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yalnız Azərbaycana xas olmayan regionlararası sosial-iqtisadi inkişaf fərqli-

liyinin ilkin təzahürlərinin meydana gəlməsinə səbəb oldu.  

Yalnız XXI əsrin əvvəllərində (2004-cü il) regionlararası sosial-iqtisadi 

inkişaf fərqlərinin meydana gəldiyi bir halda Azərbaycanda strateji planlaşdır-

manın metod və üsulları ərazi idarəetmə sistemləri sferasında modernləş-

dirilməyə və istifadə olunmağa başladı. Bu məqsədlə “2004-2008, 2009-2013, 

2014-2018-ci illəri əhatə edən regionların sosial-iqtisadi inkişafı haqqında” 

Dövlət proqramları icra olunmuş, 2019-2024-cü illəri əhatə edən yeni Dövlət 

proqramı qəbul edilmişdir. Həyata keçirilmiş bu proqramlarda başlıca məqsəd 

regionların daxili resurslarının iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunmasından, onların 

ölkə iqtisadiyyatındakı xüsusi çəkisinin artırılmasından, sosial ehtiyaclarının 

ödənilməsi və məskunlaşma problemlərinin yaxşılaşdırılmasından, regionlar-

arası tarazlı inkişafın təmin edilməsindən və s. ibarətdir. Məhz bu baxımdan 

qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının sosial-iqtisadi inkişaf siyasə-

tinin həyata keçirilməsinin müasir meylləri strateji inkişaf istiqamətlərinin 

müəyyənləşdirilməsində ağırlıq mərkəzinin milli iqtisadi sistemlə müqayisədə 

onun alt sistemi kimi daha mobil olan mezosəviyyəyə keçilməsi ilə bağlıdır.   

Hal-hazırda Azərbaycanda regional iqtisadi siyasətin adekvat modelləri-

nin axtarılmasının nəzəri və təcrübi məsələlərinə daha çox diqqət yetirilir. 

Məzmunca regional siyasət əsasən regional inkişaf nəzəriyyələrinin tam şəkil-

də istifadəsi ilə müəyyən olunur. Məsələn; regional inkişaf nəzəriyyəsi klassik-

ləri A.Smit, J.Borts və R.Sollou regional amillərin səmərəli istifadəsinə əsas-

lanırlar. Kumulyativ nəzəriyyələrdə o proses və institusional şərtlərə diqqət 

yetirilir ki, bu şərtlər çərçivəsində iqtisadi agentlərin potensialından böyük 

ölçüdə səmərəli istifadə edilir.  

Qeyd edək ki, əvvəllər regional inkişaf nəzəriyyələrində region iqtisadiy-

yatının stimullaşdırılması məsələlərinin həllinə texnokratik konsepsiya çərçi-

vəsində, xüsusən istehsal güclərinin (məhsuldar qüvvələrin) rasional yerləş-

dirilməsi mövqeyindən baxılırdısa, son zamanlar yerləşmənin qeyri-maddi 

amillərinin – sosial-mədəni mühit, insanların öz yurdlarına bağlılığı, dəyişik-

liklərə həssaslıq və s. kimi amillərin təsirlərinin öyrənilməsinə əhəmiyyətli də-

rəcədə maraq artmışdır. Belə ki, İ.M.Qolova, A.F.Suxova və L.N.Nikulina in-

novasiyalara ehtiyac yaradan və müəyyən sosial-iqtisadi şəraiti formalaşdıran 

sosial institutlara regional inkişaf mexanizmlərinin əsas elementi kimi baxıl-

masını təklif edirlər [3]. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının yenidən qurulmasının ilkin mərhələsində 

həyata keçirilən iqtisadi islahatlar regionların inkişafında “istehsal amillərinin 

bir məkanda toplanma meyli”nin əhəmiyyətli dərəcədə güclənməsinə səbəb 

oldu. Belə ki, bəzi regionların inkişaf templərində baş verən dövrü geriləmələr 

iqtisadi münasibətlərdə dayanıqlı olan digər regionların daha sürətlə inkişaf 

etməsinə şərait yaratdı. Bu vəziyyət məqalənin tədqiqat obyektinin aktuallığını 

müəyyən edir. Məhz bu baxımdan araşdırmamızın məqsədi regional fərqliliyin 

məzmununu tədqiq etmək, müvafiq səviyyədə innovasiya yönümlü tarazlaş-

dırılmış inkişaf siyasətinin prioritetlərini müəyyən etməkdir.   
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Apardığımız araşdırma nəticəsində əldə edilən təxminlər ondan ibarətdir 

ki, regional inkişaf strategiyalarının reallaşdırılması səmərəliliyi regionların 

daxili potensialından rasional istifadə etməklə onların modernləşmə layihələri-

nə fəal cəlbi dərəcəsi ilə müəyyən olunur və ya bağlıdır. 

Tarazlaşdırılmış regional inkişafın təmin edilməsi ilə bağlı həyata 

keçirilən dövlət siyasətinin məzmunu və meylləri.  

Əgər əvvəllər regionlarla bağlı dövlət siyasətinin prioritet istiqaməti 

onların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin bərabərləşdirilməsindən ibarət idisə, 

hal-hazırda regional iqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərin aparılmasını stimul-

laşdıran regional iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsinin ayrı-ayrı mərhələlə-

rində regional inkişaf fərqlərinin aradan qaldırılması strategiyasının aşağıdakı 

əsas meyllərini müşahidə etmək olur: 

1. Regional inkişafın neoklassik nəzəriyyəsi. Bu nəzəriyyə resursların nis-

bətən “zəngin” regionlardan alınıb nisbətən “yoxsul” regionlara verilməsi, 

başqa sözlə desək, xüsusilə maliyyə resurslarının nisbətən “yoxsul” regionların 

xeyrinə yenidən bölüşdürülməsini əhatə edir. Bu nəzəriyyənin tətbiqi, son 

nəticədə, regional iqtisadi sistemlərin asimmetrik inkişafı tipinin meydana 

gəlməsinə və regionlararası fərqlərin kəskin artmasına səbəb olur. Belə ki, ilk 

baxışda gəliri yüksək olan “zəngin” regiondan (yəni inkişaf etmiş regiondan) 

resursların yenidən bölüşdürülməsi nəticəsində “yoxsul” regiona (yəni 

inkişafdan geri qalmış regiona) müəyyən məbləğdə vəsaitin, yəni dotasiyanın 

daxil olması inkişaf səviyyələrinin tarazlaşdırılması, regionlararası fərqlərin 

aradan qaldırılması kimi görünsə də, regiona dotasiya formasında daxil olan 

vəsaitin əmtəə qarşılığının və ya onu qarşılayacaq həcmdə yerli istehsalın ol-

maması qiymət bahalılığı, idxaldan asılılıq, ələ baxımlılıq və s. kimi problem-

lərin ortaya çıxmasına şərait yaradır. Ümumiyyətlə qeyd edək ki, regional yar-

dımın bu mexanizmi dotasiya ayrılmış regionlarda başqasının hesabına yaşama 

əhval-ruhiyyəsi yaradır və donor regionların inkişafa olan stimullarını ciddi 

şəkildə azaldır. 

Fikrimizcə, regional inkişafın neoklassik nəzəriyyəsinin tətbiqi zamanı 

regionların başqasının hesabına yaşaması meylini aradan qaldırmaq üçün əsas 

istiqamətlərdən biri dövlət sifarişi mexanizmindən istifadədir.  

2. Dövlət büdcəsindən regionlara vəsaitlərin əvəzsiz olaraq köçürülməsi 

sisteminin tətbiqi. Bu yanaşmanın tətbiqi bəzi göstəricilər üzrə regionların 

sosial bərabərliyinə səbəb olsa da, regionun kompleks inkişaf məqsədlərinə 

yönəldilməmişdir. Nəticədə bu tip yanaşma regional fərqliliyin azalması 

əvəzinə dövlətin imkanlarının azaldığı şəraitdə daha böyük həcmdə maliyyə 

resurslarının yenidən bölüşdürülməsini tələb edərək regionlararası fərqlərin 

artmasına səbəb olur.  

Həmçinin bir faktı da qeyd etmək yerinə düşər ki, Dövlət proqramları 

çərçivəsində iqtisadi rayonlara, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasına 

dövlət büdcəsindən verilən vəsaitlərin infrastruktur layihələrinə xərclənməsi 

perspektiv inkişaf baxımından məqsədəuyğun hesab edilməlidir. Fikrimizcə, 

dövlət büdcəsindən muxtar respublikaya ayrılan vəsaitlərin tez bir zamanda 

kumulyativ effekt əsasında yeni təsərrüfatçılıq quruluş və formalarının bərqə-

rar olmasına yönəldilməsi perspektiv dövr üçün əhəmiyyətli olardı. 
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3. Yalnız iqtisadi inkişafdan geri qalmış “yoxsul” regionların deyil, həm də  

4. kapital qoyuluşunun daha effektiv olduğu “zəngin” regionların dövlət 

büdcəsindən aldıqları maddi yardıma müvafiq olaraq bütün regionların öz 

gücünə arxalanmaqla inkişafı və iqtisadi artım əsasında regional bərabərlik 

modelinin konsepsiyalarının həyata keçirilməsi [4]. Belə yanaşma ölkənin 

perspektiv inkişaf maraqlarının cari maraqlar üzərində prioritetliyini, regional 

göstəricilərin yaxınlaşmasını təmin edir. Qeyd edək ki, regionlararası tarazlılıq 

bu iki göstəricinin eyni zamanda artımı ilə həyata keçirilir.  

Baxmayaraq ki, Azərbaycanda, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçı-

van Muxtar Respublikasında regional siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri 

regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsindəki kəskin fərqlərin azaldılması 

hesab olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün regionların təsərrüfat strukturla-

rının kompleksliliyi və səmərəliliyi, bəzi ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafının 

diqqəti cəlb etməsi, region əhalisinin həyat səviyyəsi və gəlir səviyyəsindəki 

əhəmiyyətli fərq Azərbaycan bölgələrinin iqtisadiyyatının müasir vəziyyətinin 

fərqləndirici xüsusiyyəti kimi qalmaqdadır. Regional inkişaf problemlərinin 

Ə.X.Nuriyev, T.H.Hüseynov kimi tədqiqatçıları Azərbaycanda regional sis-

temlərin ərazi məhdudlaşdırılmasının aşağıdakı xarakter xüsusiyyətlərini qeyd 

edirlər: 

- resurs potensialının qeyri-bərabər ərazi bölgüsü və onun sənayecə inkişaf 

etmiş mərkəzlərdə təmərküzləşməsi; 

- bələdiyyələrin region iqtisadiyyatına inteqrasiya olmaması; 

- yenidən bölüşdürülən maliyyə resurslarına görə regional “rəqabət”in və 

“asılılığın” meydana gəlməsi [1, 2]. 

Aydındır ki, regionlarda həyata keçirilən islahatların sürətindən qaynaq-

lanan fərqlər və region iqtisadiyyatının təbəqələşməsi şəraitində regional inki-

şaf siyasətinin həyata keçirilməsi ərazinin iqtisadi və sosial sahələrinin müəy-

yən bir eyniliyini təmin etmədən mümkün deyildir. Bu sosial-iqtisadi inkişafın 

idarə olunmasında “dövlət-region-bələdiyyə” xüsusi qarşılıqlı əlaqə sisteminin 

formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. “Dövlət siyasəti – regional siyasət” dilem-

masının meydana gəlməsini hələ XX əsrin 80-ci illərində həyata keçirilən iqti-

sadi islahatların gedişində görən P.A.Minakir qeyd edirdi: “Regionda iqtisadi 

inkişafın xalq təsərrüfatı, regional və sahəvi inkişaf kimi ən azı 3 maraqlar 

qrupu bir-biri ilə bağlıdır. Bu maraqlar, ilk növbədə, birbaşa və ya dolayı bir-

birinə ziddir, eyni zamanda, bəzi sahələrdə bir-birini əvəz edirlər” [6]. 

Tarazlaşdırılmış müasir regional inkişaf siyasəti.  

Müasir regional inkişaf siyasəti regionda sosial-iqtisadi inkişaf fəaliy-

yətinin məqsəd və istiqamətlərinin, dövlət, regional və bələdiyyə idarəetmə 

orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyəti əsasında məqsədlərin əldə olunması yolları və 

vasitələrinin məcmusunu ifadə edir. Regional inkişaf siyasətində ümumdövlət 

və regional maraqların uzlaşdırılması məsələsinin həlli, hər şeydən əvvəl, 

regionun strateji inkişaf proseslərinin tənzimlənməsi məqsədilə idarəetmənin 

müxtəlif səviyyələrinin səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur.  

Məhz bu baxımdan müasir dövrdə bazar meyarlarına uyğun istehsal seçi-

minə əsaslanan regionların özünü inkişaf konsepsiyası daha çox yayılmışdır. 
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Bu konsepsiyaya uyğun olaraq regional inkişaf siyasəti müxtəlif səviyyəli 

idarəetmə institutlarının birgə səylərinin nəticəsi kimi nəzərdən keçirilir və 

yalnız mərkəzi hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilən məsələ 

deyildir. Bu baxımdan regional strategiyanın formalaşdırılması böyük ölçüdə 

“aşağıdan yuxarı”ya doğru gedən təşəbbüslərə əsaslanır. Bu ərazi strateji 

planlaması, ilk növbədə, “region əhalisi tərəfindən rəqabət mühitində dayanıqlı 

sosial-iqtisadi inkişafın əsas istiqamətlərinin və məqsədlərinin müstəqil 

müəyyənləşdirilməsini” ifadə edir [7, səh. 266-273]. Bu zaman regionun 

inkişafına görə məsuliyyəti ancaq əhalinin özü və onlar tərəfindən seçilmiş 

ərazi hakimiyyət orqanları daşıyır. Regional inkişafın planlaşdırılması üçün 

verilmiş yanaşmanın tətbiq olunmasından əldə edilən səmərə idarəetmənin 

müxtəlif səviyyələrinin funksiyalarının bir-birini qarşılıqlı tamamlaması, 

həmçinin regional hökumətin böyük təcrübəyə və onların planlaşdırmanın 

dinamik alətlərinin tətbiqi imkanlarına malik olması ilə bağlıdır.  

Fikrimizcə, bu konsepsiyanın həyata keçirilməsi inkişafdan geri qalan re-

gionlarda müəyyən çətinliklərə səbəb olur. Bu, hər şeydən əvvəl, sosial-iqtisa-

di inkişaf planlarının hazırlanması üzrə problemin həllini strateji baxımdan 

görmə qabiliyyətinə malik olan ixtisaslı mütəxəssislərin olmaması ilə şərtlənir. 

Regionların özünü inkişaf konsepsiyasının həyata keçirilməsi, bir qayda ola-

raq, böyük sosial xərclərlə müşayət olunur. Region əhalisi tərəfindən özünü in-

kişaf istiqamətində müstəqil planlaşdırmanın həyata keçirilməsi regionun tək-

rar istehsal bazasının bütövlüyünün möhkəmləndirilməsi və qorunması prin-

siplərini tam təmin etməyə imkan vermir. Çünki özünü inkişaf planlaşdırması 

strateji məqsədlərin həyata keçirilməsinə yönədilməyib və ölkənin, eyni za-

manda, regionun xalq təsərrüfatı kompleksində bələdiyyənin yeri və rolunun 

razılaşdırılmasını (uzlaşdırlmasını, uyğunlaşdırlmasını) təmin etmir. 

Regionların özünü inkişaf konsepsiyasının əksinə olaraq regionların 

idarə edilməsi və planlaşdırılmasına inzibati-iyerarxik yanaşma mövcuddur. 

Bu yanaşmada sosial-iqtisadi inkişaf probleminin həlli əsasən makrosəviyyədə 

nəzərdən keçirilir. Bu yanaşmaya görə regional siyasətin həyata keçirilməsi 

forma və metodlarının seçilməsində dövlət əsas rol oynayır. Regional 

idarəetmə orqanlarının vəzifəsi milli iqtisadiyyatın problemlərini həll etmək 

üçün resursların cəlb edilməsi və səmərəli istifadə edilməsi üzrə məqsədli 

fəaliyyəti həyata keçirtməkdir. Bu cür yanaşma da qüsursuz deyildir. Regional 

fərqlərin aradan qaldırılması probleminin həlli, bir qayda olaraq, maliyyə 

alətlərindən, həmçinin inzibati-hüquqi və proqram vasitələrindən istifadə 

olunması yolu ilə həyata keçirilir. Bu zaman regionların və regionlarda 

yerləşən bələdiyyələrin iqtisadi sistemin yenilikçi dəyişikliklərinə həssaslığının 

müxtəlif dərəcələri nəzərə alınmır. Yaranan problemə daha yaxın dayanan 

regional hakimiyyət orqanları strateji baxımdan mühüm qərarların qəbul 

edilməsindən təcrid olunurlar. Nəticədə region iqtisadiyyatı müxtəlif inkişaf 

xəttinə malik olan, sosial-iqtisadi proseslərin fərqli məzmunu və inkişafı ilə 

xarakterizə olunan böyük və kiçik bələdiyyələrə bölünür. Planlaşdırmaya inzi-

bati-iyerarxik yanaşma regionun inkişaf tədbirlərinin  seçilmə müstəqilliyini 

əhəmiyyətli dərəcədə azaldır, region əhalisinin ictimai maraqlarının milli insti-

tutlara tabe edilməsinə səbəb olur. 
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Regionların sosial-iqtisadi inkişaf perspektivlərini müəyyən edən sənəd-

lər sistemində kompleks sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi prioritet vəzifə 

kimi rəsmi surətdə elan edilir. Bu vəzifənin həlli ictimai istehsalın müxtəlif 

sferaları, milli iqtisadiyyatın ərazi-istehsal sahələri arasında nisbətlərin gözlə-

nilməsini, həmçinin T.V.Kuşnarenko və L.Q.Matveyevanın qeyd etdiyi kimi 

region resurslarının səmərəli yerləşdirilməsi və istifadəsini təmin edən taraz-

laşdırılmış inkişafa yönəlməyi nəzərdə tutur [5].  

Təcrübədə tarazlaşdırma yalnız təkrar istehsalda, yəni qarşılıqlı əlaqədə 

olan sahələr arasında, istehsal edilmiş resursların həcmi və onlara olan tələb 

arasında proporsional inkişafın təmin edilməsi nöqteyi-nəzərindən həyata 

keçirilir. Fikrimizcə, bu regional iqtisadi sistemin innovativ yönümlü regional 

idarəetmə obyekti kimi düzgün ifadə edilməməsindən asılıdır. Müasir iqtisadi 

ədəbiyyatlarda regional iqtisadi sistem yeni, iqtisadi cəhətdən faydalı biliklərin 

istehsalı, yayılması və istifadəsi prosesində qarşılıqlı əlaqədə olan, fəaliyyət 

istiqaməti dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətlə müəyyən olunan və 

müvafiq normativ-hüquqi baza ilə nizama salınan təsərrüfat subyektlərinin 

timsalında nəzərdən keçirilir [8]. Fikrimizcə, bu cür tərif kompleks yanaşma-

nın prinsiplərinə tam olaraq uyğun gəlmir və yeni problemlərin ortaya 

çıxmasına təkan verir. Çünki bu yanaşmada təsərrüfat subyektlərinin region 

ərazisində yerləşdirilməsinə diqqət yetirilmir və nəticə etibarı ilə regiondaxili 

qeyri-bərabərliyin aradan qaldırılması ilə əlaqədar əhəmiyyətli bir sıra məsə-

lələri əhatə etmir. Məsələn; ötən dövr (2004-2017-ci illər) ərzində Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında yaradılmış istehsal müəssisələrinin 23 faizinin (234 

istehsal müəssisəsi) Şərur rayonunda, 20,6 faizinin (211 istehsal müəssisəsi) 

Babək rayonunda, 17,2 faizinin (176 istehsal müəssisəsi) Naxçıvan şəhərində, 

12,7 faizinin (130 istehsal müəssisəsi) Culfa rayonunda, 9,3 faizinin (95 

istehsal müəssisəsi) Kəngərli rayonunda, 9,2 faizinin (94 istehsal müəssisəsi) 

Ordubad rayonunda, 5,8 faizinin (60 istehsal müəssisəsi) Şahbuz rayonunda və 

2,2 faizinin (22 istehsal müəssisəsi) Sədərək rayonunda qurulması istehsal 

müəssisələrinin ərazi quruluşunda disproporsiyanın olmasını göstərir və 

təsərrüfat subyektlərinin region ərazisində yerləşdirilməsinə diqqət yetirilmə-

məsi regional balansın təmin edilməsində problemlər yaradır. 

Qeyd edək ki, sosial-iqtisadi fərqlərin aradan qaldırılması istiqamətində 

həyata keçirilən regional inkişaf siyasətində regiondaxili fərqliliklərin aradan 

qaldırılması probleminə lazımi diqqət yetirilməmişdir. Hər bir bələdiyyənin 

(inzibati ərazi vahidinin) sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının formalaşdırılma-

sı və bu strategiyanın ölkə iqtisadiyyatının alt sistemi kimi regionun prioritet 

inkişaf istiqamətləri ilə uzlaşdırılması regional hakimiyyət orqanlarının diqqə-

tindən kənarda qalmışdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının yenidən qurulması pro-

sesində kommersiya-maliyyə kapitalının axınından, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

müxtəlif formalarının inkişafından qazanan şəhərlərlə yanaşı çox sayda 

inkişafdan geri qalmış şəhərlər meydana çıxdı. Regiondaxili sosial-iqtisadi alt 

sistemin ilkin şərtlərini müəyyən edən toplanmış potensial, həmçinin resurs-

ların region daxilində yenidən bölüşdürülməsinin gizli kanalları resursların 

təmərküzləşməsi prosesinə gətirib çıxartdı ki, bu da bəzi ərazilərdə itkiyə, bəzi 
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ərazilərdə isə böyük şəhərlərin kiçik və orta şəhərlərə münasibətdə strateji 

inkişaf məqsədlərinə qarşı çıxmasına səbəb oldu. 

Fikrimizcə, kumulyativ artım nəzəriyyəsinə əsasən inkişafdan geri qal-

mış və ya aşağı sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malik regionun cüzi üstünlü-

yə malik sahə üzrə ixtisaslaşması və səmərəli fəaliyyəti regionun böyüməsinə 

və genişlənməsinə səbəb ola bilər. Beləliklə, daha yüksək səviyyəli iqtisadi 

potensialı ilə fərqlənən böyük inzibati mərkəzlər sosial-iqtisadi vəziyyətini 

əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirmək imkanı qazanar, inkişafdan geri qalmış 

şəhərlərin vəziyyəti isə ən yaxşı halda dəyişməz olaraq qalar.  

Nəticə 

Nəzərə alsaq ki, bir ölkənin potensialı onun regionlarının potensialı əsa-

sında formalaşır, onda iddia etmək olar ki, hər bir region üçün yaranacaq iqti-

sadi təhlükə və hədə proqnozlaşdırılmalıdır. Region iqtisadiyyatına inteqrasiya 

olunacaq bələdiyyələr iqtisadi sistemin ayrılmaz hissəsi olub region iqtisadiy-

yatını resurslarla təmin edir və təsərrüfatlararası əlaqələrin əsasını formalaşdı-

rır. Böyük şəhərlərin prioritet inkişafı, kiçik və orta şəhərlərin rolunun lazımi 

səviyyədə qiymətləndirilməməsi bir region daxilində ayrı-ayrı bələdiyyələrin 

sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinin anormal şəkildə fərqlənməsinə səbəb olur 

ki, bu da davamlı inkişaf konsepsiyasına ziddir və bütövlükdə regionun iqtisadi 

təhlükəsizliyini təhdid altında qoyur. 

Regionun elmi-sənaye potensialı, maliyyə kapitalı və hökumət orqanları-

nın qarşılıqlı sıx əlaqəsi əsasında ən yeni sənaye, kənd təsərrüfatı və sosial 

texnologiyaları daima yaradan innovativ fəal zonaların formalaşdırılması, şüb-

həsiz, regionun iqtisadi inkişaf strategiyasında mühüm istiqamət olaraq qal-

maqdadır. Ancaq bu zonaların inkişafı bütün bələdiyyələrin sosial-iqtisadi 

inkişafına kömək etməlidir. Bu zaman regionun iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi baxımından aşağı sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə malik olan 

şəhər və qəsəbələrə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Çünki kapitalın bir neçə böyük 

(iri) regional mərkəzlərdə toplanılması bu kapitalın ərazi üzrə bölüşdürülməsi 

probleminin həlli imkanlarını məhdudlaşdırır. Sosial-iqtisadi potensialın inki-

şaf səviyyəsində mövcud olan obyektiv fərqlər ayrı-ayrı bələdiyyələrin müqa-

yisəli üstünlüklərini müəyyənləşdirmək üçün əsas olmalıdır və təkmilləşdirmə 

hesabına regionun potensialı gücləndirilməlidir. Fikrimizcə, regional innovasi-

ya yönümlü inkişaf strategiyasının təsiri gələcəkdə ayrı-ayrı bələdiyyələrin da-

xili potensialına uyğun olaraq regionun resurslarının optimal yerləşdirilməsi 

(bölüşdürülməsi) ilə təmin olunacaqdır. Bu o deməkdir ki, ayrı-ayrı bələdiyyə-

lərin inkişaf strategiyalarının formalaşdırılması məsələlərinə regionun sosial-

iqtisadi inkişaf konsepsiyasının bir hissəsi kimi baxılmalıdır.  

Beləliklə, hazırda həyata keçirilən innovasiya yönümlü inkişaf siyasəti 

regionlara münasibətdə ziddiyyətlidir və ardıcıl deyildir, eyni zamanda, rəqa-

bətqabiliyyətli innovasiya yönümlü regional iqtisadi sistemlərin yaradılmasını 

təmin etmir. Regionun iqtisadi inkişafındakı mütərrəqi irəliləyişlərə dəstək 

olunması üçün regiondakı sosial-iqtisadi proseslərin dinamikası haqqında ümu-

mi məlumatla, bu proseslərin fəaliyyət qanunauyğunluqları barəsində biliklə 

yanaşı, ayrı-ayrı bələdiyyələr səviyyəsində innovasiya yönümlü inkişaf meyl-

lərinin meydana gəlməsinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu me-
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yllər universal xarakterə malik olmasalar da, bütövlükdə regionda həyata keçi-

rilən sosial-iqtisadi islahatların xarakter və istiqamətlərini müəyyən etməlidir-

lər. 

İqtisadiyyatın innovasiya yönümlü inkişaf paradiqması regional idarəet-

mə orqanları qarşısında prinsipcə yeni vəzifələr – bələdiyyələr arasında uzun-

müddətli sosial-iqtisadi tarazlığa nail olmaq məqsədilə regionun bütün bələdiy-

yələrinin sosial-iqtisadi inkişafı üçün fəal regional innovasiya siyasətinin tətbiq 

edilməsi – vəzifələrini qoyur. 

Regional inkişaf siyasəti onu həyata keçirən iştirakçıların – hakimiyyət 

orqanlarının, böyük şirkətlərin, kiçik və orta biznesin, elm və təhsil müəssisə-

lərinin, dövlət və özəl infrastruktur sahələrinin ortamüddətli və uzunmüddətli 

maraqlarının tarazlığını təmin etməyə imkan verən regional iqtisadi sistemin 

bütün elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin (inteqrasiya mexanizmlərinin) yara-

dılması əsasında regionun ərazilərinin balanslaşdırılmış və uzlaşdırılmış inki-

şafını təmin edən kompleks və sistemli yanaşmaya əsaslanmalıdır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, söhbət regionun bələdiyyələrinin sosial-iqtisadi potensialının 

tarazlaşdırılmasından deyil, bu potensialdan maksimum tam istifadə etməkdən 

və inkişaf etdirməkdən gedir. Başqa sözlə, regional inkişaf siyasəti regional 

sistemin bütün iştirakçılarını əhatə etməlidir və onların innovasiya yönümlü bir 

inkişaf xəttinə çıxışını təmin etməlidir. Regional sistemin iştirakçıları adı altın-

da biz regionda yerləşən həm sahibkarlıq subyektlərini, həm də bələdiyyələri 

başa düşürük.    

Bir tərəfdən milli iqtisadiyyatın alt sistemi kimi, digər tərəfdən yerli əra-

zi-təsərrüfat sistemlərinin məcmusu kimi regional iqtisadi sistemin inkişafını 

təmin edən regional hakimiyyət orqanlarının aşağıdakı məqsədli fəaliyyət 

istiqamətlərini formalaşdırmaq olar: 

- regional iqtisadi sistemin sosial-iqtisadi potensialını artırmaq; 

- sosial-iqtisadi potensialı müəyyən edən elmi-texniki, istehsal-texnoloji, 

kadr, maliyyə-iqtisadi və digər amillərin innovasiya yönümlü inkişafı; 

- sosial-iqtisadi potensialın bütün komponentlərinin vəziyyətini yaxşılaşdır-

maqla innovasiya dövrünün bütün zənciri boyunca regional iqtisadi sis-

temlərdə yenilikçi fəaliyyətin inkişafı. 

Dövlətin rolu innovasiya proseslərinin başlanmasına təşəbbüs göstər-

məkdən, strateji əhəmiyyətli sahələrdə elmi tədqiqatların stimullaşdırılmasın-

dan ibarətdir. Regional hakimiyyət orqanlarına ərazi problemlərinin həll 

edilməsində, təsərrüfat subyektlərinin innovativ fəaliyyəti üçün əlverişli şərai-

tin yaradılmasında mühüm rol ayrılır. Regional inkişaf proseslərinin bu cür 

innovativ yönümlü idarə edilməsi regionun 3 səviyyəli (milli iqtisadiyyatın alt 

sistemi kimi makroiqtisadi məqsədləri, regionun mezoiqtisadi məqsədlər 

sistemi, mikroiqtisadi məqsədlər sistemi) məqsədlər piramidasını formalaşdırır 

və L.S.Şexovçeva tərəfindən təklif edilmiş region səviyyəsində ərazinin strateji 

inkişaf konsepsiyası ilə razılaşdırılır [9].  

Yuxarıdakı söylənənləri ümumiləşdirərək qeyd edək ki, regional iqtisadi 

sistemin innovasiya yönümlü inkişafı sistem və normativ yanaşmanın 

prinsiplərinə cavab verir. Bu yanaşmaların prinsiplərinə uyğun olaraq sosial-
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iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması regionun sosial-iqtisadi potensialının 

strateji məqsədlərindən və səviyyəsindən asılı olaraq həyata keçirilir. Normativ 

yanaşmanın mövqeyinə uyğun olaraq regionun sosial-iqtisadi potensialının 

inkişafına əsas tələbləri aşağıdakı şəkildə ifadə etmək olar: regional iqtisadi 

sistemin ayrı-ayrı elementlərinin inkişaf istiqaməti və səviyyəsi yalnız onların 

potensial imkanları əsasında deyil, eyni zamanda, regional inkişafın prioritet 

strateji istiqamətlərinə müvafiq olaraq müəyyənləşdirilməlidir. Başqa sözlə, 

innovasiya yönümlü inkişaf regionun bütün şəhər və kəndlərinin iqtisadiyyatı-

na bir tərəfdən innovasiya, digər tərəfdən sosial yönümlü xarakter verməklə re-

gionun iqtisadi və ümumi təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldil-

məlidir. Bu zaman regional hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətlərinin ümumi 

istiqaməti ölkənin həlledici inkişaf məqsədləri ilə əvvəlcədən uyğunlaşdırılma-

lıdır. Ona görə də, regionun sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin strateji istiqamət-

ləri həm milli iqtisadiyyatın inkişafı məsələlərinin, həm də regiondaxili taraz-

laşdırma məqsədlərinin həllinə yönəldilməlidir.  
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РЕЗЮМЕ 

   ДЖЕЙХУН  МАХМУДОВ 

ПОЛИТИКА СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ И ЕЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Начиная с первых лет нашей независимости, проводимые в жизнь 

реформы в  направлении социально-экономического развития регионов и 
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проявления этих реформ в регионах стали причиной происхождения со-

циально-экономических диспропорций,  другими словами, различий  в 

развитии отдельных регионов. 

С этой точки зрения в статье даны стратегические направления  осу-

ществляемой государством политики сбалансированного развития, с 

целью решения проблемы межрегиональных социально-экономических 

различий, происходящих в результате экономического развития. Так, в 

исследовании, путем привлечения региональных субъектов к инноваци-

онным моделям управления, рассмотрены пути обеспечения сбалансиро-

ванного развития регионов. 

В научной статье также показаны мишени деятельности  региональ-

ных органов власти (местных) с целью устранения межрегиональных 

социально-экономических различий. 

Ключевые слова: региональная экономика, политика региональ-

ного развития, региональные различия, сбалансированное развитие, ин-

новационная модель управления. 

 

SUMMARY 

JEYHUN MAHMUDOV  

THE BALANCED DEVELOPMENT POLICY OF STATE AND IT’S 

STRATEGIC DIRECTIONS WITHIN REGIONAL AREA 

Starting from the first years of independence of our republic, the reforms 

held in the direction of socio-economic development of regions and the results 

of these reforms comed disproportions between different regions.  

In this regard, in this article was given the strategic solition ways of 

balanced economic policy for solition disproportion problem between regions 

comeed by economic development. Thus, in this research was reviewed the 

ways of providing balanced economic development by involving region 

subjects into innovative management models.  

In this scientific article also was pointed the activity targets of regional 

(local) opower bodies for the purpose of lifting socio-economic development 

disproportions between regions. 

Key words: regional economy, regional development policy, regional 

differences, balanced development, innovative management models 
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REGİONAL İNKİŞAFDA İDARƏETMƏ SUBYEKTLƏRİNİN 

QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRİNİN TƏŞKİLİ  İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

İdarəetmə subyektlərin maraqlarının razılaşdırılması üçün dövlət siyasə-

tinin bələdiyyələrin və təsərrüfat subyektlərinin siyasəti ilə əlaqələndirilməsini 

təmin edəcək xüsusi institutların və proseduraların işlənib hazırlanması mexa-

nizmlərinin yaradılması  nəzərdə tutulur. Məqalədə maraqların razılaşdırılma-

sının belə bir mexanizminin işlənib hazırlanması zamanı regional inkişafın 

idarə olunmasının subyektləri arasında qarşılıqlı fəaliyyət siseminin formalaş-

ması araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: Regional inkişaf, idarəetmə subyektləri, dövlət siyasəti, əla-

qələndirmə, qarşılıqlı əlaqə  
 

Azərbaycanda  regional siyasət çərçivəsində həll olunmalı ən vacib mə-

sələlərdən biri strateji regional sosial tərəfdaşlıq sisteminin formalaşdırılması-

dır. Bu gün regional inkişafın dövlət hakimiyyət orqanları ilə yanaşı öz inkişaf 

siyasətini formalaşdırmaq hüququna malik yerli özünüidarəetmə orqanlarından 

və biznes strukturlarından ibarət yeni subyektləri meydana gəlmişdir. Burada 

əsas vəzifələrdən biri bu subyektlərin maraqlarının razılaşdırılmasından ibarət 

olmalıdır. Bu məsələnin həlli dövlət siyasətinin bələdiyyələrin və təsərrüfat 

subyektlərinin siyasəti ilə əlaqələndirilməsini təmin edəcək xüsusi institutların 

və proseduraların işlənib hazırlanması ilə bağlıdır. Maraqların razılaşdırılması-

nın belə bir mexanizminin işlənib hazırlanması zamanı regional inkişafın idarə 

olunmasının subyektləri arasında qarşılıqlı fəaliyyət siseminin formalaşmasına 

xüsusi diqqət verilməlidir. Burada söhbət inkişaf prosesinin subyektləri arasın-

da münasibətlərin yalnız elə dəyişdirilməsindən gedir ki, bu münasibətlər ida-

rəetmə subyektlərinin potensiallarının qarşılıqlı gücləndirilməsinə, inkişafın 

nəticələrində marağının və məsuliyyətinin artırılmasına stimullaşdırıcı təsir 

göstərə bilsin [2]. Dövlət maraqlarının, şəxsi maraqların, yerli icmaların və cə-

miyyətin maraqlarının əlaqələndirilməsini (razılaşdırılmasını) təmin edəcək bu 

mexanizm sosial tərəfdaşlıq ola bilər. Bu mənada sosial tərəfdaşlığa sosial sub-

yektlərin qarşılıqlı fəaliyyətinin universal forması kimi baxmaq olar. Belə qar-

şılıqlı fəaliyyətin əsas hərəkətverici qüvvəsi sosial subyektlərin maraqlarından, 

məqsədi isə bu maraqların reallaşdırılmasından ibarətdir. Bu baxımdan sosial 

tərəfdaşlığa vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, biznes-sektorun və dövlətin 

qarşılıqlı fəaliyyət sistemi kimi müəyyənləşdirmək olar ki, bu sistem regio nal 

inkişaf strategiyasının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi prosesində 

bütün sosial subyektlərin maraqlarının aşkara çıxarılması və reallaşdırılmasını 
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təmin etməlidir. Başqa sözlə desək, sosial tərəfdaşlığın başlıca məqsədi əhali-

nin həyat səviyyəsinin yüksəldilmə-sindən, bütün tərəfdaşlar üçün geniş və bə-

rabər inkişaf imkanlarının yaradılmasından ibarətdir. K.D.Krılov qeyd edir ki, 

regionların davamlı inkişafına dayanıqlı iqtisadi artım və sosial tərəfdaşlıq çər-

çivəsində hakimiyyət orqanlarının, biznesin və yerli icmaların qarşılıqlı əmək-

daşlığı nəticəsinldə nail olmaq mümkündür [3]. 

