakimi Kırık Seyyid Əli ilə birlikdə Rüstəm bəy ibn Maqsud bəyi qaladan azad 

edib Süleyman bəy Bican oğluna qarşı göndərdilər. (Süleyman bəy Bicanoğlu hicri 896, 

miladi 1490-cı ildə Diyarbəkirdən gələcək Van qalası yaxınlığındakı düşərgədə Sufi 

Xəlili öldürmüş və Baysunquru öz himayəsi altına almışdı Ə.Y.). Əmirlər Süleyman 

bəyi tərk edərək Rüstəm bəyə qoşuldular, Bican oğlu Diyarbəkrə qaçdı və orada Eybə 

sultanın böyük qardaşı Nurəli bəy tərəfindən öldürüldü. Baysunqur bəy ana babası, 

Şirvan hakimi Fərrux Yaşarın yanına qaçdı, rəcəb ayının sonunda Rüstəm bəy Təbrizdə 

taxta oturdu və qarqaşalıq dərhal dayandı.  

Bu məlumatla əlaqədar qeyd: məlum olduğu kimi Uzun Həsən Bayandur hicri 

882-ci ilin ramazan bayramı gününün gecəsi, 5 yanvar 1478-ci ildə vəfat etmişdir. Onun 

7 oğlu var idi: Uğurlu Məhəmməd, Maqsud bəy, Zeynal bəy, Sultan Xəlil, Mirzə Yaqub, 

Mirzə Yusif və Mirzə Məsih. Bunlardan Uğurlu Məhəmməd və Zeynal bəy Uzun 

Həsənin sağlığında ölmüşdürlər. Hakimiyyətə gələn Sultan Xəlil qardaşı Maqsud bəyi 

edam etdirdi. Uzun Həsənin arvadı Dəspinə xatın isə hicri 895-ci ilin zül-hiccə ayının 

28-də vəfat etmişdir.
4
        

7. Səh. 144-146. Hicri 907, miladi 1501-1502 

Həmin ilin qışında Şah İsmayıl Şirvan vilayətlərinin bir hissəsini ələ keçirib, qışı 

Mahmudabadda keçirib oradan Əlvənd bəy ibn Yusif bəy ibn Həsən bəylə müharibə 

üçün Naxçıvan tərəfə getdi. (Şirvana mənsub) vilayətlərdən (biri olan) ġərurda rəqiblər 

üz-üzə gəldilər. Əlvənd bəy, türkmən əmirləri Qarçıqay Məhəmməd, Lətif bəy, Seyid 

Qazı bəy, Piltanın oğlanları,elecə də 8 min əsgər öldürüldü, oradan Şah İsmayıl paytaxt 

şəhəri Təbrizə gələrək özünün şanlı adı ilə xütbəni və dinarların üzünü bəzədi... 
5 

8. Səh. 170-171. Hicri 930, miladi 1523-1524. 

Bu ilin cəmadiələvvəl ayında Şah İsmayıl Naxçıvandakı qıĢ mənzilindən çıxaraq 

vəhşi çöl atlarını ovlamaq üçün Şəkiyə doğru getdi, sonra isə Ərdəbilə gələrək yayı 

Şulanda keçirdi. Payızda öz böyük ata-babalarının qəbirlərini ziyarət edərək qışlamaq 

üçün Təbrizə tərəf yönəldi. Səraba aid Şain dolaylarına çatarkən onun hökmdar səhhəti 

pozuldu. ən mahir həkimlər onu müalicə edə bilmədilər və 930-cu ilin rəcəb ayının 19-

da, bazar ertəsi səhər vaxtı 23.V.1524 o bu fani dünyadan əbədi dünyaya köçdü. 

9. Səh 174. Hicri 933, miladi 1526-1527. 

Bu ildə Şah Təhmasib Xorasana hücum etmək qərarına gəldi və Soyuqbulağa 

çatdı. Gilanda olan ustaclı tayfasının əmirləri Ərdəbilə gələrək buranın hakimi rumlu 

Bədincan sultanı oldürdülər, ordan Naxçıvan və Çuxur-Səədə gedərək Div Sultanın 

qərargahını qarət etdilər. 

Bu xəbər Soyuqbulaqda olan hökümdara çatdıqda o ilk əvvəl Div Sultan və Çuxa 

Sultanı Azərbaycana göndərdi, onlar arasında döyüş Naxçıvana daxil olan ġərurda, 

Arpaçay yaxınlığında baş verdi, Köpək Sultan tüfəngdən açılan atəşlə ölüm külünə 

qovuşdu. Əmirlər oradan Sultaniyyə yaxınlığındakı Gözəldərəyə qayıtdılar və 

hökmdarın astanasını öpmək şərəfinə çatdılar... 

Məlumata dair qeyd: Qızılbaş əmirləri arasındakı çəkişmə, düşmənçilik və 

qarşılığın əsl səbəbkarlarından biri Div sultan idi. Çuxa Sultan şahla razılaşdı ki, Div 

Sultan saraya daxil olan kimi şah onu oxla vuracaq, xidmətçilər isə onu oxla, xəncərlə 

öldürəcək. Div Sultan divana daxil olan kimi Şah Təhmasibin oxu Div Sultanın sinəsinə 
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sancıldı və kərtikə kimi köksünə daxil oldu (kərtik oxun dabanında olan və yaya 

ilişdirilən çapıq yeridir Ə.Y). dərhal xidmətçilər qılınc və xəncərlə onu tikə-parça 

etdilər. Div Sultanın vilayəti divan əmiri Süleyman bəy rumluya verildi      

10. Səh. 198-199. Hicri 960, miladi 1552-1553.  

Bu ilin əvvəlində Sultan Süleyman Qazi İranı özünə tabe etmək məqsədilə paytaxt 

şəhəri İstanbuldan çıxdı... Həmin ilin yazında sultan Aleppodakı (Hələbdəki Ə.Y) qış 

mənzilindən Naxçıvan istiqamətində səfərə başladı və Naxçıvan ətrafında qalib 

alaçıqları quruldu. Şah Təhmasibin ona müqavimət göstərmək gücü olmadığından 

Naxçıvan yaylalarına çəkildi. 

Qışın yaxınlaşması və sultanın şüur aynasında Şah Təhmasibin Ruma yürüş edərək 

oradakı şəhərləri dağıdacağı imkanları olması fikri parladığından Naxçıvandan 

Amasyaya qayıtdı.  

Şərəf xan Bidlisinin bu qeydlərinə əlavə izahat: 960-cı il yürüşü zamanı Sultan 

Süleymanın böyük oğlu Sultan Mustafa öz qoşunu ilə atasının yanına gəlmişdi, baş vəzir 

Rüstəm paşa onun güc və nüfuzundan təşvişə düşərək Hakkari hakimi Seyid 

Məhəmmədlə əlbir olaraq Şah Təhmasibin adından guya Sultan Mustafaya ünvanlanmış 

saxta məktub hazırladılar və bu məktubu Sultan Süleymana çatdırdılar. Elə həmin gün 

şahzadə Sultan Mustafa tutuldu və boğularaq öldürüldü. Böyük vəzir Rüstəm paşa 

Sultan Süleymanın kürəkəni idi və hadisədən sonra Sultan onu vəzifəsindən 

kənarlaşdırmağı düşünürdü və baş vəzir işlərini Əhməd paşaya həvalə etmişdi.
6
    

Sonrakı hicri 961-ci il hadisələrindən yazarkən Şərəf xan bu məsələyə işarə edərək 

yazır ki, ―həmin il qalib sultan baş vəzir Əhməd paşanı qətlə yetirdi və Naxçıvan 

yürüĢü zamanı Sultan Mustafanın ölümü ilə əlaqədar az qala vəzifəsindən 

uzaqlaşdırılacaq, kürəkəni kimi çox bağlı olduğu Rüstəm paşanı yenə baş vəzir 

mövqeyinə yüksəltdi‖. 

Hicri 974-cü il, Sultan Süleymanın vəfatı ilə əlaqədar fars mətnində  227-234-cü 

səhifələrdə, rus mətnində isə 213-219 səhifələrdə geniş məlumat verən Şərəf xan həm də 

Sultan Süleymanın öz hakimiyyəti dövründə 14 yürüş həyata keçirdiyini və hamısını 

qələbə ilə başa vurduğunu qeyd edir. Müəllif bu yürüşlərin 1-ci və 3-cünü ―Macar 

yürüşü‖, 4-cünü Alman və Avstriya yürüşü, 9-cunu Vyana yürüşü kimi adlandırmaqla 

yanaşı 11-ci yürüşü “Naxçıvan yürüĢü” adlandırmışdır. Bu yürüşlərin adları Osmanlı 

dövlətinin hərb tarixində də belə yazılmışdır.
7
  

11. Səh 235-237. Hicri 987, miladi 1579-1580. 

Bu ildə Mustafa paşa Sərdar saysız qoşunla Gürcüstan və Şirvanı işğal etmək üçün 

yürüşə çıxdı... Zəfərlər qazanan ordu Zəyəm ətrafında düşərgə saldıqda buranın hakimi 

Gürcü Ləvənd bac və xərac verməyə razı oldu... Mustafa paşa Zəyəmdən çıxıb Qanıq və 

Kibri çayları arasında düşərgə saldıqda Təbriz valisi Əmir xan Azərbaycan və Naxçıvan 

qoĢunları ilə və Gəncə, Bərdə və Aran Qarabağın valisi İmamqulu sultanla birlikdə 

islam ordusuna gecə ikən basqın etmək məqsədilə hərəkətə başladılar. 

Əvvəlcə zəfər qazanan qoşun ehtiyatları toplamaq üçün dağıldı, qızılbaşlar bir 

neçə nəfəri öldürüb hökmdar dəvələrindən minə yaxın dəvə və 2-3 min at və qatır 

apardılar. Bu xəbər qalibiyyətli sərkərdəyə çatdıqda o Ərzurum əmir əl-ümərəsi Bəhrəm 

paşaya və Diyərbəkir əmir əl-ümərası Osman paşaya öz uğurlu orduları ilə qızılbaşları 

əzmək göstərişi verdi...
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12. Səh. 260. Hicri 997, miladi 1588-1589. 

Bu ildə Sərdar Fərhad paşa yerli əhalinin xahişi ilə Rəvan əmir əl-ümərası Xızr 

paşanı Naxçıvan vilayətini (tümənini) işğal etmək üçün göndərdi. Xızr paşa ora gəldikdə 

rəiyyət, əyan və əhali itaət göstərdilər və o da bu vilayəti (tüməni) tutdu, Köşki Balban 

adlanan yerdə möhkəm bir qala tikdirdi.  

Bu qeyd Şərəfnamədə-Xatimədə Naxçıvan bölgəsi haqqında olan sonuncu 

məlumatdır, lakin Xatimə təkcə həmin məlumatları verən mənbə deyil. Xatimənin 

tərcüməçisi və tədqiqadçısı Y.İ.Vasilyeva göstərir ki, Şərəf xanın Həmdullah Mustofi 

Qəzvininin ―Tarix quzide‖, Kəmallədin Əbdürəzzak Səmərqəndinin, ―Məttə əs-sədayn 

və məcmə əl-bəhreyn‖, Mirxondun (Məhəmməd Xavəndşah) ―Rövzət əs-səfa‖, 

Xondəmirin (Qiyasəddin Hüseyn), ―Həbib əs-siyar fiəxbar əfrad əl-bəşər‖, Qazı Əhməd 

ibn Məhəmməd əl-Qaffari əl Qəzvinini ―Cahan-ara‖ əsərlərindən istifadə etdiyi 

məlumdur. Bu baxımdan yuxarıdakı məlumatların göstərilən və digər mənbələrdə daha 

ətraflı izahını əldə etmək mümkündür.
9
  

Lakin bunlarla yanaşı ―Xatimə‖də Şah İsmayılın ―Şəkidə vəhşi çöl atları 

ovlaması‖, ―Şirazlı Rüknəddin Sainin Naxçıvanda böyüməsi, onun babasının 

Naxçıvanda dəfn olunması‖, eyni zamanda Naxçıvanla əlaqədar olmadığına görə bu 

məqalədə öz əksini tapmayan, digər mənbələrdə olmayan çoxlu tarixi məlumatlar vardır. 
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РЕЗЮМЕ 

АЛИ ЮСИФОВ 

ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДЕ НАХЧИВАНЕ И РЕГИОНЕ В 

ПРОИЗВЕДЕНИИ ШАРИФ ХАНА БИДЛИСИНА «ШАРИФНАМЕ» 

В статье поставлена задача выявить сведения, относящиеся городу Нахчыван 

и Нахчыванской области во втором томе «Шараф-наме», лето-писного труда 

Шарафхана бин Шамсаддина Бидлиси «Хатиме». Так-как этот труд с персидского 
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переведен на русский язык, то в статье ставиться, задача перевести их на 

азербайджанский язык с короткими пояснениями и комментариями. 

Ключевые слова: Шарафнаме, Хатиме, Шарафхан Бидлиси, летопис, 

история. 

 

SUMMARY 

ALI YUSIFOV 

INFORMATION ABOUT NAKHCHIVAN CITY AND ITS REGION IN THE 

WORK OF SHARIF KHAN BIDLISIN "SHARIFNAME" 

In the article, the main aim put forward is to investigate the information on 

Nakhchivan  and Nakhchivan region  from the work of  historian chorologist of the  

middle ages Sharaf  Khan  bin Shamsaddin  Bidli‘s  ―Sharafname‖  II volume 

(Khatiname) .  As the work is in Russian language  translating it, short explanations and 

comments relating with other issues have been considered. 

Key words: Sharifname, Khatime, Sharifkhan Bidlisin, memorial, history 
 

 

 

 

 

 

(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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ÇOBANĠLƏR VƏ CƏLAĠRĠLƏRĠN HAKĠMĠYYƏTĠ ĠLLƏRĠNDƏ 

NAXÇIVANDA SĠYASĠ VƏZĠYYƏT 

 

 Məqalədə XIV əsrdə əvvəlcə Hülakilər dövründə (1256-1357) Çobanilər, XIV 

əsrin ikinci yarısında Cəlairilər tərəfindən idarə edilmiĢ Naxçıvanın ictimai-siyasi 

vəziyyətindən bəhs edilir. Qeyd edilir ki, tarixin bütün dövrlərində olduğu kimi, həmin 

dönəmdə də Naxçıvan bir sıra dövlətlərin – Çobanilər, Cəlairilər, Teymurilərin maraq 

dairəsində olmuĢ, onların nüfuzlarının toqquĢduğu bu ərazidə baĢ vermiĢ müharibələr 

bölgədə siyasi sabitliyi pozmuĢ, dəfələrlə törədilmiĢ dağıntı, qırğın və talanlardan yerli 

əhali əziyyət çəkmiĢdir. Lakin bütün çətinliklərə baxmayaraq Naxçıvan XIV əsrdə də öz 

mövqeyini qoruyub saxlaya bilmiĢ, Azərbaycanın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni 

həyatında öz sözünü demiĢdir.  

 Açar sözlər: Naxçıvan, Çobanilər, Cəlarilər, Əlincəqala, siyasi vəziyyət  

 

Azərbaycan tarixində Çobanilərin hakimiyyəti XIV əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. 

İndiyədək aparılan tədqiqatlardan aydın olmuşdur ki, Çobanilər ölkəni müstəqil şəkildə 

deyil Hülakü hökmdarlarının adından idarə etmişlər. Bu əsasən əmir Çobanın Hülakü 

hökmdarı azyaşlı Əbu Səidin adından ölkəni idarə etməyə başladığı dövrdən hesablanır. 

Lakin əmir Çoban ondan əvvəlki Elxani hökmdarları Qazan xanın və Məhəmmməd 

Ulcaytunun dövründə də dövlətin idarə işlərində yaxından iştirak etmişdir [3, s. 61; 13, 

s. 280, 284]. Ancaq onun dövlət işlərində mövqeyinin yüksəlməsi 1316-cı ildə Əbu 

Səidin hakimiyyətə gəlişi ilə baş vermişdi. Belə ki, adı çəkilən Hülakü hökmdarı taxta 

çıxdıqdan sonra ölkəni daxili çəkişmələr və xarici işğalçı qüvvələrin hücumları çətin 

vəziyyətə salmışdı. Bu dövrdə şahzadələr və iri feodallar mərkəzi hakimiyyətə tabe 

olmaq istəmir, tez-tez ixtişaşlar törədirdilər. Qonşu dövlətlərdən Qızıl Orda xanları, 

Mavəraünnəhr şahzadələri və Misir məmlükləri hücumlar edirdilər. Belə vəziyyətdə 

azyaşlı Əbu Səidin ölkəni idarə etməsi üçün əmir Çobanın köməyinə olan ehtiyacı 

ikincinin hakimiyyətdə möhkəmlənməsinə zəmin yaratdı [6, s. 18].  

Vəziyyətdən istifadə edən Sulduz nəslindən olan əmir Çoban faktiki hakimiyyəti 

ələ aldı və ölkəni idarə etməyə başladı. Lakin hakimiyyətin əmir Çobanın əlində 

cəmləşməsi ilə bir çox feodal qrupları razılaşmadı və ölkədə hərcmərclik yarandı. Belə 

ki, 1319-cu ildə Hülakular dövlətinin ərazisində (Gürcüstanda) Əmir Qurumişinin 

başçılığı ilə mərkəzi hakimiyyətə qarşı üsyan qalxdı. Əmir Çoban Özbək xan üzərində 

qələbə çaldıqdan sonra bir sıra əmirləri, o cümlədən Gürcüstan canişini Əmir 

Qurumuşini cəzalandırmışdı. Əmir Çobanın bu hərəkətini özünə təhqir sayan Qurumuşi 
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Diyarbəkir hakimi İrəncin ilə və digər bir sıra əmirlərlə ittifaq bağlayaraq üsyan qaldırdı 

və mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxdı [3, s. 21].  

Üsyançılar Gürcüstandan Azərbaycan ərazisinə daxil olub, Təbrizə qədər irəlilədi-

lər. Naxçıvan şəhəri onların istinadgahına çevrildi. Bu zaman üsyançılar Azərbaycan 

ərazisində xeyli talan və qarətlər həyata keçirdilər. Hətta H.Qəzvini yazır ki, əgər ilahi 

gücün yardımı olmasa idi üsyançıların hər bir arzusu gerçəkləşərdi və dövlətin 

mülkündən heç bir şey qalmazdı [12, s. 70]. Onlar Naxçıvanda ordu topladı və Əbu Səi-

din adından fərman yazıb bildirdilər ki, Əmir Qurumuşinin və Əmir İrəncin tərəfdarları 

çobanilərdən hər kimi tutsalar öldürə bilərlər. Həmçinin, Əbu Səidin yanına elçi göndə-

rərək bildirdilər ki, Əmir Çoban onun hökm və fərmanlarını yerinə yetirmir. Sonra sul-

tandan Əmir Çobanı tələb etdilər [6, s. 21]. Göründüyü kimi, üsyan zamanı əhatəsini ge-

nişləndirən qiyamçı feodallar məhz Naxçıvanda qüvvələrini cəmləşdirmişdilər. Buradan 

sultan üzərinə hücum etdlər. Zəngəzur ərazisində baş verən qanlı döyüşdə Əbu Səid 

çətinliklə üsyanı yatıra bildi və şəxsi rəşadətinə görə ―bahadır‖ adını qazandı [5, s. 232]. 

Lakin bu zaman Hülakü hökmdarı tamamilə əmir Çobandan siyasi və iqtisadi baxımdan 

asılı vəziyyətə düşmüş, onun formal adı qalmışdı. Belə ki, bütün yuxarı vəzifələrə öz 

oğlanlarını – Dəmirdaşı Rum, Şeyx Mahmudu Gürcü, Həsəni Xorasan, Dəməşq Xacəni 

Azərbaycan və İraq hakimi, sonra isə Dəməşq Xacəni vəzir  təyin etmişdi [6, s. 24]. 

İyirmi yaşlarına çatdıqda Əbu Səid əmir Çobanın bu mövqeyi ilə həm razılaşa bilmir, 

həm də hakimiyyətin əldən çıxmasından qorxurdu. Ona görə də, o, əmir Çobandan 

narazı feodalların köməyi ilə 1328-ci ildə Çobanı edam etdirdi. Onun müxtəlif vəzifələr-

də olan yaxınlarını aradan götürtdürdü [11, s. 140-141]. Əmir Çobanın qızı, Əbu Səidin 

arvadı Baxdad xatun ailəsinə və yaxınlarına edilən pisliklərə görə ərinə qarşı qəlbən 

düşmən mövqedə durmuş, fürsət düşən kimi 1335-ci ildə onu zəhərləyərək öldürmüşdür 

[6, s. 28-29].  

Əbu Səidin ölümü ilə Elxanilər dövləti daxilində vəziyyət çox gərginləşdi və bu 

dövlətin ərazisi 11 hissəyə bölündü. Həmin dövrdə Naxçıvan ərazisini Çobanilər idarə 

edirdilər. Lakin bu bölgə Cəlairilərin də maraq dairəsində idi. Əbu Səiddən sonra çobani 

əmiri Şeyx Həsən Rumda qoşun toplayıb Təbrizə tərəf irəlilədi. Bundan xəbər tutan 

cəlairi Şeyx Həsən Məhəmməd xanla (1336-1338) birlikdə qoşun yığıb Naxçıvandan 

keçərək çobanilərin üzərinə getdi. Döyüşdə Məhəmməd xan öldürüldü, çəlairi Şeyx 

Həsən qaçdı. Bundan sonra Naxçıvan yenə də çobani feodallarının nüfuz dairəsinə qaldı 

[7, s. 36]. 

1336-1344-cü illərdə Azərbaycanda hakimiyyət səkkiz dəfə əldən-ələ keçmişdir. 

Daxili vəziyyətin gərginliyi ölkənin xarici durumuna da təsir edirdi. Bu zaman 

Azərbaycan dəfələrlə Qızıl Orda qoşunlrının hücumlarına məruz qalmışdır [6, s. 3; 46]. 

Bu mübarizələr Naxçıvanda da ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləşdirirdi. 

Şeyx Həsən Çobani 1344-cü ildə sui-qəsd nəticəsində öldürüldü. Bunu eşidən 

digər çobani əmiri Məlik Əşrəf və Yağı Basdı Şiraz səfərlərini təxirə salıb Təbrizə 

gəldilər. Bu zaman Şeyx Həsənin atası Dəmirdaşın qulamlarından olan Ələki Bahadur 

Naxçıvan hakimi idi və tam qüdrət sahibinə çevrilmişdi. O, Məlik Əşrəfə qoşuldu və 

onların hərbi gücü daha da artdı. Həmin ildə digər çobani əmiri Surğan Rumda həbsdə 

olduğu Qarahasar qalasından azad oldu və qoşun toplayıb Təbrizə tərəf irəlilədi. Məlik 

Əşrəf və Yağı Basdı onu qarşılamaq adı ilə Naxçıvana gəldilər. Tərəflər Məmuriyyədə 
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birləşdilər. Bu zaman çobanilərin zülmü Azərbaycanda geniş yayılmışdı. Öz qəddarlığı 

ilə məşhurlaşan çobani əmiri Məlik Əşrəf zülm və talançılıqla topladığı var dövlət 

hesabına 17 xəzinə təşkil etmişdi [5,  s. 36].  

Qeyd edək ki, bəhs olunan dövrdə Naxçıvan ərazisindəki Əlincəqala Çobanilərin 

hakimiyyəti, xüsusilə də, Məlik Əşrəf üçün çox əhəmiyyətli bir yer idi. O, öz xəzinəsini, 

var-dövlətini bu qalada mühafizə etdirirdi. Həmçinin ona müxalif olanları həmin qalada 

məhbus kimi saxlatdırırdı. Məlik Əşrəf 1349-cu ildə Qarabağda vəzir Xacə Əbdülheyi 

tutdu, onu bir çox qalalarda məhbus kimi saxlatdı, var-dövlətini ələ keçirdi və ona qaraçı 

paltarı geyindirərək Əlincəqalaya göndərdi. Həmin vaxt qalada çoxlu sayda siyasi 

məhbuslar saxlanılırdı. Bunların içərisində Qazı Şəmsəddin, Xacə Qiyasəddin Şəkərləb, 

Sultanşah Seravi, Yəhya, Mahmud Tatbəki, Dəli Cövhər, İmadəddin Museyib və s. kimi 

o dövrün tanınmış şəxsləri var idi [9, s. 23-24]. 

Məlik Əşrəfin zülmü təkcə aşağı təbəqədən olan xalq kütlələrini deyil, torpaq 

sahiblərini, tacirləri və s. cana doydurmuşdu. Çobanilərin bu zülmü bütün Azərbaycanda 

olduğu kimi, Naxçıvanda da əhalinin narazılığına səbəb olmuşdu. Çətinliklərə dözməyən 

əhalinin müəyyən hissəsi ölkəni tərk edirdilər [7, s. 36]. R.Məmmədovun tədqiqat-

larından aydın olur ki, Məlik Əşrəfin 1344-1356-cı illərdə hakimiyyəti altında olan 

torpaqlar sırasına daxil etdiyi Naxçıvanda cucilərə rəğbət bəsləyən bir sıra varlı təbəqə 

nümayəndələri bölgəni tərk edərək başqa yerlərə qaçmağa məcbur olmuşdular [4, s. 91]. 

Qızıl Orda dövləti Canı bəyin dövründə siyasi və sosial-iqtisadi baxımdan xeyli inkişaf 

etmişdi. Buna görə də Təbriz, Ərdəbil, Bərdə, Beyləqan və Naxçıvandan olan bir çox 

tanınmış adamlar Məlik Əşrəfin zülmündən qaçaraq Qızıl Orda dövləti ərazisinə 

sığınmışdılar. Onlar həmçinin, Canı bəyə müraciət edərək hakimiyyəti ələ almasını 

xahiş etmişdilər [10, s. 74-75]. Bir qədər sonra cuci xanı Canı bəy tərəfindən təqib 

olunan Məlik Əşrəf sığınacaq tapmaq məqsədilə onun hakimiyyəti altında olan 

Naxçıvana gəldi [4, s. 91]. O, Təbrizdən çıxarkən oradan xatınlarını, qızlarını, sursatını 

və Əlincəyə göndərmiş olduğu cəvahir, qızıl, gümüş, qiymətli daş-qaşdan ibarət 

xəzinələrini gətirtdi. Lakin əsgərləri ondan üz çevirdi və yolda onun var dövlətini, 

xəzinəsini talan etdilər. Məlik Əşrəf Xoyda tutularaq Təbrizə gətirildi və orada 

öldürüldü [5, s. 236]. Onun öldürülməsi ilə Çobanilərin Azərbaycanda Hülakular 

dövlətinin mühafizəsi uğrundakı mübarizəsi də başa çatdı və Hülakular dövləti 1357-ci 

ildə süqut etdi [1, s. 28]. Canı bəy digər Azərbaycan bölgələri kimi Naxçıvanı da tutdu 

və oğlu Bərdi bəyin idarəçiliyinə verdi  [4, s. 91].  

Göründüyü kimi, Qızıl Orda dövlətinin gəlişini digər Azərbaycan bölgələri ilə 

yanaşı Naxçıvanda da yerli əhali rəğbətlə qarşılamışdı. Bu çobanilərin zülmündən dolayı 

xalqın narazılığının açıq etirafı idi. Hülakular dövlətinin son illərində hakim mövqe 

tutan çobanilər müstəqil dövlət qura bilməsələr də, ölkəni Hülakü hökmdarlarının 

adından idarə etmişdiər.  

1357-ci ildə Çobani əmirlərinin Azərbaycanda zülmünə son qoyulduqdan [9, s. 28] 

sonra ölkənin idarə edilməsini Canı bəy oğlu Bərdi bəyə tapşırıb geri döndü. Bərdi bəy 

isə bir neçə aydan sonra atasının xəstələnməsi xəbərini eşidib ölkədən getdi. Çobani 

əmiri Əxicuq yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək Təbrizdə hakimiyyətə yiyələndi və 

bir ilə qədər bu davam etdi. Bu zaman hətta o, ölkənin ayrı-ayrı vlayətlərinə rəhbərliyi 

Əşrəfi əmirləri arasında bölmüşdü. Lakin həmin vaxt yenə də Azərbaycanı feodal 
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qrupların qarşıdurmaları bürümüşdü [6, s. 66]. Belə bir vəziyyətdə 1356-cı ildə atası 

Şeyx Həsən İlkani öldükdən sonra taxta çıxan Cəlairi sultanı Şeyx Üveys 1358-ci ildə 

Azərbaycana yürüş etdi. Bu zaman Əxicuğun qoşunları ilə Cəlairi hərbi qüvvələri 

arasında döyüş Sina dağı yaxınlığında Əyyub Ənsari adlı yerdə baş verdi. Məğlubiyyətə 

düçar olan Əxicuq əvvəlcə Təbrizə gəldi, sonra Şeyx Üveysin onu təqib etdiyini bilib 

Naxçıvana çəkildi. Bütün əşrəfilər də onunla Naxçıvana gəldilər və burada sığınacaq 

tapdılar. Az sonra Naxçıvandakı əşrəfi əmirlərinin bir qismi Əxicuqdan üz döndərib 

Şeyx Üveysin yanına getdilər. Şeyx Üveys onlardan 50-ə yaxın adamı edam etdirdi. 

Bunu görən digər Əşrəfi əmirləri yenidən Naxçıvana qayıdıb Əxicuqla birləşdilər. 

Əxicuq Naxçıvandan və Arrandan güclü qoşun hissələri toplamağa cəhd göstərsə də, 

buna nail ola bilmədi və son nəticədə Şeyx Üveys tərəfindən məğlubiyyətə uğradıldı. 

Bununla da Naxçıvan əşrəfilərin zülmündən xilas oldu. Şeyx Üveys Azərbaycanda 

hakimiyyəti ələ keçirdi [1, s. 31].  

Lakin Cəlairi Şeyx Üveys 1358-ci ildə Azərbaycanı ələ keçirsə də, burada 

möhkəmlənə bilmədi. Həmin dövrdə Cəlairilərin ordusunda baş verən satqınlıq Sultan 

Üveysi Bağdada qayıtmağa məcbur etdi. Bundan istifadə edən Fars vilayətinin hakimi 

Məhəmməd Müzəffər Yəzdi 1359-cu ildə Azərbaycana yürüş etdi və Naxçıvan onun 

tərəfindən tutuldu. Onlar bu qələbədən ruhlanaraq Naxçıvanda üç gün şənlik etdilər [4, 

s. 92]. 1359-cu ilin sentyabrında Miyanə yaxınlığında Gərmrudda Müzəffər Yəzdinin 12 

minlik qounu ilə Əxicuqun 30 minlik qoşunu döyüşə girdi. Əxicuq məğlub olduqdan 

sonra Məhəmməd Müzəffər Yəzdi Təbizə daxil oldu [6, s. 66-67]. Ancaq 1359-cu ilin 

payızında Şeyx Üveys Azərbaycana yenidən yürüş etdi, Təbrizi tutaraq özünün paytaxtı-

na çevirdi. Bunula da həmin vaxt  Fars hakimi ölkəni tərk etdi. Naxçıvan yenidən 

Cəlairilərin nüfuz dairəsinə düşdü və bu dövlətin bir tüməni kimi fəaliyyət göstərməyə 

başladı. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, R.Məmmədov Məhəmməd Müzəffər Yəzdinin 

1365-ci ilə qədər hakimiyyətdə qaldığını göstərmişdir [4, s. 92]. Amma dövrün tarixçisi 

V.Piriyev mənbələrə əsaslanaraq göstərmişdir ki, bir həftə sonra Cəlairilər gəldiyi üçün 

Fars vilayətinin hakimi ölkəni tərk etmiş, bir müddətdən sonra isə öz oğlu tərəfindən 

öldürülmüşdür [6, s. 66].  

Cəlairi Şeyx Üveys öldükdən (1374) sonra Müzəffəri şah Şüca 1376-cı ildə Cəlairi 

Sultan Hüseynə qarşı çıxaraq Təbrizi ələ keçirdi və öz sərkərdələrindən Əmir Fərəci 

2000 nəfərlik süvari dəstə ilə Naxçıvana göndərdi [9, s. 190]. Həmin vaxt Azərbaycanda 

siyasi vəziyyət yenidən gərginləşdi. Buna səbəb cəlairi şahzadələrinin – Şeyx Üveysin 

övladlarının səltənətə yiyələnmək uğrunda apardıqları mübarizə idi. Cəlairilər dövlətinin 

daxilində feodal özbaşınalığı gücləndi. Sultan Hüseynin qardaşı Sultan Əhməd oturaq 

əhalinin və yerli feodalların narazılığından istifadə edərək hakimiyyətə yiyələnməyə səy 

göstərdi. O, 1382-ci ildə Muğana və Arrana getdi, tez bir zamanda oradan qoşun 

toplayaraq Təbrizə tərəf irəlilədi. 1382-ci ildə qardaşı Sultan Hüseyni öldürüb taxt-taca 

yiyələnən Sultan Əhməd [7, s. 37] tezliklə digər qardaşlarının həmlələrinə məruz qaldı. 

İlk vaxtlarda onun qardaşı Bəyazid və müttəfiqi Adil ağanın qoşun hissələri Təbrizə üz 

tutdular. Onlara müqavimət göstərə bilməyən Sultan Əhməd Naxçıvana qaçdı. Həmin 

vaxt Adil ağa Təbrizə daxil oldu, lakin əmirlərinin müxalif çıxdığını bilib şəhəri tərk 

etdi. Bundan sonra Sultan Əhməd Naxçıvandan Təbrizə qayıtdı [9, s. 44-45]. Daha sonra 

Sultan Əhmədin digər qardaşı Şeyx Əli və Pir Əli Barəkin müşaiyəti ilə Bağdaddan 
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onun üzərinə yürüş etdi. Sultan Əhməd yenidən Təbrizdən Naxçıvana gəldi. Onlar yol 

boyu hər yeri qarət etdilər. Bu dövrdə Sultan Əhmədə qarşı ittifaqa girmiş Qara 

Məhəmməd və Pir Ömər birinci tərəfindən məğlub edilərək hər ikisi öldürüldü [7, s. 38].  

 Çobanilər dövründə olduğu kimi, Cəlairilər dövründə də Azərbaycan ərazisi digər 

dövlətlərin maraq dairəsində idi. Belə ki, XIV əsrin 80-ci illərindən etibarən Azərbaycan 

mərkəzi Asiya imperiyasının banisi Əmir Teymurla [1370-1405], Qızıl Orda xanı 

Toxtamış [1376-1395] arasında savaş meydanına çevrilmişdi. Əmir Teymur İrana yürüş 

etdiyi zaman, Xorasanda ona xəbər çatdı ki, Sultan Əhməd Cəlairi Bağdaddan Təbrizə 

hərəkət etmişdir. Əmir Teymurun gəlmək xəbərini eşidərək qayıtmaq fikrində olan 

Sultan Əhməd Naxçıvan duzlağına çatdı. Müharibə başlandı. Sultan Əhməd nicatı 

qaçmaqda gördü. Qoşunlarından bir dəstəsi öldürüldü və ordusu talan edildi. Payızda 

Naxçıvan və Qars qalalarını aldı [2, s. 56; 5, s. 237].  

Cəlairilər hakimiyyəti dövründə də Əlincəqala uzun müddət bu dövlətin 

istinadgahı olmuşdu. R.Məmmədov yazır ki, Cəlairilər hələ xarici hücumlar olmayanda 

belə Naxçıvan əhalisini itaət altında saxlamaq, vergilər toplamaq üçün bir cəza yeri kimi 

Əlincəqaladan istifadə edirdilər [4, s. 95]. Teymurun yürüşləri dövründə Əlincə qala 

Cəlairilərin əsas müdafiə istehkamına çevrilmişdi.  

 Əlincə qalanın 1401-ci ildə Teymurilər tərəfindən ələ keçirilməsi ilə Cəlairilər 

dövlətinin bütun ərazisinin işğalı başa çatdırılmış oldu. Sultan Əhməd yalnız Teymurun 

vəfatından sonra Misirdən Azərbaycana qayıtdı. O, Qaraqoyunlu Qara Yusifin köməyi 

ilə Təbrizdə yenidən hakimiyyətə keçdi. Lakin o, tezliklə ağır vergilər və amansız rəftarı 

ilə əhalinin nifrətini qazandı. Özünə qarşı sui-qəsd təşkil edilməsindən xəbər tutan 

Sultan Əhməd Bağdada qaçdı. 1410-cu ildə yenidən Təbrizə daxil olan Sultan Əhməd 

Qara Yusiflə döyuşdə ölduruldu. Onun ölumu ilə Azərbaycanda Cəlairilər dövlətinə son 

qoyuldu [5, s. 237].  

 Beləliklə, XIV əsrdə Naxçıvan digər Azərbaycan bölgələri kimi, əvvəlcə 

Çobanilər, sonra isə Cəlairilərin hakimiyyəti altında idarə edilmişdir. Bu zaman bölgə 

çobanilərin, cəlairilərin, müzəffərilərin, teymurilərin və s. maraq dairəsində olmuş, 

onların nüfuzlarının toqquşduğu bu ərazidə baş vermiş müharibələr bölgədə siyasi 

sabitliyi pozmuş, dəfələrlə törədilmiş dağıntı, qırğın və talanlardan yerli əhali xeyli 

əziyyət çəkmişdir. Lakin, bütün çətinliklərə baxmayaraq Naxçıvan XIV əsrdə də, 

Azərbaycanın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında öz mövqeyini qoruyub 

saxlaya bilmişdir.  
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РЕЗЮМЕ 

ИЛЬХАМИ АЛИЕВ 

                                                                                         САРА  ГАДЖЫЕВА  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НАХЧЫВАНЕ ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ 

ЧОБАНИДОВ И  ДЖАЛАРИДОВ 

В статье говорится о социально-политическом положении Нахчывана в XIV 

веке, в период Хулакидов (1256-1357) Чобанидов и о Нахчыване, которым 

правили со стороны Джаларидов во второй половине XIV века. Отмечается, что, 

как и во все исторические периоды, Нахчыван был в интересах ряда государств – 

Чобанидов, Джаларидов и Теймуридов, а войны в районе, где их влияние было 

нарушено, нарушили политическую стабильность в регионе и вызвали разруше-

ния, страдал местное население. Несмотря на все трудности, Нахчыван смог 

сохранить свои позиции в XIV веке и высказался в общественно-политической, 

экономической и культурной жизни Азербайджана. 

  Ключевые слова: Нахчыван, Чобаниды, Джалариды, Алинджагала, 

политическая ситуация 

 

SUMMARY 

ILHAMI ALIYEV 

SARA HAJIYEVA 

THE POLITICAL SITUATION IN NAKHCHIVAN IN THE YEARS OF THE 

CHOBANIDES AND JALARIDES POWER 

In the article it is dealt with the socio-political situation of Nakhchivan in the 14
th

 

century, which was first governed by the Chobanides during the Hulakids period (1256-

1357) and then was ruled by the Jalarides in the second half of the 14
th

 century. It is 

noted that, as in all periods of history, Nakhchivan was in the interest of a number of 

states - the Chobanides, the Jalarides and the Teymuries, the widespread wars took place 

in this area, where their influence was clashed and it was disordered the political 
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stability in the region. The local people suffered from the destruction, slaughters and 

plundering that took place repeatedly. Despite all the difficulties, Nakhchivan was able 

to preserve its position in the 14
th

 century and spoke in the socio-political, economic and 

cultural life of Azerbaijan. 

Key words: Nakhchivan, Chobanides, Jalarides, Alinjagala, political situation 
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MULTĠKULTURALĠZMĠN KANADA MODELĠ 

 

Beləliklə, multikulturalizmin Kanada modelinin təhlili göstərir ki, ümumvətəndaĢ 

identikliyinin formalaĢdırılması mədəni müxtəlifliyin saxlanılması ilə uzlaĢır. Etnik 

azlıqların mədəni irslərinin, dillərinin qorunub saxlanılması və inkiĢaf etdirilməsi 

cəmiyyətin stabil və davamlı inkiĢafının vacib Ģərtlərindən biridir. Multikulturalizm 

siyasətini rəsmiləĢdirən ilk dövlət olmaqla, Kanada müxtəlif mədəniyyətlərin 

daĢıyıcılarının dinc, yanaĢı mövcud olmalarının və fəaliyyət göstərmələrinin təmin 

olunması istiqamətində xüsusi planlar və proqramlar iĢləyib hazırlayaraq, həyata 

keçirmiĢdir. Bu gün Kanadada mövcud Ģərait miqrantların orada özlərini tam rahat və 

sərbəst hiss etmələrini Ģərtləndirir. Bu da öz növbəsində Kanadaya üz tutan 

miqrantların sayının ilbəil artmasına səbəb olur. Bununla belə multikulturalizm siyasəti 

hökumətin fəaliyyətinin ən vacib istiqamətlərindən biri olaraq qalmaqdadır.  

Açar sözlər: Kanada, multikulturalizm, dövlət, cəmiyyət, dil, irq, vətəndaĢ 

 

Multikulturalizm bu gün ən çox müraciət edilən və ya müzakirə olunan 

anlayışlardandır. Xüsusilə Qərbdə multikulturalizm artıq uzun illərdir ki, qızğın 

müzakirə obyektinə çevrilmişdir. Həmçinin, Amerika siyasi diskursunda bu anlayışa tam 

pozitiv olmasa da, neytral münasibət sərgilənir. Kanadanı multikulturalizmin vətəni 

hesab etmək üçün ciddi əsaslar vardır. Hər şeydən öncə, Kanada rəsmi multikulturalizm 

ölkəsidir. Artıq əlli ildən çoxdur ki, Kanadada multikulturalizm səmərəli sosial siyasətin 

əsasını təşkil edir. Tanınmış tədqiqatçı S.Lipset inkişaf etmiş ölkələr arasında Kanadanı 

daha çox sosial heterogen dövlət kimi təqdim etmişdir.[1, s.35] 

Müasir mərhələdə Kanada mədəni, linqvistik, dini və etnik baxımdan rəngarəng 

cəhətləri ilə dünya iqtisadiyyatında və beynəlxalq münasibətlər sistemində olduqca 

təsirli rola malik olan ölkədir. Bunu həm Kanadanın dünya ictimaiyyəti ilə qarşılıqlı 

fəaliyyəti, həm də ölkədaxili inkişafın xüsusiyyətləri şərtləndirmişdir. Belə 

xüsusiyyətlərdən biri də multikultural cəmiyyətin qurulmasının Kanada modelindən 

ibarətdir. Multikulturalizm konsepsiyası, Kanada cəmiyyətinin müxtəlif təbəqələrini 

birləşdirən milli ideyanın mühüm hissəsi, vacib dövlət siyasətidir. Bu baxımdan 

məqalədə multikulturalizmin Kanada modelinin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiq 

edilməsi elmi-nəzəri və praktiki cəhətdən önəmlidir.    

Kanadada multikulturalizm ideyalarının tarixi inkiĢafı 

Kanadada ingilislərin kütləvi yerləşmələri zamanı Fransadan gəlmələr əsasən kənd 

yerlərində yaşayırdılar. Bu baxımdan, sənaye inkişafına xüsusi diqqət yetirən və şəhər 

yerlərində məskunlaşmış etnik britaniyalılarla nə siyasi, nə də iqtisadi təsir sahələrində 
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rəqabət apara bilmirdilər. Katolik kilsəsinin ciddi təsiri altında olan franko-kanadalılar 

başlıca olaraq kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurdular. Müvafiq olaraq Kanada fransızları 

mühafizəkar-ənənəvi baxışlara malik idilər. Mühafizəkarlıq və ənənəviçilik onların 

sənayeləşməyə və urbanizasiyaya uyğunlaşmalarını çətinləşdirirdi. Belə ki, sosial 

əlaqələr və sosial mobillik demək olar ki, yox səviyyəsində idi. Nəticədə fransızlar 

anqlo-kanadalılardan siyasi və iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə geri qalırdılar. 

Kanadaya gəlmiş britaniyalılar əksinə olaraq, urbanizasiyaya və sənayeləşməyə 

meylli idilər. Bu baxımdan, Kanadada onlar çox sürətlə və fəal nəqliyyatın və ticarətin 

inkişafına başlamışlar. Qısa bir zamanda metropoliya ilə ingilis koloniyalar arasında 

ticarət əlaqələri qurulmuş və inkişaf etdirilmişdir. Kanadada məskunlaşmış ingilislərlə 

fransızların dünyagörüşlərində ümumi cəhətlər olduqca az idi. Faktiki olaraq, biri-

birilərindən təcrid olunmuş şəkildə yaşamaları səbəbindən onların siyasi və iqtisadi 

maraqları demək olar ki, üst-üstə düşmürdü. ABŞ-dan fərqli olaraq, Kanadada vahid 

mədəni dəyərlər, etnik dəyərlər sisteminin yaradılması ideyası yox idi. Kanadada 

formalaşmış koloniyalarla metropoliya arasındakı münasibətlər, Amerika 

koloniyalarından köklü şəkildə fərqlənirdi. [3, s.226] Britaniyalıları ölkənin cənubunda 

müstəqillik uğrunda başlamış müharibədə fransızların birləşmə ehtimalları idi. Etnik 

fransızların britaniya hökumətində loyallığını yüksəltmək lazım idi. 1774-cü ildə 

Kvebek aktı qəbul edilmişdir. Bu akt fransızların həyatında böyük hadisə kimi 

qiymətləndirilmişdir. Belə ki, o, etnik fransızlara öz dilini və dinini qorumaq imkanları 

verirdi. Ən əsası isə, Kvebek aktı fransızlara Fransa qanunlarının yaşadıqları ərazidə 

istifadə etmək imkanı da vermişdir. Həmçinin, qanunların işlədiyi ərzilərin genişlənməsi 

imkanları da tanınırdı. Ümumiyyətlə, fransızları tam neytrallaşdırmaq üçün britaniyalılar 

onlara muxtariyyat vermək qərarına gəlmişlər. 1792-ci ildə Kanadanı Yuxarı və Aşağı 

torpaqlara bölən Konstitusiya aktı qəbul olunmuşdur. Bundan sonra, franko-kanadalılar 

praktiki olaraq müstəqillik əldə etmiş oldular. Belə bir addım Kanadada geniş 

plüralizmin əsasını qoydu. 

Kanadada multikultural cəmiyyətin formalaşması prosesi XX əsrin ortalarından 

başlamışdır və bu proses bu gün də davam etməkdədir. Mədəni irsin və həyat tərzinin 

qorunması sahəsində birləşmək hüququ Kanadada əsas dəyərə çevrilmişdir. Bu dəyərlər 

demək olar ki, müxtəlif səviyyələrdə bütün etno-mədəni birliklərə yayılmışdır. Xüsusi 

olaraq, qeyd etmək lazımdır ki, bu proses franko-kanada diasporunun sayəsində 

getmişdir. Ötən əsrin 60-cı illərində Kvebekin müstəqilliyi uğrunda mübarizə gedişində 

dörd milli-azadlıq hərəkatı formalaşmışdır. XX əsrin əvvəllərində franko-kanadalılar 

yenə də kənd həyat tərzinə üstünlük verirdilər. Belə ki, fransızların 60%-i kənd 

yerlərində yaşayırdılar. Urbanizasiyanın sürətlə getməsi fransızlardan yan keçməmişdir. 

Belə ki, ötən əsrin 30-cu illərində fransızların cəmi 37%-i kənddə yaşayırdı.[4] Lakin 

həyat səviyyəsinə görə franko-kanadalılar yenə də geri qalırdılar. Bu reallıqdan narazılıq 

fonunda ―Milli İttifaq‖ siyasi partiyası meydana gəlmişdir. Bu partiyanın tərəfdarlarının 

özünəməxsus məntiqləri ondan ibarət idi ki, britaniya urbanizasiyasına son qoymaq 

lazımdır. Urbanizasiya və sənayeləşmə ənənəvi fransız həyat tərzi ilə ziddiyyət təşkil 

edir. Fransızlar hesab edirdilər ki, yalnız ənənəvi həyat tərzi layiqli mövcud olmağı tə-

min edə bilər. Digər problem isə ondan ibarət idi ki, kənd yerlərində öz təsərrüfatların-

dan imtina etmiş fransızlar şəhərdə yalnız qeyri-peşəkar sahələrdə fəaliyyət göstərə bi-
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lərdilər. Bu zaman əmək haqqı britaniyalılarla müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə az idi. 

Bu da cəmiyyətdə ayrıseçkiliyi və müvafiq olaraq narazılığı dərinləşdirirdi. Çünki, işi 

əsasən kapitala sahib olan ingilislər təklif edirlər. Beləliklə, Milli İttifaq Partiyasının 

yaradılmasının başlıca məqsədi ənənəvi həyat tərzini saxlamaq uğrunda mübarizə apar-

maqdan ibarət idi. Partiya əsasən iki məqamı diqqət mərkəzində saxlayırdı. Birincisi, 

franko-kanadalıların ənənəvi həyat tərzi qorunsun, ikincisi isə, katolik dəyərləri dəyiş-

məz qalsın. Bu məsələdə, həmin dövrdə Kanadada kifayət qədər təsirə malik olan Kato-

lik kilsəsi onlara ciddi dəstək olurdu. Katolik kilsəsi həmin dövrdə fransız Kvebekdə 

senzura rolunu oynayırdı və tədris müəssisələrində nəzarəti həyata keçirirdi. Həmçinin, 

səhiyyə sahəsi də kilsənin nəzarəti və təsiri altında idi. Bütün bunlar fransızlarla 

ingilislər arasında mədəni və sosial zəmində ziddiyyətlərin dərinləşəcəyi ehtimallarını 

artırırdı. Bundan başqa, 1968-ci ildə Rene Levekin rəhbərliyi altında radikal milliyyətçi 

Kvebek partiyası da yaradılmışdır. Təxmini olaraq, elə həmin vaxtda daha döyüşkən 

Kvebek azadlıq cəbhəsi yaradılmışdır. Bu təşkilat öz fəaliyyətində terrorçu metodlardan 

istifadə etməyi nəzərdə tutmuşdur. Bu istiqamətdə mübarizə hamı tərəfindən 

dəstəklənirdi. Həmin dövrdə Kvebekin mədəni və siyasi müqəddəratını təyin etmə 

imkanları kifayət qədər real idi. Federal hakimiyyət frankokanadalılara əlavə müəyyən 

hüquqlar da vermək qərarına gəlmişdir. Beləliklə, ötən əsrin 60-70-ci illərində Kanadada 

frankokanadalıların ―dinc inqilabı‖ sona çatdı. Frankokanadalılar tam olaraq öz statusla-

rını dəyişməyə müvəffəq oldular. Onlar inkişaf etmiş sənaye dövlətinin siyasi fəal etno-

mədəni birliyinə çevrildilər. Bununla da, müxtəlif mədəniyyətlərin dinc yanaşı mövcud 

olması üçün real şərait formalaşmış oldu. Kanadada Multikulturalizm İşləri üzrə nazir 

vəzifəsi təsis edilmişdir. 1973-cü ildə isə, Multikulturalizm üzrə Kanada Şurası və 

Kanada dövlət katibi nəzdində multikulturalizm üzrə agentlik yaradılmışdır.  

Kanadada başlanğıcda hesab edirdilər ki, multikulturalizm siyasəti sepatizmə yol 

açır. Həmin dövrdə belə düşünmək üçün müəyyən əsaslar da vardır. 1974-cü ildə 

Kvebek frankokanadalıları regionda fransız dilinin yeganə rəsmi dil olmasına nail 

oldular. İşgüzar dairələr bunu neqativ addım kimi qiymətləndirdilər. Bundan sonra 

regionda fransız dilinin mövqeləri daha möhkəmləndirilmişdir. Hətta, uşaqları ingilis 

dilli məktəblərə yalnız britaniyalılar verə bilərdilər. Fransızlar farnsız məktəblərində 

oxumalı idilər. Bundan sonra britaniyalılar Kvebeki tərk etməyə başlamışlar. Lakin yenə 

də fransızlar və britaniyalılar biri-birilərindən tam təcrid olunmadılar və hakimiyyət or-

qanları onların dinc yanaşı mövud olması üçün müvafiq addımlarını intensivləşdirməli 

oldular. 1971-ci ildə federal hökumət multikulturalizmi Kanada cəmiyyətinin 

fundamental əsası kimi qəbul etdi. Bununla da ikidilli əsasda multikulturalizm doktrinası 

elan edildi. 1982-ci ildə Kanada Konstitusiyasının bir hissəsi kimi Hüquq və Azadlıqlar 

Xartiyası qəbul olundu. Bu Xartiyanın əsas müddəalarından biri ölkədə müxtəlif etnik 

qrupların mədəni irslərinin qorunmasının zəruriliyinə aid idi. Xartiya diskriminasiyanı 

qadağan edir, irqindən, cinsindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün 

vətəndaşların bərabərliyinə təminat verir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Kanada, multikultu-

ralizm prinsipinin konstitusiyada ifadə olunduğu yeganə ölkədir. Kanada multikul-

turalizm siyasəti modeli əsasən aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır: 

- ölkənin mədəni müxtəlifliyinin kanada cəmiyyətinin əsas xüsusiyyəti kimi qəbul 

edilməsi; 
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- plüralizmin gücləndirilməsi və Kanada mədəniyyətinin ikidilli xarakteri; 

- etnik azlıqların mədəni xüsusiyyətlərinin qəbul olunması; 

- mədəniyyətlərə dəstək sahəsində federal, əyalət və bələdiyyə səviyyəsində qarşılıqlı 

əməkdaşlıq. 

Siyasətin bütün bu prinsipləri Kanada cəmiyyətində ciddi dəstəyə malikdir. Çox-

mədəniyyətlilik tərəfdarları hesab edirlər ki, etnik qrupların təlabatlarının və maraqları-

nın nəzərə alınmaması cəmiyyətdə ciddi təhlükələrə gətirib çıxara bilər. Hökumət tərə-

findən multikulturalizm siyasətinin həyata keçirilməsi cəmiyyətdə birliyin əldə edilmə-

sini şərtləndirir. Multikulturalizm siyasətinin tərəfdarları həm də əsaslandırırlar ki, etno-

mədəni müxtəliflik ölkənin vahid obrazının formalaşmasına mane olmur, əksinə, onun 

əsasında dayanır. Həmçinin, qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi ikidilliyin həm ayrı-ayrı 

vətəndaşlar, həm də bütövlükdə ölkə üçün bir sıra mühüm üstünlükləri vardır. Bu 

üstünlükləri aşağıdakı kimi nəzərdən keçirmək mümkündür:[2, s.119] 

- Beynəlxalq ticarətin inkişafı. 30 ölkədən çoxu ingilis dilini istifadə edir. Fransız dili də 

kifayət qədər yayılmışdır. Bu reallıq Kanada üçün geniş ticarət əlaqələri imkanları 

yaradır; 

- turizmin inkişafı üçün əlverişli şərtlərin əldə edilməsi. Rəsmi ikidilli olması Kanadaya 

çoxsaylı turistlərin axınını şərtləndirir. Səfər edən turistlərin sayına görə Kanada 7-ci 

yerdədir; 

- başqa ölkələrdən çoxsaylı tələbələrin cəlb edilməsi. Bu da, öz növbəsində Kanada 

iqtisadiyyatında böyük məbləğdə vəsaitlərin daxil olmasını təmin edir və əlavə iş 

yerlərinin yaradılmasını şərtləndirir; 

- Kanadanın linqivistik infrastrukturu mal xidmətlərin ixracı üçün əlavə imkanlar açır; 

- iki dilə sahib olanların iş axtarışında şəxsi və coğrafi mobilliyi.  

Kanada multikulturalizm siyasətinin xüsusiyyətləri 

Müasir mərhələdə Kanadanın əsas milli ideologiyası mədəni müxtəlifliyin qəbul 

olunması və genişləndirilməsindən ibarətdir. Ümumilikdə, müasir mərhələdə Kanada 

multikulturalizmi özünün bir sıra səciyyəvi cəhətləri ilə diqqəti cəlb edir. Son onillər 

Kanadanın demoqrafiq və dil landşaftı ciddi dəyişikliyə uğramışdır. Emiqrasiya demoq-

rafiyanın əsas mənbəyi rolunda çıxış edir. Ottava şəhərinin miqrasiya siyasəti institutu-

nun məlumatlarına görə, Kanadada məskunlaşanların 50%-ni asiyalılar, 20%-ni afrika-

lılar və Orta asiyalılar, 12%-ni Cənubi amerikalılar, 18%-ni britaniyalılar təşkil edirlər. 

Kanada əhalisinin təxmini olaraq 18%-ni Kanada sərhədlərindən kənarda doğulanlar 

təşkil edir. Kanada multilinqvistik ölkədir. Belə ki, burada insanlar ünsiyyət qurmaq 

üçün 200-dən artıq dildən istifadə edirlər. Cənubi Asiya və Çin etnik qrupları daha iri dil 

qruplarını təşkil edirlər. Bu dil qrupları milyondan artıq insanı əhatə edir.[6, s.91]  Bütün 

bu reallıqlar Kanadada multikulturalizm siyasətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi 

məsələsinin aktuallığını artırır.  

1988-ci ildə Kanada multikulturalizmi haqqında akt qəbul edilmişdir. Dünyada 

multikulturalizm siyasətini rəsmi qəbul edən və ya tanıyan Kanada olmuşdur. Kanadada 

multikulturalizm cəmiyyətin fundamental xüsusiyyəti kimi təqdim olunur. Bu aktın 

qəbul olunmasında məqsəd bütün dillərin qorunmasını və istifadə olunmasını təmin 

etməkdən ibarət idi. Kanadada federal qanun etnosların və onların rəngarəng irslərinin 

qorunmasını nəzərdə tutur. Qanuna görə, dil hərəkətdədir və o, mədəniyyətin elementi 
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kimi fəaliyyət göstərir. Multikulturalizm haqqında akt təkcə dözümlülüyü deyil, bütün 

dillərin qəbul edilməsini və qorunmasını nəzərdə tutur. Kanada tədqiqatçıları dilə 

münasibətdə əsasən üç yanaşmanın mövcudluğunu qeyd edirlər:[7, s.8] 

- dil problem kimi; 

- dil hüquq kimi; 

- dil resurs kimi. 

Dil o mənada problem və hüquq kimi nəzərdən keçirilir ki, rəsmi dili bilməyən 

uşaqların daha məhdud imkanlara malik olacağı haqqında hipoteza irəli sürülürdü. Belə 

bir təklif irəli sürülürdü ki, vətəndaş yalnız ingilis və ya fransız dili vasitəsilə aldığı 

informasiyalara və biliklərə malik olacaqdır. Dil resurs kimi o mənada nəzərdən keçirilir 

ki, çoxdillilik yeni iqtisadi ideya kimi müəyyənləşdirilmişdir. Yəni, çoxdillilik ticari-

iqtisadi əlaqələri daha səmərəli edir. Bu prinsiplərə istinad etmə Kanadada mədəni və dil 

maneələrini aradan qaldırır. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, mədəni müxtəliflik Kanada 

cəmiyyətinin əsas milli xüsusiyyətlərindən biri kimi nəzərdən keçirilir. Kanada 

hökuməti də məhz müvafiq siyasətini bu istiqamətdə həyata keçirir. Bildiyimiz kimi, 

digər ölkələrdən, xüsusilə də, ABŞ-dan və Avstraliyadan fərqli olaraq, Kanada 

multikulturalizmi ölkənin əsasını qoyan iki xalq arasında uzun müddət kompromis 

axtarışının nəticəsi olaraq meydana gəlmişdir.  

Son illərdə Kanadaya gələn immiqrantların sayı ən yüksək həddə çatmışdır. 