Ümumi regional inkişaf konsepsiyası ən azı aşağıdakı kimi beş qrup ma-

raqları nəzərə almalıdır: dövlət, region, bələdiyyə, sahibkar və vətəndaş maraq-

ları. Birinci iki qrup maraqlar artıq qanunvericilikdə və digər normativ sənəd-

lərdə nəzərə alınır. Bunu müəyyən mənada bələdiyyələr haqqında da demək 

olar. Sahibkarlıq və vətəndaş maraqlarının reallaşdırılması, xüsusilə bütün beş 

qrupun maraqlarının birgə əlaqələndirilməsi isə hələlik özünün başlanğıc mər-

hələsindədir. 

Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının regional inkişaf strategiyasının işlənib 

hazırlanmasında və reallaşdırılmasında iştirakı yerli özünüidarəetmə orqanları-

nın aktivliyi ilə yanaşı həm də ictimai subyektlərin vətəndaş və iqtisadi təşəb-

büslərini nəzərdə tutur. Qərbi Avropa öləkələrinin təcrübəsi göstərir ki, bu tə-

şəbbüslərin potensialı kifayət qədər böyükdür və düzgün istifadə olunduqda re-

gional inkişafın mühüm resurslarından biri ola bilər. Bu təşəbbüslər regional 

inkişafa birbaşa təsir etməklə yanaşı həm də yerli özünüidarəetmə orqanlarının 

aktivliyinə, dövlət orqanlarının, ilk növbədə regional idarəetmə orqanlarının 

qərarlarına təsir göstərir. Beləliklə, Azərbacanda ləng də olsa tədricən sahib-

karlıq və vətəndaş maraqlarının institutsionallaşması prosesi gedir. Bu prosesin 

öyrənilməsi və stimullaşdırılması, xarici və yerli təcrübənin regionun konkret 

şəraitinə uyğunlaşdırılması tələb olunur. Regional inkişaf konsepsiyası bütün 

sosial tərəfdaşların yaxınlaşdırılması üçün güclü amil olub onların əməkdaşlığı 

üçün əsas rolu oynayır.(1) 

Deməli tərəfdaşlardan hər birinin özünəməxsus maraqları olmasına bax-

mayaraq regionun bütün sosial qrupları, birlikləri, institutları üçün ümumi, va-

hid maraqı həmişə müəyyənləşdirmək mümkündür. Bu maraq elə sosial-iqtisa-

di siyasətin işlənib hazırlanması və reallaşdırılmasından ibarətdir ki, bütövlük-

də regionun davamlı və dayanıqlı inkişafını təmin etməklə subyektlərin hər bi-

rinin maraqlarının reallaşdırılmasının zəruri şərti və zəmanətçisi olsun. Belə 

bir siyasətin işlənib hazırlanması, qəbulu və reallaşdırılmasının mexanizmi so-

sial tərəfdaşlıqdır. Beləliklə, regional səviyyədə strateji planlaşdırma baxımın-

dan sosial tərəfdaşlığın başlıca obyekti bütün sosial subyektlərin və institutla-

rın strateji maraqlarını nəzərə alan regional inkişaf konsepsiyası olmalıdır. Bu 

halda sosial tərəfdaşlığın predmeti kimi regional inkişafın bütün istiqamətləri 

üzrə konsepsiyanı işləyib hazırlayan və reallaşdıran iştirakçıların münasibətləri 

çıxış edir.(1) 

Məsələn, iqtisadi sferada sosial tərəfdaşlığın predmeti sosial subyektəlrin 

aşağıdakılarla bağlı münasibətləri ola bilər:  

 regionun sənaye potensialının yenidən strukturlaşdırılması;  

 əmək ehtiyatları, istehsal və işçi qüvvəsi, əmək ehtiyatlarının təkrar 

istehsalı arasında balansın idarə olunması;  
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 iş yerləri, əmək bazarı sisteminin yaradılması və inkişaf etdirilməsi, 

əhalinin məşğulluğuna zəmanətlərin təmin olunması;  

 vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi;  

 əməyin müdafiəsi, ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması və s.  

Sosial əməkdaşlığın digər predmetləri istehlak, təhsil, səhiyyə, ekologiya, 

sosial təminat, ictimai təhlükəsizlik və regional inkişafın digər istiqamətlərində 

də aşkara çıxarılır. Regional inkişaf strategiyasının işlənib hazırlanması zamanı 

əsas strateji tərəfdaşlar aşağıdakılar ola bilər:  

 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları (İqtisadiyyat Nazirliyi);  

 yerli icra hakimiyyəti orqanları;  

 yerli özünüidarəetmə orqanları;  

 sahibkarlar və özəl sektorun nümayəndələri;  

 regionda yaşayan sakinlər, müxtəlif ictimai təşkilatlar, təşəbbüskarlar;  

 elmi və informasiya dairələri, kütləvi informasiya vəsitələri.  

Əgər regionda sosial tərəfdaşlığın öyrənilməsinə sistemli yanaşmanı tətbiq 

etsək və regional tərəfdaşlıq sisteminin fəaliyyətinə kompleks şəkildə baxsaq 

strateji idarəetmə mexanizmi özündə strategiyanın işlənməsi, müzakirəsi və 

təbliği sxemlərini, həmçinin strateji məqsədlərin və vəzifələrin reallaşdırılma-

sını təmin edən tədbirlər sistemini birləşdirir ki, belə mexanizm aşağıdakıların 

olmasını nəzərdə tutur:  

 strategiyanın hazırlanması, təbliği və reallaşdırılmasına nəzarəti həyata 

keçirən işçi qruplar sistemi;  

 rəsmi statistikanın və xüsusi monitorinq metodikası üzrə aparılan müntəzəm 

tədqiqatlar hesabına daim yeniləşdirilən strategi informasiya bazası.  

Regional inkişaf strategiyası işlənib hazırlanmış və əsaslandırılmış strateji 

inkişaf istiqamətlərinin məcmusundan ibarət olur. Bu strateji istiqamətlərinin 

siyahısı müasir sosial-iqtisadi vəziyyəti təhlil etməyə imkan verən bir sıra ana-

litik-informasiya mənbələrinin əsasında xüsusi kollektiv tərəfindən müəyyən 

edilir. Strateji istiqamətləri müəyyənləşdirərkən innovasiya seminarlarında re-

gionun fəallarını tərəfindən irəli sürülən təkliflər mühüm rol oynaya bilər. Re-

gional sosial tərəfdaşlığın sistemi regionun uyğun sahələrinin, bələdiyyələrin, 

müəssisələrin sistemləri ilə əlaqəlidir və onlarla qarşılıqlı fəaliyyətdə olur. 

Sahə səviyyəsi həm region, həm də bələdiyyə səviyyəsində ola bilər.  

Eyni zamanda inzibati qurumların rəhbərlərinin, müəssisə rəhbərliərinin, 

ictimaiyyətin nümayəndələrinin rəyi diqqətlə öyrənilməli və maksimum nəzərə 

alınmalıdır. Müəssisə rəhbərlərinin inkişaf perspekivləri haqqında rəyinin öy-

rənilməsi regional iqtisadi inkişaf üçün mühitin yaradılmasının başlanğıc nöq-

tələrindən biri ola bilər. Araşdırmaya görə strategiyanın işlənib hazırlanması-

nın məcburi komponentlərindən biri əhalinin anketləşdirilməsindən ibarət ol-

malıdır.  

Nümunə olaraq, regionun strateji inkişaf istiqamətləri kimi aşağıdakılar 

qəbul oluna bilər: 

 İnvestisiya fəaliyyətinin inkişafı; 

 Əmək ehtiyatlarının inkişafı;  

 Sosial tərəfdaşlıq orqanlarının rolunun artırılması; 

 Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin artırılması;  
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 Həmkarlar ittifaqları-nın rolunun artırılması;  

 Sahibarların (iş verənlərin) birliyinin rolunun artırılması. 

Beləliklə, regional inkişaf strategiyasının islənib hazırlanması və qiymətlə-

dirilməsi prosesinin təhlili belə bir qənaətə gəlməyə imkan verir ki, regionların 

uğurlu inkişaf strategiyasının hazırlanması və ərazinin perspektiv inkişaf isti-

qamətlərinin müəyyənləşdirilməsi prosesi subsidiarlıq və əməkdaşlıq prinsiplə-

ri əsasında strateji tərəfdaşlıq sisteminin formalaşdırılmasını zəruri edir. 
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РЕЗЮМЕ 

ДИЛСУЗ ГАСЫМОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  ВЗАИМНЫХ  СВЯЗЕЙ 

СУБЪЕКТОВ  УПРАВЛЕНИЯ В  РЕГИОНАЛЬНОМ  РАЗВИТИИ 

Для  согласования  интересов субъектов управления предполагается 

создание механизмов разработки специальных институтов и процедур 

способных обеспечить увязку государственной политики с политикой му-

ниципалитетов и хозяйственных субъектов. В статье исследовано форми-

рование системы взаимной деятельности между субъектами управления 

региональным развитием во время разработки такого механизма согласо-

вания интересов. 

Ключевые слова: Региональное развитие, субъекты управления, 

государственная политика, увязка, взаимная связь. 
 

SUMMARY 

DILSUZ GASSIMOV  

THE ORGANIZATIONAL DIRECTIONS OF MUTUAL RELATIONS 

OF MANAGEMENT SUBJECTS IN THE REGIONAL 

DEVELOPMENT 

To coordinate interest of management subjects it is considered to launch 

special institutional bodies and procedures which provide association of state 

policy with   municipalities and private bodies. In this article was studied the 

mutual operation system between the subject of regional development within 

forming of mechanism serving to association of interests.  

Key words: regional development; management subjects; state policy; 

association; mutual cooperation 
 

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

edilmişdir) 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MƏŞĞULLUĞUN TƏMİN 

OLUNMASININ ƏSASLARI 
 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasında məşğulluğun təmin olunmasının 

əsasları məsələləri araşdırılmışdır. Burada ilk öncə məşğulluq və onun mahiy-

yəti təhlil edilmiş və bu barədə fikirlər məqalədə öz əksini tapmışdır. Bundan 

sonra mqalədə Azərbaycanın müstəqillik əldə etdikdən sonra əhalinin məşğul-

luğu ilə bağlı olan tədbirlər mərhələ-mərhələ araşdırılmış və bununla əlaqədar 

olaraq olaraq müvafiq sənədlərin qəbulu, həyata keçirilən tədbirlərin əhəmi-

yətliliyi məqalədə qeyd olunmuşdur. Məqalədə məşğulluğun əhalinin işsizlik-

dən qorunmasının sosial-iqtisadi təminatı sahəsində dövlətin məqsədyönlü və 

qanunla müəyyən etdiyi, tənzimlədiyi proseslərin məcmusu olması əsaslandırıl-

mışdır. 

Açar sözlər: məşğulluq, əhalinin sosila vəziyyəti, işsizlik, məhsuldar 

qüvvələr,  məşğulluğun tənzimlənməsi, demoqrafik tarazlıq. 

 

Azərbaycan Respublikası haqlı müstəqillik arzularına qovuşduqdan son-

ra görüləcək bütün zəruri tədbirlərlə yanaşı məşğulluq probleminin həlli əsas 

məsələ olaraq özünü göstərməkdə idi. Buna görə də tarixən çoxəsrlik inkişaf 

təcrübəsinə malik olan bazar iqtisadiyyatı məşğulluğun həlli istiqamətində ən 

optimal, ən səmərəli variantların seçilməsini özündə tərənnüm etdirməkdədir.  

İnsanlar bir potensial və hərəkətverici qüvvə kimi tarixən mövcud olduğu 

dövrlərin bütün mərhələlərində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmuş və bu gün də 

ona davam etməkdədirlər. Belə ki, hələ ibtidai icma istehsal üsulunun mövcud 

olduğu dövrlərdə belə insanlar müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul olmağa 

başlamışlar. Diqqət edəndə aydın olur ki, əslində həmin vaxtlar iqtisadi termin 

kimi ifadə olunmasa da praktik olaraq müvafiq sahə və istiqamət üzrə məşğul-

luq mövcud idi. Bu mərhələdə həmin istiqamətdəki əmək bölgüsünə uyğun ola-

raq məşğulluq prosesi aşağıdakı kimi müəyyən olunmuşdur: qadınlar yığımçı-

lıqla, kişilər ovçuluqla, qocalar isə toplanmış kollektiv istehsal təcrübəsinin 

mühafizəçiləri məsələləri ilə məşğul olurdular. [5, 7] Buradan da görünür ki, 

ictimai-iqtisadi formasiyaların və tarixi inkişafın bütün mərhələlərində məşğul-

luq bir fəaliyyət tərkibi, növü və nəticəsi kimi mövcud olmuşdur. Bu anlayış 

istehsalçıların, iş qüvvəsinin, məqsədlərini hər hansısa işi görməyə yönəltmiş 

hər bir məhsuldar qüvvənin fəaliyyətində ifadə edilməkdə idi. 

Zaman keçdikcə aktuallığını daha da artıran məşğulluqla bağlı məsələlə-

rə diqqət edərkən özünü göstərən əsas məqamlar isərisində mühüm rolu olan  
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bir anlayış vardır ki, bu da əmək bölgüsünün mövcduluğu ilə izah edilir. İstər 

məşğulluqla, istərsə də əmək bölgüsünün təzahür formaları arasındakı bağlılı-

ğın və tamamlamanın açıq-aşkar ifadəsi olan yuxarıdakı tarixi fakt özünün elmi 

və gerçək zərurəti ilə seçilməkdədir. Həmin proseslər sonrakı mərhələdə birinci 

ictimai əmək bölgüsünün (maldar tayfaların əkinçilikdən ayrılması), ikinci icti-

mai əmək bölgüsünün (sənətkarlar sinfinin yaranması) və üçüncü ictimai əmək 

bölgüsünün (tacirlərin meydana gəlməsi) baş verməsinə gətirib çıxarmışdır. Tə-

bii ki, bütün bunlar da öz növbəsində həm cəmiyyətin inkişafına geniş imkanlar 

açırdı, həm iqtisadi münasibətlərin təkmilləşməsində yeni mərhələni təmin 

edirdi, həm də şüurlu iqtisadi fəaliyyəti özündə cəmləşdirirdi. 

Cəmiyyət üzvlərinin artmaqda olan təlabatlarının məhdud ehtiyatlardan 

səmərəli istifadə etməklə ödənilməsini zəruri məqsəd olaraq hədəfləyən iqtisa-

diyyat elmində çoxsahəli elmi tədqiqatlar aparan alimlər tərəfindən məşğulluq 

anlayışına müxtəlif yanaşmalar irəli sürülmüşdür. Onların məhsuldar araşdır-

malarının nəticələrini ümumiləşdirərək belə qənaətə gəlirik ki, iqtisadi fəaliy-

yətin elə birinci mərhələsi məşğulluqla bağlı olub, insanların perspektivliyə 

söykənən fəaliyyətini əks etdirir. Yəni bu bir həqiqətdir ki, insan məşğul deyil-

sə, onda heç bir istehsal prosesi baş tuta bilməz, heç bir iqtisadi ideya uğurlu 

nəticə verməz.  

Elmi araşdırmalar bu yöndə olan fikirləri təsdiq edir. Səmərəli iqtisadi 

fəaliyyətin təşkili məsələləri iqtisadi proseslərin və tarixi inkişaf hadisələrinin 

gedişinə dürüst yön verərək onu nizama salmışdır. Belə ki, mənbələrə istinad 

edəndə aydın olur ki, insanların hələ ibtidai istehsal üsulu dövründən əkinçilik-

lə məşğul olmaları: 

- əgər bir tərəfdən onların bu sahədə təcrübə toplamalarına səbəb olurdusa;  

- digər tərəfdən də özlərinin əkinçilik məhsullarına olan tələbatlarını 

qarşılamalarına yol açırdı.  

Hər iki amil bəhs olunan dövrün qonşu icması zamanında (qonşu icması-

nı K. Marks əkinçilik icması da adlandırırdı [5, 8]) kollektiv mülkiyyətə əsas-

lanmaqla xüsusi mülkiyyətin də yaranmasına səbəb oldu.  

Bütün bunlar əsasında aydın olur ki, məqsədyönlü sosial-iqtisadi fəaliy-

yətin məcmusu olan məşğulluq həm insanlar arasında münasibətləri tənzimlə-

yir, həm də tarixi-iqtisadi proseslərin təkmilləşərək yeniləşməsinə münbit zə-

min və şərait yaratmış olur. Elə buna görə də məşğulluq fəaliyyətinin davamlı-

lığı təkcə ibtidai icma istehsal üsulunda deyil, eyni zamanda həm də başqa bir 

formasiya olan feodalizmi əhatə etmiş və hazırkı müasir yüksək inkişaf mərhə-

ləsinə gəlib çatmışdır.  

Hadisələrin gedişi və əldə olunan nəticələr ümumi mənada məşğulluq 

probleminin həllində yaranan çətinliklərin əsas səbəblərini aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmağı tələb etməkdədir: 

1) demoqrafik tarazlığın pozulması nəticəsində ölkələrin straeji təhdidlə üzləş-

məsi, dünya miqrant probleminin baş verməsi; 

2) dəyişən tələblərə uyğunlaşmada əmək bazarındakı qanunauyğunluğun çətin-

likləri; 

3) mövcud olan və yeni yaranan müharibə ocaqları, terror və digər neqativ hal-
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lar nəticəsində özünü göstərən iqtisadi böhranlar və iqtisadi sahədəki nizam-

sızlıq; 

4) iqtisadiyyatın sahə strukturundakı gərginlik və bunun sosial-iqtisadi inkişa-

fın təminatındakı çatışmamazlığı sürətləndirməsi; 

5) milli iqtisadi inkişaf siyasətinin təminatındakı axsamalar və s. 

Azərbaycan Respublikası ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında həm iqtisa-

di, həm də siyasi müstəqilliyinə doğru haqlı mübarizəyə başladı. Buna görə də 

yenicə keçid edəcəyimiz bazar münasibətləri üçün əlverişli mühitin yaradılması 

məqsədləri əsas götürülə sosial-iqtisadi və siyasi islahatlara başlandı. Həmin 

proseslərin məntiqi nəticəsi olaraq 1995-ci ildə ölkəmizdə aqrar islahatlar hə-

yata keçirilməsinə start verildi.  

Yuxarıda qeyd edilən və səmərəli nəticələri ilə seçilən bütün tədbirlər 

nəticəsində əhalinin aqrar sahədə məşğulluq imkanları daha da genişləndi və 

yüksək perspektivliliyi ilə seçilməyə başladı. Bu sahədəki fəaliyyətin təşkilati 

mexanizmlərini sürətləndirmək məqsədilə torpaqla bağlı münasibətlərin müasir 

görkəmdə təminatı diqqətdə saxlanıldı. Xüsusən, kəndlilərin Dövlət Torpaq 

Aktlarını almaqla xüsusi mülkiyyətini formalaşdırması və məşğulluq təmina-

tına şərait yaratması günümüzün ən əsas reallıqlarından birinə çevrilmiş və 

bunlar hüquqi baxımdan tənzimlənmişdir. Bu sahədə xüsusi önəm daşıyan 

vasitə olaraq Mülkiyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda hər 

kəsin xüsusi mülkiyyət hüququ və onun qorunması təsbit edilmişdir.  

İslahatların müəllifi olan Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə 

bağlı olan aqrar islahatlar və həm də aqrar siyasət bu sahədə həm də məşğulluq 

probleminin həllində təkanverici qüvvəyə çevrildi. İslahatların məntiqi nəticəsi 

və sosial-iqtisadi davamı olaraq, yəni 1996-cı il sentyabr ayının 21-də Prezi-

dent sarayında “Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-

nun həyata keçirilməsi və kənd təsərrüfatında cari işlərin gedişi vəziyyətinə 

həsr olunmuş” müşavirədə cənab Heydər Əliyev bu sahə ilə bağlı deyirdi: “Mə-

lumdur ki, respublikamızın iqtisadi potensialı, o cümlədən aqrar bölmədə po-

tensialı böyükdür. İdarəetmə lazımi islahatların keçirilməsi, strukturun təkmil-

ləşdirilməsi, bununla yanaşı, insanların daha səmərəli işləməsi üçün imkanlar 

yaradalması və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi iqtisadiyyatın inkişafının 

mühüm şərtidir, əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasının əsasını təşkil edir”.  

İqtisadi siyasətin çox mühüm və zəruri məqsədini təşkil edən aqrar isla-

hatların spesifik xüsusiyyətlərindən biri də istehsalçılara verilən, daha doğrusu, 

onların əldə etdikləri iqtisadi azadlıqlardan ibarətdir. Belə şəraitdə istehsalçının 

azad yaradıcı fəaliyyətini təmin edən təsərrüfat formalarının təşəkkül tapması 

özünü göstərirdi. Bəhs edilən prosesin aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata keçi-

rilməsi nəzərdə tutulmuşdur: 

1) kəndli-fermer təsərrüfatlarının yaradılması; 

2) kolxoz və sovxozların islahatı əsasında özəl kollektiv 

təsərrüfatlarının formalaşdırılması və s. [1, 190] 

Bu məsələnin məqsədyönlü həlli nəticəsində təkcə məşğulluq problemi-

nin həllinə deyil, həm də ölkədə daxili bazarın formalaşmasına və yerli məhsul-

larla təminatına, ölkəmizin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə bağlı olaraq xarici 

asılılıqdan qurtarmağa şərait yaratmasına, ixrac məhsullarının istehsalına və 
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bununla da yerli məhsulların xarici bazarlarda satışının təmin edilməsinə geniş 

şərait yarada bilər.  

Məşğulluq çox mürəkkəb və çoxcəhətli bir anlayışdır. İnsan fəaliyyətinin 

bütün sahələrində təzahür edən, özünü göstərən və meydana çıxan məşğulluq 

bütövlükdə cəmiyyətin mövcudluğu və yaşamasının da maddi və mənəvi əsa-

sıdır. Əgər belə qeyd etmək mümkündürsə, harada insan varsa, onun hərəkəti 

varsa, izi, əməyi və əməyinin nəticəsi varsa, deməli orada məşğulluq da var. 

Məşğulluq anlayışını (məfhumunu) dərk etmək üçün ilk baxışda insanların 

(praktik olaraq) vaxt ayırdığı, başının qarışdığı, düşüncəsinin, əqlinin, zehninin, 

fiziki qabiliyyətinin, bacarığının, elminin, biliyinin və digər keyfiyyətlərinin 

yönəldiyi fəaliyyət növü kimi qəbul etmək lazımdır. İnsanların hər biri ayrılıq-

da (fərdi) və yaxud da bütövlükdə cəmiyyət miqyasında bir növü məşğul 

olmağa maraqlıdır. Çünki, məşğulluq insanın yaşayışının təmin edilməsi, insan 

isə məşğulluğun təminatı və mövcudluğu üçün zəruridir. 

Məşğulluq sosial-iqtisadi fəaliyyətin məcmusu olmaqla bərabər, həm də 

bu prosesdə iştirak edən insanlar arasındakı münasibətləri tənzimləyən bir sis-

temdir. Fikrimizcə, məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində və tükənməz, artan ehti-

yacların ödənilməsi prosesində insanlar arasında onların düşüncə və məqsədləri 

əsasında yaranan münasibətlər məşğulluq münasibətlərini özündə əks etdirir. 

Düzdür, məşğulluq prosesində əməklə bağlı istiqamətlər də var, ancaq 

məşğulluq əməklə eyni məzmun daşımır. Bu o demək deyildir ki, məşğulluqla 

əmək bir-birinə ziddir, yox. Düşünürük ki, onlar bir-birini tamamlayan, mahiy-

yətini açıb göstərən və izah edən əsas iqtisadi anlayışlardır. Belə ki, əmək 

vahid prosesin başlanğıc, orta və son mərhələsidir. Yəni, əməyin vasitəsi ilə 

məşğulluğun təminatına doğru istiqamətlinmiş yol qət olunur və son mərhələdə 

məşğulluq baş tutur. Bundan sonra isə məşğulluq önə çıxaraq əmək vasitəsilə 

mümkün olur, lakin ondan da (əməkdən) geniş məna kəsb edərək sonrakı, həm 

də tamamlanmış, ümumi mərhələni təşkil edir. Belə bir vacib qənaətə gəlmək 

olar ki, məşğulluq kateqoriyasında əmək qabiliyyətli əhalinin işə cəlb edilməsi, 

məşğulluğun özü və ya əmək prosesi, iş qüvvəsinin azad edilməsi və başqa 

amillər cəmləşmişdir. Bundan əlavə, qeyd edə bilərik ki, məşğulluq iqtisadi 

kateqoriya kimi, real gerçəklikdə iş qüvvəsi daşıyıcılarının iş yerləri arasında 

bölünməsi və onların istehsal vasitələri ilə birləşməsi üzrə olan ictimai iqtisadi 

münasibətləri əks etdirir. [6, 59] 

Əmək qabiliyyətli əhalinin işə cəlb edilməsi çox mühüm bir başlanğıc 

olmaqla bərabər, həm də zəruri mərhələni də özündə birləşdirir. Məlumdur ki, 

hər şey istehsaldan başlayır. İstehsal prosesinin normal baş tutması üçün isə 

işçi qüvvəsi ilə istehsal vasitələrinin birləşməsi vacibdir. 

Məşğulluğun özü və ya əmək prosesi əsasən istehsal amilləri ilə xarakte-

rizə edilir. Yəni işçi qüvvəsi istehsal vasitələri ilə birləşdikdən sonra əmək bir 

prinsip kimi götürülür. 

Məşğulluq hər bir dövlətin sosial siyasətinin tərkib hissəsini, əsasını təş-

kil edir. Hər bir dövlət müvafiq əmək qanunvericiliyində təsbit edilmiş prinsip-

lər əsasında bu sahədəki məsələləri tənzimləyir. Bunun da nəticəsində vətən-

daşların müxtəlif əmək növləri ilə məşğuliyyəti qeyd olunan istiqamətdə öz 
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həllini tapır, yəni insanların məşğul olmalarına əsaslar yaranır.  

Təsadüfi deyildir ki, əhalinin məşğulluq probleminə ciddi yanaşmanı da 

özündə göstərən tarixi addım 2009-cu ildə mart ayının 18-də də atıldı. Həmin 

tarixdə keçirilmiş ümumxalq referendumu yolu ilə Konstitusiyamızın 15-ci 

maddəsinə edilmiş əlavə ilə də (ümumilikdə isə 29 maddəyə 41 düzəliş) 

dövlətimizin iqtisadi siyasətinin sosial yönümlü olması təsbit edilmişdir. Qeyd 

edək ki, Konstitutsiyamızın 16-cı maddəsi sosial inkişaf və dövlət kimi təsbit 

edilmişdir. Həmin maddənin birinci bəndində bu istiqamətdə deyilir: 

“Azərbaycan dövləti xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, 

onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsinin qayğısına qalır”. [2, 8] 

Buradan da görünür ki, Azərbaycanda əhalinin sosial təminatı və məş-

ğulluğu öz hüquqi əsasını tapmış və müdafiə olunmaqdadır. 

Ölkəmizdə son illərdə əldə edilmiş hərtərəfli uğur və nailiyyətlər nəticə-

sində əmək ehtiyatlarından istifadə sahəsində çevik addımların atılmasına şərait 

yaradılmışdır. Bunu ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artması prizmasında daha 

aydın görmək olar. İstər açılan yeni iş yerlərində, istər fəaliyyəti bərpa edilən 

müəssisələrdə, istərsə də iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində əmək ehtiyatların-

dan səmərəli istifadə ən zəruri məsələyə çevrilmişdir. Təbiidir ki, bu isə əmək 

ehtiyatlarının ölkə daxilindəki fəaliyyətinə səmərəlilik gətirmişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, elmi tədqiqat işinə uyğun olaraq aqrar sahədə 

əhalinin məşğulluğunun təminatı məsələləri elə məhz kənd həyatı ilə bağlı 

olub, buradakı proseslərin səmərəli həllini şərtləndirir. Bu baxımdan da kənd 

əhalisinin sosial müdafiəsinin əsas və başlıca, həlledici istiqamətlərindən biri 

kimi onun səmərəli məşğulluğu təşkil edir.  

Məşğulluq hər şeydən əvvəl, bir iqtisadi fəaliyyət növü kimi bütün iqtisa-

di münasibətlərin təməl prinsiplərini təşkil edir. Eyni zamanda özündə iqtisadi 

proseslərin səmərəliliyini əks etdirir. Əmək prosesində, istehsal prosesində tə-

bii ki, məşğulluq mövcud olaraq, bu prosesin iştirakçıları arasında münasibətlə-

rin yaranmasına səbəb olur. İstehsal prosesində daha çox məhsulun yaradılma-

sını təmin edən, onun keyfiyyətinə diqqətli olmağı bacaran, istehsal prosesinin 

baş verməsi üçün müvafiq istehsal vasitələrinin hərəkətini təmin edə bilən 

insanların-məhsuldar qüvvələrin mövcudluğundan söhbət gedə bilər ki, bu da 

insanların həmin sahədə formalaşmasında məşğulluğun rolunu açıb göstərir. 

Məşğulluq digər bir mühüm tərəflərin-istehsalçı ilə istehlakçı arasında 

iqtisadi münasibətlərin yaranmasına və möhkəmlənməsinə səbəb olur. Çünki, 

istehsal prosesində işçi qüvvəsinin iştirakı və bu zaman məşğul olmaları son 

nəticə etibarı ilə onlarla istehlakçılar arasındakı münasibətlərin formalaşmasın-

da böyük və həlledici rol oynayır.  

Qeyd edək ki, keçmiş İttifaq dövründə olduğu kimi, müasir müstəqillik 

illərində də məşğulluq siyasətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi sahəsində 

həyata keçirilən tədbirlər ulu öndər Heydər Əliyevin adı və siyasi fəaliyyəti ilə 

bağlıdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının 2 iyul 2001-ci il tarixdə Onun 

Prezident kimi təsdiq etdiyi “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası-

nın Qanununda məşğulluq anlayışına belə tərif verilir: 

Məşğulluq - Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, Azərbaycan Res-

publikasında daimi yaşayan və vətəndaşlığı  olmayan şəxslərin və əcnəbilərin 
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(bundan sonra vətəndaşların) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 

zidd olmayan və bir qayda olaraq onlara qazanc (gəlir) gətirən fəaliyyətidir. [3] 

Düzdür, 27 iyun 1991-ci il tarixdə də Məşğulluq haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. Lakin, 2001-ci ildə təsdiq edilən ey-

ni adlı qanunda dövlətimizin müəyyən etdiyi siyasət, məşğul şəxs adlandırılan 

insanlar, məşğulluq sahəsində insanların hüquqları, məşğulluğun tənzimlənmə-

si, məşğulluq sahəsində həmkarlar ittifaqlarının iştirakı, işaxtaranlarla işəgötü-

rənlərin qanunla müəyyən olunan münasibətləri və digər mühüm məsələlərə 

ətraflı olaraq aydınlıq gətirilmişdir. Bir sözlə, bu qanun tam mükəmməl və san-

ballı prosedurları özündə əks etdirməklə gələcək üçün çox güclü təminatdır. 

Qeyd edək ki, həmin dövlət sənədində yuxarıda göstərilənlər məşğulluğun 

tənzimlənməsi ilə bərabər, həm də orada təmsil olunan insanların bir-biri ilə 

münasibətlərinə də yenilik gətirir.  

Məşğulluq əhalinin işsizlikdən qorunmasının sosial-iqtisadi təminatı sa-

həsində dövlətin məqsədyönlü və qanunla müəyyən etdiyi, tənzimlədiyi proses-

lərin məcmusudur.  

İşsizlik-elə bir sosial-iqtisadi hal başa düşülür ki, o zaman əmək qabiliy-

yətli əhalinin bir hissəsi işləmək istəyir və işə hazırdır, lakin müəyyən vaxtda 

və müəyyən ərazidə müvafiq ixtisas üzrə özünə iş tapa bilmir. Başqa sözlə, iş-

sizlik halı-işçi qüvvəsinin təklifinin işçi qüvvəsinə olan tələbi üstələməsidir. [4, 

246] 

Bütün bunlar məşğulluğun və işsizliyin iqtisadi və digər sosial mahiyyət-

li elmlər tərəfindən araşdırılan, öyrənilən və tədqiq edilən tərəfləridir.  

Müasir Azərbaycan gerçəkliyində öz aktuallığı ilə seçilən, daim ölkəmi-

zin sosial-iqtisadi siyasətində aparıcı yerlərdən birini tutan məsələlərin tərkib 

hissələrindən biri kimi məşğulluğun təmin edilərək səviyyəsinin yüksəldilməsi, 

işsizliyin isə aradan qaldırılmaqla ən minimum səviyyəyə endirilməsi zəruri 

olan tədbirlərdir.  

Eyni zamanda bu tədbirlər ölkəmizin sosial siyasətinə və onun səmərəli-

liyinə xidmət etməkdədir. Təbii ki, mövcud iqtisadi potensial öz növbəsində 

əhalinin yaşayış tərzinin, onun səmərəli fəaliyyətinin, daha doğrusu, məşğulluq 

potensialının daha da artmasına münbit zəmin yaratmışdır. Bu gün qətiyyətlə 

deyə bilərik ki, ölkəmizin regional siyasətinin səmərəliliyi baxımından qətiy-

yətli söz sahibi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu məsələlər sahəsində 

yüksək nailiyyətlər əldə edilmişdir.  

Məşğulluğun hüquqi bazasının tam mükəmməl əsaslarla təmin olunduğu 

qanunun davamı olaraq ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin 26 oktyabr 2005-ci 

ildə imzaladığı Sərəncamla təsdiq olunan “Azərbaycan Respublikasının Məş-

ğulluq Strategiyası (2006-2015-ci illər)”, 15 may 2007-ci il tarixdə imzalanmış 

Sərəncamla isə təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategi-

yasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı (2007-2010-ci illər)” böyük 

əhəmiyyətə malik olmaqla, əhalinin məşğulluq probleminin aradan qaldırılma-

sında həlledici amilə çevrildi. 

Yuzarıda qeyd olunanlar Azərbaycanda məşğulluğun möhkəm əsasları-

nın təmin olunmasının əsasını qoymuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

                        САДАГАТ АХМЕДОВА  

ОСНОВЫ ЗАНЯТОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

В статье рассматриваются основы обеспечения занятости населения 

в Азербайджанской Республике. Здесь, прежде всего, была проанализи-

рована занятость и ее сущность, и эти идеи нашли отражение в статье. 

После этого в статье были рассмотрены поэтапно прогрессивные меры, 

связанные с занятостью населения после обретения независимости Азер-

байджана, и в связи с этим были приняты соответствующие документы, и 

в статье подчеркивается важность этих принятых мер. В статье обоснова-

но, что занятость населения в борьбе с безработицей представляет собой 

совокупность процессов, которое государство целенаправленно и законно 

регулирует с точки зрения социально-экономической безопасности. 

Ключевые слова: занятость, социальное положение населения, 

безработица, производительные силы, регулирование занятости, демогра-

фический баланс.  
 

SUMMARY 

SADAGAT AKHMEDOVA  

BASICS OF EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

The article discusses the fundamentals of ensuring employment in the 

Azerbaijan Republic. Here, first of all, employment and its essence were 

analyzed, and these ideas were reflected in the article. After this, the article 

considered progressively progressive measures related to the employment of 

the population after the independence of Azerbaijan, and in this regard, the 

relevant documents were adopted, and the article emphasizes the importance of 

these measures. The article substantiates that employment of the population in 

the fight against unemployment is a set of processes that the state purposefully 

and legally regulates from the point of view of socio-economic security. 

Keywords: employment, social status of the population, unemploy-

ment, productive forces, employment regulation, demographic balance. 

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

edilmişdir) 
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GÜCLÜ  İNVESTİSİYA VƏ BİZNES MÜHİTİNİN AZƏRBAYCANIN  

İQTİSADİ İNKİŞAFI PROSESİNDƏ ƏHƏMİYYƏTİ 

 

       Məqalədə faydalı biznes mühitinin və güclü investisiyaların Azərbaycanın 

iqtisadi inkişafındakı rolu ətraflı təhlil edilmişdir. Burada həmçinin, investisi-

yaları cəlb etmək üçün makroiqtisadi özülün qoyulması, xarici birbaşa investi-

siyalar, kiçik və orta müəssisələrin inkişafı, risk amilləri, korrupsiyanın həm 

investisiyaya, həm də kiçik və orta müəssisələrin inkişafına göstərdiyi mənfi tə-

sir, qanunvericiliyin sabit olması, elektron viza rejiminin tətbiqi və s. məsələlər 

geniş şəkildə araşdırılmışdır. 
      Açar sözlər: Güclü investisiya, biznes mühiti, xarici birbaşa investisiyalar, 

korrupsiya, risk, elektron idarəetmə. 

 

       Bugünkü qloballaşan dünyada inkişaf etməkdə olan və keçid dövrünü ya-

şayan iqtisadiyyatlarda iqtisadi artım və iş yerlərinin yaradılması iki əsas amil-

dən asılıdır: 

 - xarici birbaşa investisiyalar (XBİ), 

- kiçik və orta müəssisələrin (KOM-ların) inkişafından. 

         Xarici birbaşa investisiyaların (XBİ) cəlb edilməsi və kiçik və orta müəs-

sisələrin (KOM) inkişafı üçün əlverişli biznes mühiti zəruri amildir.  

         Xarici birbaşa investisiyalar inkişaf etməkdə olan ölkələrdə xarici maliy-

yələşdirmənin ən böyük mənbəyidir.  

         Xarici birbaşa investisiyalar əsas kapitalın formalaşmasını sürətləndirə və 

ödəniş balansının normallaşmasına kömək edə bilər. Hər bir ölkənin investisi-

ya və biznes mühitinin vəziyyəti həmin ölkənin xarici investisiyalar cəlb etmək 

və eləcə də kiçik və orta müəssisələri inkişaf etdirmək qabiliyyətini müəyyən 

edən başlıca amildir. Bildiyimiz kimi, transmilli şirkətlər sağlam biznes mühi-

tinə malik, yəni xərclərin və riskin minimum səviyyədə olduğu ölkələrə inves-

tisiya yatırmağı üstün tuturlar. Ona görə də, səmərəli investisiya mühiti hər bir 

ölkənin öz iqtisadi inkişafına təkan vermək strategiyasının zəruri dayağıdır. Öz 

növbəsində, bu strategiya əməyin daha məhsuldar olması və kasıb insanların 

daha yüksək gəlir əldə etməsi üçün imkanlar yaradır.  

        Xarici birbaşa investisiyaların məşğulluğu təmin etmək, məhsuldarlığı ar-

tırmaq, ixracı genişləndirmək və dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrinin 

uzunmüddətli iqtisadi inkişafına kömək etmək potensialı vardır. İnkişaf etmək- 
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də olan ölkələr xarici investisiyaları həqiqətən də cəlb edir. Belə ki, inkişaf 

etməkdə olan ölkələr ümumdünya xarici birbaşa investisiyaların (XBİ) axınla-

rının 42 %-ini özünə cəlb etmişlər. Bildiyimiz kimi, xarici birbaşa investisiya-

ların artımı ilə iqtisadi inkişaf daim bir-birini müşaət edir.  

       İnvestisiyaları cəlb etmək üçün makroiqtisadi özülün qoyulması və əlve-

rişli investisiya mühitinin dəstəklənməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbay-

canın son illər ərzində öz iqtisadi göstəricilərini xeyli dərəcədə təkmilləşdirmə-

si yüksək iqtisadi inkişafdan xəbər verir. Bu nailiyyətdə ona xarici birbaşa in-

vestisiyalar kömək etmişdir. İnvestorlar öz investisiyalarının qabaqcadan 

görülə bilən və məqsədəuyğun gəlir gətirməsinə çalışırlar. Son illərdə "pul 

qorxaqdır" sözü tez-tez işlənən ifadəyə çevrilib. İnvestorlar əmin olmalıdır ki, 

investisiya yatırdığı ölkə həm siyasi, həm də iqtisadi sabitliyə malikdir və 

həmin ölkəyə investisiya yatırımı təhlükəsizdir. 

        Yaxşı idarəetmə, şəffaflıq, sabitlik və baş verə biləcək hadisələrin öncə-

dən görülməsi iqtisadi inkişafın əvəzedilməz təməl daşlarıdır. Əgər bu başlıca 

xüsusiyyətlər yoxdursa, iqtisadi inkişafa faydalı təsir göstərən amillər gözləni-

lən nəticələri verməyəcəkdir. Ölkələrin iqtisadi inkişaf və sağlam cəmiyyət 

üçün təhlükə yaradan ən dağıdıcı qüvvələrdən biri - korrupsiyadır. Korrupsiya 

ölkənin yeni investisiyalara doğru getdiyi yolda ən böyük maneədir. Korrupsi-

ya həm xarici birbaşa investisiyaların, həm də kiçik və orta müəssisələrin 

(KOM) inkişafının qarşısını alan amildir. Çünki, korrupsiya investorların həm 

pulunu, həm də vaxtını alır. Korrupsiya şübhəsiz ki, investisiya və biznes 

mühitinin sağlamlığını müəyyən edən əsas göstəricidir və əgər ölkələr xarici 

birbaşa investisiyaların artımı və kiçik və orta müəssisələrin inkişafı vasitəsilə 

iqtisadi inkişafı dəstəkləmək istəyirlərsə, bu ölkələrin hökumətləri korrupsiya 

məsələsini həll etməlidir. Qərbi Avropa iqtisadiyyatları adambaşına düşən 

ÜDM üzrə ən yüksək, eyni zamanda Korrupsiyanın Mənimsənilməsi İndeksi 

(KMİ) üzrə ən yaxşı nəticələrə malikdir. Korrupsiyanın ram edilməsi üçün isə 

müvafiq qanunvericilik aktlarını qəbul edib, onun icrasına ciddi nəzarət 

edilməlidir, müstəqil anti-korrupsiya agentliyi yaradılmalıdır, kadrların peşə-

karlığının və məvaciblərinin artırılması və s. məsələlər öz real həllini tapmalı-

dır. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda korrupsiya əleyhinə yeni qanun 2005-ci il 

yanvarın 1-dən qüvvəyə minmişdir. Keçən bu  illər ərzində bir çox təş-

kilatlarda Anti-korrupsiya komissiyası tərəfindən korrupsiya faktı aşkarlanmış 

və lazımi tədbirlər görülmüşdür, bu proses hazırda davam etməkdədir. 

       Güclü biznes və investisiya mühitini dəstəkləyən şəraitin yaradılmasında 

əhəmiyyətli məsələlərdən biri də qanunvericiliyin sabit olmasıdır. Çünki, dai-

ma dəyişən qanunvericilik investorların öz gəlirlərini planlaşdırmağa mənfi tə-

sir göstərir. Xüsusilə də mühasibat və audit işi, ətraf mühitə təsir və iş qüvvəsi-

nin idarə edilməsi kimi biznes fəaliyyətlərinə dair qaydaların dəyişməsi inves-

torun xərclərini artırır, bu da investoru investisiya yatırmaq fikrindən daşındı-

rır.  

       İnvestisiyalarla əlaqədar şəffaf və proqnozlaşdırıla bilən tənzimləmə siste-

mi biznes qurumlarına potensial investisiya imkanlarını daha dəqiq və vaxtında 

qiymətləndirməyə və beləliklə də, investisiyalardan əldə ediləcək faydanı tez-

ləşdirməyə kömək edir. Elektron idarəetmənin kütləvi və geniş istifadəsi infor-
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masiyanın yayım hüdudlarını genişləndirir, gizli fəaliyyətlər ehtimalını azaldır 

və fəaliyyətlərin təftiş və auditinin həyata keçirilməsində vasitəçilik edir. 

Müasir dövrdə Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın bütün inkişaf etmiş 

ölkələrində kommersiya qanunvericiliyinin və əhəmiyyətli qərarların internet 

səhifələrində nəşr olunması təkcə şəffaflığın inkişafının çox gözəl bir metodu 

deyil, həmçinin xarici investorlarla dialoq qurulması, iqtisadi məsələlərin 

müzakirəsi və sürətli informasiya mübadiləsi prosesinə əvəzsiz bir töhfədir. 

        Dövlətin öz biznes mühitini inkişaf etdirməsi üçün görə biləcəyi ən sadə 

işlərdən biri sadəcə yaxşı idarəetmədir. 

        İqtisadiyyatda yaxşı idarəetmə özündə dörd əsas prinsipi birləşdirir:  

- hadisələrin qabaqcadan görülə bilməsi; 

-  şəffaflıq;  

- hesabatlılıq;    

-  iştirak prinsipi.  

        Sabit siyasi mühit iqtisadi inkişaf, xüsusilə də xarici birbaşa investisiyalar 

üçün  möhkəm zəmin yaradır. Sabit siyasi mühitin olmadığı halda risk 

qalmaqda davam edir. Risk isə investisiyaların qarşısını kəsir.  

        Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanı davam etdirməklə və müxtəlif formalı 

beynəlxalq, regional və ikitərəfli əməkdaşlıqlarda iştirak etməklə və təhlü-

kəsizlik ideyalarını möhkəmləndirməklə, demokratik islahatları dəstəkləməklə 

dövlətimiz elektron idarəetməyə daha çox üstünlük verir, eləcə də şəffaflığı ən 

yüksək səviyyədə saxlamağa çalışır. Qarşılıqlı investisiyaların həcminin artırıl-

ması, iqtisadiyyatın bir çox sahələrində yeni layihələrin icrasına başlanılması, 

ticarət, azad iqtisadi zonalar çərçivəsində birgə iqtisadi layihələr, gömrük 

güzəştləri, qarşılıqlı investisiyalar, əmək miqrasiyası və digər sahələr üzrə 

tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yeni viza rejimi bu istiqamətdə 

əlavə imkanlar açacaqdır. Qeyd edək ki, ölkəmizdə elektron viza sisteminin 

qurulması və tətbiq olunması ilə bağlı hüquqi-texniki baza yaradılıb. Elektron 

viza rejiminin tətbiqi qarşılıqlı sərmayə axını üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu sistem Azərbaycanda çalışmaq və investisiya qoymaq istəyən əcnəbi 

iş adamlarının ölkəyə gəlişini asanlaşdıracaq. Biznes, turizm və başqa sahələrə 

maraq göstərən xarici ölkə vətəndaşlarının bu müddətdə Azərbaycana böyük 

həcmdə pul sərf etməsi gözlənilir. Onu da qeyd edək ki, elektron vizanın ən 

mühüm üstünlüklərindən biri də ölkəyə xarici turist axınını stimullaşdırmaqdır. 
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ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 

          В статье подробно проанализирована полезная роль среды бизнеса 

и сильной инвестиции в экономическом развитии Азербайджана. Здесь 

также, закладывается макроэкономическая основа для привлечения 

инвестиций, прямые иностранные инвестиции,развитие  малого и 

среднего бизнеса, факторов риска, неблагоприятных последствий для 

коррупции, как инвестиций, так и развития малого и среднего бизнеса, 
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In this article business benefits and stronq investition of economical 
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negative impact on small and medium enterprises, statutory legislation, 
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ƏSAS ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ XƏRCLƏRİN, 

NƏTİCƏLƏRİN UÇOTUNUN YAXŞILAŞDIRILMASI METODİKASI 

 

Məqalədə müzakirə olunan problemləri nəzərə alaraq, əsas və digər növ 

əməliyyatlar üzrə gəlir və xərclər üzrə tendensiyalar müəyyənləşdirilmiş, ma-

liyyə nəticələrinin sintetik və analitik mühasibat uçotu təkmilləşdirilmiş və bu-

nun üçün müvafiq təkliflər və tövsiyələr hazırlanmışdır. Tədqiqat Hesablama 

Hesabatı müvafiq standartların müvafiq müddəalarına tam uyğun gəlmədiyini 

və Standartlarda əsas əməliyyat gəlirlərinin təsnifatı və Hesablama Planında 

göstərilən sintetik hesabların təsnifatı və siyahısı arasında bir uyğunsuzluq 

olduğunu aşkar etdi. Məqalədə maliyyə hesabatlarında və hesabatlar chartin-

də xərclərin və gəlirlərin təsnifatı üçün konkret təkliflər verilmişdir. Sintetik 

hesablar 202, 601, 611, 701 əsas əməliyyat fəaliyyətlərinə aid edilə bilən xərc-

lər üçün təsnif qrupları təyin edildi. 

Məqalədə beynəlxalq standartlarda təqdim olunan gəlir hesabatının 

formatından fərqlənən format hazırlanmışdır. 

Açar sözlər: xərclər, gəlirlər, hesabat, əməliyyat fəaliyyəti, sintetik 

hesab, subhesab 

 

Maliyyə Hesabatının Konseptual əsaslarında xərclər və gəlirlər üzrə 

qəbul edilmiş tanınma kriteriyaları həmin elementlərin uçotunun qurulması, 

təhlilinin aparılması üçün kifayət deyildir. Real təcrübədə onların ayrı-ayrı 

fəaliyyət növləri üzrə təsnifləşdirilməsi zəruriliyi yaranır. Həm gəlirlərin, həm 

də xərclərin adi fəaliyyət prosesində mütəmadi yaranması, yaxud mütəmadi 

yaranmaması əsas götürülərək onlar əsas gəlirlərə, sair gəlirlərə, əsas xərclərə 

və sair xərclərə ayrılır. Ancaq gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması üçün 

mövcud Hesablar Planında “adi fəaliyyət” anlayışı istifadə olunmur. Belə ki, 

əsas gəlirin “əsas əməliyyat gəliri” adlı 60-cı maddəsində yerləşdirilmiş hesab-

larda, sair gəlirin isə “sair əməliyyat gəlirləri” adlı 61-ci maddəsində yerləş-

dirilmiş hesablarda uçota alınması nəzərdə tutulmuşdur. Eynilə əsas xərcin 

“satışın maya dəyəri” adlı 70-ci maddədə olan hesablarda, sair xərclərin isə 

“sair əməliyyat xərcləri” adlı 73-cü maddədə olan hesablarda uçota alınması 

qaydası müəyyən edilmişdir.  

Adi fəaliyyət prosesində mütəmadi yaranmasından, yaxud yaranmamasın-

dan asılı olmayaraq maliyyə gəlirləri və xərclərinin uçotunun aparılması üçün 
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Hesablar Planında ayrıca bölmələrdə/maddələrdə (“Maliyyə gəlirləri” və “Ma-

liyyə xərcləri” üzrə) müvafiq hesablar nəzərdə tutulmuşdur.  

Beləliklə, Hesablar Planına əsasən istənilən kommersiya təşkilatının 

gəlirlərini, xərclərini və maliyyə nəticələrini üç istiqamət üzrə müəyyən etmək 

və təhlilini aparmaq olar: 

1) əsas əməliyyat fəaliyyəti; 

2) sair əməliyyat fəaliyyəti; 

3) maliyyə fəaliyyəti. 

Əsas əməliyyat fəaliyyəti üzrə maliyyə nəticələrini 601 nömrəli hesabla 

701 nömrəli hesabları, sair əməliyyat fəaliyyəti üzrə maliyyə nəticələrini 611 

və 731 nömrəli hesabları, maliyyə fəaliyyəti üzrə nəticələri isə 631 və 751 

nömrəli hesabları müqayisə etməklə müəyyənləşdirmək olar. Göstərilən 

hesablar sırf maliyyə hesabatının tərtib edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur, 

çünki həmin hesablar gəlirlərlə xərclərin uyğunlaşdırılması prinsipini reallaş-

dırmağa imkan verir.  

Mövcud Hesablar Planının 2-ci bölməsinin 20-ci maddəsində 202 nöm-

rəli “İstehsalat məsrəfləri” adlı sintetik hesab yerləşdirilmişdir. Həmin hesabın 

adı və onun üçün nəzərdə tutulmuş subhesabların siyahısı deməyə əsas verir ki, 

onlar qismən idarəetmə uçotu məqsədləri üçün istifadə oluna bilər. Bunu belə 

bir fakt da sübut edir ki, 202 nömrəli hesab üzrə xərclərin nomenklaturası ilə 

“Mənfəət və zərərlər” haqqında hesabatda xərclərin xüsusiyyəti üzrə nomen-

klaturası arasında heç bir uyğunluq yoxdur. 202 nömrəli hesabda xərclər yalnız 

istehsal sferası üzrə uçota alınır, “Mənfəət və zərərlər” haqqında hesabatda isə  

xərclər elementlər üzrə müəssisənin bütün faəliyyətini əks etdirməlidir. Başqa 

sözlə, 202 nömrəli hesab üzrə müəssisənin ümumi gəlirləri ilə ümumi 

xərclərinin müqayisəsini aparmaq və son maliyyə nəticələrini müəyyən etmək 

mümkün deyildir. Halbuki xərclərin “Mənfəət və zərərlər” haqqında hesabatda 

verilən nomenklaturası kommersiya təşkilatının bütövlükdə gəlirləri və xərclə-

rini müqayisə etməyə və onun maliyyə nəticəsini müəyyən etməyə imkan 

verir.  

Digər tərəfdən, 202 nömrəli hesabda xərclərin dəyişən və daimi xərclərə 

bölgüsü görünmür, halbuki idarəetmə uçotu sistemində nəticələrin müəyyən 

edilməsi məhz xərclərin dəyişən və daimi xərclərə bölgüsünə əsaslanır. Deyi-

lənləri nəzərə alaraq 202 nömrəli “İstehsalata məsrəflər” adlı sintetik hesabda 

uçotun aparılması metodikası üzərində ətraflı dayanaq. Məsələ burasındadır ki, 

202 nömrəli hesab həm balans hesabıdır, həm də satışın maya dəyərinin müəy-

yən olunmasında başlanğıc informasiya daşıyıcısıdır. 202 nömrəli hesabın 

qalığı balansda “Ehtiyatlar” adlı maddədə əks etdirilir. Satılan malların, 

məhsulların, iş və xidmətlərin maya dəyəri də xərclərin ilkin olaraq 202 

nömrəli hesabın müvafiq subhesablarında uçota alınması əsasında formalaşır.  

Məlumdur ki, hazırda həm müstəqim dəyişən, həm də qeyri-müstəqim 

dəyişən və daimi material xərclərini yaradan resursların uçotu 201 nömrəli 

“Material ehtiyatları” adlı sintetik hesabda aparılır. Xərclərin təklif olunan 

təsnifatına uyğun olaraq həmin hesabın quruluşunun aşağıdakı kimi olmasını 

məqsədəuyğun hesab edirik:  



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

36 

201-1 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı prosesində istifadə olunan 

xammal”; 

201-2 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı prosesində istifadə olunan 

materiallar”; 

201-3 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı prosesində texnoloji məqsədlər 

üçün istfadə olunan yanacaq və enerji”; 

201-4 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı prosesində istifadə olunan 

köməkçi xammal və materiallar”; 

201-5 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı prosesində istifadə olunan sair 

material resursları”; 

201-6 “Məhsul (iş, xidmətlər) satışı prosesində istifadə olunan material 

resursları”; 

201-7 “İnzibati məqsədlər üçün istifadə olunan material resursları”; 

201-8 “Sair məqsədlər üçün istifadə olunan material resursları” 

201 nömrəli hesabın təklif olunan strukturası material xərclərinin, 

xərclərin xarakterinə (xüsusiyyətinə) və xərclərin funksiyasına görə 

qruplaşdırılmasına imkan verir. Təklif olunan bütün subhesabların krediti üzrə 

yekun informasiya bütövlükdə müəssisə üzrə material xərclərinin kəmiyyətini 

əks etdirəcək ki, bu da xərclərin xarakterinə (xüsusiyyətinə) görə “Mənfəət və 

zərərlər” haqqında hesabatın tərtib olunması zamanı istifadə olunacaqdır. 201, 

2, 3, 4 və 5 saylı subhesabların kredit dövriyyələri xərclərini təyinatı üzrə 

hesabat formasının tərtib olunması zamanı istifadə ediləcək. Bu zaman 201-1, 

2, 3, 4 və 5 saylı hesabların kredit dövriyyələrin yekunu tam maya dəyəri əsa-

sında məhsulun kalkulyasiyalaşdırılmasına imkan verəcəkdir. 201-6 və 201-7 

saylı subhesabların kredit dövriyyələrinin yekunları xərclərin funksiyasına 

görə tərtib olunan hesabat formasının müvafiq olaraq “Kommersiya xərcləri” 

və “İnzibati xərclər” maddələrinin məbləğlərini formalaşdıracaqdır. 201-8 sa-

ylı subhesab üzrə kredit dövriyyəsinin yekunu sair əməliyyat məqsədləri üçün 

istifadə olunacaq material resurslarının kəmiyyəti barədə informasiya forma-

laşdırmağa imkan verəcəkdir. Təklif olunan subhesabların tərkibinə diqqət ye-

tirdikdə məlum olur ki, məhdud maya dəyəri əsasında kalkulyasiyalaşdırma 

aparmaq üçün material resurslarının yalnız 201-1, 2, 3 saylı subhesablarda 

uçota alınan kəmiyyətləri müstəqim dəyişən material xərclərinə aid edilə bilər. 

Qeyri-müstəqim dəyişən xərcləri isə 201-4 saylı subhesabın kredit dövriyyəsi-

nin yekununa əsasən müəyyən etmək olar. Qeyri-müstəqim daimi material 

xərclərinin kəmiyyətinin 201-5 saylı suhhesabın kredit dövriyyəsinin yekunu 

əsasında müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur.  

Məhdud maya dəyəri sistemində məhsulun (iş və xidmətin) maya dəyəri-

nə daxil edilməli olan dəyişən kommersiya xərcləri və dəyişən inzibati xərclər 

barədə 201-7 və 201-8 saylı subhesablardan informasiya formalaşdırmaq 

mümkün deyil. Ona görə də, həmin subhesabların özlərində material resursları-

nın dəyişən və daimi kommersiya xərcləri, eləcə də inzibati xərclər üzrə 

bölgüsünü əks etdirmək üçün analitik hesabların açılması vacibdir: 

201-7.1–“Məhsulun (iş, xidmətlər) satışı prosesində dəyişən kommersiya 

xərclərinə aid edilən material resursları”; 
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201-7.2 – “Məhsul (iş, xidmətlər) satışı prosesində daimi kommersiya 

xərclərinə aid edilən material resursları”; 

201-8.1 – “Dəyişən inzibati xərclərə aid edilən material resursları”; 

201-8.2 – “Daimi inzibati xərclərə aid edilən material resursları”. 

Beləliklə, material resurslarının təklif olunan təsnifat qrupları, xərclərin 

xarakteri (xüsusiyyəti) və təyinatı üzrə, həmçinin də maya dəyərinin tam və 

məhdud sistemlər üzrə uçotunun aparılmasına imkan vermiş olacaqdır.  

Əmək resurslarının təsnifatı və uçotunu da eyni qaydada aparmaq olar. 

Bunun üçün 533 saylı “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar” və 522 

saylı “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər” hesablarının məzmunu və 

quruluşunda müvafiq dəyişikliklər edilməlidir. Bu kontekstdə həmin hesablar 

üzrə aşağıdakı dəyişikliklərin aparılması məqsədəuyğun olardı: 

533-1 “Məhsul (iş, xidmət) istehsalı prosesində məşğul olan işçi heyətinə 

olan borclar”; 

533-2 “Məhsul (iş, xidmət) istehsalı prosesində məşğul olan köməkçi işçi 

heyətinə olan borclar”; 

533-3 “Məhsul (iş, xidmət) istehsalı prosesində məşğul olan sair işçi 

heyətinə olan borclar”; 

533-4 “Məhsul (iş, xidmət) satışı prosesində məşğul olan işçi heyətinə 

olan borclar”; 

533-4.1 “Məhsul (iş, xidmət) satışı prosesində məşğul olan əsas işçi 

heyətinə olan borclar”; 

533-4.2 “Məhsul (iş, xidmət) satışı prosesində məşğul olan sair işçi 

heyətinə olan borclar”; 

533-5 “İnzibati işçi heyətinə olan borclar”; 

533-5.1 “Əsas inzibati işçi heyətinə olan borclar”; 

533-5.2 “Sair inzibati işçi heyətinə olan borclar”. 

Bu təsnifat əsasında: 

a) xərclərin xarakterinə (xüsusiyyətinə) görə “Mənfəət və zərərlər” haqqında 

hesabatda əksini tapmalı olan maddələr – 533-1– 533-5 subhesablar; 

b) xərclərin funksiyasına görə “Mənfəət və zərərlər” haqqında hesabatda 

əksini tapmalı olan maddələr – 533-1, 2, 3 subhesablar;  

c) xərclərin funksiyasına görə “Mənfəət və zərərlər” haqqında hesabatın 

kommersiya xərcləri qrupunda əksini tapmalı olan maddə (subhesab) – 

533-4, inzibati xərclər qrupunda əksini tapmalı olan maddə – 533-5 

subhesab olacaqdır. 

Məhsulun (işin, xidmətlərin) maya dəyərinin kalkulyasiyalaşdırılması 

nöqteyi-nəzərindən əmək haqqı xərcləri aşağıdakı kimi qruplaşdırıla bilər: 

a) tam maya dəyəri sistemi üzrə - 533-1, 2, 3; Bu zaman 533-4 və 533-5 saylı 

subhesablar üzrə borclar dövri xərclər kimi uçota alınacaq, beləliklə də, 

onlar məhsulun tam maya dəyərinə daxil edilməyəcək. 

b) məhdud maya dəyəri sistemi üzrə - 533-1.2; 533-4.1 və 533-5.1; 

Göründüyü kimi, 533-3, 533-4.2 və 533-5.2 saylı subhesablarda daimi 

xərclərə aid edilə biləcək borcların uçota alınması təklif edilmişdir.  

Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklərin (xərclərin) təsnifatı tamamilə 

əmək haqqı üzrə öhdəliklərin (xərclərin) təsnifatına uyğun aparılacaqdır: 
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522-1 “Məhsul (iş, xidmət) istehsalı prosesində məşğul olan işçi heyətinin 

sosial sığortası və təminatı üzrə öhdəliklər”; 

522-2 “Məhsul (iş, xidmət) istehsalı prosesində məşğul olan köməkçi işçi 

heyətinin sosial sığortası və təminatı üzrə öhdəliklər; 

522-3 “Məhsul (iş, xidmət) istehsalı prosesində məşğul olan sair işçi 

heyətinin sosial sığortası və təminatı üzrə öhdəliklər”; 

522-4 “Məhsul (iş, xidmət) satışı prosesində məşğul olan işçi heyətinin sosial 

sığortası və təminatı üzrə öhdəliklər; 

522-4.1 “Məhsul (iş, xidmət) satışı prosesində məşğul olan əsas işçi heyətinin 

sosial sığortası və təminatı üzrə öhdəliklər”; 

522-4.2 “Məhsul (iş, xidmət) satışı prosesində məşğul olan sair işçi heyətinin 

sosial sığortası və təminatı üzrə öhdəliklər”; 

522-5 “İnzibati işçi heyətinin sosial sığortası və təminatı üzrə öhdəliklər”; 

  522-5.1 “Əsas inzibati işçi heyətinin sosial sığortası və təminatı üzrə        

öhdəliklər”; 

522-5.2 “Sair inzibati işçi heyətinin sosial sığortası və təminatı üzrə 

öhdəliklər”. 

Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklərin (xərclərin), xərclərin xarakte-

rinə (xüsusiyyətinə) və funksiyasına görə, həmçinin tam və məhdud maya də-

yəri sistemlərinə görə qruplaşdırılması, təsnifatı və uçotu əmək haqqı üzrə öh-

dəliklərin (xərclərin) qruplaşdırılması, təsnifatı və uçotu sxeminə paralel 

həyata keçiriləcəkdir. 

Məlumdur ki, təsnifatdan, maya dəyəri sistemindən asılı olmayaraq 

“Mənfəət və zərərlər” haqqında hesabatın müxtəlif formalarında əks etdirilməli 

olan xərclərdən biri – uzunmüddətli aktivlərin ödənilməsi prosesi ilə bağlı olan 

amortizasiya xərcləridir. Araşdırmalar göstərir ki, mövcud uçot sistemi, amor-

tizasiya xərclərinin təsnifatı və qruplaşdırılması baxımından praktiki tələblərə 

tam cavab verir və həmin sistemdə hər hansı dəyişikliklərin aparılmasına ehti-

yac yoxdur. Material və əmək haqqı xərclərindən fərqli olaraq amortizasiya 

xərcləri, dəyişən və daimi xərclər üzrə bölgünün aparılmasını tələb etmir, hə-

min xərclər məzmunu və təyinatından asılı olmayaraq həmişə daimi xərclər ki-

mi təsnifləşdirilir və uçota alınır. Xərclərin xarakterinə (xüsusiyyətinə) görə 

təsnifatında amortizasiya xərcləri, amortizasiya olunan aktivlərin funksional 

təyinatından asılı olmayaraq ayrıca bir xərc elementi kimi əks etdirilir, xərclə-

rin funksional təyinatına görə təsnifatında isə, istehsal təyinatlı aktivlərin 

amortizasiya xərcləri daimi xərclərin bir hissəsi kimi, qaimə (qeyri-müstəqim) 

xərclərin tərkibində uçota alınır. Kommersiya və inzibati təyinatlı uzunmüd-

dətli aktivlərin amortizasiyası xərcləri eyni adlı xərclərin tərkibində əksini tapır. 

Beləliklə, 102 və 112 saylı hesablarda uçota alınan amortizasiya ayırmalarının 

tərkibində dəyişən və daimi amortizasiya ayırmalarını ayırmağa ehtiyac qalmır, 

çünki, qeyd olunduğu kimi bütün amortizasiya ayırmaları yalnız daimi xərclər 

kimi təsnifləşdirilir. Tam maya dəyərinə əsaslanan kalkulyasiyalaşdırma 

sistemində amortizasiya xərcləri daimi qeyri-müstəqim xərclərin tərkibində 

maya dəyərini yaradan xərc maddələrindən biri kimi əks etdirilir, məhdud 

maya dəyərinə əsaslanan kalkulyasiyalaşdırma sistemində isə amortizasiya 
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xərcləri məhsulun maya dəyərinə daxil edilmir və daimi xərc kimi digər dövri 

xərclərlə birlikdə müəssisənin ümumi mənfəətinə (zərərinə) silinir.  

Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq, biz 202 saylı “İstehsalat məsrəfləri” 

adlı sintetik hesabda əsas əməliyyat fəaliyyətinə aid edilə biləcək məhsul (iş, 

xidmətlər) istehsalı prosesi zamanı yaranan xərclərin aşağıdakı təsnifat 

qrupları üzrə uçota alınmasını məqsədəuyğun hesab edirik.  

I. Müstəqim dəyişən xərclər: 

202-1 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalına müstəqim material məsrəfləri”; 

202-1.1 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalına sərf edilmiş əsas xammal”; 

202-1.2 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalına sərf edilmiş əsas materiallar” 

202-1.3 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalına texnoloji məqsədlər üçün sərf 

edilmiş yanacaq və elektrik enerjisi xərcləri”; 

202-2 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı ilə məşğul olan işçilərin müstəqim 

əmək haqqı xərcləri”; 

202-2.1 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı ilə məşğul olan işçilərin tarif üzrə 

əmək haqqı xərcləri”; 

202-2.2 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı ilə məşğul olan işçilərin mükafatlan-

dırılması üzrə digər xərclər”; 

202-3 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı ilə məşğul olan işçilərin sosial təminatı 

üzrə xərclər”; 

202-3.1 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı ilə məşğul olan işçilərin sosial 

sığortası üzrə xərclər”; 

202-3.2 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı ilə məşğul olan işçilərin sosial 

təminatı üzrə xərclər”; 

202-3.3 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı ilə məşğul olan işçilərin tibb 

xidmətlər göstərilməsi ilə əlaqədar xərclər”; 

202-4 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı ilə əlaqədar sair müstəqim dəyişən 

xərclər”. 

Müstəqim dəyişən xərclərin yekunu (202-1 – 202-4) 

II. Qeyri-müstəqim dəyişən xərclər: 

202-5 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı üçün sərf edilmiş köməkçi xammal və 

materiallar”; 

202-5.1 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı üçün sərf edilmiş köməkçi xammal”; 

202-5.2 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı üçün sərf edilmiş köməkçi 

materiallar”; 

202-6 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı ilə məşğul olan köməkçi heyətin əmək 

haqqı xərcləri”; 

202-7 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı ilə məşğul olan köməkçi heyətin sosial 

sığortası, təminatı və tibbi sığortası üzrə xərclər”; 

202-8 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı ilə əlaqədar digər qeyri-müstəqim 

dəyişən xərclər”. 

Qeyri-müstəqim dəyişən xərclərin yekunu (202-5 – 202-8) 

III. Qeyri-müstəqim daimi xərclər: 

202-9 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı prosesində yaranan daimi material 

məsrəfləri”; 
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202-10 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı prosesində yaranan daimi əmək haqqı 

xərcləri”; 

202-11 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı prosesində yaranan daimi sosial-

sığorta, təminat və tibbi sığorta xərcləri”; 

202-12 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı prosesində yaranan sair qeyri-

müstəqim daimi xərclər”; 

202-12.1 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı prosesində istifadə olunan aktivlərin 

amortizasiyası xərcləri”; 

202-12.2 “Məhsul (iş, xidmətlər) istehsalı prosesində yaranan digər qeyri-

müstəqim daimi xərclər” 

Qeyri-müstəqim dəyişən xərclərin yekunu (202-9 – 202-12) 

Beləliklə, I, II və III qrup xərclərin yekunu əsasında məhsulun (işin, 

xidmətlərin) tam istehsal maya dəyərini müəyyən etmək mümkündür. Həmin 

xərclərin I qrupu müstəqim dəyişən material və əmək məsrəflərinin, II qrupu 

isə dəyişən və daimi qeyri-müstəqim xərclərin məbləğlərini əks etdirir. Bu cür 

təsnifat MHBS1-in tələblərinə tam cavab verir və “Mənfəət və zərərlər” 

haqqında hesabatın müxtəlif formalarını (xərclərin xarakterinə və xərclərin 

funksiyasına görə formaları) tərtib etmək üçün lazımi informasiya formalaşdıra 

bilər. Təklif olunan I və II qrup xərclərin üzərinə kommersiya xərclərinin və 

inzibati xərclərin dəyişən hissəsini əlavə etməklə istənilən müəssisədə məhdud 

maya dəyəri əsasında kalkulyasiyalaşdırma aparmaq mümkündür. Əslində bu, 

idarəetmə uçotu sistemində “direkt-kostinq”in tətbiqi deməkdir.  

Məhsul hazır olduqca, iş və xidmətlər yerinə yetirildikcə tam maya dəyə-

ri sistemi üzrə uçota alınan müstəqim dəyişən, həmçinin qeyri-müstəqim dəyi-

şən və daimi xərclər məhsulun, iş və xidmətlərin maya dəyərini yaradacaq: de-

bet 204 “Hazır məhsul”, kredit 202 “İstehsalata məsrəflər” hesabının 202-1-

202-12 saylı subhesabları. Prinsiplərə və Konseptual əsaslara uyğun olaraq 701 

nömrəli hesabın indiki adının dəyişdirilərək “Əsas xərclər” adlandırılması 

düzgün olardı.  

Hazır məhsulun (iş, xidmətlərin) satışı zamanı satışın maya dəyərinin 

701 nömrəli hesab üzrə aşağıdakı kimi təsnifləşdirilməsi məqsədəuyğundur: 

701-1 “Müstəqim material məsrəfləri”; 

701-2 “Müstəqim əmək məsrəfləri” 

701-3 “Dəyişən istehsal qaimə xərcləri” 

701-4 “Daimi istehsal qaimə xərcləri”. 

Əsas fəaliyyətlə bağlı digər əsas xərclərin uçotunu aparmaq üçün 701 

nömrəli subhesablara daha bir subhesabın əlavə edilməsi təklif olunur: 701-5 

“Digər dəyişən əsas xərclər”; 701-6 “Digər daimi əsas xərclər”. 

Satılan məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyəri silindikdə debet 701-1, 2, 

3, kredit 204 yazılışı tərtib ediləcəkdir. Əsas əməliyyat gəlirləri üzrə daha də-

qiq informasiya əldə etmək üçün mövcud 601 nömrəli hesabın adının dəyişdi-

rilməsi və onun “Əsas gəlir” adlandırılması məqsədəuyğun olardı. Daha sonra, 

həmin hesabın subhesablarının tərkibinə yenidən baxılması vacibdir. Subhe-

sabların tərkibi müəyyən edilərkən Prinsiplərdə və Konseptual əsaslarda gəli-

rin məzmunu və tərkibi üzrə müddəalara əməl edilməlidir. Başqa sözlə, mütə-
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madi qaydada yaranan bütün növ gəlirlər, ö cümlədən maliyyə icarəsi nə-

ticəsində yaranan gəlirlər 601 saylı hesabda uçota alınmalıdır. Bütövlükdə 601 

nömrəli “Əsas gəlir” hesabında aşağıdakı subhesabların olması təklif olunur: 

601-1 “Hazır məhsulun (malların) satışından gəlir”; 

601-2 “Xidmətlərin göstərilməsindən gəlir”; 

601-3 “Tikinti müqavilələri üzrə gəlir”; 

601-4 “Royalti gəliri”; 

601-5 “Əməliyyat icarəsi üzrə gəlir”; 

601-6 “Maliyyə icarəsi üzrə gəlir”; 

601-7 “Digər əsas gəlirlər”. 