Kanada həm də üçüncü ölkələrdən çoxsaylı qaçqınları qəbul etmişdir. Təbii ki, bu, 

mədəni müxtəlifliyə malik olan Kanadada müxtəlifliyi daha artırmışdır. Gəlmələr 

hesabına Kanadada qeyri-avropalıların sayı ciddi şəkildə artmışdır. İngilis və fransız 

əhali arasında artımın zəif olması da öz rolunu oynamışdır. Bu tendensiya bu gün də 

getməkdədir. Artıq XXI əsrin əvvəllərində etnik ingilislərin və fransızların 46%-ə qədər 

azalmışdır. Bu məqamda qeyd etmək lazımdır ki, ―kanadalı‖ termini 1996-cı ildə 

əhalinin siyahıya alınması zamanı işlədilmişdir. 2001-ci ildə siyahıya almanın nəticəsinə 

uyğun olaraq, Kanadada 200-dən artıq etnik qrup yaşayır. Artıq yuxarıda da nəzərdən 

keçirdiyimiz kimi, Kanada plüralizminin əsasını dil müxtəlifliyi təşkil edir. Əhalinin 

59%-i doğma dil kimi ingilis dilini, 23%-i isə fransız dilini qəbul edir. Əhalinin 18%-i 

digər dillərdə danışır. Bu dillər içərisində çin dili üstünlük təşkil edir.[5, s.52]  Bütün 

etnik azlıqlarının mədəni irslərinin və dillərinin qorunması Kanada multikulturalizminin 

əsas istiqamətini təşkil edir. Ötən əsrin 80-ci illərində Kanada multiulturalizm 

siyasətinin institusionallaşması prosesi getməyə başlamışdır. Bu sahədə dəyişikliklər 

Kanadada irqi münasibətlərin inkişafında kifayət qədər mürəkkəb bir dövrlə üst-üstə 

düşmüşdür. Kanadanın böyük şəhərlərində immiqrantların böyük axını etnik tərkibi 

ciddi şəkildə dəyişmişdir. Eyni zamanda irqçilik ideyalarını dəstəkləyən ayrı-ayrı 

insanlar və qruplar da meydana gəlmişdir. Bu baxımdan, hökumət əsas diqqətini 

institusional dəyişikliklərə yönəltməli olmuşdur. Məqsəd yeni immiqrant qruplarının 

reallıqlara uyğunlaşmasını təmin etməkdən ibarət idi.  

Növbəti dəyişiklik antidiskriminasiya proqramının hazırlanması ilə bağlı idi. Bu 

proqramın qəbul olunmasının əsas hədəfi isə, etnik azlıqları əhalinin böyük qismindən 

ayıran sosial və mədəni əngəllərin aradan qaldırılmasından ibarət idi. Artıq qeyd 

etdiyimiz kimi, 1982-ci ildə qəbul edilmiş Kanada hüquqlar və azadlıqlar Xartiyası 

multikulturalizmi qəbul etmişdir. Belə ki, Xartiyanın 27-ci bölməsində qeyd edilmişdir: 
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―Bu Xartiya Kanada multikultural irsinin saxlanılması və möhkəmləndirilməsi ilə uzla-

şır.‖ [8] Bu, olduqca vacib məqam multikulturalizmi Kanada cəmiyyətinin strukturuna 

daxil edir. Bu xartiya məhkəmələrin üzərində öhdəlik qoyur ki, qərarlar çıxaran zaman 

multikulturalizmin mövcudluğunu nəzərə alsınlar. Kanada Xartiyası irqindən və etnik 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hamı üçün bərabərliyə və ədalətə təminat verir. 

İrqçilik meyllərinin inkişaf etdirilməsi və bu istiqamətdə çağırışların edilməsi Xartiyaya 

müvafiq olaraq, qadağandır. Bunun ardınca Kanadada multikulturalizm siyasətinin 

əsasları daha da möhkəmlənməyə başlamışdır. Belə ki, 1984-cü ildə etnik azlıqların 

hüquqları üzrə parlament komitəsi ―İndi bərabərlik‖ adlı hesabat dərc etmişdir. 1985-ci 

ildə isə, İcma Palatası nəzdində multikulturalizm üzrə daimi komitə yaradılmışdır. 1987-

ci ildə komitə geniş hesabat hazırlamışdır. Bu hesabat həm də yeni siyasətin və 

multikulturalizm üzrə yeni departamentin yaradılmasına çağırış idi. Yeni siyasət 1988-ci 

ildə qüvvəyə minmişdir. Həmin ili Parlament multikulturalizm üzrə Akt qəbul etmişdir. 

Akta əsasən bütün hökumət agentlikləri azlıqların institusional strukturlarda iştirakını 

təmin etməyə imkan verəcək proqram və planların hazırlanmasında iştirak etməli idilər. 

1991-ci ildə Parlament tərəfindən multikulturalizm və vətəndaşlıq haqqında departament 

yaradılmışdır. Bu departamentin nəzarəti altında bir sıra mühüm proqramlar işlənib 

hazırlanmışdır: 

- Kanadada irqi bərabərliyin və multikulturalizm prinsiplərinin bərqərar olması üçün 

―irqi münasibətlərin və mədəniyyətlərarası dialoqun‖ təmin edilməsi; 

- ―Mədəni irs və dillər.‖ Məqsəd kanadalılara öz mədəniyyətlərini, dilini və etnomədəni 

xüsusiyyətlərini saxlamağa kömək etməkdən ibarət idi; 

- ―Cəmiyyətin dəstəklənməsi və iştirakı‖. Məqsəd ayrı-ayrı insanların, birliklərin 

Kanada həyatında sərbəst və bərabərhüquqlu iştirakını təmin etməkdən ibarət idi.  

Bu proqramlar Kanadada multikulturalizm siyasətinin daha səmərəli olmasına hesablan-

mışdır. Lakin buna baxmayaraq, yeni yaradılmış departamentin ömrü çox uzun olmadı. 

1993-cü ilin payızında departament buraxılmışdır və yuxarıda qeyd etdiyimiz proq-

ramlar yeni yaradılmış ―Kanada irsi üzrə departamentə‖ verilmişdir. Bu departamentin 

fəaliyyət çərçivəsinə həm də rəsmi dillər, incəsənət və mədəniyyət, radio və televiziya 

verilişləri və s. sahərlər üzrə cavabdehlik də daxil edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

bu proqramlar ciddi tənqid hədəfinə çevrilmişdir. Belə olan halda departament yeni 

proqramları elan etmişdir. Yeni proqramların məqsədləri üç istiqamətli idi: sosial ədalət 

(ədalətli cəmiyyətin qurulması); vətəndaş iştirakçılığı (bütün etnik qrupların Kanada 

cəmiyyətinin formalaşmasında iştirakının təmin edilməsi); özünəməxsusluq (mədəniy-

yətlərin müxtəlifliyini qəbul edən, hörmət edən və ifadə edən cəmiyyətin qurulması). 

Yenilənmiş proqramlar Kanada multikulturalizm siyasətinin səmərəliliyinin ciddi 

şəkildə artması baxımından olduqca əhəmiyyətli idi və bu sahədə bir sıra uğurların əldə 

edilməsini şərtləndirmişdir. Bundan sonra da hökumət ardıcıl olaraq multikulturalizm 

siyasətinin genişləndirilmısi istiqamətində intensiv addımlar atmışdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ДЖАХАНГИР ДЖАХАНГИРЛИ  

КАНАДСКАЯ МОДЕЛЬ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА  

В научной статье рассматривается канадская модель мультикультурализма. 

Отмечается, что вопрос культурной политики довольно актуальный. На современ-

ном этапе все государства мира сталкиваются проблемой культурного и языкового 

многообразия. Отмечается, что термин «мультикультурализм» впервые был 

использован в Канаде. Кроме того, политика мультикультурализма впервые была 

официально признана также в Канаде. Канадская культурная политика имеет свои 

характерные черты. В статье анализируются эти черты канадской культурной 

политики. Обосновывается, что в Канаде правительством предпринимаются 

серьезные шаги для повышения эффективности культурной политики. Все эти и 

другие аспекты культурной политики в Канаде всесторонне рассматриваются в 

представленной научной статье.       

Ключевые слова: Канада, мультикультурализм, государство, общество, 

язык, раса, гражданини.  

 

SUMMARY 

JAHANGIR JAHANGIRLI 

CANADIAN MODEL OF MULTICULTURALISM 

In the scientific article the Canadian model of multiculturalism is analyzed. It is 

noted that a question of cultural policy quite relevant. At the present stage all states of 

the world face a problem of cultural and language diversity. It is noted that the term 
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"multiculturalism" has been for the first time used in Canada. Besides, the policy of 

multiculturalism for the first time has been officially recognized also in Canada. The 

Canadian cultural policy has the characteristic features. In article these lines of the 

Canadian cultural policy are analyzed. Is proved that in Canada the government takes 

serious steps for increase in efficiency of cultural policy. All these and other aspects of 

cultural policy in Canada comprehensively are considered in the submitted scientific 

article. 

Keywords: Canada, multiculturalism, state, society, language, race, citizen. 
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NADĠR ġAH ƏFġARIN ġƏXSĠYYƏTĠNƏ DAĠR 

 

Məqalədə Asiyanın sonuncu fatehi sayılan Nadir ġah ƏfĢarın Ģəxsiyyəti haqqında 

geniĢ bəhs açılır və qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirilir.  Nadir ġah ƏfĢarın Ģəxsiyyəti 

tarixi ədəbiyyatda olduqca aktual bir mövzu kimi daima araĢdırılmıĢdır.  Çünki 

çobanlıqdan Ģahlığa qədər ucalmaq, qəhrəman bir hökmdara çevrilmək bütün tarixi 

dövrlərdə maraq doğurur və belə bir Ģəxsiyyəti yetirən dövr, ailə, tayfa haqqında tarixi 

araĢdırmalara səbəb olur. Çobanlıqdan Ģahlığa ucalmaq böyük bir uğurdur. O, 

Səfəvilər imperiyasını təkcə azad etmədi, eyni zamanda bu imperiyanın əvəzində 

“Dövləti – Nadiriyyə” - Nadir ġah ƏfĢarın imperiyasını qurmaqla bu ölkəni ən aĢağı 

səviyyədən Asiyanın ən nüfuzlu dövlətı səviyyəsinə qaldırdı və Azərbaycan 

tarixĢünaslığına qızıl bir səhifə yazdı. Məqalənin yazılmasında məqsəd bu görkəmli 

Ģəxsiyyətin həyatından bəzi səhifələri araĢdırmaqdır. 

Açar sözlər: Ģəxsiyyət, sərkərdə, fateh, ordu baĢçısı, uzaqgörən dövlət baĢçısı, 

hərbi müĢavir. 
 

Asiyanın sonuncu fatehi sayılan Nadir Şah Əfşarın şəxsiyyəti tarixi ədəbiyyatda 

olduqca aktual bir mövzu kimi daima gündəmdədir. Çünki çobanlıqdan şahlığa qədər 

ucalmaq, qəhrəman bir hökmdara çevrilmək bütün tarixi dövrlərdə maraq doğurur və 

belə bir şəxsiyyəti yetirən dövr, ailə, tayfa haqqında tarixi araşdırmalara səbəb 

olur.Nadir Şah Əfşarın qəddarlığına, eyni zamanda səbəb olduğu çoxsaylı insan 

itkilərinə və dəhşətli əzab-əziyyətlərə haqq qazandırmaq mümkün olmasa da, onun 

görkəmli şəxsiyyət olduğuna heç bir şübhə yoxdur. Çobanlıqdan şahlığa ucalmaq böyük 

bir uğurdur. Amma onun daha böyük qəhrəmanlığı bu idi ki, qüdrətli düşmənlərin didib 

parçaladığı Səfəvilər imperiyasını təkcə azad etmədi, eyni zamanda bu imperiyanın 

əvəzində ―Dövləti –Nadiriyyə‖-Nadir Şah Əfşarın imperiyasını qurmaqla bu ölkəni ən 

aşağı səviyyədən Asiyanın ən nüfuzlu dövlətı səviyyəsinə qaldırdı və Azərbaycan 

tarixşünaslığına qızıl bir səhifə yazdı. Məqalənin yazılmasında məqsəd bu görkəmli 

şəxsiyyətin həyatından bəzi səhifələri araşdırmaqdır. 

XVIII yüzildə dünyanın ən görkəmli hökmdarlarından biri, əzəmətli türk Əfşar 

imperatorluğunun qurucusu Nadir Şah Əfşar 22 oktyabr 1688-ci ildə,hicri   tarixi ilə 

məhərrəm ayının 28-i 1100-cü ildə Xorasan vilayətinin  Dərəgəz  məntəqəsinin Dəstgird 

kəndində  İmamqulu adlı sadə bir insanın ailəsində anadan olmuşdur.Atası ona öz 

atasının adını qoydu.Nadir qulunun adının ikinci hissəsi ―qulu‖ kəlməsi türk sözü 

olmaqla dini məna daşıyır və şiələrə mənsub olan bir addır.İran tarixçisi Əmir Məsud 

Rezayinin verdiyi məlumata görə bu uşaq qeyri –adiliyi ilə seçilir, iricüssəli bir uşaq 

olduğundan hamı ona nadir uşaq deyir, elə atasının qoyduğu ad da onu tamamlayır. (7, 
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səh. 14) Nadirqulu türk məişəti mühitində formalaşmışdır. Azərbaycan türkcəsi onun 

ana dili idi. Nadir şah bu dildə təmiz danışırdı, hətta sonralar hərbi yürüşləri zamanı 

sərkərdələri ilə Azərbaycan türkcəsində unsiyyətdə olması, Nadir şaha Azərbaycan 

türkcəsində nəzm əsərlərinin həsr edilməsi haqqında mənbələrdə çoxlu sayda faktlar 

vardır.Nadir şah hakimiyyətə gələndən sonra bölgədəki türk mühitinin 

möhkəmləndirilməsi üçün tədbirlər görürdü və göstəriş verirdi ki, iki min əfşar 

Urmiyədən Əbivərdə köçürülsün. (5, səh 16.) 

Nadirin atası İmamqulu haqqında tarixi mənbələrdə yalnız o məlumdur ki, o, 

köçəri heyvandarlıqla məşğul olurdu və əhəmiyyətli mövqeləri yox idi. Onu müxtəlif 

cür: çoban, yük heyvanlarının çarvadarı, əkinçi, dəvəotaran kimi təsvir edirdilər. (6, 

s.36) O, oğlu Nadirqulu 13 yaşındaikən vəfat etmişdir. Atasını itirəndən sonra ailənin 

dolandırılmasının müəyyən çətinlikləri Nadirin üzərinə düşdü. O, çöllərdə odun 

doğrayıb yük heyvanları vasitəsilə bazara daşıyır və orada satırdı.(8,səh.7-8).Bu onu 

göstərir ki, Nadir hələ uşaqlıq yaşlarından zəhmətə qatılmış və zəhmət içində 

böyümüşdü.Maldarlıqla məşğul olması Nadirdən çeviklik, cəldlik, at çapmaq bacarığı 

tələb edirdi.Nadir şah özü öz türk mənşəyi ilə həmişə fəxr etsə də, bununla əlaqədar 

Teymur Ləngin varisləriylə qohum olduğunu təsdiqləsə də, heç zaman valideynlərinin 

və əcdadlarının mövqeyini şişişirtmirdi.Onda ―qilincin oğlu‖ olduğunu soyləmək 

xasiyyəti var idi. ( 6,s 37) 

Oğuzların Əfşar  boyunun Eberli tayfasının Qırıxlı oymağından olan Nadir şah 

Azərbaycanın və bütün türk dünyasının yetişdirdiyi ən şərəfli şəxsiyyətlərdən biridir. 

Miladdan öncə VII yüzildə Alp Ər Tonqa ilə başlayan türk cahangirləri silsiləsi 2500 il 

sonra Nadir şahla bitir.Onun şəxsiyyəti xalqımızın və Vətənimizin əbədi çağlayan 

coşqun qürur qaynağıdır.Nadirin mənsub olduğu Əfşarlar boyunu tarixçi Rəşidəddin 

Fəzlullah ―düzənlikdə yaşayan türk xalqları‖ kimi səciyyələndirib və qeyd edib ki,onun 

adını daşıyan tayfanın əsasını qoymuş Avşar (yaxud Avuşar) öz babası, türklərin 

əfsanəvi əcdadı Oğuzun ordusunun sağ cinahında vuruşurdu. (6, s 33) Əbu-i Qazi təsdiq 

edirdi ki, Avşar sözü (Əfşar ifadəsi bu sözdən yaranıb) ―öz işini cəld görən‖ mənasını 

verir. (6,s 34) 

Belə hesab edilir ki, Əfşarlar qərbə eramızın XIII əsrində monqolların hücumu ilə 

əlaqədar köçüb Azərbaycanda yerləşiblər, sonralar onlar bütün İrana yayılıblar.Nadirin 

mənsub olduğu tayfanın budağı olan Qırıqlu,yaxud Qırıxlı oymağı Xorasana I Şah 

İsmayılın (1502-1524) dövründə köçüb və Allahu-əkbər dağ silsilələrindən bir qədər 

cənubda yerləşən, Mayab Kubkan kimi məşhur olan su mənbələrinin yaxınlığında öz 

yaylaqlarını salıb.Kubkan kəndi tayfanın yay otlaqlarında yerləşirdi, qış çox sərt 

keçdiyindən Qırıxlı əfşarları hər payız Allahu-Əkbər dağlarından şimala keçirdilər və 

Dərəgəzin düzəngahda yerləşən aşağı qış otlağına enirdilər. Nadir uşaqlıq illərində 

Kubkanla Dərəgəz arasında hər il baş verən köçdə valideyinləriylə birlikdə olmuş, 

yetkinlik yaşına çatanda kasıb güzəranlarını təmin etmək üçün ailəsinə kömək 

göstərməyə başlamışdır. 

Nadir Şah Əfşar adi əsgərdən böyük sərkərdəliyə qədər uzun və çətin bir yol 

keçmişdir. Onun əsgəri şücaəti və döyüşkənliyi onu ordu sərkərdəsi kimi yüksəlməyə 

gətirib şıxarmışdır.Nadir Şah, ömrünün ən azı 37 ilini eyni zamanda həm xarici 

işğalçılara, həm də ölkə daxilindəki satqınlara qarşı 120-dən artıq müharibədə keçirib. 
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Nadir Şah savadsız olmasına baxmayaraq, hərb üçün doğulmuşdu və hərb işinin dahisi 

idi. Müasir tarixçilər arasında onu bəzən böyük İsgəndərə, bəzən Napoleona, bəzən də 

Əmir Teymura bənzədənlər heç də yanılmırlar. O, bir neçə il ərzində işğal olunmuş 

əraziləri azad etdi, dövlətin ərazisinə yeni torpaqlar qatdı. Bu onun böyük hərbi strateq 

olmasına sübutdur. Onun bacarığı fitrətən idi. O, qəti əmin idi ki, güclü mobil ordu 

yaratmaq üçün döyüşçülərə ciddi hərbi təlimlər keçilməlidir və daim bu istqamətdə 

çalışırdı. Bir strateq kimi Nadir Şah ona qarşı çıxan bütün sərkərdələrdən üstün idi. 

Döyüşdən öncə savaşın bütün xırdalıqlarını, bütün incəliklərini hesablayıb həyata 

keçirirdi.Onun uğurlu taktikasından biri də süvarilərin qəfildən və gözlənilməz yerdən 

düşmənə ciddi zərbə vura bilməsi idi. Onun piyada döyüşçüləri də çox intizamlı idilər və 

osmanlı yeniçərilərindən geri qalmırdılar. Döyüş zamanı əgər düşmən kiçicik üstünlüklə 

onun dəstələrini geri otuzdururdusa, bu zaman Nadir Şah bu dəstənin içinə girir, 

dəstənin yüzbaşısını, yaxud minbaşısını şəxsən özü öldürürür, yerinə başqasını təyin 

edirdi.Buna görədə onun döyüşçüləri əmr olmadan demək olar ki, geri çəkilmirdilər. 

Nadir Şah ehtiyatda olan qoşunlardan da çox ustalıqla istifadə edirdi. Əsas o idi ki, 

düşmənin zəif yerini tapa bilir və lazım olan anda oraya ehtiyyat qüvvələri göndərirdi. 

Nadir Şahın adı həm də ağır artilleriyanın inkişafı ilə bağlıdır. Şah olduqdan sonra da 

onun hərbçi keyfiyyətləri durmadan artırdı. O, həm də gözəl təşkilatçı və təlimatçı kimi 

doğulmuşdu. Onun şəxsi səyi nəticəsində döyüşçü olmayan kəs belə, qısa bir zamanda 

bacarıqlı döyüşçüyə çevrilirdi. Nadir Şahın bir üstün cəhəti də o idi ki, döyüşçülər 

arasında mənəvi ruhun yüksəlməsinə xüsusi diqqət verirdi.Ölkənin hər yerinə 

səpələnmiş böyük bir orduya nəzarət və əmrinə tabe etmək onun xüsusi təşkilatçılıq 

məharətindən xəbər verirdi.Nadir Şahın unikal yaddaşı var idi. Böyük bir qoşunda 

zabitləri adbaad tanıyırdı. Eləcə də sıravi döyüşçülərdən hansına nə zaman mükafat və 

ya cəza verdiyini də dəqiq xatırlayırdı. Nadir Şah dağınıq və başıpozuq halda döyüşən 

bir kütləni Asiyada ən böyük və möhtəşəm bir ordu vəziyyətinə gətirdi.O, Səfəvilərin 

son çağlarında dağılmaqda olan dövləti yenidən bərpa etdi, bütün işğalçıları ölkədən 

qovdu, daxili qiyamları yatırdı, ölkə torpaqlarını iki dəfə genişləndirərək qüdrətli bir 

Əfşar imperiyası yaratdı. Yadelli işğalçılara qarşı cəsarətli döyüşləri, İranı və 

Azərbaycanı qoruması dillər əzbəri olmuş, ona rübai, cəng şeirləri, məsnəvilər 

qoşulmuşdur. (7,s. 120) 

1704-1705-ci illərdə Dərəgəz vilayətinə hücum edən özbəklər 16-17-yaşlı Nadir-

qulunu, qardaşı İbrahimi və anasını əsir edib apardılar. 4 il sonra anası öldü. Nadirqulu 

qardaşıyla birgə əsirlikdən qaçıb Əbıvərdə gəldi.Nadir Əbivərddə yüksəlməsinə yol açan 

addım atdı.O, Əbivərd şəhərində əfşarların başçısı və bu yerin hakimi olan Babaəli bəy 

Kusa Almadlunun yanında xidmətə girdi.Özünün bacarığı və cəsurluğu sayəsində o, tez 

bir zamanda ağasının iltifatını qazandı və bir müddətdən sonra onun qoşununun başçısı, 

həm də kürəkəni oldu. Babaəli bəy 1723-cü ildə var-dövlətini Nadirə miras qoyub 

ölmüşdür.Lakin tayfa qarşıdurmaları üzündən Nadir Əbivərd Əfşarlarının başçısı 

qismində öz qaynatasının varisi ola bilmədi. Bir müddət onun var –dövlətinin idarəsiylə 

məşğul olub, Məşhədə yola düşdü və Məlik Mahmudun yanında xidmətə  daxil oldu. Bu 

zaman Səfəvi dövləti daxilindəki hərc-mərclikdən istifadə edərək Xorasanı ələ keçirən 

Məlik Mahmud bir çox yerli xanların və əyanların qətiyyətsizliyindən məharətlə istifadə 
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edirdi. Həmin xanlar öz vəzifələrini saxlamaq üçün çoxlu hədiyyələrlə onun yanına 

gəlirdilər ki, bu  hədiyyələr də xalqın var-yoxu hesabına toplanırdı. 

Məlik  Mahmud Xorasan vilayəti kimi böyük bir vilayəti nəzarət altında saxlamaq 

üçün Nadir kimi istedadlı adamların imkanlarından istifadə etməyə çalışırdı.Əbivərd 

xanlarının paxıllqdan Nadir haqqında söylədiyi iftiralara baxmayaraq Nadiri yanına 

xidmətə götürdü. Lakin Nadirin günü-gündən qoşun daxilindəki nüfuzunun artması 

Məlik Mahmudu qorxuya salırdısa, digər tərəfdən də Məlik Mahmudun özünün yarıtmaz 

hakimiyyəti  Nadirin ona qarşı barışmazlığını gücləndirdi. Nadir Məlik Mahmudun 

xidmətinə girsə də məqsədi onu öldürmək idi.(5,s. 31) Eyni zamanda Məlik Mahmudda 

Nadiri öldürmək qərarına gəlmişdi.Planını həyata keçirmək üçün Nadir ilk növbədə ona 

iftiralar atan xanları öldürərək Əbivərdə geri qayıdır. Burada əfşar tayfalarından güclü 

qoşun toplayaraq Xorasana basqınlar etməyə başladı, əfqanlarla uğurlu müharibələr 

apararaq qalalar aldı, ana yurdu Məşhədi 22 oktyabr 1725-ci ildə ələ keçirdi.Məlik 

Mahmud Nadirin dəstələrini şəhərdən sıxışdırıb çıxarmaq üçün göstərdiyi əbəs 

cəhdlərdən sonra üç il əvvəl qoyduğu Kəyani tacından imtina edib təslim oldu. O, İmam 

Rza məqbərəsinin kiçik bir hücrəsində guşənişin edildi. Məşhəd şəhərini ələ 

keçirməzdən əvvəl içdiyi anda əməl edən Nadir ziyarətgahı təmir etmək,qübbəsini qızıl 

suyuna çəkmək və ikinci minarə tikmək əmrini verdi və 1730-cu ildə tikilib başa çatan 

minarə Nadir minarəsi adlandırıldı. 

Bu zaman çox ağır vəziyyətdə olan II Təhmasib Nadirqulunun igidliklərindən 

xəbər tutaraq müafirül-məmalük(hərbi mənada dövlətin yoxlayıcısı) Həsənəli bəyi onun 

barəsində məlumat toplamağa göndərdi. Həsənəli bəyə Nadirqulu xoş təsir bağışladı. 

1726-cı ildə onu Əbivərdə hakim qoydu. Həmin ildə Nadirqulunun 3 minlik qoşunu ilə 

Xəbuşanda II Təhmasibin qüvvələri birləşdi və tezliklə o, Təhmasibin şəxsi hərbi 

müşaviri oldu.Nadirin Səfəvi bayrağı altında fəaliyyətə başlaması ərəfəsində süquta 

uğramış Səfəvilər ərazisində mürəkkəb hərbi-siyasi şərait formalaşmışdı. Səfəvi 

dövlətinin tərkibində olan Cənubi Qafqazın şərq hissəsi Rusiyanın, həm Cənubi 

Qafqazın qərb hissəsi və həm də bütünlükdə ölkənin qərbi Osmanlı dövlətinin işğalı 

altında idi. İsfahan və mərkəzi vilayətlər gilzayi əfqanlarının, Herat və ətrafı isə əbdalı 

əfqanlarının əsarəti altına düşmüşdü. Xorasan vilayəti Məlik Mahmudun, Gelat və 

Əbivərd Nadirin, Fars körfəzi sahilləri ərəb şeyxlərinin, Mazandaran və Astarabad isə 

qacarların əlində idi. Belə bir şəraitdə şahın yanında vəzifə  tutmaq o qədər də asan 

deyildi, ilk növbədə ona görə ki, niyyəti elə Nadirin niyyəti qədər şöhrətpərəst olan 

Fətəli xan Qacarın şəxsində çox təhlükəli rəqibi vardı. İkincisi, Nadir tezliklə əmin oldu 

ki, gah o tərəfə,gah da bu tərəfə əyilən yelqovandan başqa bir şey olmayan Təhmasibə 

bel bağlaya bilməz. Çünki o da atası kimi öz vəzirlərinin əlində oyuncaq idi.Vəzirlər 

Nadiri ləkələmək , münaqişə yaratmaq üçün hər cür hiyləyə əl atırdılar. İş o yerə çatdı 

ki, şahzadə Mazandaran, Astarabad  və Giraildəki hakimlərinə  ―satqın ― Nadirə qarşı 

ona kömək göstərmək haqqında fərman imzalamağa  məcbur  oldu.Lakin özünə ―Təh-

masibqulu‖ ləqəbi götürən Nadirqulu əlinə qılınc aldığı ilk gündən Vətən torpaqlarını 

geri qaytararaq yenidən vahid dövlətdə birləşdirmək üçün işğalçılara qarşı amansız 

savaşa girişdi və heç on il keçmədən bu vəzifənin öhdəsindən şərəflə gəldi.(4,s.5) 

Nadir hadisələrin belə təhlükəli inkişafından xəbər tutub, tələsik Xəbuşana yola 

düşdü, çatan kimi bu şəhəri mühasirəyə aldı. Təhmasibin və onun vəzirlərinin tərəfində 
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döyüşən camışqazaxlı və qaraçorlu kürdlərin məğlubiyyətindən sonra Nadir şahzadə 

Təhmasiblə sülh bağladı, o, Nadirin onu Məşhədə müşayiət etməsinə razı oldu. 

Məşhəddə Nadir novruz bayramı günündə 1727-ci il martın 21-də Təhmasibi böyük 

təntənə ilə qarşıladı. Bayram şənlikləri bütün həftə boyu davam etdi.( 6, s.50) 

Bu təntənələr sona çatan kimi kürdlərin yeni üsyanı qalxdı. Həmin üsyançıların 

qüvvələri Mərv tatarlarından kömək aldılar. Üsyançılar Dərəgəzdən keçib Nadirin 

qardaşı İbrahim xanı mühasirəyə aldılar. Nadirlə Təhmasib birgə İbrahim xana kömək 

etdilər, sonra Xəbuşanı mühasirəyə alıb ələ keçirdilər.Bu zaman Məlik Mahmud tərə-

findən qızışdırılan Mərv tatarları yenidən üsyan qaldırdılar. Nadir üsyanın yatırılması 

üçün tədbirlər görüb Məlik Mahmudu və onun qardaşı oğlu Məlik İshaqı  öldürdü. Nadir 

üstün gəldiyi düşmənlərini bağışlamağı da bacarırdı. Artıq neçənci dəfə qiyam qaldırmış 

kürd tayfalarının hakimlərini  və sərkərdələrini əhv etdi. O, Məlik  Mahmudu da beləcə 

əhv etmişdi.Amma görəndə ki, Məlik Mahmud vədinə xilaf çıxaraq müxtəlif tayfaları 

onun əleyhinə qaldırmağa çalışır, onda  Nadir yuxarıda deyildiyi kimi, onun qətlinə gös-

təriş verdi. 

Təhmasibin qulluğunda Nadirqulu xanın ilk böyük qələbəsi Məşhədi tutaraq əfqan 

Məlik Mahmudu məğlub etməsi oldu.Məşhədin 350 km cənubunda yerləşən Qayin 

şəhərində qətlə yetirilmiş Məlik Mahmudun yaxınlarından olan Hüseyn Sultan adlı birisi 

orada Nadir tərəfindən təyin edilmiş yerli hakimi şəhərdən qovub özünü hakim elan etdi 

və Nadirdən qisas alacağını bildirdi. Nadir əvvəlcə öz qoşun dəstəsini ora göndərdi. 

Gözlənilən nəticə hasil olmadıqda özü Şah Təhmasiblə birlikdə Qayinə yola düşdü. O 

Sultan Hüseynin qüvvələrini məğlub etdi və orada asayişi bərpa etdi. Qayin şəhərini 

itaət altına aldıqdan sonra Behdadin qalasına və oradan da Sənqal qalasına, əfqanlara 

qarşı döyüşməyə yollandı. 1727-ci ilin payızında Behdadin qalasındakı əfqanlar məğlub 

edilərək itaət altına alındılar. Nadir tədriclə əfqan feodallarını Səfəvi torpaqlarından 

qovdu və üsəlik, Heratı da may 1729-cu ildə tutdu. Məşhədi özünə qərargah seçən 

Nadirqulu xan 26 oktyabr 1729-cu ildə Səfəvilərin paytaxtı İsfahanı da əfqanlardan 

təmizlədi. Şah Təhmasibi yenidən həmin şəhərdə taxtda oturtdu. 

Bu igidlikləriylə o həm özünü yenilməz bir sərkərdə kimi təsdiqlədi, həm mərkəzi 

hakimiyyəti xeyli gücləndirdi, həm də millətin qürurunu artıraraq onda özünə inam 

yaratdı, xalqımızın döyüşkənlik ruhunu yüksəltdi. Ancaq II Təhmasib Nadirin hərbi 

uğurlarından ciddi qorxuya düşərək ona bir sıra xəyanətlər etdi. Dövlət  mənafeyini hər 

şeydən üstün tutan Nadir isə onu hər dəfə alicənablıqla bağışladı. (4,s. 5) 

Nadir olduqca məharətli sərkərdəliyi və döyüşlərdə hər dəfə yalnız özünün 

sınaqdan çıxardığı, öz döyüş təcrübəsinə məxsus yeni taktikalar, üsullar tətbiq edər, 

düşməni tam gözləmədiyi bir durumda yaxalayaraq ona üstün gələr, bu şəraitə uyğun 

taktika və strategiya seçərdi. Məsələn, bir dəfə o, ağır topların şəhər qalasının yanına 

aparılmasının mümkünsüzlüyünü gördükdə məhz mühasirəyə aldığı qalanın yaxınlı-

ğında bir neçə top düzəltdirərək hasarı dağıtmış və qalib gəlmişdi. 

Qeyd etdiyimiz bu hadisələr Nadiri İran taxtına sahib olmağa və Əfşarlar 

imperiyası yaratmağa gətirib  çıxartdı.Əlbəttə, hər bir orta əsr hökmdarı kimi  o da öz 

vətənini qoruyur, ancaq yeni torpaq və məmləkətləri də işğal etməyi unutmurdu. Tarix 

göstərir ki, hər imperiyanın bir qanlı başlanğıcı olduğu kimi, bir həzin sonluğu da 

labüddür. 
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Nadir şah Əfşar adi əsgərdən böyük sərkərdəliyə qədər uzun və çətin bir yol 

keçmişdir. Onun əsgəri şücaəti və döyüşkənliyi, onu ordu sərdarı kimi yüksəlməyə 

gətirib çıxarmışdır. Nəticə etibariylə Nadir şah Əfşar, əfşarlar qəbiləsindən çıxmış  çox 

cəsarətli şəxsiyyət, igid əsgər, uzaqgörən dövlət başçısı kimi İran və dünya tarixinə 

düşmüş hədsiz vətənpərvər bir insan kimi tarixin yaddaşında qalacaqdır. Onun səyi 

nəticəsində İranda mövcud olan bütün xanlıqlar birləşdirildi və məmləkət onun 

sayəsində parçalanmadan və işğaldan qurtardı.  

Nadir şah özü adi əsgər kimi fəaliyyətə başladığı üçün, əsgərlərin qayğısına qalır, 

lakin ciddi nizam-intizamın qorunmasını hər şeydən üstün tuturdu. O, İran tarixində 

şahlıq etmiş şəxsiyyətlər arasında xüsusi bacarıq, döyüşkənlik, idarəçilik və siyasətiylə 

fərqlənən fövqaladə bir rəhbər idi. Onun xalqa  verdiyi töhvələr indi də hər bir dövlət 

başçısına nümunə ola bilər. Çünki Vətəni sevmək onun uğrunda vuruşmaq imandandır. 

Nadir şah kimi böyük, əvəzssiz  şəxsiyyətin həyat və yaşayış tərzi qiymətli bir kitab 

kimidir, daim vərəqlənir və əsrlərlə yaşayırlar. Dövlətçilk ənənələrimizi qoruyub 

saxlamaq və inkişaf etdirmək, Vətənin rifahını daima yaxşılaşdırmaq  uğrunda mübarizə 

aparmaq baxımından bu görkəmli şəxsiyyətin həyat tərzini araşdırmaq və xalqımıza 

çatdırmaq insani bir vəzifədir. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬЗА ПАШАЕВА  

О ЛИЧНОСТИ НАДИР ШАХА АФШАРА 

        Личность Надир Шаха Афшара, который считался последним полководцем 

Азии, остается в исторической литературе весьма актуальной и по сей день. Надир 

Шах Афшар, который из чабана стал шахом, прошел школу полководца, не только 

освободил Сефевидскую   империю, разбив наголову могущественного врага. Он 

одновременно вместо Сефевидской империи создал новое «Государство Надирия» 

- империю Надир Шаха Афшара  подняв  значимость и могущество этого 
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государства на высоком уровне. Этим он вписал золотую страницу в 

Азербайджанское историковедение. 

 Ключевые слова: личность, полководец, победитель, глава, дальновидный, 

правитель государства, военный советник. 

 

SUMMARY 

ELZA PASHAYEVA 

ABOUT NADIR SHAH AFSHAR’S PERSONALITY 

The personality of Nadir Shah Afshar who is considered the last conqueror in Asia 

is always on the agenda in the historical literature as one of the most actual subjects. The 

whole history of this state is almost the history of battles, wars and conquests. Nadir 

Shah who was promoted from shepherd to king seeing the school of a great commander 

not only freed the Safavids‘ Empire which had been destroyed by enemies but also made 

this state the most authoritative state in Asia building Nadir Shah Afshar‘s Empire 

instead of it and wrote the golden page of Azerbaijan historiography. 

Key words: personality, commander, conqueror, military leader, farsighted state 

leader, military (consultant) councilor.   

   
 

 

 

 

 

(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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1920-30-CU ĠLLƏRDƏ NAXÇIVANDA SOVET HAKĠMĠYYƏTĠ ƏLEYHĠNƏ  

BAġ VERƏN NARAZILIQLAR 

   

Məqalədə Naxçıvanda sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra baĢ vermiĢ 

hadisələrdən bəhs olunmuĢdur. Sovet hakimiyyətinin xalqın öz arzu istəyi ilə deyil, zor 

silah gücünə qurulmas,  Ermənistanın Naxçıvana olan ərazi iddalarından bəhs 

olunmuĢdur. Həmin dövrdə hakimiyyət nümayəndələrinin özbaĢınalıqlarına qarĢı baĢ 

vermiĢ üsyanlar haqqında geniĢ məlumat verilmiĢdir. 1920-ci illərdə Cəhri, Qaraçuq və 

TırkeĢ kəndlərində və 1930-cu illərdə isə   Badamlı, Sələsüz, TırkeĢ daxil olmaqla 

əsasən  Milax, Keçili kəndlərində Sovet hakimiyyətinə qarĢı baĢ verən üsyan və 

narazılıqların  hansı səbəblərə görə və hansı Ģəraitdə baĢ verməsi haqda ətraflı məlumat 

verilmiĢdir. Qaçaq QuĢdan baĢda olmaqla Keçili üsyanıçılarının  sovet hakimiyyətinə 

qarĢı necə müqavimət göstərməsi, kütləvi kollektivləĢməyə qarĢı mübarizə aparması 

haqda məlumatlar  qeyd olunmuĢdur.  

Açar sözlər: Naxçıvan, Qaçaq QuĢdan. Keçili üsyanı, kollektiv təsərrüfat 

 

 Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra baş verən üsyan və 

narazılıqların öyrənilməsi tarixşünaslığımız üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki 

məhz bu tarixin öyrənilməsi nəticəsində sübut olunur ki, Azərbaycanda sovet 

hakimiyyəti heç də xalqın arzusu və istəyi ilə deyil, zor, silah və süngü gücünə 

qurulmuş, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti kimi milli hökumət süquta uğradılmışdır. 

1920-ci il may iyul ayları  ərzində  Şəmkir, Lənkaran, Astara, Quba, Qusar, Naxçıvan, 

Gəncə, Ağdaş, Göyçay, Nuxa, Ağdam, Şuşa, Tərtər və Zaqatalada silahlı üsyanlar baş 

vermişdi (1, s. 44).  

 Məlumdur ki, Sovet rejimi qurulan ilk vaxtlardan kollektivləşmə adı altında 

əhalinin torpaqları ilə yanaşı respublikalar arasında da torpaq bölgüsü ədalətsiz 

aparılırdı. Bu ədalətsizlik  əsasən də  Qərbi Azərbaycanda və  Naxçıvanda özünü kəskin 

formada göstərirdi. Sovet hakimiyyətinin yaranması Naxçıvan bölgəsi əhalisinin bu 

acınacaqlı vəziyyətini dəyişmədi, əksinə ermənilərə çar Rusiyasını əvəz edən sovet 

Rusiyasının çox böyük diqqəti sayəsində Qars və digər sərhəd müqavilələrinin 

şərtlərinin Ermənistanın xeyrinə pozulması, yəni Ermənistan SSR-in ərazilərinin 

Azərbaycan torpaqları hesabına genişləndirilməsi prosesi başlanmışdı(11).  

 XX-ci əsrin 20-ci illərinin sonunda Naxçıvan MSSR-in yaşayış məntəqələrinin sa-

yında dəyişiklik edilmiş, Zaqafqaziya MİK-nın 1929-cu il 18 fevral tarixli qərarı ilə Şə-

rur-Dərələyəz qəzası  ləğv olunmuş, qəzanın Dərələyəz hissəsi bütünlüklə, həmçinin 

Naxçıvan MSSR-in 9 kəndi - Şərur dairəsinin  Qurdqulaq, Xaçik, Horadiz, Şahbuz nahi-
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yəsinin Oğbin, Sultanbəy, Ağxaç, Almalı, İtqıran, Ordubad dairəsinin Qarçivan kəndləri, 

habelə Kilit kəndinin əkin sahələri və otlaqları Ermənistana verilmişdir (4,s.169) 

Hökumətin 1920-ci illərin sonu 1930-cu illərdə irəli sürdüyü yeni siyasi xətt kütləvi kol-

lektivləşdirmə, inzibati amirlik sisteminin formalaşması və ondan doğan kütləvi repres-

siyalar SSRİ-nin bütün regionlarında olduğu kimi Azərbaycanda da əhalinin geniş təbə-

qələrinin narazılığına səbəb olurdu. 1928-ci ilin sonlarından qolçomaqların məhdudlaş-

dırılması siyasətinin həyata keçirilməsi, onlara  yüksək vergilərin qoyulması, onların 

əmlakının müsadirə olunması, kəndlilərin  əlindən artıq taxılın zorla alınması və s. Möv-

cud rejimə və kollektivləşməyə qarşı kütləvi müqavimət hərəkatına gətirib çıxardı. Kol-

lektivləşməyə qarşı çıxanlar qaçaq dəstələrində birləşir və silahlı mübarizə aparırdılar. 

Üsyançılara və qaçaqlara qarşı amansız mövqe tutan  totalitar rejim çox sərt cəza tədbir-

lərinə, hətta güllələnməyə əl atmaqdan belə çəkinmirdi. Dinc və namuslu əməklə məşğul 

olan qolçomaqların normal yaşamalarına mane olan hakimiyyət orqanlarına qarşı özləri-

ni müdafiə edən kəndlilər və qolçomaqlar 20-30-cu illərdə Azərbaycanın demək olar ki, 

hər yerində hakimiyyət orqanlarının törətdiyi özbaşınalıqlara və zorakılıqlara qarşı 

üsyanlar edirdilər(7,s.33). 

 Naxçıvanda bolĢevizmə qarĢı kütləvi aksiyaların baĢlanmasının iki əsas 

səbəbi var idi: Yerli milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmır, kollektivləşmə ilə din uğrunda 

mübarizə eyni vaxta təsadüf edirdi. Bu proses paralel aparıldığından bolşeviklər xalqın 

heysiyyətinə toxunur, onların əsrlər boyu yaratdığı və yaşatdığı dini dəyərlərini tapdala-

yır və məhv edirdilər. 1920-1930-cu illərdə din xadimləri onlarla həmfikir olan qolço-

maqlarla və mülkədarlarla birləşir, ümumi düşmənə qarşı birgə mübarizə aparırdılar. 

Onları birləşdirən  digər mühüm bir cəhət qolçomaqların özlərinin də  böyük əksəriyyə-

tinin dini ziyarətgahlarda, müqəddəs yerlərdə olması və dini adət-ənənələrə tamamilə 

riayət etmələri ilə bağlı idi. Bu  mübarizədə kəndlilərin əksəriyyəti hakim təbəqə  ilə bir-

likdə iştirak edirdilər. Qolçomaqların, mülkədarların və ortabab kəndlilərin üzərinə ağır 

vergilər qoyulmuşdu. 1920-1930-cu illərdə əməyə görə kolxozçulara verilən haqq daha 

çox rəmzi xarakter daşıyırdı. Onlar əsasən şəxsi yardımçı təsərrüfatları hesabına ya-

şayırdılar. Həmin təsərrüfatlara isə ağlasığmaz vergilər qoyulurdu.  Hər kəndli həyəti 

üçün vergi ödəməli, habelə dövlətə, çox vaxt gücü çatsa da, çatmasa da müəyyən edil-

miş miqdarda ət, süd, yumurta, yun və başqa məhsullar verməli idi. Bar verib-vermədi-

yindən asılı olmayaraq, hər meyvə ağacı üçün vergi tətbiq edilirdi. Kolxozçulara etinasız 

münasibət bir də onda özünü göstərirdi ki, onlara pensiya təminatı düşmürdü. İldən-ilə 

qolçomaqların, mülkədarların və ortabab kəndlilərin üzərinə qoyulmuş vergilər 

çoxaldılırdı. Onlar pasportsuz idilər və icazəsiz kəndi tərk edə bilməzdilər. Bu proses 

tarixşünaslıqda ―ikinci təhkimçilk dövrü‖ kimi əks olunmuşdur (5,s.387). 

1920-ci illərin əvvəllərində erməni özbaşınalıqlarına mərkəzin laqeyd münasibəti-

nə, kollektivləşmə əleyhinə və  Naxçıvanda  sovetləşməyə qarşı müqavimət hərəkatı 

güclü olmuşdur. Belə etiraz aksiyalarından  birincisi Cəhri kəndində baş vermişdi. Belə 

ki, XI Qırmızı   Ordunun Naxçıvandakı  özbaşınalıqlarına, talanlarına, əhali ilə sərt rəf-

tarlarına etiraz əlaməti olaraq 1921 -ci ilin yanvarın 28-də Cəhrililər qiyam qaldırdılar. 

Bu qiyamın başında türk zabitləri dururdular, qiyamçılar dairə inqilab komitəsinin, tor-

paq komitəsinin və ərzaq komitəsinin üzvlərini həbsə aldılar. Onlar Tırkeş və Qızılboğaz 

məntəqələrində olan əksinqilabçılarla  birləşib Naxçıvan şəhəri üzərinə yeriməyi plan-
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laşdırırdılar. İlk başda üstünlüyü ələ alsalarda sonrakı prosesdə üsyan bolşeviklərin rəh-

bərliyi, Qırmızı Ordunun və Fövqəladə Komissiyanın  həyata keçirdiyi  tədbirlər nə-

ticəsində amansızlıqla yatırıldı. Qiyamın yatırılması müvəqqəti olaraq müqavimət 

hərəkatını sakitləşdirsə də, onu bütövlükdə dayandıra bilmədi. Naxçıvanın müxtəlif  

yerlərində qısa müddətli və qeyri-kütləvi də olsa etiraz aksiyaları baş verdi. Lakin Cəhri 

hadisələrinin davamı 1921-ci ilin fevralın 18-də Qaraçuq və Tırkeş kəndlərində oldu. Bu 

dəfə qiyamçılar yalnız türklərə deyil, eyni zamanda bolşevik təqiblərindən qorunmaq 

üçün İranda mühacirətdə olan dəstələrə də ümid bəsləyirdilər. Qiyam zamanı hətta  

sovet hərbi hissələrində olan qüvvələrin də bir qismi qiyamçıların tərəfinə keçmişdilər. 

Bütün qüvvələrini səfərbər edən sovet hərbi birləşmələri və xüsusi xidmət orqanlarının 

silahlı dəstələri Qaraçuq qiyamını yatıra bilsələr də, Tırkeşdə bunu bir müddət edə 

bilmədilər(12,s.179).  

Maraqlıdır ki, Mir Cəfər Bağırov 1925-ci ildə Mərkəzi Komitəyə göndərdiyi mək-

tubda qeyd edirdi  ki, 1920-1924-cü illərdə istilaçı rus ordusuna, bolşevik rejiminə qarşı 

54 silahlı üsyan baş vermişdi. Lakin qüvvələr qeyri-bərabər olduğundan xalq azadlıq uğ-

runda nə qədər cəsarət və fədakarlıqla mübarizə aparsa da qalib gələ bilməmişdir. Üs-

yanlar, çıxışlar yatırıldıqdan sonra ələ keçən vətənpərvərlərə divan tutulmuş, güllələn-

miş, qohum-əqrabaları həbs edilmiş, şəhərlər və kəndlər qarət olunmuşdur  (8,s.274) 

1930-cu ilin fevralında AK(b)P MK-nin fərdi təsərrüfatlarda olan mal-qaranın ictimai-

ləşdirilməsi barədə qərarı kəndlilərin ciddi narazılığına səbəb olmuşdu. Şəki-Zaqatala 

mahalında, Xızının Ağdərə, Şəmkirin Bitdili, Cəbrayılın Sirik, Naxçıvanın Şərur, Şah-

buz, Əbrəqunus rayonlarının dağ kəndlərində  silahlı üsyanlar baş vermişdi. Bu üsyanlar 

Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti pozmuş və xeyli gərginləşdirmişdi. Vəziyyəti gə-

rginləşdirən səbəblər sırasında Moskvanın apardığı ruslaşdırma siyasəti və sovetlərin 

1928-1929-cu illərdə keçirdiyi seçkilər  də vardı. Xalqın demək olar ki, 86% seçki 

hüququndan məhrum edilmişdi. Seçkilərdə yalnız fəhlə və yoxsul kəndlilər iştirak edə 

bilərdi. Ziyalılar, ortabablar, tacirlər, qolçomaqlar, mülkədarlar və s. isə seçkiyə buraxıl-

mırdı. 1929-cu ilin sonlarından bütün ortabab kəndlilərə məxsus torpaq, əmlak, heyvan 

və digər məhsullar nə varsa, müsadirə edilib kollektivlərə verilməyə başladı. Həmin 

vaxt, xüsusi ilə 1930-cu ilin fevral, mart aylarında geniş və qanlı qiyamlar baş vermişdi 

(12,s.180). 

1927-1930-cu illərdə Naxçıvan-Dərələyəz bölgəsində İttifaq hökumətinə qarşı 

başlayan  ümumxalq hərəkatına qoşulan və dağlara çəkilərək sovet hakimiyyətinə qarşı 

mübarizə aparan igid oğullardan biri də Fətulla Hüseynov idi. Hələ 1918-1920-ci illərdə 

erməni işğalçıları ilə mübarizədə F.Hüseynov cəsur bir sərkərdə kimi tanınmışdı. 

Vedibasarın, Yaycı kəndinin, Şərur mahalının müdafiəsində erməni işğalçılarına qarşı 

mübarizədə o, misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərmişdir(7,s.34). 

1930-cu ilin fevral ayının 9-na keçən gecə Əbrəqunus  rayonunun  Milax kəndində 

qızıl əsgərlərlə yerli sakinlər arasında atışma zamanı alay komandiri Jeleznyak, sıravi 

əsgər Baranov həlak olmuş və 5 əsgər yaralanmışdı. Yerli sakinlərdən kənd sovetinin 

sədri Yusif Qəhrəmanov, Məmmədəli Tağı oğlu və Qasım Məmməd oğlu öldürülmüşdü. 

Fakt üzrə 14 fevralda cinayət işi başlanılmış , 14 mart 1930-cu ildə başa çatdırılmış və 

hökm çıxarılmışdır. NKVD əməkdaşı erməni Orbelyanın böyük səyləri və təsiri ilə 

çıxarılan  hökmdə deyilir ki, 1929-cu ilin dekabr ayının ortalarında Naxçıvan cinayət 
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axtarış idarəsi tərəfindən Milax kəndindən qolçomaq Kərbəlayi Yəhya Məmmədnağı 

oğlu Naxçıvan şəhərinə çağırılmışdır. Öz qolçomaq qardaşı Kalba Nağı Məmmədnağı 

oğlu ilə birlikdə gələn Yəhya nədənsə həbs olunmayaraq, cinayət axtarış idarəsinə 

girmədən yenidən geriyə  Milax kəndinə qayıdır. Bundan 20 gün keçəndən sonra 

Kərbəlayi Yəhya Zəngəzur mahalına (Ermənistan), Alilu kəndinə gedir, naməlum bir 

ermənidən  200  manata iki fransız tüfəngi və 200 ədəd güllə alır. Bu silahlardın birini о 

qardaşı Kərbəlayi Nağıya, о birini isə Milax kənd sovetinin sədri Yusif  Qəhrəman 

oğluna verir. Kərbəlayi Yəhyanın sözlərinə görə, bu şəxs xalq pulunu xərclədiyinə görə, 

həbs olunacağından qorxaraq ona görə silahı qəbul edir ki, bu cinayəti açılarsa, 

Kərbəlayi Yəhyaya qoşulsun. Yuxarıda deyilənlər sonralar  100% eyniliklə keçililər 

haqqında olan işdə də təsvir edilmiş, orada yalnız familiyalar dəyişdirilmiş, eynilə bura-

da da onlar guya Naxçıvana cinayət axtarış idarəsinə dəvət olunmuş, eynilə həbs oluna-

caqlarından qorxaraq, Kərbəlayi İsmayıl qaçıb gizlənmiş silah alıb Sovet hakimiyyətinə 

qarşı vuruşmaq üçün hazırlaşmış, hətta öz pulunu buraxmağa başlamışdır. Yenə həmin 

hökümdə  Orbelyan  qeyd edirdi  ki, Naxçıvan diyarı (Orbelyan Milax və Keçili işləri 

barədə yekun ittihamında heç yerdə Naxçıvan Respublikası ifadəsini işlətmir. О belə bir 

Respublikanın mövcudluğunu qəbul etmir. Ona görə də bütün təhrif olunmuş sənədlərin-

də о «Naxçıvan diyarı» sözlərini işlədir) kəndlərində partiya və Sovet dövləti qolçomaq-

ları bir sinif  kimi ləğv etməlidir. Məhz  Orbelyan tərəfindən uydurulan Milax işi kimi, 

Keçili işi də qondarma olmaqla Orbelyanın fantaziyasının məhsulu idi. Bu Xalq 

Komissarlar Sovetinin mülkədar və qolçomaqların işi ilə  əlaqədar deyil, 1918-1920-ci 

illərdə torpaqlarını qoruduqlarına daşnaklara öz kəndlərini işğal etməyə imkan vermə-

diklərinə görə azərbaycanlılardan qisas almaq naminə idi(9,s.12).  

Azərbaycanda sovet rejiminə qarşı milli müqavimət hərəkatının əsas formaların-

dan biri də qaçaqçılıq hərəkatı deyilən, lakin əslində ermənilərə və onlara havadarlıq 

edən bolşeviklərə qarşı baş verən üsyanlardan ən alovlusu Naxçıvanın Şahbuz rayonun-

da başlanan ―Keçili dəstəsi‖ adlı Qaçaq Quşdan hərəkatı idi. ―Keçili üsyanı‖ barədə, 

tarixi mövzulara həsr etdiyi romanları ilə tanınan filoloq alim H.Arzulunun əsərində 

daha ətraflı məlumat verilmiş, Qaçaq Quşdanın  necə igid, qorxmaz olduğu , xalqı üçün 

vuruşub qəhrəmancasına şəhid olması qeyd edilmişdir(2).       

1930-cu ilin fevral ayında keçililərin rəhbərliyi ilə qonşu Badamlı, Sələsüz, Tırkeş, 

Cəhri və.s kəndlərində  də sovet hakimiyyəti əleyhinə üsyan qalxdı. Hərakatın başlan-

masına təkan verən səbəb isə NKVD əməkdaşı erməni Orbelyanın (bu həmin Orbelyan-

dır ki, Xızı rayonunun Ağdərə kəndində qanlı izlər qoyub getmiş, onun rəhbərliyi ilə bu 

kənddə 1931-ci ildə onlarla sakin günahsız olaraq güllələnmişdir) Naxçıvan kəndlərinə 

kütləvi erməni ailələrini köçürməsi, onları silahlandırması və qaçaq adı altında yerli 

əhaliyə divan tutuması idi. 1940-cı il, 145-205-ci siyahı, P-4768, iş №3-adlı arxiv sənə-

dində yazılır ki, Orbelyan Ermənistana gedərək oradan Keçili və ətraf kəndlərdə yaşayan 

ermənilər üçün adambaşı  Fransa tüfəngi və 200 patron gətirmiş, yerli azərbaycanlıların 

isə bütün silahlarını müsadirə etmişdir. Ona etiraz edənlərə divan tutmuşdur. Təkcə 

Keçili kəndindən isə 70 nəfər güllələnmişdi. Onların 80 faizi yaşlı ağsaqqalar idilər ki, 

erməniləri əraziyə buraxmağın əleyhinə idilər. Həmin dövrdə Keçili kəndində Hacılı, 

Əşkaflı, Sofulu, Alməmmədli, Zeynallı,Qızıllı tayfaları yaşayırdı. İstintaqın yekununda 

NKVD əməkdaşı erməni Orbelyanın mənfur siyasəti nəticəsində bu 6 tayfa sakinləri  
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düşmən olaraq bir  birilərinin üzünə dirənir hətta bir tayfanın nümayəndəsi digərlərini  

satmağa məcbur edilirdilər(10). 

 Keçili üsyanı zamanı üsyançı dəstədə  500-dək adam birləşmişdi. Üsyançı  dəstə-

lər xaricdə  olan Kəlbalı xanın dəstələri ilə birləşib Naxçıvanda sovet hökumətini devir-

mək istəyirdilər. Bolşeviklərin siyasətindən narazı olan qüvvələr varlılar, ortabablar, hət-

ta yoxsullar belə üsyana qoşulmuşdular. ―Quldur" dəstəsi kimi təbliğ edilən və əhalinin 

əksər təbəqələrini əhatə etməyən bu çıxışlar Sovet güc orqanları tərəfindən qəddarcasına 

təqib və ləğv edilirdi. Yaranmış vəziyyəti nəzarət altına almaq məqsədilə AK (b)P MK-

nın qərarı ilə Azərbaycan MİK-in sədri Qəzənfər Musabəyov Naxçıvana göndərilmişdi. 

Sovet ordusunun Naxçıvandakı sərhəd dəstələri və milis qüvvələri Keçili üsyanını  yatı-

ra bilməmiş,  onun üçün də ordunun xüsusi səhra qoşun hissələri çağırılmışdı. Qeyri-bə-

rabər döyüşlərdə 100 nəfər üsyançı şəhid olmuş və 130 nəfər ələ keçirilib həbs edilmiş-

di. Qalan üsyançılar dağlara çəkilərək əlavə qüvvələr toplamaq və   mübarizəni davam 

etdirmək niyyətində idilər. Lakin köməksiz qalan üsyançı dəstə 1932-ci ilin aprelində 

Sarı dağın ətəyində mühasirəyə alınaraq ələ keçirilmişdi. Ələ keçirilən üsyançıları  mü-

hakimə etmək üçün  Fövqəladə  Üçlük yaradıldı. Üçlüyün sədri İbrahim Tağıyev üzvləri 

41-ci Naxçıvan sərhəd dəstəsinin rəisi Nikişev və  Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin  

Naxçıvan Vilayət şöbəsinin rəisi Yaqubov təyin edildi. Üçlük 20 gün ərzində "mühaki-

mə‖ etdikləri 88 nəfərin 52-sini güllələnməyə, 36 nəfərini isə həbs və ya sürgünə məh-

kum etmişdi(3,s.24). 

Ümumiyyətlə, 1930-cu il 22 - 23 sentyabr tarixli qərar ilə Keçili kəndindən 10 nə-

fər, Kükü kəndindən 5 nəfər, Biçənək kəndindən 4 nəfər, Ərəfsə kəndindən 9 nəfər, Lə-

kətağ kəndindən 3 nəfər, Nəhəcir kəndindən 12 nəfər, Göynük kəndindən 6 nəfər, Dizə 

və Teyvaz kəndlərinin hər birindən bir nəfər güllələnmə cəzasına məhkum edilmişdilər 

(10).  