Təklif olunan təsnifatda 601 və 701 nömrəli hesabların yekunlarının mü-

qayisəsi nəticəsində əsas əməliyyat fəaliyyətindən mənfəəti (zərəri) müəyyən 

etmək olar. Bu halda 601 nömrəli hesabın debetinə aşağıdakı xərclər silinəcək: 

 müstəqim material məsrəfləri (701-1); 

 müstəqim əmək məsrəfləri (701-2); 

 dəyişən istehsal qaimə xərcləri (701-3); 

 daimi istehsal qaimə xərcləri (701-4); 

 digər dəyişən əsas xərclər (701-5); 

 digər daimi əsas xərclər (701-6). 

Marjinal kalkulyasiyalaşdırma sistemində mənfəəti (zərəri) müəyyənləş-

dirmək üçün 601 nömrəli hesabın debetinə silinəcək xərclər aşağıdakılar 

olacaq: 

 müstəqim material məsrəfləri (701-1); 

 müstəqim əmək məsrəfləri (701-2); 

 dəyişən istehsal qaimə xərcləri (701-3); 

 digər dəyişən əsas xərclər (701-5); 

 dəyişən kommersiya xərcləri (711- ....); 

 dəyişən inzibati xərclər (721 - ...).  

601 nömrəli hesabın kredit dövriyyəsi ilə debet dövriyyəsinin yekunla-

rının müqayisəsi marjinal mənfəəti (zərəri) müəyyən etməyə imkan verəcəkdir.  

731 nömrəli “Sair əməliyyat xərcləri” adlı hesabın subhesablarına diqqət 

yetirdikdə müəyyən etmək çətin deyil ki, həmin hesab üzrə əslində sair əməliy-

yat xərcləri deyil, sair əməliyyatlardan yaranan zərərlər uçota alınır. Aydın mə-

sələdir ki, sair əməliyyatlardan mənfəətin, yaxud zərərin müəyyən edilməsinə 

birtərəfli yanaşmaq olmaz. Çünki, sair əməliyyatların bəziləri heç bir xərc 

çəkmədən mənfəət gətirə, digərləri isə heç bir gəlir olmadan zərər gətirə bilər. 

Bunlara oxşar əməliyyatlardan mənfəət, ya da zərərlər birtərəfli qaydada yara-

nır. Halbuki, torpaq, tikili, avadanlıqların və digər uzunmüddətli aktivlərin sa-

tışından mənfəəti, yaxud zərəri müəyyən etmək üçün onların satışından olan 

gəlirlərlə, onların qalıq dəyəri və üstəgəl satış xərclərini müqayisə etmək lazım 

gəlir və belə müqayisə 611 nömrəli hesabın kredit və debet dövriyyələri 

arasında ola bilər. 611 nömrəli hesabın debetində sair əməliyyat xərcləri, həm-

çinin sair əməliyyatlardan birtərəfli qaydada yaranan zərərlər, kreditində isə 

sair əməliyyat gəlirləri, eləcə də sair əməliyyatlardan birtərəfli qaydada yara-

nan mənfəəti əks etdirmək olar. Sair əməliyyat fəaliyyətindən olan yekun 
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nəticə təklif olunan yeni adlı hesabın kredit və debet dövriyyələrinin müqa-

yisəsi nəticəsində müəyyən edilərək mənfəət, yaxud zərər şəklində birbaşa 801 

nömrəli hesaba silinəcəkdir. Sair əməliyyatlardan olan gəlirlərin 611-1 “Sair 

əməliyyat gəlirləri” subhesabında, sair əməliyyatlardan olan xərcləri isə 611-2 

“Sair əməliyyat xərcləri” subhesabında uçota alınması təklif edilir. Sair əmə-

liyyyat gəlirləri və xərclərinin uçotunu həmin subhesablar daxilində aşağıdakı 

maddələr üzrə aparmaq təklif olunur.  
611-2 “Sair əməliyyat xərcləri” 611-1 “Sair əməliyyat gəlirləri” 

611-2.1 “Torpaq, tikili, avadanlıqların və 

digər uzunmüddətli aktivlərin satışından 

gəlir”; 

611-2.2 “Uzunmüddətli amortizasiya olu-

nan aktivlərin qeyri-satış əməliyyatları nə-

ticəsində təsərrüfatdan çıxmasından 

zərərlər”; 

611-2.3 “Torpaq, tikili, avadanlıqların 

müvəqqəti icarəyə verilməsi ilə əlaqədar 

xərclər”; 

611-2.4 “Qeyri-maddi aktivlərdən istifadə 

hüquqlarının müvəqqəti verilməsi ilə əla-

qədar xərclər”; 

611-2.5 “Aktivlərin əvəzsiz verilməsindən 

olan zərərlər”; 

611-2.6 “Yenidən qiymətləndirmədən olan 

zərərlər”; 

611-2.7 “Qiymətdən düşmədən olan zərər-

lər”; 

611-2.8 “Cərimələr və digər oxşar ödəniş-

lər üzrə xərclər”; 

611-2.9 “Keçmiş illər üzrə xərclər (zərər-

lər)”; 

611-2.10 “Şübhəli və ümidsiz borclar üzrə 

xərclər (zərərlər)”; 

611-2.11 “Aktivlərin dəyərinin azalması 

üzrə düzəlişlər”; 

611-2.12 “Fəaliyyətin dayandırılmasından 

olan zərərlər”; 

611-2.13 “Məzənnə fərqlərindən yaranan 

zərərlər”; 

611-2.14 “Sair əməliyyat fəaliyyəti üzrə 

digər xərclər (zərərlər)”. 

611-1.1 “Torpaq, tikili, avadanlıqların və 

digər uzunmüddətli aktivlərin satışından 

gəlir”; 

611-1.2 “Torpaq, tikili, avadanlıqların 

müvəqqəti icarəyə verilməsindən gəlirlər”; 

611-1.3 “Qeyri-maddi aktivlərdən istifadə 

hüquqlarının müvəqqəti verilməsindən gə-

lirlər”; 

611-1.4 “Aktivlərin əvəzsiz daxil olmasın-

dan gəlirlər”; 

611-1.5 “Yenidən qiymətləndirmədən gə-

lirlər”; 

611-1.6 “Daxil olmuş cərimələr və digər 

oxşar məbləğlər”; 

611-1.7 “Keçmiş illər üzrə aşkara çıxarıl-

mış mənfəət”; 

611-1.8 “Ümidsiz debitor borclarının bər-

pasından mənfəət”; 

611-1.9 “Silinmiş ehtiyatların bərpasından 

mənfəət”; 

611-1.10 “Vaxtı keçmiş kreditor borcları-

nın silinməsindən mənfəət”; 

611-1.11 “Fəaliyyətin dayandırılmasından 

mənfəət”; 

611-1.12 “Məzənnə fərqlərindən yaranan 

mənfəət”; 

611-1.13 “Sair əməliyyat fəaliyyəti üzrə 

digər gəlirlər (mənfəətlər)” 

Müəssisələrin fəaliyyətinin son nəticələri yalnız əməliyyat fəaliyyəti üzrə 

gəlir və xərclərin səviyyəsindən deyil, həmçinin dövri xərclər kimi təsnifləşdi-

rilən kommersiya və inzibati xərclərin səviyyəsindən asılıdır. Həmin xərclərin 

üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi və bütövlükdə onların səmərəli idarə 

edilməsi adekvat informasiyanın olmasını tələb edir. Özü də həmin xərclərin 

uçotunu elə qurmaq lazımdır ki, onu vasitəsilə xərclərin həm xarakterinə, həm 

də funksiyasına görə təsnifatını aparmaq mümkün olsun. Sözügedən xərclərin 

uçotu metodikası eyni zamanda məhsulun (işlərin, xidmətlərin) tam və məhdud 

maya dəyəri sistemlərinin tətbiqinə imkan verməlidir.  
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РЕЗЮМЕ 

СЕВДА ГАДЖИБЕКОВА 

МЕТОДОЛОГИЯ УЛУЧШЕНИЯ УЧЕТА РАСХОДОВ И  

РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОСНОВНОЙ ОПЕРАЦИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учитывая проблемы, рассмотренные в статье, были определены 

тенденции в доходах и расходах по основным и другим видам операций, 

улучшены синтетический и аналитический учет финансовых результатов 

и разработаны соответствующие предложения и рекомендации для него. 

В ходе исследования было установлено, что План счетов не полностью 

соответствует соответствующим положениям соответствующих стан-

дартов, и существует несоответствие между классификацией основных 

операционных доходов в стандартах и классификацией и списком 

синтетических счетов, предусмотренных в Плане счетов. В статье 

изложены конкретные предложения по классификации затрат и доходов в 

финансовой отчетности и в плане счетов. Синтетическим счетам 202, 601, 

611, 701 были присвоены классификационные группы для затрат, 

которые можно отнести к основной операционной деятельности. 

В статье подготовлен формат, отличающийся от формата отчета о 

прибылях и убытках, который представлен в международных стандартах. 

Ключевые слова: расходы, доходы, отчетность, операционная 

деятельность, синтетический счет, субсчет 

 

SUMMARY 

SEVDA HAJIBAYOVA 

METHODOLOGY TO IMPROVE ACCOUNTING OF COSTS AND 

RESULTS BY MAJOR OPERATION OF ACTIVITY 

Taking into account the problems discussed in the article, tendentious 

in revenues and expenditures were identified for the main and other types of 
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operations, synthetic and analytical accounting of financial results were impro-

ved, and corresponding proposals and recommendations for it were developed. 

The study found that the Chart of Accounts does not fully comply with the 

relevant provisions of the relevant standards, and there is a discrepancy 

between the classification of basic operating income in the standards and the 

classification and list of synthetic accounts provided for in the Chart of 

Accounts. The article sets out specific proposals for the classification of costs 

and revenues in the financial statements and in the chart of accounts. Synthetic 

accounts 202, 601, 611, 701 were assigned classification groups for costs that 

can be attributed to the main operating activities. 

The article has prepared a format that is different from the format of the 

income statement, which is presented in international standards. 

Key words: spending, income, reporting, operating activity, synthetic 

account, subaccount 

  

 

 
 

 

(İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov  tərəfindən təqdim 
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İQTİSADİ ARTIM VƏ ONUN MÜASİR MODELLƏRİ 
 

Məqalədə iqtisadi artımın müasir şəraitdə məzmunu açıqlanır. Eyni za-

manda müəllif iqtisadi artımın əsas modellərini təhlil edir və xüsusiyyətlərini 

qeyd edir. Məqalədə nəzəri yanaşmaların müqayisəli təhlil aparılır və iqtisadi 

artım prosesinin növləri təsnifatlaşdırılır.Məqlənin yekununda müəllif aparıl-

mış təhlillərin ümumi nəticəsini əks edir. 

Açar sözlər: iqtisadi artım, məzmun, meyllər, modellər, dövlət tənzimlə-

məsi. 

 

İqtisadi artım milli iqtisadiyyatın elə bir inkişafıdır ki, burada real milli 

gəlir və real ümumi daxili məhsul cəmiyyətin tələbatlarının təminat mənbəyi 

kimi çıxış edir. İqtisadi artım dedikdə adətən ümummilli istehsalın həcminin 

qısamüddətli deyil, uzunmüddətli artım təmayülü, ümumilli məhsulun və onun 

istehsal amilinin  keyfiyyətli təkmilləşdirilməsi başa düşülür.   

 Sözün həqiqi mənasında iqtisadi artım istehsal effektlərində, onun bir 

sıra xüsusiyyətlərində (məhsuldarlığında) kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliklə-

rində özünü büruzə verir.  

Eyni zamanda iqtisadi artım öz ifadəsini ümumilli daxili məhsulun  ehti-

mal edilən və gerçək həcmində, dövlətin və millətin iqtisadi qüvvəsinin yük-

səlməsində tapır. Sözügedən yüksəlişi bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan iki əla-

mətə əsasən ölçmək olar: müəyyən dövr ərzində real ÜDM-in artmasında və 

yaxud adambaşına düşən Ümumi Milli Məhsulun artmasına əsasən.  

İqtisadi artımım məzmunu və növləri 

Belə bir zəmində iqtisadi artımı əks etdirən statistik əlamət Ümumi Milli 

Məhsulun illik faizlərlə artım tempi hesab olunur. Müvafiq olaraq qeyd etmək 

yerinə düşərdi ki, iqtisadi artımı əks etdirən statistik əlamət Ümumi Milli Məh-

sulun faizlərlə illik artımı hesab olunur.  

İqtisadi artım problemi indiki dövrdə demək olar ki, iqtisadi diskussiya 

və müzakirələrdə çox böyük yer tutur. Diskussiya və müzakirələrdə müxtəlif 

millət və xalqların, onların hökumətlərinin aparıcı mütəxəssisləri və nümayən-

dələri iştirak edirlər. Məsələ burasındadır ki, real istehsalın həcminin artması 

imkan yaradır ki, hər hansı bir səviyyədə istənilən təsərrüfat sisteminin rastlaş-

dığı problem həll edilsin: resurs məhdudiyyətləri və sonsuz insan tələbatları şə-

raitinin yaratdığı problemlərin həllindən söhbət gedir. Mövcud nağd resursların 

hüdudları  genişləndirilərək iqtisadi artım eyni zamanda cari tələbatların artma- 
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sı və yeni investisiya qoyuluşların həyata keçirilməsi vəzifələrin həlli edilməsi-

nə imkan yaradır.  

Burada xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi artımın üç tipi 

mövcuddur: intensiv, ekstensiv və qarışıq. Adı çəkilən tiplərin məzmunu şəkil 

1.-də öz əksini tapmışdır. 

İqtisadi artım tipləri 

Ekstensiv İntensiv Qarışıq (real) 

Əvvəlki 

texnoloji əsaslar üzrə 

istehsal gücləri 

genişlənir 

İstehsal potensialının artmasına hesa-

bına texnika və texnologiyanın təkmilləş-

dirilməsi nail olunur 

İstehsalın 

inkişaf etdirilməsinə 

istehsal amillərinin 

kəmiyyətinin 

artması, texnika və 

texnologiyanın 

təkmilləşdirilməsi 

hesabına nail olunur 

 

 

Şəkil  1. İqtisadi artım tiplərin təsnifatı 
Mənbə: [1, s.155 ]  əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunub. 

İqtisadi artımın ekstensiv növünə çox saylı istehsal amilləri vasitəsi ilə 

nail olunur: əmək, pul, özünün əvvəlki əsasları saxlanılmaqla ərazilər. Bu iqti-

sadi artım növünə işçi qüvvəsinin kəmiyyətinin artırılması, işçi qüvvəsinin 

tərkibinin ixtisas hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi, avadanlıqların artması 

ilə nail olunur. Bunun nəticəsində isə bir işçiyə düşən məhsulun həcmi əvvəlki 

kimi qalır. 

Ekstensiv böyümənin öz müsbət xüsusiyyətləri vardır. Burada daha asan 

yol ilə iqtisadi artım tempinə nail olunur. Müvafiq olaraq təbii resurslar 

mənimsənilir, işsizlik səviyyəsi aşağı düşür, məşğulluq təmin olunur. Lakin 

eyni zamanda istehsal artımın bu yolunun minusları da vardır. Texniki 

durğunluq müşahidə olunur. İstehsal edilən məhsulun kəmiyyətinin yüksəlməsi 

texniki-iqtisadi inkişafla müşaiyət olunmayacaqdır. Eyni zamanda istehsal 

həcminin artması məsrəfli xarakter daşıyır. Ən yaxşı halda iqtisadi artım 

işçilərin və istehsal vasitələrinin kəmiyyətinin artmasına proporsionaldır.  

üstünlük çatışmazlıq Xüsusiyyətləri Xüsusiyyərtləri 

1.İqtisadi artı-

mın təmin edil-

məsinin sadə-

ləyi; 

2. təbii resurs-

ların sürətlə mə-

nimsənilməsi; 

3. nisbətən daha 

yüksək məşğul-

luq səviyyəsinin 

təmin olunması. 

1.texniki dur-

ğunluq yaranır; 

2. istehsalda sta-

qnasiyanın ya-

ranması ehtima-

lı; 

3. İstehsalın in-

kişafının 

məsrəfliliyinin 

artması 

1. İstehsalın elm tutum-

luğunun yüksəlməsi; 

2.elmi-texniki informasi-

yadan geniş istifadə 

edilməsi imkanları; 

3.İqtisadi artımın resurs 

məhdudiyyətlərindən irəli 

gələn əngəllərin aradan 

qalxması 

Qarışıq tip özündə real 

gerçəklikdə iqtisadi 

inkişafı əks etdirir; 

İstehsal güclərinin ge-

nişlənməsi, istehsal va-

sitələrinin keyfiyyət xü-

susiyyətlərinin yaxşılaş-

ması ilə müşaiyət olu-

nur.  
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Təkrar istehsalın ekstensiv genişləndirilməsi dövlətin böyük həcmlərdə 

təbii və əmək resurslarının olmasından xəbər verir, dövlət həmin resurslar 

hesabına istehsalın həcmini genişləndirir.  

Təbii resursların tükənməsi səbəbindən  xam mal və yanacağın hər tonu 

üçün getdikcə daha çox əmək və istehsal vasitələri sərf olunmaqdadır. Bunun 

nəticəsində isə iqtisadi artım məsrəfli xarakter daşıyır.  

İqtisadi artımın intensiv növündə istehsal edilən məhsulların həcminin 

genişlənməsi  daha uğurlu  və keyfiyyətli istehsal amillərinin tətbiq edilməsinə 

əsaslanır.  

İstehsalın həcminin genişləndirilməsi daha mütərəqqi, aparıcı texnologi-

yalardan, elmi nailiyyətlərdən, resurslara daha qənaətedici texnologiyalardan 

istifadə edilməsinə, işçilərin ixtisas hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsinə 

əsaslanır.  

Yuxarıda qeyd edilənlər hər şeydən öncə istehsal edilən məhsulun xü-

susiyyətlərinin yaxşılamasına və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, re-

surslara qənaət edilməsinə və s. imkan yaradır. İqtisadi artımın intensiv tipində 

məhsul buraxılışının artmasının bir hissəsi istehsal amillərinin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi hesabına əldə edilir. 

XX əsrin ikinci yarısından Elmi-Texniki Tərəqqi şəraitində dünyanın 

aparıcı dövlətlərində inkişafın üstün tipi intensiv iqtisadi artım tipi olmuşdur.  

2. İqtisadi artımın  müasir modelləri 

Qeyd etmək lazımdır ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində məhsul və xid-

mətlər istehsalının təmin edilməsi üçün adətən 3 amildən istifadə edilməsindən 

bəhs edilir:  

Əmək, kapital, torpaq (təbii resurslar). Burada  “Y”-məcmu məhsul; “L”-

əmək məsrəfləri funksiyası; “K”-kapital; “N” - təbii resurslardır:  

Y=f (L,K,N)      (1) 

İqtisadi artımın müəyyən  xüsusiyyətləri var. Həmin xüsusiyyətlər iqtisa-

di artımın mahiyyətini özündə əks etdirir və onların vasitəsi ilə ayrı-ayrı isteh-

sal vasitələrindən istifadə edilməsinin məhsuldarlığı ölçülür. 

  Birincisi, iqtisadi artımın əsas amili Y/L hesab olunur-əmək məhsuldar-

lığı, yəni məhsul və xidmətlər istehsalı prosesində  məhsul buraxılışının həc-

minin Y, canlı əmək məsrəflərinə olan nisbəti. Əks nisbətlər –L/Y məhsulun 

istehsalının əmək məsrəfli olması deməkdir.  

İkincisi, məhsulun ölçüsünün istehsal prosesində kapitala olan nisbəti 

Y/K, bu kapitalın məhsuldarlığı, yaxud kapital verimliyi deməkdir. Əks əlamət 

K/Y –məhsulun kapitaltutumluğu deməkdir. 

Üçüncüsü,  iqtisadi artımın aktual əlaməti kimi məhsul buraxılışının təbii 

resurslara, ərazi, enerji və s.  olan nisbətidir. Y/N –təbii resursların məhsuldar-

lığıdır. Əks nisbət N/Y məhsulun resurstutumluğu deməkdir. 

Əsas göstəricilər Y/L, Y/K и Y/N istehsal amillərinin məhsuldarlığını 

müəyyənləşdirir.  

Məhsul buraxılışı ilə ayrı-ayrı istehsal amilləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə 

və nisbətlərlə yanaşı, istehsal amilləri arasındakı nisbətlər, onların xüsusiy-

yətləri də nəzərə alınır. Bəhs edilən əlamət qismində kapital məsrəfləri və 

əmək məsrəfləri arasındakı nisbətləri də   (K/L) qeyd etmək olar. 
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İqtisadi artımın təhlil edilməsi üçün mütləq məhsuldarlığın xüsusiyyə-

tinin olduqca böyük əhəmiyyəti vardır, bu göstərici istənilən amilin artımına 

əsasən, digər amillərin o qədər də diqqəti cəlb etmədiyi bir şəraitdə məhsul 

buraxılışının xüsusiyyətlərini xarakterizə etməyə imkan yaradır.  

Birincisi, həmin nisbət və münasibət əlavə məhsulun izafi məhsula olan 

nisbətidir, yəni son məhsuldarlıq həddidir. İkincisi, əlavə məhsulun izafi məh-

sula olan nisbəti-kapitalın mütləq məhsuldarlığıdır. Üçüncüsü, əlavə məhsulun 

izafi məhsula olan nisbəti – təbii resursların mütləq məhsuldarlığı deməkdir.  

Mütləq məhsuldarlığın xüsusiyyətləri (əmək, kapital və təbii resurslar) 

istənilən amilin məcmu məhsul buraxılışına verdiyi töhfəni özündə əks etdirir: 

(2) 

Beləliklə, məhsul buraxılışının ümumi həcmi istifadə edilən hər bir ami-

lin ümumi məbləğidir, onun məhsuldarlığının son həddini özündə əks etdirir.  

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi artımın makroiqtisadi təh-

lilinin əsas alətlərindən biri istehsal funksiyasıdır. Burada məhsulun mütləq 

buraxılışı ilə məsrəflər arasında asılılıq öz ifadəsini tapır. Yuxarıda göstərilən 

bərabərlik (tənlik) (1) istehsal funksiyasıdır, burada Y milli gəliri və yaxud 

həmin ölkənin Ümum Milli Məhsuldur. L,K,N- milli iqtisadiyyat hüdudlarında 

-əmək resursları, kapital, torpaq resurslarıdır.  

 Ölkənin iqtisadi artımını özündə əks etdirən mühüm göstərici adambaşı-

na düşən Ümumi Milli Məhsulun artım tempi göstəricisidir.  

Ümumi Milli Məhsulun illik orta artım tempi adambaşına düşən Ümumi 

Milli Məhsulun artım tempindən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Barəsində 

bəhs edilən göstəricilərin orta illik artım tempi göstəricilərindəki mövcud qeyri 

proporsionallıq onunla əlaqələndirilə bilər ki, ölkənin qorunması, asayişin və 

ətraf mühitin qorunmasına və digər məqsədlər üçün çəkilən məsrəflər artmış, 

istifadə edilən ÜMM-in payı isə əhəmiyyətli ölçülərdə azalmışdır.  

Ümumiyyətlə, belə bir qənaətə gəlmək olar ki, bazar  iqtisadiyyatı şərai-

tində adambaşına düşən istehlakın yüksəlməsi göstəriciləri faizlərlə ifadə edi-

lərsə əhəmiyyətli ölçülərdə həmin dövr üçün ÜMM-in yüksəlməsi həcmindən 

geri qalır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi artımın təhlili onun modelinin yaradıl-

ması ilə nəticələnir, bunsuz iqtisadi artımı və onun nəticələrini  səmərəli proq-

nozlaşdırmaq qeyri mümkündür.  

İqtisadi artım modeli iki mənbə əsasında yaradılmışdır- makroiqtisadi 

tarazlığın keynsçi modeli və neoklassik istehsal nəzəriyyəsi. Bu iki mənbə 

iqtisadi nəzəriyyədə iqtisadi artım probleminin araşdırılmasında iki istiqamətin 

formalaşmasına səbəb olmuşdur-keynsçi (son keynsçilik) və klassik (son 

neoklassik). 

Keynsçi iqtisadi artım modeli. Keynsin makroiqtisadi tarazlıq nəzə-

riyyəsinin tənqidi araşdırılması və inkişaf etdirilməsi əsasında formalaşmışdır.  

İkinci, Dünya Müharibəsindən sonra C.M.Keynsin tədqiqatçıları yeni 

modelin yaradılması vəzifəsinin həll edilməsini qarşılarına məqsəd qoydular. 
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Burada dinamik modelin  ehtimal edilən bütün vəziyyətlərinin dəyərləndiril-

məsinin mümkün olması nəzərdə tutulurdu. Onların içərisində daha geniş 

yayılan model R.Harrodun (Böyük Britaniya) və E.Domarın (ABŞ) neokeynsçi 

modellərdir. Həmin modellər iki ehtimal üzərində qurulmuşdur: 1) dövlət 

gəlirinin artması kapital artımının funksiyasıdır və digər amillər (məşğulluğun 

yüksəlməsi, ETT-nin nailiyyətlərinin tətbiqi, istehsalın təşkilinin təkmilləşdi-

rilməsi) kapital verimliyinə təsir göstərən amillər istisna olunur. Müvafiq 

olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Harrod və Domarın modelləri bir amilə əsasla-

nan modellərdir. Burada gözlənilən odur ki, kapitala olan tələb bu kapital tu-

tumluğunda milli gəlirin artım tempindən asılıdır; 2) kapital tutumluğu istehsal 

amillərinin nisbətlərindən asılı vəziyyətdə deyildir, ancaq istehsalın texniki 

şəraitinə əsaslanır. 

Neokeynsçilərin fikirlərinə əsasən iqtisadi artımı və onun templərini  

xarakterizə edən amil investisiya artımıdır. İnvestisiyalar iqtisadi artım mode-

lində əsas rol oynayır: onlar dövlət maaşlarının artmasına təsir göstərir-məh-

suldar qüvvələrin yüksəlməsinə səbəb olur. Öz növbəsində gəlir artımı məşğul-

luq səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olur, çünki investisiyalar istehsal gücləri-

ni artırır. Ümumiyyətlə cəmiyyətin artan istehsal qabiliyyətinin tarazlaşdırıl-

ması üçün gəlir artımı tələb olunur. Burada işsizliyin artmasına və şirkətlərin 

kifayət qədər yüklənməməsinə yol vermək olmaz.  

Formallaşdırılmış olaraq E.Domarın modelində bərabərləşdirmə və 

tarazlaşdırma aşağıdakı kimi həyata keçirilir:  

            , və ya           (3) 

Burada I —illik xalis kapitalqoyuluşudur; 

  
  —xalis kapitalın artımıdır; 

         — xalis kapitalın artım tempidir; 

1/а – multiplikatordur, burada a-milli gəlirdə qənaət edilmiş yığımdır, 

yəni yığıma orta meyllik (yığımın son həddi ilə qarışdırmaq olmaz): 

q-kapitalqoyuluşunun potensial orta məhsuldarlığı və ya kapital verimli-

liyidir. 

Beləliklə, xalis investisiyaların artım tempi (kapitalqoyuluşlarının), əmək 

resurslarının tam məşğulluğunu və istehsal güclərinin tam yüklənməsini təmin 

etməsi üçün  bərabər olmalıdır və ya investisiyaların  potensial orta 

məhsuldarlığının milli gəlirdəki yığıma vurulması tələb olunur. Məsələn əgər,  

 = 0,3  və  =0,2, bu zaman (investisiyaların artım tempi ) aşağıdakı 

kimi olmalıdır: 

                                           (0,3  0,2) 100% = 6 %. 

İqtisadi artımın digər modeli - Harrod modeli - Keynsin məşhur makro-

iqtisadi tarazlıq  şəraiti nəzəri müddəalarına əsaslanmışdır. Burada İ=S.  
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Harrod iki formuldan istifadə edir, onlardan biri statistik makrotarazlıq 

şəraitini ifadə edir, digəri - dinamik tarazlıq vəziyyətini ifadə edir. Sonucu ba-

rəsində danışarkən nəzərə almaq lazımdır ki, gerçək yığımla ehtimal edilən in-

vestisiya qoyuluşları müqayisə edilir. Beləliklə, I Tənliyi (bərabərlik) meydana 

çıxır: 

G х С = S                             (4) 

                            где G =  , S =  и С =        (5) 

G –innovasiya gəlirinin artım tempidir; S-milli gəlirdə yığımın payıdır; 

C-kapitaltutumluğudur (kapitalverimliyin geri qayıtması). 

Tənlik II (keynsçi istehsalda iqtisadi artım); 

                 G х Сг = S,                       (6) 

Burada S keçmiş zaman dövrünə aiddir, Gw х Сг — dinamik tarazlıq 

üçün ölçü həcmləridir: 

Cr — kapital əmsalının (kapitaltutumluğun) tələb olunan həcm ölçüsü-

dür, 

Gw—zəruri, daha doğrusu təminat verilmiş artım tempidir, faktiki yığım-

la ehtimal edilən investisiyalar arasında dinamik tarazlığı təmin edir. 

Keynsçilər hesab edirlər ki, bazar iqtisadiyyatı ölkələrində daimi tə-

minatlı  iqtisadi artım tempinə mexaniki olaraq nail olunmur və onlar belə bir 

qənaətə gəlmişlər ki, dinamik tarazlığa nail olmaq üçün iqtisadiyyatın dövlət 

tərəfindən tənzimlənməsi tələb olunur. 

 İqtisadi artımın modelləşdirilməsinə digər yanaşma qismində iqtisadi 

artımın neoklassik modelini göstərmək olar. 

İqtisadi artımı araşdırarkən neoklassiklər aşağıdakı müddəalara əsaslanır-

lar:    

 - birincisi məhsulun qiyməti bütün istehsal amilləri tərəfindən yaradılır;  

  -ikincisi istehsalın istənilən amili məhsulun qiymətinin yaranmasına 

bütün son məhsullara uyğun öz töhfəsini verir, həmin son məhsula uyğun 

mənfəət əldə edilir;  

-üçüncüsü, məhsul buraxılışı  və resurslar arasında, həmçinin resursların 

özləri arasında  birbaşa kəmiyyət  asılılığı vardır;   

-dördüncüsü, müstəqil  istehsal amillərinin mövcudluğu və onların bir-

birini əvəz edə bilməsi də diqqəti cəlb edir. 

Neoklassiklərin modeli bir amilli keynsçi modeldən fərqli olaraq çox 

amilli hesab olunur. 

Elmi Texniki İnqilab iqtisadi artım nəzəriyyəsi sahəsində yeni araşdırma-

ların aparılmasına güclü təkan vermişdir. İntensiv iqtisadi artım tipinə keçdi 

ETİ-nin, həmçinin iqtisadi artımın keyfiyyəti və tempinin nəzəri cəhətdən araş-

dırılmasını tələb etdi.  

Bu təzahürləri araşdıran neokeynsçi model artıq hər kəsə məlum Kobb-

Duqlasın istehsal funksiyasına əsaslanır. Hələ 1928-ci ildə amerika alimiləri 

iqtisadçı P.Duqlas və riyaziyyatçı Ç.Kobb makroiqtisadi modeli formalaşdırdı-

lar [4,s.248].  
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Bu model istehsalın həcminə ayrı-ayrı amillərin təsirini, həmçinin dövlət 

gəlirini  hesablamağa imkan yaradır [2, s 125].  

Kapitala sərf edilən xərclərin 1%  artması istehsal həcminin dörddə bir 

və ya 0,25% artmasına; əmək məsrəflərinin 1% artması məhsul buraxılışının 

dörddə üç və yaxud 0,75% artmasına səbəb olur. Xatırlatmaq lazımdır ki, 

elastiklik anlayışı bir ölçünün digər həcmlərdəki dəyişikliklərə reaksiyanı 

özündə əks etdirir.  

A əmsalında hansı faizlərdə istehsalın həcminin dəyişilməsi (dövlət gə-

lirləri) özünü büruzə verir.  Pul xərclərinin 1% artması zamanı, bununla əlaqə-

dar hansı faizlərdə gəlir artımı baş verməsi əmsalda öz əksini tapır.  

Məbləğdən görünür ki, istehsalın həcmi və dövlət gəlirləri eyni zamanda 

K və L amillərinin 1% artması zamanı nə qədər yüksəlir.  

Əgər = 1 (Kobb və Duqlasın hazırladığı modeldən görünür) bəra-

bərdir 1) bu isə o deməkdir ki, K və L-in 1% artması Y-nin də 1% artmasına 

səbəb olur (masştabın daimi effektləri). Digər situasiyalar da ola bilər: . 

Belə olan hallarda masştablardan asılı olaraq amillər verimliyinin artması və 

azalmasına diqqət yetirilməsi tələb olunur.  

Kobba-Duqlasın istehsal funksiyasının nəticəsində yeni amilin daxil 

edilməsi ilə növ dəyişikliyi baş verdi, söhbət texniki tərəqqidən gedir.  

İlk dəfə olaraq (1942) ETT-nin iqtisadi artıma təsirinin nəzərə 

alınmasına cəhd göstərildi. Holland iqtisadçısı, Nobel mükafatı laureatı Yan 

Tinbergen formulda yeniliklər etdi [3, s.125- 136]. Onun şərhində formul 

aşağıdakı kimi ifadə olunurdu: 

Y=a1 * Ka2 * L(1-a2)* ert      (7) 

 Burada  Y – istehsalın həcmi, K-kapitalın həcmi, L-əmək məsrəflərinin 

həcmi, а1 — proporsionallıq əmsalı və texnoloji məhsuldarlıqdır; a2 , a3 — 

kapital və əmək məsrəfləri üzrə əmtəə istehsalının elastiklik əmsalıdır (burada 

a2 0-dan 1 arasında dəyişilir),  еrt — zaman amilidir, ETT-dən asılı olaraq 

məhsul buraxılışının elastiklik əmsalıdır. 

Y.Tinbergenin modelində funksiyanın loqarifmik differensiallaşdırılması 

illik artım tempinin idarə edilməsinə imkan yaradır: 

Y= A*k + (L- а) *1+ert,    (8) 

burada Y— məhsulun artım tempidir, A-kapital məsrəfləri üzrə məhsul 

buraxılışının elastikliyidir, a-əmək məsrəfləri üzrə məhsul buraxılışının elastik-

liyidir, k-kapital artımı tempidir, L-əmək məsrəfləri tempidir,  Ert— texniki 

tərəqqiyə əsaslanan   artımdır. 

Beləliklə, kapital, əmək məsrəflərinin artması və bununla bağlı keyfiyyət 

dəyişikliklərin baş verməsi ilə milli gəlirin həcmi arta bilər: əmək fəaliyyət ilə 

məşğul olanların ixtisas hazırlığı səviyyəsi yüksəlir, bütünlükdə cəmiyyət 

səviyyəsində təhsil səviyyəsi yüksəlir və s. 

Nəticə 

Apardığımız tədqiqat nəticəsindən belə nəticəyə gələ bilərik ki, müasir 

iqtisadi elmdə iqtisadi artımın modeləşməsi prosesində üstünlük liberal artıma 

verilir. Elmi məlumatların və ədəbiyyatların təhlili aparıcı ölkələrin müasir iq-
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tisadi artım modellərinin ümumi xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırma-

ğa imkan verdi: 

1. ÜDM-in strukturunda xidmət sahəsi üstünlük təşkil edir (təqribən 60-70%); 

2. ÜDM-in tərkibində dövlət büdcəsinin yüksək olması (40-50% ətrafında); 

3. İqtisadiyyatın sosial yönümlüyün prioritet olunması ( yüksək əmək haqları 

bir çox Avropa ölkələrin məhsul və xidmətlərin rəqabətqabiliyyətinə mənfi 

təsir edir) 

4. Xarici investisiyaların həcminin aşağı olması; 

5. Milli iqtisadiyyatların dünya təsərrüfatına sıx inteqrasiyası ( dünya ticarətin-

də ixrac-idxal əməliyyatların ümumi həcmin 8-10% -ə qədər olması); 

6. Ziyanlı işləyən iqtisadi subyektlərin dövlət tərəfindən geniş miqyaslı maliy-

yə dəstəyi; 

7. Milli maliyyə kapitalın az inkişaf etmiş ölkələrə intensiv axını ( həmin 

ölkələrdə ucuz iş qüvvəsinin olduğuna görə); 

8. İşsizliyin yüksək olması ( bir çox aparıcı ölkələrdə müasir şəraitdə işsizlik 6-

8% arasındadır). 
 

ƏDƏBİYYAT 
 

1.  Факторы экономического роста: научно-технический прогресс: 

Монография / Пономарева Е.А., Божечкова А.В., Кнобель А.Ю. - 

М.:ИД Дело РАНХиГС, 2012. - 186 с   

2. Douglas, Paul H. 1976. The Cobb-Douglas Production Function Once 

Again: Its History, Its Testing, and Some New Empirical Values. Journal of 

Political Economy, 84.5: 903-15 

3. Jan Tinbergenan, Hendricus C. Bos. Mathematical Models for Economic 

Growth, New York: McGraw-Hill Publishing Co., 1962. Pp.125- 136. 

4. Олсон, М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, 

стагфляция и социальный склероз / М. Олсон; пер. с англ. В. Бусыгин. 

Москва: Новое издательство, 2013, 324 с. 

5. Замараев Б., Киюцевская А. Российская экономика в контексте 

мировых трендов // Вопросы экономики. 2015. № 2. С. 32-48. 

РЕЗЮМЕ 

                                                                          КЕНУЛЬ АЛИЕВА   

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

В статье говорится о содержании экономического роста в 

современных условиях. Вместе с тем, автор проводит анализ основных 

моделей экономического роста и выделяет их особенности. В статье 

проводится сравнительный анализ теоретических подходов к данному 

вопросу и классифицируются типы экономического роста. В конце 

статьи автор приводит свои обобщенные выводы по изучаемой теме. 

Ключевые слова: экономический рост, содержание, тенденции, 

модели, государственное регулирование. 
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SUMMARY 

                 KONUL ALIYEVA 

ECONOMIC GROWTH AND ITS MODERN MODELS 

In the article the content of economic growth in modern conditions has 

been investigated. At the same time, the author carries out the analysis of the 

main models of economic growth and allocates them to feature. In the article 

the comparative analysis of theoretical approaches to the matter is carried out 

and types of economic growth are classified. At the end of article, the author 

gives the generalized conclusions on the studied subject. 

Keywords: economic growth, contents, trends, models, state regulation 
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KƏSKİN RƏQABƏT ŞƏRAİTİNDƏ FİRMALARDA MÜŞTƏRİYƏ 

DƏYƏR VERMƏ PRİNİSPİNƏ ƏSASLANAN MARKETİNQ 

STRATEGİYALARI 

 

Məqalədə kəskin rəqabət şəraitində dəyişən müştəri anlayışı kontekstin-

də firmaların müştəri öncəliyini nəzərə alaraq işlədiyi marketinq strategiyalar-

dan bəhs edilmiş, dəyər yaratma marketinq yanaşmasının prinsiplərindən is-

tifadənin məqsədəuyğunluğu araşdırılmışdır.  

Elmi məqalədə, həmçinin dəyər vermə prinsipinə əsaslanan marketinq 

strategiyaları şərh olunmuşdur. 

Açar sözlər: rəqabət, dəyişən müştəri, dəyər yaratma marketinq strate-

giyası, xidmət və məhsul liderliyi, müştəriyə yaxınlıq 

 

Rəqabətin getdikcə daha diqqətə çarpan olduğu bazarlarda, firmaların 

varlıqlarını davam etdirmələri üçün dəyişiklikləri vaxtında yaxşı başa düşməli 

və buna uyğun olan strategiyaları inkişaf etdirməlidir. Dəyişən müştəri anlayışı 

qloballaşan bir dünyada firmaları çox ciddi şəkildə yenidən qurmaq,  öz müş-

təriləri üçün strategiyalarını yenidən nəzərdən keçirmək zərurətini yaratmışdır. 

Rəqabət - məhsul və ya xidmətlərini birbaşa və ya dolayı yolla bazarda 

təmin etməyə çalışan müəssisələrin fəaliyyətinə təsir edən mühit və şəraitin 

qarşılıqlı əlaqəsindən  ibarət olan bir konsepsiyadır. Firmalar arasında rəqabət 

qiymət, keyfiyyət, xidmət, dəstək və s. bir sıra amillərə əsaslanır və müəssisə-

lərin məqsədlərinin həyata keçirilməsində təsirli olur. Dəyişən rəqabət anlayışı 

istehsal üstünlüyü ilə başlamış, xərc, keyfiyyət və sürət üstünlüyü ilə inkişaf 

etmiş və günümüzdə xidmət üstünlüyü ilə daha çox nəzərə çarpmışdır. Rəqabət 

- firmalar  və istehlakçıların varlıqlarını davam etdirmələri üçün lazımlı bir və-

ziyyətdir. Hal-hazırda qloballaşma ilə həm rəqabət sıxlığı, həm də rəqabətin 

müxtəlifliyi artmışdır.  

Rəqabətin güclü olduğu bazarlar və yüksək məlumat axını müştərini fir-

maların mərkəzinə yerləşdirmişdir. Bu yeni mühitdə uğur qazanan müəssisələr 

müştərilərin öncəliklərini müəyyən edən və buna uyğun yeni iş dizaynlarını in-

kişaf etdirən müəssisələrdir. Müştərilərinin necə və hansı istiqamətdə dəyişdi-

yini proqnozlaşdıran müəssisələr müştəri mərkəzli düşünə bilən müəssisələr-

dir. Müştərini mərkəzə almaq problemlərə müştərinin gözündən baxmağı tələb 

edir. Müştərini firmanın diqqət  mərkəzinə yerləşdirən müəssisələr müştərilərlə 
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ünsiyyət qurmağa və onları dinləməyə daha çox vaxt sərf edərlər, çünki müştə-

rilərlə birbaşa əlaqə yaratmaq və onlarla dialoq qurmaq, müştərilərin problem-

lərini müştərilərin gözü ilə görməyə şərait yaradır. 

Ənənəvi marketinq anlayışı və dəyər əsaslı marketinq anlayışı arasında 

əsas fərq ənənəvi marketinq anlayışında performansın ölçülməsi bazar payına 

əsaslanır. Dəyər əsaslı marketinq anlayışında isə müvəffəqiyyət hər  müştərini 

birə-bir ələ alaraq, müştərinin payına baxaraq ölçülür. Ənənəvi marketinq me-

necerinin məqsədi məhsul və ya xidmətlər üçün mümkün olan daha çox müştə-

rilər tapmaqdır. Lakin dəyər əsaslı marketinqə əsaslanan bir müəssisənin məq-

sədi mövcud müştərilər üçün daha çox məhsul və xidmət təmin etməkdir. Baş-

qa sözlə, yeni müştəriləri tapmaq və bu şəkildə bazar payını artırmaq yerinə, 

mövcud və nisbətən sadiq müştərilərlə məşğul olaraq onların büdcələrindən al-

ınacaq payın artırılması dəyər əsaslı marketinqin əsas məqsədini təşkil edir. Bu 

gün marketinq idarəçiləri öz müştərilərinin müəssisədəki payını davamlı artır-

maq istəyir. Bu yanaşma müştəri payının arxasında olmaq kimi ifadə edilir. 

Məsələn, banklar müştərilərinin ciblərindəki payını artırmaq istəyirlər. Super-

marketlər müştərinin mədəsində payını artırmaq istəyir. Məsələn, Harley Da-

vidson markası bir motosiklet kimi deyil, həm də pencək, eynək və ya təraş 

kremi kimi satışa çıxarılır. Bu yolla Harley Davidson sadəcə məhsulları isthe-

sal etmək deyil, həm də müştərinin həyat tərzini yaratmaq və ona sahib olmaq 

istəyir. 

Müəssisələrin ən mühüm vəzifəsi müştəri payını artırmaqdır. Başqa söz-

lə, birdən çox məhsulu eyni müştəriyə satmaq, onu aktiv və sadiq müştəri kimi 

saxlamaq və müştərinin büdcəsində payını maksimuma çatdırmaq müəssisələ-

rin başlıca hədəfi olmalıdır. Məhz bu baxımdan müəssisələr dəyər yaratma 

marketinq yanaşmasında istifadə etməlidirlər. 

Dəyər yaratmada marketinq yanaşması üç prinsipə əsaslanır: 

Birincisi, müştəri rəqabət aparan firmalar arasından seçim edərkən ona 

ən çox dəyər verəni seçir.  

İkincisi, müştərilər emosional və fiziki və ya iqtisadi ehtiyaclarını ödə-

mək üçün məhsul və xitmətlər istəyirlər. Bu tələb bir dəyər kimi meydana 

gəlir. Çünki dəyər məhsulun və ya xidmətin müxtəlif ehtiyacları qarşılaya 

bilməsinə istiqamətlənən müştərinin təxminidir.  

Üçüncüsü, qarşılıqlı inam və uzunmüddətli münasibətlərə əsaslanan sa-

diq müştərilər qazanmaq daha səmərəlidir. 

Texnologiyanın, rəqabətin və qlobal marketinqin inkişafı nəticəsində bu-

günkü müştərilər daha çox məhsul və xidmət variantları arasında seçim edirlər, 

seçimlərini daha yaxşı xidmət variantları arasında edirlər və daha yaxşı xidmət 

verən firmalara yönəlməkdədirlər. Bu baxımdan yenilikləri qiymətləndirərkən 

vacib göstəriciləri qısaca belə göstərə bilərik; 

Müştərilərə nə satdığımız deyil, onların nə aldığı və niyə aldığı önəmli-

dir; 

Müştərilər özlərinə bir şey satılmağını istəmirlər; 

Yüksək keyfiyyətli məhsul və xidmətlərlə müştəri əlaqələrini müştərilər 

haqqında əldə edilən detallı, əsas məlumatlarla davamlı inkişaf etdirmək  zəru-

ri əhəmiyyət kəsb edir; 
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Kadrların dəyəri və təhsili əhəmiyyət qazanır; 

Müştəri mərkəzli şirkətlər məhsulları, prosesləri və xidmətləri müştərinin 

keyfiyyət anlayışı ilə bağlı fikir və rəylərinə uyğunlaşdıraraq digər şirkətlərdən 

fərqlənə bilərlər. 

Dəyərə əsaslanan marketinq tətbiq edən şirkətlər üçün gəliri böyük olan 

müxtəlif strategiyalar var. Bəzi müəssisələr daha az fayda təklif edərək, bəzilə-

ri isə daha az xərc və rahatlıq təklif edərək rəqabət aparırlar. Bu çərçivədə 

müəssisələrin həyata keçirəcəyi dörd əsas strategiya var: 

Bu strategiyalardan biri məhsul liderliyi strategiyasıdır. Bəzi müəssisələr 

ən son texnologiya və ən yenilikçi məhsulları istəyən müştəriləri hədəfləyirlər. 

Bu cür müəssisələrə nümunə olaraq 3M, Sony, Microsoft və Intel firmalarını 

göstərmək olar. Bu strategiya müəssisələrə maliyyə üstünlükləri yaradaraq 

yüksək qiymətli məhsulların satılmasına imkan verir. 

Bu kontekstdə tətbiq oluna biləcək bir strategiya xidmət liderliyi strategi-

yasıdır. Bəzi müştərilər daha yüksək səviyyə xidmət görmək istəyirlər. British 

Airways, American Express bu cür müəssisələrə nümunələrdir. Belə müəssisə-

lərin mənfəət marjaları olduqca yüksəkdir. 

Dəyər əsaslı marketinqdə tətbiq oluna biləcək digər bir strategiya müştə-

riyə yaxınlıq strategiyasıdır. Amazon.com, Federal Express və Hertz kimi şir-

kətlər bu strategiyanı uğurla yerinə yetirdilər. Bu strategiya da birə-bir marke-

tinq adlanır. 

Bu sahədə tətbiq olunacaq başqa bir strategiya isə marka liderliyi stra-

tegiyasıdır. McDonald's, Coca-Cola kimi markalar, təqdim edilən məhsulun və 

ya xidmətin göstərilməsi ilə izah edilə bilməyən emosional dəyərlərə malikdir. 

Marka liderliyi müəssisələrə qərarlar qəbul etmək risklərinin azaldılması, bazar 

payının artırılması, yüksək qiymətlərlə satılabilmə üstünlüklərini yaradır.  

Son olaraq qeyd edək ki, qloballaşan bir dünyada kəskin rəqabət mübari-

zəsində qalib gəlmək üçün daim dəyişən müştəri tələbatını araşdırmaq və bu 

məqsədlə dəyər vermə prinispinə əsaslanan marketinq strategiyalarından isti-

fadə etmək məqsədəuyğun olardı. Bu istiqamətdə dünya miqyasında tanınmış 

firmaların təcrübəsindən yararlanmaq gələcək uğurun başlıca zəminidir.     
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РЕЗЮМЕ 

НОВРУЗЛУ МЕРАХИМ 

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ, ОПИРАЮЩАЯСЯ  НА 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ КЛИЕНТА В УСЛОВИЯХ РЕЗКОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ КОМПАНИЙ 

В статье рассматриваются маркетинговые стратегии, в которых 

фирмы учитывают предпочтения клиентов в контексте восприятия 

клиентов, изменяющиеся в условиях жесткой конкуренции и была 

изучена целесообразность использования подхода, основанного на 

оценке стоимости. В статье также описаны маркетинговые стратегии, 

основанные на принципах добавленной стоимости. 

Ключевые слова: конкурентоспособный, изменяющийся клиент, 

стратегия маркетинга ценности, лидерство в услугах и продуктах, 

близость к клиенту. 
 

SUMMARY 

NOVRUZLU MARAHIM  

MARKETING STRATEGIES BASED ON THE FACTOR OF 

EVALUATING THE CUSTOMER IN THE  CONDITION OF  SHARP 

COMPETITION   IN THE COMPANIES 

The article  deals with the marketing strategies of different companies by 

assuming the consumers’ importance in their perspective in a higly 

competetive environment, the necessity of value adding marketing principles 

has been researched. Through the scientific paper the value creating marketing 

principles have been discussed. 

Key words: competitive, changing customer, value marketing strategy, 

service and product leadership, proximity to customer. 
 

 

 

 

 

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

edilmişdir) 
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BƏKİR ÇOBANZADƏ VƏ MACAR TÜRKOLOGİYASI 

 

         Müasir beynəlxalq münasibətlər dünya dövlətlərini öz ideologiyasını in-

kişaf etdirməyi tələb edir. Macarlarla türk xalqların tarix boyunca mədəni mü-

nasibətləri bu dostluğun qədim dövrlərə gedib çıxdığını və bu siyasətin doğru-

luğunu təsdiq edir. Böyük Azərbayan alimi B.Çobanzadə hələ XX əsrin əvvəllə-

rində Macarıstan elmi mühitində formalaşıb yetişməsi də bu qırılmaz əlaqələ-

rin möhkəmliyindən xəbər verir. Məqalədə B.Çobanzadənin Budapeştdəki təh-

sil illərində tanığıdığı,ünsiyyətdə olduğu,bəhrələndiyi macar türkoloqları haq-

qındakı araşdırmaları təhlil və tədqiq olunmuşdur.  

Açar sözlər: Bəkir Çobanzadə,türkoloğiya,Macarıstan,türklər, dillər. 

 

         Azərbaycanın görkəmli dilçilərindən və ilk professorlarından biri olan 

Bəkir Çobanzadə(1893-1938) Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə ali təhsil al-

mış, eyni zamanda Avropada tanınmış bu türkologiya mərkəzində bir elm 

xadimi kimi yetişmişdir. Onun ilk əsərlərindən olan “Türk-tatar lisaniyyatına 

mədxəl” (1924) monoqrafiyası bu zəngin təcrübənin əsaında meydana çıxmış-

dır. Məqalədə Bəkir Çobanzadənin həmin əsəri və macar türkoloqlarının fəa-

liyyəti haqqında araşdırmaları təhlil olunmuşdur. 

        B.Çobanzadənin Budapeştdə aldığı Avropa standartları səviyyəsində olan 

filoloji və türkoloji təhsil onun elmi dünyagörüşünün formalaşmasında mühüm 

rol oynamışdır. Ona görə də alimin elmi əsərlərində macar filologiyasının nai-

liyyətlərindən, macar alimlərinin əsərlərindən tez-tez istifadə edilmişdir. Mə-

lumdur ki, B.Çobanzadənin elmi fəaliyyətinin əsas hissəsi Azərbaycan, Bakı 

ilə bağlı olmuşdur. Burada o türkologiyanın əsas problemlərinə: ortaq türk 

dili,ortaq türk əlifbası problemlərinə aid çox qiymətli əsərlərini yazmış və nəşr 

etdirmişdir(“Türk-tatar lisaniyyatına mədxəl”, “Türk-tatar dialektologiyası”, 

”Türk dili”, “Türk ədəbiyyatı”, “Türk qrammatikası”, “Elmi qrammatikanın 

əsasları”, “Türk dili və ədəbiyyatının tədris üsülu” və s).  

Bakıya gəldiyi 1924-cü ildə onun çox qiymətli “Türk-tatar lisaniyyatına 

mədxəl ”(Bakı, Azərnəşr,212 s.) monoqrafiyası işıq üzü görmüşdür. Onu da 

qeyd edək ki, bu əsər  yeni əlifba ilə filoloji  elmlər doktoru Nuridə Novruzova  
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tərəfindən 2006-cı ildə Bakıda nəşr edilmişdir. İstanbul şivəsi ilə yazılmış bu 

əsərdə əsas iki məqsəd göstərilmişdir: 1.Ümumi dilçilik qanun-qaydalarının 

türk-tatar dillərinə tətbiqi haqqında müxtəsər məlumat.2. Türk-tatar dillərinin 

tədqiqi tarixi və buna aid məsələlər.  

Kitabın birinci əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, müəllif dilimizin ümumi 

dilçilik çərçivəsində tədqiqinin mühüm bir ehtiyac olduğunu əsaslandırmışdır. 

Əsər aşağıdakı əsas bölmələrdən ibarətdir: səslər, morfologiya, dillərin 

morfoloji təsnifi, sözlər, söz sinifləri, dillərin geneoloji təsnifi, dilin mənşəyi, 

dilin ömrü, məna dəyişmələri. Dilçiliyin mövzusu,vəzifəsi və tədqiq üsulları. 

Türk –tatar dillərinin müasir problemləri. 

Dillərin geneoloji təsnifi bölməsində alim  hind-Avropa və Ural-Altay 

dil ailələrindən daha geniş şəkildə bəhs edir. Sonuncunu beş qrupa ayırır: 

macar dilini Uqor(müəllifə görə oğuz- Ə.Q.)-fin qoluna daxil edir. Oğuz 

qolunda ən inkişaf etmiş dilin macarca olduğunu, zəngin bir ədəbiyyatı olan bu 

dilin ən qədim yazılı abidələrinin XI- XII əsrlərə aid olduğunu göstərir.(1, 

s.73). Müəllif eyni zamanda  uqor-fin budağını bəzi alimlərin Hind-Avropa dil 

ailəsinə daxil etdiklərini də qeyd etmişdir. Bu fikir müxtəlifliyini alim həmin 

dillərin və onların qohumluğunun tam şəkildə öyrənilmədiyi ilə izah edir. 

Burada o yeri gəlmişkən Vamberi və Munkaçinin türk-tatar dilləri sahəsindəki 

xidmətlərindən , eyni zamanda Yuliis Nemetin həmin dilləri fonetik baxımdan 

təsnifi, Tori Jozefin Orxon abidələrini öyrənməsi sahəsində göstərdiyi 

xidmətlər haqqında ətraflı bəhs edir. O, A.Vamberinin “Qutadqu bilik” (XI 

əsr) abidəsinin hələ 1871-ci ildə  mühüm bir qismini nəşr etməsini(Uigurische 

sprachmonument und das Kutadku bilik von H.Vamberi.Leipzig1870), bu gün 

dörd əlyazma nüsxəsi olan həmin əsərin Vamberi və V.Tomsen variantlarının  

bir-birinə yaxın olmasını göstərir. O eyni zamanda “Yusif və Zuleyxa” əsərini 

tədqiq etmişdi (Altosmanishce Sprachstudie). Çobanzadə eyni zamanda II Sul-

tan Murad zamanına(1421-1451) aid olan  “Əlfərc bəd-əşşode” hekayələr məc-

muəsini şərhlərlə nəşr etdirmişdir. Məlumdur ki, Vamberi Orta Asiyada dərviş 

paltarı geyib səyahət etmiş və bu sahəyə aid çox qiymətli materiallar əldə 

etmişdir. Ona görə də alim həmin mövzuya toxunarkən  A.Vamberiyə xüsusi 

yer vermiş, onun məşhur “Çağatay dili tədqiqləri” (Çagataische Sprachstudien) 

adlı əsərindən geniş şəkildə bəhs etmişdir. Mir  Əlişir Nəvainin “Mühakimatül-

luğateyn” (1499) əsərindən sonra çağatay dilinə aid bir sıra lüğətlər meydana 

çıxmışdır ki, bunlar içərisində ən məşhuru “Abuşka” lüğətidir (1552). Həmin 

əsəri  A.Vamberinin 1862-ci ildə macarcaya tərcüməsi ilə birlikdə nəşr etməsi  

haqqında geniş məlumat verir. Abuşka qoca qadın mənasını verir. Macar alimi 

Tori Jozef bu lüğəti  ilk sistematik və elmi çağatay lüğəti adlandırmışdır. Əsə-

rin Anadoluda qələmə alındığı ehtimal edilir. Müəllif alimin tədqiqat aparmaq 

üçün Molla İshaq adlı bir özbəyi də özü ilə birlikdə Budapeştə aparması haq-

qında informasiya verir (1, s.146). 

        A.Vamberi türkmən dilinin qrammatikasına aid materialları və XVIII əs-

rin böyük türkmən şairi Məhtimqulunun əsərlərini macar dilinə tərcümə edib 

1879-cu ildə nəşr etdirmişdir. Çobanzadə onun “Şərqdə qərb mədəniyyəti təsi-

ri” əsərinin kumuklar haqqında qiymətli tədqiqat əsərlərindən biri olduğunu 

qeyd edir. 
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Müəllif kitabında “Dilin mənşəyi və dil əlaqələri” bölməsində slavyan-

larla  bulqar  türkcəsi,macar və kuman dili əlaqələrinin öyrənilməsi ilə də məş-

ğul olmuşdur. O göstərir ki, slavyan dili ilə bulqar türkcəsinin qarışması nəti-

cəsində bulqar türkcəsi yox olmuş, eyni zamanda macar dili ilə kuman dilinin 

qarışması nəticəsində kuman dili yox olmuşdur. Müəllif müxtəlif dövrlərdə 

ayrı -ayrı xalqlarıdan türklərin çox sayda sözlər aldığını göstərməklə bərabər, 

qonşu xalqların dillərinə türk dilindən çox miqdarda sözlərin keçdiyini müəy-

yən etmişdir. Alim bu dillərin sırasında ən birinci yerdə macar, rus, ərəb, fars 

dilillərinin dayandığını göstərək yazır ki, bu dillərdəki türkcə sözləri toplasaq 

həmin dillərdə böyük bir lüğət hazırlamaq olar. Alim yazır ki,bizim bildiyi-

mizə görə bu sahədə ən gözəl əsər  macar dilindəki türk sözlərini və bunların 

keçirdikləri  müxtəlif dövrləri göstərən macar alimi Zoltan Qomboç tərəfindən 

“Macar dilində bulqar-türk sözləri” adlı yüksək elmi səviyyədə yazılmış əsəri-

dir (1,s.98). 

Müəllif xalqın yox olmasını dilin məhv olmasının birinci şərti hesab edir 

və bununla əlaqədar kun, kuman dilini nümunə göstərir. Bu xalq XI və XII əsr-

lərdə Rumıniya və Qaliçyadan Macarıstan və Balkanlara yayılaraq  orada bir 

qismi slavyanlar, bir qismi də macarlar arasında ərimişdir. Avropa alimlərinin 

məlumatlarına görə kuman dilində danışan şəxslər XVIII əsrin sonlarına qədər 

yaşamışlar. Halbuki alim müəyyən etmişdir ki, kunlar bu gün də Macarıstanda 

macar dilində katolik məzhəbində irqi, hətta ənənənvi nöqteyi-nəzərdən ayrı 

bir kütlə halında  bu ölkənin mərkəzində yaşamaqda və sayları bir neçə mil-

yona çatmaqdadır. 

         Kuman-macar münasibətlərinin öyrənilməsində kuman türkcəsinin qə-

dim yazılı abidəsi olan “Kodeks kumanikus” əsəri də mühüm yer tutur.Alim 

göstərir ki, 1303-cü ilə aid olan bu kuman dili abidəsini şair Petrarka  Vendik 

saray kitabxanasına hədiyyə etmişdir. Bu qiymətli əsər Macarıstan Elmlər 

Akademiyasında 1880-ci ildə Geza Kun tərəfindən nəşr edilmişdir. Alim bu 

əsəri qıpçaq türkcəsinin yadigarı hesab edir və kumuk xalqının da qıpçaqlara 

aid olduğunu və beləliklə, bu abidənin kumuklarla da əlaqəsi olduğunu iddia 

edir(1,s.85). Onu da qeyd etmək lazımdır ki,B.Çobanzadə ozü də “Kodeks 

kumainkus” abidəsinin tədqiqatçılarından biridir və bu mövzuda doktorluq 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Bunlardan əlavə, B.Çobanzadə ustadı, müəllimi Yuli Nemetin türkologi-

ya tarixindəki xidmətlərini də qeyd etməyi unutmamışdır. O, Nemetin türk dil-

lərinin təsnifinə aid sanballı əsərini və “Kumuk dili lüğəti” əsərini də tədqiq və 

təhlil etmişdir. Çobanzadə həm də L.Ligetinin “Qırğızlardakı qum sözünün 

mənşəyi” məqaləsini təhlil etmişdir. Daha sonra Çobanzadə macar alimi İqnati 

Kunosun Mövlananın oğlu Sultan Vələdin “Rübabnamə” əsərinin mmacarcaya 

tərcüməsi və şərhi ilə birlikdə 1892-ci ildə nəşr etdirməsini göstərir və alimin 

türk xalq nağıllarını və “Koroğlu” dastanını tədqiq etməsindən bəhs edir 

(1,s.86). 

Kitabının bir yerində B.Çobanzadə görkəmli macar alimi İqnats Kuno-

şun fəaliyyətindən bəhs edir (1,86), onun 1892-ci ildə Sultan Vələdin “Rübab-

namə” adlı əsərini şərhlərlə macar dilinə tərcümə edib nəşr etdirməsindən bəhs 
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edir. Qeyd etmək lazımdır ki,İ.Kunoş B.Çobanzadənin bir türkoloq kimi yetiş-

məsində müəyyən xidmətləri olmuşdur. İqnats Kunoş türk folklorunu və dia-

lekt və şivələrini dərindən tədqiq etmiş Avropa şərqşünaslığının tanınmış nü-

mayəndələrindən biri olan görkəmli macar türkoloqudur. 1899-cu ildə Buda-

peştdə ali məktəb statuslu Şərq Ticarət Akademiyası yaradılmış, rektorluğuna 

isə İqnats Kunoş gətirilmişdi. Türkoloq-alim çox həssas yanaşma tələb edən 

Şərq ölkələri ilə iqtisadi və ticari əlaqələr qurmazdan əvvəl  yerli xalqların dili-

ni, psixologiyasını, ənənələrini öyrənməyi vacib sayırdı. Azərbaycanın Maca-

rıstandakı səfiri görkəmli diplomat və alim Vilayət Quliyev İqnats Kunoş haq-

qında 525-ci qəzetdə iki məqalə nəşr etdirmiş onu macar türkologiyasının ikin-

ci adamı adlandırmış və göstərmişdir ki, 1914-1915-ci tədris ilində Akademi-

yanın 279 tələbəsindən 26 nəfəri rektorun  rəhbərliyi altında türk dilini və Os-

manlı iqtisadiyyatını öyrənirdi. 1918-ci ildə Budapeşt universitetinin tarix-filo-

logiya fakültəsini fəlsəfə doktoru dərəcəsi ilə bitirən və universitetdə türk dili 

dərslərini Kunoşdan alan gələcəyin görkəmli türkoloqu Bəkir Çobanzadə də 

bir müddət bu Akademiyada çalışmışdı(2a). 

Bu qeyd edilənlər  demək olar ki, professor Çobanzadənin bir əsərini 

əhatə edir. Çobanzadənin  yaradıcılığında Macarıstan mövzusu, başqa sözlə, 

Azərbaycan-Macarıstan elmi əlaqələrində B.Çobanzadə faktoru ayrıca bir 

elmi-tədqiqat işinin mövzusu ola bilər. 
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РЕЗЮМЕ 

АБУЛЬФАЗ  ГУЛИЕВ 

БАКИР ЧОБАНЗАДЕ И ВЕНГЕРСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ 

Современные международные отношения требуют от государств 

мира умение развивать свою идеологию. Исходя из этого контекста не 

случайно, что венгерское государство включает в свою государственную 

политику туранизм. Это государство стремится развить свои 

национальные ценности совместно с Турецким союзом, и правительство 

Венгрии расширяет эту политику с каждым днем. Культурные отношения 

между венграми и турецкими народами на протяжении всей истории 

подтверждают, что эта дружба восходит к древним временам и что эта 

политика верна. Великий азербайджанский ученый Б. Чобанзаде получил 
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образование в научной среде Венгрии в начале XX века, и этот факт 

также свидетельствует о твердости этих неразрывных связей. В статье 

анализируются и изучаются выводы Б. Чобанзаде о венгерских 

тюркологах, которых  он знал, с которыми общался и которые внесли 

вклад в его образованиет  в годы его обучения в Будапеште. 

Ключевые слова: Бакир Чобанзаде, тюркология, Венгрия, турки, 

языки 

 

SUMMARY 

ABULFAZ GULIYEV 

BAKIR CHOBANZADEH AND HUNGARIAN TURKOLOGY 

Modern international relations require from the states of the world the 

ability to develop their ideology. Based on this context, it is not by chance that 

the Hungarian state includes turanism in its state policy. This state seeks to 

develop its national values together with the Turkish Union, and the Hungarian 

government is expanding this policy every day. Cultural relations between 

Hungarians and Turkish peoples throughout history have confirmed that this 

friendship dates back to ancient times and that this policy is correct. The great 

Azerbaijani scientist B. Chobanzade received his education in the scientific 

community of Hungary at the beginning of the 20th century, and this fact also 

testifies to the strength of these inextricable links. The article analyzes and 

studies B. Chobanzade’s conclusions about the Hungarian Turkologists whom 

he knew, with whom he spoke and who contributed to his education during the 

years of his studies in Budapest. 

Key words: Bakir Chobanzadeh, turkology, Hungary, Turks, languages 
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CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ VƏ NAXÇIVANLI MÜASİRLƏRİ 

 

C.Məmmədqulizadənin dünyagörüşünün formalaşmasında ədəbi mühitin 

və müasirlərin müstəsna, xüsusi əhəmiyyəti vardır. Məqalədə böyük ədib Cəlil 

Məmmədquluzadə və müasirlərindən söhbət açılmış, onların hər biri haqqında 

faktlar və məlumatlar verilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki,  Azərbaycan ədəbiyyatı 

və mədəniyyətində C.Məmmədquluzadə və müasirləri milli maarifçilik hə-

rəkatının yaradıcıları və fəal iştirakçıları kimi çıxış etmişlər. O, bu yolda tək 

olmamış, müasirləri ilə ictimai və ədəbi-mədəni mühitin dirçəlişində əsas rol 

oynamışlar. Cəlil Məmmədquluzadə və müasirləri ədəbi mühitdə maarifçiliyi 

müstəqil hərəkat səviyyəsinə qaldırmışlar. Qələmə alınan məqalə Mirzə Cəlilin 

müasirləri ilə birlikdə ədəbiyyatımız və mədəniyyətimizdəki rolundan bəhs 

olunur. 

Açar sözlər: C.Məmmədqulizadə, müasir, mühit, maarifçilik, teatr, tra-

gikomediya, məcmuə 

 

Azərbaycanda müxtəlif tarixi dövrlərdə yaşayan ədəbi simalar həm də  

dövrün ədəbi mühitini təmsil edən şəxsiyyətlər kimi bacardığı dərəcədə öz 

qələmləri ilə xalqımızın milli-mənəvi, ədəbi-mədəni və sosial baxımdan inki-

şafına xidmət etmişlər. Ayrı-ayrı tarixi dövrlərin ədəbi mühitini təşkil edənlər 

kəmiyyət baxımından fərqlənmiş və dövrün özəl əlamətlərini ədəbi-bədii əsər-

lərində əks etdirərək həm milli mənəviyyatımızı işıqlandırmış, həm də  ulu bir 

xalqın ədəbiyyat və sənətini yaşatmışlar. 

Sözsüz ki, Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində ədəbi mühitlərin məhsulu 

olan özəlliklər, ənənəvi cəhətlər ümumi ədəbi mühit və fikrin formalaşmasında 

mühüm rol oynayır. “Milli ədəbiyyatın inkişafında ədəbi mühitlərin rolunun 

əhəmiyyəti dənizləri əmələ gətirməkdə böyük çayların mövcud olmasının zə-

ruriliyinə bərabərdir... Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının, milli teatrın, el-

min və mətbuatın inkişafında Naxçıvan mühitinin rolunu və yerini başqa hər 

hansı bir ədəbi-mədəni və elmi mühitlə müqayisə etmək mümkün deyildir” (8, 

3).  Belə ki, Naxçıvanda maarifçilik Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının tə-

kanverici qüvvəsi olmuşdur. Milli teatrımızın inkişafında 1883-cü ildə yaradı-

lan Naxçıvan teatrının müstəsna rolunu böyük simalar həmişə yüksək dəyər-

ləndirmişlər. Bəllidir ki, elm, maarıf, teatr, mətbuat, ədəbi-mədəni əlaqələr 

baxımından Naxçıvandakı fəaliyyət Azərbaycanın digər bölgələrinə nisbətən 

daha güclü olmuşdur. 
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Azərbaycanda ədəbi mühitlər öz zamanında və sonralar ədəbi-mədəni 

fikrin yüksəlməsinə səbəb olmuş, xalqın mənəvi inkişafına xidmət etmişdir. 

“Milli ədəbi-ictimai fikrin çoxəsrlik inkişafı Bakı-Şirvan, Təbriz-Ərdəbil, 

Gəncə-Qazax, Quba-Dərbənd, Naxçıvan-İrəvan ədəbi mühitlərinin xüsusi 

rolunun olduğu danılmazdır” (8, 3). 

Naxçıvan qədim zamanlardan sözə həssas, sənətə dəyər verən və sənət 

yaradan yurd yerlərımizdən olmuşdur. Burada dövlətçilıik, sənətkarlıq və 

ədəbi ənənələrin tarixi uzaq dövrlərlə səsləşir. Bu qədim diyarın hələ orta 

əsrlərdən məşhur olan zəngin bir ədəbi-mədəni və elmi mühiti mövcuddur. 

Həmin mühit Kəmaləddin Naxçıvani, Nəsirəddin Tusi, Hinduşah Naxçıvani, 

Məhəmməd Naxçıvani, İzadəddin Naxçıvani, Əbubəkr ibn Xosrov, Əhməd əl-

Nəsəbi, Həsən Naxçıvani, Fəxrəddin Naxçıvani, Abdulla Naxçıvani, Baba 

Nemətullah Naxçıvani, Mirzə Sadiq Ordubadi, Hətəm bəy Ordubadi, İbrahim 

Nəsiri, Heyran xanım Dünbüli, Əbdürrəzaq bəy Dünbüli, Kosacanlı Allah-

verdi, Qönçəbəyim, Fəqir Ordubadi, Qüdsi Vənəndi və başqaları kimi onlarla 

tanınmış sima yetirmişdir. “Məhz bu ədəbi mühit Azərbaycan ədəbiyyatına 

Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Məmməd Səid Ordubadi, Məhəmməd 

Şahtaxtlı, Məhəmməd Tağı Sidqi, Əliqulu Qəmküsar, Məmməd Araz, Hüseyn 

İbrahimov və başqaları kimi görkəmli şəxsiyyətlər bəxş etmişdir” (1, 3).  

Azərbaycanda maarifçilik XIX əsrin hadisəsi kimi meydana çıxmışdır. 

Maarifçiliyin bir milli hərəkat və ya cərəyan kimi formalaşması keçən əsrin 

tarixi nailiyyətidir. Məhz bu tarixi nailiyyətdə adı ədəbiyyatımızın qızıl 

fonduna qırmızı xətlə düşmüş Cəlil Məmmədquluzadə bu mərhələnin ideya-

təşkilati rəhbəri vəzifəsini həyata keçirmişdir. Mirzə Cəlil Azərbaycan ədəbi-

ictimai fikrində maarifçilik hərəkatının yaradıcısı və fəal iştirakçısı kimi çıxış 

etmişdir. O, bu yolda tək olmamış, müasirləri ilə ictimai və ədəbi-mədəni 

mühitin dirçəlişində əsas rol oynamışlar. Cəlil Məmmədquluzadə və müasirləri 

ədəbi mühitdə maarifçiliyi müstəqil hərəkat səviyyəsinə qaldırmışlar.  