         1920-30-cu illərdə Naxçıvanda elə bir mühit yaradılmışdı ki, orada cəzalandırmaq, 

əzmək, həbs və məhv etmək hər bir vəzifə sahibinin səlahiyyətinə çevrilmişdi. Cəza 

tədbirləri amansız və kütləvi surətdə həyata keçirilirdi. Az qala bütün Naxçıvan əhalisini  

düşmən rolunda verməyə cəhd edən Orbelyan androniklər, qriqoryanlar,  markaryanlar 

qarşısında öz faşist daşnak borcunu yerinə yetirərək Anzır və  Nəhəcir kəndlərini tamam 

boşaldır, Boyəhməd, Ərəfsə, Teyvaz, qismən Qazançı və Xanağa kəndlərində yaşayan 

kişiləri, demək olar ki, tamamilə məhv edirdi. Ümumiyətlə nə qədər insanın güllələndiyi 

barədə dəqiq məlumat yoxdur. Çünki sonradan güllələnənlər barəsində nə kartoçkalar 

tətbiq edilir, nə də qeydiyyat aparılırdı. Yalnız belə bir qeydiyyat aparılırdı ki, qaçmağa 

cəhd göstərərkən güllə ilə vurulmuşdur(9,s.39). 

          Naxçıvan üsyanının məğlub olmasının səbəbələri  aĢağıdakılardır: Üsyana 

hazırlıq işi plansız və qeyri-mütəşəkkil idi. Üsyançılar vahid proqramla çıxış etmədik-

lərindən, hansı məqsədlər uğrunda mübarizə apardıqları da özləri üçün qaranlıq  idi. 

Belə ki, üsyan iştirakçıları sovet hökumətini devirməyi qarşılarına məqsəd qoysalar da, 

əvəzində nə yaradacaqları haqqında heç bir fikrə sahib deyildilər. Əhalinin siyasi 

hazırlığı olmadığından onların bir çoxu böyük ideallar uğrunda deyil, kiçik hisslər 

naminə mübarizəyə qoşulmuşdular. Üsyana başçılıq edən Keçili kənd sakini Kərbəlayi 

İsmayıl Zeynalabdin oğlu və Milax kəndinin sakini Kərbəlayi Yəhya Məmmədnağı oğlu 

lider kimi əhali arasında böyük nüfuza malik olsalar da, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti-
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nə malik deyildilər. Çünki onlar Milax, Keçili və ona yaxın olan kəndlərin əhalisinin  

hamısını üsyana cəlb edə bilməmişdilər. Bu hərəkatın adı bu gün ―Naxçıvan üsyanı‖ ad-

landırılsa da, o, bütün  Naxçıvanı əhatə edə bilmədi, ancaq  Şahbuzun bir neçə kəndi ilə 

məhdudlaşdı. 1930-cu ildə Azərbaycanın digər bölgələrində Şəki-Zaqatala mahalında, 

Xızının Ağdərə, Şəmkirin Bitdili, Cəbrayılın Sirik kəndlərində etiraz aksiyasına qoşu-

lanlar  ilə  Naxçıvan üsyançıları  arasında əlaqə qurulmadı . Digər  bir mühüm cəhət on-

dan ibarət idi ki, Şahbuz üsyançılarının özləri arasında da birlik yaradılmadı və onlar ki-

fayət qədər silahlandırlımadı. Üsyançılar xaricdə mühacir həyatı yaşayan və kifayət qə-

dər siyasi gücə malik olan adamlarla əlaqəyə girə və  onlardan dəstək ala bilmədilər 

(5,s.391). 

 Ümumiyyətlə 1920-30-cu illərdə baş vermiş üsyanlar qarşıya qoyulmuş məqsədinə 

çatmasa da Azərbaycan xalqının haqlı tələblərindən doğan narazılıq və müqavimət 

hərəkatı olub, xalqın sovet işğalçılarına qarşı bir növü azadlıq hərəkatı olmuşdur. Sovet 

dövründə  üsyanda iştirak edənlərin hamısı  qolçomaqlar kimi qələmə verilir,  onlara 

―düşmən‖ damğası vurulur və  yad ünsür, yad element kimi ağına-bozuna baxmadan  

yeni quruculuğun  günahkarları kimi göstərilirdi. (6,s.107)  

         Dövlət müstəqilliyimiz  18 oktyabr  1991-ci ildə yenidən bərpa olunduqdan sonra 

üsyan nümayəndələrinə yanaşma tərzi tamamilə dəyişilmiş,  onlar haqqında  tarixi həqi-

qətlər olduğu kimi qələmə alınmışdır. Məhz 1991-ci ildən sonra üsyan nümayəndələri, 

qolçomaqlar haqqında tədqiqatlar aparılmış monoqrafiyalar və  elmi tədqiqat əsərləri 

(13) yazılmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

                                                                             НИЛУФАР АГАЕВА 

НЕДОВОЛЬСТВА ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В НАХЧЫВАНЕ  В 

1920-30-Х ГОДАХ 

В статье рассматриваются события, произошедшие после установления 

Советской власти в Нахчыване. Советская власть была урегулирована не волей 

народа, это была не сила тяжелого оружия, а территориальные претензии 

Армении к Нахчывану. В течение этого периода была предоставлена широкая 

информация о восстании против произвола властей. В 1920-х годах в деревнях 

Джахри, Гарачук и Тиркук, а в 1930-х годах в деревнях Милах и Кечили, включая 

Бадамли, Салушуз, Тиркес, была дана информация о причинах и условиях 

восстания и неудовлетворенности советской властью. Повстанцы из Кечила, в 

частности «Беглец с птицами», рассказали, как противостоять советскому режиму 

и бороться с массовым коллективизмом. 

Ключевые слова: Нахчыван, Kачак Кушдан, мятеж Кечили, коллективная 

хозяйства 

 

SUMMARY 

 NILUFAR AGAYEVA 

THE DISSATISFACTIONS AGAINST THE SOVIET RULE IN NAKHCHIVAN 

IN 1920-30s 

The article deals with the events that happened after the establishment of the 

Soviet power in Nakhchivan.It is noted that  Soviet power was not settled by the wish of 

the people, it was settled by the force of  heavy weapons, and also this article gives 

information the territorial claims of Armenia to Nakhchivan. During that period, broad 

information was given about the rebellion against the authorities' arbitrariness. The 

information was given about the causes and conditions of the rebellion and 

dissatisfaction against the Soviet rule in the 1920s in the villages of Jahri, Garachuk and 

Tirkes, and in the 1930s, in the Milakh and Kecili villages, including Badamli, Salusuz, 

https://genocidechodschali.wordpress.com/2014/12/04/erm%C9%99nil%C9%99rin-kocurulm%C9%99sin%C9%99-qarsi-naxcivanda-kecili-usyani/
https://genocidechodschali.wordpress.com/2014/12/04/erm%C9%99nil%C9%99rin-kocurulm%C9%99sin%C9%99-qarsi-naxcivanda-kecili-usyani/
http://olke.az/news/detail/azerbaycan-tarixinin-qaranliq-usyanlari-78288
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Tirkes. It is noted that the Kecili rebels, particularly the Qacaq Qusdan, reported how to 

resist the Soviet regime and fight against mass collectivism. 

Key words: Nakhchivan, Qacaq Qusdan, rebellion of Kecili, mass collectivism.     

 

 

 

(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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GILANÇAY ÇAY HÖVZƏSĠNĠN  FĠZĠK- COĞRAFĠ VƏ HĠDROLOJĠ 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən böyük çaylarından biri olan 

Gilançay çayının orografik, geoloji, torpaq, bitki xüsusiyyətləri təsvir edilmişdir. Çay 

vadisinin fərdi hissələrinin morfologiyası və morfometri barədə məlumat verilir. Çay 

hövzəsinin hidroloji parametrləri və təbii xüsusiyyətləri öyrənilir. Ekoloji baxımdan, çay 

suyunun vəziyyəti qiymətləndirilmiş və müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilməsi üçün 

imkanlar təklif edilmişdir. 

Açar sözlər: Çay hövzəsi, suayrıcı, vadinin morfologiyası, dərə, gətirmə konusu, 

su sərfi. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının bol sulu çaylarından biri olan Gilançayın uzun-

luğu 53 km, çay hövzəsinin ümumi sahəsi isə 426 km
2
-dir. Ələngəz (Zəngəzur) sira 

dağlarının cənub – qərb yamacında yerləşən Əyridağın(3124 m) ətəyindən 1 km 

cənubda  çoxsaylı bulaqlardan başlayan çay okean səviyyəsindən 675 metr hündürlükdə 

Araz çayına tökülür.  

Meridian istiqamətində hərəkət edən çay özünə bir çox qollar qəbul edir. Bunlar-

dan Sakkarsu, Ələhi,  Nəsirvazçay,  Xırdaçay, Parağaçay sol qollar, Babaxançay, Ağdə-

rəçay çayları isə ən böyük sağ qollarıdır. Çay hövzəsi qərbdən Əlincəçay, Qaradərə, şi-

mal və şimal-qərbdən Bazarçay və Oxçuçay, şərqdən isə  Şaxmaqlıdağ (2018,6 m),  

Qırxlardağ (3175,3 m), Əyridağ (3124.0 m), Kəbetdağ (3510.0 m), Dəvəboynu (3563.0), 

Qazangöldağ (3829,2 m), Qapıcıq (3906 m), Səfərdərə (3827 m) zirvələri, eləcə də Eş-

şək meydanı (3876,4 m) aşırımı ilə sərhədlənir. 

Hövzənin orta eni Başdizə kəndi yaxınlığında 8,4 km-dir.  

Hövzənin əsas hissəsi, yəni 99,8 km
2
 və ya 23. 4%-i  2000-2500 metr hündürlük-

də, 93,1 km
2
-i və ya 21,8%-i 1500-2000 metrdə, 80.3km

2
 və ya 18.9%-i 1000-1500 metr 

arasında, 36,6 km
2
 və ya 8.6%-i isə 1000metrdən aşağıda yerləşir. 3000 metrdən yuxarı 

mailto:n.bababeyli@nu.edu.az
mailto:eli.qurbanov57@mail.ru
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hövzə sahəsi 40.6 km
2
 və ya 9,5% təşkil edir ki, bunun da 1,2 km

2
-i 3500 metrdən 

hündürdə yerləşir. 

Hövzənin orta hündürlüyü 2015 metr, hövzənin ümumi düşməsi 3228 metr, çayın 

ümumi düşməsi isə 2022 metrdir. Ən çox meyillik mənbə hissədə 86%0, ən az isə 

Parağaçay mənsəbindən aşağıda 11,4%0- dir. Çayın orta meyilliyi 38.1%0-dir. 

Hövzə assimmetrikdir. Çay şəbəkəsi sola doğru inkişaf etmiş, sağa doğru 

sıxılmışdır. Şəbəkəsinin paylanmasının əmsalı digər çaylara nisbətən yüksək olub 3,36 

təşkil edir. Ana çay yalnız mənbə hissə yaxınlığında qol qəbul etmir. Çay şəbəkəsinin 

ümumi sıxlığı 0, 56 km/km
2
-dir. 

Hövzə üçün hər yerdə dağlıq relief səciyyəvidir. Xüsusilə onun Ələngəz dağlarına 

söykənən sol hissəsi kəskin parçalanmış hündür dağlardan və buzlaq mənşəli reliyef 

formalarından - sirk, kar, troq və s. ibarətdir (1), (Şəkil 1). 

Bu kəskin parçalanma ösünü Biləv kəndinə qədər göstərir. Daha aşağı relyefdə 

tək-tək düzəlmə səthləri nəzərə çarpır. Bunların ən tipik nümunəsi Qaradərə və Gilançay 

çaylarının dərələri arasında yerləşən Qaradərə yastanıdır. 

Başdizə kəndindən aşağıda yerləşən maili düzənlik üçün akkumlyativ relyef səciy-

yəvidir. 

 
ġək. 1. Çayın qidalanmasında rol oynayan buzlaq mənĢəli Göygöl. 

Geoloji baxımdan hövzə mezazoy-kaynazoyun əsasən vulkanogen mənşəli suxur-

lar ilə örtülmüşdür. Ş. Ə. Əzizbəyova görə əsasən tuflu brekçi, tuflu qumdaşı, eləcə də 

əhəng, mergel və tufokonqlemeratlı qalın çöküntülər, vulkanogen çökmə suxurlar geniş 

yayılmışdır. Suxurların aşağı hissəsində mavi boz -rənglı mergelli gillər və mergellər, 

əhəng daşı və sarı boz qumdaşı yerləşir (2). 

Hövzənin mürəkkəb iqlim şəraiti vardır. Bu qısa məsafədə relyefin kəskin dəyiş-

məsi, yamacların ekspozisiyası, əraziyə təsir edən hava kütlələrinin transformasiyası, 

oroqrafik inversiya və s. ilə əlaqədardır. Günəşli saatların miqdarı Arazboyundan yüksək 

dağlığa doğru azalır və yenidən artır. Günəşli saatların çoxluğu ümumi radiasiyaya, 

eləcə də radiasiya balansına xeyli təsir edir. Radiasiya ilin isti dövründə soyuq dövrə 

nisbətən iki dəfə çox olur. Düzənlik hissədə onun miqdarı isti dövrdə 50 – 80 kkal sm
2
 

arasında dəyişir. Onun illik miqdarı alçaq dağlıqda 160 kkal sm
2
 təşkil edir və bu da 

ekvatorda olduğu qədərdir (8,s.23). Havanın orta temperaturu düzənlikdən yüksək 

dağlığa doğru dəyişir. İsti dövrdə iyul ayının orta temperaturu alçaq dağlıqda 24 -28
0
 C, 

orta dağlıqda 16 – 20
0
 C, yüksək dağlıqda isə  6 – 8

0
 C arasında tərəddüd edir. Qeyd et-
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mək lazımdır ki, alçaq dağlıqda müşahidə edilən bu kəmiyyət Qafqazda ən yüksəkdir. 

Ayrı – ayrı illərdə ən aşağı temperatur  -30
0
 qədər yenir. Mütləq maksimum temperatur 

alçaq dağlıqda 40 – 45
0
, orta dağlıqda 30 – 40

0
, yüksək dağlıqda 10 – 20

0-
yə çatır(8). 

Yağıntıların düşməsi də qanunauyğun olaraq aşağıdan yuxarıya doğru artır və 

yüksək dağlıqda yenidən azalır. Arazboyunda illik yağıntı 215 mm olduğu halda, orta 

dağlıqda 540 mm-ə qədər artır, yüksək dağlıqda isə 270 mm- ə qədər yenidən azalır. Ən 

çox yağıntı bütün qurşaqlar üzrə yaz fəslində və qismən payızda müşahidə edilir. Bu da 

Əlincəçayın hidrologiyasının formalaşmasına əsaslı təsir edir. Buna uyğun olaraq  

çaylarda bolsululuğu yaz və payızda , mejen dövrü isə yayda olur ( 1 s.49 ). Yağıntı və 

temperatur rejiminə uyğun olaraq qar örtüyünün yaranması, qalınlığı və ərimə vaxtları 

qurşaqlar üzrə dəyişir. İlkin qar örtüyü alçaq dağlıqda ən tez noyabrın ortalarında, orta 

dağlıqda isə sentyabrın ortalarında yaranır. Arazboyunda onun davamiyyəti 40, orta 

dağlıqda 80 gün olduğu halda yüksək dağlıqda 200 gündən artıqdır (8 s.62 ) 

Hövzənin ümumi torpaq örtüyü Arazboyunda dağlara doğru qanunauyğun olaraq 

dəyişir. Torpaqların tədqiqatı ilə məşğul olan V.P.Smirnova, H.Ə.Əliyev və A.K.Zeyna-

lov hövzənin aşağı hissəsində açıq boz torpaqların, orta zonada quru çöllərin şabalıdı 

torpaqlarının, daha yuxarıda isə tipik şabalıdı torpaqların hakim olduğunu göstərmişlər 

(3;4). 

Hövzənin bitki örtüyündə də qurşaqlıq xüsusiyyətləri  özünü kəskin göstərməkdə-

dir. Arazboyu hissə üçün kserofit  səhra və yarımsəhra bitkiləri hakim olduğu halda,  da-

ha yuxarılarda kserofit kolluqlar, dağ çöl bitkiləri, yüksək dağlıq üçün isə subalp və alp 

çəmənlikləri səciyyəvidir.   

S.Y.Babayevə görə çay hövzəsi olduqca mürəkkəb landşafta malikdir. Burada ya-

rımsəhra dağ bozqırları, kserofit kolluqlar, subalp və alp çəmənlikləri, nival landşaftın 

əsas landşaft kompleksləri formalaşmışdır. Bu komplekslər daxilində əsasən orta parça-

lanmış maili düzənliklərdə boz torpaqlar üzərində yovşanlıq; intensiv parçalanmış dağ-

larda açıq şabalıdı dağ torpaqları üzərində dağ-bozqır və qismən dağüstü kserofit (friqa-

noid) bitkiləri , intesiv parçalanmış yüksək  daölar üzərində kolluq və dağ kserofit (fri-

qanoid) bitkiləri; zəif parçalanmış dağlıqda dağ-çimli-torflu torpaqlar üzərində çəmən və 

qismən bataqliq bitkiləri; intensiv parçalanmış dağlıqda çimli və ibtidai dağ çəmən 

torpaqları üzərində çəmən – bozqır, subalp və alp çəmənlikləri, nival buzlaq landşaft 

tipləri daha geniş yayılmışdır (5, s.96-97), (şəkil 2). 
 

 
ġək. 2. Qapıcığın cənubunda subalp, alp və nival landĢaft 
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Mənbədən Parağaçayın mənsəbinə qədər çay V şəkilli, bəzi yerlərdə genişlənən 

dərələrdən keçir. Bəzi dərələr daralaraq eni 10-20 metr, dərinliyi 50-100 metr olan 

kanyonlara çevrilir. Belə kanyonlar Xurs və Ələhi, Bist və Biləv kəndləri arasında, eləcə 

də Bist kəndindən yuxarı üçün daha səciyyəvidir. Qolların ana çaya töküldüyü yerlərdə 

və terraslaşmış yamaclarda dərə yenidən genişlənir. Bu cür yerlərdə dərənin eni 50-80 

ilə 150 metr arasında , dərə yamaclarında isə hündürlük 300-500 metr arasında olur. 

Daha dik sağ yamaclarda bitki örtüyü çox kasıbdır, bəzi yerlədə yamaclar 

çırpaqlaşmışdır. Yamacların meyilliyinin 50-80
0
-yə çatdığı yerlərdə uçqun və ufantılara 

tez-tez rast gəlinir. (şəkil. 3).  

 
ġək.3. Çay dərəsində uçqun materialları 

 

Sağ yamaclarda təqribən 50-100 metrdən bir dərinliyi 30-70 metrə çatan quru 

dərələrə təsadüf edilir. Sol yamacda meyillik 20-40
0
-dən keçmir. Yalnız çayın aşağı 

axarlarında meyillik bəzən 60-70
0
-yə qədər yüksəlir. Digər yamaca nisbətən bitki örtüyü 

yaxşı inkişaf etmişdir. Burada hər 100-200 metrdən bir dərinliyi 20-50 merə çatan 

yarğan və quru dərələrə rast gəlinir. Daha çox terraslaşmış sol yamacda hündürlüyü 1,5-

3 metr , eni 20-50 metr . uzunluğu isə 100 metrə çatan terraslar formalaşmışdır. Səthi 

düz olan bu terraslar məcraya doğru 3-5
0
-lik meyillik yaratmışlar. Otla örtülü bu 

terrasların üzərində tək –tək ağaclara rast gəlinir. Parağaçayın mənsəb hissəsindən sonra 

ana çay qutuşəkilli forma alır. Bu görünüş Başdizə kəndinə qədər özünü qoruyur.  Çay 

dərəsi mənsəbə doğru genişlənərək 80-100 metrdən  250-300 metrə çatır. Aşağı hissədə 

yamacların hündürlüyü və meyilliyi azalır və müvafiq olaraq 80-150 metr və 35-50
0
 

təşkil edir. Burada eyni zamanda yamacların parçalanması və çırpaqlaşması da artır. 

Başdizə kəndindən aşağıya doğru  çay dərəsi vadiyə çevrilir. Yuxarı Aza 

kəndindən sonra öz formasını itirir. Bu hissədə dərənin eni 150-200 metrdən 600 metrə 

qədər dəyişir. Terrasların eni isə bəzən 700 metrə çatır. Bu terraslardan  əkin sahələri 

kimi istifadə olunur. 

Mənbə hissədə çay qollara ayrılır və gətirmə konusu üzərində çoxlu yarğanlar 

formalaşır. Bu yarğanlar hündürlüyü 1-5 metrə çatan tirələrlə bir-birindən ayrılır. 

Mənbədən Bist kəndinə qədər dərənin subasar hissəsi yoxdur. Parağaçay  çayının 

mənsəb hissəsindən aşağıya doğru eni 30-50 metr, hündürlüyü 0.5-0,6 metr olan subasar 

formalaşır. Səthi kələ-kötür olan  subasarın üzərində  sellərin gətirdiyi diametri bir metrə 
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çatan iri daşlara rast gəlinir. Gursulu dövrdə  subasar üzərində dərinliyi 0,5-0,6  metr 

olan su təbəqəsi yaranır. 

Parağaçayın mənsəbindən sonra iri daşlar, çaqıl, çınqıl və qumla örtülən məcranın 

səthi tədricən düzəlir. Burada subasarın eni 30-50 metrdən 100-150 metrədək genişlənir. 

Gursulu dövrdə bunun 100 metrə qədəri su altında qalır.                         

Çay məcrası mənbədən Biləv kəndinə qədər yüksək əyrilik əmsalına malikdir. 

Nürgüt kəndi ilə Bist kəndi arasında ana çay sol tərəfdən daxil olan onlarla kiçik çay 

dərələrini özündə birləşdirərək kəskin parçalanmış relyef forması yaradır. Bu hissədə 

ana çayın eni 1,5-3 ilə 8-15 metr arasında , dərinliyi isə 0,20-0,80 metr arasında dəyişir 

və çayın sürəti 2-3 m/san-yə çatır.Çay və onun qollarında çoxsaylı kaskadlarvardır. 

(şəkil 4) 

 

 
ġək.4. Nəsirvaz çayında kaskad 

 

 Bu kaskadlardan keçən su axının yüksəldiyi vaxtlarda diametri 2 metrdən çox 

olan daşları hərəkətə gətirir. Dərənin daraldığı yerlərdə güclü axın yamacları ana suxura 

qədər yuyur. Dik yamaclardan dərəyə tökülən uçqun və ufantı materialları bəzən sellərin 

tərkib hissəsinə çevrilir. 

Biləv kəndindən aşağıda öz əyriliyini qoruyan çay 2-3 şaxəyə ayrılır. Eni 10-15 

metr, dərinliyi 1 metrə çatan çayın sürəti 2-2,5 m/san təşkil edir. 

Başdizə kəndindən aşağıda əyri çay məcrası bəzi yerlərdə eni 1-2 metr olan 2-4 

şaxəyə ayrılır. Çayın sürəti burada 2 m/san qədər azalır. Bu sürət özünü mənsəb hissəyə 

qədər qoruyur. 

Beləliklə çayda ən yüksək sürət mənbədən 5 km aşağı hissəyə qədər olub 3 m/san 

təşkil edir. Nürgüt kəndindən 4 km yuxarıda onun sürəti 2,85 m/san, Nürgüt kəndində 

2,60 m/san, Xurs kəndində 2, 65 m/san, Ələhidə və Tividə 2,50 m/san, Bist kəndində 2, 

65 m/san, mənsəb hissədə isə yuxarıda göstərildiyi kimi 2 m/san-dir. 

Gilançay su rejiminə görə yaz-yay bolsulu çaylar qrupuna aiddir. Hövzənin 50% - 

dən çoxu yüksək dağlıqda yerləşdiyinə görə onun qidalanmasında qar suları müstəsna 

rol oynayır. Qarla qidalanma ümumi qidalanmanın 51%-ni təşkil edir. Məsaməli 

vulkanik suxurlar ərimiş qar sularını ,eləcə də yağış sularını qəbul edərək qurunt 

suyunun formalaşmasına təsir edir. Bu səbəbdən qurunt suları qidalanmasının  36%-ni, 

yağış suları isə illik ümumi axının 13%-ni təşkil edir. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, Başdizə kəndindən yuxarı hissədə il ərzində səviyyə 

tərəddüdü kəskin nəzərə çarpır. Burada səviyyə amplitudası 3-4 metrə çatır. Başdizə 

kəndində isə illik səviyyə dəyişməsi bir metri keçmir. 

Hövzədə yerləşən ana çay və onun qollarından dövrü olaraq keçən sel axınları və 

güclü daşqınlar qorxunc hidroloji hadisələrin yaranmasına, eləcə də ətraf mühüt və 

təsərrüfat sahələrinə xeyli dərəcədə ziyan verməsinə səbəb olur. 

Hövzədə ən qorxunc sellər Xırdaçayda özünü göstərir. Bu çayda baş verən sel 

mənsəb hissəyə qədər  təsir edir. O dəfələrlə meyvə bağlarının müəyyən hissəsini 

tamamilə məhv etmiş, arx və kanalları dağıtmış və onları sel gətirmələri ilə 

doldurmuşdur. 5 iyun 1958 ci ildə keçən sel Gilançay kəndindən aşağıda Yaycı su 

kanalının 2 km hissəsini tamamilə yox etmişdir (6). 

Yaz-yay gursululuq dövrü martın sonu – aprelin əvvəlindən başlayaraq iyula qədər 

davam edir. (şəkil ). Bu dövrdə Qapıcıq zirvəsi ətrafında Səfərdərə, Qazangöldağ,  

Dəvəboynu və hündürlüyü 3500 metrdən yuxarı olan digər zirvələrdə daimi qarın 

əriməsi intensivləşir. Burada bəzi zirvələrdə , xüsusilə Qapıcıq və Səfərdərədə il boyu 

daimi qar və buzlağa rast gəlinir. Bunlar da ümumi hövzənin 2% -ni və ya o,5 km
2
 

sahəni təşkil edir ki, bunun da 0, 15 km
2-

i daimi buzlaqlardır (7, s.192). 

Su sərfinin artması havaların temperaturunun kəskin artması ilə müşahidə edilir. 

Intensiv yağışlar daşqınların ehtimalını artırır, eyni dərəcədə suyun səviyyə rejiminə 

təsir edir. Belə ki, yağış eyni zamanda qarların intensiv əriməsinə səbəb olur. Məhz bu 

səbəbdən də yaz yay gursululuq dövründə,  yəni aprel-may aylarında çaydan illik ümumi 

su kütləsinin 70%-i keçir (Şəkil 5).  

 
ġək.5. Çay bolsulu dövrdə. 

Bəzi illərdə çaydan orta illik su sərfinin 9 misli keçir və bu da təqribən saniyədə 

27m
3 

deməkdir. Avqust- sentyabr aylarında yay mejeni başlayır, bu zaman çaydan illik 

su həcminin 8-10% keçir. Çay bu dövrdə əsas qrunt suları ilə, az miqdarda qar və buzlaq 

suları ilə qidalanır. İkinci mejen dövrü isə qış dövrünə təsadüf edir. Bu zaman illik 

axının 10%-i keçir və su sərfi bəzən azalaraq 0,2m
3/

san təşkil edir (cədvəl). 

Muxtar Respublikanın digər çaylarından fərqli olaraq burada su sərfinin artması və 

səviyyənin yüksəlməsi suvarma əkinçiliyinin inkişafı üçün şərait yaradır. 
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BaĢdizə kəndi yaxınlığında Gilançay çayının su sərfi ( m
3
/san)           

 cədvəl 
Su sərfi                                           AYLAR 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

orta 1.22 1.32 2.03 6.23 9.96 7.56 4.19 1.80 1.17 1.47 1.62 1.43 

maksimal 2.50 2.55 4.13 11.7 14.7 12.5 6.93 3.33 1.90 4.11 4.66 3.24 

minimal 0.64 0.72 0.74 2.66 4.95 3.45 1.77 0.62 0.50 0.68 0.58 0.73 
 

Oktyabr – noyabr aylarından payız gursululuq dövrü başlayır. Orta aylıq su sərfi 

bu zaman 1,4-1,6 m
3
/san miqdarında olur (10). 

Hövzədə axın modulunun orta illik qiyməti 0,5 ilə 14 l/san km
2
 arasında dəyişir. 

Modulun ən yüksək göstəricisi yüksək dağlıqda , ən az göstəricisi isə Arazboyu 

düzənlikdədir. 

Çayda bərk axının miqdarı axın rejiminin dəyişməsindən asılıdır. Asılı maddələrin 

90% -i səviyyənin artdığı yaz –yay gursululuq dövrünə təsadüf edir. Ən yüksək  

göstəricisi isə aprel-may aylarına təsadüf edir ki, bu da təqribən 70% təşkil edir. 

Sentyabr- oktyabr aylarında , gətirmələr illik miqdarın 15%-ə qədəri olur. Qışda bu 

göstərici demək olar ki, 0-a yaxınlaşır, bəzi hallarda illik miqdarın 1-2%-ə qədəri olur 

(9.s.291; 11). 

Asılı maddələrin orta çoxillik ümumi miqdarı 0, 51 kq/san və ya il ərzində 1735 

tondur. Asılı maddələrin eroziya modulu 4,6 ton/ km
2
-dir. 

Gətirmələrin 80%-dən artığının diametri 0,5 mm-dən azdır. Çayda dib gətirmələr 

güclü sel axınları zamanı , eləcə də yaz –yay bolsulu dövründə müşahidə olunur. Bu 

zaman su kütləsi bir neçə ton olan daşları hərəkətə gətirir. 

Çaydakı güclü axın sürəti yuxarı hissədə qış dövründə suyun donmasının qarşısını 

alır. Yalnız axının zəif olduğu ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli buz qaysağı yaranır.  

Xırdaçaydan aşağı axarlarda suyun axın sürəti zəifləyir, qalınlığı 5sm olan 15-45 günlük 

sahilboyu buz qaysağı əmələ gəlir. Yuxarı Aza kəndindən mənsəbə qədər olan hissədə 

su səthi tamamən donur və bu fevralın ortasına qədər davam edir. Buzun qalınlığı 

heyvanların keçməsi üçün imkan yaratmış olur. 

Suda maksimum temperatur 26
0
C, ən aşağı temperatura isə dekabr-yanvar 

aylarında 0
0 

C qeydə alınmışdır. Maksimal orta ayliq temperatur  avqust –sentyabr 

aylarında  20-21,5
0
C-yə qalxır. 

Kimyəvi tərkibinə görə sular hidrokarbonatlı-kalsiumlu sular qrupuna aiddir ( 12; 

13). Suyun minerallaşması ilin dövründən . eləcə də hündürlükdən asılı olaraq 

mənbədən mənsəbə doğru 256,8 ilə 386.2 mq/l arasında dəyişir. Su mülayim codluğa 

malikdir. İçmək üçün tam yararlıdır. Çay suyundan əsasən suvarmada istifadə olunur. 

Onun hidroenerji ehtiyatı orta su sərfi zamanı 20690 Kvt təşkil edir. Son zmanlar 

hövzədə tikilmiş Biləv su anbarı üzərində eyni adlı SES  20 Mvt elektrik enerjisi əldə 

etməyə imkan verir.    
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РЕЗЮМЕ 

НАЗИМ БАБАБЕЙЛИ, АЛИ КУРБАНОВ, ФАТИХ ИМАТ  

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

БАССЕЙНА РЕКИ ГИЛАНЧАЙ 

В статье характеризуются орографические, геологические, почвенные, рас-

тительные особенности одной из самых больших рек Нахчыванской АР реки 

Гиланчай. Даны сведения о морфологии и морфометрии отдельных частей речной 

долины. Исследуются гидрологические параметры и природные особенности 

бассейна реки. С эkологической точки зрения оценивается состояние речной воды 

и предлагаются возможности по ее использования для различных целей. 

Ключевые слова: рeчной бассейн, водораздел, морфология долин, ущелье, 

конус выноса, расход воды. 
 

SUMMARY 

NAZIM BABABEYLI,  ALI GURBANOV,  FATIH IMAT 

PHYSIOGRAPHIC AND HYDROLOGIC FEATURES OF EAST GILANCHAY 

RIVER BASIN 

The paper characterizes orographic geological soil plant features of one of the 

largest rivers of the Nakchivan AR Gilanchay. Information about morphology of the 

separate parts of the river valley is given. The condition of  river water is estimated from 

the ecological point of  view and recommendations on possibility of its using for 

different purposes are river.    

Кеу words: river basin, watershed, morphology of valleys, ravine, alluvial cone, 

water discharge. 
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METEOROLOJĠ AMĠLLƏRĠN GÜNƏġ ġÜALARININ ATMOSFERDƏ 

MOLEKULYAR SƏPƏLƏNMƏSĠNƏ TƏSĠRĠNĠN RĠYAZĠ 

MODELLƏġDĠRĠLMƏSĠ 
    

Məqalədə meteoroloji amillərin, günəĢ Ģüalarının, elektromaqnit dalğalarının at-

mosferdə səpələnməsinə təsirinin qiymətləndirilməsi zamanı ortaya çıxan bir çox meto-

diki məsələlərin riyazi (ədədi) modelləĢdirmə yolu ilə həll olunması probleminin aktual-

lığı araĢdırılmıĢdır. GünəĢ Ģüalarının səpələnməsinin əsas növünün molekulyar (Reley) 

səpələnmə olduğu nəzərə alınaraq, bu prosesə atmosferdə elektromaqnit dalğalarının 

meteoroloji amillərin təsirinin qiymətləndirilməsinin riyazi modelləĢdirilməsi məsələsi 

kimi həll edilmiĢdir. Bu məqsədlə riyazi modelin strukturu seçilmiĢ, onun adekvatlığı 

yoxlanılmıĢdır. Riyazi modelin imkanlarının daha detallaĢdırılmıĢ tədqiqi üçün ədədi 

hesablama eksperimentləri aparılmıĢdır. Bu vaxt dalğa uzunluqlarının, havanın tempe-

raturunun, su buxarının parsial təzyiqinin və atmosfer təzyiqinin müxtəlif qiymətlərindən 

istifadə olunmuĢdur. Alınan nəticələr göstərmiĢdir ki, təklif olunan riyazi modeli bir sıra 

praktiki məsələlərin həllində uğurla istifadə etmək olar. 

Açar sözlər: günəĢ Ģüalarının elektromaqnit dalğaları, molekulyar (reley) səpə-

lənmə, riyazi modelləĢdirmə, meteoroloji parametrlərin molekulyar səpələnməyə təsiri.   

 

Günəş enerjisi potensialından istifadə məqsədilə yer səthinə gələn günəş şüalarının 

elektromaqnit dalğalarının atmosferdə səpələnməsinin lazımi dəqiqliklə qiymətləndiril-

məsi məqsədilə bir çox metodiki məsələlər riyazi (ədədi) modelləşdirmə yolu ilə həll 

oluna bilər [8, 9]. 

Məlumdur ki, atmosfer elektromaqnit nəzəriyyəsində molekulyar-aerozol mühit 

kimi qəbul olunur, Günəş şüalarının səpələnməsi və udulması bu mühitdə baş verir.   

Bunlarla bərabər, günəş enerjisi potensialı məlumatlarının kəmiyyət interpretasiyasının 

əsas problemi şaquli atmosfer boyu keçən şüaların transformasiyasının adekvat nəzərə 

alınmasıdır [7]. 

Günəş şüalarının elektromaqnit dalğalarının zəifləməsi aşağıdakı hadisələrdən 

asılıdır [10]: 

 atmosferin tərkibinə daxil olan qazların molekulyar udması nəticəsində zəifləmə; 

 atmosfer aerozolları (dımka, duman, tüstü və bulud əmələ gətirən havada asılı olan 

bərk və maye hissəcikləri) tərəfindən udulma və səpələnmə hesabına zəifləmə;  
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 molekulyar səpələnmə hesabına zəifləmə; 

 günəş şüalarının qəbuledici elementlərin giriş ―hissəsində‖ fluktuasiyalar hesabına 

zəifləmə. 

Bizə məlumdur ki, atmosferin vəziyyətinin məkan-zaman dəyişmələrinə meteo-

roloji amillər mühüm təsir göstərir. Bunun nəticəsində, səpələnmə effekti qeyri-

bərabərdir olur (bu təsir dərəcəsi hava şəraitindən asılıdır) və zamana görə dəyişir. Buna 

görə də, hər bir günəş enerjisi potensialı məlumatlarının müəyyən oblastları ayrı-ayrı 

halda atmosfer səpələnməsinin müxtəlif təsirlərinə məruz qalır.  

Beləliklə, Atmosferin Günəş enerjisinə təsirlərini nəzərə almaq məqsədilə qazfor-

malı komponentlər üçün atmosfer modelini, aerozol modelini (növü və konsentrasiyası), 

atmosferin optik qalınlığını, səthi əksetmə əmsalını və bir sıra digər parametrləri bilmək 

lazımdır. Atmosferin belə xarakteristikalarını birbaşa ölçmək çox çətin olduğundan, 

onların alınması üçün hesablama üsullar işlənilir.   

Məlumdur ki, atmosferdəki hissəciklərin ölçüləri və gələn şüaların dalğa uzunlu-

ğundan  asılı olaraq atmosferdə üç növ səpələnmə əmələ gəlir:  

Reley səpələnməsi və ya molekulyar səpələnmə-bu vaxt atmosfer hissəciklərinin 

ölçüləri dalğanın uzunluğundan kiçikdir;  

Mi səpələnməsi və ya aerozol səpələnmə-atmosferdəki hissəciklərin ölçüləri 

görünən, yaxın infraqırmızı və istilik infraqırmızı oblastların dalğa uzunluqları ilə 

müqayisə oluna bilər;  

Qeyri-selektiv səpələnmə-dalğa uzunluğundan asılı deyil, radiusu 10 m km-dən 

çox olan hissəciklər tərəfindən səpələnmə baş verir.   

Ümumiyyətlə hər bir səpələnmənin tədqiqatlarının icmalı verilmişdir: Reley səpə-

lənməsinin təyini üzrə tədqiqatların icmalı [13]-də, Reley atmosferinin optik qalınlığının 

təyin olunmasına həsr olunmuş tədqiqatların icmalı isə [10]-də verilmiş və müəyyən 

olunmuşdur  ki, reley səpələnməsinin qiymətinin hesablanması zamanı  müəyyən çətin-

liklər mövcuddur. Bu xüsusilə spektrin göy və ultrabənövşəyi oblastlarında özünü biruzə 

verir.     

Reley nəzəriyyəsinə görə molekulyar səpələnmə 1sm
3
 həcmdə hissəciklərin sayın-

dan (N), səpələyici hissəciklərin həcmindən (V), şüalanmanın dalğa uzunluğundan (), 

hissəciklərin sınması göstəricisindən (n) və mühitin sınma göstəricisindən (n0) asılıdır 

[12, 14]. 

Elektromaqnit şüalanmasının molekulyar səpələnməsi nəticəsində zəifləməsi 

modelinin əsasını aşağıdakı ifadədə  aydın görmək olur [14]: 

mm 


 



8

3
,                                                        (1) 

m Reley düsturu ilə təyin edilir [2, 6, 14]: 
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Havadakı molekulların hesablanmış konsentrasiyasını belə təyin etmək olar [6]:  

Tk

P
N


 ,                                                                     (3) 

Qeyd etmək olar ki, standart atmosfer şəraitində (Т=273.1К, Р=1013.25 

hPa=101325 Pa) N=2.68676310
25

 m
-3

 qiyməti Loşmidt sabiti adlanır. 

Yer səthi üzərindən hava molekullarının hesablanmış konsentrasiyasının hündür-

lükdən (H, km, 50 km-ə qədər) asılı olaraq dəyişməsini ədəbiyyat məlumatlarından [4] 

istifadə edərək aldığımız aşağıdakı düstur vasitəsilə  hesablamaq olar:  

1.00r                            ,4883.22143.0006.0105 235   HHHN .       (6) 

Birdəfəlik molekulyar səpələnmə vaxtı  -nın qiyməti 0-9.7% həddində qəbul 

edilir [13]. Əsas atmosfer qazlarının və qarışıqlarının depolyarizasiya dərəcəsi cədvəl 1-

də verilmişdir [3].  

Cədvəl 1 

Əsas atmosfer qazlarının və qarışıqlarının depolyarizasiya dərəcəsi (ölçüsüz 

kəmiyyət) 

Qaz  

Hava 0.035 

H2O 0.020 

N2 0.036 

O2 0.065 

CO2 0.097 

SO2 0.031 

H2S 0.003 

CH4 0.000 

Cl2 0.041 

HCl2 0.007 

CO 0.013 

 

 
  
  






















T
P

T

TPP
bn w

003661.01

00068.00624.0

003661.01833.720

0157.0049.1101
101

26
6 

 ,               (4) 

 

 
22 41

4.255

146

1.29498
328.64

 






b ,                                    (5) 

 

burada m–molekulyar səpələnmə əmsalı; N–havadakı molekulların hesablanmış kon-

sentrasiyası; –səpələnən şüalanmanın depolyarizasiya dərəcəsi; P–atmosfer təzyiqi, Pa; 

T–havanın temperaturu, К; 
К

Coul
 10380658.1 23к –Bolsman sabiti; Pw–su buxarının 

parsial təzyiqi, hPa;  -dalğanın uzunluğu, mkm; Р–atmosfer təzyiqi, mm c.st.; Т–

havanın temperaturu, 
0
С. 
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Molekulyar səpələnmənin hesablanması modelinin adekvatlığını yoxlamaq məqsə-

dilə molekulyar səpələnmə əmsalının (1) düsturu vasitəsilə hesablanmış qiymətlərlə, 

0.2-0.4 mkm-lik diapazon üçün müvafiq ədəbiyyatda verilmiş məlumatlar (atmosferin 

yerətrafı təbəqəsində standart şərait üçün) [1, 5, 11] tutuşdurulmuşdur (şəkil 1).  

 

 
Şəkil 1. Molekulyar səpələnmə əmsalının ədəbiyyat məlumatları və 

(1) düsturu ilə hesablanmış qiymətlərinin müqayisəsinin nəticələri 

 

Şəkil 1-dən göründüyü kimi, reley səpələnmə əmsalının model vasitəsilə hesablan-

mış qiymətləri ilə ədəbiyyat mənbələrində verilmiş qiymətlər bir birinə çox yaxındır və 

onlar arasındakı çox yüksək korrelyasiya əmsalı (r=0.9999) bunu təsdiq edir. Bu məlu-

matlar modelin adekvatlığını göstərir və müvafiq məsələlərin həllində bunu uğurla isti-

fadə etmək olar. 

Modelin imkanlarının daha da detallaşdırılmış tədqiqi üçün ədədi hesablama eks-

perimentləri aparılmışdır.   

Eksperimental hesablamalar-təqdim olunmuş modelin imkanlarını daha detal-

laşdırılmış formada hesablamağa imkan verir. Hesablamalar dalğa uzunluqlarının, hava-

nın temperaturunun, atmosfer təzyiqinin və su buxarının parsial təzyiqinin müxtəlif qiy-

mətləri üçün aparılmışdır.   

Şəkil 1-dən görünür ki, elektromaqnit dalğalarının uzunluğu artdıqca reley səpə-

lənmə əmsalı sürətdə azalır. Məsələn, hesablamalar göstərmişdir ki, dalğanın uzunluğu 

0.20 mkm-dən 0.55 mkm-ə qədər artdıqda (yəni,  2.75 dəfə artdıqda) səpələnmə əmsalı 

78 dəfə azalır.  
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Havanın temperaturunun dəyişməsinin reley səpələnmə əmsalına təsirinin qiymət-

ləndirilməsi iki variant üçün aparılmışdır. Bu variantlarda havanın təzyiqi Р=760 mm. 

c.st., havanın temperaturu isə hər 5
0
C-dən bir 0

0
C- 45

0
C-arası  artırması qanunauyğunlu-

ğu ilə qəbul edilmişdir. Atmosfer mühiti kimi, hava və karbon qazı mühitinə baxılmış-

dır. Hava üçün (2) düsturundakı depolyarizasiya dərəcəsi =3,5% (və ya 0,035), karbon 

qazı üçün isə =9,7% (və ya 0,097)-dir.  

Birinci variantda =0.20 mkm götürülmüşdür. Hesablamaların nəticələri şəkil 2-

də verilmişdir. 

 
Şəkil 2. Hava (Т_0,20_hava) və karbon qazı (Т_0,20_СО2) mühitində reley səpələnmə 

əmsallarının havanın temperaturunun dəyişməsindən asılı olaraq dəyişməsi (р=760 mm 

c.st.; =0.20 mkm) 

 Buradan görünür ki, havanın temperaturunun reley əmsalına təsiri xətti xarakter 

daşıyır və temperatur artdıqca, əmsal da artır. Bu dəyişmələr hava mühiti üçün 1.00 

1/km (0
0
С) – 1.60 1/km (45

0
С), karbon qazı mühiti üçün isə  0.90 1/km (0

0
С) – 1.40 

1/km (45
0
С) intervalındadır. Hər iki mühit üçün temperaturun hər 5

0
C artması zamanı 

reley səpələnmə əmsalı 0.05 1/km artır. 

Ġkinci variantda isə =0.55 mkm götürülmüşdür. Hesablamalar yenə də hava və karbon 

qazı mühiti üçün aparılmışdır. Nəticələr şəkil 3-də göstərilmişdir. 
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Şəkil 3. Hava (Т_0.20_hava) və karbon qazı (Т_0.20_ CO2) mühitində reley səpələnmə 

əmsallarının havanın temperaturunun dəyişməsindən asılı olaraq dəyişməsi (р=760 mm 

c.st.; =0.55 mkm) 
 

Buradan görünür ki, birinci variantda olduğu kimi, ikinci variantda da havanın 

temperaturunun reley əmsalına təsiri xətti xarakter daşıyır və temperatur artdıqca, əmsal 

da artır. Bu dəyişmələr hava mühiti üçün 0.013 1/km (00С) – 0.090 1/km (450С), kar-

bon qazı mühiti üçün isə 0.0115 1/km (00С) – 0.0185 1/km (450С) intervalındadır. Hər 

iki mühit üçün temperaturun hər 50C artması zamanı reley səpələnmə əmsalı 0.00062 

1/km artır. 

Hesablamalar göstərmişdir ki, atmosfer təzyiqi öz standart qiymətindən 20 mm 

c.st. artdıqda reley səpələnmə əmsalı 1,02 dəfə artır. Təzyiq həmin qiymət qədər azal-

dıqda isə - 1.02 dəfə azalır. 

Növbəti mərhələdə havanın temperaturu Т=00С; p=760 mm c.st., su buxarının pa-

rsial təzyiqinin (Pw) qiymətlərinin isə hər 3 hPa-dan bir 0- 27 hPa-a qədər dəyişməsi 

qəbul edilmişdir. Yenə də hava və karbon qazı mühitinə baxılmışdır. Hesablamalar həm  

=0.20 , həm də =0.55 mkm üçün aparılmışdır.  =0.20 mkm üçün hesablamaların 

nəticələri şəkil 4-də verilmişdir. 
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Şəkil 4. =0.20 mkm halında su buxarının parsial təzyiqinin dəyişməsindən asılı olaraq 

hava və karbon qazı mühitində reley səpələnmə əmsalının qiymətlərinin dəyişməsi 

Şəkildən göründüyü kimi, hava mühitində su buxarının parsial təzyiqinin 0-dan 27 

hPa-a qədər artması zamanı reley səpələnmə əmsalı 1.010-dən 1.000 1/km-ə qədər 

azalır. Karbon qazı mühiti üçün isə bu dəyişmə 0.905 – 0.888 1/km intervalında baş 

verir. =0.55 mkm variantı üçün hesablamaların nəticələri şəkil 5-də verilmişdir. 

 
Şəkil 5. =0.55 mkm halında su buxarının parsial təzyiqinin dəyişməsindən asılı olaraq 

hava və karbon qazı mühitində reley səpələnmə əmsalının qiymətlərinin dəyişməsi 

 

Şəkil 5. -dan göründüyü kimi, hava mühitində su buxarının parsial təzyiqinin 0-dan 27 

hPa-a qədər artması vaxtı reley səpələnmə əmsalı 0.0130 – 0.0127 1/km-ə qədər azalır. 

Karbon qazı mühiti üçün isə bu dəyişmə 0.0116 – 0.0115 1/km intervalında baş verir. 
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РЕЗЮМЕ 

СУРХАЙ САФАРОВƏ, ФАРИДА ТАЛЫБОВА 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА МОЛЕКУЛЯРНОЕ 

РАССЕИВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ 

В статье исследована актуальность решения проблемы по методу математи-

ческого (численного) моделирования появившиеся вовремя оценки влияния 

метеорологических элементов, солнечных лучей, на рассеянии электромагнитных 

волн в атмосфере. Учитывая, что основным видом рассеяния солнечных лучей 

является молекулярная рассеянность, этот процесс решен как задача (Релей) 

математического моделирования оценки влияния метеорологических элементов на 

рассеянность электромагнитных волн в атмосфере. С этой целью выбрана структу-

ра математической модели, проверена адекватность еѐ. Для детализированного ис-

следования возможностей математического моделирования проведены экспери-

менты численного расчета. Здесь использованы различные значения длин волн 

температуры воздуха, парциальное давление водяного пара и атмосферного дав-

ления. Полученные результаты показывают, что предложенную модель можно 

удачно использовать в решении ряд практических задач. 

Ключевые слова: электромагнитные волны солнечных лучей, молекулярное 

(челейное) рассеяние, математическое моделирования, влияние метеорологичес-

ких параметров на молекулярное рассеянные. 
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SUMMARY 

SURXAY SAFAROV, FARIDA TALIBOVA 

MATHEMATICAL MODELING OF METEOROLOGICAL ELEMENTS 

EFFECT ON THE MOLECULAR SCATTERING OF SOLAR RAYS 

The article studies the urgency of solving the problem using the method of 

mathematical (numerical) modeling, which appeared in time of assess of the impact of 

meteorological elements, solar rays, on the scattering of electromagnetic waves in the 

atmosphere. Taking into account that molecular scattering  is the main type of solar rays 

scattering, this process is solved as the problem of mathematic modeling of the effect of 

meteorological elements on the dispersion of electromagnetic waves in the atmosphere. 

For this purpose, the structure of the mathematical model has been chosen, and its 

adequacy has been verified. Numerical calculation experiments were carried out for a 

detailed study of the possibilities of mathematical modeling. Here, different values of 

the wavelength, air temperature, the partial pressure of water vapor and atmospheric 

pressure are used. The obtained results show that the proposed model can be 

successfully used in solving a number of practical problems. 

Keywords: electromagnetic waves of solar rays, molecular scattering, mathemati-

cal modeling, the effect of meteorological parameters on molecular scattering. 

 

 

 
(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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EFFECT OF GEOGRAPHY ON SETTLEMENT NAMES IN ERZURUM 

PROVINCE 
 

Studies about names of settlements are important in point of history, sociocultural 

and socioeconomic structure, and geography of there. Villages in Erzurum get their 

names from several features such as tribes, congregations, families, and ancestries. 

These names are especially important as they give knowledge about population 

movements and recent past of settlement. Naming villages; which are affected by 

physical-geography factors, demonstrates the communication between human and 

place. Human and economic geography factors, which are developed from the humans 

and their acts, name settlements since these; too, have significance on the human and 

economic features of a settlement. The role of settlement names in knowing and 

introducing the geography, history, and general characteristics of a place is quite big. 

In fact, we can talk about their literary and humorous ways as well.  

Majority of the settlement names are related to geographical environment and 

human. In studies of settlement geographies, from where the settlement names come and 

what they mean are searched by virtue of toponymy. Concept of “settlement name” is 

the definition of toponymy in Greek (topos: place; onomia: name) and means 

geographical name. Toponymy; a branch of onomastics, deals with locations of 

settlements or names of any physical structure by their different features (meaning, 

formation, origin, and distribution). 

In this study, effects of geographical factors on villages in Erzurum province will 

be discussed further. 

Key Words: Toponymy, Geography, Erzurum.  
 

Introduction 
Erzurum province is located in between Erzurum-Kars and Upper Euphrates 

Sections of Eastern anatolia Region and Eastern Black Sea Section of Black Sea Region 

(Map 1). 

Aim of this study is to determine meanings and effects of geography in naming 

these places by analyzing settlement names in Erzurum. Because there is not any 

detailed research on settlement names in Erzurum, our study has a responsibility to be 

the first step in fulfilling the insufficiency in this subject.  

Most of the settlement names are related to geography and human. In settlement 

geography studies, where the settlements get their names and what they mean are 

searched by toponymy (science of settlement names) (Özçağlar, 2011).  Studies about 

settlements names are handled for different names (Koday, 2000).  Importance of 

settlement names is big. It plays a major role in knowing and introducing the geography, 
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history, and general characteristics of a place. Indeed, it could be said that it has literary 

and humorous aspects (Alagöz, 1984). 

Map 1 – Location map 

 
Settlement Names in Erzurum 

 

Naming is an act which explains living and non-living things and concepts, 

defines or distinguishes one from another (Karaçetin, 1984). That why, from the 

beginning of human kind, man needed to name settlement areas such as city, district, 

town, village, hamlet and places like mountain, hill, plain, plateau, mountain pass, etc. 

and distinguish one from another.  Onomastics is the science interested in names of 

living, non-living things or abstract concepts. Settlement name concept is derived from 

toponym (topos: place, onomia: name) in Greek. Toponym means geographical name. 

As a branch of onomastics, toponymy handles names of settlement areas or any physical 

feature by different aspects (meaning, formation, root, distribution) (Güner, 2012).  

Toponymy, science of settlement names, tries to explain the structure, root, and meaning 

of settlement names (Doğanay, 1994).  

This new branch of grammar tries to clarify the structure, root, and meaning of 

settlement names. In such studies, all of the settlement names; names of settlements such 

as villages and cities, names of natural places (mountain, stream, hill, etc.) are 

considered. Oronymy is a branch of toponymy which focuses on names of mountain, 

hill, ridge, etc. and hydronymy is the branch which focuses on names of stream, bourn, 

river, lake, etc. Therefore, we can name this branch of science as science of settlement 

name studies which is known as toponymy in French (Eren, 2010).  Geographical name 

or toponymy is the name given to a known settlement or a specific physical feature. 

These can be formed by a single word or multiple words to merge (Orcan, 1984).  

While naming the places where people live, they were affected by some properties 

to prefer these names. This effect might be caused by a quality of the natural 

environment as well as a social reason. In addition to that, humans changed the names of 

the places where they have been found or lived by time. Since this alteration is a natural 

and spontaneous process, it hosts some signs of history too. By virtue of this feature, 

they are significant clues about the history and geography of the places. All settlement 

names have a meaning (Tuncel, 2000). 

Anatolia is a land which hosts plenty of different cultures due to its location. This 

quality of it brings a result that settlement names in Anatolia carry the traces of past 

(Tuncel, 2000). 
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From the oldest times, Turkic peoples enlightened dark spots of our national 

history after settling in Anatolia by forming new cities and villages, marking Turkish 

stamp on their mountains, hills, rocks, streams, rivers, neighborhoods, forests, lakes, 

swamps, etc (Göktürk, 1974).  Research area has been reigned by various nationalities 

and tribes for historical times; thus, diverse settlement names appeared. Settlement 

names coming from depths of history have been changed from time to time (Göktürk, 

1974).  Settlement names are knowledge about the physical, human, and economic 

features of a region and documents that enlighten the history.  

Erzurum is located in the geographical region where natural and historical roads 

from trans-Caucasian and Iran converge and gate of Anatolia is opened. In names of 

settlements in Erzurum, there are the traces of culture and geography next to these two 

gates. 

Erzurum and Names of its Districts 

Since the ancient times, Erzurum and its surroundings has been a continuous 

border within Mesopotamia, Iran, Caucasia, and Anatolia because of its geographical 

location. This region has been affected by various tribes and even settled by these tribes 

during history (Dündar, 1972).  It has been ruled by a lot of governments for its 

productive lands, ground sources, and protected military region during history and it has 

been invaded by various states despite of its advantages by peculiar location. Because of 

these features, the city has been remembered by miscellaneous names (Kayserili, 2014). 

In sundry historical texts, inscriptions about Erzurum and on coins, Erzi-i Rum, Erzen-ir 

Rum, Arz-ı Rum names were used. Erzurum name was shaped by the talk in public 

language and has reached today (Annual of Erzurum Province, 1986).   However, 

among all these names the most related ones with today are Erzen-i Rum given by 

foreign travelers and Arx-Romanorum meaning the highest place of Rome (Kayserili, 

2014).  It was recorded in geography books that name of Erzurum city is derived from 

Erzen-i Rum name since there were a few places named Erzen around that place (Cevad, 

2000).  In first times of Turkish domination, -Rum suffix was added to show that the 

city belonged to Anatolia aiming to distinguish from Erzen near Siirt and ―Erzenü‘r-

Rum‖ name has appeared. After the changes like Arzanu‘r-Rum and Arzurum, the name 

had the today form as Erzurum (Culture and City in 81 provinces-Erzurum, 2012).   

When district names are investigated, 35 % of geographic elements and 65 % of 

historical and human elements are effective in settlement names. For example; Çat, 

Uzundere, Şenkaya districts are dependent on geographical elements whereas the roots 

of districts such as Tortum, Pasinler, Yakutiye, Hınıs were dependent on historical and 

human elements. Information about the names of 20 districts, each of them as a unique 

value with their geographical and historical features will be given in alphabetic order. 

AĢkale 

Açhane as attributed to its poverty, Aşhane as a branch of Saltukids imaret in 1801 

has changed into ―kale‖ and passed into Turkish as Aşkale (Doğanay, 1998). 

 

Aziziye 

The old name of district is Ilıca. Ilıca name was given because of hot water spring 

and thermal facilities in there and was an accurate name in terms of geography.  
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Name of Aziziye comes from forts built on hills in the east of Erzurum city by 

instruction of Sultan Abdülaziz to control Erzurum- Kars road in 1867-1872. 

Çat 

In Turkish dictionary, çat means the meeting point of two roads or streams, 

intersection; thus, it became the basis of our thesis and to count Çat as a district taking 

its name based on geographical features of its location. It probably took its name as it is 

located near the road connecting Erzurum province from south to south-east (Erzurum-

Bingöl). The district center founded next to the intercity road has served as a crossroad 

so far. 

Hınıs 

Name of the district comes from an Arabic word, ―hısn‖, meaning castle.  

Horasan 

Horasan district took its name from Horasan in Iran. Turkic people, migrating 

from Iran in ancient times, have settled here and named as Horasan. Naming the 

settlements like that is a method of expressing the longing for abandonment and 

commitment to their homelands. 

Ġspir 

It is known that İspir name was based on Saspir branch of Saka settled in 700 BC 

and has been known for a long time as Saspir (Kırzıoğlu, 1970).  

Karaçoban 

According to our research, Karaçoban district got its name from a tribe lived there. 

Due to climate conditions and topographic features, basic livelihood of tribes living in 

that region has been obtained from livestock from past to present. Today, there are still a 

lot of families deriving their incomes from livestock. Hence, Karaçoban is an example 

of settlings taking their names from economic activities.  

Karayazı 

Karayazı is a unified name of words kara and yazı to mean as plain covered with 

snow. Inclement winters in Erzurum have probably influenced this name. 

Köprüköy 

It has taken its name from the bridge nearby named as Çobandede Bridge.  

Narman 

There is not any clear evidence about the name of Narman district in geographical 

sources. In historical sources, it is written that Namervan name was based on old times. 

Since there is not any clear information about the meaning, it can be said that Narman 

name comes from the region it was founded in past. In historical sources, Narman was 

called as Namervan or Id and history of it reaches the ancient history. Namervan or 

Namruvan names have changed over time to form Narman. As another naming, Id has 

been still used especially by elderly people (Özav, 1987). 

Oltu 

Oltu name comes from a tribe of Kipchaks. In historical sources, Oltu‘s name are 

written as Olti‘k, Oltu‘m, Okhti‘k, or Oltu‘si (Olti‘ler) and the history goes 

approximately 3000 years back from today. During ancient times, Oltu was reigned over 

by various governments and was founded as a castle settlement. Then it has proceeded 

its development within the castles and walls for a long time (Web 1).   
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Olur 

The first known name of the district is Tavusker. Tavusker name comes from Ta-

Oks which is one of the tribes of Saka-İskit Turk tribes living in Derbent part of 

Caucasia according to old historical data (Kırzıoğlu, 1984).  In Ottoman resources, 

Çataksu-today (a village of Olur) was written as Dav-eli, Tavuskar, Tavusker, was 

commited to Rome and Byzantine in history and Middle Ages (Gündoğdu, 1990).  It is 

said that Olur name comes from lor cheese made in that region. This region is renowned 

for its cheese indeed.  