Onun müasirlərindən biri olan Eynəlibəy Sultanov Naxçıvanda ilk dəfə 

qadın azadlığı, hüquq bərabərliyi məsələsini ortalığa ataraq “dövrünün gör-

kəmli maarifpərvər ziyalısı, gəncliyi yeni ruhda tərbiyə edən ağıllı müəllim, 

vətənpərvər şəxs olmuşdur”. Naxçıvan teatrının əsasını qoyan Eynəlibəy Sulta-

novun həm təşəbbüsü, həm də rəhbərliyi ilə Naxçıvanda  “Ziyalılar məclisi”, 

“Müsəlman incəsənət və dram cəmiyyəti” təşkil edilmişdir. Cəlil Məmmədqu-

luzadə onun səsinə səs verən ilk sirdaşı kimi qiymətləndirilmişdir. “1883-cü 

ildə Cəlil Məmmədquluzadə və onun naxçıvanlı sindaşları (yaşıdları – N.Ə.) 

Qori Seminariyasında tələbə ikən Eynəlibəy təhsilini başa vurub, doğma 

şəhərinə qayıtmış, burada əvvəlki həyat tərzinin hökm sürdüyünü, ətalət və 

xurafatın həmyerlilərini əsrlərin mürgüsündə saxladığını görmüş və böyük 

həvəslə huşyar dostları Paşa ağa Sultanov, Mirzə Ələkbər Süleymanov, Qur-

banəli Şərifov, Nəsrulla və Fərəculla Şeyxov qardaşları ilə birlikdə ilk mədəni 

tədbirlərin həyata keçməsində fəaliyyət göstərmişdir” (3, 29). Naxçıvan 

teatrının əsasını qoyan  Eynəli bəy Sultanov 1892-ci ildə Əsəd ağa Kəngərli ilə 

birlikdə gizli mətbəə təşkil edir. Xalqı haqqında düşüncələrində bir sual onu 

həmişə düşündürmüşdür: “Mənim xalqım, səni azad insanlar içərisində azad, 
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xoşbəxtlər içərisində xoşbəxt, maarifçilər arasında maarifçi görə biləcəyəm-

mi?” (3, 33). Məlumdur ki, XIX əsrin sonlarında Naxçıvanda mədəniyyət, 

ədəbiyyat və maarifin sürətli yüksəlişi başlanmışdı. Eynəlibəy Sultanov həm 

də məharətli yazıçı olmuşdur. Onun satirik hekayələri Cəlil Məmmədquluzadə-

nin satirik hekayələri ilə müqayisə olunur. Onların arasında üslub və məzmun 

yaxınlığı vardır. XIX əsrin sonunda jurnalistika sahəsində daha çox fəaliyyət 

göstərən Eynəlibəy Sultanov olmuşdur. “O, “Tərcüman”, “Каспи”, “Санкт-

Петербургские ведомости”, “Кафказ”, “Новое обозрение” və s. qəzetlərdə 

“Eynəli”, “Ayn-Sin”, “Известны”, “Neştər”, “Dəli”, “Naməlum” və s. imza-

larla publisistik məqalələr dərc etdirmişdir” (6, II, 263). 

Eynəlibəy Sultanov Tiflis həyatı dövründə (1908-1935) həmin şəhərdə 

“Zuvalov adına Xalq Evi”nin yanında 1909-cu ildə Azərbaycan dram şöbəsi-

nin açılmasında fəallıq göstərmiş və təşkilatın əsas təsisçisi kimi mühüm rol 

oynamışdır. 

Mirzə Cəlilin digər müasiri olan Məhəmməd Tağı Sidqi milli maarifçilk 

hərəkatının aparıcı simalarından biri olmuşdur. Sidqi Ordubadda “Əxtər” və 

Naxçıvanda “Tərbiyə” məktəblərinin əsasını qoymuşdur. 1894-cü ildə Sidqini 

Naxçıvana dəvət edən ziyalı ədiblərimizdən birincisi Mirzə Cəlil olmuşdur . 

Mirzə Cəlil Sidqinin Naxçıvana gəlib burada dərs deməsi ilə bağlı maraqlı bir 

cümlə  işlətmişdir: “Dəxi aşkardır ki, Naxçıvana Sidqinin məhz varid olmağı 

lazım imiş ki, çətin məsələlər kəşf olunsun, mətləblər zikr olunsun, söhbət 

qızışsın və neçə illərlə ürəklərdə olan arzular yerinə gəlsin”. Müasirləri olan 

ziyalılar maarifçi - şair - pedaqoqdan öyrənmiş, yeniyetmə gənclik sözün 

həqiqi mənasında böyük bir ustaddan dərs almışdır. Sidqinin coxcəhətli, yorul-

maz fəaliyyətinin nəticəsində “Tərbiyə” məktəbində yeni tipli maarifçi nəsil 

ərsəyə çatmışdır. Sonralar milli elm, ədəbiyyat və incəsənətin inkişafında xü-

susi xidmətləri ilə seçilən H.Cavid, Ə.Qəmküsar, Ə.Şərif, R.Təhmasib, Əli 

Səbri Qasımov və başqaları Sidqi  məktəbinin yetirmələridir. 

“Əncüməni-şüəra” ədəbi məclisinin ən fəal üzvlərindən və rəhbərlərin-

dən olan Hacıağa Fəqir Ordubadi Mirzə Cəlilin müasiri olmaqla bərabər, yarat-

dığı lirik nümunələrlə XIX əsrin II yarısında Azərbaycan ədəbiyyatında klassik 

poeziya ənənələrini davam etdirmişdir. Hacıağa Fəqirin “Gülşəni-irfan” adlı 

əlyazma divanı qalmışdır. Şair ömrünün sonlarında həmin divanı tərtib 

edərkən gözləri kor idi və buna görə yaxın dostu M.T.Sidqi şeirləri öz dəsti-

xətti iə köçürmüşdür. Fəqir Ordubadinin “Kürdün çul satması” şerini Cəlil 

Məmmədquluzadə və müasirləri də vaxtilə həmin satiranı əzbər öyrənmişlər. 

Mirzə Cəlil hətta həmin şeiri avazla ozxumuşdur. “Kürdün çul satması” 

mənzuməsi “Molla Nərəddin” jurnalında “Fatı” başlığı ilə dərc olunmuşdur. 

Bu satira barədə ilk dəfə Mirzə Cəlil mətbuatda ətraflı məlumat vermişdir. 

Azad söz və azad fikri ən müqəddəs arzu hesab edən alim-yazıçı 

Qurbanəli Şərifzadə (1854-1917) Cəlil Məmmədquluzadənin dost və müasirlə-

rindən biridir. “Q. Şərifzadəni o zaman N.Nərimanov, M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdi-

yev, H.Cavid, F.Köçərli, M.T.Sidqi, S.Qənizadə və başqa görkəmli ziyalılar da 

eyni məhəbbətlə sevmişlər” (9, 81). F.Köçərli onun ölümünü “millət üçün bö-

yük bir yas” hesab etmişdir.  
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Qurbanəli Şərifzadə maarifçi ziyalı, publisist, xeyriyyəçi olmuş, milli 

təhsil, mətbuat və mədəniyyətin inkişafında böyük xidmət göstərmişdir. Naxçı-

vanda məktəblərin və teatrın inkişafına həm mənəvi, həm də maddi baxımdan 

kömək etmişdir. “...Molla Nəsrəddin” jurnalı maddi böhran keçirdiyi zaman 

Cəlil Məmmədquluzadə, ilk növbədə, Q. Şərifzadədən kömək istəmiş, o da də-

fələrlə jurnalı bağlanmaq təhlükəsindən qurtarmışdı” (9, 82). Məhəmməd Tağı 

Sidqi Qurbanəli Şərifzadə ilə birlikdə qəzet çıxarmaq istəmişdi, lakin buna nail 

ola bilməmişdi. 

Cəlil Məmmədquluzadənin sözləri ilə desək, “huşyar naxçıvanlılardan” 

olan Mirzə Cəlil Şürbi Cəlil Məmmədquluzadənin müasirlərindəndir. O, ma-

arif və teatr xadimlərindən biri, şair və tərcüməçi olmuşdur. Kefli İsgəndər 

obrazının prototiplərindən biri olan Mirzə Cəlil Şürbi, əsasən pedaqoq-yazıçı 

kimi fəaliyyət göstərmiş, “Molla Nəsrəddin” jurnalının Naxçıvan üzrə təmsil-

çisi kimi tanınmışdır. Bir sıra məktəblərdə (Aralıq, Nehrəm, Şahbuz) müəllim 

və 1903-1908-ci illərdə Vənənd ibtidai məktəbində, 1909-1913-cü illərdə Nax-

çıvan şəhər rus – tatar məktəbində müdir işləmişdir. O, Naxçıvan teatrında qa-

dın rollarının ifaçısı olmuşdur.  

Cəlil Məmmədquluzadənin müasirlərindən olan Paşa ağa Sultanov 

(Kəngərli) Paris Universitetinin hüquq şöbəsini bitirmış, dövrünün poliqlot 

ziyalısı kimi (ərəb, fars, rus, alman, fransız dillərini bilmişdir) tanınmışdır. Bir 

neçə dil əsasında lüğət tərtib etmişdir. Həmin lüğəti elm aləminə  professor 

Abbas Zamanov təqdim etmişdir. Naxçıvanın ədəbi-mədəni tədbirlərində fəal 

iştirak edən Cümşüd Paşa Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” tragikomediya-

sındakı Kefli İsgəndər obrazının prototiplərindən biridir. Məhəmməd Tağı Sid-

qinin Cümşüd Paşa Sultanov ilə lüğət tərtib etməsi haqqında məlumatlar var-

dır. Lakin həmin lüğət çap edilməmişdir. “Cəlil Məmmədquluzadə ensiklope-

diyası” və İbrahim Mollayevin əsərlərində bu haqda məlumat verilmişdir. 

Bundan başqa, Məhəmməd Tağı Sidqinin oğlu Məhəmmədəli Səfərovun atası-

nın tərcümeyi-halına aid yazılarda həmin məsələ də əks olunmuşdur: “Naxçı-

vanda olan yurist Paşa ağa Sultanov ilə Azərbaycan, rus, fars, ərəb dilində bir 

lüğət yazmaq üstə illər ilə işləmişdir. Həmin yarımçıq qalmış lüğət Naxçıvanda 

Paşa ağanın oğlu Əliqulu ağa Sultanovdadır” (7, 270-271).  

Məhəmməd ağa Şahtaxtlı Mirzə Cəlilin çox sevdiyi və dəyərləndirdiyi 

müasirlərindəndir. Avropa- Şərq mədəni əlaqələrinin yaxınlaşıb möhkəmlən-

məsində xüsusi yeri və rolu olan bu böyük şəxsiyyət Cəlil Məmmədquluzadə-

nin jurnalistlik fəaliyyətinə köməklik göstərmiş, onu “qəzetə dünyası”na cəlb 

etmişdi. Məhəmməd ağa Şahtaxtlı Azərbaycanın Rusiya və Avropa miqyasına 

çıxardığı ən görkəmli jurnalist olmuşdur. Azərbaycan xalqının ictimai fikir 

tarixində parlaq bir səhifə təşkil edən bu ensiklopedik sima həm də fəlsəfi, 

pedaqoji fikir tariximizin korifeylərindən biridir. Səsi dünyanın bir çox ölkələ-

rindən (Almaniya, Fransa, Rusiya, Türkiyə, İran, İraq) gələn Məhəmməd ağa 

Şahtaxtlı dilçi, publisist, ictimai-siyasi xadim olmaqdan başqa, tərcüməçilik 

sahəsində də fəaliyyət göstərmiş, “Quran”ı alman dilinə çevirmişdir. 
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Məşhur Fransa alimi Lüsyen Büva bütün mədəniyyət aləminin bu böyük 

şəxsiyyətə minnətdar olmasını zəruri saymışdır. Cəlil Məmmədquluzadə isə 

özünü Məhəmməd ağa Şahtaxtlının “qələm köməkçisi” adlandırmışdır.  

Hacı Məhəmməd Naxçıvani (1881-1963). Cənubi Azərbaycanın tanın-

mış ziyalılarındandır. Şöhrətli ədəbiyyatşünas Məhəmmədəli Tərbiyətin nəslin-

dən olan Hacı Məhəmməd Cəlil Məmmədquluzadənin həyatının Təbriz döv-

ründə onun çox yaxın məsləkdaşlarından biri olmuşdur. 1921-ci ildə “Ölülər” 

tragikomediyası Təbrizdə tamaşaya qoyulanda xeyli köməklik göstərmişdir. 

Məhəmməd Tağı Sidqinin çağdaşlarından olan Böyükxan Naxçıvani 1871-ci 

ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. Onun ölüm tarixi bəlli deyil. Teatr 

xadimi olmuş, XX yüzilin əvvəlində Naxçıvan tetrında aktyorluq və rejissorluq 

etmişdir. ADR zamanında – 1919-cu ildə Naxçıvan tetrının Təbrizə qastrol sə-

fərinin təşkil edilməsində böyük rol oynamış və orada xeyli uğur qazanmışdır. 

O, qastrol səfərindən sonra Cənubi Azərbaycanda yaşamışdır. Böyükxan Nax-

çıvani orada teatr işləri ilə məşğul olmuş, Təbriz teatrının əsasını qoymuşdur. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının Təbrizdə nəşr edildiyi dövrdə C.Məmməd-

quluzadənin yaxın məsləhətçilərindən olmuş, onun Ölülər” tragikomediyasının 

Təbriz tamaşasında Kefli İsgəndər rolunu oynamışdır” (6, II c., 176). 

Cəlil Məmmədquluzadənin müasirlərindən və həmkarlarından biri də 

Mirzə Ələkbər Süleymanovdur (1862-1921). O, xalq müəllimi və teatr xadimi 

kimi tanınmış, bir müddət inspektor və nəzarətçi (müdir) vəzifələrində işləmiş-

dir. Mirzə Ələkbər Süleymanov Cəlil Məmmədquluzadə və Məhəmməd Tağı 

Sidqi ilə birlikdə Naxçıvan teatrının formalaşması və inkişafında yaxından işti-

rak etmişdir. O, aktyorluq fəaliyyəti də göstərərək bir sıra yaddaqalan rollarda 

oynamışdır. 

Əliqulu Qəmküsar “Molla Nəsrəddin” jurnalının ikinci redaktoru kimi 

fəaliyyət göstərmişdir. Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev tərəfindən “Molla Nəs-

rəddin məcmuəsinin ürəyi” kimi qiymətləndirilmişdir. Bakı, İrəvan, Daşkənd, 

Həştərxan, Tiflis, Gəncə şəhərlərində “Ölülər” əsərinin tamaşasında fəal iştirak 

etmiş, Şeyx Nəsrullah rolunun dəyərli ifaçılarından biri kimi yadda qalmışdır. 

Məşhur aktyor Mirzağa Əliyev yazırdı: “Qəmküsar ruhaniləri hərtərəfli 

tanıdığı, onlara yaxşıca bələd olduğu üçün Şeyx Nəsrullah rolunu fövqəladə bir 

məharətlə oynayırdı. Əliqulu Qəmküsar həm səhnədə, həm yaradıcılığında, 

həm də həyatda ruhanilərin qənimi idi”  (4, 48). Cəlil Məmmədquluzadə onun 

əsərlərini böyük M.Ə. Sabirin əsərləri ilə müqayisə etmiş, fikir açıqlığı və 

güclü tənqid baxımından Əliqulu Qəmküsarın irəli getdiyini söyləmişdir.  

Cəlil Məmmədquluzadə ilə hələ məktəbli ikən tanışlıq əldə edən Əbdür-

rəhimbəy Haqverdiyev 1906-cı ilin noyabr ayında Qarabağdan Tiflisə gedib 

məcmuənin redaktoru ilə görüşmüş, 1907-ci ildən isə “Molla Nəsrəddin”lə rəs-

mi əməkdaşlığa başlamışdır. Bir maraqlı fakt budur ki, Mirzə Cəlil Ə.Haqver-

diyevin “Millət dostları” hekayəsini ayrıca kitab halında nəşr etdirib göndər-

məsi Mirzə Cəlilin Haqverdiyevi əsl mollanəsrəddinçi yazıçı hesab etdiyini 

göstərir.  

Mirzə Cəlilin maarifçi və mollanəsrəddinçi müasirləri yazıçının məslək-

daşları, silahdaşlı, ideya və əməl dostlarından ibarət böyük, mətin bir ədəbi 

ordudur. C.Məmmədquluzadə həmin ordunun baş qərargah rəisi nüfuzunu 
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qazansa da, onun həyatı, yaradıcılığı və mübarizəsini müasirlərindən kənarda 

təsəvvür etmək mümkün deyildir.  

Cəlil Məmmədquluzadə XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatı, 

mətbuatı və ictimai fikrinin ağsaqqalıdır. Fikrimizcə, böyük müasirlik və 

millilik imkanlarına malik olan zəngin yaradıcılığı ilə seçilən Cəlil 

Məmmədquluzadə bu gün də, müstəqillik dövründə də Azərbaycan ədəbiyyatı 

və mətbuatına ağsaqqallıq edir. Həyatını milli oyanış və dirçəlişə, Azərbaycan 

xalqının azadlığına və müstəqilliyinə həsr etmiş Cəlil Məmmədquluzadə milli 

istiqlal ədəbiyyatının sərkərdəsidir.  
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РЕЗЮМЕ 

НУРЛАНА АЛИЕВА 

ДЖАЛИЛ МАМЕДГУЛУЗАДЕ И ЕГО НАХЧЫВАНСКИЕ 

СОВРЕММЕНИКИ 

В формировании мировоззрения каждого мастера исключительное 

значение имеет литературная среда и современники. В статье говорится о 

современниках великого литератора Джалила Мамедкулузаде и с каждом 

из них даны факты и сведения. Отмечено, что в Азербайджанской литера-

туре и исскустве Джалил Мамедкулузаде и его современники выступали 

как активные создатели и творители национально - просвещенческого 

движения. На этом пути он был  не одинок, вместе с современниками 

выполнял основную роль в возрождении общественной и литературно - 

культурной среды. Джалил Мамедкулузаде и его  современники подняли 

просвешение на самостоятельный уровень в литературной среде. Таким 

образом в статье обсуждается вопрсы о роли Мирза Джалила и его 

современников в нашей литературе и культуре.  

Ключевые слова: литератор, современник, среда, просвещенчес-

тво, театр, трагикомедия, сборник 
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SUMMARY 

NURLANA ALIYEVA 

JALIL MAMMADGIZADE AND NAKHCHIVAN 

CONTEMPORARIES 

        The literary environment and contemporary  has a special, exceptional 

importance in the formation of the artisit’s outlook. In the article deals with  

great writer Jalil Mammadguluzadeh and his contemporaries and were given 

facts and information about each of them. It was noted that, J.Mammadgu-

luzadeh and his contemporaries acted as creators and active participiants of the 

national enlightenment movement in the literature and culture of Azerbaijan. 

He hasn’t been alone on this path, they namely, with his contemporaries has 

played imporatant role in the revival of the social and literary-cultural environ-

ment. J.Mammadguluzadeh and his contemporaries raised the enlightenment  

to the level of independent movement. The written article deals with Mirza 

Jalil’s contemporaries and their role in our literature and culture. 

Key words: writer, contemporary, environment, enlightenment, theater, 

tragicomedy, collection  
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ BƏZİ QAMMATİK ARXAİZMLƏR 

HAQQINDA 

 

Məqalədə  müasir dilimiz üçün arxaikləşmiş qrammatik  vahidlər araşdı-

rılmış dır. Bu qrammatik vahidlərin tədqiqi bir tərəfdən müasir ədəbi-bədii di-

lin inkişaf tarixinin tam öyrənilməsinə kömək edir, ikinci tərəfdən milli ədəbi 

dilə qədərki dövrdə ədəbi dilimizin səciyyəvi xüsusiyyətlərini geniş şəkildə şərh 

etməyə imkan yaradır, digər tərəfdən ədəbi dilimizin qədim və orta döpvrünə 

məxsus bədii üslubun formalaşmasında müəyyən rol oynamış qaynaqları aşkar 

etmək üçün əhəmiyyətli rol oynayır. Məqalədə feilin əmr şəklinin arxaikləşmiş 

şəkilçiləri, -iban feili bağlama  və digər arxaik şəkilıçilər incələnmişdir. 

Açar sözlər: arxaik vahidlər, qrammatik arxaizmlər, -iban şəkilçisi, gər 

bağlayıcısı,-adur2 indiki zaman şəkilçisi 

 

Köhnəlmə dilin təbii proseslərindən biridir. Bu baxımdan, dilimizin müx-

təlif mərhələlərində arxaikləşmə hadisəsi ilə bağlı bir sıra faktları müşahisə et-

mək olar. Köhnəlmə dilin yalnız bir istiqamətinə aid olmur, o, dilin müxtəlif 

yaruslarını əhatə edə bilir. Bu mənada, fonetik, leksik və qrammatik arxaizm-

ləri qeyd etmək olar.  

Müasir Azərbaycan dili üçün bir sıra arxaikləşmiş qrammatik formalara 

rast gəlirik. Həmin qrammatik arxaizmlərin öyrənilməsi bir neçə cəhətdən 

əhəmiyyətlidir,xüsusilə həmin dövrün dil xüsusiyyətlərini öyrənmək baxımın-

dan çox əhəmiyyətlidir.  

Türk dillərinin tarixində feil kateqoriyası bütün dövrlər üzrə zənginləşmə 

və cilalanma prosesi keçirmişdir. Azərbaycan dilinin tarixində də feillər məhz 

bu cəhətdən diqqəti cəlb edir. Bu nitq hissəsi milli ədəbi dil dövrünə qədər bir 

sıra səciyyəvi xüsusiyyətləri özündə əks etdirir. 

Müasir ədəbi dilimizdə feilin vacib şəkli -malı, -məli şəkilçiləri ilə ifadə 

olunur. Bu şəkilçi ilə ifadə olnan feil formasına əsasən, Azərbaycan dilinin 

XVI əsrdən sonrakı yazılı abidələrinin dilində rast gəlirik. Klassik ədəbi dildə 

feilin vacib şəkli morfoloji-sintaktik üsulla ifadə olunmuşdur, yəni dər+gərək. 

Məsələn, xalqımızın “ana kitabı” olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında vacib 

şəklinin məsdər və “gərək” sözünün iştirakı ilə formalaşmasına aid faktlarla 

qartşılaşırıq: 

          Ya nece eyləmək gərək, Çün böylə oldı, həman imdi durmaq gərək, bəg 

 

Məqalə tarixçəsi: 
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oğli (9, 52), Boyu uzun Burla xatunu gətürüb, sağraq sürdürmək gərək! (9,44) 

Araşdırmalar göstərir ki, belə faktlar təkcə qədim dövr üçün səciyyəvi 

deyil, onlara ədəbi dilimizin orta dövründə İ.Nəsimi və Ş.İ.Xətayinin dilində 

də rast gəlirik: 

Nə gənci nahandan oldu zahir 

Aşiq olan müddəinin minnətin çəkmək gərək  (8,50) 

Neçə kərrə demədimmi, gözləri ahu sana, 

Bivəfalıq etməmək gərək canım sana (4, 41) 

Maraqlıdır ki, felin vacib şəklinin sintaktik yolla düzəlməsi ilə əlaqəli 

materiallar ədəbi dilimizin yeni dövrünə aid olan M.P.Vaqif yaradıcılığında da 

müşahidə olunur:  

   Qoşa vəsmə, gözə sürmə  yaxanda 

  Canım eşq oduna qalanmaq gərək (7,132) 

Feilin əmr şəklinin şəxsə görə ifadəsində bəzi şəkli əlamətlər olmuşdur 

ki, müasir dilimizdə bu əlamətlər arxaikləşmişdir. I şəxsin təkində bir neçə for-

ma işlənməsi müəyyənləşdirilmişdir.-ım4,ayın2,,ayım,-əyim şəkilçilərindən is-

tifadə olumuşdur.-ayın,-əyin şəkilçiləri I şəxsin cəmini də ifadə edə bilmişdir. 

Ana,mən də varayın mı, nə dersən –(9,146) 

-Mən də verəyim cəzayi-karın 

Məcnun çanağın uşatdı Leyli (4, 273)  

  

H.Mirzəzadə bu şəkilçinin tərkib hissələrini ayıraraq  göstərirdi ki, -a,-ə  

istək məzmunu bildirən əlamət,-y bitişdirici samit,-im isə I şəxsin şəkilçisidir 

(1,140).  

I şəxsin cəmində isə -avuz,-əvüz,-alım ,-əlim şəkilçiləri işlənmişdir. 

   Biz anı eşq  ərinə saymazuz ki, 

Bu yola can ilə ya cana gəldi (10,)326. 

XVIII əsrədək işlənən-ayım, -əyim forması bu dövrdən etibarən ədəbi 

dildə sabitləşə bilməyərək işlənmə dairəsi daralmışdır. Lakin XX yüzilin ikinci 

yarısına qədər o, dilimizi tamamilə tərk etməmişdir. Həmin əsrin əvvəlində 

“Füyuzat” jurnalının dilində, 1930-cu illərdə isə M.Müşfiqin poeziyasında əmr 

şəklinin arxaik variantı ilə qarşılaşmaq mümkündür: 

  Çıxalım Buzovnadan kiçik qayalıqlara, 

Seyr edəlim bir ara . 

Bu gün Cənub dialektində, Naxçıvan xalq danışığında “gələyin”, “ge-

dəyin” kimi bir sıra feillərdə şəkilçinin arxaik variantı işlənir. Maraqlıdır ki, 

son dövrün mahnılarının  birində  felin  əmr şəıklinin klassik forması qorunub 

saxlanılır. “Bu gün şən bayramıdır ellərin” adlı uşaq nəğməsinin mətnində 

aşağıdakı misralar diqqəti cəlb edir: 

Çalağın, oynayağın, dostlarım, 

Çöllərdən gül yığağın, dostlarım. 

XVIII  əsrin ortalarına qədər bir qayda olaraq,  əmr formasının ikinci 

şəxsin təkində -gil, -ğıl,  XVII əsrin ikinci yarısından sonra -gilən,-ginən 

şəkilçiləri işlənmişdir. 

Gəlgil muştaq olmuşam şrin ləbin gül qəndinə, 

Gəlgil ləbin qəndin ilət,gül anların gülqəndinə (6,48)   
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Bu şəkilçilərə XX əsr şair və yazıçıların əsərlərində də təsadüf edirik. H.Cavi-

din  əsərlərində bu fakt şeirə bir obrazlılıq gətirmişdir      

-ginən şəkilçisi   müasir dialekt və şivələrimizdə xüsusilə Şərq qrupu, 

Muğan qrupu, Naxçıvan şivələrində geniş şəkildə gözə çarpır: 

 Görginən ki, samannığa basdırdığım armud qalıp.( 3,298) 

Felin  əmr şəkli analitik üsulla da yaranmışdır. -a 2 və ı 4 şəkilçili feillərə 

gör feili artırmaqla düzələn forma bugünkü  dilimiz üçün tamamilə arxaikləş-

mişdir: 

Gözün qararmamış ikən bu ağacı qoparı gör (9,64). 

Axirət istəyə görgil, mən müsəlman olmanam (6,175). 

Başını tob edə gör canan yolunda 

Ey Xətayi, özünü  xak edə gör pak olasan (4,186 ). 

Dərdin öldürür məni,ey növcavanım gələ gör, 

Həsrətindən oda yandı, dili, imanım gələ gör (7,167). 

 Ədəbi dilimizin qədim və orta dövründə şifahi ədəbiyyatın və canlı 

danışıq dilinin təsiri ilə feli xəbərli cümlələrin inkarı bəzən –ma, -mə şəkilçisi 

ilə deyil, “yox” sözünün köməyi ilə analitik yolla işlənmişdir. Belə cümlələr 

“Kitabi-Dədə Qorqud” üçün səciyyəvidir, lakin XIII-XV əsr poeziyamızda 

onun izlərinə rast gəlirik (2,209) 

 Oxımı kimsə yardığı yoq, Kəndi əslim, kəndi köküm sımağım yoq (9, 

156) 

Əgər cövrü  cəfa qılsan və gər mehrü vəfa qılsan, 

Yolunda dönməgim yox ki, həq binavü danadır (4,88) 

Qeyd etmək lazımdır ki, “yox” sözündən feli xəbərli cümlədə inkar məq-

sədilə istifadə Füzuliyə qədər davam edir.  

Qədim türk yazılı abidələrindəki -ıban4 feili bağlama şəkilçisinin aktiv 

mövqeyi ilə qarşılaşırıq. XIX əsrə qədər  dilimizdə işlənmiş,sonralar tədricən 

öz normativliyini itirmişdir.Məsələn: 

Qalqubanı yerindən duru gələn iki qardaş bəbəğini öldürüb zəlil gəzən (9,162)  

Bu şəkilçi digər klassik ədəbiyyat nümayəndələrinin də dilində işlənmişdir. 

Məsələn: 

Kim, öldürübən həlak edələr, 

Xəncərlə tənini çak edələr (4,273)          

-ıban4 şəkilçisi -ıb4 şəkilçisinin semantik sinonimi kimi çıxış etdiyinə 

görə, XIX əsrdən etibarən Azərbaycan ədəbi dilindən çıxmış, dialekt və 

şivələrimizdə daşlaşaraq qalmışdır. -ıban4 şəkilçisi -ıb4 və -an2 şəkilçilərinin 

birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Onun mənşəyi haqqında H.Mirzəzadə yazır: 

“Bizcə, -ub, -üb və -uban, -übən feili bağlama şəkilçiləri arasında istər məna 

və istərsə də vəzifə etibarilə olan fərq hələ orta əsrlərin dilində tamamilə 

aradan qalxmasa da, hər halda müəyyən qədər də incəlik olmuşdur. Çünki 

nəqli keçmiş zamanı feili bağlamadan fərqləndirmək üçün xüsusi bir morfoloji 

əlamətə dil özü ehtiyac hiss etmişdir. Bu fərq -ub, -üb şəkilçisindən sonra 

gələn -an, -əndə öz ifadəsini tapmışdır”(1,171). 

-uban, -übən, -ıban, -ibən şəkilçisi müasir dialektlərimizdən Quba, 

Zaqatala, Qazax şivələrində işlənməkdədir. Müasir ədəbi dilimizdəki -madan, -
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mədən feli bağlama şəkilçisi ədəbi nümunələrinmizdə -madın, -mədin forma-

sında işlənmişdir. 

  Bəqti-əcəl gəlürsə mələk can üçün mənə 

  Yüzünü görmədin ona canım xaçan derəm. (4,248)                 

XIV-XVI əsrlərin ədəbi dilində müasir Azərbaycan ədəbi dilindəki -

dıqca4 feli bağlama şəkilçisinin mənsubiyyət şəkilçiləri ilə çıxış edən 

variantına da rast gəlirik. Məsələn: 

   Rəqibimdən gəfalar gördükümcə 

   Qılırmən bəd dualər dürlü-dürlü (4,126) 

Ölüm vəqti gəldigində arı imandan ayırmasın,günahımızı adı görklü 

Məhəmməd Mustafaya bağışlasın,xanım hey (9,134)  

Müasir dövrümüz üçün arxaikləşmiş  qrammatik vahidlərdən biri də təsirlik 

hal şəkilçisidir. Maraqlıdır ki, bəzi hallarda samitlə bitən sözlər də təsirlik 

halda -ni şəkilçisi qəbul edir: 

   De məndən ana bu neçə sözni, 

Dutmayə dəxi vüsalə gözni.(9,293) 

Yüzümni xaki-ra qıluram asitaninə, 

Ta kim,dəğə yüzümə səadətli daməni (4,199) 

Əgər söz ikinci və üçüncü şəxsə məxsus mənsubiyyət şəkilçisi qəbul 

edirsə, ikinci şəxs mənsubiyyət şəkilçili söz bəzən heç bir nı-//ni-//nu-//nü- 

deyil, yalnız  -n şəkilçisi qəbul edir.Bu gün dialektlərimizdə özünü göstərir. 

Sifətin dərəcələri də digər mənbələrdə olduğu kimi milli ədəbi dildən əvvəlki 

dövrü səciyyələndirən maraqlı xüsusiyyətlərlərə malikdir. Belə ki, müasir 

dilimizdə çox az, həm də daha çox şivələrdə işlənən raq-rək dərəcə şəkilçisi 

burada müasir dilimizdən fərqli olaraq sifətin çoxaltma dərəcəsinin morfoloji 

göstəricisi kimi çıxış edir. Məsələn: 

   Təala şanəhü əkbər, bu nə hüsnü-dilaradır 

   Camalın huridən yekrək, boyun tubadan əladır! (4,149) 

Sifət düzəldən –nak alınma şəkilçi də müasir dilimiz üçün arxaikləşmişdir. 

Getmə Xətayi çeşmidin,ey əksi-qəddi –yar, 

Nəmnak yerdə bitməyə qarğu sənin kimi. 

 

Bir sıra qrammatik vahidlər də müasir dilimiz üçüçn arxaikləşmişdir:Cılayın, 

gibi, birlə, vəli, netəkim, gərçi, uş,vəli ,vəleykin, üştə, hərgiz.yüküş və s.. 

Çox mehrü vəfa umar idim yardən,amma 

Bir cövri yüküş yarı cəfakarə yoluxdum(4,152) 

Sən kimi aləmdə olmaz,gər olarsa,dilbəra 

Bu gözi cadusifət,həm qaşları məkkar ola.(4,36) 

Yolu gər daş ola,gər yay ola,gər oxü qılıç 

Mürşidindən dönənin mə'nidə ismi laş ola.(4,36 ) 

Müasir Azərbaycan dilindəki ilə qoşması müxtəlif fonetik və fono – morfoloji 

variantlarda işlədilmişdir.Bu qoşma bəzi mənbələrdə ilən Nəsiminin dilində 

isə birlə formasında işlənmişdir.Nəsiminin dilində vey nidası müasir dilimiz 

üçün arxaikləşmişdir. 

Ey üzün “nəsrün-minəllah”,vey saçın”fəhün –qərib”, 

Ey bəşər sürətli rəhman,vey mələsima həbib. (6,26.) 
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Beləliklə, araşdırmalar təsdiq edir ki, dildəki faktlar itmir, nə zamansa 

üzə çıxa bilir. Bu mənada, qrammatik arxaizmlərin ədəbi dildəki aktiv 

mövqeyi azalsa da, onların müəyyən örnəklərinə çağdaş dialektlərimizdə rast 

gəlirik. Tarixi dil materialları müxtəlif zamanlarda ədəbi dilimizin xarakteri 

haqqında maraqlı məlumatlar verməkdə faydalıdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ГАНИРА АСКЕРОВА 

НЕКОТОРЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ АРХАИЗМЫ В  

АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассмотрены грамматические единицы, ставшие архаизма-

ми в нашем современном языке. Исследование данных грамматических 

единиц с одной стороны помогает полному изучению истории развития 

современного литературно-художественного языка, с другой — позвол-

яет обстоятельно откомментировать специфические особенности нашего 

литературного языка до периода становления национально-литературно-

го языка; с третьей — играет значительную роль в обнаружении источни-

ков, сыгравших определенную роль в формировании художественного 

стиля, относящегося к древним и средним периодам нашего литератур-

ного языка. В статье анализированы окончания повелительного наклоне-

ния архаического глагола — деепричастия-ибан и другие архаические 

окончания.  

Ключевые слова: архаические единицы, грамматические арха-

измы, окончания -ибан, союз гeр, окончание настоящего времени адур. 

 

SUMMARY 

                                              GANIRA ASGAROVA 

ABOUT SOME GRAMMATICAL ARCHAISMS IN AZERBAIJANI 

LANGUAGE 

         The article examines archaic grammatical units for our modern language. 

The study of these grammatical units, on the one hand,contributes to the full 

study of the history of modern literary and  artistic language, and, on the other 
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hand, broadly interprets the characteristic features of our literary language 

before national literary language, and on the other hand plays a certain role to 

study the sources in the formation of artistic style of the ancient and middle 

ages of our literary language. 

The article examines the suffixes of the imperative mood of the archaic 

verbs, as well as the –iban suffix of participle and other  archaic suffixes. 