Palandöken 

Emphasizing the effects of ground shapes on human life, Palandöken name is an 

example of settlings named according to topographic formations (the mountain). 

Palandöken name is formed by two words as palan (donkey saddle) and döken (spilled 

over). It is an allusion of spilled over saddlebags in inclined paths of mountain (Web 2).   

Pasinler (Hasankale) 

Nucleus of Pasinler town has appeared as the historical Hasankale castle was built. 

However, history of real Hasankale and surrounding settlements goes quite back. For 

example, it is accepted that the name has appeared due to one of the branches of 

Pasionois, used to live in Bakterya (Afgan-Eli) country, migrated this region in 140 BC 

(Karaboran, 1984).  According to Xenephan history, Basean (Pasinler) are plains lying 

along Aras River and took its name from Pasionoi (Phasian).  

Pazaryolu 

There used to be a market based on shopping of agricultural products from İspir 

(Miroğlu, 1975).  The location of the district where is was founded near İspir road 

became an influential factor to be named as Pazaryolu. In market of İspir, which was 

mentioned in historical resources, grains, living animals, and products needed by local 

people had been traded. There had been even customers from very far distances. They 

were passing from the obligate road passing by Pazaryolu to go to İspir from Bayburt. 

Since it was located along the road for İspir market, it was named as Pazaryolu. 

Therefore, name of Pazaryolu is an example of settling names related to transportation.  

ġenkaya 

In the southern part of Şenkaya where it was found, rocks are spread. Before, the 

district center was called as Örtülü but now it is named as Şenkaya due to these rocks 

(Ünal, 2004).   

Tekman 

Name of the district has been used as Tatos since 1946 (Web 3).  Tatos Mountains 

is the original and old name of eastern extensions of Eastern Black Sea Mountains and 

located in Erzurum and Rize province borders. Tatos is also a name of a family lived in 

Rize during Ottoman period (Web 4).  Name of Tatos family was probably a related 

name with Tatos Mountains as they lived in Rize region. 

Tortum 

Tortum is a part of Turkish onomastics as a name. In resources, the root of the 

word is Tor. This is sustained so far from Tor tribe mentioned in Georgian resources 

with Meshks as where they settled (Web 5).  It is determined that Tortum name would 

be coming from the word Tör in Turkish meaning high mountain vegetation, lea over 
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stream. When the topographical features of district are regarded, it is possible to say that 

the name is related to Tör too. 

Uzundere 

Uzundere settling got its name due to the hydrographic element that it was 

founded along Tortum Bourn.  

Yakutiye 

Yakutiye district got its name from historical Yakutiye Madrasas.  

Names of Village Settlings in Erzurum 

Fourth province (979 villages) in Turkey by means of number of villages, 

investigating the names of villages in Erzurum province gives a general idea about the 

names of villages in Anatolia. It is interesting in terms of toponymy to find out local 

terms which are so much related to geography and used appropriately. These show 

prosperity of Turkish language on naming lands by fitting meanings (Karaboran, 1984).  

Being our research area, we have reached suitable examples of naming in settling names 

in Erzurum province. Historical elements are one of the significant sources of naming 

settlements like landforms are of. Found at the intersection of roads connecting east and 

west, Erzurum has hosted plenty of culture and civilization throughout history. 

Historical madrasas, castles, fortresses, and other places in Erzurum are residues of this 

rich heritage. Village settlements named after these works carry the properties of 

historical documents which link past to present. Studies about settlement names are of 

importance in history, sociocultural-socioeconomic structure, and geography of that 

place; because, village names reflect the properties of physical geography as well as 

human and economic geographical features of villages (Koday, 2000).  

There are also settlement names originated from Central Asian Culture, Oghuz 

Turks and Seljuk tribes in Erzurum province.  

Villages Named After Topographic Features 

Today in Turkey, the settlement names are generally named by natural elements. 

Particularly topographic features play a distinctive role among these elements. There are 

a lot of villages named after topography of its location where they are at foothills, places 

above streams, above small hills, along hillsides, in plateaus, terraces, mountain ridges, 

and forelands (Karaboran, 1984).   

Being our research area, general terrain of Erzurum province is mountainous and 

rough. In addition to this fact and abundant spring waters, villages named after 

topography of that location were increased. Mountains and hills are distinctively 

important among natural environmental elements. As known, protection and security of 

settlings founded at high hills has been better provided throughout history. By means of 

this, settlements above, at the foot, near, or aside the hills around Erzurum gave names 

to the villages founded there. For example: Dağdibi, Güllüdağ, Gökdağ, Karadağ, 

Akdağ, Yayladağ, Doruklu, etc.  

Villages Named After Lithological Features 

It is identified that there are 88 village settlements with names of lithological 

origin. Color, shape, usage aim, or mineral features of rocks under or around places 

where villages with lithological names were founded are determiners of names. For 
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example: Aktaş, Dönertaş, Karataş, Altunkaya, Tuzluca, Kayaaltı, Kemerkaya, Kırmızı 

taş, Ünlükaya, Sarıkaya, etc.  

Villages Named After Hydrographic Features 

Humans are affected by hydrographic factors around their settlement area such as 

stream, fountain, spring, lake and named their villages by benefiting from these elements 

(Koday, 2000).  There is the desire that the name they have given may live longer if it is 

about water because water is a resident name and does not easily disappear; even if the 

stream or fountain dry, traces of them stay and name lasts for a long time (Kocakuşak, 

1995).  It is determined that there are 133 village settlements named after rich ground 

and above ground waters of Erzurum province. For example: Derebaşı, Pusuderesi, 

Ilıkaynak, Ulupınar, etc.  

Villages Named After Climatological Features 

Humans benefited from the climatological features of their settlement locations on 

naming their villages. Particularly factors effective in that region such as a wind, 

precipitation type (hail, snow, rain), and solar structure are influential (Koday, 2000).  

For example: Gündeğer in Horasan, Güngörmez in Yakutiye, Yelkıran of Şenkaya, etc.  

Villages Named After Phytological and Zoological Features 

While natural vegetation or species are names of some villages, cultured plant 

species are given as names for some villages too (Koday, 2000).  Herbaceous and 

woody plants growing in step fields of Erzurum province are used as the names of 

settlements around them. For example: Kuruçalı, Yaymeşe, Kevenli, etc.   

Since the ancient times, Turkic peoples encountered with every kind of animal in 

steps and had been undoubtedly knowledgeable about animals. Among these animal 

figures, gray wolf, deer, horse, various birds, and sheep are of great significance. For 

example: Toygarlı, Keçili, Toklu, Kuzuluk, etc.   

Villages Named After Human and Human Related Elements 

Usage of human names as village names is a natural event. Connecting the name 

of an attractive person with his/her various characteristics to a place, in this way 

eternalizing him/her is   seen in every society (Sakaoğlu, 1984).  It is determined in 

Erzurum province that 215 village names are related to individual (title, nickname, 

belief, emotion, and values), family, dynasty, and tribe lived or had lived there. 

Villages Named After Transportation-Features 

Roads, bridges, stops and their features in village settlements are inspirations of 

naming villages. Names telling about transportation status of the village or named after 

various human facilities related to transportation are remarkable (Koday, 2000). 

Yolgözler Village took this name because it has not still got sufficient transportation 

opportunity even for now (Tüzemen, 1991). 

Conclusion 

There are a large number of settlements in Erzurum named after mountainous and 

rough fields, abundant and clean spring waters, agricultural and livestock activities, rich 

history, and rooted past. Suitability and meaning of names in representing the 

settlements show how much people know their surrounding natural environment and 

effects of environmental conditions on their lives. Thus, each and every one of the 
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settlement name in Erzurum can be exemplified as an inseparable connection between 

human and natural environment.  

Moreover, it is been come out that some settlement names in our research area has 

lost their original meaning and become meaningless till they reach the present time. 

There are misunderstanding and absurdity problems of especially some of the settlement 

names pronounced with local accent caused by writing the names in different ways. 

Examples: Sunak (Sulak), Eğerti (Eyrelti), Saçlık (Sazlık), Harçlı (Haçlı), Alıcık 

(Alicik), Petek (Penek). 

As a result, does not matter if the settlement is named after geography or history, 

they are informative about their locations. Mainly the settlement names in Anatolia 

where the history goes in ancient times are cultural heritages that convey past to present, 

and are like a geographer explaining the relation between human and natural 

environment. In our country, there is a great deal of settlement names to be discovered 

and investigated from this point of view. 
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NƏTĠCƏ 

SALĠHA KODAY 

ƏRZURUM ƏYALƏTĠNDƏ COĞRAFĠ AMĠLLƏRĠN YAġAYIġ YERLƏRĠNĠN 

ADLARINA TƏSĠRĠ  

Yaşayış məntəqəlinin adlarının  tədqiq olunması tarixi, sosial-mədəni və sosial-

iqtisadi quruluş baxımından, havelə yerli cofrafiya baxımından çox vacibdir.  

Ərzurumda kəndlər öz adlarını bir neçə xüsusiyyətə görə alır.  Bunlar tayfalar, 

konqreqasiyalar, ailələr və əcdadlardır. Bu adlar xüsusi ilə əhəmiyyətlidirlər, çünki onlar 

əhalinin hərəkət etmə istiqaməti və əhalinin yaxın keçmişi haqqında məlumat verir. 

Fiziki və coğrafi amillərin təsirindən yaranan   kənd adları   insanla məkan arasındakı 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

 

 

 

 

 

220 

əlaqəni nümaiş etdirir. Coğrafiyan İnsanlardan və onların hərəkətlərindən inkişaf edən 

insani və iqtisa. Yaşayış məntəqələrinin məkanın coğrafi, tarixi və ümumi xüsusiyyətləri 

haqqında anlayışların yaranmasında rolu çox böyükdür.  Faktiki olaraq, biz onların bədii 

və yumoristik üsulları haqqında da danışa bilərik.   

Yaşayış məntəqələrinin əksəriyyəti  coğrafi muhitlə və əhali ilə bağlı olur. Yaşayış 

məntəqəqlərinin coğrafiyasının, adının haradan götürülməsi   öyrənilməsi zamanı  

toponimik amillər əsas götürülür. ―yaşayış yerinin adı‖ anlayışı toponimiyanın yunanca 

tərifidir (topos: yer; onomiya: ad). Toponimika – onomastikianın bir qoludur və yaşayış 

məntəqələrinin yerləşməsindən və ya istənilən fiziki strukturundan (məna, formalaşma, 

yaranma və yerləşdirmə)  bəhs edir.   

Məqalədə Ərzurum  əyalətində coğrafi faktorların kəndlərin adlarına təsiri də 

əlavə olaraq araşdırılır.  

Açar sözləri: toponimika, coğrafiya, Ərzurum 
 

РЕЗЮМЕ 

САЛИХА КОДАЙ 

ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВИ НА НАЗВАНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЙ В ПРОВИНЦИИ ЭРЗУРУМ 

Исследования по названиям населенных пунктов важны с точки зрения 

истории, социально-культурной и социально-экономической структуры, а также 

местной географии. Деревни в Эрзуруме получают свои названия от нескольких 

особенностей, таких как племена, конгрегации, семьи и предки. Эти имена 

особенно важны, поскольку они дают информацию о перемещении населения и 

недавнем прошлом поселения. Наименование деревень; на которые влияют 

физико-географические факторы, демонстрирует связь между человеком и 

местом. Человеческие и экономические факторы географии, которые развиты от 

людей и их действий, называют поселения, так как они; также имеют значение для 

человеческих и экономических особенностей поселения. Роль населенных 

пунктов в знании и представлении географии, истории и общих характеристик 

места довольно велика. Фактически, мы можем говорить об их литературных и 

юмористических способах также. 

Большинство названий поселений связаны с географической средой и 

населением. При изучении географии поселений, откуда происходят названия 

поселений и что они означают, ищется в силу топонимики. Понятие «название 

поселения» - это определение топонимии по-гречески (топос: место; ономия: 

название) и означает географическое название. Топонимика; ветвь ономастики, 

имеет дело с местоположениями поселений или названиями любой физической 

структуры по их различным признакам (значение, формирование, происхождение 

и распределение). 

В этом исследовании влияние географических факторов на деревни в провинции 

Эрзурум будет обсуждаться дополнительно. 

Ключевые слова: топонимика, география, эрзурум. 

 
(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCANIN MÜLAYĠM RÜTUBƏTLĠ LANDġAFTLARINDA 

EKOGEOKĠMYƏVĠ ġƏRAĠTĠN ĠNSAN SAĞLAMLIĞINA TƏSĠRĠNĠN 

TƏDQĠQĠ 
 

Məqalədə Azərbaycanın mülayim rütubətli landĢaftlarının ekoloji geokim-

yəvi vəziyyəti  Ģərh olunmaqla mövcud ekogeokimyəvi Ģəraitin insan sağlamlığına 

təsiri araĢdırılır.  

Açar sözlər:  landĢaftlar, mikroelementlər, makroelementlər, anomal sahə-

lər, endemik xəstəliklər 
 

          GiriĢ. Yaşadığımız dövrdə ətraf mühit amili və ətraf mühitin, eləcə də ekogeo-

kimyəvi şəraitin insan həyatına geniş təsiri danılmaz bir faktdir. Ölkənin yerləşdiyi land-

şafdan və iqlimdən asılı olaraq bəzi insanlar təbiətin gözəlliklərindən və faydaşından sə-

mərəli şəkildə istifadə edə bilirlər. Dünyanın bir çox ölkələri və böyük şəhərləri isə çirk-

lənmiş ətraf mühitin zərərindən qaça bilmirlər. Qlobal istiləşmənin getdiyi indiki dövrdə 

isə bu proses daha da pisləşməkdədir. Çirklənmiş və ya əlverişsiz ətraf mühit insanların 

sağlamlığına birbaşa mənfi təsirini göstərməkdədir. Bu da öz növbəsində insan 

inkişafına mane olan əsas maneələrdən biridir. Ətraf mühit amillərinin və geokimyəvi 

şəraitin mənfi təsiri nəticəsində insanların səhhətlərində müxtəlif problemlər yaranır.  

         Tədqiqatın Ģərhi. Geokimyəvi və spektral analizlər nəticəsində respublikamızın 

əksər şəhərlərində landşaftların əsas ekoloji - geokimyəvi şəraitini müəyyən edən 

biogeokimyəvi cəhətdən daha fəal olan Cu, Zn, Pb, Hg, Cr, F, J, Sr, Mn kimi elementlər 

aşkar edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, şəhər landşaftlarında As, Zn, Pb, B, V, Sn, Hg, 

Cu, Sr, Cr kimi mikroelementlərin konsentrasiyasının yüksək olması, eləcə də F, J, Br, 

Mn, Zr və Co-ın çatışmaması bu ərazilərin geokimyəvi şəraitinə ekoloji cəhətdən mənfi 

təsir göstərir.  

          Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şirvan və Daşkəsən şəhərlərində landşaftların bütün kom-

panentlərində mikroelementlərin yol verilən konsentrasiya hədlərindən (YKH) yüksək 

olması aşkar edilmişdir. Bu iri sənaye şəhərləri ilə yanaşı Baş Qafqaz silsiləsinin cənub 

ətəklərinin Qanıx-Həftəran vadisi ilə birləşdiyi yerdə yerləşən Balakən, Zaqatala, Qax, 

Şəki, Oguz, Qəbələ və İsmayıllı kimi iri yaşayış məntəqələrində ekoloji geokimyəvi 

şəraiti öyrənmək üçün elmi-tədqiqat işləri aparılmış və müəyyən edilmişdir ki, tədqiq 

edilən ərazilər üçün əsasən lokal çirklənmə sahələri səciyyəvidir. Belə sahələr isə 

buradakı sənaye müəssisələrinin mövcud olduğu ərazilərdə müşahidə edilir. Bu da 
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müəssisələrdə texnologiyaların səviyyəsindən asılı olaraq ətraf sahələrin müxtəlif sənaye 

tullantıları ilə çirklənməsindən irəli gəlir.   

         Şəhərlərdə sənaye istehsalının ixtisaslaşması və profilindən asılı olaraq tullantıların 

tərkibi də müxtəlif olur. Lakin müxtəlif tipli sənaye tullantılarının ümumi bir xüsusiyyəti 

vardır ki, bu da belə tullantıların tərkibində canlı orqanizmlərə, xüsusən də insanlara pis 

təsir edən mərgümüş, civə, qurğuşun, xrom və s. bu kimi zərərli elementlərdən ibarət 

geniş çeşidli mikroelementlər qarışığı kompleksinin mövcud olmasıdır ( E.P.Sorokina, 

1983).  

         Sənaye tullantılarının tərkibində olan bəzi mikroelementlər konserogen xarakterli 

olduğundan ətraf mühitin belə toksik mikroelementlərlə çirklənməsi landşaftda ekoloji-

geokimyəvi şəraiti gərginləşdirir, burada məskunlaşan əhalinin və digər canlı varlıqların 

sağlamlığı üçün təhlükə törədir.   

         Landşaftda geokimyəvi şəraitin dəyişməsini göstərən ən həssas indiqator torpaqdır. 

Cünki, məhz torpaq landşaftda kimyəvi elementlərin nəql olunduğu bütün miqrasiya 

yollarının kəsişdiyi yerdir. Odur ki, tədqiq olunan ərazilərin landşaft xüsusiyyətlərindən 

asılı olaraq şəhərlərin müxtəlif yerlərindən götürülmüş torpaqların tərkibindəki 

mikroelementlərin miqdarı müəyyənləşdirilmiş, nəticələr fon kimi seçilən ərazilərin 

uygun torpaqları ilə müqayisə edilmişdir. Belə bir müqayisə ayrı-ayrı elementlərin 

anomallıq dərəcəsini müəyyənləşdirməyə imkan vermişdir.  

         Hər hansı bir elementin anomallıq dərəcəsi, onun E.P.Sorokina tərəfindən təklif 

edilmiş konsentrasiya əmsalının [6], yaxud anomallıq əmsalının [4,5] hesablanması yolu 

ilə tədqiq olunan obyektdə (məsələn çirklənmiş torpaqda) elementlərin miqdarının 

həmin elementlərin fondakı miqdarına nisbəti ilə müəyyənləşdirilmişdir.  Hər hansı bir 

elementin anomallıq əmsalı 1,5-dən böyük olduqda landşaftın bu elementlə çirklənməsi 

haqqında mühakimə yürütmək qəbul edilmişdir. Sevindirici haldır ki, bir-iki element 

müstəsna olmaqla Baləkən, Zaqatala, Qax, Oğuz və Qəbələ bölgələrində belə hallar 

qeydə alınmamışdır. Zaqatalada kobaltdan başqa bütün elementlərin miqdarı fon 

səviyyəsindən xeyli aşağıdır (0,1-0,8) (cədvələ 1-ə bax).  

Cədvəl 1.  
Bəzi məntəqələr üzrə çirkləndirici mikroelementlərin anomallıq əmsalları (Ka) 

Elementlər 
Məntəqələr 

Cu Zn Pb Sr Mo V Hg Co As Mn Ag Sn Zr Cr 
Çirkləndir

icilər 

Balakən 
 

2,0 

 

2,9 4,7 

 

1,3 

 

0,3 

 

0,2 

 

 

1,5 

 

 

0,04 

 

 

1,5 

 

 

0,3 

 

 

2,5 

 

0,8 

 

0,3 

 

 

0,4 

 

Pb4,7, 

Zn2,9, 
Cu2,0 

Zaqatala 0,1 0,5 

 

0,1 

 

- 

 
0,5 0,1 0,3 1,3 1,3 0,3 0,5 0,8 0,3 0,3 - 

Qax 0,5 0,7 0,7 - 0,6 0,5 0,4 1,0 0,9 0,3 6,0 1,0 0,3 0,8 - 

Şəki 0,5 1,9 0,8 0,1 0,6 2,5 1,1 0,8 0,3 0,4 0,1 0,3 0,5 2,5 
V,Cr 2,5 Zn 

1,9 

Oğuz 0,2 0,4 0,3 2,5 0,3 0,3 1,3 0,6 1,0 0,4 2,4 1,3 0,5 1,2 Sr 2,5 

Qəbələ 0,1 0,2 0,3 - 0,2 0,1 1,6 0,3 0,7 0,4 0,4 0,8 0,3 0,3 - 

İsmayıllı 
0,1 

 
0,4 0,5 1,6 2,6 0,2 0,7 0,2 1,2 0,3 4,2 1,3 0,5 0,3 Mo2,6, Sr 1,6, 

         Şəhərin müxtəlif yerlərindən götürülmüş torpağın tərkibində təkcə kobaltın miqda-

rı fona nisbətən azacıq çoxdur. Lakin bu elementin də anomallıq əmsalı 1,3 olduğundan, 

daha doğrusu qəbul edilmiş həddi (1,5-i) aşmadığından torpağın bu elementlə çirkləndi-
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rilməsini söyləmək olmaz. Deməli tədqiqatların nəticələrinə görə Zaqatala heç bir 

kimyəvi elementlə çirkləndirilməmiş təmiz şəhərdir.  

         Çox təəssüf  ki, eyni sözləri Şəki və İsmayıllı bölgələri haqqında söyləmək 

mümkün deyil. Belə ki, Balakən və Qaxda təkcə gümüşün (Ka=2,5- 6,0), Oğuz və 

Qəbələdə təkcə stronsiumun (Ka=2,5-4,0) miqdarı fon səviyyəsindən müəyyən qədər 

yüksək olmuşsa, Şəkidə xrom, vanadium, quğuşun və sinkin, İsmayıllıda gümüş, 

stronsium və molibdenin torpağın üst qatında regional fona nisbətən çoxluğu bu 

bölgələrdə göstərilən elementlər assosasiyasının landşafta çirkləndirici təsiri barəsində 

mühakimə yürütməyə əsas verir. Anomallıq əmsalının yüksək (2,5-6,0) olmasına 

baxmayaraq gümüşün qeyri-toksik element olduğunu nəzərə alsaq Balakən və Qax 

şəhərlərini də ekoloji -geokimyəvi cəhətdən təmiz şəhərlər hesab etmək olar. 

         Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Oğuz və Qəbələ bölgələrində stronsiumdan başqa 

bütün elementlərin miqdarı fon səviyyəsindən azdır. Stronsiumun miqdarının fona 

nisbətən çox olmasına gəlincə, bu miqdar torpağın üst qatında mümkün sayıla bilən 

həddə olduğundan bu element ətraf mühit üçün elə bir təhlükə törətmir.  

        Ətraf mühit amilləri insan sağlamlığında problemləri sonradan büruzə verir. 

Davamlı olaraq çirkli və aşağı keyfiyyətli su ilə yaşamaq sonradan bədəndə xəstəliklərin 

yaranmasına şərait yaradır.  Kənd təsərrüfatı işlərinin intensivləşməsi ilə əlaqədar olaraq 

tibbi-coğrafi tədqiqatların səmərəli və keyfiyyətli aparıldığı rayonlarda, endemik sidik 

daşı xəstəliklərinin yayıldığı ərazilərdə müxtəlif mineral gübrələrin verilməsi nəzərdə 

tutulduğu yerlərdə daha dəqiq, daha səmərəli və keyfiyyətli tədqiqatların aparılması 

nəzərdə tutulur. Belə yerlərdə mineral və içməli - şirin suların mineraloji tərkibi 

öyrənilir. Endemik zob xəstəlikllərinin yayıldığı rayonlarda içməli suların tərkibinin 

öyrənilməsi ilə yanaşı torpaqda olan manqanın miqdarı da müəyyənləşdirilir. Belə ki, 

torpağın tərkibində manqanın miqdarının çox olması bu xəstəliyin inkişafına bilavasitə 

təsir edir.  

         Gələcəkdə tibbi-coğrafi tədqiqatlarla məşğul olanlar bu sahədə aparılan elmi 

işlərin istiqamətini Filizçay, Daşkəsən və s. bu kimi filiz yataqlarının mövcud olduğu 

ərazilərə yönəltməli və bu tədqiqatlarda içməli su kimi işlədilən suların tərkibinin 

öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirməlidirlər.  

         Hidrokimyəvi analizlər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, zəif minerallaşma ilə 

səciyyələnən Zaqatala və Qax rayonları ərazilərinin təbii sularında bu şəhərlərin 

landşaftları üçün mühüm ekoloji əhəmiyyəti olan yodun miqdarının çox az - 0,2-0,4 mq∕l 

olması, daha doğrusu çatışmaması müşahidə edilir. Ə.H.Güləhmədov (1987) məişətdə 

işlədilən suyun tərkibində yodun miqdarının 0,001 mq∕l -ə qədər olduğunu müəyyənləş-

dirmişdir.  

         Maddələr mübadiləsində böyük rol oynayan qalxanabənzər vəzidəki tiropsin 

hormonunun tərkibinə daxil olan yodun insan və heyvan orqanizmi üçün müstəsna 

əhəmiyyəti vardır. Mühitdə yodun miqdarı az olduqda qalxanabənzər vəzi kifayət qədər 

tiroksin hasil edə bilmir, bu isə orqanizmdə oksidləşmə prosesinin pisləşməsinə, karbon 

və azot mübadiləsinin zəifləməsinə, qanın tərkibində kalsium və fosforun miqdarının 

azalmasına gətirib çıxarır. Nəticədə insanlarda və ev heyvanlarında endemik zob 

xəstəliyi əmələ gəlir (Ş.M.Quliyev 1967).  
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          Zaqatala və Qax şəhərləri ilə yanaşı Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşən 

Şəki və Qəbələ şəhərləri, eləcə də ölkənin cənub rayonlarındakı - Lənkəran, Astara, 

Masallı, Yardımlı şəhərləri də respublikamızda endemik zobun yayıldığı klassik 

bölgələrdir. Zob xəstəliyinin ağır formalarında inəklərdə südün azalması, qoyunların 

yununun tökülməsi, toyuqların yumurtadan kəsilməsi, insanlarda hormonal dəyişikliklər 

və bu səbəbdən saçların tökülməsi, dırnaqların və sümüklərin kövrəkləşməsi, əsəbilik 

hallarının çoxalması və s. bu kimi xoşagəlməz hallar müşahidə edilir.  Endemik zoba 

qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə xörək duzuna (1 ton duza 10 qram) kalium yodit 

(KY) qatılır (A.İ.Perelman 2000).  

Yuxarıda adları çəkilən Şəki, Oğuz, Lənkəran, Astara, Masallı, Yardımlı şəhərlə-

rində içməli su kimi işlədilən təbii sulardan götürülmüş su nümunələrinin  tərkibində 

mis, sink, qurğuşun, stronsium, molibden, vanadium, nikel, manqan, gümüş, qalay və 

sirkonium kimi mikroelementlərin olması aşkar edilmişdir. Lakin bu mikroelementlərin 

heç birinin miqdarı klark səviyyəsinə belə çata bilmir.  

Suların minerallaşma dərəcəsinin aşağı olduğu yerlərdə ftor (F) çatışmazlığı da 

müşahidə edilir və belə ərazilərdə yayılan diş kariyesi xəstəliyi də bununla əlaqələn-

dirilir. Şəki, Oğuz, Qəbələ, Lənkəran, Astara və Masallı bölgələrində ftor çatışmazlığı 

xüsusilə kəskin hiss olunur. Bu bölgələrdə ftorun ümumi miqdarı 0,042-0,049% təşkil 

edir. Ftorun ərazi üçün alınan göstəricilərinin ümumdünya klarkı ilə müqayisəsi göstərir 

ki, canlı orqanizmlərin normal inkişafı  üçün vacib olan bu elementin konsentrasiya 

klarkı 0,7-yə güclə çatır. İnsan orqanizmində diş emalının möhkəmliyi, sümüklərin, 

dişlərin, saçın və dırnaqların inkişafı mühitdəki ftorun miqdarından asılıdır. İnsan 

orqanizmi üçün çox vacib olan ftorun əsas mənbəyi bilavasitə sudur, landşaftdakı su 

mənbələrində isə ftorun optimal miqdarı 7-10 mq∕l-dir (A.İ.Perelman 1966).  

Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Böyük Qafqazın cənub yamacında 

ftorun konsentrasiyası hətta mineral sularda da 0,4-1,2 mq∕l olub, Qəbələ bölgəsinin zəif 

minerallaşmış azotlu, qələvi Kəmərvan termal su mənbəyində Böyük Qafqaz ərazisi 

üçün maksimal səviyəyə - 2,5-5,5mq∕l çatır (A.A.Qədirov, L.T.Qurbanova, F.M.Əfəndi-

yeva 1984). Ftorun qıt olduğu belə bölgələrdə diş kariyesinin qarşısını almaq üçün 

içməli suyun tərkibinə 10-12 mq∕l qədər ftor qatılır (A.A.Perelman 1966).  

Analizlər nəticəsində cənub yamacın və cənub bölgəsinin landşaftları üçün mü-

hüm ekoloji əhəmiyyəti olan ftor və yodun Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Lənkə-

ran, Astara, Masallı, Yardımlı bölgələrində deffisit (çatışmayan) mikroelementlər oldu-

ğu bir daha təsdiq edilmişdir ki, həmin ərazilərdə yayılan endemik zob və diş kariyesi 

xəstəlikləri də məhz bununla əlaqələndirilir.  

Böyük Qafqazın cənub yamacı landşaftlarının ekoloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri 

haqqında əldə etdiyimiz kimyəvi və spektral analizlərin nəticələri, eləcə də bütün geo-

kimyəvi göstəricilər üzərində müxtəlif riyazi əməliyyatlar aparıldıqdan sonra makrobir-

ləşmələr və mikroelementlər üçün işləyib hazırladığımız geokimyəvi formullar əsasında 

tərtib edilmiş ekogeokimyəvi landşaft xəritəsi tədqiqat ərazisini geokimyəvi cəhətdən 

səciyyələndirmək üçün kifayətqədər dolğun informasiya almağa imkan yaradır (Şəkil 1). 

Xəritədə müxtəlif rənglərlə verilmiş landşaft tipləri daxilində aşkar edilmiş makro-

elementlər qırmızı rəngli simvolik kimyəvi işarələrlə, izafi və çatışmayan (defisit) 

mikroelementlər isə qara geokimyəvi formullar şəklində göstərirlir.   
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ġəkil 1. Böyük Qafqazın cənub yamacının ekogeokimyəvi landĢaftları 

 

Tədqiqat ərazisinin biogen landşaftları bioloji kütlənin həcminə görə çəmənlər və 

meşələr qruplarına bölünür. 

      1. Alp və subalp çəmənliklərindən ibarət dağ-çəmən landşaftları kimyəvi 

elementlərin miqrasiya şəraitinə görə TA-transallüvial və TAk-transakkumulyativ 

landşaft cinslərinə ayrılır. Bu landşaftlarda sulfatlı-hidrokarbonatlı-natriumlu (SO4- 

HCO3-Na) və sulfatlı-natriumlu-maqneziumlu (SO4-Na-Mg) duzların, eləcə də Zn, Cu, 

B, Pb, As kimi konserogen və toksik mirkoelementlərin çox olması, Zr, Sr, Ni və Ba-um 

isə defisit mikroelementlər olması müşahidə edilir. Alp və subalp çəmənlikləri 

qurşağının şimal-qərb və mərkəzi hissələrində sulfatlı-hidrokarbonatlı-natriumlu (SO4-

HCO3-Na), cənub-şərq hissələrində isə sulfatlı-natriumlu-maqneziumlu (SO4-Na-Mg) 
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birləşmələr üstünlük təşkil edir. Bioloji məhsuldarlığın biokütləyə nisbətinə görə Böyük 

Qafqazın cənub yamacındakı  meşələr 

    2.  Orta və qismən yüksək dağlığın fıstıq-vələs və palıd-vələs meşələrinə;  

    3.   Orta və alçaq dağlığın meşə-çöl, çöl və dağ-çəmən landşaftlarına; 

mülayim rütubətli  akkumulyativ düzənliklər 

    4.   Akumulyativ düzənliklərin meşə-çöl,çəmən-çöl və kol landşaftlarına  ayrılır. 

      Meşə və meşədən sonrakı meşə-kol landşaftları üçün TA-transallüvial və TAk-

transakkumulyativ landşaft cinsləri səciyyəvidir. Bu landşaftlarda üstünlük təşkil edən 

duzlar hidrokarbonatlı-natriumlu-kalsiumlu (HSO3-Na-Ca) və sulfatlı-maqneziumlu-

natriumlu (SO4-Mg-Na) makrobirləşmələr, izafi mikroelementlər V,Pb, Mo, Cu, Ag 

çatışmayan (defisit) mirkoelementlər isə Ti, Mn, Zr və Ba-dur. Bu landşaft qurşağının 

şimal-qərbindəsulfatlı-maqneziumlu-natriumlu (SO4-Mg-Na), cənub-şərqində isə 

hidrokarbonatlı-natriumlu-kalsiumlu (HSO3-Na-Ca) birləşmələr üstünlük təşkil edir. 

         Alçaq və orta dağlığın meşə-çöl,çöl və dağ-çəmən landşaftları (4) TA-

transallüvial, TAk-transakkumulyativ və Ak-akkumulyativ landşaftlardan (daha doğrusu 

landşaft cinslərindən) ibarətdir.  

        Böyük Qafqazın cənub yamacındakı biogen landşaft kompleksləri üçün səciyyəvi 

olan bir sıra xəstəliklərlə (daha dəqiq desək 13 adda müxtəlif xəstəliklər) makro- və 

mikroelementlərin konsentrasiyası, bəzən də onların çatışmazlığı arasında korrelyativ 

əlaqənin müəyyən edilməsi sayəsində 1:500 000 miqyaslı ―Böyük Qafqazın cənub 

yamacının tibbi-ekogeokimyəvi landşaft xəritəsi‖ adlı müasir səviyyəli orijinal xəritə 

tərtib edilmişdir (Şəkil 2). Tədqiqat ərazisindəki landşaftların geokimyəvi şəraitinin 

ekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi məqsədi ilə ayrı-ayrı landşaft qurşaqlarında mövcud 

olan eko- geokimyəvi şəraitin insan sağlamlığına təsiri araşdırılmış,müxtəlif landşaft 

tipləri üçün daha çox səciyyəvi olan xəstəliklər, xüsusilə mikroelementlərin anomal 

konsentrasiyasının təsirindən yaranan xəstəliklər və onların yayılma dərəcəsi müəyyən-

ləşdirilmişdir. 

          Xəstəliklərin yayılma dərəcəsini müəyyən etmək üçün ilkin material və faktiki 

göstərici Səhiyyə Nazirliyi sistemi üzrə ilk dəfə qoyulmuş diaqnozla qeydə alınmış 

xəstələrin sayı olsa da, xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatına (XBT) və ayrı-ayrı 

xəstəliklərin lokalizasiyalar üzrə bölgüsünə görə ən mühüm göstərici kimi əhalinin hər 

10 000 nəfərinə düşən xəstəliklərin sayı əsas götürülür. Hər 10 000 nəfərə düşən 

xəstəliklərin sayı 100-ə qədər olduqda xəstəlik az yayılmış, 200-ə qədər olduqda-geniş 

yayılmış, 200-dən çox olduqda -çox geniş yayılmış hesab edilir. Artıq yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi, ayrı-ayrı landşaft kompleksləri üçün səciyyəvi olan bir sıra xəstəliklərlə 

müxtəlif mikroelementlərin konsentrasiyası arasında korrelyativ əlaqənin müəyyən 

edilməsi, nəticədə ―Böyük Qafqazın cənub yamacının tibbi-ekogeokimyəvi landşaft 

xəritəsi‖-nı tərtib etməyə imkan yaratmışdır (Şəkil 2). 

        Tədqiqat ərazisinin tibbi-ekogeokimyəvi landşaft xəritəsinin tərtibatında Respubli-

kamızda ilk dəfə nəşr edilən ―Milli Atlas‖-a daxil edilmiş ―Azərbaycan Respublikasının 

Tibbi-ekogeokimyəvi landşaft  xəritə‖-sindən (B.Ə. Budaqov, A.H. Əhmədov, Q.İ. 

Rüstəmov, Bakı, 2015.), yerli səhiyyə təşkilatlarının, Respublika Səhiyyə Nazirliyinin 

fond materiallarından, eləcə də çoxillik çöl tədqiqatları zamanı müxtəlif mənbələrdən 

əldə edilmiş məlumatlardan istifadə olunmuşdur. Müxtəlif landşaft kompleksləri üçün 
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daha çox xarakterik olan xəstəlikləri, bu xəstəliklərin törəməsinə səbəb olan anomaliya-

lardakı çatışmayan və əksinə, konsentrasiyasının yüksək olması ilə seçilən izafi makro  

 

 
ġəkil 2. Böyük Qafqazın cənub yamacının tibbi-ekogeokimyəvi landĢaftları 

 

və mikroelementləri özündə əyani şəkildə əks etdirən bu xəritədə şərti işarələr kimi 

seçilmiş qırmızı ―kvadratlar‖ - çox geniş yayılmış, göy ―üçbucaqlar‖ - geniş yayılmış, 

sarı ―ulduzcuqlar‖ isə az yayılmış xəstəlikləri göstərir. 

        Müxtəlif landşaft kompleksləri üçün daha çox xarakterik olan xəstəlikləri, bu 

xəstəliklərin törəməsinə səbəb olan anomaliyalardakı çatışmayan və əksinə, 

konsentrasiyasının yüksək olması ilə seçilən izafi makro - və mikroelementləri özündə 

əyani şəkildə əks etdirən bu xəritədə şərti işarələr kimi seçilmiş qırmızı ―kvadratlar‖ - 

çox geniş yayılmış, göy ―üçbucaqlar‖ - geniş yayılmış, sarı ―ulduzcuqlar‖ isə az 

yayılmış xəstəlikləri göstərir. Tərtib etdiyimiz xəritədə landşaft kompleksləri (tiplər) 
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daxilində kimyəvi elementlərin miqrasiya şəraitinə görə ayrılan allüvial (AL), 

transallüvial (TA), superakval (SA), transakkümülyativ (Tak) və akkumulyativ (Ak) 

geokimyəvi landşaftlar müvafiq simvolik işarələrlə göstərilmişdir. Surətdə izafi, 

məxrəcdə isə defisit (çatışmayan) mikroelementləri əyani şəkildə təsvir edən 

geokimyəvi formulaların verilməsi isə müxtəlif landşaft tipləri daxilində aşkar edilmiş 

anomaliyalardakı ekogeokimyəvi şəraiti həm xəritədə, həm də onun legendasında daha 

aydın görməyə imkan yaradır. 

Xəritədən göründüyü kimi alp-subalp çəmənlikləri və çəmən-çöl landşaftları 

zonasında endemik zob və diş kariesi xəstəlikləri çox geniĢ yayılmıĢ, flyuoroz, onkoloji 

xəstəliklər və əsəb xəstəlikləri geniĢ yayılmıĢ xəstəliklərdir.  

          Meşə və meşədən sonrakı meşə-kol landşaft qurşağı daxilindəki ərazilərdə, yenə, 

endemikzob və diş kariesi çox geniĢ yayılmıĢ; flyuoroz, onkoloji xəstəliklər və əsəb 

xəstəlikləri geniĢ yayılmıĢdır. 

          Sevindirici haldır ki, orta və alçaq dağlığın meşə-çöl, çöl və dağ-çəmən 

landşaftları; eləcə də akkumulyativ düzənliklərin meşə-çöl, çəmən-çöl və kol landşaftlari 

qurşağında yerləşən ərazilərdə çox geniĢ yayılmıĢ xəstəliklər qeydə alınmamışdır. 

        Əsasən SO4-Ca-Na və SO4-Mg-Na makrobirləşmələrinin üstün olduğu, Pb, Cu, As 

və V-la zəngin olan; Ba, Sr, F və J-un çatışmazlığı müşahidə edilən bu ərazilərdə diş 

kariesi, maliyariya və tənəffüs yolları xəstəlikləri geniĢ yayılmıĢ, konyuktvit, 

hiporteniya, bruselyoz və əsəb xəstəlikləri nisbətən az yayılmıĢ xəstəliklər sayılır. 

         Akkumulyativ düzənliklərin meşə-çöl, çəmən-çöl və kol landşaftları qurşağında 

endemik zob və diş kariesi geniĢ yayılmıĢ, flyuoroz, maliyariya, dizenteriya, əsəb, həzm 

sistemi və ürək-damar xəstəlikləri az yayılmıĢ xəstəliklərdir. 

        Spektrial analizlərin nəticələrinə görə Lənkəran təbii-coğrafi zonasının landşaftları 

üçün Cl, Rb, Cu, Zn, Pb, Mb, Sr, Y, Zr, Fe, Nb, Tb, V, Mn və s. kimi elementlər daha 

çox səciyyəvidir. Bunlardan Tb və Cl klark kontrasiyasının xeyli yüksək olması ilə digər 

mikroelementlərdən seçilir. Belə ki, torpağın tərkibində Tb-un klark konsentrasiyasının 

Lənkəranın Palıdlı kəndində 23,0; Lerikin Piran kəndində 13,7; Lerik şəhərində isə 38,1-

ə qədər; Cəlilabadda Cl-un klark kontrasiyasının 95,4-dək yüksəlməsi diqqət çəkir.  

Fe, Rb, Sr, Y, Zr və Nb kimi mikroelementlər isə ərazi üçün defisit sayılır. 

Landşaftda Fe çatışmazlığının buradakı canlılarda – xüsusən insanlarda qan azlığına 

səbəb ola bilməsini nəzərə alsaq bu elementin deffisitliyinin əhalinin sağlamlığı üçün 

müəyyən dərəcədə təhlükəli olması haqqında düşünməyə vadar edir.  

         Tədqiqatlar nəticəsində əldə etdiyimiz materiallar, landşaft komponentlərinin 

spektral və kimyəvi analizlərinin nəticələri, onların müqayisəli təhlilinin yekunları, bir 

sözlə, bütün geokimyəvi göstəricilər üzərində müxtəlif riyazi işləmələr aparıldıqdan 

sonra ayrı-ayrı ərazilərdə izafiliyi (artıqlığı) və defisitliyi (çatışmazlığı) ilə diqqət çəkən 

makrobirləşmələr və mikroelementlər üçün hazırladığımız geokimyəvi formullar 

əsasında ilk dəfə olaraq ―Lənkəran təbii-coğrafi ərazisinin ekogeokimyəvi landşaftları‖ 

xəritə-sxemi tərtib edilmişdir (Şəkil 3). Eyniadlı ərazinin müasir səviyyəli, rəqəmsal 

landşaft xəritəsi əsasında tərtib edilmiş bu rəqəmsal vəsait bütövlükdə regionun ekoloji-

geokimyəvi şəraiti haqqında müffəssəl informasiya almağa imkan yaradır.  
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ġəkil 3. Lənkəran təbii-coğrafi ərazisinin ekogeokimyəvi landĢaftları 

 

     Ərazi üçün tərtib edilmiş tibbi-ekogeokimyəvi landşaft xəritəsi isə buradakı 

xəstəliklərin yayılma dərəcəsi haqqında müfəssəl məlumat almağa imkan yaradır. (Şəkil 

4) . Xəritədən göründüyü kimi:  

 
ġəkil 4. Lənkəran təbii-coğrafi ərazisinin tibbi-ekogeokimyəvi landĢaftları 

LƏNKƏRAN TƏBĠĠ-COĞRAFĠ ƏRAZĠSĠNĠN TĠBBĠ-

EKOGEOKĠMYƏVĠ LANDġFTLARI 

LƏNKƏRAN TƏBĠĠ-COĞRAFĠ ƏRAZĠSĠNĠN EKOGEOKĠMYƏVĠ LANDġFTLARI 
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      İntrazonal kserofit dağ landşaftlarında endemik zob, flyüoroz, diş kariyesi, 

malyariya xəstəlikləri çox geniĢ, əsəb xəstəlikləri geniĢ, həzm sistemi xəstəlikləri az 

yayılmıĢ xəstəliklərdir.  

 Alçaq və orta dağlığın meşə və meşə-kol landşaftlarında onkoloji xəstəliklər və həzm 

sistemi xəstəlikləri çox geniĢ yayılmıĢ, brusellyoz və əsəb xəstəlikləri geniĢ yayılmıĢ, 

hipertoniya, tənəffüs yolları və konyuktivit xəstəlikləri az yayılmıĢ xəstəliklərdir. 

 Alçaq və orta dağlığın meşə və meşə-kol landşaftlarında brusellyoz çox geniĢ 

yayılmıĢ əsəb və həzm sistemi xəstəlikləri isə geniĢ yayılmıĢ xəstəliklərdir.  

 Sevindirici haldır ki, növbəti üç landşaft tipində çox geniĢ yayılmıĢ xəstəliklərə 

təsadüf edilmir. Belə ki, alçaq dağlığın və çökəkliklərin quru çöl və çöl, arid denudasion 

landşaftlarında diş kariyesi, malyariya, tənəffüs yolları xəstəlikləri geniĢ yayılmıĢ, 

dizenteriya, brüsellyoz, hipertoniya və konyuktvit xəstəlikləri az yayılmıĢ xəstəliklərdir.  

 Denudasion akkumliyativ düzənliklərin meşədənsonrakı çöl və akkumliyativ 

düzənliklərin introzonal landşaftlarında diş kariyesi, malyariya, həzm sistemi, ürək-

damar sistemi və tənəffüs yolları xəstəlikləri geniĢ,  dizenteriya, əsəb xəstəlikləri, 

brüsellyoz, hipertoniya və konyuktvit xəstəlikləri az yayılmıĢ xəstəliklərdir.  

 Akkumliyativ allüvüal dənizsahili düzənliklərin, akkumliyativ düzənliklərin, 

yarımsəhra, allüvüal dənizsahili düzənliklərin, introzonal landşaftlarında malyariya, əsəb 

xəstəlikləri, onkoloji xəstəlikləri, hipertoniya və tənəffüs yolları xəstəlikləri geniĢ, 

dizenteriya, həzm sistemi xəstəlikləri, onkoloji xəstəliklər, brüsellyoz, konyuktvit 

xəstəlikləri az yayılmıĢ xəstəliklərdir.  

       Nəticə.  Məlumdur ki, landşaftda müəyyən makro və mikroelementlərin normadan 

az və ya çox olması daimi yaşayış yeri geokimyəvi anomaliyalarda olan canlıların və 

xüsusilə insanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə törədir. Odur ki, aparılan  

tədqiqatların nəticələri bir daha kimyəvi elementlərin istər artıqlığı, istərsə də 

çatışmazlığı müşahidə olunan ərazilərdə gələcəkdə də landşaftların optimallaş- 

dırılmasının vacibliyini, anomal sahələrdə kimyəvi melorasiya işlərinin görülməsi, canlı 

aləmin həyatı üçün təhlikəli olan yerlərdə sanitar gigiyenik vəziyyəti yaxşılaşdırmaq 

üçün xüsusi kompleks tibbi-coğrafi tədqiqatların aparılması kimi tədbirlərin həyata 

keçirilməsinin zəruri olduğunu göstərir.  
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ГАЛИБ РУСТАМОВ, СОЛМАЗ РЗАЕВА, АЛМАЗ РУСТАМОВА 

ЭКОЛОГО ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЕРЕННО –

ВЛАЖНЫХ ЛАНДШАФТОВ АЗЕРБАЙДЖАНА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ЗДАРОВЬЕ ЧЕДОВЕКА 

          В статье дается эколого геохимическая характеристика умеренно – влажных 

ландшафтов Азербайджана и на основании этого изучается влияние 

экогеохимической сиитуации на здаровье человека.   

         Ключевые слова: ландшафты, микроэлементы, макроэлементы, аномальные 

участки, эндемические болезни 

 

SUMMARY 

QALIB RUSTAMOV, SOLMAZ RZAYEVA, ALMAZ RUSTAMOVA 

ECOLOGICAL GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF MODERATELY-

HUMID LANDSCAPES OF AZERBAIJAN AND THEIR IMPACT ON HUMAN 

HEALTH 

         The article gives an ecological geochemical description of the moderately humid 

landscapes of Azerbaijan and on the basis of this the ecogeochemical situtation on 

human health. 

Key words: landscapes, trace elements macronutrients abnormal areas, endemic 

gaiter 
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LƏNGƏBĠZ SĠLSĠLƏSĠ  VƏ ƏTRAF ƏRAZĠLƏRĠN LANDġAFTLARININ 

EKOLOJĠ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

         Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilərin landĢaftlarının ekoloji qiymətləndirilməsi 

aparılmıĢdır. Qiymətləndirmə mühit amillərinin göstəriciləri əsasında həyata 

keçirilmiĢdir. Qiymət meyarı kimi landĢaft komplekslərinin orta illik temperaturu (T
0
C), 

yağıntılar (mm), 10
0
C yuxarı temperaturların cəmi (∑T>10

0
), meyillik və landĢaftların 

bonitet balı götürülmüĢdür. 

Açar sözlər: Ləngəbiz silsiləsi, ətraf ərazilər, ekoloji qiymətləndirmə, qiymət 

meyarları, bonitet balı. 

 

         Təbii landşaft kompleksləri insan cəmiyyətinin həyatında mühim rol oynayır. 

Onlar insan cəmiyyətinin maddi və mənəvi tələbatını ödəyir. Landşaftın ekoloji 

potensialından və vəziyyətindən asılı olaraq, onların vasitəsilə biosferin və insan 

cəmiyyətinin ən mühüm resurlarının – oksigenin, suyun, torpaq münbitliyinin və 

biokütlənin (meşə, yay və qış otlaqlarının və s.) fasiləsiz təkrar istehsalı baş verir. Bu 

baxımdan landşaftların ekoloji qiymətləndirilməsi həm elmi-nəzəri, həm də praktiki 

əhəmiyyət kəsb edir. Landşaftların ekoloji qiymətləndirilməsi landşaftların formalaşdığı 

mühitin ayrı-ayrı əlamətlərinin (iqlim, relyef və bəzi torpaq göstəriciləri) təzahür 

dərəcəsinə görə xüsisi qiymətləndirmə şkalaları hazırlanmaqla, landşaftların 

ümumiləşdirilmiş ekoloji şkalalarını və ekoloji qiymət xəritələrini tərtib etməklə həyata 

keçirilir. 

          Ləngəbiz silsiləsi Böyük Qafqazın cənub-şərq qurtaracağında Girdimançay - 

Pirsaatçay çayları arası ərazini əhatə edir. Ləngəbiz silsiləsinin maksimal hündürlüyü 

929 m, ümumi uzunluğu 75 km-dir. Daha çox yayılmış süxurlar üst təbaşir, üçüncü və 

dördüncü dövrün yumşaq çöküntülərindən ibarətdir. Ləngəbiz silsiləsi  yarımsəhra, quru 

çöllər və yayı quraq keçən mülayim isti iqlim tipləri ilə səciyyələnir. Orta illik tempera-

tur 12
o
-dən  yüksəkdir.  Yağıntıların miqdarı cənub-şərqdə 200-400 mm, şimal-qərbdə 

isə 500-600 mm-dir. Çayları 500 q/m
3
-dən 4000 q/m

3
-ə qədər dəyişən lillənmələrilə 

fərqlənirlər. Zonada hakim meşələr palıd və palıd-vələs meşələridir. 800-700 m-dən 300 

m yüksəkliklərə qədər sahələrdə yovşan və müxtəlif otlu quru çöllər geniş yer tutur. 

Ləngəbiz silsiləsi landşaftlarının səciyyələndirilməsi və qiymətləndirilməsi B.Ə.Buda-

qov, A.Q.İsaçenko, E.K.Əlizadə, Q.Ş.Məmmədov və digər tədqiqatçıların [ 2, 3, 5, 6,] 

təklif etdikləri metodikalar, həmçinin bizim tərəfimizdən irəli sürülmüş yanaşma 

əsasında aparılmışdır. Tədqiqatlar 3 mərhələdə aparılmışdır: kameral-hazırlıq, çöl, 

yekunlaşdırıcı. 
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Landşaftların ekoloji qiymətləndirilməsi onların bonitirovkasını da əhatə etməklə bütöv-

lükdə  ekoloji şəraitinin kompleks qiymətləndirilməsi kimi çıxış edir. Landşaftların eko-

loji qiymətləndirilməsi zamanı çox vacib məsələ mühit və torpağın ayrı-ayrı əlamətləri-

nin təzahür dərəcəsinə görə xüsusi qiymətləndirmə şkalaları sisteminin hazırlanmasıdır. 

Bu yanaşmanın mahiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir: Landşaft kompleksləri ekoloji 

qiymətləndirilərkən üç qrup məlumatdan istifadə təklif olunur: a) mühit amilləri 

(ərazinin hündürlüyü, yağıntının miqdarı, Md –nəmlik göstəricisi, 10
0
 –dən yüksək 

temperaturların cəmi, bioiqlim potensialı- BİP və s.); b) landşaftların bonitirovkası 

nəticəsində alınmış bonitet balları; c) torpaqların bonitirovkası zamanı nəzərə alınmamış 

torpağın xassə və əlamətlərinin (pH, suyadavamlı aqreqatların miqdarı, sıxlıq və s.) 

təzahür dərəcəsinə görə xüsusi qiymətləndirmə şkalalarında balla ifadə olunmuş 

göstəriciləri.  

 Landşaftların ekoloji qiymətləndirilməsində ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri qiymət 

meyarlarının seçilməsidir. Bizdən əvvəl aparılmış tədqiqat işlərinin xülasəsindən [1-7] görün-

düyü kimi əksər tədqiqatlarda landşaftların ekoloji qiymətləndirlməsi zamanı xüsusi ekoloji 

qiymət şkalalarından istifadə olunmuşdur. Həmin şkalalarda mühit göstəriciləri (relyef , iqlim, 

torpaq) qiymət meyarları kimi, yəni 100 ballıq sistem əsasında götürülmüşdür. Ləngəbiz 

silsiləsi və ərtaf ərazilərdə landşaftların ekoloji qiymətləndirilməsi aparılarkən tədqiqatlar 

aşağıdakı mərhələlərdə həyata keçirilmişdir: I mərhələdə -  akademik Q.Ş.Məmmədovun tək-

lif etdiyi metodikaya əsasən ərazidəki landşaftların ayrı-ayrı mühit göstəricilərinin (ərazinin 

hündürlü, yağıntılar, ∑t>10
0
C, meyllik)   xüsusi qiymətləndirmə şkalaları tərtib edilmişdir 

(cədvəl 2); II mərhələdə - landşaft komplekslərinin ekoloji qiymətləndirmə şkalaları qurulmuş, 

ekoloji qiymətləndirilməsi aparılmış və qiymət balları – ekoloji balları tapılmışdır (cədvəl 1); 

S.Z.Məmmədovanın  [ 4] metodikasına əsasən konkret landşaftların ekoloji qiyməti (balı) 

tapılarkən aşağıdakı düsturdan istifadə edilmişdir: 

n

n

S

Blmmmm
Lb




)...( 321

 

 Burada, Lb– landşaft növünün ekoloji balı; m1, m2, m3,... mn - qiymətləndirmədə iştirak 

edən mühit amillərinin balla ifadə olunmuş göstəricisi; Bl – landşaftın bonitet balı;  Sn – 

qiymətləndirmədə iştirak edən ekoloji qiymət meyarlarının sayı. 

Yuxarıda verilmiş düsturdan istifadə etməklə Ləngəbiz sisiləsi və ətraf ərazilərin 

landşaftlarının ekoloji balları tapılmışdır. Landşaft komplekslərinin ekoloji qiy-

mətləndirilməsi zamanı mühit göstərici-lərinin meyar kimi düzgün seçilməsinin böyük 

əhəmiyyəti vardır. Biz öz tədqiqatlarımız zamanı mühit amilllərini -  ərazinin 

meyilliyini, orta illik temperaturu, 10
0
C yuxarı temperaturların cəmini, yağıntıların 

miqdarını qiymət meyarı kimi götürmüşük. 

Əvvəlki tədqiqat işlərində də bu mühit amillərinin torpaqların və landşaft kom-

plekslərinin ekoloji qiymət meyarları kimi seçilməsi özünü doğrultmuşdur.  Qiymət 

meyarları kimi seçilmiş mühit göstəricilərinin balla ifadə olunmuş qiymətləri ədəbiyyat 

mənbələrindən götürülmüşdür [ 4 ]. 

Yekun hesablamalar nəticəsində Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilərdə landşaft 

tiplərinin ekoloji qiymət göstəriciləri (orta hesabi bal və MDƏ- müqayisəli dəyrəlilik 
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əmsalı) aşağıdakı kimi olmuşdur (cədvəl 3). 

Cədvəl 1 

Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilərin landĢlarının ekoloji qiymətləndirilməsi 

(fraqment) 

 

Cədvəl 2 

Ayrı-ayrı mühit göstəricilərinin xüsusi qiymətləndirmə Ģkalaları 

(S.Z.Məmmədova) 

Orta illik temperatura (T
0
C) görə 

Dəyişkənliyi Qiyməti, bal 

10,0-11,0 50 

11,1-11,9 80 

12,0-12,9 90 

13,0-14,0 100 

 

 

Yağıntılara görə, mm 

 

Landşaftların tipi  və torpaqları T
0
C

 

Y
ağ

ın
tı

la
r 

∑
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>
1

0
0
 

m
ey

il
li

k
 

L
an

d
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ın

 

b
o

n
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ı 

S
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əs
i 

E
k

o
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 b
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Alçaqdağlığın meĢələri 

İntensiv parçalanmış aktiv sürüşməli 

dağ yamaclarında yuxa tipik qəhvəyi 

dağ -meşə torpaqlarında qismən 

transformasiya olunmuş palıd -vələs 

meşəsi 

10,9 

50 

700 

100 

3300 

75 

>400 

30 

42 

 
1560,34 

59 

 

Orta parçalanmış nisbətən  meylli dağ 

yamaclarının orta qalınlıqlı  tipik 

qəhvəyi  dağ-meşə torpaqlarında 

qismən transformasiya olunmuş 

palıd,vələs  meşəsi 

10,9 

50 

700 

100 

3300 

75 

350 

40 

65 

 
1796,13 66 

Zəif parçalanmış alçaq dağ 

suayrıcılarında-dağ yamac-larının qalın 

tipik qəhvəyi meşə torpaqlarında  

qismən transformasiya olunmuş palıd, 

vələs meşəsi 

10,9 

50 

800 

100 

3300 

75 

250 

50 

70 

 
411,6 69 

Zəif parçalanmış  alçaq yastanlarda 

qalın  tipik qəhvəyi dağ-meşə 

torpaqlarda  qismən transformasiya 

olunmuş palıd, vələs meşəsi 

11,0 

50 

800 

100 

3300 

75 

250 

50 

70 

 
1793,55 69 

Zəif parçalanmış  hamar suayrıcılarda  

qalın tipik qəhvəyi dağ-meşə 

torpaqlarında qismən transformasiya 

olunmuş palıd, vələs, göyrüş, yemişan 

və s. meşəsi 

11,2 

80 

700 

100 

3400 

75 

150 

80 

69 

 
1352,78 81 

Zəif parcalanmış suayrıcıların qalın  

karbonatlı qəhvəyi dağ meşə  

torpaqlarında  qismən transformasiya 

olunmuş palıd – göyrüş meşəsi 

11,9 

80 

700 

100 

3400 

75 

250 

50 

69 

 
2243,18 75 

Orta hesabi bal: 9157,58 70 
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Dəyişkənliyi Qiyməti, bal 

200-300 50 

300-400 60 

400-500 70 

500-600 80 

600-700 90 

700-800 100 

 

∑t>10
0
C görə, C

0 

Dəyişkənliyi Qiyməti, bal 

3300-3400 75 

3400-3700 80 

3700-3800 85 

3800-4000 90 

4000-4200 95 

4200-4500 100 

 

Meylliyə görə, dərəcə 

Göstəricilər Qiyməti, bal 

>400 30 

30-400 40 

20-300 50 

20-300 60 

10-200 80 

0-100 100 

 

 Cədvəl 3 

Ləngəbiz  silsiləsi və ətraf ərazilərin yekun ekoloji qiymət Ģkalası 
Landşaftların  tipi Orta hesabi 

balı 

Sahəsi, 

Ha 

MDƏ 

Alçaq dağlığın meşələri 70 9157,58 0,91 

Dağüstü düzənliklərin kserofit quru çölləri 81 57807,61 1,05 

Arid-seyrək meşələr və kolluqlar  71 4918,86 0,92 

Çöl (bozqır) landşaftı  76 24216,55 0,99 

Alçaq dağlığın yarımsəhraları 75 32309,02 0,97 

Akkumulyativ düzənliklərin quru çölləri 79 66017,92 1,03 

Çay –dərə   76 20744,52 0,99 

Cəmi: 77 215172,06 1,00 

 

 Cədvəldən göründüyü kimi, Ləngəbiz silsiləsi və ərtaf ərazilərin orta hesabi 

ekoloji balı 77 bal olub, landşaft tipləri üzrə bu göstərici aşağıdakı kimi dəyişir: alçaq 

dağlığın meşələri- 59-81 bal (70 bal); dağüstü düzənliklərin kserofit quru çölləri – 64-90 
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bal (81 bal); arid-seyrək meşələr və kolluqlar – 62-74 bal (71 bal); çöl  (bozqırlar) 

landşaftı – 68-88 bal (76 bal); yarımsəhra landşaftı – 72-82 bal (75 bal); akkumulyativ 

düzənliklərin quru çölləri – 79; çay –dərə  landşaftları – 76. 

       NƏTĠCƏLƏR 
1. Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilərin landşaftının mühit amilləri – iqlim və relyef 

göstəriciləri təhlil edilmiş və onlardan landşaftların ekoloji qiymətləndiirlməsi zamanı 

qiymət meyarı kimi istifadə olumuşdur; 

2.   Əldə olunmuş nəticələrə əsasən  Ləngəbiz silsiləsi və ərtaf ərazilərin landşaftlarının 

ekoloji qiymətləndirilməsi zamanı ən yüksək göstərici   dağüstü düzənliklərin kserofit 

quru çölləri – 64-90 bal (81 bal); ən aşağı ekoloji göstəriciyə malik olan isə alçaq 

dağlığın meşələri 59-81 (70) olmuşdur. Tədqiqat ərazisinin orta hesabi ekoloji balı 77 

bal hesablanmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛЬСАРА ИМАНОВА 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛАНДШАФТОВ ЛЕНГЕБИЗСКОГО 

ХРЕБТА И ОКРУЖАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Была дана экологическая оценка ландшафтов Ленгебизского хребта и окруж-

ающих его территорий. Оценка произведена на основании природных показателей  

среды. За критерии оценки взяты средняя годовая температура (Тº С),осадки (мм), 

10 º сумма наибольших температур (∑T>10º), уклон и бонитетный балл ландшафт-

ных комплексов. 

Ключевые слова: Ленгебизский хребет, окружающие территории, экономи-

ческая оценка, критерии оценки, бонитетный балл. 
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GULSARA  IMANOVA 

ECOLOGICAL ASSESSMENT OF LANDSCAPES OF THE LANGABIS RIDGE 

AND SURROUNDING AREAS 

In the article was given an ecological assessment of landscapes of the Langabis 

ridge and its surrounding territories. The assessment is produced on the basis of natural 

indicators of the environment. For the evaluation criteria was taken the average annual 

temperature (Тº С), precipitation (mm), 10 º  the sum of the highest temperatures (∑T> 

10 º), slope and bonitation point. 

Key words: Langabis Ridge, surrounding territories, economic evaluation, 

evaluation criteria, bonitation point. 
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NƏZAKƏT YUSĠFOVA 

―Naxçıvan‖ Universiteti 

n.yusifova@nu.edu.az 
 

NIZAMĠ GƏNCƏVĠNĠN TƏBĠƏTĠ MÜHAFĠZƏ VƏ EKOLOJĠ TƏRBĠYƏ ĠLƏ 

BAĞLI FĠKĠRLƏRĠ 
 

Böyük Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi yüksək əməllər, nəcib 

hisslər tərənnüm edən ölməz söz ustasıdır. Dünya poeziyasının günəĢi Nizami 

Gəncəvinin əsərlərində tərbiyənin digər tərkib hissələri ilə yanaĢı, ekoloji tərbiyə 

məsələləri də mühüm yer tutur. Bu məqalədə Nizami Gəncəvinin təbiəti mühafizə və 

ekoloji tərbiyə ilə bağlı fikirlərı öz əksini tapmıĢdır. 

ġairin təliminə görə təbiət vahid, bölünməz bir orqanizmdir. Insanlar da təbiətin 

bir hissəsidir. Təbiətin hər üzvü müəyyən bir vəzifə ifa edir. Təbiətin bir üzvünün 

zədələnməsi onun bütün cisminə xələl gətirə bilər, bunun nəticəsində də insanlar çox 

böyük təhlükəyə düçar olar. Təbiətdə heç bir artıq üzv yoxdur, heyvanlar da insanlar 

kimi cana malikdirlər, onlar yalnız Ģüur etibarilə bizdən aĢağı pillədə dururlar. Odur ki, 

insanlar heyvanları öz nəfslərınin əmrlərinə görə məhv etməməlıdirlər. 

Açar sözlər: tərbiyə, , Ģair, pedaqoq,qorumaq,təbiəti mühafizə, ekoloji tərbiyə 
 

Dünya poeziyasının günəşi Nizami Gəncəvinin əsərlərində tərbiyənin digər  tərkib 

hissələri ilə yanaşı, ekoloji tərbiyə məsələləri də mühüm yer tutur. Dahi şairin və böyük 

tərbiyəçinin təbiəti mühafizə konsepsiyası haqqında ilk sanballı fikri nizamişünas 

prof.Rüstəm Əliyev söyləmişdir. O, şairin ―Sirlər xəzinəsi‖ poemasının  ön sözündə 

yazırdı: ―Pak ürəyin tövsiyələrindən şair başqa bir həqiqəti də dərk edir. Insan səadəti 

üçün fərd ilə cəmiyyət arasındakı ahəng kifayət deyil, cəmiyyət ilə təbiət arasında da 

harmoniya yaratmaq vacibdir. İnsanların təbiətə münasibəti müsəlman filosoflarını 

Nizamidən çox-çox əvvəl düşündürürdü. Lakin həmin məsələ öz bədii həllini tam və 

kamil şəkildə birinci dəfə Nizaminin yaradıcılığında tapdı‖ (1,s.15).                          

Gökəmli şərqşünas alimin bu qiymətli fikrini təqdir və təsdiq etməklə yanaşı, onu 

da qeyd etməyi lazım bilirik ki, dahi şairin təbiəti mühafizə həqiqətini dərk etməsi təkcə 

―pak ürəyin tövsiyyələrindən‖ irəli gəlmirdi. Belə ki, Nizami təbiəti dərin məhəbbətlə 

sevməklə bərabər, həm də onun bütün sirlərinə bələd olmağa çalışan təbiətşünas alim-

filosof olmuşdur. Onun təbiət elmlərinin əsaslarını dərindən bilən bir mütəfəkkir 

olmasını tədqıqatçılar (H.Abdullayev, L.Vəliyev, M.Axundov, Ə.Əhmədov və başqa-

ları) dönə-dönə isbat etmişlər. Dahi şair-pedaqoq Nizaminin yaratdığı təbiəti mühafizə 

konsepsiyasında ekologiyanı təkcə etik-estetik deyil, müasir dövr ekoloqlarının qeyd 

etdiyi digər istiqamətlərinə də (praqmatik, qneseoloji, gigiyenik və s.) rast gəlirik. Prof. 

R. Əliyev özü də qeyd olunan yazısında fikrini davam etdirərək məhz şairin təbiəti 

mühafizə təliminin mahiyyətini bu istiqamətlər baxımından açıqlamağa çalışır: ―Şairin 

təliminə görə təbiət vahid, bölünməz bir orqanizmdir. Insanlar da təbiətin bir hissəsidir. 

Təbiətin hər üzvü müəyyən bir vəzifə ifa edir. Təbiətin bir üzvünün zədələnməsi onun 
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bütün cisminə xələl gətirə bilər, bunun nəticəsində də insanlar çox böyük təhlükəyə 

düçar olar. Təbiətdə heç bir artıq üzv yoxdur, heyvanlar da insanlar kimi cana 

malikdirlər, onlar yalnız şüur etibarilə bizdən aşağı pillədə dururlar. Odur ki, insanlar 

heyvanları öz nəfslərınin əmrlərinə görə məhv etməməlıdirlər‖ (1,s. 17). 

Məlum həqiqətdir ki, ekoloji problemlər bəşəriyyəti XX əsrin ikinci yarısından na-

rahat etməyə başlamış, ―ekoloji tərbiyə‖ anlayışı isə tərbiyənin tərkib hissəsi kimi yalnız 

son 20-30 illərdə elmi-pedaqoji ədəbiyyata daxil edilmişdir. Deməli, dahi Nizami müasir 

dövrün təbiətşünas alimlərini və ekoloji tərbiyənin zəruriliyini sübut etməyə çalışan 

pedaqoqları nə çox, nə az düz səkkiz əsr yarım qabaqlamışdır. Filoloq alim N.Nəcəfov 

―Nizami və təbiətşünaslıq məsələləri‖ adlı məqaləsində yazmışdır: ―Nizaminin əsərlərin-

də təbiətin mühafizəsi haqqındakı fikirlər müasir ideyaları qabaqlamışdır. Onun kəlam-

larının çoxu fövqəladə dərəcədə mütərəqqidir, öz dövrü üçün gözlənilməzdir. Burada elə 

problemlər əhatə olunmuşdur ki, bəşəriyyət həmin problemlər üzərində xeyli gec, bir 

neçə əsr keçəndən sonra ciddiyyətlə düşünməyə başlamışdır .  

Şairin təbiəti mühafizə konsepsiyasının bünövrəsi ―Sirlər xəzinəsi‖ poemasında 

qoyulmuş, sonrakı əsərlərində inkişaf etdirilmiş və yeni-yeni ideyalarla zənginləş-diril-

mişdir. Özünün ilk poemasında Nizami təbiəti mühafizə probleminə xüsusi yer ayırmış, 

əsərin məzmununu təşkil edən 20 söhbətdən birini-yeddinci söhbəti bu məsələyə həsr 

etmişdir. Həmin söhbətin birinci hissəsi ―Insanın ülviyyəti‖, ikinci hissəsi isə ―Firidunla 

ceyranın hekayəti‖ adlanır. Birinci hissədə şair insanı ―dünyanın əşrəfi‖, ―xeyirxahlıq 

bütü‖ adlandırır və ona müraciətlə deyirdi: 

Bu dünyanın hikməti çatmaz sona əzəldən, 

Hər canlının şirindir canı ona əzəldən. 

Üstünlükdə varlığın birincidir dünyada, 

Hər canlı da sənintək bir incidir dünyada. 

Qan bahası istəyən çoxdur deyə can alma, 

Can verməyə qüdrətin yoxdur deyə can alma (2,s.84). 

Göründüyü kimi , N.Gəncəvi üzünü insana tutub onu başa salmağa çalışır ki, ey 

dünyanın əşrəfi insan, sən öz varlığınla birinci olsan da hər bir canlı da sənintək canlıdır 

və ―bir incidir‖, qiymətlidir, təbiətdə öz dəyəri var. Sənə öz canın şirin olduğu qədər hər 

canlının da canı özü üçün şirindir. Bir halda ki, can verməyə qüdrətin yoxdur, onda heç 

bir canlını məhv etməyə çalışma. Qeyd olunan söhbətin adından (―Insanın ülviyyəti‖) və 

gətirilən nümunələrdən aydın olur ki, şair burada ekologiyanın etik-estetik istiqamətinin 

əsasını qoymuşdur. Həmin söhbətin ikinci hissəsində bu ideya daha da inkişaf etdirilir 

və ―Firudunla   ceyranın hekayəti‖ nümunəsində konkretləşdirilir: 

Ovlağa çatan kimi ov gəzdi gözü şahın, 

Vuracağı ceyrana vuruldu özü şahın. 

Ürkək gözü, sağrısı qıyma deyir ovçuya, 

Şuxluğu” qansızlığa uyma” deyir ovçuya... 

Nümunələdrən aydın olur ki, şah ceyranın gözəllıyınə (estetik istiqamət) vuruldu-

ğu üçün insafsızlıq, ―qansızlıq‖ (əxlaqi istiqamət) edə bilmir, əl-ayağı tamam boşalır, 

dostları şahın bu halına mat-məətəl qalır: 

Duyuq düşdü qəsdindən ona tor quran kəsin, 

Nəzərindən yayındı qəsdinə duran kəsin. 
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Işvəsiylə, nazıyla dağ çəkdi ceyran şaha, 

Dostları məftun görüb, qaldılar məftun şaha. 

Köhləni şığıdıqca hirsi səmuma döndü, 

Ahunun qarnı kimi kamanı muma döndü. 

Vurulduğu ceyranı qovan şahın oxu ovun izinə, köhlən atı isə onun tozuna belə 

çata bilmir. Şah öz oxunu və köhlən atını qınamağa başlayır, onların əvvəlkitək sürətli 

və cürətli olmadığının səbəbini bilmək istəyir: 

Oxunu qınadı ki: can almağın nə oldu? 

Atını qınadı ki: yan almağın nə oldu? 

Əvvəlki uçuşunuz, sürətiniz yoxdumu? 

Ot yeyən bir ahuca cürətiniz yoxdumu? 

Şair oxun dili ilə şaha cavab verir ki, səbəb oxun cürətində, atın sürətində deyil, 

başqadır: 

Ox dedi: “Yağın deyil bu bağrı qanlı sənin, 

Gözlərini oxşayır bu dilsiz canlı sənin. 

Bir canın zirehi ki, öz sayəndə toxuna, 

Mümkünmü o zirehə hər sürən ox toxuna?”(2,s.86). 

Yəni şair oxun dili ilə şahı başa salır ki, bu gözəl ceyran sənin düşmənin deyil, 

gözlərini oxşayan dilsiz canlıdır. Sənin ―mərhəmətli nəzərin‖ ona ―zireh toxuduğu‖ üçün 

heç bir ox ona xətər yetirə bilməz. Təhlil etdiyimiz söhbətin ikinci hissəsinin sonunda 

dahi şair-pedaqoq insanları bir daha öz ülviyyətini qorumağa, təbiətin və həyatın 

gözəlliklərindən zövq almağa və bu zövqün xatirinə heç bir canlını, təbiət ünsürünü 

məhv etməməyə çağırırdı: 

Zövq əhli hər bir zaman hey zövq alsa yaxşıdır, 

Təbilçinin təblini özü çalsa yaxşıdır. 

Ülviyyət timsalıtək ucalmağa çalış sən, 

Ülviyyət göylərindən öc almağa çalış sən. 

Ülvi eşqə can atar əsil insan cahanda, 

Bəşər ülvi eşqiylə qazanıb şan cahanda. 

Uzaqgörən kəsləri zövqü səfa ucaldıb, 

Eşqinə sadiqliyi, əhdə vəfa ucaldıb(2,s.86). 

Dahi-şair mütəfəkkirin təbiəti mühafizəyə dair dəyərli fikir və ideyalarına sonrakı 

əsərlərinin demək olar ki, hamısında rast gəlirik. Lakin bu baxımdan ―Leyli və 

Məcnun‖, ‖Yeddi gözəl‖ poemaları daha çox diqqəti cəlb edir. Nümunə üçün ―Leyli və 

Məcnun‖dan bir neçə məqama nəzər yetirək. Həmin poemada dahi şair təbiəti mühafizə 

məsələsinə daha böyük diqqət yetirmiş və xüsusi yer ayırmışdır. Bu cəhətdən poemadakı 

―Məcnunun ahuları azad etməsi‖, ―Məcnunun ceyranı azad etməsi‖ və s. hekayələr 

fikrimizə parlaq misaldır. ―Məcnunun ahuları azad etməsi‖ hekayəsində şair göstərir ki, 

Məcnun səhrada yalqız gəzərkən ovçu tərəfindən qurulmuş tələyə bir neçə ceyranın 

düşdüyünü görür və onları azad etmək üçün ovçuya yalvarır: 

Ahular başından götür tələni, 

Onları azad et, sevindir məni. 

Yazıq heyvanlara nə qəsdin vardır? 

Onlar həyat üçün yaranmışlardır... 
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Necə qıyırsan ki, bir həmlədə sən 

Iki-üç qan töküb nəfəs kəsəsən. 

Qurd olsa bir adam zatında əgər, 

Bu qurd o ceyranın qanını tökər ( 3,s.101). 

Göründüyü kimi, N.Gəncəvi Məcnunun dili ilə insanları başa salmağa çalışır ki, 

yalnız zatı qurd (canavar) olanlar belə gözəl heyvanlara qıyıb qanını tökə bilər, insan 

olanlar yox! Ovçu Məcnunun öyüd-nəsihətlərindən insafa gəlsə də bildirir ki, külfəti 

ehtiyac içərisindədir, iki ayda ilk şikarı bu ceyranlardır, əgər onların azad olmasını 

istəyirsənsə, məndən satın almalısan. Məcnun tərəddüd etmədən öz atını ovçuya verir və 

əvəzində ceyranları azadlığa buraxır. ―Sirlər xəzinəsi‖ndə irəli sürülən ―hər canlı da 

sənintək bir incidir dünyada‖ ideyasını şair  ―Məcnunun maralları azad etməsi‖ 

hekayəsində daha da inkişaf etdirir və yeni məna çalarları ilə zənginləşdirir. Belə ki, 

burada Məcnun əvvəlki hekayədə (―Məcnunun maralı azad etməsi‖) olduğu kimi maralı 

tələyə salmış və onun üzərinə ―qızmış aslantək‖ hücum çəkən ovçuya yalvarmış, 

sözlərini ―neştərə‖ çevirib onu məzəmmət edirdi: 

Ey zalım ititək yazığı tutan, 

Aç qurduğun toru zülmündən utan!.. 

Onu sevgilisi tapmasa əgər, 

Bu gecə arxanca nə sözlər deyər? 

Deyər:-Səni məndən alan ovçular 

Ayrılıq dərdinə olsunlar düçar... 

Dərd duya bilirsə səndəki ürək, 

Öz tamah dişini bu ovundan çək!(3,s.103). 

Məcnunun məzəmmətindən sonra ovçu insafa gəlir, lakin o da əvvəlki ovçu kimi 

əvəz istəyir. Məcnun bu dəfə silahını və sazını ovçuya verərək, maralı azad edir və yara-

larını sarıyaraq onu buraxır. Qeyd olunan və təhlil etdiyimiz iki hekayənin davamı olan 

―Məcnun vəhşilər arasında‖ hekayəsi ilə dahi Nizami insanlara anlatmaq istəyir ki, ən 

vəhşi-yırtıcı heyvanlara belə, insani münasibət bəslənərsə, onlar da qarşılıqlı məhəbbət 

göstərəcəkdir. Məcnunun heyvanlara olan sevgisi onların xislətini tamam dəyişir: 

Başının üstündə şir diz çökərək, 

Keşikci durmuşdu qılınc çəkərək. 

Canavar olmuşdu ona pasiban, 

Canını edərdi yolunda qurban. 

Vəhşidən doğulmuş yırtıcı pələng 

Öz təbiətini eyləmişdi tərk (3, s.138). 

 ―Yeddi gözəl‖ poemasında N.Gəncəvinin təbiəti mühafizə konsepsiyasının daha 

yüksək inkişaf səviyyəsinə rast gəlirik. Belə ki, burada ekologiyanın etik-estetik 

istiqamətindən qneseoloji - praqmatik istiqamətinə keçid aydın görünür. Həmin 

poemanın ―Bəhramın ova çıxması və gurları dağlaması‖ hekayəsi bu baxımdan çox 

səciyyəvidir. Bəhram ceyranları, cüyürləri ovlayan zaman, əvvala, onları yaralamazdı, 

ya kəməndə salır, ya da ―sadəcə əllə tutardı‖. Ikincisi isə, tutduğu ceyranların yaşına 

baxırdı, dörd yaşına çatmayanın ovuna qıymayıb, açıb buraxardı: 

Yıxsaydı yüz guru əgər yan-yana 

Qıymazdı dörd yaşı qurtarmayana. 
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Onun bir beləcə adəti vardı: 

Gənc gurun qanını haram sayardı (4,s.50). 

Bəhramın heyvanlara qayğıkeş münasıbətinin üçüncü səciyyəvi cəhəti, adəti budur 

ki, o, kəməndə saldığı ceyranlara öz damğasını vurduqdan sonra onları azadlığa buraxar-

dı və bu damğanı görən ovçuların heç biri həmin təbiət gözəllərini öldürməyə cürət et-

məzdi: 

Hər tutduğu gura vurardı damğa, 

“Sərdar ol,-deyərdi,-bütün ovlağa”. 

Mindən birini kim tutsa əgər, 

Şahın damğasını görərkən öpər. 

Yaxşılıq keçərdi yadından ancaq, 

Açardı bəndini, buraxardı sağ (4, s.50 ). 

Göstərilən nümunələrdən aydın olur ki, dahi şair Bəhramın timsalında öz dövrü 

üçün səciyyəvi olmayan yüksək ekoloji mədəniyyət nümayiş etdirərək insanları təbiətə 

insani münasibət bəsləməyə, təbii sərvətləri qorumağa və onların artırılması qayğısına 

qalmağa çağırırdı. Əlbəttə, Bəhramın canlılara olan insani və qayğıkeş münasibəti dahi 

şairin poetik fantaziyasının məhsulu olan mütərəqqi ekoloji ideya idi. Həm də burada 

maraqlı və diqqəti çəkən cəhət ondadır ki, şair təbiətə qayğıkeş münasibəti birinci 

növbədə şahlarda, hökmdarlarda, dövlət məmurlarında görmək istəyirdi. Çünki ulu 

Nizami yaxşı başa düşürdü ki, ―balıq başdan iylənər‖ və ona görə də ölkənin təbiətini 

qorumaq daha çox dövlət başçısından asılıdır. Beləliklə, aparılıan araşdırmalar bir daha 

sübut edir ki, böyük təbiətşünas alim, şair-filosof və humanist tərbiyəçi-pedaqoq olan 

N.Gəncəvi demək olar ki, bütün əsərlərində insanları təbiəti sevmək və ona qayğıkeş 

münasibət bəsləmək ruhunda tərbiyələndirməyə çalışmış, bu məqsədlə heç zaman öz 

dəyərini itirməyən hikmət dolu misralar yaratmışdır. Onun ekoloji tərbiyə ilə bağlı 

fikirlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: 

- təbiətin son əsəri, şərəfi, şanı olan insan öz varlığı ilə dünyada ―birinci‖, ən üstün olsa 

da, hər bir canlı da insan qədər dəyərli ―bir incidir‖; 

- insan hər zaman öz ülviyyətini qorumalı, təbii gözəlliklərdən yalnız zövq almalı, 

canlıları məhv olmaqdan xilas etməli, 

- onlardan səmərəli istifadəyə çalışmalıdır; təbiət bütöv bir orqanizmdir, burada hər bir 

üzvün, hər bir ünsürün, hər bir canlının öz yeri və əhəmiyyəti vardır; 

- təbiətin korlanması son nəticədə insanın özünün məhvinə səbəb olə bilər; ―ağacı 

yıxanlar tez yıxılarlar‖; 

- ölkənin təbii zənginlikləri və gözəlliklərinin qorunmasında dövlət başçısı və məmurlar 

hamıya nümunə olmalıdır və s. 
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РЕЗЮМЕ 

                                                                        НАЗАКЯТ ЮСИФОВА 

ИДЕИ Н.ГЯНДЖЕВИ СВЯЗАННЫЕ С ОХРАНОЙ ПРИРОДЫ И                                               

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ 

Великий Азербайджанский поэт и мыслитель Н.Гянджеви является бес-

смертным мастером  слов, воспевающим высокии деяния и благородые чуства. В 

произведениях Низами Гянджеви которых считается солнцем мировой поэзии  

Вопросы экологического воспитания занимает важное место наряду с другими 

частями воспитания. В этой статье было отражена мысли связи охранение 

природы и экологической воспитании Н.Гянджеви. 

Согласно учению поэта природа – это единый, неразделимый  организм. А 

люди являются частью природы. Каждый член природы выполняет определенную 

роль. Повреждение какого-то члена природы может навредить всей ее сущности. 

В следствии  чего челивечесво может быть подвергнуто великой опасности. В 

природе нет лишних частей.  Животные так же как и люди имеют жизнь.  Только 

на сознательном, то есть на интеллектуальном  уровне они могут быть ниже нас. А 

следовательно, люди не должны угнетать животных из-за повеления  своей 

страсти.  

Ключевые слова: воспитание, поэт, воспитатель, защищать, охрана 

природы, экологическое образование. 
 

SUMMARY 

NAZAKAT YUSIFOVA 

NIZAMI GANJAVI’S IDEAS ON PROTECTING THE NATURE AND 

ECOLOGICAL EDUCATION 

The great Azerbaijani poet and thinker Nizami Ganjavi is an immortal word 

master who praises deeds, noble feelings.  Besides other aspects of his works, ecological 

education plays a great role.  The article mentioned his ideas on protecting the nature 

and ecological education.  

According to the poet's teachings, nature is a single, indivisible organism. People 

are also part of nature. Each member of the nature performs a certain task. Damage to a 

natural person can damage his entire body, causing great danger to humans. There are 

no members in nature and animals like humans have life and they are just below us for 

their mind. That is why people should not kill the animals according to their own 

desires. 

Key words: upbringing, poet, educator, to protect, nature conservation, ecological 

education. 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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UġAQLARIN TƏLĠMƏ UYĞUNLAġMASININ SƏMƏRƏLĠ TƏġKĠLĠNDƏ 

AĠLƏNĠN VƏZĠFƏLƏRĠ 

  

Məqalədə kiçik məktəbyaĢlı uĢaqların təlim prosesinə adaptasiyasında valideynlə-

ri ilə qarĢılıqlı münasibətlərdən və valideynin rolundan bəhs olunur. Valideyinlərlə pe-

daqoji baxımdan düzgün qurulan  münasibətlər məktəblilərin həyatında çox önəmli yer 

tutur. Çünki təlim fəaliyyətinə adaptasiyanın tam baĢa çatmaması kiçik məktəbyaĢlı 

uĢaqlarda stressli vəziyyətin yaranmasına, eyni zamanda psixo-emosional yorğunluğun 

artmasına səbəb olur. ġagird böyüklərin köməyi olmadan  onun üçün yorucu və çətin 

dövrün öhdəsindən gələ bilmir.  

Məqalədə ailə münasibətlərinin uĢaqların öyrənmə fəaliyyətinə adaptasiyasında 

rolu vacib bir aspekt olaraq nəzərdən keçirilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, valideyn və 

kiçik məktəbyaĢlılar arasında bu münasibət düzgün təĢkil olunmasa, təlim fəaliyyətində 

heç bir zaman tam effektiv nəticə əldə etmək mümkün deyil.  

AraĢdırmanın əsas məqsədi uĢaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında valideyn 

faktorunun və qarĢılıqlı münasibətlərin Ģagirdlərin inkiĢafına göstərdiyi təsirin müəyyən 

edilməsidir.   

         Açar sözlər: təlim, adaptasiya, səmərəli, valideyn, ailə, ata, ana, kiçik məktəbyaĢ-

lı, Ģagird, uĢaq  

 

 Məktəb təlimi uşaqların həyatının vacib hissəsi olmaqla qarşılıqlı münasibətlərin 

və hörmətin formalaşmağa başladığı dövrdür. Məktəb ilk növbədə uşağın psixoloji 

inkişafını təmin etməklə onu təlimin bir parçası halına gətirir. Təlim fəaliyyətinə 

adaptasiya kiçik məktəbyaşlı uşaqda emosional və stressli vəziyyətin yaranmasına, eyni 

zamanda psixo-emosional yorğunluğun artmasına səbəb olur ki, məhz buna görə də 

şagirdin normal davranışı dəyişir. Nəzərə almaq lazımdır ki, kiçik məktəbyaşı uşağın 

sürətlə inkişaf etdiyi dövrdür.  

 Təlimə başladığı ilk günlərdən kiçik məktəblinin cavabını tapa bilmədiyi bir çox 

suallar yaranır. ―Niyə bütün dərslərdə oturmalıyıq?‖, ―Niyə sinifdə qışqırmaq, ucadan 

danışmaq, oynamaq olmaz.‖. Uşaq bağçasından sonra məktəb uşaq üçün maraqsız və 

yorucu olur.  Çünki, bağçada uşaqlar üçün oyunlar, əyləncəli və rahat rejim, gündüz 

yuxusu təşkil olunurdu. Amma məktəb təlimi isə tam fəqrli olur. Məktəbdə yeni və sərt 

tələbləri olan rejim hökm sürür. Bu tələblərə uyğunlaşmaq isə uşaqdan güc və vaxt tələb 

edir. Təlim fəaliyyətinin bütün qaydalarına riayyət etmək qeyri-mümkün görünür, çünki 

kiçik məktəbyaşlılar duyğularını idarə etməkdə və arzularını tənzimləməkdə çətinlik 

çəkirlər. Kiçik məktəbyaşlı uşaq  üçün təlim fəaliyyətinin başladığı ilk gündən etibarən 
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əsas məsələ yaxşı oxumaq, yüksək qiymətlər almaqdır. Buna görədə onun üçün ilk 

narahatlıq və xəyal qırıqlılığı yaranır.  

         Bugün cəmiyyətin əsas tələbi uşaqların təhsilini yaxşılaşdırmaqdır, amma nəzərə 

almaq lazımdır ki, məktəb bu işi tək başına yerinə yetirə bilməz. Bu işdə məktəbin ən 

yaxın köməkçisi ailələrdir, valideynlərdir. Valideyn hər şeydən əvvəl kiçik məktəbyaşlı 

uşaqda özünəinam yaratmalıdır. Əslində uşaqların təlim-tərbiyəsində valideynlərin rolu 

ta qədim zamanlara dayanır. Heç bir proqram və məktəbin mövcud olmadığı zaman 

uşaqların yetişdirilməsi və təlimi ailənin vəzifəsi idi [7,143], [10,9]. Çünki uşağın 

sosiallaşmağa başladığı ən yaxşı mühit ailədir. Uşağın şəxsiyyət olaraq formalaşmasının 

təməli ailədə qoyulur və məhz elə buna görə də istər uşaqların təlimində, istərsə də 

tərbiyəsində ailə böyük məsuliyyət daşıyır. Aristotelin də qeyd etdiyi kimi ―ailə ilk 

ünsiyyət forması‖ olmaqla uşaq şəxsiyyətini emosional və mənəvi cəhətdən inkişaf 

etdirərək qarşılıqlı münasibətlər sisteminin formalaşmasına təkan verir.  

Ailədə uşağın təlim fəaliyyətinə adaptasiyası üçün optimal şərait yaradılmalıdır. Əgər 

valideyn kiçik məktəbyaşlının təlimə adaptasiyası zamanı yanında olmasa onda uşaq 

çətinliklə qarşılaşdığı ilk andan etibarən məktəblə bağlı neqativ istiqamətdə 

düşünəcəkdir. 

         Uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında ailə ilə qarşılıqlı əlaqələr psixoloji 

ədəbiyyatda vacib bir aspekt kimi göstərilir. Psixoloq Leutz (1987) ailənin uşağı 

təqdiretməsi, dinləməsi, sevməsi kimi funksiyaları yerinə yetirməklə, onda öyrənmənin 

bir bacarıq halına gətirilməsini və  gələcəkdə məktəb təliminə adaptasiyanı  təmin 

etdiyni qeyd edirdi. 

 Qərb alimlərindən Gronlick, Ryan və Desi, (1991) valideynləri kiçik məktəbyaşlı 

şagirdlərin motivasiya qaynağı olaraq qəbul edirdilər. Məhz valideynlər uşaqların təlim 

performasının artırılmasına təkan verməklə adaptasiya prosesinin daha uğurlu olmasına 

şərait yaradırlar. Bu müəlliflər eyni zamanda kiçik məktəbyaşlı şagirdlərin təlim 

fəaliyyətinə adaptasiyasına 3 amilin təsir göstərdiyini qeyd edirdilər: Davranış, 

intellektual səviyyə və fərdi xüsusiyyətlər [9,539].  

 Alimlər Fantuzzo, McWayne, Perry və Childs (2004) kiçik məktəbyaşlı uşaqların 

təlim fəaliyyətində valideynlərin təsirinin onların uğur qazanmasına və uyğunlaşmasına 

təsir göstərdiyini qeyd edirdilər. Hətta bu müəlliflərə görə təlim fəaliyyətinə adaptasiya 

zamanı valideynlər öz funksiyalarını düzgün şəkildə təşkil edib, yerinə yetirdikdə kiçik 

məktəbyaşlılar, xüsusilə birinci siniflər oxuduqlarını daha yaxşı anlayır və yadda 

saxlayırlar [12,296]. 

         Tədqiqatçılar Allen və Dally (2002) isə uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasın-

da valideynlərin, xüsusilə ataların rolu ilə bağlı apardıqları tədqiqatda ataların uşaqlara 

təsiri nəticəsində onların uğur qazanmaq, verilən materialları mənimsəmək üçün daha 

çox çalışdıqlarını söyləyirdilər [14,38]. 

 Uşağın məktəb təliminə başlaması ilə onun ətrafdakılarla əlaqəsi dəyişir. Hər 

şeydən əvvəl ünsiyyət qurması üçün ayrılan vaxt əhəmiyyətli dərəcədə artır. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, kiçik məktəbyaşlılar valideynləri, müəllimləri və digər uşaqlarla 

ünsiyyət qurmağa məcburdur. Uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında valideyn-

uşaq münasibətlərinin böyük rolu vardır. Çünki valideynlər uşaqların psixoloji 

xüsusiyyətini daha yaxşı bilir və yeri gəldikdə onu müəllimlərlə paylaşırlar[1,1]. Kiçik 
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məktəbyaşlı şagirdin alışqanlığı, məktəb həyatının qaydalarını qəbul etməsi, bir sözlə 

təlim fəaliyyətində uğurlu və ya uğursuz olması valideyn – uşaq münasibətlərinə önəmli 

dərəcədə təsir göstərir. Uşağın məktəbə başlaması ilə valideynlər uşaqlara gün rejiminin 

ciddi şəkildə təşkili və ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı daha çox nəzarət 

edirlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, kiçik məktəbyaşı dövründə şagirdlərin valideynləri ilə 

əlaqələri onların zehni inkişafını stimullaşdırmaq üçün yeni imkanlar açır.  

        Kiçik məktəbyaşlı şagirdlərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyası onun motivasiya və 

emosional hazırlıq səviyyəsindən asılıdır. Əgər ailədə valideyn-uşaq münasibətləri 

düzgün təşkil edilərsə təlim fəaliyyətinə adaptasiya zamanı yaranan ən çətin problem 

belə aradan qaldırıla bilər. Burada əsas vəzifə valideynlərin üzərinə düşür. Belə ki, 

valideyn şagirdin təlim fəaliyyətinə adaptasiyasını problemsiz təşkil edərkən, adətən ilk 

öncə hələ məktəbəqədər dövrdən uşağın digər uşaqlarla ünsiyyətini, eyni zamanda onun 

xarakterik xüsusiyyətlərini öyrənməlidir. Hər şeydən əvvəl uşaqda məktəblə bağlı 

müsbət hisslər yaratmaq lazımdır. Belə olduqda onda təlim fəaliyyəti ilə bağlı qorxu 

aradan qalxacaq. 

         Psixoloq Wentzel (1999) kiçik məktəbyaşlı uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiya-

sında valideynlərin əsas rolu kimi onların idrak proseslərinin və intellektual bacarıqları-

nın inkişafını təşkil etdiyini qeyd edirdi [7,537]. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, ailənin iştirakı olmadan təlim fəaliyyətində heç bir zaman 

tam effektiv nəticə əldə etmək mümkün deyil. Əgər məktəb və ailə qarşılıqlı 

münasibətləri düzgün şəkildə qura bilmirsə onda kiçik məktəbyaşlı şagirdlər ikisinin – 

məktəb və ailənin arasında qalacaq ki, nəticədə təlim fəaliyyətinə adaptasiya prosesində 

problemlər yaranacaq, məhz buna görə də müəllim və valideynlər arasında sıx 

əməkdaşlıq mövcud olmalıdır. 

 Psixoloq Kohut kiçik məktəbyaşlıların təlim fəaliyyətinə adaptasiyası və normal 

inkişafının onların valideynləri ilə olan münasibət tərzindən asılı olduğunu söyləyirdi. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, ilk təlim uşaq üçün məktəbdən əvvəl ailədə başlayır. Ana və 

atalar uşaqların həyata hazırlanmasında böyük rol oynayırlar.  

Psixoloji ədəbiyyatda kiçik məktəbyaşlı şagirdlərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında 

ailənin əsas vəzifələri aşağıdakı kimi təsnif olunur:  

- Valideyn məktəblinin sinif kollektivi tərəfindən qəbul edilməsini təmin etməli; 

- Valideyn məktəblinin müsbət xarakter və qabiliyyətinin ortaya çıxmasına yol 

göstərməli [9,547];  

- Valideyn məktəblini təlim fəaliyyətinə hazırlamalı;  

- Valideyn məktəblinin təlim fəaliyyətində uğur qazanmasını təmin etməli; 

- Valideyn məktəblinin məktəbdə qarşılaşdığı və qarşılaşacağı problemlərin həllində ona 

köməklik göstərməli;  

- Valideyn məktəb təlimi tərəfindən qəbul edilən münasibət və davranış tərzini 

məktəbliyə aşılamalı; 

- Valideyn məktəblinin  gələcəkdə təlim fəaliyyətində çətinlik çəkməməsi üçün onda 

güvən duyğusunu formalaşdırmalı; 

- Valideyn məktəblinin əxlaqi, mənəvi vərdişlərinin formalaşması üçün nümunə olmalı; 

- Valideyn məktəblinin sosiallaşa bilməsi üçün model olmalı; 
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 Psixoloq Raver (1997) kiçik məktəbyaşlı şagirdlərin valideynləri ilə qurduqları 

emosional münasibətin onların təlim fəaliyyətinə adaptasiyası arasında bağlantı 

olduğunu qeyd edirdi. O, valideynləri ilə düzgün münasibət qura bilməyən uşaqların 

təlim fəaliyyətinə adaptasiya zamanı problemlər yaşadığını söyləyirdi [7,539]. 

 Uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasına valideynlərin bir-birinə olan 

münasibəti də böyük təsir göstərir. Belə ki, kiçik məktəbyaşlılar əgər düzgün ailə 

mühitində olmursa, onlar yaxşı ana-ata modelindən yoxsul böyüyür, sevgi yerinə nifrəti, 

dostluq yerinə dalaşmağı, eqoizmi öyrənirlər ki, nəticədə bütün bu davranışları sinifdə 

yerinə yetirirlər. Digər tərəfdən ailə daxilində sevgi və qayğı görməyən  uşaqlar daima 

diqqət mərkəzində olmağa çalışır, bunun üçün müxtəlif yollara əl atırlar[12,306]. 

Məsələn belə uşaqlar, sinifdə müəllimin diqqətini çəkmək üçün verilən tapşırığı yerinə 

yetirərkən sinif yoldaşından köçürür, yaxud yalan danışırlar.  

 Uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında valideynlər ilə qurulan ünsiyyətin 

böyük rolu vardır. Belə ki, valideynlərin əksəriyyəti uşaq ilə düzgün ünsiyyət qurmağı 

belə bacarmır, onlarla maraqlanmır, ünsiyyətdə aqressiv olurlar.  Bununla əslində 

valideynlər fərqində olmadan uşaqlarına ―sən dəyərsizsən‖ mesajını verirlər. Nəticədə 

ailədə istədiyi dəyəri ala bilməyən kiçik məktəbli təlim fəaliyyətinə adaptasiya zamanı 

çətinlik çəkir. Çünki valideynlərin uşağa göstərdiyi münasibətdən dolayı onun 

özünəinamı aşağı səviyəyə endiyinə görə uşaq özünü lazımsız hiss edir. Belə uşaqlar 

adətən ya həddindən artıq üsyankar, ya da çəkingən olur, eyni zamanda təlim 

fəaliyyətindən zövq almırlar. Kiçik məktəblilərin valideynləri ilə olan emosional 

münasibəti onun sinif yoldaşları ilə olan münasibətinə də təsir göstərir. 

 Uşağın təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında, uğur qazanmasında valideynlərin 

əksəriyyəti son nəticəyə görə məsuliyyəti məktəbin daşıyacağı qənaətinə gəlirlər. Etiraf 

etmək lazımdır ki, ata, ana da ən az müəllimlər qədər məsuliyyət daşıyır. Əgər onlar öz 

vəzifələrinə laqeyd yanaşırlarsa, onda uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyası zamanı 

bir çox problemlərdən qaça bilməyəcəklər. Buna görə də valideynlər uşaqların məktəb 

təliminə adaptasiyası üçün bir sıra şərtlərə əməl etməlidirlər. Məsələn,  sinifdə davranış 

qaydalarını mənimsətməli, digər həmyaşıdları ilə eyni hüquqa sahib olduqlarını aşılama-

lıdırlar. Hər şeydən əvvəl valideyn özü təlim fəaliyyətinin əhəmiyyəti barədə məlumatlı 

olmalıdır. 

 Valideynlər kiçik məktəbyaşlı şagirdlərin təlim fəaliyyətinə uğurlu adaptasiyası 

üçün yardımçı rolunu oynamaqla, onun ev tapşırıqlarının yerinə yetirməsinə də nəzarət 

etməlidirlər [1,1]. Tədqiqatçılar Elipson və Jennis (2003) kiçik məktəbyaşlıların təlim 

fəaliyyətinə adaptasiyasında valideynlərin əsas rolu kimi onların uşaqlarda məktəblə 

bağlı müsbət düşüncələrin yaradılması, ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi vərdişinin 

inkişafı və formalaşdırılması olaraq sıralayırlar [7,538]. Psixoloji ədəbiyyatda uşaqların 

təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında valideynlərin əsas vəzifəsi əsasən uşaqların ev 

tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət və (Morrou,1989) və kömək etməklə 

səciyyələndirilir (Walberg 1984) [9,538]. Çünki, əgər uşaq məktəbə gedirsə valideynlər 

təlim prosesində partnyor rolunu oynayırlar. Beləliklə, ev tapşırıqlarının yerinə yetiril-

məsi zamanı valideynlər verilən tapşırıq və onun praktik vəzifələri ilə tanış olmalı, eyni 

zamanda müəllimlərlə əməkdaşlıq etməlidirlər[1,1]. 
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 Kiçik məktəbyaşlılar ilk vaxtlar tapşırıqlarını yalnız, valideynlərinin yardımı 

olmadan yerinə yetirə bilmirlər, amma bir müddətdən sonra bu hal uşaq üçün adət halını 

alır. Məhz buna görə də valideynlər uşaqlara yardımın sərhədlərini müəyyənləşdirməli 

və onu  tədricən azaltmalıdırlar. Bəzi valideynlər isə uşağın dəftərini korlayacağını və ya 

tapşırığı yalnış yerinə yetirəcəyindən qorxaraq, ona müstəqil olaraq vəzifələrini həyata 

keçirmək imkanı vermirlər. Əslində isə tapşırıqların müstəqil həyata keçirilməsi kiçik 

məktəbyaşlıda özünəinamın artırılmasına, təlim fəaliyyətinə sevgi və marağın yaranma-

sına səbəb olur. Valideyn nəzərə almalıdır ki, uşağın fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması 

onda dezadaptasiyanın yaranmasına səbəb olduğu kimi, eyni zamanda psixoloji prob-

lemlərin yaranmasına da şərait yaradır. Beləliklə, uğurlu uyğunlaşmanın əsas vəzifəsi 

təlim materiallarının yerinə yetirilməsində uşağın müstəqilliyidir. Bir digər valideynlər 

isə niyə uşaqların ev tapşırıqlarını özlərinin sərbəst  yeriə yetirə bilmədiklərini anlamır-

lar və özlərini tamamilə məsuliyyətdən kənar tuturlar. Belə valideynlər  ―bu onun işidir, 

mənim deyil‖ və əsas arqument kimi isə ―mən özüm oxuyurdum, öyrənirdim, heç kim 

mənə kömək etmirdi‖ kimi ifadələr işlədirlər. Əlbəttəki, bu xüsusilə ibtidai siniflərdə 

mümkün deyil. Müasir proqramların daha mürəkkəb və öyrənmə üçün daha az vaxtın 

olmasını nəzərə alaraq hər bir uşağa kömək və dəstək olmaq lazımdır. Məhz buna görə 

də məktəb təliminin əsas vəzifəsi valideynləri bu prosesin fəal iştirakçıları halına gətir-

məkdir.  

 Nəzərə almaq lazımdır ki, valideynlərin məktəb təlimində iştirakı müəllim istədiyi 

üçün deyil, uşaqların inkişafında vacib olduğu üçün təşkil olunmalıdır. Uşaqla valideyn 

arasında əməkdaşlıq hələ bağça yaşı dövründən başlamalıdır. 

 Uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında valideynlərin əsas rolu uşaqlara 

dəstək olmaqdır. Belə ki, uşaqlar məktəbdə öyrəndikləri bilik və bacarıqları, məhz 

valideynlərinin, xüsusilə analarının köməyi ilə təkrar edirlər. Məhz, bunun sayəsində 

kiçik məktəbyaşlıların təlim fəaliyyətinə adaptasiyası sürətlənir.  

 Bir çox psixoloq və müəllimlər hesab edirlər ki, indi uşaqların təlim fəaliyyətinə 

adaptasiyası əvvəlki dövrlərə görə çətindir. Çünki həm uşaqlar, həm valideynlər, həm də 

onların məktəbə münasibəti dəyişib. Bunun isə bir çox səbəbləri var. Belə ki, ailə üzvləri 

bir-biri ilə çox az vaxt keçirir, demək olar ki, öz aralarında danışmıır, ancaq televizor 

seyr edir və ya komputerlə vaxt keçirirlər. Digər tərəfdən valideynlər və uşaqların həyat 

rejimi daha intensiv olduğundan ailə daxilində ünsiyyət qurma, birgə fəaliyyət və ailə 

ritualları üçün kifayyət qədər vaxt olmur [2,1], [3,48]. Məhz bu hallar kiçik məktəbyaşlı-

ların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasına mənfi təsir göstərir. Digər tərəfdən rus alimi 

Q.M.Kutkina kiçik məktəbyaşlıların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasına təsir göstərən 

amilləri müsbət və mənfi olmaqla aşağıdakı şəkildə səciyyələndirmişdir.  

 Müsbət amillərə daxildir: 

- Tam ailə; 

- Ananın təhsil səviyyəsi; 

- Atanın təhsil səviyyəsi; 

- Ailədə uşağa düzgün yanaşma; 

- Ailədə valideynlər arasında qarşıdurmanın olmaması; 

- İbtidai sinif müəllimlərinin onlara müsbət münasibəti; 

- Məktəbə funksional hazıırlıq; 
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- Uşağın sinifdəki statusu; 

- Həmyaşıdlarına öz mövqeyini adekvat şəkildə bəlli etmək; 

Mənfi amillərə daxildir: 

- Ailədə yalnış tərbiyə üsulundan istifadə olunması; 

- Məktəbə funksional hazırlığın yetərincə olmaması; 

- Böyüklər ilə ünsiyyətdə qeyri-məmnunluq; 

- Həmyaşıdları arasında mövqeyinin qeyri-adekvat olması; 

- Valideynlərin təhsil səviyyəsinin aşağı olması; 

- Uşağın sinifdəki statusunun lazımı səviyədə olmaması; 

- Ailədəki konfliktli vəziyyət; 

- Natamam ailə; [6,3]. 

 Əslində hər bir uşaq öyrənməyə istəkli şəkildə dünyaya gəlir. Amma bəzən böyük-

lər xüsusilə valideynlər öz məqsədlərini, görəcəkləri işləri ona zorla qəbul etdirməyə 

çalışdıqları zaman uşaqların bu istəkləri aradan qalxır. Kiçik məktəbyaşlıların təlim 

fəaliyyətinə uğurlu adaptasiyası üçün hər şeydən əvvəl valideynlər uşaqların hər bir yaş 

dövrünə uyğun xarakterik xüsusiyyətlərini bilməli və ona uyğun davranmalıdırlar. Qeyd 

etmək lazımdır ki, uşağını yaxşı tanımayan, valideynlər övladını sadəcə gördüyü işin 

nəticəsinə görə muhakimə edir və nəticədə bərpası olduqca çətin olan dezadaptasiyanın 

yaranmasına səbəb olur. Hər şeydən əvvəl valideyn kiçikyaşlı məktəblinin ümidsizliyə 

düçar olmasına icazə verməməli, onda uğur qazanacağına inam yaratmalıdır. Nəzərə al-

maq lazımdır ki, təlim fəaliyyəti kiçik məktəbyaşlı şagirdtdə yorğunluq yaradır və ona 

görə də bu  çətin bir zamanda onu dəstəkləmək, kömək etmək, yerinə yetirə bilmədiyi 

tapşırığa görə tənqid etməmək, hər uşağın fərqli olduğunu qəbul edib onu başqa 

uşaqlarla müqayisə etməmək lazımdır. Əks halda valideyn kiçik məktəbyaşlının təlim 

fəaliyyətinə adaptasiyası üçün uzun müddət çalışmalıdır.  

 Uşaqların təlim fəaliyyətinə uğurlu adaptasiyası demək o demək deyil ki, o, sadəcə 

intellektual cəhətdən inkişaf etməli, yaxşı oxumalıdır. Bütün bunlarla bərabər kiçik 

məktəbyaşlıların mental bacarıqları, problem həll etmə, düşdüyü mühitə uyğunlaşmaq, 

məntiqi düşünmə bacarıqlarının  sürətlənməsi də lazımdır. Belə ki, intellektual cəhətdən 

kifayyət qədər uğurlu olmasına baxmayaraq, emosional cəhətdən münasibət qura 

bilməyən kiçik məktəbyaşlı şagirdin təlim fəaliyyətinə problemsiz adaptasiyasından 

danışmaq mümkün deyildir. Bunun üçün valideynlər məktəblilərin təlim fəaliyyətinə 

adaptasiyasını təşkil etmək üçün onu hərtərəfli inkişaf etdirməlidirlər. Hərtərəfli inkişaf 

edən kiçik məktəbyaşlı uşaqlar nəinki təlim fəaliyyətində uğur qazanacaq, eyni zamanda 

sinifdə necə davranacağını da mənimsəmiş olacaqlar. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙГЮН РУСТАМОВА 

ОБЯЗАННОСТИ СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К 

РАЦИАНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

В статье обсуждается вопросы взаимоотношений между родителями и их 

младшеклассных детей в процессе адаптации к обучению. Правильная организа-

ция с педагогической точки зрения взаимоотношение с родителями играет важ-

ную роль в жизни учащихся. Потому что, незавершение адаптационного процесса 

в обучения приводит к возниновению стрессого состояния, а также появления 

психико-эмоциональной усталости младшеклассников. Учащеся не могут приспо-

соблеваться трудного для них периода без помоши старших. 

В статье рассматривается роль семейных отношений в процесс адаптации 

детей к обучению как важный аспект.Надо имет в види, что неправильно 

установленные взаимоотношением между родителями и младшеклассниками 

никогда не может приводить к эффективным результатам. 

Основной задачей статьй является выявлении действия на развитию учащихся 

фактора родителей и взаимоотношении между родителями и младшеклассниками 

в процессе адаптации к обучению.  

 Ключевые  слова: обучение, адаптация,  роциональный, родитель, семья, 

отец, мать, младшеклассник, ученик, ребенок 
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SUMMARY  

AYGUN  RUSTAMOVA 

THE FAMILY DUTIES ON EFFECTIVE ORGANIZATION OF THE 

ADAPTATION TO LEARNING OF THE CHILDREN 

The article deals with the role of the parent and mutual relationships with their parents 

on adaptation to the learning process of the primary school children. It is very important 

place making the relationships with the parents by pedagogically in the students‘ life. 

Because uncompleted adaptation in the learning activity causes creating stressful 

situation, also increasing the psycho-emotional weariness in the primary school children. 

Student can‘t manage difficult and exhaustion period belongs to them without adults‘ 

help. 

In the article the family relationships are researched the role of the adaptation to learning 

activity of the children as an important aspect. It must be taken into attention that if this 

relationship doesn‘t correctly organize between the parent and primary school children, 

it never possible to get effective result in learning activity. 

The main purpose of research determines the impact to the students‘ development of the 

family factor and their mutual relationships on adaptation to learning activity of the 

children 

         Key words: learning, adaptation, parent, family, father, mother, primary school 

children, student, child 
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ĠBTĠDAĠ SĠNĠF SAGĠRDLƏRĠNĠN  MUSĠQĠ TƏLĠMĠ ZAMANI BƏDĠĠ 

YARADICILIQ QABĠLĠYYƏTLƏRĠNĠN FORMALASDIRILMASI YOLLARI 

 

         Məqalədə ibtidai sinif Ģagirdlərinin estetik tərbiyəsində və bədii yaradıcılıq 

qabiliyyətlərinin üzə çıxarılmasında musiqi təliminin imkanlarından söhbət açılır. 

Təcrübə və müĢahidələr göstərir ki, musiqi dərsi məktəbdə ibtidai sinif Ģagirdlərinin 

bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaĢmasında və inkiĢafında böyük potensiala 

malikdir. Belə ki, musiqi əsərləri məktəblilərin estetik dünyagörüĢlərinə, mənəviyyatına, 

iradəsinə təsir edir, onu fəal həyat mövqeyi tutmağa istiqamətləndirir. 

Açar sözlər: bədii yaradıcılıq qabiliyyətləri, musiqi təlimi, estetik tərbiyə 

 

Müstəqillik qazandığımız hazırki şəraitdə respublikamızın həyatında baş verən 

demoktatikləşmə və hüquqi dövlətin yaradılması şagirdlərin təlim-tərbiyəsinə daha 

obyektiv zəmində yanaşmağı, onların həyata hazırlanması və peşəyönümünü müasir 

dövrün tələbləri baxımından həll etməyi, bu sahədə təlim-tərbiyə müəssisələrinin 

gücündən hərtərəfli istifadə edilməsini tələb edir. Bu baxımdan ümumtəhsil 

məktəblərində tədris olunan musiqi fənni mühüm yerlərdən birini tutur. Şagirdlərin 

estetik cəhətdən tərbiyə olunmasında, onların bədii-estetik yaradıcılıq qabiliyyətinin 

formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi işində musiqi fənninin tədrisi üçün müəllimlərin 

üzərinə məsuliyyətli vəzifələr düşür. 

Bildiyimiz kimi, ibtidai təhsil pedeaqogikasının mühüm bir sahəsini estetik tərbiyə 

predmetləri təşkil edir. Hazırda respublikamızın ibtidai məktəblərində şagirdlərə estetik 

biliklərin elementlərinin çatdırılması iki xətt üzrə aparılır. Bunlardan biri musiqi təlimi, 

digəri isə təsviri sənətdir. Tədris olunan hər iki fənn bütün aspektləri ilə, yəni həm 

nəzəri-praktiki, həm də tarixi şəkildə şagirdlərə çatdırılır. Əsas məqsəd kimi şagirdlərə 

incəsənətin müxtəlif növlərini aşılamaq, onlarda estetik dünyagörüşün və bədii 

yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasına köməklik göstərməkdir. 

İbtidai sinif şagirdlərinin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması 

zamanı yüksək ideyalılıq təmin olunmalıdır. Bədii yaradıcılıq  qabiliyyətini 

formalaşdırmaq məqsədilə seçilən musiqi nümunələrinin ideyaca yüksək, bədii cəhətdən 

dəyərli və estetik cəhətdən ürəyəyatımlı olmalıdır. Kiçikyaşlı məktəblilərin milli 

dəyərlərə, ümumbəşəri ideyalara uyğun olan musiqi nümunələrilə tanış edilməsinə 

xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. 

Musiqi təlimi zamanı elə nümunələr seçilməlidir ki, onların şagirdlərdə yüksək 

estetik, bədii zövq aşılamaqla yanaşı onları vətənə, torpağa, sərhədlərimizin 

bütövlüyünün qorunmasına, müstəqil dövlətimizin atributlarına olan məhəbbət hissini 

artırsın. Doğruluğu, qardaşlığı, birliyi, halallığı, valideynlərə hörməti özündə əks etdirən 
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musiqi əsərlərindən mütəmadi istifadə olunmasına üstünlük verilməsi daha məqsədə 

müvafiq sayılır. Azərbaycan xalq musiqi nümunələrinə, klassiklərimizin vəsf etdiyi milli 

musiqimizə istinad edilməsi musiqi dərslərinin daha canlı, maraqlı keçməsinə şərait 

yaradır. 

Uşaqların musiqi üzrə bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması işində 

onların yaş və fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasına xüsusi diqqətin yetirilməsi 

vacib sayılır. Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, ibtidai sinif şagirdlərinə sevmədikləri 

mahnı, melodiya və musiqi nümunələri çox bayağı təsir göstərir. Buna görə də onların 

yaşına uyğun olan elə mövzular seçilməlidir ki, onlar uşaqları daha məzmunlu musiqi 

əsərlərini duyub, qavrayıb və qiymətləndirməyə hazırlasın.  

Musiqi təlimi zamanı kiçikyaşlı məktəblilərin fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alın-

ması da vacib pedaqoji əsaslardandır. Uşaqlara fərdi yanaşmaqla onların bədii yara-

dıcılığa olan meyllərini mahnılara, melodiyalara, musiqi nümunələrinə olan maraqlarını 

üzə çıxarmaq işi asanlaşır. Kiçikyaşlı məktəblilərə fərdi şəkildə yanaşıldıqda onların 

bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması imkanları yaranır. Qabiliyyəti, fitri 

istedadı olanları müəyyənləşdirmək üçün müəllimin fərdi yanaşma üsullarından istifadə 

etməsinin üstünlükləri çoxdur. Prof. Soltansəlim Axundov yazır ki, ―müəllim nəinki qa-

biliyyətli şagirdlərə xüsusi fikir verməlidir, o, həm də bu və ya digər sahəyə marağı olan 

şagirdləri diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Müəllim ailədə və məktəbdə uşağın qabiliy-

yətini inkişaf etdirməkdən ötrü şəraitin olub olmadığını müəyyənləşdirə bilməlidir. 

Çünki uşağın əqli inkişafı üçün həm ailə, həm də məktəb məsuliyyət daşıyır‖ (2.60). 

Məhz ona görə də həm məktəbdə müəllimlər, həm də ailədə valideynlər uşağın hər hansı 

bir qabiliyyətini hiss etdikdə onun fərdi üzə çıxarılıb cilalanmasına çalışmalıdırlar. 

Uşağa fərdi yanaşma işini planlı və mütəşəkkil şəkildə həyata keçirdikdə müəllim 

musiqi üzrə bədii yaradıcılıq qabiliyyəti olan uşaqları daha tez üzə çıxarır və onların 

―nəyə qadir olması‖barədə konkret fikir söyləməyə nail olur. 