         Key Words: archaic units, grammatical archaisms, the –iban suffix, the 

conjunction ger, the present tense suffix –a- dur. 
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AZƏRBAYCAN DASTANLARINDA VƏ “ŞEYX SƏNAN” ƏSƏRİNDƏ 

SEVGİ UĞRUNDA MÜBARİZƏ MOTİVİNİN TƏHLİLİNDƏ 

PARALELLİK  

 

Folklorun geniş yayılmış və iri həcmli janrlarından olan dastan-

lar  xüsusiyyətləri və müxtəlifliyi ilə seçilir. Məqalədə dastanlarımıza nəzər sa-

landa görürük ki, öz sevdikləri uğrunda qəhrəmanlıq görstərən igidlərimiz də 

az deyil. “Fərhad və Şirin”, “Koroğlu” dastanlarında təhlillər aparanda Fər-

hadın, Koroğlunun sevdiyi üçün etdikləri qəhrəmanlıqları, igidlikləri aydın şə-

kildə görürük. Sevgisi uğrunda aparılan mübarizəni biz təkcə şifahi xalq ədə-

biyyatında deyil, həmçinin yazılı ədəbiyyatda da görürük. Məqalədə “Fərhad 

və Şirin”, “Koroğlu” dastanları ilə yanaşı XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 

görkəmli dramaturqu, romantik şairi Hüseyn Cavidin yaradıcılığında sevgi uğ-

runda göstərilən qəhrəmanlıq da təhlil olunmuşdur. Məqalədə, əsasən, “Şeyx 

Sənan” əsərindən nümunələr verilmiş və təhlillər aparılmışdır. Aparılan təhlil-

lər zamanı məlum olmuşdur ki, dastanlardakı qəhrəmanlardan fərqli ola-

raq Hüseyn Cavid “Şeyx Sənan” əsərində Sənanın qəhrəmanlığını bir başqa 

formada qələmə almışdır. Sənan da öz sevdiyi qız üçün igidlik göstərir, qəhrə-

manlıq edir. Aparılan araşdırmalar zamanı görürük ki, Sənanın Xumar uğrun-

da yerinə yetirəməyəcəyi bir iş yoxdur. 

Açar sözlər: Dastan, qəhrəman, Hüseyn Cavid, “Koroğlu”, Fərhad və 

Şirin”, “Şeyx Sənan” 

 

Şifahi xalq ədəbiyyatının həcmcə ən böyük janrı olan dastanlar üç növə 

ayrılır. Qəhrəmanlıq dastanları, məhəbbət dastanları, Ailə-əxlaq dastanları. Hər 

bir dastanın xüsusuiyyəti öz adında əks olunur. Qəhrəmanlıq dastanı adından 

da göründüyü kimi özündə qəhrəmanlığı, igidliyi, mübarizəni əks etdirir. 

“Qəhrəmanlıq dastanlarında xalqın həyatı ilə bağlı tarixi hadisələrdən, onun 

haqq-ədalət və azadlıq uğrunda apardığı mübarizədən bəhs edilir. Belə dastan-

ların qəhrəmanları xalq içərisindən çıxmış mərd, igid insanlar olur. Onlar 

yadelli işğalçılara, eləcə də daxili düşmənlərə, mənfi qüvvələrə qarşı igidliklə 

mübarizə aparır və qalib gəlirlər” (16).  Tarixə nəzər salanda görürük ki, tarix 

boyu Azərbaycan-türk oğulları hər zaman haqq-ədalət və sevgi uğrunda müba-

rizə aparmış, demək olar ki, çox zaman da qalib gəlmişdir. Qeyd edək ki, 

folklorumuzda olan  qəhrəmanlıq dastanlarının  bir çox  xüsusiyyətləri Hüseyn 
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Cavid əsərlərində də özünü göstərir. İlk olaraq dastanların adının qəhrəmanın 

adı ilə eynilik təşkil etməsinə nəzər salaq: 

Şifahi xalq ədəbiyyatında: “Koroğlu”, “Qaçaq Nəbi”, “Qaçaq Kərəm”, 

“Fərhad və Şirin”, “Tahir və Zöhrə” və b. 

Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” əsəri də bu qəbildəndir. Əsərin adı qəhrə-

manın adı ilə eynilik təşkil edir. “Yəni xalq təfəkkürünün məhsulu olan həmin 

folklor nümunələrində bir başa qəhrəmanın adı əsərin sərlövhəsinə çıxarılır. 

Ona görə ki, həmin qəhrəmanlar əsərin bütün süjet və kompazisiyasının aparıcı 

simaları, ideyaların daşıyıcılarıdırlar” (8, s.260).  

Şifahi xalq ədəbiyyatında dastanlara nəzər saldıqda görürük ki, dastan 

qəhrəmanları öz sevgiləri uğrunda bir çox mübarizələr aparmış, bəziləri müba-

rizənin sonunda qalib gəlmiş sevdiyinə qovuşmuş, bəziləri isə qovuşamayıb 

dünyasını dəyişmişdir. Məsələn folklorumuzda özünəməxsusluğu ilə seçilən 

“Fərhad və Şirin”, “Koroğlu”, “Tahir və Zöhrə”, “Arzu Qəmbər” və s. bu kimi 

dastanlarda dastan qəhrəmanları öz sevgiləri uğrunda mübarizələr aparmış, 

qəhrəmanlıq göstərmişdir.  

“Fərhad və Şirin” dastanında Fərhadın sevdiyi qız üçün etdiyi qəhrəman-

lığa nəzər salaq: 

Şəmistan padşahı car çəkdirdi ki, hər kim bu dağı yarıb Beysütun dağın-

da olan bulağın suyunu mənim qapıma çəkib gətirsə, ona nə istəsə verəcəyəm. 

Bunu eşidən Fərhad padşahın hüzuruna gəlib dedi: 

-“Padşah sağ olsun, izin versəniz mən dağı yararam. Beysütun dağında 

olan bulağın suyunu çəkib qapınıza gətirrəm. 

Padşah dedi: 

-İzindi get gətir, nə istəsən verrəm. 

Fərhad dedi: qızın Şirini mənə verməyi vəd eləsən, gedib bulağın suyunu 

çəkib imarətinin qapısına gətirərəm” (1, s. 129).  

Padşah buna razı olmasa da yalandan vəd verir. Fərhad gedir dağı yarır, 

suyu padşahın qapısına gətirir. Qızını vermək istəməyən padışah bu dəfə də 

şərt qoyur. Əgər bunu eləsən qızımı sənə verəcəm.  

“Fərhad dedi:  

-Şərtin nədi? 

Padşah dedi:  

-Get daşları yon, qızım üçün bir imarət qur, sonra Şirini sənə verim. 

Fərhad padşahın sözünə razı oldu. Külüngünü çiyninə götürdü, bir axar-

baxarlı yerə yetişdi...” (1, s. 129). 

Bu yer Fərhadın çox xoşuna gəldiyi üçün burada daşları çapıb sevdiyi 

Şirin üçün bir qəsd tikməyə başlayır.  

Verilən parçadan görürük ki, Fərhadın Şirinə olan sevdası üçün həm dağı 

yararaq Beysütun dağından suyu çəkmiş, həm də Şirin üçün daşları yonub ima-

rət salması ilə qəhrəmanlıq göstərmişdir. 

Bildiyimiz kimi dastanlarda qəhrəmanlar, öz amalına, istəyinə və sevdi-

yinə çatmaq üçün qoyulan şərtləri qəhrəmancasına yerinə yetirirlər. Onlar  

üçün əllərindən gələni edirlər. “Fərhad və Şirin” dastanından başqa “Koroğlu” 

dastanında da bunu görmək mümkündür. Koroğlunun Nigarın ona göndərdiyi 

məktub və şəkil üçün onun yanına getməsi, yolda qarşısına cıxan maneləri dəf 
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etməsini misal olaraq göstərə bilərik. Koroğlu ona gələn məktubun arxasınca 

gedir. Gəlib İstanbula çıxır. Nigar xanımı görmək üçün bir sıra tədbirlər görür. 

Axırda gəlib onun yanına çatır. Uzun söz-söhbətdən sonra Nigarı aparmağa 

nail olur. Ancaq buna asan nail olmur. Nigarın qardaşı Bürcü Sultan onu 

almağa gəlir. İndi Koroğlunun Nigar üçün etdiyi qəhrəmanlığa nəzər salaq:  

“Koroğlu Qıratı Bürcü Sultanın qoşununun üstünə sürdü. Elə bil bir ac qurd bir 

sürü qoyunun içinə düşmüşdü. Qoşunun qalan dəstəsi də ahu kimi çöllərə 

qaçdı. On yeddi osmanlı öldürüldü. Bürcü Sultan atını Koroğlunun üstünə 

sürdü. Koroğlu fıkirləşdi ki, Bürcü Sultam öldürsəm, Nigar xanım məndən 

inciyəcək. Koroğlu baxıb gördü Nigar xanım ağlayır. Nigar xanımdan ağlama-

ğının səbəbini soruşduqda Nigar xanım dedi: 

- Ey Koroğlu, bir qardaşım var, qorxuram onu da sən öldürəsən. 

Koroğlu dedi: 

- Ay xanım, qorxma, onu öldürmənəm (10, s. 80) 

Sonra Koroğlunun qarşısına çıxan Firəng oğlu Nigarı almaq istəyir. Ko-

roğlu isə Firəng oğlu və qoşunu ilə döyüşə girir və qalib gəlir. Həmin hissə: 

- Ey Koroğlu, indiyə kimi qoçla yox, quzu ilə vuruşmusan. Sonra qılıncı-

nı çəkib Koroğlunun üstünə cumdu. Koroğlu Firəng oğlunun qolundan bir 

qılınc vurub qılıncını yerə saldı, birzərbə də gicgahına endirdi. Firəng oğlu 

huşunu itirib üç illik ölü kimi çadırın ortasına yıxıldı. Firəng oğlunun adamları 

Koroğlunun üstünə həmlə etdilər. Koroğlu onların on beş nəfərini öldürdü, o 

birilər də qorxudan dağa – daşa qaçdılar. Koroğlu fırəng oğlunun qollarını iplə 

möhkəm bağlayıb bir yabının üstünə qoydu  (10, s. 84). 

Verilən parçalardan Koroğlunun Nigar üçün etdiyi qəhrəmanlıqdan bir 

qismini görmüş olduq. 

Bu xüsusiyyət Hüseyn Cavidin əsərlərində də özünü göstərir. Hüsеyn 

Cavidin 1914-cü ildə qələmə aldığı “Şеyx Sənan” əsərində qəhrəmanın sevgisi 

uğrunda apardığı mübarizəni aydın şəkildə görmək mümkündür. Bu dram mü-

səlman şeyxi Sənan və xristian gürcü qızı Xumar arasındakı sevgidən bəhs 

edir.  

Ancaq onu qeyd etməliyik ki, yuxarıdakı qəhərmanlardan fərqli olaraq 

Hüseyn Cavid “Şeyx Sənan” əsərində Sənanın qəhrəmanlığını bir başqa forma-

da qələmə almışdır. Belə ki, Sənanın Xumar uğrunda yerinə yetirəməyəcəyi bir 

iş yoxdur.   

Sənan Tiflisdə yuxusunda gördüyü gürcü qızı Xumara rast gəlir. Sənan 

qıza elə aşiq olmuşdur ki, o, Xumara görə dinindən, əqidəsindən, məqsədin-

dən, düşüncəsindən, amalından, yoldaşlarından üz döndərir. Xumarın da ona 

qarşı sevgisi çoxdur. Elə buna görə də Xumar Sənana görə ölüm ayağında 

anasına verdiyi andı pozur, sözündə dura bilmir. Xumar anasına söz vermişdir 

ki, ərə getməyəcək, monastıra yerləşəcək. Sonra Sənan Xumar üçün deyilənləri 

bir- bir edir. İlk olaraq Papasın ona içki verməsini qəbul edir: 

Papas 

İçiniz bu şərabı öylə isə. 

Şeyx Sənan 

Zatən onsuz da sərxoşum əlan... 
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Papas 

Xayır, al iç, sözün deyilsə yalan. 
 

Şeyx Sənan pərəstişkaranə baqışlarla Xumarı süzərək, həmən qədəhi alıb 

içmək istər, lakin bir dürlü cəsarət edəməz və bir taqım mütərəddidanə 

vəziyyətlərdə bulunur. Ən nihayət kəskin bir qərar ilə son damlasına varıncaya 

qadar içər. Şeyx Sədra dalğın bir halda baqınıb durur” (7, s.165-166). 

Sonra papas cibindən küçük bir xaç çıxarıb Şeyxə verir və deyir:  

Pək gözəl, şeyxim, al şu xaçı da as. 

Sənan heç tərəddüt etmədən xaçı asır və yarım qəhqəhə ilə deyir: 

İbn Məryəm asıldı darə, fəqət 

Onu təkrarə varmıdır hacət? 

Bumu İsanın ərşə meracı? 

Bən nəyim şimdi? Canlı dar ağacı... 

Şeyx Sənan beləliklə də Xumarın eşqinə görə hər şeyə hazır olduğunu 

bir daha sübut edir.  

Sonra Platon Xumarı alması üçün ona iki il donuz otarmağı təkilf edir. 

Sənan Xumar üçün Platonun təklifini qəbul edir. Əsərdə həmin hissəyə nəzər 

salaq:  

                  P l a t o n 

Şeyxim, ancaq bir iş də yapmalısın, 

İki yıl tam domuz otarmalısın. 

 

Hər kəsdə böyük bir qələyan. 

Şeyx Sədra 

(Şeyx Sənana) 

Xayır, artıq bu pək fəna təhqir, 

Səni ikrah için bu bir tədbir... 

  Şeyx Sənan 

   (Platona) 

Onun eşqiylə bən ki dərbədərim, 

Hər nə əmr etsəniz qəbul edərim  

 

Gediniz, arqadaşlarım... Gediniz! 

Başqa bir şeyxə iqtida ediniz. 

İştə bən naili-vüsal oldum, 

Aradım nuri-həqqi, ta buldum. 

Seyr edib kainatı həp yorulun, 

Arayın, siz də nuri-həqqi bulun. 

Unutun həp zavallı Sənanı, 

Unutun siz o sərsəm insanı (7, s. 199). 

Burada da Şeyx Sənanın sevdiyi qız üçün istənilən hər birseyi etdiyinin 

şahidi oluruq. Qeyd edək ki Sənan ilk olaraq “dini təbliğ еdən bir mübəlliğ, qa-

dınlara nifrət еdən bir fanatik kimi əsərə daxil olur və tamamilə təbii bir 

inkişafdan sonra fədakar bir aşiq, inkarçı bir mütəfəkkir kimi son səhnəni tərk 
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еdir” (6, 12). Elə əsərdə də Sənanın dindən uzaqlaşmasını Şeyx Mərvan belə 

ifadə edir: 

Şeyx Mərvan 

Şeyximiz satdı dini, imanı, 

Şeyximiz atdı hökmi-Quranı, 

Hökmi-Quranı atdı bir qız için, 

Həm şərab içdi, həm xaç asdı, bilin! 

O qadından qaçan böyük Sənan, 

Domuz otlatmaq üzrə oldu çoban (7, 199). 

Bu da onu deməyə əsas verir ki, Şeyx Sənan Xumar üçün hər şeydən ke-

çir. Nə qədər qəhrəmanlıq göstərib, deyilənləri etsə də sevdiyinə qovuşa bil-

mir. Sonda “təmiz insan sеvgisinin saf, mənəvi gözəlliyin şairanə zirvəsinə 

yüksələn Sənan və Xumar avam şеyxlər, kinli papaslar mühitini aşağıda 

buraxır, simvolik bir yüksəklikdən Kür sularına atılırlar…” (6, s.14)  

Nəticə  

H.Cavidin əsərlərinin araşdırılması nəticəsində onu da demək mümkün-

dür ki, şair yaradıcılığında yazılı ədəbiyyatı zənginləşdirən qəhrəmanlıq das-

tanlarının motivlərindən özünəməxsus ustalıqla və yerli-yerində istifadə etmiş-

dir. Bununla da böyük dramaturq yazılı və şifahi ədəbiyyatın xüsusiyyətlərini 

yaradıcılığında əks etdirməklə ədəbiyyatımızın öyrənilməsində çox böyük rol 

oynamışdır.  

Apardığımız tədqiqat zamanı bir daha əmin olduq ki, H.Cavidin əsərləri-

nin dili bundan sonra da həm folklor nümunələri baxımınından, həm də müxtə-

lif istiqamətlərdə öyrənmək üçün qiymətli və zəngin dil nümunəsidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ЧИНАРА РЗАЕВА 

ПАРАЛЕЛНЫЙ АНАЛИЗ МОТИВА БОРЬБА ЗА ЛЮБОВЬ В 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЭПОСАХ И ДРАМЕ “ШЕЙХ САНАН” 

Отголоски популярных и масштабных жанров фольклора отличают-

ся своими чертами и разнообразием. Глядя на наши эпопеи, мы видим, 

что есть много смелых парней, которые проявляют героизм для своих 

возлюбленных. Анализируя эпопеи «Фархад и Ширин», «Кероглу», мы 

ясно видим как Фархад, Кероглу проявляют героизм и мужество ради 

своей любви.  Мы видим борьбу за любовь не только в устной народной 

литературе, но и в письменной литературе. В статье наряду  с эпосами 

«Фархад и Ширин», «Кероглу» также анализируется героизм, проявлен-

ный  любви в творчестве выдающегося поэта-драматурга и романтика 

азербайджанской  литературы  ХХ века  Гусейна Джавида. В статья в 

основном приведены и проанализированны примеры  из Шейх Санан.  Во 

время анализов выяснилось, что, в отличие от героев эпосов, Гусейн 

Джавид в своем произведении  «Шейх Санан» описал героизм Санана в 

совсем другой форме. Сенан также проявляет мужество и героизм ради  

своей любимой девушки. Он даже соглашается ради нее пасти свиней в 

течении двух лет. В ходе расследования мы видим, что нет работы кото-

рую Санан  бы не выполнить  ради  Хумар.  

Ключевые слова: Дастан, Герой, Хуссейн Джавид, "Кероглу", 

Фархад и Ширин, "Шейх Санан" 

 

SUMMARY 

CHINARA RZAYEVA 

HERO'S FIGHT FOR LOVE IN AZERBAIJANI EPOS AND 

THEIR IMPACT ON THE WORK OF HUSEIN JAVID 

Echoes of popular and large-scale genres of folklore are distinguished by 

their features and diversity. Looking at our epics, we see that there are many 

brave guys who show heroism for their loved ones. Analyzing the epic "Farhad 

http://artkaspi.az/az/sevgi-gzlerin-danisdii-bir-meqamdir-nigar-pirimova-yazir/#.W_aVIIczbIU
http://artkaspi.az/az/sevgi-gzlerin-danisdii-bir-meqamdir-nigar-pirimova-yazir/#.W_aVIIczbIU
http://qehremanliq.blogspot.com/2014/04/siifahi-xalq-dbiyyatnn-bir-novu-dastan.html
http://qehremanliq.blogspot.com/2014/04/siifahi-xalq-dbiyyatnn-bir-novu-dastan.html
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99c%C9%99r_(xalq_q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99c%C9%99r_(xalq_q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)
https://www.testbook.az/essay/show/506/insalar-huseyn-cavidinin-ana-eserinde-selma-ana-insanperverliyin-timsalidir
https://www.testbook.az/essay/show/506/insalar-huseyn-cavidinin-ana-eserinde-selma-ana-insanperverliyin-timsalidir
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and Shirin", "Koroglu", we clearly see how Farhad, Koroglu show heroism and 

courage for the sake of their beloved. We see the struggle for love not only in  

folk literature, but also in written literature. In the article, along with the epos 

“Farhad and Shirin”, “Koroglu” also was analyzed the heroism shown by love 

in the works of the outstanding poet and playwright and the romanticism of 

twentieth-century Azerbaijani literature Huseyn Javid. The article mainly cites 

and analyzes examples from Sheikh Sanan. During the analysis, it turned out 

that, unlike the heroes of the epics, Husein Javid in his work "Sheikh Sanan" 

described the heroism of Sanan in a completely different form. Senan also 

shows courage and heroism for the sake of his beloved. He even agrees for her 

to feed pigs for two years. During the investigation, we see that there is no 

work that Sanan would not agree to do for the sake of Khumar. 

Key words: Dastan, Hero, Hussein Javid, "Koroglu", "Farhad and 

Shirin", "Sheikh Sanan"  
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NAXÇIVANLI FƏQİHLƏR HAQQINDA 

 

İslam hüququnun təşəkkül tapması, bir çox tarixi dövrlərdə bir elm ola-

raq  inkişaf etməsi və bu sahədə əsərlərin yazılması müxtəlif millətlərdən olan 

müsəlman alimlərin böyük zəhmətinin nəticəsidir. Bu alimlərin yaşadıqları 

ərazilərdən biri Azərbaycan, o cümlədən Naxçıvandır. Orta əsrlərdə yaşayıb-

yaratmış Naxçıvan hüquqşünasları Yaxın və Orta Şərqin, habelə dünyanın elm 

və mədəniyyət xəzinəsinə öz zənginliyi ilə seçilən elmi töhfələr vermişlər. Onla-

rın dərin elmi  məzmunlu və sanballı əsərlərindən ibarət irsləri islam hüquq 

tarixində silinməz iz buraxmış sərvətlərdir.Bu məqalədə İslam hüquq elimləri 

və mənbələrdə rastlaşdığımız bəzi Naxçıvanlı hüquqşünaslar haqqında məlu-

mat öz əksini tapmışdir. 

Açar sözlər: İslam hüququ, Naxçıvanlı müəlliflər, Ordubadi, hüquq 

məktəbi 

 

 İslam  hüququ müsəlman olan hər bir kəsin doğumundan ölümünə qədər 

müəyyən оlunmuş bir sıra qayda və qanunlara tabe olmasını tələb edən bir 

sistemdir. Bu sistemin qayda və qanunlarına müsəlmanların ibadət həyatı ilə 

yanaşı, ayrı-ayrı fərdlərlə və eləcə də dövlətlə olan sosial və ictimai münasibət-

ləri də daxildir [13, s. 93]. Öz növbəsində İslam hüququ müsəlmana gündəlik  

həyatında lazım olan bütün biliklərin tam məcmuəsidir [14, s. 193]. İslam hü-

ququ bu günə qədər hüquq sistemləri tarixində bilinən ən böyük və ən geniş 

hüquq sistemidir [6, s. 203]. Bu hüquq sisteminin içərisində müxtəlif tarixi 

dövrlərdə ortaya çıxan bir çox hüquq məktəbləri yer almışdır [10, s. 142]. Bun-

lardan qurucularının adları ilə məşhurlaşan hənəfi, maliki, şafii, hənbəli və cə-

fəri hüquq məktəblərinin adını çəkmək olar [13, s. 168]. Bu məktəblər arasında 

əsasən fərqli cəhətlər şəri dəlillərdən çıхаrılan bəzi hökmlərdəki görüş ayrılıq-

larıdır [13, s. 201]. Bu görüş ayrılıqları dini olmayıb, hüquqi bir ixtilafdır ki, 

bu isə öz növbəsində İslam hüquq sistemində hüquq zənginliyi  ortaya çıxart-

mışdır [13, s. 204].  

İslam hüququnun digər bir adı, klassik elmi ədəbiyyatda fiqhdir [12, V s. 

98]. Əvvəllər daha çox hüquq mənаsındа оlаn fiqh kəlməsindən istifаdə еdilir-

di. Fiqh sözünün Аzərbаycаn dilində mənаsı “аnlаmаq, qаvrаmаq, bilmək” 

dеməkdir [10, s. 183]. Tеrmin оlаrаq isə fiqh eyniylə İslаm hüquq sistеmidir. 

Bu məqalədə eyni mənada olan hər iki ifadədən: İslam hüququ və fiqh  ifadələ-

rindən istifadə edilmişdir. 
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İslаm оn dörd əsrdən çoxdur ki, dünyаdа hökm  sürən dinlərdən biridir. 

Bu  müddət ərzində islаm mənsublаrının sаyı ildən ilə аrtmış və islаm bir çох 

ölkələrin rəsmi dini оlmuşdur. İslamı qəbul edən və müsəlmаn оlаn müхtəlif 

millətlər təbii olaraq fərqli mədəniyyətlərə və аdət ənənələrə sаhib оlduqlаrı 

üçün оnlаrın fərqli sоsiаl, siyаsi, idаri, mаddi prоblеmləri də оrtаyа çıхırdı [16, 

s. 106]. Lаkin bu prоblеmlər bütün dövrlərdə islаmın əsаs mənbələri sаyəsində 

səhаbələrdən оlаn fəqihlər ilə оnlаrа  tаbе оlаn tаbiin fəqihləri və islаm ölkələ-

rinə yаyılmış müctəhid imаmlаrı tərəfindən həll оlunurdu. Fərqli məzhəblərə 

mənsub оlmаlаrınа və fərqli mеtоdlаrı tətbiq еtmələrinə bахmаyаrаq müctəhid 

imаmlаr mеydаnа gələn hər bir hаdisəyə dair islаm hüququndа cаvаb tаpırdılаr 

[9, s.32-33]. Müctəhidlərin əsаs işi ictihаd еtməkdir. İctihаd еtmək, оrtayа çı-

хаn hər hаnsı bir hаdisə ilə əlаqədаr hökmü şəri dəlillərə istinаd еdərək аçıqlа-

mаq dеməkdir. Unutmamaq lazımdır ki, müctəhidlər hökm qоymurlаr, оnlаr 

fiqhin əsаs mənbələri sаyılаn və hеç bir vахt mübаhisə yaratmаyаn Qurаn və 

sünnədə çох аçıq оlmаyаn hökmü çıхаrıb, bəyаn еdirlər. İslam hüququna görə 

hökm verən Allahdır və Onun hökmləri Qurani-Kərimdən öyrənilir. Qurani-

Kərimdə üç yüzə yaxın inanc, ibadət və hüquqi hökmləri bəyan edən ayələr 

vardır [8, s. 310].       

Hər hansı bir hadisə və ya məsələ haqqında verilən bu hökmlərin öyrə-

nilməsi və tətbiqi Həzrəti Muhəmmədin  peyğəmbərlik vəzifələrindən biri sa-

yılırdı. İslam huququnun Quran və sünnəyə görə hökmləri yeddi  yerə ayrılır: 

1. Namaz, oruc, zəkat kimi Allaha ibadətə aid hökmlər. Bunlara ibadət ismi 

verilmişdir. 

2. Nigah, boşanma, nəfəqə kimi ailə məsələlərinə aid hökmlər. Bunlara 

əhvali-şəxsiyyə ismi verilmişdir. 

3. Mallar və haqlar ilə əlaqədar insanlar arasında olan münasibətlər. Bunlara  

muamələt ismi verilmişdir. 

4. Dövlətin vətəndaşları üzərindəki səlahiyyəti və aralarındaki qarşılıqlı haqq 

və vacib  hökmlər. Bu hökümlər əl-əhkəmüs-sultaniyyə ismi verilmişdir. 

5. Günahkarların cəzalandırılması və insanların arasında daxili mühafizəyə 

aid hökümlər. Bunlara  uqubat ismi verilmişdir. 

6. İslam dövlətinin digər dövlətlərlə münasibətlərini təmzimləyən hökmlər. 

Bunlara millətlərarası hüquq  ismi verilmişdir. 

7. Əxlaq, yaxşılıq və pisliyə aid hökmlər.  Bu bölümə isə ədəb deyilir. 

         Qurani-Kərim islam şəriətinin bütün qayda və əsaslarının bəyan olundu-

ğu ilahi bir kitabdır.  Məsələn, Quranda namaz qılma, zəkat vermə və oruc tut-

manın əmr edilməsinə baxmayaraq, bu ibadətlərin təfərrüatlarından söz edil-

məz. İbadətlərin müsəlmanlara yerinə yetirmək şəkillərini, əmr və qadağanları-

nın nə olduğunu öyrətmək səlahiyyəti Allah tərəfindən Həzrəti Muhəmmədə 

verilmişdir. Buradan isə aydın olur ki, Allahdan sonra ikinci dərəcəli hökm 

verən Həzrəti Muhəmməddir [8, s. 143]. Bu səbəbdən, İslam hüququnun öyrə-

nilməsinin ilk  mənbəyi məhz Qurani-Kərim və  Həzrəti Muhəmmədin sünnəsi 

və ya digər bir ifadə ilə desək sünnənin yazılı mətnləri olan hədislərdir. İslam 

alimlərinin çoxuna görə sünnə müstəqil bir hüquq mənbəyi də sayıla bilər. 

Çünki Qurani-Kərimdə mövcud olmayan bəzi hökmlər sünnədə yer almışdır. 
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Bu səbəblə, İslam hüququnu bu iki mənbədən (nəslərdən) ayırmaq mümkün 

deyildir [9, s. 171]. Həzrəti Muhəmmədin vəfatından sonra eyni əsrin hüquq-

çularının bir hökm üzərində ittifaq etməsi icma adlanır ki, bu da  sünnədən 

sonra gələn qüvvətli hüquqi dəlildir. Qiyas İslam hüququnda dördüncü mötə-

bər mənbə sayılır. Qurаn və sünnədəki dini bir hökmü aralarındakı oxşarlıq sə-

bəbi ilə digər bir hökm üçün istifadə etmək qiyasdır [6, s. 65]. Fəqihlər nəslər-

dən çıxardıqları və illət adlanan hökmləri, haqqında nəs olmayan hadisəyə tət-

biq edilib, edilməyəcəyini qiyas  metodu ilə müəyyən edirlər. İslam hüqu-

qunun müxtəlif hökm çıxarma metodları olmasına baxmayaraq, onların hamısı 

Quran və ya sünnənin hökmü ilə tətbiq olunan metodlardır. Bu səbəbdən də  

fiqhi hökmlərin hаmısı еyni dərəcədə dеyildir. Çünki bu hökmlərdən bəziləri-

nin mənbəyi аncаq nəslərdir (Quran və sünnə), bəzilərinin mənbəyi isə icmа, 

yа qiyаs və yаxud dа digər  ictihаd mənbələridir [16, s. 136].       

Min dörd yüz ildən çoxdur ki, Şərqdə yаrаnаn və hökmranlıq edən döv-

lətlər, icmаlаr və müхtəlif cəmiyyətlərin əksəriyyətinin inancı islam, əsаslаndı-

ğı əsаs hüquq sistemi islаm hüquq sistеmidir [14, s. 110]. İslаm dünyаsının şi-

mаli-şərqində mühüm siyasi, iqtisadi və mədəni mövqеyə sahib olan ölkələr-

dən biri də Аzərbаycаndır [3, s.93]. Azərbaycan hüquq məktəbinin islam  

hüquq sistеmində özünəməxsus yеri vardır. Əlbəttə ki, Аzərbаycаn hüquq 

məktəbi dеdikdə, оnu ilk növbədə ümumi islаm hüququndаn kənаrdа təsəvvür 

еtmək оlmаz. Çünki Аzərbаycаn hüquq məktəbi mаhiyyətcə islаm hüququn-

dаn hеç bir cəhətdən fərqlənməmiş və tarix boyunca оnun əsas prinsiplərinə 

söykənmişdir. İslаm hüququnun hökmləri Аzərbаycаnın ictimаi həyаt tərzinin, 

аdət və ənənələrinin fоrmаlаşmаsındа böyük rоl оynаmışdır [5, s. 8 - 9]. 

Аzərbаycаnın hüquq məktəbinin оnа аid çохlu sаydа hüquq kitаblаrı və 

görkəmli fəqihləri olmuşdur. Onlar Misir, Suriya, İraq, İran, Türkiyə və s. Öl-

kələrdə elmi fəaliyyət göstərmiş, maariflənmə işi aparmış və islam hüququna 

dair  dəyərli və mötəbər əsərlər yazmışlar. [5].       

         VII əsrin  ikinci yarısından XX əsrin  bаşlаnğıcınаdək оlаn bir müddət 

ərzində Аzərbаycаndа hаkim mövqе tutаn islаm hüququnun  zəngin elmi və 

irsi tаriхi vardır. Əlbəttə ki, ilk öncə bunu bildirməliyik ki, mənbələrdəki 

ziddiyyətli fаktlаrа bахmаyаrаq, islаm оrdusunun Аzərbаycаnı fəth еdib və 

оnu  Хilаfətinin  tərkiibinə dахil еtməsi Muğan, Naxçıvan,  Beyləqan, Şirvan, 

Dərbənd və Borçalı əhalisi ilə bağlanan ilk  Əhdnamələr 21-ci (642) ildə оl-

muşdur. Xəlifə Ömərin əmri ilə Bukeyr ibn Abdullahın başçılıq etdiyi İslam 

ordusunun Azərbaycana ilk gəlişi isə 18-ci (639) ildə baş vermişdir [2, s. 189]. 

İslam ordusu ilə Azərbaycan ordusu arasında toqquşma barışıq təklifi ilə sona 

çatmış və müqavilə imazalanmışdır. Xəlifə Osmanın  əmrilə Azərbaycana 

ikinci dəfə yürüş başlandı. Əl-Vahid ibn Ukbanın rəhbərlik etdiyi islam ordusu 

iki dəstəyə  bölündü. Birinci dəstə Azərbaycanın Arazdan cənubdakı ərazisini 

fəth etdi və əhali ilə müqavilə bağlandı.  İkinci dəstə isə Arazı keçərək Arran 

və Kürün sağ və sol sahilindəki torpaqları fəth etdi və bu yürüş də yerli 

hakimlərlə bağlanan müqavilə ilə nəticələndi [15, s. 73]. Müqavilələrə əsasən 

Azərbaycanın əhalisinə və onların dinlərinə əmin-amanlıq verildi. Uşaqlardan, 

qadınlardan, dünya malından heç nəyi olmayan xəstələrdən, tərki-dünya abidə-

lərdən başqa hər kəs müqaviləyə əsasən gücü çatdığı qədər cizyə ödəməli idi. 
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Beləliklə, artıq II (VIII) əsrin əvvəllərində islam dini Azərbaycanda geniş ya-

yılmış, möhkəmlənmiş və hakim  din olmuşdur [14, s. 103]. Аzərbаycаn 

Хilаfətin tərkibinə dахil оlduqdаn sоnrа bаşqа ölkələrdə оlduğu kimi burаdа 

dа müqаvilələr bаğlаnır, iqtisаdiyyаtın, еlm və mədəniyyətin inkişаfı üçün 

köklü dəyişikliklər baş verirdi [16, s. 54]. Аzərbаycаnda VII əsrin sоnlаrındаn 

başlayaraq, böyük şəhərlərin məscidlərində məktəblər аçılırdı. Bunlаrdа ərəb 

dili,  ilаhiyyаt еlmləri, tаriх, cоğrаfiyа və s. elmlər öyrədirdilər (16, s. 133). 

Abbası xəlifələrinin  dövründən  başlanan (656/1258) Azərbaycan elminin ilk 

intibah mərhələsini tarixçilər  III-VI  (IX-XII) əsrlərə aid edirlər. Bu əsrlərdə 

iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş Azərbaycanda Ərdəbil, Təbriz, Marağa, Bər-

zənd, Səlmas, Xoy, Bərdə, Naxçıvan, Gəncə, Şəmkir, Beyləqan, Şamaxı, Bakı, 

Dərbənd kimi iri mədəniyyət və elm mərkəzləri olan şəhərlər var idi. Bu 

dövrdə tədris işi məscidlərdə cəmlənmişdi. Günümüzə qədər qorunub saxlanı-

lan məscidlərin  daş kitabələrindən də aydın olur ki, məscidlər  təkcə ibadət 

yeri deyil, məktəb və mədəniyyət mərkəzi kimi də fəaliyyət göstərmişlər. 

Lakin Abbasilər Xilafətinin dövründən məscidlər yalnız ibadət yeri olaraq isti-

fadə edilməyə başlandı. Məscidlərin yanında ayrıca tədris binalarının tikilməsi, 

dini məktəb və mədrəsələrin açılması  II (VIII) əsrin axırlarına, III (IX) əsrin 

əvvəllərinə aiddir [12, s. 37]. III (IX) əsrdən bаşlаyаrаq artıq Azərbaycanda 

islаm elm və mədəniyyətinin inkişafında böyük rolu olan və dini elmlərlə 

maraqlanan alimlər yetişməyə başlamışdır. Azərbaycan elmində olan bu yük-

səliş ilk növbədə Abbasi  xəlifələrinin elm və mədəniyyət  sahəsində  yürüt-

dükləri  siyasətlə bağlı idi. İslam elm aləmində və o cümlədən Azərbaycan el-

minin inkişafında müstəsna rol oynayan Beytul-hikmə adlı elm ocağının əsası  

təqribən  212-ci (827) ildə məhz Abbasilər dövründə qoyulmuşdur [10, s. 92]. 

Beytul-hikmə də yunan, hind, arami və digər qədim dillərdə yazılmış elmi ki-

tablar tərcümə edilir və xiləfətin müxtəlif bölgələrinə göndərilirdi. Bununla da, 

Azərbaycan daxil olmaqla xilafətin bir çox bölgələrində elmin inkişafına güclü 

təkan oldu. Həmçinin, III (IX) əsrdən başlayaraq azərbaycanlı alimlər ilk təh-

sillərini vətənlərində aldıqdan sonra Şərqin elm və mədəniyyət mərkəzləri оlаn 

Bаğdаd, Kufə, Bəsrə, Dəməşq, Qаhirə və bаşqа şəhərlərə ali təhsil üçün gеdir-

dilər [3, s. 83]. Müxtəlif dini elmlər sаhəsində azərbaycanlı alimlər  mühüm 

elmi ахtаrışlаr аpаrır və islam elm aləmində şöhrət tapırdılar. Bеlə аlimlərdən 

Аbdullаh ibn əl-Hüsеyn əl-Bərdəi Əbu Səid əl-Hənəfi (v.317/929), Hinduşah 

Naxçıvani (XIII əsr), Nəcməddin Əhməd ibn Əbu Bəkr ibn Məhəmməd 

Naxçivani (v. 650/1252),Əbu Bəkr Əhməd ibn Hаrun ibn Ruh əl-Bərdəci 

(v.301/914), Məkki ibn Əhməd Sədəvеyh əl-Bərdəi (v.301/914), Əbülulа ibn 

Аbdullаh Əli əl-Хəlili əl-Qəzvini (v.446/1054), Şeyx Məhəmmədəli ibn hacı 

Xadadad Naxçıvani (v.1334/1915) Muhəmməd Qasım ibn Məhəmməd Təqi əl-

Ordubadi (v.1333/1914) və bir çох bаşqаlаrı dini еlmlər sаhəsində böyük 

nailiyyətlər qazanmış, qiymətli əsərlər yаzmışlаr  [18], [12].       