Uşaqların musiqi üzrə bədii yaradıcılığa istiqamətləndirilməsi zamanı tədriciliyə, 

ardıcıllığa və sistematikliyə riayət olunması vacibdir. Elmi pedaqogikada ―ardıcıllıq‖, 

―sistematiklik‖ həmişə ümumpedaqoji prinsiplərdən biri hesab edilsə də ―tədricilik‖lə 

bağlı heç bir fikir söylənilməmişdir. Unutmaq olmaz ki, bədii yaradıcılığa meyl 

olanların bacarıq və vərdişlərini yalnız tədricən inkişaf etdirmək olar. Bu prosesdə 

tədricilik az da olsa pozulsa, bu zaman uşaqların estetik bədii hisslərinin tam və əsaslı 

şəkildə sönməsi hadisəsi baş verər. Ona görə də təlim prosesində şagirdlərə musiqi ilə 

bağlı verilən biliklər, aşılanan bacarıq və vərdişlər zamanı ilkin olaraq tədricilik 

prinsipinə istinad edilməlidir. Sadə mövzular tədricən mürəkkəbləşdirilməlidir. Musiqi 

təlimi zamanı müəyyən bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinə malik olan şagirdlər tədricən 

bu məşğələlərə olan maraqlarının azalmasının səsbəblərini üzə çıxarmadan onlara təsir 

göstərmək, məsələn xəbərdarlıq etmək, danlamaq, müəyyən cəzalar vermək düzgün 

deyildir (4.80). 

Musiqi dərslərində melodiyaların mahiyyətini qavramağa, ritmik ahənglərin bütün 

çalarlarını sərrast duymağa, səs artikulyasiyalarına yiyələnmə məharətinə, ikinci, bəzən 

də üçüncü-dördüncü səsləri çoxsəslilik variasiyaları üzrə yerinə yetirmələrinə görə 

fərqlənən uşaqları adətən musiqi müəllimləri istedadlı uşaqlar adlandırırlar. Əslində 

anadangəlmə ―təbii imkanlar‖a malik olan belə uşaqlar həm musiqi dərslərində, həm 
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bədii-musiqili tədbirlərdə, həm də musiqili-süjetli oyunlarda özlərini yuxarıda qeyd 

etdiyimiz istedad tərəflərilə daha tez biruzə verirlər (3.533). 

―Estetik tərbiyə üzrə işin səmərəli təşkili onun vəzifələrinin də aydın təsəvvür edilməsi 

zərurətini meydana çıxarır. Estetik tərbiyənin vəzifələri bunlardır: 

- estetik hissləri formalaşdırmaq; 

- estetik zövq aşılamaq; 

- həqiqi gözəlliklə estetik olmayanı ayırd etmək; 

- məktəbli oğlan və qızları gözəlliyin yaradıcısı, mühafizəçisi kimi böyütmək; 

- həyata estetik tələbat tərbiyələndirmək; 

- insanın mənəvi və fiziki simasındakı gözəllik elementlərini inkişaf etdirmək; 

- estetik idealı formalaşdırmaq 

- insanda, həyatda, təbiətdə və incəsənətdəki gözəllik elementlərini görmək, duymaq, 

qavramaq və qiymətləndirmək bacarığı yaratmaq, bu qabiliyyətləri daha da inkişaf 

etdirmək‖ (1.150). 

Sadalanan bu vəzifələr musiqi üzrə uşaqların bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin 

üzə çıxarılıb formalaşdırılması işində musiqi müəllimlərinin də qarşısında qoyulan 

vəzifələr hesab etmək olar. 

Musiqi təlimi zamanı yeni təlim metodlarına istinad edilməsi də zəruri sayılır. 

Həm respublikamızda, həm də beynəlxalq miqyasda mütəxəssislərin istinad etdiyi ən 

aparıcı metodlardan biri ―İnteraktiv‖ təlim metodlarıdır. İnteraktivlik təlim-tərbiyə 

prosesinin bütün tərəfləri üçün zəruri sayılır. 

Uşaqlarda bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması işi ümumtəhsil 

məktəblərimizdə fəaliyyət göstərən dərnəklərdə həyata keçirilir. Bu dərnəklər (xor, 

vocal-instrumental, muğam sənəti, instrumental musiqi alətləri,rəqs və s.) uşaqlarda bir 

sıra bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin üzə çıxarılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Musiqi əsərləri kiçikyaşlı məktəblilərin estetik-bədii dünyagörüşlərinin formalaş-

dırılmasında ən qüdrətli vasitələrdən biridir. Musiqi ilə məşğul olan uşaqların eşitmə 

duyğusu inkişaf edir. 

Mahnı, melodiyaların ifasında, dinlənilməsində şagirdləri heyran edən hər hansı 

bir dinamik ahəngin və ya lirik ahəngin təsirindən onları gözəlliklər aləminə salan sehrli 

səslər dünyası kiçikyaşlı məktəbliləri valeh edir. Onlar gördükləri gözəllikləri qavramaq 

və qiymətləndirmək qabiliyyətləri qazanırlar. Bu ecazkar gözəlliklərə məftunluqla 

bağlanan uşaqların bədii təsəvvüründə bu gözəlliklər silinməz izlər buraxır. Əlbəttə ki, 

bu silinməz izlər təxəyyülün, yəni yaradıcı fəaliyyətin zəruri elementinin bilik, bacarıq 

və vərdişlərə yiyələnmə dinamikasındakı fərqlərdə ifadə olunduğu hallarda həmin 

uşaqları digərindən ciddi surətdə fərqləndirir. Yəni bu uşaqlar artıq qabiliyyətli uşaqlar 

kimi barmaqla göstərilir. 

Fizioloqların dediklərinə əsaslansaq, elə bir uşaq tapmaq olmaz ki, danışmağa 

başlayan kimi nəğmə oxumağa, əllərini hər hansı predmetə döyəcləyərək ritmin ahəngini 

ifa etməyə və yaxud əlinə keçən qələmlə müxtəlif əşya və cisimlərə bənzəyən rəsm 

xarakterli cizgilər cizmasın. Şəraitdən, mühitdən asılı olaraq bu qabiliyyətləri üzə 

çıxarmaq, inkişaf etdirmək və formalaşdırmaq lazımdır. 

Musiqiyə meyl göstərən uşaqlarda belə qabiliyyətləri formalaşdırmaq baxımından 

musiqi dərslərinin imkanları daha böyükdür. Musiqi təlimi zamanı kiçikyaşlı məktəblilər 
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musiqi əsərləri ilə tanış olurlar. Musiqi nümunələrinin təsiri onları laqeyd buraxmır, 

tərbiyə edir, təbiətdə baş verən hadisələr, ictimai problemlər haqqında real təsəvvür 

yaradır. Musiqi yalnız müəyyən sahəyə dair biliklər toplusu deyil, həm də böyük tərbiyə 

məktəbidir. Musiqi əsərləri məktəblilərin estetik dünyagörüşlərinə, mənəviyyatına, 

iradəsinə təsir edir, onu fəal həyat mövqeyi tutmağa istiqamətləndirir. Məhz bu cəhət 

əsas götürülərək estetika və tərbiyə terminləri formalaşmış, yanaşı işlədilmiş, bunların 

həyatda doğurduğu problemlər hələ də qədim dövrlərdən müxtəlif tədqiqatların mövzusu 

olmuşdur. 

Bu gün də uşaqların estetik tərbiyəsi xüsusilə onun ən qüdrətli vasitəsi olan 

musiqinin və bu möhtəşəm sənətlə bağlı olan bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin üzə 

çıxarılmasına əvəzsiz xidmət göstərən musiqi dərslərinin imkanlarının sistemə 

salınmasına zəruri ehtiyac duyulur. 
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РЕЗЮМЕ 

БИЛАЛ ЭРДОГАН 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАЛАНТА ЛИТЕРАТУРНОГО 

ТВОРЧЕСТВА ВО ВРЕМЯ  ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ  УЧЕНИКОВ   В 

НАЧАЛЬНЫХ  ШКОЛАХ 

         В статье упоминаются возможности музыкального обучения в эстетическом 

воспитании учащихся начальных школ и раскрытия художественного творчества. 

Практика и наблюдение показывают, что музыкальные уроки имеют большой 

потенциал в формировании и развитии художественного творчества учеников 

начальной школы в школе. Таким образом, музыкальные композиции влияют на 

эстетические перспективы, мораль, волю школьников и направляют их на 

активную жизненную позицию. 

          Ключевые слова:художественно-творческие способности, музыкальное 

обучение, эстетическое воспитание 

    

SUMMARY 

BILAL ERDOGAN 

THE WAYS OF FORMATION  LITERARY CREATIVITY  

TALENT IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS WHILE TEACHING THEM 

MUSIC  

        The article mentions the possibilities of musical training in the aesthetic education 

of primary school students and the disclosure of artistic creativity. Practice and 
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observation suggests that music lessons have a great potential in shaping and developing 

the artistic creativity of primary school pupils at school. Thus, musical compositions 

influence the aesthetic outlook, spirituality, will of schoolchildren, and direct it to an 

active life position. 

         Key words: the ability of literary creativity, musical training, aesthetic education. 
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“ETNOS” ANLAYIġININ PEDAQOJĠ ƏDƏBĠYYATDA NƏZƏRĠ TƏHLĠLĠ 

BARƏDƏ 
 

Müasir qloballaĢan dünyada etnik problemlərə marağın artması “etnos”, “etnik 

birlik”, “etnik proseslər” kimi  anlayıĢlara etnopedaqoji cəhətdən da yanaĢılmasını tə-

ləb edir. Bu məqsədlə, məqalədə “etnos” və “etnik birlik” anlayıĢları haqqında məlu-

mat verilmiĢ, müxtəlif alimlərin bu anlayıĢlara verdiyi təriflər pedaqoji baxımdan təhlil 

edilmiĢdir.  

Eyni zamanda etnosun əlamətlərindən bəhs olunmuĢ, onun tarixən formalaĢması, 

ümumi dil və mədəniyyətə malik olması haqqında ətraflı məlumat verilmiĢdir. 

Məqalədə, həmçinin etnik mənsubiyyət, etnik müəyyənlik barədə məsələlər geniĢ Ģəkildə 

izah olunmuĢ, milli özünüdərkin də etnosun əsas xüsusiyyəti olması xüsusi olaraq qeyd 

edilmiĢ, hər hansı bir xalqın qorunub saxlanmasında etnik Ģüurun, etnik özünüdərkin 

əhəmiyyətindən bəhs olunmuĢdur. Etnosun tarixinin, onun spesifik xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsinin etnopedaqogikada bir sıra  problemlərin həllinin zəruri Ģərti olduğu 

diqqətə çatdırılmıĢdır.  

Açar sözlər: Etnos, etnik birlik, etnopedaqogika, etnik tərbiyə, etnik mədəniyyət, 

etnik Ģüur, milli özünüdərk. 
 

Etnopedaqogika yeni elm sahəsi olmasına baxmayaraq çox sürətlə inkişaf edir. 

Bildiyimiz kimi, ―etnopedaqogika‖ termini iki sözün birləşməsindən yaranıb: ―etno‖ və 

―pedaqogika‖. Bu terminin ikinci hissəsi olan ―pedaqogika‖ insanın təlim-tərbiyə məsə-

lələri ilə, onun mənəvi dünyasının, hisslərinin, bacarıqlarının tərbiyə və inkişaf etdiril-

məsi ilə məşğul olan bir elmdir. Yunanca ―ethnos‖ (etimoloji cəhətdən xalq, qəbilə, in-

san qrupu sözlərinə uyğundur) sözündən götürülən ―etno‖ isə bu elmin ümumi pe-

daqogikadan ayrılaraq müstəqil bir elm kimi formalaşmasına səbəb olan əsas hissəsidir.  

 Etnos təkcə etnopedaqogikanın deyil, bir çox elmlərin tədqiqat obyektidir. Buna 

səbəb bütün dünyada hörümçək toruna bənzər qurulmuş sferada mədəniyyətlərin 

inteqrasiyasının sürətlənməsi və bu şərtlərdə etnik problemlərin yeni istiqamət almasıdır. 

Müxtəlif elmlər – etnologiya, etnoqrafiya, sosiologiya, sosial psixologiya, etnopsixolo-

giya, mədəniyyətşünaslıq, antropologiya, diyarşünaslıq cəmiyyətin iqtisadi fəaliyyətinin 

təşkilində etnosun xüsusiyyətlərinin, milli mədəniyyətin öyrənilməsi və inkişaf etdiril-

məsi, milli özünüdərk şüurunun formalaşdırılması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir. 

 Etnik problemlər haqqında sistemli biliklərin işlənib hazırlanmasına təxminən XX 

əsrin ikinci yarısından başlanılmış, sonra isə toplanmış faktiki materiallar, müşahidələr, 

şərhlər, yeni biliklərin, məlumatların, nəzəriyyələrin işlənməsi ehtiyacını yaratmışdır. 

 ―Etnos‖ termini ilk dəfə XX əsrin əvvəlində yaranmışdır. Həmin dövrlərdə elmi 

ədəbiyyatda etnosla yanaşı etnik birlik ifadəsinə də tez- tez rast gəlinirdi. Rusiya 
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elmində ―etnos‖ termini ilk dəfə S.M.Şirokoqorov (1887-1939) tərəfindən işlənmişdir. 

Etnos və etnik birliklərlə bağlı ilkin nəzəri biliklər isə avstriyalı alim E.Fransis (―Etnos 

və demos‖ adlı məqalələr məcmuəsində) və cenevrəli professor Aldo Damin (―Etnik 

birliyin müəyyən edilməsi‖ əsərində) tərəfindən sistemləşdirilmişdir.  

 Etnik birliklərlə bağlı etnologiya elmində də araşdırmalar aparılmış, fikirlər söy-

lənmişdir. L.N. Qumilyova görə etnologiya yeni yaranmış bir elmdir və onun mövzusu, 

etnik birliklərin davranışıdır. Mövzunun izahında isə bir elm kimi etnologiyanı etnik bir-

liklərin mənşəyi və funksiyaları, özlərini qavramağı (etnik şüur), mədəniyyətlərinin 

yaranması və inkişaf etməsi  maraqlandırır. L.N.Qumilyova görə, «etnos – xüsusi daxili 

quruluşa və orijinal davranış stereotipinə malik olub, özünü digər analoji kollektivlərə 

qarşı qoyan («biz» və «özgələr») bu və ya digər insan kollektividir» ( 4, 285).  

Etnoqrafiya üzrə tanınmış alim – etnoqraf S.A.Tokaryev 1964 – cü ildə ―Etnik bir-

liklər problemi‖ adlı əsər yazmışdır. S.A.Tokaryev etnik birlik anlayışına tərif verərək 

yazır: «Etnik birlik – insanların elə birliyidir ki, o, soykökü, dil, ərazi, dövlət mənsubiy-

yəti, iqtisadi əlaqələr, mədəniyyət və din birliyi kimi sosial əlaqələrdən biri və ya bir 

neçəsinə əsaslanmış olsun» (7, 12). 

Fikrimizcə, təkcə bir əlamətə görə insanların etnik birlik təşkil edəcəkləri iddiası 

bir az qeyri-ciddi səslənir. 

 Yuxarıda verilən təriflərdən də göründüyü kimi, onların fikrincə, etnosun ən vacib 

xüsusiyyəti onun özünəməxsus mədəniyyətinin (həmçinin dilinin) olmasıdır. Bir xalqın 

mədəniyyəti həmin xalqa mənsub olan insanların ümumi davranış xüsusiyyətləri və 

psixoloji quruluşu ilə (tarixi, fərdi və mənəvi xüsusiyyətləri, dünyagörüşü, inancları, 

sosial-mədəni və bioloji faktorların birliyi ilə) müəyyən olunur. Bir etnosun özünü 

təsdiqi üçün əsas vasitə onun mədəniyyəti və dilidir. Və tarixən formalaşaraq müəyyən 

bir ərazidə yaşayan, spesifik mədəni və dil birliyinə malik olan insan qrupları etnos adı 

altında birləşdirilməlidir.  

 Bu haqda N.A.Berdyayevin də  fikri maraqlıdır. O, qeyd edir ki  insanların ən çox 

təsirə məruz qaldığı sahə mədəniyyətdir; mədəniyyət ―xalqın ruhudur‖. Bir xalqın 

mədəniyyəti onun psixoloji ukladının əsasını təşkil edir.  

 Fikrimizcə, etnos haqqında sistemli, ciddi elmi araşdırmalara XX əsrin birinci ya-

rısından başlanılmış, həmin yüzilliyin ikinci yarısında isə bu iş daha da sürətlənmişdir. 

Həmçinin, P.D.Pavlenik yazır: ―Etnos, "tarixən müəyyən bir ərazidə qurulmuş, ümumi 

xüsusiyyətlərə, mədəniyyətə (dil də daxil olmaqla) və psixoloji quruluşa sahib olan və 

bununla yanaşı, digər oxşar varlıqlardan fərqlənən bir qrup insandır" (8, 461). 

Bir qisim tədqiqatçılar ―xalq‖ və ―etnos‖ anlayışlarını qarşılaşdıraraq təhlil etməyə 

çalışmış və ―etnos‖ anlayışının işlənməsinin daha məqsədəuyğun olması fikrini irəli 

sürmüşlər. 

 Y.V.Bromley 1973-cü ildə yazdığı ―Etnos və etnoqrafiya‖ əsərində qeyd edir ki, 

etnik birlik dedikdə, bütün etnik ierarxiya – etnoqrafik qrupdan tutmuş etnolinqvistik 

birliklərə qədər hər şey başa düşülməlidir. Etnos dedikdə isə, elə etnik özək başa düşülür 

ki, sadə danışıq dilində ona xalq deyilir; daha doğrusu, bu ifadə altında tayfa, xalq, 

milliyyət başa düşülür (5, 45). Bu əsasla deyə bilərik ki, Y.V.Bromleyin fikrincə, ―xalq‖ 

və ―etnos‖ anlayışları eyni məna kəsb edir. 
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Təxminən, həmin dövrlərdə etnik birlikləri tədqiq edən başqa bir alim – N.N.Çe-

boksarov etnik birliyə belə bir tərif verir: «etnik birlik dedikdə təkcə xalqlar və etnoslar 

deyil, həm də bu xalqların hissələrini təşkil edən kiçik qruplar, ümumi mədəni və dil 

xüsusiyyətlərinə malik olan qohum xalqlar başa düşülməlidir» (1, 25). 

―Xalqların sayının dinamikası‖ adlı əsərin müəllifi V.İ.Kozlov isə etnik birliklər 

haqqında belə demişdir: ―Xalq və ya etnik birlik – müəyyən ərazidə insanların artıq ma-

lik olduqları və ya müxtəlif əlaqələrin (təsərrüfat, mədəni və s.) inkişafı nəticəsində əldə 

etdikləri dil birliyi, mədəniyyət və məişətdə olan eyniliklər və psixi xüsusiyyətlərinin 

ümumiliyi əsasında yaranan  sosial orqanizmdir‖. Tərifdən də göründüyü kimi, 

V.İ.Kozlov da müasirlərinin bir çoxu kimi ―xalq‖ və ―etnik birlik‖ anlayışlarının mahiy-

yətinin eyni olduğu fikrindədir. 

 V.İ.Kozlov, etnik özünüdərketməni, dili, ərazini, mədəni xüsusiyyətləri, sosial-əra-

zi baxımdan təşkilin müəyyən formasına malik olma və ya bu cür təşkil olunmağa səy 

göstərməni etnik birliklərin əsas əlamətləri olduğunu qeyd etmişdir. 

 Pedaqoji ədəbiyyatda, həmçinin, etnik birliklərin tipləri haqqında danışılmış, lakin 

onları tam sistem halında işləyən olmamışdır. Professor İ.İ Əliyev ―Azərbaycan etnope-

daqogikası‖ adlı kitabında, ―xarici ədəbiyyatlarda etnik birliklərin iki tipinin fərqləndi-

rildiyini qeyd edir: 

a) sinifli cəmiyyətə qədərki dövr üçün xarakterik olan tip – tayfa;  

b) inkişaf etmiş cəmiyyət üçün xarakterik olan tip – millət‖ (1.26). 

Son dövrün ədəbiyyatında isə tayfa, xalq və millət olaraq üç tipin müəyyənləşdirildiyi 

qeyd olunur. 

  Göründüyü kimi, etnik birliklər haqqında bir çox alimlər müxtəlif fikirlər söyləmiş 

və ―etnos‖, ―etnik birlik‖ anlayışlarını izah etməyə çalışmışlar. Bu yanaşmalardan 

Y.V.Bromleyin və L.N.Qumilyovun fikirləri öz fərqliliyi ilə seçilir:  

- Etnik birliklər tarixən qurulmuş insan qruplarıdır (6, 31);  

- Etnik birliklər bioloji populyasiyadır (4, 56).  

 Fikrimizcə, bu fikirlərin hər ikisi doğrudur. Yəni, etnos tarixən formalaşmış və 

oxşar bioloji struktura malik insan qrupudur. Ancaq düşünürük ki, insanların eyni tarixi 

dövrdə yaşaması və oxşar bioloji quruluşa malik olmaları etnosun yaranması üçün 

kifayət deyil. Bu, sadəcə etnosun quruluş elementlərindəndir. Çünki etnos bir qrup insan 

toplusudur və insanlar arasında ünsiyyət olmadan mədəniyyət formalaşa biməz. Bu isə 

deməyə əsas verir ki, etnosun yaranması üçün ərazi birliyi, bioloji faktorların ümumiliyi 

ilə yanaşı mədəniyyət və dil birliyinin də olması əsas şərtlərdəndir.  

 Fikrimizi əsaslanmdırmaq üçün müxtəlif ədəbiyyatlarda etnosla bağlı verilmiş tə-

riflərə nəzər yetirək: 

- Etnos- ümumi mənşəyə görə müəyyənləşdirilmiş bir qrup insandır; 

- Etnos- ümumi bir dil əsasında formalaşmış mədəniyyət məhsuludur; 

- Etnos-bir-birinə bənzər bir qrup insandır; 

- Etnos- müəyyən formalaşmaya əsaslanaraq insanların ümumiləşdirilməsinin şərti 

təsnifidir; 

- Etnos-təbiətin məhsuludur; 

- Etnos- sosial kateqoriyadır və s. 

- Etnos – yenə də Qumilyova görə, biosfer və sosiosfer biliklərin əsasını təşkil edir.  
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- Etnos öz tarixinə malik olan və bu səbəbdən özünün inkişaf qanunlarına malik bir 

fenomendir. 

- Etnos – sosial qruplaşmanın təbii-tarixi inkişaf nəticəsində insanların iradəsindən asılı 

olmayaraq meydana çıxmış xüsusi növüdür. 

- Etnos – sözün dar mənasında, nisbətən sabit xüsusiyyətləri olan mədəniyyət və 

psixikaya malik, habelə öz vəhdətini insanların başqa qruplarından fərqləndirən, bir 

dildə danışan insanların tarixən yaranmış məcmusudur.  

 Azərbaycanda da yuxarıda sadalanan istiqamətdə bir sıra tədqiqatlar aparılmış, 

etnos nədir?; etnik birlik nədir?; etnosun əlamətləri hansılardır? kimi suallara cavab 

axtarılmışdır. Ölkəmizdə bu problemin həllinə keçən əsrin ortalarından başlanılmış, 

lakin məlum səbəblərdən bu sahədə əsaslı şəkildə tədqiqatlar aparmaq mümkün 

olmamışdır. Belə ki, həmin dövrlərdə ruslaşdırma siyasəti aparan komminist rejimi 

xalqımızın milli mənliyindən istifadə etməyə imkan vermirdi. Lakin müstəqillik əldə 

etdikdən sonra bütün sahələrdə gedən yeniliklərlə yanaşı, insanlarda milli mənlik 

şüurunun və hissinin oyanışı, təhsil sisteminin milli konseptdə qurulmasının zəruriliyi 

etnik və etnogenezlə bağlı proseslərə sosial-pedaqoji məsələlərlə bağlı araşdırmaların 

aparılması üçün zəmin yaratdı. Təbii olaraq, psixoloji və pedaqoji sahədə də elmi tədqi-

qatlar aparılmağa başladı, biliklər sistemləşdirildi və beləliklə də milli etnopsixologiya 

və etnopedagogika adlı  elm sahələri yarandı. 

 Doğrudur ki, bəşəriyyətin sosial inkişafı qanedicidir, ancaq etnik qrupların proble-

mi isə göz qabağındadır. Etnik problemlərlə əlaqədar tədqiqatçı-alimlər İ.Ağayev, 

R.Mehdiyev, Ə.Daşdəmirov, V.Abdullayev, S.Xəlilov, M.Şükürov, Ə.Tağıyev, V.Hə-

biboğlu, N.Cəfərov, H.Orucov, İ.Cəfərzadə, V.Arzumanlı və başqaları hərtərəfli elmi 

araşdırmalar aparmış və bu problemin həll edilməsi məsələləri ilə bağlı öz fikirlərini 

çatdırmışlar. 

 Məsələn, N.Cəfərov Azərbaycan xalqının formalaşması məsələrini tədqiq etmiş və 

yazmışdır: «Azərbaycanlılar bir xalq (super etnos!) olaraq dünyanın sosial-siyasi baxım-

dan kifayət qədər «narahat» bir coğrafiyasında, min ildən artıq davam edən mürəkkəb 

etnik proseslərin nəticəsində formalaşmışdır» (2.5). İ.Ağayev isə ―etnos‖ anlayışını bu 

cür izah edir: «etnos dedikdə, ərazicə yayılmaqlarından asılı olmayaraq eyni etnik 

mənsubiyyətli insanların birliyi nəzərdə tutulur» (1.27). 

Azərbaycan etnopedaqogika elminin inkişafında xüsusi xidmətləri olan İ.İ.Əliyev 

etnik birlik və etnos anlayışlarını ətraflı izah etmiş və aşağıdakı tərifləri vermişdir: 

‖Etnik birlik insanların tayfa, qəbilə, xalq, millət şəklində meydana çıxan sabit sosial 

qruplarının tarixən formalaşmış növüdür‖ (1.27). ―Dil, mədəniyyət, adət-ənənə, psixoloji 

uklad baxımından ümumi xüsusiyyətlərə və ərazi birliyinə malik insanların tarixən 

formalaşmış sabit birlikləri etnos adlandırıla bilər‖ (1.29). 

 Və pedaqoq-alim fikrini davam etdirərək yazır ki, hər bir insan eyni zamanda 

müxtəlif etnosların üzvü ola bilir. Amma insan üçün bəzi etnoslar zəif, bəziləri isə 

möhkəm, stabil olur. Bir etnosun məhv olması ehtimalına etinasız yanaşan insan digər 

bir etnos haqda bu fikri qəbul etmək istəmir. İrrasional məqsədlərin rasionallaşması və 

nəticədə «bolluq», «xeyirxahlıq», «gözəllik», «həqiqət» kimi kateqoriyaların təsiri ilə 

həmin etnosun xarakterik xüsusiyyətləri, keyfiyyətləri formalaşmağa başlayır. Hər bir 
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etnos bu xüsusiyyətlərinə müvafiq olaraq nəyin yaxşı, nəyin pis, nəyin ədalətli və ya  

ədalətsiz olduğunu müəyyən edir. Onlarsız etnos mövcud ola bilməz. 

 Fikrimizcə, yuxarıdakı təriflərin hər biri  ―etnos nədir?‖ sualını şərh etməyə əsas 

verir. Bilirik ki, hər bir etnos, milli mədəniyyətində özünü göstərən, milli xarakterini və 

ya psixoloji ukladını meydana gətirən spesifik xüsusiyyətlərə malikdir.  Etnopsixoloqlar, 

etnosu mədəniyyətin təkrar istehsalını təmin edən mədəni ənənə və normaların maddi 

daşıyıcısı hesab edir, insanların işlərinin təbiətində və ənənələrində, xüsusilə həyatların-

da, ailə münasibətlərində və digər insanlarla əlaqələrində yaxşı və pis, gözəl və çirkin və 

s. kimi xüsusiyyətləri fərqləndirirlər. Nəzərdə saxlanmalıdır ki, etnik xüsusiyyətlər gün-

dəlik şüur səviyyəsində baş verir. Məsələn, almanlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilən 

dəqiqlik İspan xalqları üçün bir o qədər də əhəmiyyətli deyil, hətta Latın Amerikası 

xalqları üçün tamamilə əhəmiyyətsizdir. 

 Hamıya məlumdur ki, insanlar təkcə təbii varlıq deyil, həm də sosial bir varlıqdır. 

Və onlar sosial varlıq kimi etnik xarakterli amillər vasitəsi ilə özlərini təkrarlayır və yeni 

nəslə dil, mədəniyyət və milli - əxlaqi dəyərləri  ötürürlər. Etnik birliklərin tarixi 

inkişafının izolyasiyası və orijinallığı xalqlar arasında fərqliliklər yaradır.  

 Bu fərqliliklərə baxmayaraq, etnik birliklər aralarında qarşılıqlı təsir olmadan, bir 

– birindən tamamilə təcrid olunmuş şəkildə inkişaf edə bilməz. Etnik birliklər xarici 

mədəniyyət elementlərini qəbul edir, digər etnik qrupların ənənələrini mənimsəyirlər. 

Eləcə də, özlərinin malik olduqlarını başqaları ilə paylaşırlar. Bu cür inteqrasiya 

nəticəsində onlar yeni ənənələr qazanır və bu da istər – istəməz onların ümumi 

psixologiyasına, tərbiyə sisteminə və mədəniyyətinə təsir göstərir. 

Nəzərə alsaq ki, etnoslardan kənarda heç bir insan tək yaşaya bilməz, hər bir insan 

öz müəyyənliyini aid etdiyi, dərk etdiyi etnosa bağlıdır, onda bəşəriyyətin inkişafını 

yalnız elmi – texniki, iqtisadi tərəqqiyə bağlaya bilmərik. Bunların ən başında milli 

mədəniyyət dayanır desək, heç də səhv etmiş olmarıq.  Heç bir milli mədəniyyət isə 

etnik şüur olmadan inkişaf edə bilməz. Etnik şüur (etnik şəxsiyyət, etnik "mənsubiyyət") 

isə hər kəsin qarşısında bir sual qoyur: "Mən kiməm?".  

Bir insanın etnik və ya milli mənsubiyyəti, əsas olaraq, onun ana dili və mədəniy-

yəti ilə müəyyən edilir. Nəzərdə saxlanmalıdır ki, etnik xüsusiyyətləri fərd deyil, əsrlər 

boyunca yaranan təbii coğrafi mühitin, iqtisadi, sosial, dini və digər bir etnik qrupun 

yaşadığı digər şərtlərin təsiri altında yaranmış, əsrlər boyu, minilliklər ərzində meydana 

gəlmiş çoxlu qruplar xarakterizə edir. İqtisadi və tarixi inkişaf, coğrafi mühit, ərazi, 

mədəniyyət və dil insanların psixologiyasını müəyyənləşdirən etnogenetik amillərdir.  

 Ayrı-ayrı insanlarda etnik təzahürlər müxtəlif olur. Bəzi insanlar etnik mənsubiy-

yətlərini itirir, bəziləri marginallaşır, digərləri isə mədəniyyətlərarası münasibətlər 

zəminində sabit şəxsiyyətlərini itirmədən öz həyatlarını bilik və xarici mədəniyyət 

anlayışı ilə zənginləşdirirlər. Fikrimizcə, bu milli özünüdərklə bağlı olan bir prosesdir. 

Təsadüfi deyil ki, ―etnos‖ anlayışının bərpasının təşəbbüskarlarından biri olan R.J.Kuş-

ner etnik ümumiliyin əsas əlamətlərinin təhlilinə diqqət yetirir, etnik özünüdərkin 

etnosun ən əhəmiyyətli sahəsi olmasını bildirirdi (3, 15). 

Milli özünüdərk, insanın müxtəlif xalqların fikirlərini, münasibətlərini, stereotiplərini 

qiymətləndirərək öz xalqının və digər xalqların maddi və mənəvi dəyərlərinə olan möv-
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qeyini müəyyən etməsidir. Milli özünüdərk milli mədəniyyətin inkişafına, hətta oyanış-

ına səbəb olur. 

İ.İ.Əliyev etnik mənsubiyyət, milli özünüdərk məsələlərini ətraflı şərh etmişdir. O, 

etnik müəyyənliyin quruluş etibarilə iki tərkib hissədən ibarət olduğunu qeyd edir:  

a) koqnitiv müəyyənlik (aid olduğu qrupun etnik əlamətlərini – dilini, adətlərini, dinini, 

xalq incəsənətini bilib, özünün də həmin qrupa aid olduğunu aydın dərk etmək);  

b) affektiv müəyyənlik (etnik qrupa mənsubluq hissi, onun keyfiyyətlərini qiymətləndir-

mək, onun üzvü olmağa münasibət) (1, 32). 

Milli özünüdərk etnopedaqoji mədəniyyətin əsasını təşkil edir. Milli özünüdərk 

xalqın yaddaşının və milli münasibətlər təcrübəsinin kristallaşmasıdır. «Etnik özünü-

dərk» anlayışı, hər şeydən əvvəl, böyüyən nəslin sosiallaşmasının uyğunlaşma aspektlə-

rini əks etdirir. Bu halda sosiallaşmanın dominant faktoru kimi etnos, o cümlədən, onun 

dili, mentaliteti, şəxsiyyət və tərbiyənin etnik konsepsiyaları çıxış edir. 

Xalqın maddi və mənəvi həyatı və mədəniyyətinin sabit xüsusiyyətləri, özünəməx-

susluğu, xarakteri, adət - ənənələri tarixi inkişaf nəticəsində formalaşmışdır. Bu səbəb-

dən xalqın tarixinin öyrənilməsi və insanların onun mədəniyyətini, adət-ənənələrini mə-

nimsəməsi onların şüurlu şəkildə  eyni etnik birliyə mənsub olduqlarını başa düşməsinə 

səbəb olur. Şəxsiyyət öz milli mənsubiyyətini dərk etmək əsasında milli dəyərlər haq-

qında, milli özünüdərkin digər aspektləri haqda fikirləşməyə başlayır. Deməli, milli 

özünüdərkin əsası öz milli mənsubiyyətini dərk etməkdir. Bunu isə aşağıdakı kimi təsvir 

edə bilərik: 

1. Təbii və bioloji xüsusiyyətlərə dair fikirlər, xalqın mütəfəkkirlərinin görüşləri; 

2. Xalqın özünəməxsus xüsusiyyətləri, folkloru, adət-ənənələri, inancları, zövqləri, 

xarakter xüsusiyyətləri, təbiətə münasibəti, duyğuların ifadəsi, və s. 

3. Xalqın iqtisadi-siyasi durumu, digər millətlərlə olan münasibətlərinin qiymətləndiril-

məsi və onun sosial quruluşu. 

Beləliklə, yuxarıda deyilən bütün fikirləri nəzərə alaraq belə bir nəticəyə gəlmək 

olar ki, etnos – tarixən formalaşmış, ümumi dil, mədəniyyət və psixoloji quruluşa malik, 

etnik özünüdərk əsasında sosiallaşmış sabit insan birlikləridir. Fikrimizcə, dil və mədə-

niyyət birliyi, ərazi birliyi kimi etnik dərketmə, etnik şüur da etnosun xüsusiyyətlərinə 

aid edilməlidir. Çünki etnosun yaranması üçün mədəniyyət və dil nə qədər önəmlidirsə, 

xalqın qorunub saxlanması və inkişafı üçün etnik özünüdərk, həmçinin etnik tərbiyə də 

də bir o qədər əhəmiyyətlidir. Hər bir etnos, hər bir xalq mədəniyyəti vasitəsilə özünü 

yaşadır və bununla da mədəni müstəqilliyini təsdiq edir. Xalqın dili, adət-ənənələri və 

ümumiyyətlə, bütövlükdə mədəniyyətinin xüsusi olaraq araşdırılması, milli özünüdərkə 

imkan verir. Hər bir etnosun özünəməxsus xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi etnopedaqoji 

problemlərin həll edilməsi üçün zəruri şərtlərdəndir. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙТАН МАМЕДОВА 

О ТЕОРЕТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ПОНЯТИЯ «ЭТНОС»  В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

В современном мире глобализации рост интереса к «этносу», «этническому 

единству», «этническим процессам» требует этнопедагогического подхода к 

понятиям. При этом в статье проанализированы данные об «этносе» и 

«этническом единстве», а также определения разных ученых. 

Одновременно с этим были рассмотрены симптомы, и его исторически 

формирующийся, общий язык и культура определены с каждой стороны. 

В статье также широко объясняются этническая обработка, этническое 

определение, национальное самопонимание было отмечено в качестве основной 

характеристики этноса, рассматривалось важность этнического самопонимания, 

этнического мышления для защиты людей. Изучение истории этноса и ее 

особенностей в этнопедагогике затопляет кумполярные условия, решая некоторые 

проблемы. 

Ключевые слова: этнос, этническое единство, этнопедагогика, этническое 

воспитание, этническая культура, этническое самосознание, национальное 

самопонимание. 
 

 SUMMARY 

AYTAN MAMMADOVA 

ABOUT THEORETICAL ANALYSES OF THE NOTION “ETHNOS” IN 

PEDAGOGICAL LITERATURE 
In modern globalization world, the increasing of interests to ―ethnos‖, ―ethnic 

unity‖, ―ethnic processes‖ demands to approach the notions by ethnopedagogically. By 

this, in the article the information given on ―ethnos‖ and ―ethnic unity‖ and the 

definitions given by different scientists have been analyzed.  

At the same time it has been dealt the symptoms and its historically forming, 

general language and culture are defined each sided. 

In the article, also ethnical processing, ethnic defining have been explained 

largely, national self-understanding had been noted as the main characteristic of ethnos, 

dealt with the importance of ethnic self-understanding, ethnical-thinking on protecting 

people. Learning the history of ethnos and its special characteristics in Ethnopedagogy 

drown the cumpolsary conditions, solving of some problems into consideration. 

Key words: Ethnos, ethnic unity, ethnopedagogy, ethnic education, ethnic culture, 

ethnic consciousness, national self-understanding. 

 

 
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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MÜTALĠƏ MƏDƏNĠYYƏTĠ 

 

Məqalədə mütaliənin əhəmiyyəti, insanlarda mütaliə mədəniyyətini inkiĢaf 

etdirməyin yolları, kitab oxumağın insan sağlamlığına faydası izah olunur. Mütaliə həm 

ayrı-ayrı fərdlərin, həm də bütövlükdə cəmiyyətin həyatının bütün sahələrinə bilavasitə 

təsir edir. Milli sərvət olan kitablar, onu yaradan xalqın milli sərvəti olmaqla yanaĢı 

ümumbəĢəri sərvətdir. Biliyin, elmin vətəni yoxdur. Bir ölkədə yaranmıĢ kitab, bütün 

dünyaya məxsusdur. 

Açar sözlər: mütaliə, kitab mütaliəsi, mütaliə mədəniyyəti, mütaliənin mahiyyəti, 

məqsədi. 

 

Kitabı mənəvi zənginliyin və elmlərə yiyələnməyin mühüm açarı hesab edən 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev daima gəncləri və ətrafındakı insanları mütaliə 

etməyə, kitabla həmsöhbət olmağa dəvət etmiş, həyatda kamil insan kimi yetişməyin, 

zəngin biliklərə yiyələnməyin yeganə yolunun mütaliədən keçdiyini söyləmişdir. 

Mütaliə mədəniyyəti şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin bir komponentidir. 

Mütaliə ―kitaba sevgi‖, ‖oxuya maraq‖, ‖oxuduğunu qavramaq və anlamaq‖, ‖yaradıcı 

oxu‖ kimi anlayışları özündə birləşdirir. Mədəniyyət – oxuduğun kitabların sayı deyil, 

anladığın kitabların sayıdır. Mütaliə mədəniyyəti kitaba məhəbbətdir; sətirlərarası 

fikirləri qavrayaraq oxumaqdır; elmi-kütləvi kitablarla, ilk mənbələrlə, sorğu, məlumat 

kitabları ilə işləməyi, biblioqrafiyadan istifadə etməyi bacarmaqdır; kitaba qayğılı 

münasibətdir; kitabla müstəqil işləməyə yoldur; oxuduğunu sistemə sala bilmək, 

konspekt yazmağı bacarmaq, əsas ideyanı mənimsəmək, hikmətli, ifadəli və obrazlı 

sözləri seçib toplaya bilməkdir, kitabdakı ideyalara, obrazların hərəkətinə qiymət 

verməyi bacarmaqdır (5,s.11). 

Kitab və mütaliənin təbliği – hər bir kitabxana fəaliyyətinin əsas istiqamətidir. 

Kitab və mütaliənin təbliği üzrə proqram əhalinin bütün kateqoriyalarının kitabxanalara 

cəlb edilməsi ilə həyata keçirilir, lakin əsas diqqət uşaq, yeniyetmə və gənclərin 

mütaliəsinə yönəldilir. Uşaq və yeniyetmələrin mütaliə xarakteri isə hər gün dəyişir. 

Uşaqlar üçün kitabı müstəqil seçmək heç də həmişə asan olmur, yeni başlayan oxucu 

çox vaxt özü də nə istədiyini, nə oxuyacağını bilmir. Əgər söhbət məktəb tapşırığından, 

konkret mövzu və ya artıq formalaşmış maraqdan gedirsə problem yaranmır, lakin 

sərbəst oxu zamanı kitab seçimi asan olmur və mütəxəssis köməyinə ehtiyac yaranır. 

Gənc oxucuların sayı get-gedə artmaqdadır. Bu gün Azərbaycan məktəbli və 

tələbələrinin oxuduğu ədəbiyyatın çox hissəsi tədris proqramları ilə bağlıdır. Kitabxana 

xidmətini daha da yaxşılaşdırmaq, kitaba, mütaliəyə marağı artırmaq, gənc nəslin 

dünyagörüşünün formalaşmasında iştirak etmək kitabxanaçıların əsas vəzifələrindən biri 
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olaraq qalmaqdadır. Mütaliə mədəniyyəti şəxsin informasiya mədəniyyətinin tərkib 

hissələrindən biri kimi sosial əhəmiyyətli və digər məqsədlərə nail olmaq üçün 

məqsədyönlü mütaliə üzrə bilik, bacarıq və vərdişlərin məcmusudur. 

Mütaliə mədəniyyəti həmçinin kitabla iş prosesində vərdişlər kompleksidir. Bura 

daxildir: 

• kitabın mövzusunun seçilməsi; 

• mənbələrdə düzgün istiqamətlənmək bacarığı; 

• mütaliədə sistemlilik və ardıcıllıq, konkret kitabın seçilməsi; 

• oxuduğunu mənimsəmək və kitabın məzmununu dərk etmək; 

• əldə edilmiş informasiyanı təcrübədə tətbiq və istifadə etmək, informasiyanı biliyə 

çevirmək; 

• kitaba, dövri və ardı davam edən nəşrlərə qayğı ilə yanaşmaq; 

• kitabla işin düzgün təşkili, gigiyenik qaydalara əməl edilməsi (1,s 7). 

Uşaq və yeniyetmələrin mənəvi, intellektual və estetik inkişafında kitabın və 

mütaliənin rolu danılmazdır. Onlar insanları maarifləndirir, ümumi mədəni səviyyəni 

yüksəldir, dünyagörüşünü genişləndirir, yaradıcı potensialı üzə çıxarır. 

Kitab bəşər övladının ən böyük kəşflərindən biridir. Nəsillərin əldə etdikləri 

biliklər,mənəvi sərvətlər, təcrübələr kitablarda saxlanılır. Kitablar — zamanın dalğaları 

ilə səyahət edən və nəsildən-nəslə öz qiymətli yükünü ehtiyatla aparan fikir gəmiləridir 

(Frensis Bekon). Kitablar yollara bənzəyir. Yollar ölkənin qan damarları olduğu, 

şəhərləri və kəndləri bir-birinə birləşdirdiyi kimi, kitablar da nəsillərin qan damarları  

vəzifəsini yerinə yetirərək onları bir-birilə birləşdirir, ayrı-ayrı zamanlardan söz açır, 

əsrin ictimai-siyasi hadisələrindən, adamların həyat və yaşayış tərzindən, bəşər övladının 

daş alətlərdən kosmik gəmilərə, kibernetik maşınlara qədər nə kimi çətin, keşməkeşli 

yollardan necə keçib gəlməsindən bəhs edir. 

Kitab ilk növbədə milli sərvətdir. Milli sərvət olan kitablar, onu yaradan xalqın 

milli sərvəti olmaqla yanaşı ümumbəşəri sərvətdir. Biliyin, elmin vətəni yoxdur. Bir 

ölkədə yaranmış elm, bütün dünyaya məxsusdur. Mütəfəkkirlərin, yaratmış olduğu elm, 

mədəniyyət tez bir zaman içərisində bütün bəşəriyyətin malına çevrilir (3,s.163). 

Mütaliənin mahiyyətini açarkən məlum olur ki, mütaliə hər hansı bir mətndə 

verilmiş məlumatı əxz etməyə yönəlmiş, psixoloji proses olub, kommunikasiya əlaqə 

fəaliyyətidir. 

Mütaliə həm ayrı-ayrı fərdlərin, həm də bütövlükdə cəmiyyətin həyatının bütün 

sahələrinə bilavasitə təsir edir. Buna görə də mütaliəni bəşəri problem kimi 

qiymətləndirmək lazımdır. İnformasiyalaşmış cəmiyyətin formalaşması və tərəqqisi 

mütaliə prosesinin nəticəsidir. Mütaliə  insan təfəkkürünü zənginləşdirir, düşünmə 

qabiliyyətini artırır. 

Mütaliəyə sövqetmə – intellektual inkişafın mühüm göstəricisi hesab edilir ki, bu 

da gələcəkdə mədəni ünsiyyətə, doğru peşə seçiminə, faydalı işlə məşğul olmağa gətirib 

çıxaracaq. 

Böyüməkdə olan uşaqlara, yeniyetmələrə, gənc nəslin nümayəndələrinə izah 

etmək lazımdır ki, bütün biliklərin və mənəvi dəyərlərin ilkin mənbəyi kitablardır. 

Kitablar hər zaman yanımızdadır, ən sadiq dostlarımızdır. Hər hansı bir məlumat 

öyrənmək istəsək kitablar köməyimizə çatar, bütün suallarımızı cavablandırarlar. Bu gün 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

 

 

 

 

 

266 

informasiyalaşma əsrində kitabın və mütaliənin sosial əhəmiyyəti artan xətlə inkişaf 

edir. Biliklərə olan tələbatın artması kitabın yeni mövcudluq formalarının da meydana 

gəlməsinə, inkişafı və yayılmasına zəmin yaradır. Mütaliə mədəniyyətinin mühüm tərkib 

hissəsi nəşrin mətninin qavranılması, başa düşülməsi və şərhi prosesidir. Qavramanın 

səviyyəsi isə şəxsin oxucu kimi bacarıq və təcrübəsindən asılıdır. 

Mütaliənin məqsədləri müxtəlif ola bilər: 

• təhsil (şəxsi təhsil yolu ilə təcrübənin əldə edilməsi; dərslərə hazırlıq; funksional 

savadlılığın, ümumtəhsil bacarıqlarının formalaşdırılması); 

• informasiya (informasiyanın alınması; yeni biliklərin öyrənilməsi); 

• inkişaf (idraki tələbatın ödənilməsi; yaradıcı fəallığın stimullaşdırılması); 

• sosiallaşma (ədəbi qəhrəmanların təcrübəsinin mənimsənilməsi yolu ilə şəxsiyyətin 

sosial inkişafı); 

• tərbiyəvi-etik (mənəvi meyillərin, xeyir və şər haqqında təsəvvürlərin, cəmiyyətdə 

davranış normalarının formalaşdırılması); 

• estetik (kitabdan sənət əsəri kimi estetik zövq almaq); 

• asudə vaxtın təşkili (1,s.7). 

Çox maraqlı bir fakta da toxunmaq istərdim. Tibb işçilərimiz sağlam həyat tərzi 

üçün haqlı olaraq idmanın əhəmiyyətini vurğulayırlar.  Ancaq araşdırmalar zamanı o da 

məlum olub ki, təkcə idman deyil, ədəbi mütaliə də insan ömrünü uzadır. Bu bəyanatla 3 

min 500 nəfərdən çox oxucu üzərində təcrübə aparmış ABŞ-ın Yale Universitetinin 

alimləri çıxış ediblər. Tədqiqatçılar bildiriblər ki, ömrü uzatmaq üçün gündə, heç 

olmasa, yarım saat sevimli ədəbiyyatın mütaliəsinə vaxt ayırmaq lazımdır. Qeyd edilir 

ki, kitab sevərlər mütaliə sevgisi hesabına ömürlərini ən azı iki il uzadırlar. Yəni mütaliə 

mədəniyyətimizin inkişaf etdirilməsi hər baxımdan bizə fayda verdiyi kimi, sağlamlığa 

da xeyirlidir. 

Son zamanlar gənclərin sosial şəbəkələrə aludəçiliyi daha da artıb. Bəzi gənc-

lərimiz sosial şəbəkələrin yaratdığı imkanlardan istifadə edərək. Vətənimizi tanıtmaq, 

oxuduqları kitablar, keçdikləri dərslər ətrafında diskussiyalar aparmaq əvəzinə, 

əhəmiyyətsiz işlərlə məşğuldurlar. Hətta yol keçərkən əlindəki telefona başı qarışdığı 

üçün, az qala, maşın altında qalmaq təhlükəsi ilə üzləşən bir çox gənc nəinki mütaliədən, 

yəqin ki, ailə üzvləri ilə ünsiyyətdən də uzaqlaşır. Bu gün müsbət xüsusiyyətləri ilə 

yanaşı, həm də, necə deyərlər, çirklənmiş xəbər mənbəyi sayılan sosial şəbəkələr, 

xüsusilə gənclərimizin informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu kor-koranə bağlılıq mütaliə 

etmək, kitab oxumaq kimi daha dəyərli mənbələrdən məlumat almaq istəyini xeyli 

azaldıb. Gənclərimizin intellektual təbəqəsi isə məlumatları daha çox elektron 

informasiya vasitələrindən almağa üstünlük verir, hətta bədii və elmi ədəbiyyatı da 

kompüter vasitəsilə oxuyurlar. Təbii ki, elektron məlumat mənbələrinin çoxalmasını 

qınaq obyektinə çevirmək fikrindən uzağam. Çünki bu, zamanın tələbidir. Lakin bu da 

bir faktdır ki, məlumat mənbələrinin çoxalması insanlarımızın fəaliyyətini və düşüncə 

imkanlarını fərqli məcrada bölüb, beyinlərin daha çox yüklənməsinə və yorulmasına 

gətirib çıxarıb. Onsuz da informasiya yükünün çox olduğu bu dövrdə, üstəlik, kitabların 

da kompüterdən oxunması, əslində, sağlamlıq nöqteyi-nəzərdən zərərlidir. Halbuki nəfis 

tərtibatla çap olunmuş çox dəyərli kitablar var ki, onları oxuyanda həm ardıcıllıq 

qorunur, həm də bu, insana xüsusi zövq verir. 
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Gənclərimizi mütaliədən ayıran səbəblərdən biri də milli mentalitetimizə uyğun 

olmayan xarici serialların və bəzi filmlərin izlənilməsidir. Bu, gənclərimizin elmə, oxu-

mağa həvəsini azaltmaqla yanaşı, yersiz əyləncələrə, səmərəsiz həyat tərzi keçirmələrinə 

maraq oyadır. Gənclərimiz bir şeyi anlamağa çalışmalıdırlar ki, onların taleyini heç də 

həmin seriallar, filmlər müəyyənləşdirməyəcək. Onların gələcəyinə yalnız yaxşı kadr 

kimi yetişmək üçün mütaliə etmək faydalı ola bilər. A.Eynşteyn deyirdi: ‖Bir insanın 

fikirləri kitabın köməyi ilə milyonlarla insana çatdırıla bilər‖. Ş.Monteskyo kitabı 

keçmişi öyrənməyin əsas amili kimi qiymətləndirək deyirdi: ‖Keçmiş həyatını heç vaxt 

geri qaytara bilməzsən, amma bir kitabın köməyi ilə dünyanın ən böyük alimlərinin 

ömür boyu əldə etdikləri təcrübəni qazana bilərsən‖ (4,s.6). 

Görkəmli alim S.Smayls cəmiyyət tarixini öyrənmək üçün həmin cəmiyyətdə 

yaranan kitabların öyrənilməsini tövsiyə edərək yazırdı: ‖Bir cəmiyyətin mədəniyyətini, 

incəsənətini və fəlsəfəsini öyrənmək üçün o cəmiyyətin kitablarını oxuyub 

öyrənməliyik‖. Böyük filosof Sokratın təbirincə ―Kitab mütaliəsi bir cəmiyyətin 

gündəlik vərdişinə çevrilsə, həmin cəmiyyət xoşbəxt olar‖. 

A.V.Lunaçevskinin sözləri ilə desək: Savadlı adam mütaliə etmirsə təkrar 

savadsızlığa məhkumdur, İnsan gərək bütün ömrü boyu maariflənsin. 

Böyük rus mütəfəkkiri, Maksim Qorki demişdir: Kitablar özünüzə və başqalarına 

hörmət etməyi öyrədəcək, ürəyi və ağlı, dünya və insanlıq sevgisiylə dolduracaq. 

Biz özümüzün və vətənimizin gələcəyi naminə oxumalı, öyrənməli, yenilikləri 

mənimsəməli, mütaliə mədəniyyətimizi inkişaf etdirməliyik. Dahilər yurdunun böyük 

alimlər, yazıçılar, tədqiqatçılar, siyasətçilər, sərkərdələr şəcərəsinin davamı mütləq 

olmalıdır. Bu isə yalnız elm və təhsillə mümkündür. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭМЕЛЯ СУЛЕЙМАНОВА                                                 

КУЛЪТУРА ЧТЕНИИ 

 В статъе изяснятся важность чтении, пути развития культуры чтении у 

людей полезное ваздействие чтении на здоровье человека. Занятие чтенем 

оказывает благоприятное действие на все стороны жизни как отдельных лич, так и 

на человеческое обцества в целом. 

 Книга, являясь национальным достояыием народа, создав цее еѐ, также 

является обцечеловеческим достоянем. Книга созданная в одной стане 

принадлежит всему миру. 
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          Ключевые слова: чтение, чтение книг, культура чтения, сущность чтении, 

цель чтегнии. 
  

SUMMARY 

EMELYA SULEYMANOVA 

READING CULTURE 

 In the article the importance of reading, the ways to improve the reading culture 

in people, the benefits of reading books to human health are explained. It has a direct 

impact on all aspects of the lives of  separate individuals, as well as of the society as a 

whole. The book is primarily national wealth. National-wealth books are the wealth of 

the people who create it, but also the universal wealth. Knowledge, science has no 

homeland. Science in a country belongs to the whole world. 

 Keywords: reading, book reading, reading culture, reading purpose, essence 
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H.CAVĠD YARADICILIĞINDA MĠLLĠ-MƏNƏVĠ ĠDEYALARIN ĠNSAN 

ġƏXSĠYYƏTĠNĠN ĠNKĠġAFINA TƏSĠRĠ MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

  Bu məqalədə H.Cavid yaradıcılığında milli-mənəvi ideyaların insan Ģəxsiyyətinin 

inkiĢafına təsiri məsələləri araĢdırılmıĢdır. ġəxsiyyətin dəyərləndirilməsi və milli-mənəvi 

dəyərlərin Ģəxsiyyətə təsiri ailə-məiĢət mövzusunda qələmə aldığı bir çox əsərlərində öz 

əksini tapmıĢdir. Cavid milli-mənəvi dəyərlərimizi kapital dünyasının təsirlərindən 

qorumağin  yollarını axtarırdı. 

Açar sözlər: Ģəxsiyyət, insan, cəmiyyət, milli-mənəvi dəyər, əxlaq, fikir, pedaqoji, 

inkiĢaf. 
 

Hüseyn Cavid klassik Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı ənənələrini inkişaf 

etdirən sənətkarlardandır. O, XX əsr Azərbaycan mütərəqqi romantizminin banilərindən 

biri olmuşdur. Hüseyn Cavid sənəti janr və forma cəhətdən zəngindir. O, lirik şerlərin, 

lirik-epik, epik poemaların, Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum faciə və dramların 

müəllifidir. H.Cavidin yaradıcılığında insan və əxlaq,sülh və müharibə ,cəmiyyət və 

şəxsiyyət , humanizm, inam və əqidə,gözəllik və eybəcərlik, ülvilik və faciəvilik, 

tarixilik və müasirlik və s. haqqında vahid fəlsəfi konsepsiyası vardır.    

Cavidin söykəndiyi həqiqətin bircə mənası olub: xalqını, millətini azad, xoşbəxt, 

vətənini isə sivil dövlətlərin sırasında görmək! Bu həqiqəti tapmaq və ona qovuşmaq 

yolunda Cavid dövrünün sərt qadağaları, sədləri ilə üzbəüz dayanıb. Onun bədii 

düşüncəsi, yazıları sənət tariximizin əvəzsiz nümunələrindən biridir. Ümummilli lider 

Heydər Əliyev unudulmaz dramaturqun yaradıcılığını çox yüksək dəyərləndirərək 

demişdir: "Hüseyn Cavidi Şərqin Şekspiri adlandırırlar. Ancaq onu bəlkə də Höte ilə 

müqayisə etmək düzgün olardı. Əsərlərindəki fəlsəfi fikirlərinə görə, ola bilsin, Cavid 

Şekspirdən də yüksək səviyyəyə qalxmış adamdır. Xalqımız, tariximiz nə qədər 

yaşayacaqsa, Hüseyn Cavidin irsi də o qədər yaşayacaqdır, yaratdığı əsərlər Azərbaycan 

xalqının milli sərvətidir "(2,s.23).  

H.Cavid milli-mənəvi dəyərlərlərlə müqayisədə , ümumibəşəri dəyərlərə daha çox  

yer versə də,şəxsiyyətin hər hansı bir millətə mənsub olmasından öncə, bir  bəşər övladı 

olaraq   özünü dərk etməyin  vacibliyini   irəli sürürdü (1,s.113). 

Cavid böyük müqəddəslik duyğusundan ayrı salınmış, özgələşmiş, miskinləşmiş, 

müxtəlifləşmiş və bu müxtəlifliklərin qarşıdurmasını yaratmış əski dünyanın əleyhinə 

çıxaraq, şəxsiyyəti öz daxili–mənəvi yüksəlişə, sevgiyə, məhəbbətə və insani 

məhəbbətin gücü ilə əldə edilmiş ümumbəşəri birliyə çağırırdı (1,s.115). 

 H.Cavid həmişə əsərlərini öz şəxsiyyəti kimi qoruyan, hər insanın da yenilməz 

şəxsiyyətini yaşadan  və insanı heyrətə gətirən bir qürura malik idi. 

mailto:nerminen14@gmail.com
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 H.Cavid qeyd edirdi ki, əgər gələcəkdə Vətən övladlarını, ağıllı, bilikli, saf 

mənəviyyatlı, həqiqətpərəst, Vətən  və xalqın  dərdlərinə şərik olan şəxslər kimi görmək 

istəyirsinizsə, ona qarşı laqeyd olmamalı, uşağa daim qayğıkeş  münasibət göstərmək, 

onu mövcud ictimai mühitin zəhərli  təsirlərinə qapılıb, tutduğu düz olmayan yoldan 

çəkindirmək, başa salmaq, tərbiyəsini düzgün istiqamətləndirməyi  gərəkli bilsin. 

―Peyğəmbər‖ və ―Topal Teymur‖ tarixi dramlarının yazılmasının başqa bir səbəbini 

ədəbi ənənə və dramaturqun fərdi yaradıcılıq üslubu ilə ilgələyir. Türk ədəbi mühitinin 

və ədəbiyyatının Hüseyn Cavidə təsirini göstərir, onun ümumi məhəbbət haqqında 

konsepsiyası üzərində dayanır, dünya romantiklərinin tarixi keçmişə münasibətlərini 

aydınlaşdırır. H.Cavidə görə yoldaşlıq, dostluq əsasında fəaliyyət göstərən insanlar 

vəzifəsindən asılı olmayaraq öz şəxsi mənşəyini ümumi mənafedən üstün saymalıdı. 

Birlik, həmrəylik, yoldaşlıq və dostluq kimi nəcib əxlaqi keyfiyyətlərə böyük əhəmiyyət 

verən Cavid bunun rüşeymlərini uşaqlarda, hələ lap kiçik yaşlardan inkişaf etdirməyi 

lazım bilib. Onun vacibliyini  gənclərə başa salırdı. 

 H.Cavidin fikrində idi ki, Azərbaycanın o vaxtını tarixi şəraitində ailə məsələlərini 

pozğunluğun olmasını, ailələrin çoxluğunda mehribançılıq və ünsiyyətin olmamasının 

başlıca səbəbi qadına naqis bir məxluq kimi baxılması, ona kölə münasibət bəsləməsi və 

ailəsinin həqiqi insani münasibətlər deyil, pul, dövlət, mənsəb münasibətləri üzərində 

qurulmalıdır. 

 H.Cavidin əsərləri insan şəxsiyyətinin və cəmiyyətin inkişafına mane olan qara 

qüvvələrə qarşı mübarizə aparmaq üçün oxucunu mədəniyyətə, maarifə, insanpərvərliyə, 

dostluğa, əməkdaşlığa səsləyirdi (2,s.122). 

 Cavid milli- mənəvi dəyərlərimizi kapital dünyasının təsirlərindən qorunmaq, 

qərbin kütləvi mədəniyyətinin şəxsiyyətə, onun inkişafına, cəmiyyətimizə, ailəmizə 

təsiri, onun necə daxil olduğunu və bu proseslərin daha nələrə yol açacağını anlayır və 

bütün bunlara qarşı mübarizə yolları axtarırdı (1,s.103). 

 Cavid bu obrazları yaradaraq ümumiləşdirmə səviyyəsində təqdim etməyə 

çalışmışdır. Qərbin müasir həyatı və  kütləvi mədəniyyətinin ―təsiri altına‖ düşmüş zəif 

iradəli şəxsiyyətdir. Bu haqda  o, ―Uçurum‖ əsərində qeyd etmişdir: 

Yurdumuzu sardıqca, 

Düşgün Paris modası 

Hər kəsə örnək oldu 

Sərsəm Firəng ədası 

 H.Cavid deyirdi ki, hətta ən yüksək inkişaf səviyyəli cəmiyyətlərdə də, milli 

özünüdərk həddinə çatmamış bəsid mənəviyyatlı və zəif iradəli şəxslər var.  

Şəxsiyyətin dəyərləndirilməsi və milli -mənəvi dəyərlərin şəxsiyyətə təsiri ailə-

məişət mövzusunda qələmə aldığı silsilə xarakteri daşıyan ―Maral‖, ―Uçurum‖, ―Afət‖ 

faciələrində görünməkdədir. (3,s.101). 

Xalqın, zəhmətkeş insanların, xüsusi ilə də fəhlələrin çətin dözülməz güzəranını 

görən Cavid özünəməxsus şəkildə ―Knyaz‖ və ―Azər‖ əsərlərində insanın əks qütblü  

inqilab şəraitində düşdüyü vəziyyəti, keçirdiyi psixoloji sarsıntıları, maddi və mənəvi 

cəhətdən iflasını təsvir etməyə üstünlük vermişdir. ―Azər‖ poemasında Azər inqilabın 

qalib gəldiyi bir ölkəni - ―Altın şəhər‖i tərk edərək hələ də məzlumların istismar altında 

inlədiyi Qərbə tərəf yol aldığından, ―Qərbə səyahət‖ parçasında varlılar, istismarçı 
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siniflərlə istismar olunanlar arasında təzadlardan, müstəmləkə zülmü altında inləyən 

Şərq xalqlarının acı taleyindən bəhs edir. Əsərdə Qərb dünyasının ―hər şey pulla alınır 

və satılır‖ devizi ilə bərqərar olan cəmiyyətdə şəxsiyyətin necə mənəvi-əxlaqi bir 

uçuruma yuvarlandığı tənqid edilir. Şərqdə zorla ərə verilən ―maralların‖, aldadılaraq 

əxlaqsızlığa yuvarlanan ―afətlərin‖ dərdini çəkdiyimiz halda, Qərbdə analarının xeyir-

duası ilə özünü satan yeniyetmə qızların həyatında baş verən gerçəkliklər qabarıq 

şəkildə təqdim edilir. Bu səhnələri görən əsərin baş qəhrəmanı Azər belə qənaətə gəlir 

ki, hər şeyə olduğu kimi, Avropa mədəniyyətinə də  tənqidi yanaşmalı, böyük mühitin 

qanunlaşdırdığı şeyin iç üzü açılmalı, bir cəmiyyətdə yaşayan şəxsiyyət hər şeyi pulla 

satın almamalıdır (3,s.145). 

Cavid həyatın əsl mənasını hər şeydən əvvəl yaxşılıqda, dürüstlükdə, bərabərlikdə, 

cəmiyyətə, xalqa, Vətənə, millətə xidmətdə , ümumiyyətlə həyat və şəxsiyyətin inkişafı 

ilə bağlı  düşündüyü və gözü qabağında həyata nəzər salaraq, öz arzuları ilə real həqiqət 

arasındakı böyü bir uçurumun olduğunu anlayırdı. Bu yerdə şəxsiyyət arzuladığı bütün 

şeylərdən-azadlıqdan, məhəbbətdən, bərabərlikdən, mədəniyyətdən mərhum edilirsə 

həyatın bu qədər acı və dözülməzdirsə insanın bu dünyaya gəlməyinin nə mənası 

olduğun oxucularına çatdırır (3,s. 40). 

Beləliklə sonda belə bir nəticəyə gəlirik ki, insan mühitin və tərbiyənin passiv 

obyekti deyil. O, mühitə fəal təsir göstərən bir qüvvədir. Şəxsiyyətin formalaşmasında 

tərbiyə ilə yanaşı, insanın özünütərbiyəsi də mühüm rol oynayır. Müasir dövrdə təlim 

prosesində pedaqogika və psixologiya elmlərinin nailiyyətlərindən istifadə edilir. 

Şəxsiyyətin inkişafına təsir göstərən ictimai institutlardan, təlim-tərbiyə müəssisələ-

rindən, məktəbdənkənar uşaq müəssisələrindən, mədəni-maarif ocaqlarından, ictimai 

təşkilatlardan, KİV-dən, cəmiyyətin əsas hüceyrəsi olan ailədən geniş şəkildə istifadə 

edilməsi tərbiyəvi təsir imkanlarını genişləndirir.  Təlim-tərbiyə milli dəyərlərimiz olan 

adət-ənənələrə uyğun əsas keyfiyyətləri insanın inkişafında formalaşdırır. Cəmiyyətdə 

yeni nəslin milli adət-ənənələrimiz ruhunda tərbiyə edilməsi hərtərəfli mənəvi 

keyfiyyətlərin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Milli şüurun artması, onun əxlaqi 

keyfiyyəti cəmiyyətin inkişafında vacib və önəmlidir. Məhz buna görə də şəxsiyyətin 

inaşafında təlim-tərbiyə məsələsi ön planda durur.  
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РЕЗЮМЕ 

НАРМИНА ВАЛИЕВА 

ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНЫХ ИДЕЙ НА 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ Г.ДЖАВИДА 

В этой статье рассматриваются вопросы влияния национально-духовной 

идеи на развитие человеческой личности в творчестве Г.Джавида. 
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 Оценка личности и влияние на неѐ национально-духовных ценностей  нашли свое 

отражение во многих его произведениях, написанных на семейно-бытовую тему.  

Джавид искал пути для защиты национально-духовных ценностей от пагубного 

влияния капиталистического мира. 

Ключевые слова: личность, человек, общество, национально-нравственная 

ценность, мораль, мысль, педагогический, развитие.  

 

SUMMARY 

                                                                         NARMINA VALIYEVA 

EFFECTS  OF NATIONAL-SPIRITUAL IDEAS ON THE DEVELOPMENT OF 

HUMAN PERSONALITY IN THE WORKS OF HUSEYN JAVID 

This article analyzes the effects of national-spiritual ideas on the development of 

human personality in the works  of  Huseyn  Javid. Personality assessment and the 

influence of national and spiritual values on personality are reflected in his many works, 

written on the family-household topics. Javid was looking for ways to protect our 

national and moral values from the effects of the capital world. 

Key words: personality, human, society, national-moral value, morality, idea, 

pedagogy, development. 
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PEDAQOJĠ USTALIĞI ÖZÜNDƏ CƏMLƏġDĠRƏN 

 MÜASĠR MÜƏLLĠM OBRAZI  

 

Məqalədə xarakterik keyfiyyətləri ilə seçilən, inadlı Ģəkildə özünün pedaqoji 

ustalığını formalaĢdırmağa və inkiĢaf etdirməyə çalıĢan müasir pedaqoqun nəzəri 

baxımdan intellektual-mənəvi obrazı yaradılır. Milli pedaqogikanı təmsil edən 

müəllimin pedaqoji kompetensiyasını müəyyənləĢdirən bütün keyfiyyətlər, onun əxlaqi-

mədəni dəyərləri məqalənin əsas motivləri kimi çıxıĢ edir.  

Məqalənin tərtib olunması zamanı Azərbaycan milli pedaqogikasının görkəmli 

nümayəndələrinin zəngin irsinə müraciət edilmiĢ və dünya Ģöhrətli mütəfəkkirlərin 

müəllimin ənənəvi əxlaqi obrazı haqqında dedikləri fikirlərdən iqtibaslar gətirilmiĢdir. 

Müəllimin ümumbəĢəri dəyərlərə əsaslanan yüksək təĢəkkülü Ģəxsi keyfiyyətləri ilə 

professional hazırlığının sintezindən  yaranmıĢ intellektual-mənəvi etalon məqalədə 

müasir dövrün əsas tələbi kimi qiymətləndirilmiĢdir. 

Açar sözlər: pedaqoji ustalıq, ustad müəllim, pedaqoji keyfiyyətlər, peĢəkarlıq, 

fəaliyyət, müəllim, mütəxəssis, milli pedaqogika. 

 

Müasir cəmiyyətimizdə ―müəllim‖ anlayışı həm geniş, həm də dar mənada 

işlədilir. Geniş mənada müəllim - öz işinin ustası olub, öyrədən, xalq arasında xüsusi 

hörmətə malik şəxsə deyilir. Dar mənada müəllim – xüsusi pedaqoji təhsil alıb, təhsil 

müəssisələrində gənc nəslin həyata hazırlanması sahəsində peşəkar fəaliyyətlə məşğul 

olan şəxsə deyilir [1, 271]. 

Müəllim səriştəliliyindən, peşəkarlığından, onun malik olduğu metodiki və 

ümumpedaqoji keyfiyyətlərdən bütün dövrlərdə kifayət qədər danışılmış, bu barədə 

çoxlu əsərlər, kitablar yazılmışdır. Hər bir mənbədə müəllimin  yeni bacarıq və 

keyfiyyətləri göstərilmişdir. Bu mənada deyə bilərik ki, təlim və tərbiyə sahəsində 

pedaqoji ustalıq anlayışının məzmunu daim təkmilləşir, yenilənir və genişlənir.  

Müəllimin yüksək mədəni baxışları, biliyi, geniş dünyagörüşü, əxlaqi keyfiyyətlə-

rinin vəhdəti kimi formalaşmış pedaqoji qabiliyyətlərə malik olması onun pedaqoji 

ustalığından xəbər verir. Müəllimi şöhrətləndirən, onu şagirdlərin, tələbələrin, həmkarla-

rının, valideynlərin, ümumən xalqın gözündə ucaldan amillərdən biri onun pedaqoji 

ustalığa malik olmasıdır. Belə bir xeyirxah peşəyə, kəhkəşanlı mənzilə uğurla daxil 

olmaq, onun zənginliyindən faydalanmaq üçün mütləq daxili psixoloji inam olmalıdır. 

Pedaqoji ustalığa sahib olmaq istəyən müəllim öz gücünə, qüdrətinə inanmalı və dərk 

etməlidir ki, bu şərəfli peşədə uğur qazanmağın ən etibarlı yolu şəxsi zəhmət, qarşıya 

çıxan hər bir çətinliyə sinə gərmək, onu aradan qaldırmağa qadir olmaqdır.   
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Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən və kifayət qədər iş 

təcrübəsi olan qabaqcıl müəllimlər vardır. Onların iş xüsusiyyətlərini öyrənib 

ümumiləşdirmək əsasında Milli pedaqogika ustad müəllim, yəni pedaqoji ustalıq obrazı 

yarada bilmişdir. Bundan əlavə bu müəllimlərin pedaqoji fəaliyyətlərinin bu və ya digər 

cəhətlərinin  səciyyələndirilməsinə həmişə xalqın gözü ilə baxılmışdır. Necə deyərlər, 

xalqın gözü tərəzidir. 

Hazırki dövrdə xalqımız yalnız diplomu olan, valideynin cibinə baxan, öyrənməyi 

öyrədə bilməyən, bütün günahları qarşısındakında axtaran, özündəki nöqsanları görmək 

istəməyən şəxsi müəllim hesab etmir. Belələri müəllim adına ancaq ləkə gətirən, təlim-

tərbiyə prosesində şagirdlərin və tələbələrin tərbiyəsində düzəldilməsi çətin olan 

nöqsanlar yaradan, cəmiyyətin inkişafını ləngidən şəxslərdir. Böyük Sədinin real 

müəllim həyatını məharətlə ifadə etdiyi kəlamı burada yada düşür: “Əgər bir müəllim 

olsa bədəsil, yetiĢdirə bilməz bəxtiyar nəsil”. 

Ustad müəllim xalqın gözündə dərin elmi biliyə və saf əxlaqa malik, dünyada baş 

verən hadisələrdən xəbərdar olan və onu izah etməyi bacaran biridir. Belə bir müəllim 

tez bir zamanda şagirdləri, tələbələri, onların valideynləri, həmkarları  arasında, işlədiyi 

kollektivdə dərin hörmət qazanır. Ən əsası  da odur ki, onunla hesablaşırlar, dərin elmi 

biliyinə görə başqaları üçün cazibədar qüvvəyə, ətrafa nur saçan məşələ, diqqətəlayiq 

nümunəyə çevrilir. Dahi ustad Nəsirəddin Tusi yazırdı: “Müəllim nə qədər dərin, nə 

qədər geniĢ elmə sahibdirsə Ģagird bir o qədər zövqlə və iqtidarla ondan öyrənəcəkdir”.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ustad müəllimin elmi bilikləri və mənəvi keyfiyyətləri adi 

biliklər və əxlaqi keyfiyyətlər deyil, xalqımızın və bəşəriyyətin əldə etdikləri incilərdir, 

nailiyyətlərdir. Bu səbəbdən də onlar milli və ümumbəşəri dəyərlər hesab edilir. 

Pedaqoji ustalığı özündə formalaşdıran müəllim əxlaqi, ümumən mənəvi cəhətdən 

qüsursuz olmalıdır. Belə müəllimin təbliğ etdiyi mənəvi keyfiyyətləri – halallığı, düzlü-

yü, səmimiliyi, əməksevərliyi, insanpərvərliyi, obyektivliyi, sadəliyi və s. keyfiyyətləri 

onun özündə, davranışında və fəaliyyətində görən şagird və ya tələbələrin ona dərin 

rəğbəti yaranır. Deyəcəyi sözün və atacağı addımın nə ilə nəticələ biləcəyini düzgün 

ölçüb-biçən müəllim yaxşı bilir ki, deyilən söz yaydan çıxan ox kimidir, oxu geri 

qaytarmaq mümkün olmadığı kimi, deyilmiş sözü də geri qaytarmaq olmur.  

Ustad müəllim xarakter möhkəmliyi, yenilməzliyi, iradəliliyi, səbrli olması ilə 

fərqlənir: şagird və ya tələbələrin qarşısına qoyduğu tələblərin pedaqoji cəhətdən tam 

düzgün olduğunu bilən müəllim bu tələblərin yerinə yetirilməsində israrlıdır, lakin bu 

işdə o, tərslikdən tamamilə uzaq olmalı, şagirdin, tələbənin şəxsiyyətinə hörmət etməyi 

bacarmalı, onun çətinliklərini öyrənib aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməlidir. 

Burada onun tələbləri ilə yanaşı qayğıkeşliyi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Öz peşəsinin qəlbən vurğunu olan ustad müəllim peşəsinə yalnız yaşamaq, maaş 

almaq, ailəsini dolandırmaq vasitəsi kimi baxmır, yaşatmaq, yaratmaq, sevindirmək, 

arxa olmaq, vətənə, xalqa xidmət etmək kimi böyük amallarla yanaşır. Onun gözü 

qarşısındakı bu günün şagird və ya tələbəsi sabahın, gələcək Azərbaycanın mütəxəssisi, 

qurucusudur.  

Müəllimin malik olduğu dərin biliklər, cilalanmış mənəvi keyfiyyətlər, atdığı xe-

yirxah əməli addımlar, qurduğu ilhamverici və rəvan ünsiyyəti xurafatdan, mövhumat-
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dan uzaq olmalı, əməlləri xalqının əminamanlığı, cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatının 

yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş olmalıdır.   

Milli pedaqogikanın yaradıcısı, böyük alim və pedaqoq, professor Nurəddin 

Kazımov ustad müəllim fəaliyyətini səciyyələndirən bəzi xüsusiyyətləri nəzərə alaraq  

onun mahiyyətini belə ifadə edirdi: ―Ustad müəllim – sistemləşdirilmiş milli və 

ümumbəşəri dəyərlərin gənc nəsil tərəfindən məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil 

mənimsənilməsini təmin etmək yolu ilə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına güclü təkan 

verən pedaqoji təhsilli mütəxəssisdir‖ [3, 277].  

Deməli, Milli pedaqogikada ustad müəllimin real obrazından bir sıra nəticələr 

çıxır. Əvvəla, işlədiyi yerdən, elmi dərəcəsi və elmi adından asılı olmayaraq hər bir 

müəllim səciyyələndirdiyimiz real pedaqoji ustalıq obrazını özündə formalaşdırmaqla 

onu mayaka çevirə, ona doğru addımlaya bilər. İkincisi, ustad müəllim olmağa çalışan 

şəxs cəmiyyətdə tutduğu mövqeyin  mənasını aydın başa düşər. Üçüncüsü isə, təhsilə 

rəhbərlik edən, onun təşkili ilə məşğul olan səlahiyyətli adamlar müəllimə, onun 

şəxsiyyətinə münasibətini dəyişər, ona layiq olduğu diqqəti yetirər.  

Pedaqoji sahənin inkişaf tempini artırmağın ən etbarlı yolu müxtəlif proqramlar və 

layihələr işləyib ortaya qoymaq deyil, onları reallaşdırmağa, qarşıya qoyulan məqsədlərə 

çatmağa qadir olan fəal, fədakar vətəndaşlar yetişdirməkdir. Bu cür vətəndaşları isə 

rüşvətdən uzaq tədris müəssisələrində, həyatını pedaqoji ustalığa həsr etmiş və Milli 

pedaqogika ideyalarına yiyələnmiş ustad müəllimlər yetişdirə bilər. 

Etiraf edək ki, bütün dövrlərdə yolundan dönmədən, büdrəmədən, hər cür 

maneələri cəsarətlə dəf edərək pedaqoji ustalığın sirlərini açan ustad müəllimlərimiz 

olmuşdur. Ustad müəllim adını ilk dəfə şagirdlər, tələbələr, valideynlər, iş kollektivi dilə 

gətirmişdir. Bu el diqqətinin, el məhəbbətinin ən gözəl, ən bariz tərənnümüdür. Müəllim 

üçün isə xalqın, elin məhəbbətini qazanmaqdan yüksək şərəf təsəvvür etmək çətindir. 

Pedaqoji ustalığın yolunu tutmaq, ustad müəllim zirvəsinə yüksələrək el məhəbbətini 

qazanmaq şərəfli olduğu kimi eyni zamanda da çətin bir işdir. Ancaq bu o demək deyil 

ki, bu çətinliyin öhdəsindən gəlmək mümkün deyil. Professor Nurəddin Kazımov ustad 

müəllim şərəfinə nail olmaq üçün beş mühüm şərtin vacib olduğunu qeyd etmişdir: 

Birinci Ģərt odur ki, ustad müəllimin fəaliyyətini və şəxsiyyətini səciyyələndirən 

keyfiyyətləri hansısa müəllim özündə formalaşdırarkən axıradək əzmkarlıq, inadkarlıq, 

yenilməzlik nümayiş etdirməlidir. 

Ġkinci Ģərtə əsasən hər bir müəllim Milli pedaqogikanın aparıcı müddəalarını 

ayrılıqda formal deyil, ənənəvi pedaqogikanın müddəaları ilə müqayisəli, tənqidi şəkildə 

öyrənməlidir. 

Üçüncü Ģərtdə professor qeyd edir ki, müəllim pedaqoji ustalıqla əlaqədar olan 

məsələlərə yalnız tədris etdiyi fənnin metodikası çərçivəsində deyil, geniş pedaqoji 

səpkidə yanaşmalıdır.  

Dördüncü Ģərt. Pedaqoji ustalığa yiyələnmək istəyən müəllim özünü yalnız bu və 

ya digər fənni tədris edən mütəxəssis kimi deyil, milli və ümumbəşəri dəyərlərin gənc 

nəsil tərəfindən məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil mənimsənilməsini təmin etmək yolu 

ilə ölkəmizdə sosial-iqtisadi və mədəni-siyasi həyatın sonrakı inkişafına güclü təkan 

verən pedaqoji təhsilli mütəxəssis kimi baxmalıdır.  
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Sonuncu, beĢinci Ģərtə əsasən müəllim öz əməyinin son məqsədini fənn üzrə bilik-

ləri, bacarıq və vərdişləri gənc nəsilə öyrətməkdə deyil, onların gənc nəsil tərəfindən 

mənimsənilməsini təmin etmək yolu ilə respublikamızın dövlət müstəqilliyini, ərazi bü-

tövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığını qorumağa, ölkəmizi inkişaf etmiş qabaqcıl 

dövlətlər səviyyəsinə yüksəltməyə qadir olan vətəndaşlar yetişdirməkdə görməlidir [3, 

279]. 

Bütün bunlardan başqa ustalıq və peşəkarlıq müəllimin pedaqoji əməyinin metod-

larını yaxşı bilməsində təzahür edir. Belə müəllim təlim, təhsil və tərbiyənin qanunauy-

ğunluqlarını, prinsip və qaydalarını dərindən bilir, diaqnostlaşdırma, proqnozlaşdırma və 

layihələşdirmə məharətinə malik olur. Pedaqoji ustalığa malik müəllimin bilik, bacarıq 

və vərdişlər sistemi ilə şəxsi keyfiyyətlərinin ahəngdarlığı da mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir.  

Müasir dövrün şagird və ya tələbələri daha cəsarətli, daha müstəqil, daha şüurlu, 

hər cür elmi-texniki yeniliklərdən xəbərdar olan gənclərdir. Bu səbəbdən də ustad 

müəllim müasir sivilizasiyaya və gəncliyə uyğun yeni yanaşma tərzləri, texnologiyalar, 

elmi innovasiyalardan xəbərdar olmalı, bilik və praktiki fəaliyyət baxımından daima 

qarşısındakı şagird və ya tələbələri qabaqlamalıdır. Ustad müəllim öz üzərində 

müntəzəm işləməklə elmi və professional hazırlığını təkmilləşdirməli, zəngin erudisiya-

ya, məntiqi təfəkkürə malik olmalı, elmin bütün sahələrinə nüfuz etməyi bacarmalıdır. 

Möhkəm əqidəyə malik olmalı, prinsipiallığı, ədalətliliyi ilə fərqlənməli, geniş 

dünyagörüşünə, yüksək mədəniyyətə malik olmalıdır. Bütün bu ali keyfiyyətlərlə yanaşı 

o, aktyorluq və rejissorluq əlamətlərinə malik, yetirmələri üçün ən yaxşı nümunə, ən 

mükəmməl etalon olmalı, nöqsanını etiraf etməyi, mənfi cəhətlərə qarşı mübarizə 

aparmağı, nəfsinə qalib gəlməyi bacarmalıdır.  

Yuxarıda qeyd olunanlardan belə nəticə hasil olur ki, ustad müəllim olmaq üçün 

heç də xüsusi istedad tələb olunmur. Sadəcə olaraq, öz işini, yetirmələrini sevmək, əsl 

vətəndaş olmaq, möhkəm əqidə və ideyalarla seçilmək, tədris etdiyin fənnin 

metodikasını və psixologiyasını dərindən bilmək, pedaqoji məharətini müntəzəm olaraq 

inkişaf etdirmək gərəkdir. Bu halda, hər bir müəllim pedaqoji ustalığın sirlərinə dərindən 

yiyələnmiş olar.  
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РЕЗЮМЕ 

АЙНУР АЗИЗОВА 

ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ УСТОЙЧИВО  

ФОРМИРУЮЩЕГО СВОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО  

В статье теоретически создается интеллектуально-нравственный образ 

современного преподавателя, с его характерными качествами, настойчиво 

стремящегося формировать и последовательно повышать свое педагогическое 

мастерство. Все качества, определяющие педагогическую компетенцию 

преподавателя, представляющего национальную педагогику, его нравственно-

культурные ценности выступают, как  ведущие мотивы статьи. При составлении 

статьи было обращено к богатому наследию видных представителей 

Азербайджанской национальной педагогики и приведены цитаты из 

высказываний всемирно известных мыслителей, посвященных традиционному 

нравственному образу учителя.  Интеллектуально-нравственный эталон, 

созданный в результате синтеза личных качеств учителя, основанных на 

общечеловеческих ценностях, с его профессиональной подготовкой, в статье 

оценено, как  основное требование современности. 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, профессиональный препода-

ватель, педагогические качество, профессиональность,  учитель, национальная пе-

дагогика. 

 

SUMMARY 

AYNUR AZIZOVA 

IMAGE OF MODERN TEACHER SUSTAINABLE 

FORMING HIS\HER PEDAGOGICAL SKILLS 

The article theoretically creates an intellectual and moral image of a modern 

teacher, with its characteristic qualities, persistently striving to form and consistently 

improve his pedagogical skills. All the qualities that determine the pedagogical 

competence of a teacher representing national pedagogy, his moral and cultural values 

act as the leading motives of the article. In compiling the article, it turned to the rich 

heritage of prominent representatives of the Azerbaijan National Pedagogy and quoted 

from world famous thinkers on the traditional moral image of the teacher. Intellectual 

moral standard, created as a result of synthesis of personal qualities of a teacher, based 

on universal human values, with his professional training, is estimated in the article as 

the basic requirement of modernity. 

Keywords: pedagogical skills, professional teacher, pedagogical quality, 

professionalism, teacher, national pedagogy 
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VƏ ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

BəĢər cəmiyyəti mövcud olduğu gündən indiyə kimi ailədə uĢaqların tərbiyəsi ən 

aktual problemlərdən biri olmuĢdur. Çünki uĢağın əxlaq tərbiyəsinin düzgün 

formalaĢması ailədən baĢlayır. UĢağın intizamlı, məsuliyyətli, əməksevər, iĢgüzar, 

ləyaqətli, iradəli, ədalətli, xeyirxah olub-olmayacağı ailə tərbiyəsindən çox asılıdır. 

Əgər atalar sözlərindən ailədə uĢaqların tərbiyəsində düzgün istifadə olunarsa 

onlarda vətənpərvərlik, insanpərvərlik, düzlük, doğruçuluq, səxavətlilik, qənaətcilik kimi 

hisslər formalaĢdırmaq olar. Elm öyrənmək, sənət əldə etmək, ağıl-hikmət sahibi olmaq, 

əxlaqi-mənəvi cəhətdən saflaĢmaq və s. müsbət əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnməkdə atalar 

sözlərinin əvəzsiz rolu vardır. Bu müdrik sözlər uĢaqların  əməksevərlik ruhunda tərbiyə 

olunmasında, gələcəkdə düzgün yol seçmələrində, həyatda hər Ģeyi elm, bilik vasitəsilə 

qazanmağın mümkünlüyünü  dərk etməsinə köməklik etmiĢ olar.   

Açar sözlər: Ailə, tərbiyə, ailə tərbiyəsi, atalar sözləri, xalq , əxlaq tərbiyəsi 

 

Bəşər cəmiyyəti mövcud olduğu gündən indiyə kimi ailədə uşaqların tərbiyəsi ən 

aktual problemlərdən biri olmuşdur. Uşaq böyütmək, tərbiyə etmək həm çətin, həm də 

olduqca məsuliyyətli bir işdir. Çünki uşağın əxlaq tərbiyəsinin düzgün formalaşması 

ailədən başlayır. Cəmiyyətə layiqli insan nəsli yetişdirmək, tərbiyə etmək və bir çox 

əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşdırılması ailə tərbiyəsindən bir başa  asılıdır. 

Ailə cəmiyyətin ən kiçik hissəsidir. İnsan ilkin həyat bilgilərinə də ailədə 

yiyələnir. Hətta xalq arasında söylənmiş məsəllər də var: ―Uşağın tərbiyəsinə onu 

çarpayının eninə uzadanda başlamaq lazımdır‖, ―Uşağa uşaq ikən ədəb öyrətmək daş 

üzərində naxış vurmaq kimidir‖ . Uşağın intizamlı, məsuliyyətli, əməksevər, işgüzar, 

ləyaqətli, iradəli, ədalətli, xeyirxah olub-olmayacağı ailə tərbiyəsindən çox 

asılıdır.«Ağacı yaş olanda əyərlər, adamı uşaq vaxtı tərbiyə edərlər», «Ağac yaş ikən 

əyilməsə, quruyandan sonra əyilməz», «Çubuq ikən əydin,əyibsən, pərdəlik olandan 

sonra əyə bilməzsən», «Uşağı əmizdirəndə öyrətməmi-sənsə, o səni yedizdirəndə artıq 

öyrədə bilməzsən», «Yaş çubuğu istəsən hər şəkilə salarsan» və s.(1,s.39).  

Çünki uşağın əxlaqi siması onun ilk gündən necə tərbiyə olunması nəticəsində 

formalaşır. Belə bir rəvayət var ki, ana uşağını düzgün tərbiyə etməklə bağlı  bir aqilə 

müraciət edir. Aqil uşağın neçə günlük olduğunu soruşur. Ana körpənin  üç günlük 

olduğunu deyir. Aqil cavab verir: Siz artıq üç gündür ki, gecikmisiniz. Uşağın 

tərbiyəsinə anadan olduğu saatdan başlamaq lazımdır. Ailəni ailə kimi formalaşdıran 

amillərdən biri uşaqlardır.Uşaqlar ailəyə sevinc, xoşbəxtlik gətirər. Uşaqlar olmayan 
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ailələrdə xoşbəxtlik, ruzi-bərəkət də olmaz. V.Hüqo demişdir:‖Yer üzündə uşaq 

qığıltısından əzəmətli himn yoxdur‖ (6,s.80). 

Atalar sözlərində də deyildiyi kimi «Uşaq evin bəzəyidir», «Uşaqsız ev susuz 

dəyirman kimidir», «Uşaqlar həyatın çiçəkləridir», «Uşaqsız ev qonaqsız süfrə kimidir» 

və s. Atalar sözlərində nəzərə çatdırıldığı kimi  uşaq ailənin xoşbəxtliyi və ümididir. 

Amma uşağı böyütmək və düzgün tərbiyə etmək heç də asan bir iş deyildir. Çünki  

müasir dövrdə valideyn olmaq, uşaq tərbiyə etmək atadan da, anadan da böyük 

məsuliyyət, gərgin əmək, həyat təcrübəsi, səbir və bilik, dözüm və pedaqoji axtarışlar 

tələb edir. Ailədə uşaqlar kiçik yaşlarından düzgün tərbiyə olunmalı, sağlam, əxlaqi 

cəhətdən saf böyüməlidirlər. Valideynlər bilməlidirlər ki, onlar gələcəyin vətəndaşını 

böyüdür və tərbiyə edirlər. Tərbiyə uşaq üçün ən qiymətli sərvət, ana-atanın övladlarına 

verdiyi ən dəyərli mirasdır. Gənc nəslin tərbiyəsi ailənin başlıca vəzifələrindən biri 

olmalıdır. Valideynlər uşaqlarında ilk növbədə böyüklərin sözünə qulaq asmağı, 

danışmağın ünsiyyətin qaydalarını bilməyi, az danışıb çox dinləməyi, özündən 

böyüklərə hörmət etməyi, intizamlı, məsuliyyətli olmağı, elmə yiyələnmə həvəsini və s. 

tərbiyə etməlidirlər.  Hər bir gənc nəzakətli, səliqəli, doğruçul, yüksək əxlaqi 

keyfiyyətlərə  malik, ağır təbiətli, xoşxasiyyət, pak, təmiz şəxsiyyət kimi böyüməlidir. 

Yalnız belə şəraitdə, gənc nəsildə ədəb-ərkan, əxlaq və mərifət kimi insani hisslər 

formalaşmış olar.«Uşaq yıxıla-yıxıla böyüyər», «Ananın canı övladdadır», «Ana bala 

ucundan canını oda yaxar», «Uşaq evdə böyüyər, balıq göldə», «Uşaqlar yeyəndən 

sonra, böyüklər yatandan sonra sağlam olar» və s. 

Göstərilən atalar sözlərindən  məlum olur ki, uşaqların sağlam böyüməsi  üçün isti 

ocaq, normal yuxu, ata-ana qayğısı və məsuliyyəti vacibdir. Ata-ana diqqəti, qayğısı və 

ehtiramı uşağı inkişaf etdirməklə, bərabər həm də gələcəkdə uşağın  mehriban, rəhmdil 

olmasına köməklik edər. Ana ülvi  hisslərin dili ilə danışıraq öz körpəsinə sevgisini, 

istəyini aşılayır. Ata-ana məhəbbətini heç nə ilə əvəz etmək mümkün deyil. Uşağa hər 

şeydən əvvəl valideyn məhəbbəti gərəkdir. 

«Anadan əziz yenə anadır», «Analı quzu-xınalı quzu», «Ana uşağa aş gətirər, 

analıq yaş gətirər», «Uşağı yemək böyütməz, fərəh böyüdər», «Min xala yığılsa da bir 

ananı əvəz edə bilməz», «Analı qızın özü böyüyər, anasız qızın sözü böyüyər», «Ata 

oğlunun pisliyini istəməz», «Atasız uşaq, damsız ev » və s.(1,s.17). 

Verilmiş atalar sözlərindən aydın görünur ki, ata-ana məhəbbətini, sevgisini heç 

kim uşağa verə bilməz. Çünki valideynlərdə Allahın verdiyi əbədi övlad sevgisi, övlad 

məhəbbəti vardır. Uşaqların ailədə tərbiyəsinin üstünlüyü valideyn sevgisi, 

məhəbbətidir. Uşağın bütün sonrakı həyatında da bu sevginin izləri həmişə duyulur.   

Hər kəs istər ki, övladı gözəl yaşasın, xoşbəxt olsun. İnsanlar gözəl həyata birdən-

birə sahib olmurlar. Bunun üçün əziyyət çəkməli, hər cür əzab-əziyyətə dözməli və 

çətinliklərin öhdəsindən gəlməyi bacarmaq lazımdır. Ona görə ki, gözəl həyatı heç kəsə  

hədiyyə etmirlər. Həyatın qədrini, xoşbəxtliyin qiymətini əzab-əziyyət çəkənlər daha 

yaxşı bilər. Təəssüf ki, bunu başa düşməyən, övladını ərköyün böyüdən, gələcəyə 

lazımınca hazırlamayan valideynlərimiz az deyil. Valideynlər bilməlidirlər ki, tələb 

olmadan, yalnız sevgi ilə uşaqda arzu olunan  keyfiyyətlər yarana  bilməz. 
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«Uşağım əzizdir, tərbiyəsi ondan da əzizdir», «Ananın ərköyün oğlu hambal olar», 

«Zəhmət çəkməyən rahatlığın qədrini bilməz», «İnsan çətinlikləri yıxıla- yıxıla öyrənir», 

«Qızını döyməyən dizini döyər» və s.(1,s.22). 

Sadalanan atalar sözlərindən belə nəticəyə gələ bilərik ki, valideynlər nəvaziş və 

qayğıda həddi gözləməli, yersiz təriflərə yol verməməlidirlər. Çünki valideynlər uşaqları 

böyüdən ilk, əsl tərbiyəçilərdir. Onlar uşaqları dünyaya göz açdığı gündən müstəqil 

həyata alışdırmalı və cəmiyyətə layiqli vətəndaşlar, şəxsiyyətlər kimi yetişdirməlidirlər. 

Bir çox ailələrdə əmək tərbiyəsinin əhəmiyyətsiz yer tutması acınacaqlı bir haldır. 

Valideynlər uşaqlarını əməkdən ayrı tutmaqla onlara yaxşılıq etdiklərini düşünürlər. 

Halbuki, valideynlər öz əməksevərliyi ilə uşaqlarına və ətraflarındakı gənc nəslə örnək 

olmalıdırlar. Ata-analar özlərinin zahiri görkəmi, dünyagörüşü, əməksevərliyi, insanlara 

qarşı düzgün münasibət əlaqələrilə övladlarına əsaslı təsir göstərirlər. Valideynlər 

uşaqlarına əməkçi xalqa hörmət, başqalarının əməyi ilə yaradılan nemətləri qorumaq, 

əməkdən qorxmamaq, ən sadə iş görməyin sirlərini də öyrətməlidirlər.Uşaqlarda 

başqalarının əməyi hesabına yaşamamaq, tənbəllik, laqeydlik kimi mənfi keyfiyyətləri 

müsbət keyfiyyətlərlə əvəz etmək lazımdır. Əməklə bağlı söylənmiş  tərbiyəvi 

əhəmiyyəti böyük olan atalar sözləri bu gün də öz dolğunluğunu, məna zənginliyini  

itirməmişdir. 

«İş insanın cövhəridir», «İşləməyən dişləməz», «Əməksiz yemək olmaz»,  

«Dünyanın ən bəxtiyar insanı kimsəyə möhtac olmayandır», «İşləyən inci taxar, 

işləməyən yandan baxar», «Zəhmət çəkməyən bal yeməz», «Zəhmət çəkməyən 

əkinçinin qədrini bilməz» və s. (1, s.78). 

Valideynlər bilməlidirlər ki, yalnız əmək sayəsində övladlarında yüksək nəcib 

insani keyfiyyətlər formalaşa bilər. Uşaqlar əməklə məşğul olduqca əmək onları 

saflaşdırar, paklaşdırar və xeyirxah bir insan kimi tərbiyə edər. Valideynlər gələcəyin 

zəhmətkeş insanlarını yetişdirməklə, övladlarında şəxsi əməyə məhəbbət hissi oyadırlar. 

Ana-ata öz əməksevərliyi ilə övladlarına canlı nümunə olaraq izah etməlidirlər ki, insan 

əməksiz yaşaya bilməz, əmək sərf etmədən heç nəyə nail oluna bilməz. Əl Biruni 

demişdir: ―İstəyə yalnız əmək sərf etməklə nail olmaq olar‖. Əmək, zəhmət sərf 

etmədiyin heç bir işdən zövq ala bilməzsən. Ən kiçik işə belə əmək sərf etmək lazımdır. 

Tənbəl insanlar, əməkdən qorxan insanlar cəmiyyət tərəfindən heç vaxt yaxşı 

qarşılanmayıblar. Əmək sərf etmədən xoşgüzəran içində yaşamaq istəyənlər 

bilməlidirlər ki, əməksiz buna nail ola bilməzlər. 

«Zəhmət çəkməyən rahatlığın qədrini bilməz», «Görülmüş işdən gül qoxusu 

gələr», «Allah bacadan tökməz, gərək özün çalışasan», «Tənbəl dilənçinin qardaşıdır», 

«Ağac meyvəsi ilə, insan zəhməti ilə qiymətləndirilər» və s.(1,s.48). 

Valideynlər öz təcrübəsini övladına verməklə həyata hazırlayır, təhsil və tər-

biyəsinin formalaşmasına nail olurlar. Valideynlər övladlarını əməyə məhəbbət ruhunda 

tərbiyə etməli, gələcək həyata hazırlamalı, həyatın çətinliklərinə, sınaqlarına alışdırmalı-

dırlar. İlk gündən uşaqları düzgün tərbiyə etməklə onlarda təmiz etiqad, təmiz əxlaq, 

yüksək mədəniyyət, yalan söyləməkdən uzaq olmaq, yaxşı dostlar qazanmaq, səbrli, 

təmkinli, təvazökar, yumşaq təbiətli olmaq vəs. bu kimi  müsbət keyfiyyətləri yaratmaq 

lazımdır. O valideyn xoşbəxtdir ki, övladını vətəninə, xalqına, dövlətinə xeyirli vətəndaş 

kimi böyütmüş və tərbiyə etmişdir.  
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Övlad dünyaya gəldiyi ilk gündən ana-ata öz sevgisini, qayğısını, məhəbbətini ona 

verir. Ən ülvi hissləri ilə ona bağlanıb, bütün məsuliyyəti ilə övladını hər cür bəlalardan 

qoruyur, onu şəfqətlə böyüdür, onun sevinci ilə sevinir, kədərlənən-də ondan daha çox 

kədərlənir. Valideyn hissi müqəddəsdir, ülvidir, kövrək və zərifdir. Bir sözlə hər bir ana-

ata övladı üçün  yaşayır. Təbii ki, valideynin övladı üçün gördüyü bütün işlər, çəkdiyi 

bütün qayğıları heç nə ilə ödəmək olmaz. Zaman keçir ana-ata yaşlaşır, uşaqlar böyüyür 

ata-ananın uşaqlarına baxdıqları kimi övladın da valideynlərinin qulluğunda dayanmaq 

və övladlıq borcunu yerinə yetirmək vaxtı gəlib çatır. Uşaqlar da valideynlərinə qarşı 

məsuliyyətli olmalı, hörmət və ehtiram etməli, məhəbbətlə baxmalı, onların öyüd-

nəsihətinə qulaq asmalı, ağıllı olmalıdırlar. «Ana-ata haqqı-Tanrı haqqıdır», «Cənnət 

anaların ayaqları altındadır», «Atana necə baxarsan, övladın da sənə elə baxar», «Ata-

ana sözünə baxan necə eyləyim deməz», «Yaxşı övlad ata-ananın fərəhidir», «Ata-ana 

sözünə baxmayan küllükdə yatar»,  «Yaxşı oğul ata sözünü iki eləməz», «Ana-ata üzünə 

ağ olan hər iki dünyada da lənətlidir», «Ata haqqı övlada mirasdır», «Ata-ananın qoca 

vaxtında oğul əlindən tutar» və s. (1,s.35 ) 

Uşaqlar valideynlərinə qarşı məsuliyyət borcunu hər zaman bilməli və unutmama-

lıdırlar. Atalar sözləri öz dərin hikmətamiz, ibrətamiz fikirləri ilə bitməz-tükənməz, hər 

zaman ulduz tək parlayan bir müdriklik xəzinəsidir. Bu gün də atalar sözləri öz məna 

dərinliyini, parlaqlığını itirməyərək, mənasını dərk edib başa düşənlər üçün  gözəl bir 

ibrət xəzinəsidir. Atalar sözləri bitib-tükənməyən ―zəmzəm‖ çeşməsi, həyat cövhəridir. 

Şərq xalqları atalar sözlərini ―dilin gülzarı‖, ―qanadlı söz‖, ―ipə-sapa düzülməmiş 

incilər‖ adlandıraraq ən geniş mənalar ifadə etmək qüdrətinə malik olan xalq ifadələri 

olduğunu vurğulamışlar. Atalar sözləri köhnəlmir-sönmür, getdikcə cilalanıb xalqın 

fikir, zəka göylərində ulduz tək parlayır. Zamanların və nəsillərin, müxtəlif ictimai 

forma-siyaların ağır sınaqlarından şərəflə keçdiyi üçün bu müdriklik dəfinələri ömrün, 

ləyaqətin, dostluğun, məhəbbətin, düşmənə nifrətin, ümumiyyətlə, bütün həyati 

hadisələrin, bütün bəşəri həqiqətlərin əsl meyarı, dəqiq məhək daşı olur.  

Beləliklə, atalar sözlərindən ailədə uşaqların tərbiyəsində  düzgün istifadə etməklə 

onlarda vətənpərvərlik, insanpərvərlik, düzlük, doğruçuluq, səxavətlilik, qənaətcilik  

kimi hisslər formalaşdırmaq olar. Elm öyrənmək, sənət əldə etmək, ağıl-hikmət sahibi 

olmaq, əxlaqi-mənəvi cəhətdən saflaşmaq və s. müsbət əxlaqi keyfiyyətlərə 

yiyələnməkdə atalar sözlərinin əvəzsiz rolu vardır. Bu müdrik sözlər uşaqların  

əməksevərlik ruhunda tərbiyə olunmasında, gələcəkdə düzgün yol seçmələrində, 

həyatda hər şeyi elm, bilik vasitəsilə qazanmağın mümkünlüyünü  dərk etməsinə 

köməklik etmiş olar.   
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РЕЗЮМЕ  

ВОЛКАН АРАС 

ВОЗМОЖНОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ ПОСЛОВИЦ В СЕМЕЙНОМ 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Со времени существовании человеческого общества и до наших дней 

воспитание детей  был одним из актуалъных проблем в семъе. Потому, что 

правилное формирование нравственнего воспитание ребенка начинается с семьи. 

Становление ребенка дисциплинированным, ответственным, трудолюбивым, 

деловитым, волевым, справедливым, доброжелательным во многом зависить от 

семейного воспитания. 

Если в семье, в воспитанем детей правильно использовать пословиц, то у 

них можно формировать такие чувства как патриотизм, гуманность, честность, 

правдивость, щедрость, бережливость и т. д. Пословицы имеют незаменимую роль 

в овладевании таких положительных моральных качеств как стать чистым в 

морально – духовном умственно – мудром отношение овладение профессий и др. 

Эти мудрые изречения помогут в деле воспитание детей в духе трудолюбия, в 

выборе правильного жизненнего пути, в возможности добиться всего с помощью 

науки и знания.  

Ключевые слова: семья, воспитание, семейное воспитание, пословици, 

народ, нравственное воспитание 
 

SUMMARY 

                                   VOLKAN ARAS 

      THE IMPORTANCE AND OPPORTUNITIES OF PROVERBS IN 

CHILDREN UPBRINGING 

        Beginning from the existence of the humanity the child upbringing has become 

one of the most actual problems. Because the right forming of the child‘s ethical 

education begins from the family. It is dependent from the family that the child will be 

discipline, responsible, hard working, business, faithful, will, justice and kind or not.   

        If the proverbs are used in the family correctly it can influence to the children as 

patriotic, humanist, honesty, truthfulness, generosity, thrifty forming of above 

mentioned feelings. Studying, to obtain any science, being a clever man, making pure by 

ethic- moral sides etc. proverbs have undeniable role to obtain positive ethical 

properties. These wise phrases help to the children in educating the hard working spirit, 

choosing the correct way in the future and understanding that to earn everything in the 

life by means of science and knowledge. 

Key words: family, education, family education, proverbs, nation, ethic education 
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KOMPYUTER  ġƏBƏKƏLƏRĠNĠN  ĠNKĠġAF  TARĠXĠ  VƏ  ġƏBƏKƏ  

AVADANLIQLARI 
 

Məqalədə kompyuter Ģəbəkələri və onların quraĢdırılmasında istifadə olunan 

topoloji tipləri öz əksini tapmıĢdır. Qeyd edək ki, Ģəbəkə dedikdə verilənlərin ötürülmə 

vasitələri ilə öz aralarında birləĢmiĢ  kompyuterlər toplusu baĢa düĢülür.Verilənlərin 

ötürülmə vasitələri asağıdakı elementlər ola bilər:  bir-birilə  kabellə  əlaqələndirilən  

kompyuterlər,  peyk, telefon,  lifli-optik,radio və s. ötürücülər əsasında qurulmuĢ rabitə 

kanalları,  kommutasiya edici aparatlar, retranslyatorlar, siqnal çeviricilərinin müxtəlif 

tipləri, həmçinin digər element və qurğular. 

Açar  sözlər:  kompyuter Ģəbəkələri, inkiĢaf  mərhələləri, telekommunikasiya 

vasitələri verilənlərin  ötürülməsi  komponentləri, Ģəbəkə  avadanlıqları. 
 

İnsan cəmiyyətinin tarixində müəyyən elmi kəşflər və ixtiralar nəinki onun 

gedişatına güclü təsir göstərmiş hətta sivilizasiyanın inkişafına (köklü dəyişməsinə) 

səbəb olmuşdur. Bunlara misal olaraq ilk mühərrikin ixtirasını, elektrikləşmənin kəşfini, 

atom enerjisinin əldə edilməsini, radionun ixtirasını və s. göstərmək olar. Belə elmi 

kəşflərin və ixtiraların nəticəsində  istehsal  prosesinin xarakterində və məişətdə baş 

verən kəskin dəyişikliklər  prosesi elmi-texniki inqilab kimi qiymətləndirilir.  

XX əsrin ikinci yarısında kompyuter texnikasının yaranması və sürətli inkişafı elmi-

texniki inqilabın mühüm faktorlarından biridir. Bu prosesi şərti olaraq üç mərhələyə 

bölmək olar: [1] 

Birinci mərhələ (1945-1960). 1945-ci ildə ilk elektron hesablama maşınının 

yaradılması ilə başlayır. Təqribən 30 il ərzində (1970-ci illərədək) kompyuterlər  

məhdud sayda insanlar tərəfindən əsasən elmi və istehsalat sahələrində istifadə 

edilmişdir. Çəkisinin ağırlığı, enerji  tutumluluğu  və bahalığı ilk Elektron Hesablama 

Maşınlarından demək olar ki, yalnız paket rejimdə istifadə etməyə imkan verirdi və 

məlumatların alınması ilə verilməsi proqramının hazırlanmasını nəzərdə tuturdu.  

Bu rejim informasiya daşıyıcısında məsələnin həlli proqramının hazırlığını 

nəzərdə tuturdu, EHM-ə proqram və verilənlər daşıyıcıdan daxil edilirdi və nəticələr də 

daşıyıcılara çıxarılırdı.  

Bu isə EHM-lə istifadəçilərin interaktiv rejimininin praktik olaraq reallaşmasına 

imkan vermirdi. Yəni istifadəçi öz əmrlərində EHM-in reaksiyalarını görmürdü və 

proqramın işinin son nəticəsi cavab şəklində daşıyıcıda alınırdı. 

Ġkinci mərhələ (1960-1970). Bu mərhələdə EHM-in və giriş-çıxış terminallarının 

ucuzlaşması, həmçinin interaktiv rejimdə istifadəçilərin EHM-lə ünsiyyət imkanlarının 

yaradılması baş verdi. Hər bir istifadəçi öz əmrlərini dialoq qurğusu – terminal vasitəsi 
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ilə daxil edir, terminalda uyğun cavab ala bilirdi, yəni EHM-lə ünsiyyət saxlaya bilirdi. 

Mərkəzi prosessor, EHM-in daxili və xarici yaddaşı bütün istifadəçilərə hesablama 

resurslarından paralel istifadə etməyə imkan verirdi. Bu isə 1970-ci ildə fərdi kompyu-

terlərin yaradılması ilə əlaqədardır. Bu mərhələdə kompyuterlər daha geniş tətbiq sahəsi 

qazandı. Belə ki, kompyuterlərdən nəinki elm və istehsalatda, həmçinin xidmət və 

məişət sahəsində də geniş istifadə edilməyə başladı. Artıq kompyuterlər adi məişət 

cihazları-radio, televizya, maqnitafon və s. kimi evlərə daxil oldu. 

Bu mərhələ - uzaq məsafələrdə (yüzlərə və minlərlə kilometrə mümkündür) 

kompyuterlərin birləşməsi mərhələsidir. Belə birləşməyə təkan vermək üçün kifayət 

qədər uzaqda yerləşən terminallar ilə böyük EHM-ləri birləşdirmək lazım idi. Həmin 

vaxt telefon şəbəkəsi  sürətlə inkişaf edən bu cür məsələlərin həlli üçün istifadə 

olunmuşdur. İlkin olaraq məlumatların ötürülməsi sürəti  analoq texnologiyadan istifadə 

etməklə kifayətlənirdi, lakin artıq 60-ci illərin sonlarından başlayaraq rəqəmsal 

məlumatların ötürülməsi kanalları geniş tətbiq olunmağa başladı.  

Məhz bu zaman qurulan əlaqələri ilkin şəbəkələrin təşəkkülündə əsas mərhələ 

hesab etmək olar. Rəqəmsal kanalların ötürmə qabiliyyətinin genişləndirilməsi, yeni 

texnologiyaların yaranması və məlumatların ötürülməsinin inkişafı indiyədək davam 

edir. Beləliklə, tarixən məhz ilk dəfə WAN (Wide Area Network)  qlobal şəbəkəsinin 

tərkibi yaranıb. Müasir dünyada GAN (Global Area Network) termini göstərmək üçün, 

ərazicə paylanmış şəbəkələrini (WAN) birləşdirən ümumdünya şəbəkəsi geniş tətbiq 

edilir. 

Üçüncü mərhələ (1970-ci illər) - Bu mərhələ - 70-cı illərdə baş verən lokal şəbə-

kələrin LAN (Local Area Network), eyni zamanda texnoloji sıçrayış olan mikroproses-

sorların yaranması ilə əlaqədardır. ÇPİS-in kəskin ucuzlaşması kompyuterlərin, onların 

enerji tutumunun və qabaritlərinin azalmasına gətirib çıxardı. Meydana çoxlu sayda mü-

əssisə və təşkilatlarda ümumi məsələlərin həlli üçün öz aralarında birləşməsi zərurəti ya-

ranan kompyuterlərin istifadəsi çıxdı. 

Ardıcıl olaraq 1980-ci illərin ortalarına qədər şəbəkə aparat təminatına və verilən-

lərin ötürülmə protokollarına müəyyən dərəcədə stabil olan standartlar işlənilmişdir 

(Ethernet, Arcnet, Tocken Ring, FDDI və s.). 1990-cı illərin axırında Ethernet texnolo-

giyası yeganə bir lider kimi formalaşmışdır. İndiki zamanda da Ethernet lokal şəbəkələ-

rin ən geniş yayılmış texnologiyasıdır.  

İlkin mərhələdə kompyuter və bəzi periferiya qurğuları arasında məlumat müba-

diləsinə ehtiyac var idi. Sonra isə kompyuter-kompyuter əlaqəsinə ehtiyac meydana 

çıxdı. Bu məqsədlə praktiki olaraq bütün məlum olan interfeyslər istifadə olundu 

(Centronics, RS232, PS/2 və s.). Proqram protokollarının və aparat interfeyslərinin tez-

tez uzlaşmamağı səbəbindən hər cür qoşulma qurğularından istifadə edilirdi və yalnız 

ixtiyari miqdarda kompyuterlərin vahid mühitə birləşdirilməsi səbəbindən Ethernet, 

TockenRing, Arcnet və s. kimi texnologiyalar meydana  gəldilər. 

Müəssisələr böyüyüb yeni-yeni kompyuterlər aldıqca, bu kompyuterləri bir 

şəbəkədə birləşdirmək zərurəti yaranır. Getdikcə şəbəkələr və şəbəkə proqramları ayrı-

ayrı binalarda, şəhərlərdə, hətta dünyanın müxtəlif ölkələrində olan insanları birləşdir-

mək üçün istifadə edilir. Buna görə də, insanlar yerlərindən asılı  olmayaraq informasiya 

texnologiyalarından istifadə etməklə daha səmərəli fəaliyyət göstərə bilərlər. İnsanların 
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əksəriyyəti şəbəkə dedikdə, kifayət qədər qarmaqarışıq bir şey təsəvvür edir. Ancaq 

şəbəkələr elə də mürəkkəb deyil. Əslində şəbəkə [network], sadəcə, bir-birinə bağlanmış 

iki, yaxud daha çox kompyuterdən ibarət qrupdur. Şəbəkənin ölçüləri böyüdükcə, ora 

daha çox qurğular qoşulduqca, onun quraşdırılması və idarə olunması texniki bir işə 

çevrilir. Şəbəkə anlayışı və terminologiyası şəbəkənin ölçülərindən asılı olmayaraq, 

əsasən eyni qalır.  

Kompyuter Ģəbəkəsi, öz aralarında hər hansı qayda ilə birləşdirilmiş kompyuter-

lər qrupudur. Daha geniş anlamda bu, radio, yaxud televiziya şəbəkəsinə oxşayır. Ancaq 

teleşəbəkələrdə bir informasiya eyni vaxtda bütün qəbuledicilərə verilir (belə şəbəkə 

verici şəbəkə adlanır); kompyuter şəbəkələrində isə hər bir məlumat, adətən, ünvanlı, 

yəni müəyyən bir komputerə yönəldilir. Televiziya şəbəkələrindən fərqli olaraq kom-

pyuter şəbəkələri həmişə iki istiqamətlidir: A kompyuteri B kompyuterinə məlumat 

göndərirsə, B kompyuteri də A kompyuterinə cavab göndərə bilər. [2] 

Kompyuterlərin şəbəkə vasitəsilə birləşdirilməsinin əsas səbəbləri aşağıdakılardır:  

- Resursların bölüşdürülməsi. Resursların bölüşdürülməsi onlardan qənaətlə istifadəyə 

imkan yaradır. Məsələn, çap qurğularından, ümumi informasiya daşıyıcılarından, mo-

demlərdən, işçi stansiyalardan və s;  

- Tətbiqi proqramların bölüşdürülməsi. Proqram vasitələrinin bölüşdürülməsi əvvəlcə-

dən mərkəzləşdirilmiş proqram vasitələrindən, şəbəkə proqramlarından, eyni zamanda 

bir neçə istifadəçi tərəfindən istifadəyə imkan verir ki, bu da çoxistifadəçi rejimini yara-

dır;  

- Prosessorun resurslarının bölüşdürülməsi. Prosessorun imkanlarının bölüşdürülməsi 

zamanı xüsusi layihələndirilərək şəbəkə tərkibinə daxil edilmiş başqa sistemlər tərəfin-

dən prosessorun hesablama gücündən və tətbiqi proqramlardan verilənlərin emalı üçün 

istifadə etmək mümkündür;  

- Telekommunikasiya. Müəssisədə lokal şəbəkələrdən istifadə olunması yalnız işçi stan-

siyalar arasında hansısa qeydlərin, yazıların, sənədlərin və s. ötürülməsi deyil, real vaxt 

rejimində videokonfransların və yığıncaqların, diskussiyaların keçirilməsinə də imkan 

verir. 

Verilənlərin ötürülməsi komponentləri  
Verilənlərin ötürülməsini həyata keçirmək üçün aşağıdakı komponentlərin olması zəru-

ridir:  

1. Göndərən qurğu [sending device] – bu, adətən kompyuterdir.  

2. Kommunikasiya qurğusu [communications device] – məsələn, modem. Bu qurğu 

kompyuterdən çıxan siqnalı rabitə kanalının ―daşıya bildiyi‖ siqnallara çevirir.  

3. Kommunikasiya (rabitə) kanalı [communications channel] – bu, siqnalların kecdiyi 

telefon xətləri, kabel, yaxud simsiz ötürücü ola bilər.  

4. Qəbuledici qurğu [receiving device] – gələn siqnalları qəbul edən qurğu, adətən, 

kompyuter.  

5. Kommunikasiya proqramları [communication software].  

Şəbəkələrin əksəriyyətində ən azı bir qulluqçu komputer (server) və çoxlu müştə-

ri olur. Server şəbəkə resurslarını idarə edən kompyuterdir, muştəri [client] isə serverin 

idarə etdiyi resurslardan istifadə edən kompyuterdir.  
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Verilənləri bir kompyuterdən başqasına ötürmək ücün həmin verilənləri daşıyan 

müəyyən növ aralıq bağlayıcıya ehtiyac var. Bu bağlayıcı kommunikasiya kanalı [com-

munications channel], yaxud rabitə kanalı adlanır. Belə kanala nümunə kimi bu gün 

həyatımızda mühüm rol oynayan telefon şəbəkəsini göstərmək olar. Telefon sistemi 

dünyadakı bütün telefon şəbəkələrinin – yerli (local), uzaq-məsafəli (longdistance), mo-

bil (cellular) və peyk rabitəsi (satellite) şəbəkələrinin toplusudur. 

KOMMUNĠKASĠYA VASĠTƏLƏRĠ  
Verilənləri kanal vasitəsilə göndərmək üçün istər fiziki, istərsə də simsiz daşıma 

vasitələri, yaxud transmissiya vasitələri [transmission media] lazım olur [3]. 

Fiziki vasitələr. Verilənləri daşımaq üçün fiziki vasitələrin bir neçə növü var:  

• Sarınmış cütlük kabeli [twisted-pair cable]. Telefon sistemlərinin əksəriyyətində 

istifadə olunan bu kabel çox ucuzdur. Bu kabel bir-birinə sarınmış iki ayrıca izolyasiya 

olunmuş naqildən ibarətdir. Naqillərdən biri siqnalı daşıyır, o biri naqil isə yerlə 

əlaqələndirilir. Yerlə əlaqələndirilmiş (torpaqlanmış) naqil radio-maneələri ―udur‖ və 

bununla da o biri naqillə ötürülən siqnalı qoruyur.  

• Koaksial kabel [coaxial cable]. Əsasən televiziya sənayesində istifadə olunan bu növ 

kabellər kompyuter şəbəkələrində də geniş yayılıb. Koaksial kabel iki naqildən: 

silindrik formalı ekrandan və onun içərisində izolə edilmiĢ mərkəzi teldən ibarət 

olur. Koaksial kabeldən keçən siqnallar qonşu keçiricilərə, digər elektrik qurğularının 

yaratdığı maneələr isə koaksial kabeldən keçən siqnallara təsir etmir. Göstərilən 

üstünlüklərinə baxmayaraq, bu kabellər sarınmış cütlük kabellərinə nisbətən bahadır. 

• Fiber-optik kabel [fiber-optic cable]. Fiber-optik kabel (optik lif kabeli) nazik, elastik 

şüşə borucuqlardan hazırlanır. Bu kabellərin ənənəvi metal rabitə xətlərindən bir sıra 

üstünlükləri var. Buraxılış zolağının eni çox böyük olduğundan, o, daha çox verilənləri 

daşıya bilir; o, metal naqillərə nisbətən  daha yüngüldür və maneələrə daha az həssasdır. 

Fiber-optik kabellərin əsas çatışmazlığı onların kövrək və baha    olmasıdır.  

Simsiz vasitələr  Hal-hazırda verilənləri daşımaq üçün fiziki vasitələr ilə yanaşı, simsiz 

vasitələrdən də geniş istifadə olunur.  

• Radiosiqnallar [radio signals]. Radiosiqnallar vasitəsilə ötürülmə zamanı ötürücü və 

qəbuledici arasında görünüş xəttinin olması vacibdir; belə ki, siqnal bir mənbədən o biri-

sinə düz xətt boyunca ötürülür. Radioveriliş üçün siqnalları göndərən radioötürücü apa-

ratın və siqnalları qəbul edən radioqəbuledicinin olması lazımdır.  

• Mikrodalğalar [microwaves]. Mikrodalğalı siqnallar fəzada elektromaqnit dalğaları 

formasında yayılır. Radiosiqnallar kimi, onlar da bir mikrodalğa stansiyasından digərinə 

düz xətt üzrə göndərilir. Maneələrdən qaçmaq üçün mikrodalğa stansiyalarının əksəriy-

yəti yüksəkliklərdə, yaxud hündür binaların başında quraşdırılır.  

• Peyk rabitəsi vasitələri [satellite transmissions]. Rabitə peykləri orbitdə Yerin səthin-

dən on minlərlə kilometr məsafədə hərəkət edir. Belə yüksəklik peykə Yerlə eyni sürətlə 

fırlanmaqla Yer səthindəki bir nöqtə üzərində sabit mövqe saxlamağa imkan verir. Peyk-

dəki avadanlıqlar Yerdən göndərilən siqnalları gücləndirir və onları yenidən Yerə qayta-

rır.  

Şəbəkə qurarkən bu kommunikasiya vasitələrindən hər hansı birini seçmək üçün bir ne-

çə amili – şəbəkənin növünü, ölçüsünü (miqyasını) və onun maya dəyərini nəzərə almaq 

lazımdır. 
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ġƏBƏKƏ AVADANLIQLARI  
Şəbəkələrin əksəriyyətində server və müştəri kompyuterləri olur. Bunlardan başqa, 

şəbəkədə Ģəbəkə kabellərini birləĢdirən və siqnalları gücləndirən qurğuların da olması 

lazımdır. Belə qurğuları iki qrupa ayırmaq olar: [4] 

1. kommunikasiya qurğuları  

2. transmissiya qurğuları.  

Kommunikasiya avadanlıqları verilənlərin göndərilməsinə və alınmasına kömək 

edir. Kommunikasiya avadanlıqları dedikdə, ilk növbədə, fikrimizə masaüstü kompyu-

terlər və modem gəlir. Lakin verilənləri göndərən və alan başqa növ qurğular da var. 

Bunlara misal olaraq iri kompyuterləri – superkompyuterləri, meynfreymləri və mini-

kompyuterləri və hətta faks maşınlarını, rəqəmli kameraları göstərmək olar. Fərdi 

istifadə üçün ən geniş istifadə olunan ötürücü qurğu modemdir.  

Transmissiya avadanlıqları. Modemlər fərdi kompyuterlər, yaxud bir-iki nəfərlik 

kiçik ofislər üçün yararlıdır. Lakin yerli və geniş şəbəkələrdə verilənləri ötürmək üçün 

istifadə olunan qurğular fərqlidir. Onlardan geniş istifadə olunanları aşağıdakılardır:  

• Şəbəkə interfeys kartı. Kompyuter şəbəkəsi üçün aparat təminatının ən vacib hissəsi 

NIC (network interface card) şəbəkə adapteridir. Ona bəzən Ethernet-adapter, yaxud 

şəbəkə kartı da deyilir. O, ayrıca kart kimi də, komputerin ana lövhəsinin bir hissəsi 

kimi də ola bilər.  

• Qovşaq [hub]. Telefon qovşaqları telefon stansiyalarını bir-birinə bağlayır. Başqa 

sözlə, müəyyən sayda telefon stansiyası bir nöqtədə – qovĢaqda birləşdirilir və onlar 

arasında informasiya mübadiləsi həmin qovşaq vasitəsilə aparılır. Verilənlərin 

ötürülməsində də qovşaq bənzər vəzifəni icra edir. Bu tip qurğu ona daxil olan bütün 

informasiyanı, sadəcə olaraq ötürür. Yəni, qovşağın portuna qoşulmuş qurğuların hamısı 

eyni informasiyanı alır. 

• Körpü [bridge]. Körpü  şəbəkəni  altşəbəkələrə ayırmaq (və ya yerli şəbəkələri birləş-

dirmək) üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi qurğu, yaxud uyğun proqram təminatı olan kom-

pyuterdir.  

• Şəbəkə kecidi [gateway]. Şəbəkə keçidi, yaxud şlüz müxtəlif tipli şəbəkələr arasında 

informasiya mübadiləsini gerçəkləşdirmək üçün birləşdirici qurğudur. Eynitipli 

şəbəkələr arasında mübadilə zamanı informasiyanı çevirən körpüdən fərqli olaraq, şlüz 

verilənləri ötürməklə yanaşı, həm də onların formatını təyinat şəbəkəsinin protokoluna 

uyğunlaşdırır.  

• Yönləndirici [router]. Yönləndirici yol polisinə bənzəyir: bu ağıllı qurğu şəbəkə 

trafikinə yol göstərir (istiqamətləndirir). Şəbəkədə göndərilən verilənlər kiçik paketlərə 

bölünür. Paketlərin hamısı eyni yolla (marşrutla) hərəkət etmir. Mürəkkəb, yəni çoxlu 

hissəsi olan şəbəkələrdə yönləndiricilər göndərilmiş paketləri qəbul edir və onları 

mövcud marşrutlardan ən səmərəli olanı (ən qısası) üzrə göndərir. 
MODEM. MODEMLƏRĠN XARAKTERĠSTĠKASI, Ġġ REJĠMLƏRĠ 

1960-cı ildə "AT&T" firması kompyuterlər arasında verilənlərin ötürülməsi üçün 

ilk modem qurğusunu yaratdı.  Modemlər terminalların ana kompyuterlərə telefon xətti 

üzərindən ötürülməsi məqsədilə istifadə edilməyə başlamışdır. [5] 

İlk çıxan modemlər 300 bps-lik (bits per second – 1 saniyədəki bitlər) modemlərdir. Bu 

modemlər ədədi məlumatı telefon xətti üzərindən göndərmək üçün Frequency Shift 
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Keying (FSK) yəni tezlik sürüşməli açarlama texnikası istifadə edər. Bu metodda hər bir 

biti təmsil etmək üçün fərqli tezliklər istifadə edilmişdir.  

Modem kompyuterə verilənləri telefon xətti ilə ötürməyə imkan verir. Kompyuter-

də informasiya rəqəmli formada, yəni sıfır (0) və birlərdən (1) ibarət ikilik kod şəklində 

saxlanılır. Bu kodlar telefon xətti ilə ötürülmək üçün analoq siqnallara çevrilməlidir. Bu 

işi məhz modem görür. Başqa sözlə, modem kompyuterdəki informasiyanı telefon 

xətləri, televiziya  kabelləri ilə ötürmək və ya açıq fəzaya göndərmək üçün yararlı 

formaya salır. Xəttin o biri ucunda isə ikinci modem həmin siqnalları kompyuterin başa 

düşdüyü dilə çevirir və beləliklə, bu iki kompyuter bir-biri ilə ünsiyyətdə olur. 

 “Modem” sözü bu qurğunun iş prinsipindən yaranmışdır: rəqəmli verilənlərin 

analoq verilənlərə çevrilməsinə modulyasiya, əks prosesə isə   demodulyasiya deyilir; 

beləliklə, modem – modulyator-demodulyatordur. Kompyuterlərin əksəriyyətində daxili 

modemlər quraşdırılmış olur.  

Adətən analoq siqnallar 3 parametrlə xarakterizə olunur: amplitud, tezlik və faza. 

Müasir modemlərədə hər 3 xarakteristikadan istifadə olunur. Modem kompyuterdən 3 

‖bit‖ informasiya qəbul edir, sonra isə onu analoq siqnalı formasında xəttə göndərir. Bu 

analoq siqnalının amplitudu qəbul olunmuş birinci bitə ,tezliyi ikinci bitə və fazası isə 

üçüncü bitə uyğun gəlir. Modem – qəbuledici bu cür informasiyanı qəbul edərək, analoq 

siqnalını aydınlaşdırır və onu göndərilmiş 3 ‖bit‖  şəklinə salır. İlkin analoq siqnalı 

aparıcı tezlikli siqnal adlanır.1500 Hs tezlikli belə siqnallardan telefon rabitə xətlərində 

istifadə olunur və həmin siqnal modem- ötürücü vasitəsilə lazımi çevrilməyə məruz 

qalır. Telefon xəttində aparıcı tezlikli siqnalın olması modemlər arasında əlaqənin 

yaranma əlamətinin göstəricisidir.  

Modemin buraxma qabiliyyəti aşağıdakı 2 parametrlə xarakterizə olunur:  

1. informasiyanın ötürülmə sürəti;  

2. informasiyanın tutumu.  

İnformasiyanın ötürülmə sürəti bodlarla ölçülür və o, modemin bir analoq 

siqnalından digərinə keçmək qabiliyyəti ilə təyin edilir. Belə ki, əgər modem, analoq 

siqnalının xarakteriskasını bir saniyədə 3200 dəfə dəyişirsə, onda onun verilənlərinin 

ötürmə sürəti 3200 bod olacaq.  

İnformasiyasının tutumu həmin siqnallardakı bitlərin sayı ilə təyin edilir. 

Modemin buraxma qabiliyyəti bu 2 parametrin hasilinə bərabər olub, bps (bit/san)-lə 

ölçülür. Əgər modem 3200 bod sürətə, analoq siqnalları isə 3 bitlik informasiyaya malik 

olarsa, o zaman modemin buraxma qabiliyyəti 9600 bps olacaq.  

Rabitəyə qoşulduqda hər iki modem eyni bir sürətlə işləməli və eyni bir 

modulyasiya üsulundan istifadə etməlidir. Əks təqdirdə rabitəni əldə etmək mümkün 

olmaz. Buna görə də, hər bir modem verilənlərin ötürülməsinin standart sürətinə malik 

olmalıdır. Ötürmə sürəti modemin modulyasiya üsulunu təyin edir. Modem lazımi 

maksimal sürətə malik olmaqla bərabər, həmçinin rabitənin digər tərəfindəki   modemin 

kiçik ola bilən sürəti ilə də işləməyi bacarmalıdır. Kiçik sürətə keçmək məcburiyyəti 

keyfiyyətsiz telefon xətlərindən istifadə etdikdə baş verir.  

Modemlərin iĢ rejimləri. Kompyuterə qoşulmuş modem aşağıdakı iki rejimdən 

birində işləyə bilər:  

1. verilənlərin ötürülməsi rejimi (modem is online)  
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2. əmrlər rejimi.  

Kompyuter şəbəkələrində standartlaşmanın əsasını şəbəkə qarşılıqlı vasitələrinin 

yaradılmasında çoxsəviyyəli yanaşma təşkil edir.  

1983-cü  ildə Beynalxalq standartlaşma institutu tərəfindən şəbəkələrin qarşılıqlı 

əlaqələrin əsası olan model yaradıldı. Bu model OSI (Open System Interconnection) 

(QarĢılıqlı əlaqəli açıq sistem) adlandırılaraq müasir kompyuter şəbəkələrinin əsasını 

təşkil edir.  

OSI xəyali bir modeldir. Yəni heç bir yerdə OSI proqramı və ya OSI təchizatı 

deyilən bir şey görə bilməzsiniz. Ancaq proqram və təchizat istehsalçıları bu modeldə  

təsvir olunan qaydalar çərçivəsində malları istehsal edirlər və satışda olan mallar buna 

görə bir-biri ilə uyğunlaşa bilirlər. OSI modeli aparatların iş funksiyasını anlamaq və 

açıqlamaq üçün istifadə olunur.  

OSI modeli açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqələrinə xidmət edərək, sistemin müxtəlif 

əlaqə səviyyələrini təyin edir, onlara standart adlar verərək hər bir səviyyədə hansı 

funksiyanı yerinə yetirməsini göstərir.  

OSI modelində hər bir qarşılıqlı əlaqə vasitələri 7 səviyyəyə bölünür: [6] 

1. fiziki səviyyə;  

2. kanal səviyyəsi;  

3. şəbəkə səviyyəsi;  

4. nəqliyyat səviyyəsi;  

5. seans səviyyəsi;  

6. təqdimetmə səviyyəsi;  

7. tətbiqi səviyyə.  

Fiziki səviyyə (Physical layer) fiziki əlaqə kanalında informasiyanın (bitlərin) 

ötürülməsi ilə xarakterizə olunur. Fiziki əlaqə kanalı kimi, koaksial kabel, burulmuş 

qoşa kabel, optik lifli kabel və s. nəzərdə tutulur. Bu səviyyədə elektrik siqnallarının, 

məsələn gərginlik və ya cərəyanın ötürülmə siqnallarının səviyyəsi, kodlaşdırma tipi, 

siqnalların ötürülmə sürəti və s. müəyyənləşdirilir.  

Fiziki səviyyədə yalnız informasiya bitlərlə ötürülür. Lakin bu zaman əlaqə xətləri 

məşğul ola bilərlər. 

Kanal səviyyəsində ötürülmə mühiti, səhvlər təyin edilir və səhvlərin düzəlişi 

yoxlanılır. Bunun üçün informasiya bitləri kadrlarda (frame) qruplaşdırılır, Kanal 

səviyyəsi hər bir kadrın düzgünlüyünü təyin edir.  

Şəbəkə səviyyəsi (Network layer) bir neçə şəbəkəni birləşdirən vahid nəqliyyat 

sisteminin yaradılmasına xidmət edir. Şəbəkə səviyyəsi xəbərlərin ötürülməsində 

düzgün istiqamətin seçilməsini təmin edir. Şəbəkələr öz aralarında marşrutizator (router) 

adlanan xüsusi qurğu vasitəsi ilə birləşdirilir. Marşrutizator şəbəkələr arası əlaqələrin 

topologiyası haqqında informasiyanı yığaraq onun əsasında paketləri təyin olunmuş 

şəbəkəyə göndərir. Xəbərin bir şəbəkədən (ötürücudən) digər şəbəkəyə (qəbulediciyə) 

göndərilməsi üçün şəbəkələr arası müəyyən miqdar tranzit ötürmələrdən (hop-siçrayış) 

istifadə edilir. Bu zaman hər dəfə müvafiq marşrut seçilir. Beləliklə , ümumi marşrut 

paketlərin keçdiyi marşrutizatorların ardıcıllığından ibarət olur. Daha optimal yolun 

seçilməsi marşrutlaşdırma adlanır və onun həlli şəbəkə səviyyəsinin əsas məsələlərindən 

biridir. Çox zaman marşrutun seçilmə kriteriyası kimi verilənlərin ötürmə vaxtı qəbul 
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edilir. Bu işə kanalın buraxma qabiliyyəti və trafikin intensivliyindən asılı olur. Şəbəkə 

səviyyəsi müxtəlif texnologiyaların uyğunlaşması, böyük şəbəkələrin ünvanlarının 

sadələşdirilməsi kimi məsələləri də həll edir.  

Şəbəkə səviyyəsində xəbər paket adlanır. Bu zaman qəbul edənin ünvanının böyük 

hissəsi – şəbəkənin nömrəsi və həmin şəbəkədəki qovşağın nömrəsindən ibarət olur. 

Eyni şəbəkənin bütün qovşağlarının ünvanlarının böyük hissəsi eyni olmalıdır. Şəbəkə 

səviyyəsində 2 tip protokollar təyin edilir. I. Şəbəkə protokolları paketlərin şəbəkələrdə 

hərəkətin həyata keçirir., II marşrutlaşdırma protokolların köməyi ilə marşrutizatorlar 

(router) şəbəkələrarası birləşmələrin topologiyası haqqında informasiya yığırlar.  

Şəbəkə səviyyəli protokollar kimi TCP/IP stekindən IP protokolunu və Novell 

stekindən IPX paketlərin şəbəkələrarası mübadiləsi protokollarını misal göstərmək olar. 

Nəqliyyat səviyyəsi (Transport layer) yuxarı tətbiqi və seans səviyyələrinə verilənlərin 

tələb olunan etibarlı dərəcədə ötürülməsini təmin edir. Nəqliyyat səviyyəli protokollar 

kimi TCP/IP stekinin TCP protokolu, Novell stekinin SPX protokolunu misal göstərmək 

olar.  

Seans səviyyəsi (Session layer) –dialoqun idarə edilməsini təmin edir, cari anda 

aktiv tərəfi qeyd edir, sinxronlaşdırma vasitələrini təqdim edir. Bu səviyyənin funksiyası 

tətbiqi səviyyə ilə birləşmişdir. Buna görə də seans səviyyəsində yalnız ona məxsus olan 

protokollar yoxdur.  

Prezintasiya təqdimetmə səviyyəsi (Prezentation layer) – informasiyanın məzmu-

nunu dəyişdirmədən onun təsvir olunma formasını təyin edir. Bu səviyyənin vasitəsi ilə 

bir sistemin tətbiqi səviyyəsindən digər sistemin tətbiqi səviyyəsinə informasiyanın 

təqdim edilməsi aydın formada olur. Beləliklə təqdimetmə səviyyəsi verilənlərin 

mübadiləsi üçün eyni sintaksis seçir. Serure Socker Layer (SSL) protokolunu 

təqdimetmə səviyyəsinin protokolu kimi misal göstərmək olar. Bu protokol TCP/IP 

tətbiqi səviyyəsinin protokolu üçün xəbərlər mübadiləsinin məxviliyini təmin edir.  

Tətbiqi səviyyə (Application Layer) – istifadəçinin fayllara, printerlərə, 

hipermətnli Web səhifələrə və s.müraciəti təmin edən protokollar aiddir.  

 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. M.İ.MƏMMƏDOV, M.Ü.ORUCOVA, N.M.BAYRAMOVA–Kompyuter şəbəkələri. 

(Dərs vəsaiti). ADAU nəşr., 2014. -136 səh. 

2. Bilgisayar Ağları – B. Demir ÖNER  2. Basım Kasım 2010 

3. ÇÖLKESEN, Rifat ve ÖRENCİK, Bülent, ―Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ 

Teknolojileri‖, Papatya Yayıncılık Eğitim, 2002. 

4. GINSBURG, David, ―ATM: Solutions for Enterprise Internetworking‖, Addison 

Wesley  Longman Ltd., Harlow, England, 1998. 

5. İbayev Zabil ―Kompyuter  şəbəkələri‖  ,2008. 

6. Kərimov  S.Q., Həbibullayev  S.B., İbrahimzadə  T.İ., İnformatika. Dərslik. 

S.Q.Kərimovun  redaktorluğu  ilə.- Bakı,2009. – 434 s. 

 

 

 



 

 

 
 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 4 

 

 

 

 

 

 

291 

РЕЗЮМЕ 

НИГЯР НАГИЕВА 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

И СЕТЕВЫЕ   УСТАНОВКИ 

В статъе рассказывается о компютерном сете о технологии установления 

компъютеров. Отметим что когда говорим о компъютерном сете  подразумеется  

посредство  передача  данных, связенные  между  собоей  сулемы компютеров. 

Посчедство передача данных могут бытъ следующим: 

Соединенные кабелеям компютеры, спутник, телефон, волокнисто  

оптицеской, радио, трастровенные на основе  передатчиков-каналы  связи  

комутационные апараты ретрансляторы, разные типы сигнала, в том  числе другие 

элементыи установки. 

Kлючевые слова: компьютерные сети, этапы развития, телекоммуникации, 

компоненты передачи данных, сетевое оборудование. 

 

SUMMARY 

NIGAR NAGIYEVA 

DEVELOPMENT HISTORY OF THE COMPUTER NETWORKS AND 

COMPUTER TOOLS  

In the article computer networks and their types of topological  that are used to 

construct are reflected. Note that,networks mean that the transferring of data with the 

integrated computers collections. Transferring data means are: the computers connected 

with cabels;sattelite;telephone;fibrous-optic;radio; the communication channel 

established of transferings, switching of machineries; retranslators; diferent types of the 

signal  converters,also other element and devices. 

Key words:  computer networks, development stages, telecommunications, data 

transmission components, network equipment. 

 
 

 

 
 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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RĠYAZiYYATIN MƏKTƏB KURSUNDA HƏNDƏSĠ KƏMĠYYƏTLƏRĠN 

ÖLÇÜLMƏSĠ 
 

Məqalədə aĢağıdakı məsələlərə toxunulmuĢdur: 

- kəmiyyət anlayıĢı və onun xassələri; 

- həndəsi kəmiyyətlərin riyaziyyat kursuna daxil olunması məqsədləri; 

- I-XI sinif riyaziyyat üzrə kurikulümda “Həndəsə” və “Ölçü” məsmun xətlərinin 

xüsusiyyətləri; 

- additiv-skalyar və kəsilməz kəmiyyətlər və onların xarakteristikaları” 

 Kəmiyyətin ölçülməsi mərhələləri; 

-  əsas və törəmə ölçü vahidləri; 

-  kəmiyyətin ölçülməsi, kəmiyyətin qiyməti, kəmiyyətin ölçüsü anlayıĢları;  

-  Ölçü vahidləri və həndəsi kəmiyyətlərə nəzarən onların arasında riyazi münasibət. 

Açar sözlər: riyaziyyat, həndəsə, kəmiyyət, kəmiyyətin ölçüsü, ölçü vahidləri. 

 

Orta məktəbin riyaziyyat kursu - ənənəvi təlim sistemindən fərqli olaraq, vahid 

proqram əsasında və ―riyaziyyat‖ adlı vahid fənnin tədrisindən ibarət olub, I-XI 

siniflərin müvafiq riyaziyyat dərsliklərində öz əksini tapır. Riyaziyyatın yeni sistem üzrə 

tədrisinə keçid davam edir. 

Məlumdur ki, riyaziyyatda kəmiyyət anlayışı mühüm anlayış olmaqla, ədəd 

anlayışı, onun genişləndirilməsi və inkişafı ilə sıx bağlıdır. Ümumiyyətlə, riyazi 

məsələlərin məzmunu və həlli kəmiyyətlərlə əlqədardır. Riyaziyyat kursunda həndəsi 

kəmiyyətlər mühüm yer tutur və riyaziyyatın klassik tərifində ―riyaziyyat real aləmin 

fəza formaları və miqdari münasibətlərdən bəhs edir‖ – cümləsində həndəsi kəmiyyətlər 

ön plana çəkilmişdir. Çünki riyazi (miqdari) münasibətlərin tətbiq obyektləri fəza 

formaları və ya həndəsi obrazlardır. Bəs ―kəmiyyət nədir?‖ sualı tez-tez işlədilir. 

Azərbaycan dilində ―kəmiyyət‖ sözü ―miqdar‖, ―qiymət‖ mənasında işlədilir. Lakin 

riyaziyyat elmində kəmiyyət – real aləmdə mövcud olan obyektlərin və hadisələrin ümu-

miləşdirilmiş xassəsini ifadə edir. Əşya və ya hadisələrin qiymətləri ―böyükdür‖ 

(―çoxdur‖), ―bərabərdir‖ (―o qədərdir‖) və ―kiçikdir‖ (―azdır‖) münasibətləri ilə 

müqayisə və ya ifadə olunur. Bu, o deməkdir ki, hər bir kəmiyyətin qiymətini tapmaq 

üçün onu ölçmək lazımdır. Kəmiyyəti ölçmək üçün müvafiq ölçü vahidi lazımdır. 

Kəmiyyətin qiyməti ölçmə nəticəsi ilə müəyyən olunur: ölçülə bilməsi, ölçü vahidinin 

olması və ölçmə nəticəsində alınan qiymətin ədədlə ifadə olunması. Alınan ədədlərin  bu 

və ya digər kəmiyyətə aid olması – alınan nəticənin yanında ölçü vahidi və ya 

vahidlərinin qeyd olunması ilə müəyyən edilir. Eyni bir kəmiyyət müxtəlif ölçü 

vahidləri ilə ölçülə bildiyindən, onun qiymətləri (ədədi) də müxtəlif ola bilər. 
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Məktəb riyaziyyat kursuna həndəsi kəmiyyətlərin daxil edilməsi təlim məqsədlə-

rindən irəli gəlir: 

- şagirdlər qazandıqları riyazi bilik və bacarıqları bilavasitə həyatla əlaqələndirməklə 

müvafiq vərdişlər qazanırlar və riyaziyyatın həyatda tətbiqlərinin şahidi və iştirakçısı 

olurlar; 

- həndəsi kəmiyyətlərlə tanışlıq həm təhsilin sonrakı mərhələləri üçün hazırlıq və həm 

də şagirdlərin fəza təsəvvürlərini inkişaf etdirmək kimi məqsədlərə xidmət edir; 

- həndəsi kəmiyyətləri öyrənməklə şagirdlər ölçmə nəticələrini hesab əməllərinin tətbiqi 

ilə hesablamağı öyrənirlər [2;8]. 

Məktəbdə riyaziyyatın yeni təlim sisteminə əsasən hər sinfin riyaziyyat kursunun 

məzmunu (tədris proqramı) beş ―məzmun xəttində‖ əks olunmuşdur. Bunlardan biri 

―ölçmələr‖ məzmun xəttidir ki, ―kəmiyyətlərin ölçülməsi‖ mənasını daşıyır. ―Bilavasitə 

məktəbdə həndəsə materialı tədrisinin məzmununu özündə əks etdirən ―Həndəsə‖ və 

―Ölçmələr‖ məzmun xətləri I-XI siniflərin riyaziyyat kurslarına aid olmaqla, bir-

birindən məzmunu və proqram tələbləri ilə fərqlənməklə, xüsusi metodika məsələlərini 

də əks etdirir. 

Həndəsi kəmiyyətlərin tədrisi bilavasitə praktik bacarıq və vərdişlər tələb edir. Bu 

cəhətdən kəmiyyətlərin ölçülməsi mahiyyətini açıqlamağa çalışaq. Həndəsi kəmiyyətlə-

rin ölçülməsi məsələsi həm nəzəri, həm də metodik cəhətdən mürəkkəb məsələ hesab 

olunur. Bu çətinlik ilk növbədə ölçmə obyektlərinin tədris-metodik ədəbiyyatda qeyd 

olunması ilə izah oluna bilər. Belə ki, uzunluq, sahə, həcm kimi ölçmə obyektlərinin nə-

zərdən keçirilməsi ilə əlaqədar kəmiyyətin bir ümumi anlayış kimi tərifi verilmir [4;200]. 

Məlumdur ki, sahə - müstəvinin qapalı konturla əhatə olunmuş kəmiyyətlə xarak-

terizə olunur. Fiqurun sahəsini ölçmək üçün onun xətti ölçü vahidlərini nəzərə almaq 

lazımdır. Xətti ölçü vahidləri eynidirsə, onda sahəni ölçmək üçün müvafiq sahə ölçü 

vahidlərindən istifadə etmək lazımdır. Bu halda a sm · b sm= abkv.sm – kimi əsası 

olmayan yazılışdan istifadə etmək olmaz. Çünki hər bir kəmiyyətin ölçü vahidlərinin 

məxsusi funksiyaları var. 

Həcmin bir kəmiyyət kimi ölçülməsi və hesablanması məsələlərinin də özünə-

məxsus alqoritmi vardır. Çünki həcm bir kəmiyyət kimi həndəsi cismin tutduğu fəza 

hissəsi kimi təyin olunur. Bu kəmiyyətin ölçülməsi və qiymətinin hesablanması 

mərhələlər üzrə aparılır [4;220]. 

―Düzbucaqlının sahəsi – onun eni ilə uzunluğu hasilinə bərabərdir‖, ―Düzbucaqlı 

paralelepipedin həcmi – onun üç ölçüsünün (və ya onun üç ölçüsünü ifadə edən ədədlə-

rin) hasilinə bərabərdir‖ – ifadələr sxematik olub, kəmiyyətin ölçülməsi və qiymətinin 

hesablanması mexanizmini açmır. Kəmiyyətlər üzərində əməllərin aksiomatikasında 

eyni və ya müxtəlif adlı ədədlərin vurulması təyin olunmamışdır. Məsələn,düzbucaqlı 

paralelepipedin xətti ölçüləri eyni ölçülü ədədlərlə ifadə olunarsa, onda həcmi 

hesablamaq üçün müvafiq həcm ölçü vahidini seçmək və ölçüləcək həcmi dolduran kub 

vahidlərinin sayını tapmaq lazımdır. Məsələn, düzbucaqlı paralelepipedin xətti ölçüləri: 

a=5sm, b=6sm və c=8sm olarsa, onda həcm ölçü vahidi 1 kub sm olub, ümumi sayı 

(həcm) 5 kub sm·6·8=240 kub sm olacaqdır. 

Burada biz iki işi müəyyən etdik: 

1) həcm ölçü vahidinin müəyyən edilməsi, 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

 

 

 

 

 

294 

2) axtarılan həcmin qiymətinin və ya həcmi müəyyən edən həcm vahidləri sayının 

müəyyən edilməsi və alınan nəticənin riyazi yazılışı. 

İxtiyari çoxbucaqlının sahəsinin hesablanması – eyni tərkibli fiqurların sahələri və 

ya müadil (konqruent) fiqurların sahələri – anlayışları limit anlayışından istifadə 

olunmaqla hesablanır. Bu prinsip – ixtiyari çoxüzlülərin həcmlərinin hesablanmasında 

da tətbiq olunur [4;230]. Kəmiyyətin ədədi qiymətini ifadə edən ədədin necə 

hesablanması prosesin texniki tərəfini təşkil edir. ―Cismin həcmini ifadə edən ədəd‖ – 

ifadəsi ümumi xarakter daşıya bilməz. Məhz bu məntiqi qüsur həcm düsturunun 

çıxarılışıda şagirdlərin biliklərində özünü göstərir. Çünki həcm düsturlarının mahiyyətini 

dərk etməyərək, onları mexaniki əzbərləyirlər. Bu yanaşma məsələlər həllində də tətbiq 

olunur: hazır düsturlarda verilənləri yazmaqla cavabı hesablamağa çalışırlar. Əslində 

şagirdlər kəmiyyət anlayışı və kəmiyyətlər üzərində hesab əməllərinin mümkünlük 

şərtlərini bilmədikləri üçün həndəsi kəmiyyətlərin ölçmə nəzəriyyəsini dərk edə 

bilmirlər. Bunu nəzərə alaraq, həndəsi kəmiyyət anlayışının məzmununu şərh edək. 

Təhsil proqramına əsasən, riyaziyyatın məktəb kursunda öyrənilən həndəsi kəmiyyətlər 

(uzunluq, sahə, həcm) – additiv skalyar və kəsilməz kəmiyyətlərdir. Bu kəmiyyətlərin 

xassələrini nəzərdən keçirək. 

I.Skalyar kəmiyyətlərin xarakteristikası: 

1.Hər hansı a,b,c,... obyektlər çoxluğu verilmişdirsə,onda onların ixtiyari ikisi üçün bir-

birini inkar edən ancaq üç münasibət mümkündür: 

 

ya  a=b ( “a bərabərdir b”) – bərabərlik münasibəti, 

ya a>b (“a böyükdür b”)       

ya a<b (“a kiçikdir b”) – bərabərsizlik münasibəti. 

                                                    

2.Aşağıdakı şərtləri ödəyən bərabərlik münasibətləri: 

Simmetriklik: a=b isə, onda b=a;  

Refleksivlik: a=b 

Tranzitivlik: a=b, b=c isə, onda a=c  

3.Tərsi olma və tranzitivlik şərtlərini ödəyən: 

bərabərsizlik münasibəti: a>b isə onda b<a; 

tranzitivlik münasibəti: a>b və b>c isə, onda a>c. 

Uzunluq, sahə və həcm skalyar kəmiyyətləri sırasına cismin temperaturu, cismin 

kütləsi, sıxlığı və s. daxil etmək olar. 

II.Additiv kəmiyyətlərin xarakteristikası: 

Verilmiş skalyar kəmiyyətlər çoxluğunun iki a və b elementləri üçün həmin 

çoxluğa daxil olan və bir qiymətli olaraq elə bir c – elementi təyin etmək olar ki, a+b=c. 

Alınan cəm aşağıdakı qanunlara tabe olmalıdır: 

1)a+b=b+a (yerdəyişmə) 

2) a+(b+c)=(a+b)+c (qruplaşdırma) 

3) a+b=c isə, onda c>a və c>b (monotonluq) [4;202]. 

Parçanın uzunluğu – addutiv kəmiyyətə misal ola bilər. Addutiv olmayan skalyar 

kəmiyyətlər vardır. Məsələn, cismin sıxlığı, temperaturu. Həqiqətən, t1=30
0
 və t2=70

0
 

olan iki stəkan suyu qarışdırsaq, qarışığın temperaturu 100
0
 olmayacaq. Bu hal sıxlıqları 
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müxtəlif olan maddələrə də aiddir. Yəni alınan yeni sıxlıq verilənlərin cəmindən az 

olacaqdır. 

―Kəmiyyət‖  anlayışının məktəb təlimi prosesində formalaşdırılması riyaziyyat və 

fizika fənləri tədrisində diqqət mərkəzində olmalıdır. Çünki cismin hərəkət sürəti həm 

riyaziyyat və həm də fizika ilə bağlıdır. 

Həndəsədə yalnız skalyar additiv kəmiyyətlər nəzərdən keçirilir. Kəmiyyətlərin 

qiymətlərini müəyyən etmək üçün onları ölçmək lazımdır. Ölçmədə tətbiq olunan 

vahidlər ―əsas‖ və ―törəmə‖ vahidlərə ayrılır. Beynəlxalq miqyasda qəbul edilmiş ölçü 

vahidlərinin əsasları müəyyən obyektiv reallıqla bilavasitə əlaqədar olur. Məsələn, 

uzunluğun əsas ölçü vahidi 1 metr olub, Yerin ekvator çevrəsi uzunluğunun 40 milyonda 

bir hissəsinə bərabərdir. Vaxtın əsas ölçü vahidləri 1 il və 1 sutkadır. 1 sutka – Yerin öz 

oxu ətrafında bir tam dövrünə sərf etdiyi vaxt, 1 il isə Yerin Günəş ətrafında bir tam 

dövrünə sərf etdiyi vaxtdır. 

Kəmiyyətin ölçülməsi prosesi aşağıdakı alt proseslərdən və ya fəaliyyətlərdən 

ibarətdir: 

1)verilmiş kəmiyyətlər çoxluğundan hər hansı müəyyən element seçilir və onu ölçü 

vahidi adlandırırlar; 

2) ölçmə prosesi həyata keçirilir; 

3) verilmiş çoxluğun hər bir elementinə, tətbiq olunan ölçü  vahidinə uyğun həqiqi 

ədədin uyğun qoyulması. 

Alınan ədəd - kəmiyyətin qiymətini ifadə edir. 

Ölçü nəticəsində alınan qiymətlər çoxluğu aşağıdakı iki şərti ödəməlidir: 

1)çoxluğun bərabər elementlərinə bərabər qiymətlər uyğun gəlməlidir, 

2) iki elementin cəmi onların qiymətləri cəminə uyğun olmalıdır. 

Bu iki şərt daxilində iki elementin nisbəti vahid elementin seçilməsindən asılı deyil. 

―Kəmiyyətin ölçü vahidi‖ anlayışı ilə ―kəmiyyətin ölçüsü‖ anlayışlarını fərqləndirmək 

lazımdır. ―Kəmiyyətin ölçüsü‖ anlayışı – kəmiyyətin ölçü vahidi ilə ifadə olunmuş 

qiyməti mənasında işlədilir. Məsələn, ―parçanın ölçüsü 12dm-dir‖ və ya ―parçanın 

uzunluğu 12dm-dir‖. Hər iki ifadə ekvivalentdir. 
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РЕЗЮМЕ 

РУХИЙЯ ДЖАФАРОВА  

ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

В статье затронуты следующие вопросы: 

- роль и значение геометрических величин в школьном курсе математики; 

- понятие величины и ее свойства; 
- цели включения геометрических величин в школьный курс математики; 
- особенности содержательных линий «Геометрия» и «Измерения» в 

куррикулуме  по математике I-XI классов; 
- аддитивно-скалярные и непрерывные величины и их характеристики; 
- этапы измерения величины; 
- основные и производные единицы измерения; 
- понятия: измерение величины, значение величины, мера величины; 
- единицы измерения и математическое соотношение между ними относительно 

геометрических величин. 
Ключевые слова: математика, геометрия, величина, измерение величины, 

единица измерения. 
 

SUMMARY 

RUHIYYA JAFAROVA 

MEASUREMENT OF GEOMETRIC QUANTITIES IN THE COURSE OF HIGH 

SCHOOL MATHEMATICS 

The article addressed the following questions: 

- The role and importance of geometric quantities in school mathematics; 

- The concept of the value and its properties; 

- The purpose of incorporating the geometric quantities in school mathematics; 

- Particular content lines "Geometry" and "Measurements" in the curriculum of 

mathematics I-XI classes; 

- Additive-scalar and continuous variables and their characteristics; 

- Measurement of the stages; 

- Basic and derived units; 

- Concepts: measurement of the value, the value, the measure of value; 

- Units, and mathematical relationship between the relative geometrical quantities 

Keywords: mathematics, geometry, size, quantity measurement, unit of measure. 

 

 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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ƏSRLƏRĠN DAġ YADDAġINDA SÖZÜ QALAN GÖRKƏMLĠ ALĠM –                                                                                                     

MƏġƏDĠXANIM NEMƏT 

 
2019-cu il yanvar ayının 5-də Azərbaycan Epiqrafika elminin ən görkəmli 

nümayəndələrindən biri, həyatının 60 ildən artıq bir dövrünü Cənubi Qafqazın 

müsəlman epiqrafikası abidələrinin tədqiqinə həsr edən Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının müxbir üzvü Məşədixanım Sədulla qızı Nemətin anadan olmasının 95 

ili tamam olacaqdır. Məşədixanım müəllimənin yetirməsi, onu yaxından tanıyan bir şəxs 

kimi deyə bilərəm ki, onun adı çəkiləndə ilk növbədə nəzərimdə Azərbaycan Epiqrafika 

elmini sistemli şəkilə salan və yaradan bir elm fədaisi, görkəmli alim, müsəlman 

epiqrafikası abidələrini Azərbaycanın orta əsrlər dövrü tarix və mədəniyyətinin mənbəyi 

kimi öyrənən zəhmətkeş tədqiqatçı, müqəddəs ana, qayğıkeş və nəvazişkar nənə 

canlanır. 

Məşədixanım Nemət çox zəngin bir həyat yolu keçmişdir. 5 yanvar 1924-cü ildə 

Bakının II Zabrat kəndində dünyaya göz açmış Məşədixanım Nemət uşaq vaxtlarından 

valideynlərini itirməsi səbəbindən böyük çətinliklərlə üzləşməsinə baxmayaraq təhsilini 

dayandırmamış, 1941-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin (indiki BDU) şərqşünaslıq fakültəsini bitirən Məşədixanım Nemət 

həyatını elmə sərf etmək qərarına gəlmiş, buna görə də Azərbaycan SSR Elmlər 

Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. Beləliklə, Bakı 

mühitində böyüyən gənc qız tariximizin çox çətin və nadir sahələrindən biri ilə – 

Azərbaycanın müsəlman epiqrafikası abidələrinin tədqiqi ilə məşğul olmağa 

başlamışdır.  
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Şübhəsiz ki, elmin bütün sahələrinin özünəməxsus çətinlikləri vardır. Ancaq 

epiqrafik abidələrin qeydə alınması, toplanması, tədqiq olunması tədqiqatçıdan xüsusi 

qabiliyyət, bacarıq, dözüm, səbir, təmkin tələb edir. Uçub dağılmış memarlıq abidələri-

nin  üzərində qalmış inşaat kitabələrinin, unudulmuş qəbiristanlıqlarda lal-dinməz, sükut 

içərisində qalmış qəbirüstü xatirə abidələrinin – başdaşıların, sənduqələrin, daşdan 

hazırlanmış qoç və at fiqurlarının üzərində həkk edilmiş məzar kitabələrinin tədqiqi 

tədqiqatçıdan böyük məharət tələb edir. Bu kitabələri, xüsusilə orta əsr məzarlıqlarında 

uyuyan mərhumların xatirəsinə yazılmış kitabələri tədqiq etmək üçün həmin abidələrin 

ətrafı kol-kosdan, torpağa batmışdırsa torpaqdan təmizlənməli, bundan sonra ölçüsü, 

foto-şəkli, estampı götürülməli, estamp üzərində yerindəcə orijinalla tutuşdurmaqla 

korrektura və ilkin oxunma işləri aparılmalıdır. Əlbəttə, yay mövsümündə, qızmar 

günəşin altında bu işləri yerinə yetirmək tədqiqatçı, xüsusilə zərif cinsin nümayəndəsi 

olan tədqiqatçı üçün heç də asan məsələ deyildir. Çöl tədqiqatları qurtardıqdan sonra 

kitabənin tədqiqi iş otağında davam etdirilməli, abidənin foto-şəkli və estampı əsasında 

mətni oxunmalı, estamp korrektura olunmalı və tuşla kalkaya köçürüldükdən sonra 

yenidən foto-şəkli çəkilməlidir.  

Epiqrafika ilə məşğul olan tədqiqatçı kitabələrin həkk olunduğu ərəb əlifbasının 

müxtəlif xətlərinə, o cümlədən kufi, nəsx, süls, nəstəliq, şikəstə və s. xətlərə yaxından 

bələd olmalı, onları oxumağı bacarmalıdır. Ancaq iş bununla da bitmir. Kitabələr əsasən 

açıq havada olduqları üçün onlar təbii qüvvələrin (yağış, qar, isti, soyuq və s.) təsirinə 

daha çox məruz qalır, aşınır, məhv olur, bəzən orada bir neçə söz və ya hərflər qalır. 

Ona görə də bu kitabələrin aşınmış mətnlərini bərpa etmək, müxtəlif vasitələrdən 

istifadə edərək oxumaq tədqiqatçıdan çox böyük məharət və səbir tələb edir. Həm də 

qeyd etmək istərdim ki, bu abidələrin bəzilərinin yerləşdiyi ərazilərə getməyin özü çox 

çətin olmuşdur. Bunun üçün Məşədixanım müəllimə müxtəlif yaşayış məskənlərinin 

əhalisinin bələdçiliyindən, gördüyüm foto-şəkillərə əsasən deyə bilərəm ki, müxtəlif 

minik vasitələrindən, o cümlədən atdan, ulaqdan, arabadan istifadə etmişdir.  

Ancaq bütün bu çətinliklərə baxmayaraq Məşədixanım Nemət bu işin ağırlığını öz 

üzərinə götürmüş, körpə uşaqlı olmasına baxmayaraq Azərbaycanın, bütövlükdə Cənubi 

Qafqazın yaşayış məskənlərini həyat yoldaşı ilə birlikdə gəzmiş, epiqrafik material 

toplamışdır. O nəinki Azərbaycanın, həmçinin vaxtilə Azərbaycana məxsus olan, 

sonralar qondarma erməni dövləti yaratmaq üçün Sovet hakimiyyəti tərəfindən 

ermənilərə hədiyyə edilən ərazilərdə, həmçinin Gürcüstan Respublikasında, Dağıstan 

Respublikasında qalan müsəlman epiqrafikası abidələrinin tədqiqi ilə məşğul olmuş, bu 

sahədə çox ciddi tədqiqatlara və nəşrlərə imza atmışdır. Onun bu yerlərdə, xüsusilə 

Ermənistan ərazisində tədqiq etdiyi kitabələrin nəşr olunduğu əsərlər çox böyük 

əhəmiyyətə malikdir.    

Şübhəsiz ki, alimin əldə etdiyi uğurlar heç də birdən-birə, göydəndüşmə əldə olun-

mamışdır. Aspiranturanı bitirdikdən sonra, Şirvanın XIV-XV əsrlər tarixinin epiqrafik 

abidələr əsasında tədqiqinə həsr etdiyi namizədlik dissertasiyasını 1954-cü ildə müdafiə 

edən Məşədixanım Nemət, 1968-ci ildə epiqrafik abidələr və onların Azərbaycanın XIV-

XIX əsrlər sosial-iqtisadi tarixinin öyrənilməsində əhəmiyyətinə həsr etdiyi doktorluq 

dissertasiyasını uğurla müdafiə etmişdir. Mənalı ömür yolunun böyük bir hissəsini 

müsəlman epiqrafikası abidələrinin tədqiqinə həsr edən alim dünyada tanınan və qəbul 
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edilən tədqiqatçıya çevrilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, Sovet Epiqrafika elminin 

banilərindən və ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan V.A.Kraçkovskaya 1976-cı 

ildə Moskvada nəşr olunan ―Sovet tarixi ensiklopediyası‖nın 16-cı cildində dünyada 

müsəlman epiqrafikası ilə məşğul olan ən məşhur bir neçə alimin adı ilə birlikdə onun 

da adını qeyd etmişdir.    

Məşədixanım Nemət elə nəhəng alimdir ki, onun elmi fəaliyyəti, Azərbaycan tarix 

və mədəniyyəti qarşısında xidmətləri haqqında bir yazıda bəhs etmək imkan 

xaricindədir. Ona görə də burada onun elmi fəaliyyətinin bəzi məqamları haqqında qısa 

şəkildə bəhs etmək istəyirik. Məşədixanım Nemət tədqiq etdiyi kitabələrin özlərində əks 

etdirdiyi təkzibolunmaz və başqa mənbələrdən məlum olmayan faktları əsasında 

Azərbaycanın orta əsrlər dövrü siyasi, iqtisadi və mədəniyyət tarixinin bir sıra qaranlıq 

və dərindən tədqiqinə ehtiyac olan məsələlərinə aydınlıq gətirmişdir. Alim bu kitabələrin 

təqdim etdiyi məlumatlar əsasında çoxlu yaşayış məskəninin tarixini dəqiqləşdirmiş, 

onlardan bəzilərinin adlarının toponimika ilə məşğul olan alimlər üçün dəyərli mənbə 

olan ilkin variantını müəyyənləşdirmişdir. Həmçinin tədqiqatçı Azərbaycan ərazisində 

dövrümüzədək gəlib çatan yüzlərlə tarix-memarlıq abidəsinin təyinatını, sifarişçisini, 

kimin xatirəsinə inşa edildiyini, inşa tarixini, memarının adını aşkar edərək elmi 

dövriyyəyə daxil etmişdir.  

Kitabələrdə qeyd olunan istilahları, xüsusilə titul və epitetləri hərtərəfli araşdıran 

tədqiqatçı onların əsasında Azərbaycanda feodal cəmiyyətinin mürəkkəb strukturunu, 

ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin ölkənin ictimai-siyasi həyatındakı yerini və rolunu öyrənmiş, 

təhlil etmişdir. Həmçinin bu titul və epitetlərin sayəsində alim orta əsrlər zamanı 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayan yüzlərlə görkəmli şəxsiyyətin, o cümlədən, 

orta əsr Azərbaycan dövlət aparatında müxtəlif vəzifələr tutan dövlət xadimlərinin, 

alimlərin, sənətkarların, sufi şeyxlərinin və s. adlarını, qəbirlərinin yerini, vəfat tarixini 

müəyyən etmiş, elmi dövriyyəyə daxil etmişdir. Bu titul və istilahların təhlili əsasında 

tədqiqatçı Azərbaycanın sosial-siyasi tarixi, inzibati ərazi bölgüsü, dövlət quruluşu və 

idarəsi məsələlərinin bir sıra problemlərinə aydınlıq gətirmişdir.  

Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, həmçinin tarixi Azərbaycan torpaqlarında 

tədqiq etdiyi kitabələrin köməyi ilə Məşədixanım Nemət müsəlman Şərqində VIII 

yüzillikdən etibarən təşəkkül tapan və Azərbaycanın bir sıra yerlərində də fəaliyyət 

göstərən müxtəlif sufi təriqətlərinə mənsub xanəgahların fəaliyyətini təhlil etmişdir. 

Alimin qənaətincə Azərbaycanda XII-XIX yüzilliklərdə Qələndəriyyə, Bektaşiyyə, 

Nəqşibəndiyyə, Xəlvətiyyə, Səfəviyyə və s. sufi cəmiyyətlərinə məxsus xanəgahlar 

fəaliyyət göstərmiş, böyük təsir gücünə malik olduqlarından dövrün ictimai-siyasi və 

mədəni həyatında mühüm rol oynamışlar. Həmçinin alim tərəfindən bu xanəgahlara, 

zaviyələrə, ribatlara rəhbərlik edən çoxlu sayda şeyxlərin adı müəyyənləşdirilmişdir. 

Alim kitabələrdə, xüsusilə məzar kitabələrində tez-tez rast gəlinən və insanla 

güclü, psixoloji və həyəcanlandırıcı təsir göstərən Quran ayələrini, hədisləri və digər 

dini xarakterli kəlamları, şiəliklə bağlı ehkamları orta əsr hökmdarlarının, xüsusilə 

Səfəvi şahlarının yeritdiyi siyasətin təhlili üçün mənbə kimi öyrənmişdir. Həmçinin 

kitabələrdə tez-tez rast gəlinən elegiya formalı mənzum parçaların köməyi ilə tədqiqatçı 

Azərbaycanın müsəlman Şərqi ölkələri ilə ədəbi və mədəni əlaqələrini işıqlandırmaq 

baxımından mühüm tədqiqatlar aparmışdır.  
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Məşədixanım müəllimə Azərbaycan ərazisində zəmanəmizədək gəlib çatan İslam 

dini ilə əlaqədar ziyarətgahlarla əlaqədar tədqiqatlar aparan çox görkəmli alimdir. 

Azərbaycan ərazisindəki pirlərin – ziyarətgahların əksəriyyətini tədqiq edən və kitabələri 

əsasında onların əsil mahiyyətini açan alim ateizm təbliğatına geniş rəvac verilən Sovet 

hakimiyyəti illərində onlara xüsusi əsər həsr edə bilməmişdi. Azərbaycan öz müstəqil-

liyini bərpa etdikdən sonra o öz arzusuna nail olmuş, 1992-ci ildə ―Azərbaycanda pirlər‖ 

kitabını nəşr etdirmişdi. Böyük tirajla nəşr olunan kitab əl-əl gəzmişdi. Ona görə də alim 

sonralar kitabın genişləndirilmiş və yenidən işlənmiş variantını yenidən nəşr etdirmişdi.  

Görkəmli epiqraf-alim Məşədixanım Nemət müxtəlif təyinatlı abidələr üzərindəki 

kitabələri tədqiq etməklə kifayətlənməmiş, abidələr üzərində rast gəlinən təsvirlərə və 

ornamentlərə də diqqətlə yanaşmış, onları qeydə almış, toplamış, bir sənətşünas kimi 

tədqiq və təhlil etmiş, elmi əhəmiyyətini açıqlamışdır. 

Keçmiş İttifaqda, bütövlükdə dünyada müsəlman epiqrafikası üzrə tanınmış bir 

neçə görkəmli alimdən biri olan Məşədixanım Nemət Azərbaycan öz müstəqilliyini 

bərpa etdikdən sonra bir sıra xarici ölkələrdə, o cümlədən qonşu ölkələrdə daha da 

məşhurlaşmağa başladı. İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehran şəhərində 1991-ci 

ildə keçirilən kitab sərgisində kitabları ilə iştirak edən alim, 2011-ci ildə Türkiyə 

Respublikasının Qars şəhərində keçirilən ―Qazı Qars şehrengizi‖ simpoziumuna qatılmış 

və orada türk-islam mədəniyyətinə xidmətlərinə görə mükafatlandırılmşdı.  

Tədqiqatları ilə Azərbaycan xalqının sevimlisinə çevrilən görkəmli alim   

Məşədixanım Neməti ümummilli lider Heydər Əliyev də şəxsən tanıyırdı və onun elmi 

fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirdi. Məhz bunun nəticəsi idi ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 75 illiyi ilə əlaqədar yaradılmış Dövlət Komissiyasının iclasında və 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin yaradılması münasibəti ilə 12 avqust 2002-ci ildə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində keçirilən, mənim də iştirak etdiyim 

müşavirədə ulu öndər ona söz vermiş və çıxışını dinləmişdi. Müşavirədə alimin xahişinə 

cavab olaraq ümummilli liderin verdiyi tapşırığa əsasən Məşədixanım müəllimənin uzun 

illərdən bəri nəşrini gerçəkləşdirmək arzusunda olduğu ―Azərbaycanın epiqrafik 

abidələri korpusu‖nun qalan cildləri qısa müddətdə işıq üzü gördü. Bu əsəri alimin 

Azərbaycan tarix elminə çox böyük hədiyyəsi kimi qiymətləndirmək olar. Tam 

qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər Məşədixanım Nemətin bütün elmi fəaliyyətini və 

yaradıcılığını bir kənara qoysaq belə, I cildi Bakı-Abşeronun, II cildi Şəki-Zaqatalanın, 

III cildi Naxçıvan Muxtar Respublikasının, IV cildi Quba-Xaçmaz və Dağıstanın, V 

cildi Azərbaycanın bir neçə bölgəsinin və hazırda ermənilərin işğalı altında olan 

rayonların epiqrafik abidələrinə, VI cildi mis qablar, silahlar və bayraqlar üzərindəki 

ərəb-fars dilli kitabələrə həsr olunmuş 6 cildlik bu fundamental əsər müəllifinin 

tariximizdə əbədi yaşayacağına və gələcək tədqiqatçılar tərəfindən rəhmətlə anılmasına 

kifayət edər.   

Burada qeyd etmək istərdim ki, alim 1961-ci ildə Ermənistanın  müxtəlif yerlərin-

də tədqiq etdiyi 30-dan artıq kitabənin mətnini, rus dilinə tərcüməsini və foto şəkillərini 

Korpusun Naxçıvan Muxtar Respublikasına həsr olunmuş III cildinə daxil etmişdir. 

Həmin kitabələr erməni vandalları tərəfindən məhv edildiyi üçün Məşədixanım 

müəllimənin tədqiqatları onlar haqqında məlumat verən yeganə mənbələr kimi çox 

qiymətlidirlər. Alim 1961-ci ildə tədqiq etdiyi həmin kitabələrin məlumatları əsasında 
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indiki Ermənistan Respublikasının yerləşdiyi ərazilərin ermənilərlə heç bir əlaqəsi 

olmadığını, onların qədim və tarixi Azərbaycan torpaqları olduğunu sübut etdi. 

Məşədixanım Nemət elmi fəaliyyəti dövründə 2500-dən artıq müsəlman epiqrafi-

kası abidəsini qeydə almış, foto-şəklini çəkmiş, mətnlərini oxumuş, Azərbaycan və rus 

dillərinə tərcümə etmiş, estamplarını işləmiş, kalkaya köçürmüşdür. Onun tədqi-

qatlarının nəticələri müxtəlif illərdə nəşr etdirdiyi 12 kitab və monoqrafiyada, 200-dən 

artıq məqalədə, xüsusilə 6 cildlik ―Azərbaycan epiqrafik abidələrinin korpusu‖nda 

tapmışdır. Bu əsərlərdə özünə yer alan epiqrafik abidələrin böyük əksəriyyəti alimin özü 

tərəfindən aşkar olunaraq tədqiq olunmuş və ilk dəfə elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir.  

 Görkəmli alim M.Nemət elmdə qazandığı böyük uğurlara görə 2001-ci ildə 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir. Onun əməyi 

Azərbaycan dövləti tərəfindən layiqincə qiymətləndirilmişdir. Azərbaycanda epiqrafik 

irsin tədqiqi sahəsində xüsusi xidmətlərinə görə görkəmli alim Məşədixanım Nemət 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 may 2009-cu ildə 

imzaladığı Sərəncama əsasən ―Şöhrət‖ ordeni ilə təltif olunmuşdur.  

Məşədixanım müəllimə fəal elmi tədqiqatlar aparan görkəmli alim olmaqla 

bərabər, həm də müqəddəs bir ana idi. Azərbaycanın nümunəvi analarından olan 

Məşədixanım Nemət xalqımıza layiq, onun adət-ənənələrini yüksək səviyyədə qoruyan 

və onlara əməl edən 2 övlad böyüdüb boya-başa çatdırmışdır. Oğlu Fuad müəllim 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir. Qızı Vəfa xanım tarix üzrə elmlər doktorudur. 

Məşədixanım müəllimə həm də qayğıkeş və nəvazişkar nənə idi.  

Azərbaycan elminin cəfakeş və fədakar nümayəndəsi, elmi tədqioqatları həyatının 

mənası hesab edən görkəmli alim Məşədixanım Nemət 26 dekabr 2016-cı ildə bu fani 

dünyaya ―əlvida‖ dedi və əbədiyyətə, axirət dünyasına köç etdi. Ancaq o bu dünyanı 

səssiz-səmirsiz, izsiz-soraqsız tərk edib getmədi. Burada Məşədixanım müəllimənin çox 

sevdiyi və arabir təkrar etdiyi, həmçinin mənə hədiyyə etdiyi əsərlərinin bir neçəsində 

yazdığı aşağıdakı şeir parçasını xatırlayıram. Şeirdə deyilir: 

Var idim izim qaldı,  

Od idim közüm qaldı. 

Əsrin daş yaddaşında, 

Mənim də sözüm qaldı. 

Məşədixanım müəllimə özündən sonra çox böyük bir elmi irs buraxdı, özünün 

dediyi kimi əsrlərin daş yaddaşında izi və sözü qaldı. Tam əminliklə demək olar ki,  

övladları onun nəslini genetik cəhətdən davam etdirəcəklərsə, zəngin elmi irsi onu 

tarixdə əbədi olaraq yaşadacaqdır. 

Fikrimi bir məzar kitabəsinin sözləri ilə bitirmək istəyirəm: 

İsmi pakın həmişə yad edəlim, Ruhunu fatihəylə şad edəlim! 

Ruhun şad olsun, ustad!               
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MÜƏLLĠFLƏRĠN NƏZƏRĠNƏ 

 

Elmi toplumuza iqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, 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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