Аzərbаycаn  hüquqçulаrı оrtа əsrlərdə Misirdən tutmuş Dаğıstаnа qədər 

müхtəlif ölkələrdə, хüsusilə də Suriyа, Türkiyə, İrаq və İrаndа gеniş fəаliyyət 

göstərmiş, hüquqа аid yüzlərcə iri həcmli əsər yаzmışlаr. Çünki islаm dininin 

Аzərbаycаndа tаm qələbə çаldığı bir zаmаndа хаlqın zəkаlı оğullаrı bеlə bir 
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həqiqəti dərk еtməyə bilməzdilər ki, yеni dinin müddəаlаrını mənimsəmək,  

оnun еhkаm və qаnunlаrını diqqətlə öyrənmək  аrtıq həyаti bir tələbаtа çеvril-

mişdi. Хаlqın içərisindən çıхmış din аlimlərinə, хüsusən də fəqihlərə daha çox 

еhtiyаc duyulurdu [10, s. 30-31]. Fəqihlər dövlətin idаrə işlərində, хüsusən 

məhkəmələrdə, vеrgi divаnlаrındа, digər qаnunvеricilik idаrələrində geniş fəa-

liyyət göstərirdilər. Şəhərlərin siyаsi və mədəni həyаtındа nüfuzlu mövqе tutаn 

qazılar bir qаydа оlаrаq fəqihlərdən sеçilirdi. Bütün bunlаr isə fiqh еlminə оlаn 

mаrаğı хеyli аrtırırdı. Mənbələrdə məşhur qazılar nəslindən olan öz ədaləti, sa-

vadı və dini həyatları ilə xalq arasında sevilmiş və böyük hörmətə layiq görül-

müş bir çox Naxçıvanlı qazıadları  vardır. Onlardan  

Molla Məhəmmədəli Naxçıvani 

Şeyx Məhəmmədəli ibn hacı Xadadad Naxçıvani XIV əsrin (hicri) məş-

hur fəqih və alimlərindəndir. Şeyx Məhəmməd Mehdi İsfəhani Kazimi özünün 

Əhsənül-Vədiyyə əsərində cild I səh. 220-də mərhum Məhəmmədəli Naxçıva-

ninin əsərlərini bu ardıcıllıqla nəql edir: 

1. Şeyx Ənsarinin “mətacir” əsərinə haşiyə. 

2. Bəzi şəri hökümlərin şərhi. 

3. Satış malının eyibləri haqqında risalə 

4. Pakların şərhi haqqında risalə 

5. Vacibin müqəddiməsi haqqında risalə 

6. İcma haqqında risalə 

7. Əmr və nəhy haqqında risalə 

Şeyx Məhəmmədəli ibn hacı Xadadad Naxçıvani 1334-h.q ilində 66 ya-

şında Kərbəlada vəfat etmiş və Nəcəfi – Əşrəfdə dəfn olunmuşdur [19, I, s. 

242], [17,s.320]. 

Muhəmməd Qasım ibn Məhəmməd Təqi əl-Ordubadi 
Əl-Ordubadi fiqh üsulçusu olmuşdur. İlk təhsilini vətənində aldıqdan 

sonra İraqa getmiş və orada mükəmməl dini təhsil almışdır. Fəqih Kərbala, 

Samirə və başqa şəhərlərdə dərs vermişdir. Mənbələrdə bildirilir ki, onun 

fəqhə dair əsəri  vardır. Əl-Ordubadi 1333-cü (1910) ildə İraqda vəfat etmişdir 

[19, III,s.597], [18,s.143].      

Mirzə Əbulqasim Muctəhid Ordubadi 

Mirzə əbulqasım ibn Məhəmmədtəqi ordubadi Təbrizdə anadan olmuş, 

Nəcəfi- Əşrəfdə yaşamış və orada vəfat etmişdir, XIV əsrin (h) fəqihlərindən-

dir. Mərhum Müdərris özünün Reyhanul əl-ədəb əsərində onu alim, fazil, 

kamil ədib, fəqih, üsuli-ricali və fəqihlərin ən üstünü kimi sifətlərlə yad edir. 

Onun əsərləri fiqhin bütün bölmələrinə aid olunur. Kəlam və üsul elmində 

dərin hərarətə malik idi. Əsərlərinin sayı 50-dən çoxdur. Onun təfsir 

sahəsindəki Əş-şəhabul mubin fi ecazul Quran” əsəri Quranın təfsirləri 

içərisində ən çox müraciyyət olunan əsərdir. [19, I, s. 238], [18,s.209].    

Hacı Mirzə Məhəmmədəli Qərəvi Ordubadi 

 Hacı Mirzə Məhəmmədəli ibn Əbulqasım Qərəvi Ordubadi kamil alim, 

böyük əxlaq sahibi, əvəzssiz natiq, və məşhur xətib, dövrünün fəqihi kimi ta-

nınmışdır. O, əllamə Əminiyə “Əl-Qədir” əsərinin yazılmasında köməklik et-

miş və məsləhətlər vermişdir.  
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Mirzə Məhəmmədəli Qərəvi 11 rəcəb 1312-ci (h.q) ildə Təbrizdə anadan 

olmuş, 4 yaşında atası mərhum Mirzə Əbülqasım Qərəvi Ordubadi ilə birliikdə 

Nəcəfi-Əşrəfə getmişdir. İlk təhsilini atasından almış və öz istedadı ilə həmin 

dövrdə bir sıra alimlərin diqqətini cəlb etmişdir. Sonra dərslərini Şəriyyəti 

İsfəhani, Şeyx Məhəmməd Hüseyn İsfəhani (Kompani), Mirzə Əli Ağa Şirazi 

və digərlərindən almışdır. Hacı Mirzə Məhəmmədəli ibn Əbulqasım Qərəvi 

Ordubadinin məşhur əsərləri bunlardır: 

1. Nurlar kitabı 

2. Muxtarın həyatı haqqında nəzərlər 

3. Aşura günü mənzuməsi 

4. Fiqhə aid mənzumə 

5. Zuhərir Rəbi (İslam alimlərinin biblioqrafiyası)  

6. Şeyx Təntavinin nəzəriyyələrinə iradlar [19, I, s. 343]. 

bunları və digərlərini göstərmək olar. 
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РЕЗЮМЕ 

ФАХРАДДИН ЭЙЛАЗОВ 

О НАХЧЫВАНСКИХ ФАКИХАХ 

Появление исламского права, его развитие, как наука во многих ис-

торических периодах, а так же написание работ в этой области являются 

результатом большой работы мусульманских ученых разных националь-

ностей. Одной из территорий, в которой проживали эти ученые, является 

Азербайджан, включая Нахчыван. Нахчыванские правоведы, которые жи-

ли и творили в средние века, внесли свой богатейший вклад в науку и 

культуру Ближнего и Среднего Востока, а также всего мира. Их глубоко 

научно содержательные наследия, состоящие из весомых работ, является 

незабываемым следом в истории исламского права. Эта статья содержит 

информацию о встречающихся в исламских правовых науках и источни-

ках нахчыванских правоведах. 

Ключевые слова: Исламское право, нахчыванские авторы, Орду-

бади, правовая школа. 

 

SUMMARY 

FAXHRADDIN EYLAZOV 

ABOUT NAKHCHIVANI LAW ENFORCEMENT OFFICERS OF 

ISLAM 

The formation, development of Islamic law as a science in many histori-

cal periods and the writing of the works in this sphere, are the result of the 

great work of Muslim scholars from different nationalities. One of the areas in 

which these scientists live, is Azerbaijan as well as Nakhchivan. The Nakhchi-

van lawyers, who lived and worked in the Middle Ages, contributed to the 

scientific and cultural treasures of the Near and Middle East, as well as the 

world scientifically-selected contributions. Their scientific heritage, with their 

deeply scientifically important and valuable works, is an endless trace in the 

history of Islamic law.    

This article contains information about Islam law sciences and some 

Nakhchivanian lawyers who we come across in the sources. 

Keywords: Islamic law, Nakhchivanian authors, Ordubadi, law school 

 

Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu-

nun maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir. 

Qrant№ EİF-KETPL-2-2015-1(25)-56/47/5 

 
 

 

 

 

(Akademik Əbülfəz Amanoğlu Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

90 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ / ELMİ ƏSƏRLƏR/ 2019, № 1 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2019, № 1 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2019, № 1 

 

UOT 81(091):81(092)                                                  AYTƏN ƏHMƏDOVA 

Gəncə Dövlət Universiteti 

83-aytan@mail.ru 
 

İMADƏDDİN  NƏSİMİNİN QƏZƏLLƏRİNDƏ KÖMƏKÇİ NİTQ 

HİSSƏLƏRİNİN TARİXİ İNKİŞAFI  
 

Ana dilində yaranan ictimai, fəlsəfi şeirin ilk qüdrətli nümayəndə lərin-

dən biri İmadəddin Nəsimidir.Dövrünün ziddiyyətlərinə böyük həssaslıqla ca-

vab verən şair zəngin poeziyası ilə hər cür zülmü, ədalətsizliyi, qeyri-insaniliyi 

rədd etmiş, həqiqəti, insanlığı, insanın mənəvi gözəlliyini müdafiəyə qalxmış, 

qəlbinin hərarəti ilə insanı ucaltmış və tərənnüm etmişdir. Onun poeziyasında 

dünyaya, insana, onun fikir və əməllərinə yeni bir münasibət ifadə olunmuş-

dur. Nəsiminin yaradıcılığı çox dolğun və mənalıdır. O, Azərbaycan və fars 

dillərində şeir divanları yaratmışdır. Nəsimi şeiri altı yüz ildən artıqdır ki, 

sevilir, insanlara bədii zövq verir, sevgi və gözəllik duyğuları aşılayır. Ana  di-

limizdə dəyərli şeir inciləri yaradan Nəsimi böyük bir tarixi vəzifənin öhdə-

sində şərəflə gəlmiş, öz xalqının şeir tarixində böyük bir xidmət göstərmişdir. 

 Sənətkarın qəzəllərinin morfoloji xüsusiyyətlərini araşdırdıqda köməkçi 

nitq hissələrinin- qoşmanın, bağlayıcının, ədatın və modal sözlərin  tarixi 

inkişafını izləmək mümkündür. 

         Açar sözlər: Nəsimi, qəzəllər, qoşma, bağlayıcı, ədat,  təhlil 

 

Ana dilində yaranan ictimai, fəlsəfi şeirin ilk qüdrətli nümayəndəsi İma-

dəddin Nəsimidir. Dövrünün ziddiyyətlərinə böyük həssaslıqla cavab verən 

şair zəngin poeziyası ilə hər cür zülmü, ədalətsizliyi, qeyri insaniliyi rədd et-

miş, həqiqəti, insanlığı, insanın mənəvi gözəlliyini müdafiəyə qalxmış, qəlbi-

nin hərarəti ilə insanı ucaltmış və tərənnüm etmişdir. Onun poeziyasında dün-

yaya, insana, onun fikir və əməllərinə yeni bir münasibət ifadə olunmuşdur. 

Nəsiminin yaradıcılığı çox dolğun və mənalıdır. O, Azərbaycan və fars dillə-

rində şeir divanları yaratmışdır. Nəsimi şeiri altı yüz ildən artıqdır ki, sevilir, 

insanlara bədii zövq verir, sevgi və gözəllik duyğuları aşılayır. 

 Ana dilimizdə ilk dəfə dəyərli şeir inciləri yaradan Nəsimi böyük bir ta-

rixi vəzifənin öhdəsində şərəflə gəlmiş, öz xalqının şeir tarixində böyük bir 

xidmət göstərmişdir. Qədirbilən xalqımız və dünya ictimaiyyəti 1973-cü ildə 

onun 600 illik ildönümünü sevinclə bayram etmişdir. Bakı şəhərində Nəsimi-

nin heykəli qoyulmuş, əsərləri dönə-dönə çap edilmiş, haqqında elmi və bədii 

əsərlər yazılmışdır. Xalqımızın dəyərlərinə yüksək qiymət verən Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2019-cu ili “Nəsimi ili” elan 

edilməsi ilə bağlı sərəncam vermişdir. Sərəncamda deyilir: 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 01.02.2019, qəbul edilib: 21.02.2019 
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“Nəsimi irsinin müasir hümanitar düşüncənin tələbləri konteksində aktuallığı-

nı, milli mədəni-mənəvi dəyərlərin təbliği baxımından xüsusi əhəmiyyətini nə-

zərə alaraq və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının  109-cu maddəsinin 

32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 2019-cu il Azərbaycan Respubli-

kasında “Nəsimi ili” elan edilsin” [https://azertag.az/xeber/]. 

İmadəddin Nəsimini divanında toplanan qəzəlləri poetik dil baxımından 

çox zəngin və dəyərlidir. Onun qəzəllərin dilində Azərbaycan dilinin möh-

təşəmliyini müşahidə edirik. Bu dilin orta əsrlərdə artıq formalaşmış bir dil 

olduğunu, elm və poeziya dili kimi işləndiyini görmək olar.  

Sənətkarın qəzəllərinin morfoloji xüsusiyyətlərini araşdırdıqda köməkçi 

nitq hissələrinin tarixi inkişafına rast gəlirik. Nəsimi qəzəllərindən götürülmüş 

beytə diqqət edək: 

 

1) Gəldi yarım naz ilə, sordu, Nəsimi, necəsən? 

Mərhəba, xoş gəldin, ey xırdadəhanım, mərhəba![7,13] 

                               Və ya 

2) Aşiqin qanilə oynar dilbərin simin əli, 

Ey yalançı aşiq, əbsəm, girmə canın qanına.[7,19] 

 

Beytdə işlənmiş ilə köməkçi nitq hissəsi olan qoşmadır. Qoşmalar tarixən 

müstəqil sözlərdən intişar tapmış köməkçi nitq hissəsidir. Müstəqil sözlərin 

köməkçi sözlərə transformasiyası yeni kateqorial mənanın yaranması ilə 

müşayiət olunur [6,162]. Daim təkamül edən dildə bir vahidin başqa vahidə 

çevrilməsi təbii inkişaf prosesinin məhsuludur və bu proses nəticəsində dil 

zənginləşir, funksional cəhətdən daha da effektli olur. Əsas nitq hissələrindən 

köməkçi nitq hissələrinin yaranması da bu prosesin bir parçasıdır. Bir 

funksional vəzifə daxilində eyni qoşma  müxtəlif məna çalarları ifadə edə bilir. 

Bu zaman qoşma eyni halla əlaqələnərək eyni funksional-qrammatik vəzifə 

yerinə yetirir və onun istənilən sözlə əlaqəsində aparıcı bir məzmun olur. 

Bununla yanaşı, ümumi məzmun daxilində çalar mənalar da özünü göstərir. Bu 

baxımdan “ilə” qoşması diqqəti daha çox cəlb edir. “İlə” qoşması tarixən 

“birlən” qoşmasının qısaldılmış şəklidir [5,209]. Bu qoşma XIX əsrdən 

etibarən yeni şəkildə daha aktiv vəziyyət kəsb etmişdir.”İlə” qoşması özündən 

əvvəl ismin adlıq və yiyəlik hallarını tələb edir və eyni zamanda sözlərə bitişik 

və ayrı yazıla bilir.Verilmiş birinci beytdə qoşma ismin adlıq halındadır və 

sözdən ayrı (naz ilə), ikinci nümunədə isə yiyəlik halındadır sözə bitişik 

(aşiqin qanilə) işlədilmişdir.. Qəzəldə işlənmiş İlə qoşması işlənmə 

məqamından asılı olaraq bir çox mənaları ifadə edə bilir: 
1. “İlə” qoşması birgəlik məzmunu ifadə edir. 

2. “İlə” qoşması birləşdiyi sözə alət, vasitə məzmunu verir. 

3. “İlə” qoşması ilə işlənən bəzi sözlər vasitəli obyekt məzmununa malik 

olur. 

4. “İlə” qoşmasının birləşdiyi sözlə birlikdə ifadə etdiyi məna çalarlarından 

biri də səbəb mənasıdır. 

5. “İlə” qoşmasının “zaman obyekti məzmunu” bildirir. İ.Nəsiminin dilində 

bu tip sözün zaman anlayışı bildirdiyini görmək mümkündür: Mən bu 
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gün səbr eyləsəm, danla fəqanı neylərəm?! Burada “danla” sözü “sabah” 

mənasında işlədilmişdir. “İlə” qoşmalı bu tip sözlərin zaman anlayışı 

bildirməsi müasir dialektlərimizdə də müşahidə edilməkdədir. 

6. “İlə” qoşması məkan məzmunlu sözlərlə işləndikdə müxtəlif məna çalar-

ları meydana çıxır ki, ən əsası məhz hərəkətin baş verdiyi məkan anla-

yışını ifadə edir. Meşə ilə gedərkən ətrafdan anlaşılmaz səslər eşidirdik 

(H.Mirələmov). 

Sənətkarın qəzəllərində istifadə olunan qoşmalardan biri də “kimi” qoş-

masıdır. Nümunəyə baxaq: 

Şərbətin acı firqətin nuş edərəm şəkər kimi, 

                 Canımı  dutmuşam qəmin qarşısına sipər kimi  [7,100]. 

 Kimi qoşması ismin adlıq, yiyəlik və yönlük hallarına qoşularaq müxtə-

lif məna çalarları əmələ gətirə bilir. Kimi qoşmasının məna çaları bənzətmə və 

müqayisədir. Məsələn, Gülşənin gözləri bahar günəşi kimi gülürdü. “Kimi” 

qoşmasının mənşəyi haqqında müxtəlif fikirlər söylənsə də, F.Zeynalovun 

qənaətini daha doğru hesab edirik. Müəllifə görə, bu söz “bənzər”, “oxşar” 

mənalarını əks etdirən “kip” sözü ilə əlaqədardır. Burada çıxış edən –i 

mənsubiyyət şəkilçisidir.[12,7]. Bu fikir M.Kaşğarinin “Divanü Lüğat-it-

Türk”əsərindən gəlir. M. Kaşğari “kip” sözünün  mənalarını  qəlib,pəstah, 

bənzər(oğuzca) kimi qeyd etmişdir [1,302].  

Sənətkarın qəzəllərində işlədilən qoşmalardan biri də “üçün”dür:  

Dur, Nəsimi, sözünün töhfə üçün bəhrə ilət, 

Kim, anın diqqətinə dürr ilə mərcan susadı [7,109]. 

“Üçün” qoşması ədəbi dilimizdə tarixən müxtəlif formalarda işlədilmişdir: 

cün, cin, üçün, için, içün və s. İ.Nəsiminin qəzəllərinin birində bunu içün 

şəklində müşahidə edirik. “Canını qurban edəndir yar içün gerçək şəhid...”.  

Bu qoşma öz mənşəyi etibarilə müstəqil bir sözlə əlaqədardır. Dilçilik 

ədəbiyyatında bu qoşma haqqında bir sıra fikirlər irəli sürülmüşdür. Bunlardan  

biri də həmin sözün müstəqil bir söz olan uc-la əlaqədar olması fikridir.[5, 

203]. Bu sözə hal- hazırda canlı danışıq və loru dildə, eyni zamanda 

dialektlərimizdə rastlanılır. Sənin ucbatından hər şey alt-üst oldu. Bəzən şifahi 

xalq ədəbiyyatı nümunələrində də ucundan, ucbatından sözlərinin işləndiyini 

görürük: 

Bir bivəfa yar ucundan. 

 Yetişdim cana, sultanım. 

     Bu çeşmi- xumar ucundan. 

                           Düşdüm zindana, sultanım. (Aşıq Musa) 

Üçün qoşmasını M. Hüseynzadə səbəb məzmun çaları bildirən, yalnız 

qoşma mövqeyində  işlənən sabit qoşma hesab edir. Mahmud Kaşğarinin 

”Divanü lüğat-it-türk” əsərində də üçün qoşmasının səbəb məzmunu daşıdığı 

qeyd olunur. [1,596]. Bu məna çaları “üçün” qoşmasının daxili potensial 

məzmunu ilə, daha doğrusu, qoşmanın etimologiyası ilə bilavasitə bağlı 

olduğundan, demək olar ki, bütün hallarda həmin məzmunu bu və ya digər 

dərəcədə görmək mümkündür. Bəzi tədqiqatçılar bu qoşmanın “qədim türk 

yazılı abidələrində adla feil arasında qrammatik əlaqə yaratmaqla yanaşı, 
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yalnız iki məna-səbəb və müəyyən bir şeyin uğrunda çalışmaq məfhumları”  

ifadə etdiyini göstərirlər [10,30]. Ə.Rəcəbov isə göytürk  Orxon-Yenisey yazılı 

abidələrində səbəb, məqsəd və aidlik məzmunu yaratdığını qeyd edir [9,444]. 
“Üçün” qoşması, əsasən, feili sifətə qoşulduqda səbəb, məsdərlə işləndikdə 

məqsəd məzmunu yaradır, lakin isim və ismi birləşmələrlə də işləndikdə həmin 

məzmunları müşahidə etmək olur. Məsələn,” Onun sözlərindən əsəbləşdiyi 

üçün ziyafətə gəlmədi” (səbəb), “Onların istirahəti üçün xüsusi otaqlar 

ayrılmışdır” (məqsəd). 

“Çün əzazil münkir oldu, əgri yola sapdı...”, [7,107] “Səndən müdam 

ehsan umar, çün kim, gədadır binəva”.[7,17] “Gerçək mühibbə cövrü cəfa 

çünki yar edər...”[7,16] beytlərindəki çün, çün kim, çünki köməkçi nitq hissələ-

rindən biri olan bağlayıcıdır. 

  Söz birləşməsinin və cümlənin tərkibindəki sözlər, birləşmələr, cümlə-

lər və cümlə qrupları arasında sintaktik- məntiqi əlaqə yaradan, lakin lüğəvi 

mənası olan, müstəqil bir söz kimi cümlə üzvü ola bilməyən köməkçi nitq his-

səsinə bağlayıcı deyilir [2,228]. Çün, çün kim, çünki bağlayıcıları istər tarixi 

qrammatikada, istərsə də müasir ədəbi dildə səbəb məzmunu bildirir. Çün, çün 

kim şəklində olan bağlayıcılar, əsasən, qədim abidələrin dilində, çünki forma-

sında isə müasir dövürdə işlənməkdədir. Nəsiminin qəzəllərində gər, əgər, gər-

çi  bağlayıcılarına da rast gəlinir. 

 “Kafirü müşrikdir ana div əgər dersəm, nola?”[7,14].  

Gər  mənşə etibarilə fars sözü olub, əgərin qısaldılmış formasıdır. 

Şeirlərdə, əsasən, qısa forması  işlədilmişdir. Əgər müasir qrammatikada şərt 

budaq cümləsini baş cümləyə bağlayan vasitə kimi işlədilməkdədir. Əgər eyni 

zamanda bağlayıcı kimi də sabitləşmişdir.  Məsələn, Əgər yaxşı oxusan, əlaçı 

olarsan. 

Klassik ədəbi dildə bu bağlayıcının gər variantından dah çox istifadə 

olunmuşdur. Məsələn, İmadəddin  Nəsiminin  dilində bu bağlayıcını aşağıdakı 

kimi müşahidə edirik:  

        Şol ləbi şirinə, yarəb, gər şəkər dеrsəm, nola? 

                  Şol günəş təl’ətli ayə gər qəmər dеrsəm, nola? [7,13]. 

Klassik ədəbiyyatda gər bağlayıcısı bəzən  istər bağlayıcısının sinonimi 

kimi işlədilmişdir. Məsələn, 

                                   Tən səninlə söyləşəndə gər zimistan gər bahar 

                        Hər nə cağ görsəm, aləm gülüstandır mənə   [3,229].       

İ.Nəsiminin qəzəllərinin dilində hərçənd bağlayıcısını da müşahidə edi-

rik. Güzəşt bildirən hərçənd bağlayıcısı qədim abidələrin dilində gərçi forma-

sında işlənmişdir. Mənşə etibarilə fars dilindən götürülmüş gərçi bağlayıcısının 

əgərçi forması da xeyli işlək olmuşdur. Klassik ədəbi dildə əgərçi, gərçi bağla-

yıcısına da rastlanılır. Məsələn, 

          Gözümdən gərçi pünhandır nigarın surəti, amma 

               Görünən vəchidir anın nəzər qıldıqca hər cayə.[7,36] 

XIX əsrin dahi sənətkarı, filosof şairi Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığın-

da da hərçənd bağlayıcısının gərçi formasına rast gəlirik: 

                       Gərçi bu bədbəxt özü еlmə həvəskardır,  

                      Kəsbi-kəmal еtməyə sə’yi dəxi vardır...    M.Ə.Sabir. 
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 Müasir Azərbaycan dilində hərçənd bağlayıcısı tabeli mürəkkəb cümlə-

nin tərkibindəki cümləni güzəşt yolu ilə baş cümləyə bağlayır. Məsələn, Hər-

çənd tez idisə, amma zərəri yox idi. Hərçənd ki xanım özünü pis hiss edirdi, 

ancaq bunu qonaqlara bildirmədi.   

Nəsimi qəzəllərində  aydınlaşdırma (tabeli) bağlayıcısından da istifadə 

olunmuşdu.       

                                  Şəkkərin püsteyi- dəndanına kim susamaya? 

                   Sanma kim, yalqız ana püsteyi- xəndan susadı”[7,109]. 

                                                 Və ya 

                       Candan çıxarmazam sənin, ey can, xəyalını, 

                       Can təndə qalmaz anda ki, görsəm camalını.[7,108]. 
 

Müasir qrammatikada ki bağlayıcısı tarixən kim şəklində işlədilmişdir. 

Kim bağlayıcısı qədim türk dillərində ,o cümlədən, Azərbaycan dilində işlədi-

lən tabeli ki (aydınlaşdırma bağlayıcısı) bağlayıcısının qədim variantıdır.VII 

əsrdə qələmə alınmış ”Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında və XV-XVI əsrlərdə 

üzü köçürülən Azərbaycan və türk dilləri tarixini müxtəlif cəhətlərdən öyrən-

mək işinə xidmət edən “Oğuznamə”də də  ki bağlayıcısının kim variantına rast 

gəlinir: “Ola kim, bir ağzı dualının alqışilə, Tənri bizə bir yetman əyal verə-

dedi” [4,35], “Kimin kim, qızı var. Belində önəlməz sızı var [8,157]. Müasir 

qrammatikada tabeli aydınlaşdırma bildirən ki bağlayıcısı tabeli mürəkkəb 

cümlənin tərkib hissəsində işlədilir. Məsələn, “Sevinirdi ki, qardaşından 

məktub alıb”. Burada tamamlıq budaq cümləsinin tərkib hissəsini bağlayan ki 

bağlayıcısı baş cümləni budaq cümləyə bağlayan vasitə kimi işlədilmişdir. 

Hüseyn Cavidin dilində də bu bağlayıcını görmək olar: “Gəldim ki, verəm 

qəlbinə bir nuri- həqiqət”. Canı kim cananı üçün sevsə, cananın sevər.Canı 

üçün kim ki, cananın sevər, canın sevər (M.Füzuli).  

İ. Nəsiminin təhlilə cəlb etdiyimiz qəzəllərində dəxi qüvvətləndirici 

ədatına da rastlanılır: “Cəhd et macalın əldə ikən yara yara kim. Bir gəz əcəl 

irər dəxi çün bildim halını” [7,108]. Bu ədat sözdən və ya ifadədən sonra 

işlənərək ona qüvvət, emosinal məna çaları verir. Abidələrin dilindəki dəxi 

ədatı müasir ədəbi dildə işlənən artıq ədatının sinonimidir. Dəxi ədatı Orxon- 

Yenisey abidələrində “tağı”, M.Kaşğarinin “Divan”ında “takı”,“dakı”, “Kitabi- 

Dədə Qorqud”da daxı //dəxi şəklində işlənmişdir [11,355]. Dəxi ədatına 

Xətainin, Füzulinin, Vaqifin və b. əsərlərində, o cümlədən, “Oğuznamə”də də 

müşahidə etmək olar. Oqi at, dəxi çıqışına baq. (“Oğuznamə”); Allaha 

bizmişik naşükür bəndə. Bir söz desəm, dəxi qoymazlar kəndə...(M.P.Vaqif); 

Ancaq yüzün görəndə sənin can dügil məlul. Zülfün kimi könül dəxi bərhəm 

durur mana.(Ş.İ.Xətai). Ey könül, ömrümü verdin yelə aşiqlik ilə. Baxma hər 

qönçələbü gülrüxə, ah etmə dəxi! (Füzuli). 

 “Fəraqü mövnəti- hicrin yıxıbdır könlümün şəhrin. Nola bir gəz vüsalın-

la yapasan Beyti-məmuri”[7,104]. Nəsiminin bu beytində işlədilmiş nola kö-

məkçi nitq hissəsi müasir qrammatikada qeyd- şərti arzu bildirən ədat mövqe-

yində işlənmişdir. “Nola” ədatı “ nə ola” variantının qısaldılmış şəklidir. Eyni 

zamanda barı ədatı ilə sinonimdir. Bu ədatlar xəbəri feilin əmr, arzu şəkli ilə 
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ifadə olunan cümlələrdə işlənərək qeyd-şərti arzu, güzəştli arzu, kifayətli arzu 

mənalarını yaradır. Məsələn, Nola bircə yol bizə gələsən. Nola ədatına  klassik 

ədəbiyyatımızda Füzulinin dilində də  fəal şəkildə rast gəlirik: Xali etmiş qeyr-

dən zülfün xəyali könlümü. Nola sahib kəşf ilə bir ömürdür xəlvət çəkər. 

Dahi sənətkarın qəzəllərində əmr, sual ədatlarının işləndiyi məqamları 

müşahidə edirik: Qaziyül- hacat imiş ləlin məgər kim, aşiqə. Hər nə kim, qıldı 

təmənna, üstəcib gəldi cavab [7,.22]. Gəl niqabın tərfini gülgün yanağından 

götür. Ta gülüstan gülməsin ayruq güli- xəndanına [7,.19]. Xalü xətin Nəsimi-

yi oda buraxdı, yandırır. Gör necə xoş yanar, tütər, mişk ilə udi-tər kimi 

[7,100]. Camalın rövzeyi- rizvan deyilmi? [7,101]. Beyitlərdə işlədilmiş mə-

gər, gəl, gör,-mi müxtəlif növlü ədatlardır. Məgər ədatı abidələrin dilində həm 

sual, həm də təəccüb, təkid, şübhə mənasında işlədilmişdir. –Mi  ədatı istər 

abidələrin dilində , istərsə də müasir qrammatikamızda sual mənasında işlədilir 

və sözlərə, əsasən, bitişik yazılır. Gəl və gör sözlərini həm ədat, həm də feil 

kimi işlətmək mümkündür. Əmr məqsəd ilə işlənən və məzmununda ədatlıq 

xüsusiyyəti olan gəl və gör feillərinə Nəsiminin, Füzulinin, Məsihinin, Vidadi-

nin şeirlərində işləndiyinə təsadüf edilir. Eyni zamanda bu sözləri feil kimi 

həm canlı danışıq və şeiriyyət dilində işlətmək olur.  Məsələn, Bu gün bizə gəl 

( feil). Gəl həyatın nəfəsini, Həyatda duy, həyatda yaz (ədat).  

Beləliklə, Nəsimi qəzəllərində nəzərdən keçirdiyimiz köməkçi nitq hissə-

lərinin vəziyyəti göstərir ki, onlar Azərbaycan dilində özünəməxsus bir inkişaf 

yolu keçmişdir. Bunların bir qismi həmin dilin öz daxilindən alınmış, müəyyən 

bir qismi isə vaxtilə ərəb və fars dillərindən keçmişdir, lakin zaman keçdikcə 

belə alınma sözlər dilimizdə sabitləşə bilmədiyi üçün tədricən öz əhəmiyyətini 

itirib, istifadədən qalmışdır.  
 

ƏDƏBİYYAT  

 

1. “Divani-lüğət-it türk”, “Ozan Nəşriyyatı” Bakı,  2006, 752s.  

2. Hüseynzadə M., Müasir Azərbaycan dili, “Şərq Qərb” Nəşriyyatı, Bakı, 

2007, 278s. 

3. Xətayi Ş.İ.  “Əsərləri” ,”Şərq-Qərb”, Bakı, 2005, 384s. 

4.   “Kitabi -Dədə Qorqud”,  Bakı,  1988 . 

5.   Mirzəzadə H.,  Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı,1990, 374s. 

6. Мулюкова З.Б. Башкирские послелоги и способы их передачи в 

контактирующих  языках. АКД, Уфа, 1985 

7.  Nəsimi İ., Seçilmiş əsərləri, Lider Nəşriyyatı, Bakı, 2004.334s. 

8. “Oğuznamə”, Şərq-Qərb, Bakı, 2006, 213s. 

9. Rəcəbli Ə. Göytürk dilinin morfologiyası. Bakı: BU nəşriyyatı, 2002, 475 s. 

10. Şükürov Ə. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı: APİ nəşri,  

1981, 100 s. 

11. Tanrıverdi Ə.,  Azərbaycan Dilinin Tarixi Qrammatikası” “Elm və təhsil”, 

Bakı, 2014, 463s. 

12. Zeynalov F., Müasir Türk Dillərində Köməkçi Nitq hissələri, Maarif, 

Bakı, 1971, 310s. 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

96 

РЕЗЮМЕ 

АЙТАН АХМЕДОВА 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ГАЗЕЛЬЯХ  

ИМАДЕДДИНА НАСИМИ 

Имадеддин Насими является первым влиятельным представителем 

общественного философского стихотворения на родном языке. 

Поэт, который с большой чувствительностью реагировал на проти-

воречия того времени, отвергал всевозможные виды жестокости, неспра-

ведливости, бесчеловечности, защищал правду, человечность, духовную 

красоту человека и с теплотой своей души возвышал и восхвалял 

человека в своих произведениях. В его произведениях выражается новое 

отношение к миру, человеку, его мыслям и поступкам. 

Творчество Насими очень полно и значимо. Он создал поэтические 

диваны на азербайджанском и персидском языках. Стихотворение 

Насими было любимым на протяжении более шестисот лет, оно дарит 

людям чувство искусства, прививает чувство любви и красоты. 

Насими, который впервые на нашем родном языке создал ценные 

поэтические жемчужины, был удостоен великого исторического долга и  

искренне служил  истории поэзии своего народа. 

Изучая морфологические особенности газелей поэта, можно просле-

дить историческое развитие служебных   частей  речи - союзов,  междо-

метий, приложений. 

Ключевые слова: Насими, газели, приложение, союз, междометия, 

анализ 
 

SUMMARY 

AYTAN AKHMEDOVA  

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE PARTS OF SPEECH IN 

IMADEDDIN NASHIM’S  GAZELLES 

Imadeddin Nasimi is the first influential representative of a public philo-

sophical poem in his native language. The poet, who reacted with great sensi-

tivity to the contradictions of that time, rejected all kinds of cruelty, injustice, 

inhumanity, defending the truth, humanity, spiritual beauty of a person and 

with the warmth of his soul elevated and praised a person in his works. 

 In his works, a new attitude to the world, man, his thoughts and actions 

is expressed. Creativity Nesimi very full and meaningful. He created poetic 

couches in Azerbaijani and Persian languages. The poem Nasimi was loved for 

over six hundred years, it gives people a sense of art, instills a sense of love 

and beauty. Nasimi, who for the first time in our native language created 

valuable poetic gems, was awarded a great historical duty and served in the 

history of the poetry of his people. Studying the morphological features of the 

gazelles of the poet, one can trace the historical development of the service 

parts of speech - unions, interjections, applications. 

Keywords:  Nasimi, gazels, application, union, interjections, analysis 
 

(Akademik Əbülfəz Amanoğlu Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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M.P.VAQİF YARADICILIĞINDA BƏDİİ XİTABLAR  

 POETİZM YARADAN VASİTƏ KİMİ 

 

Məqalədə Molla Pənah Vaqif yaradıcılığında xitabın əsas formalarından 

biri kimi istifadə edilən bədii xitabların poetik xüsusiyyətləri nəzərdən 

keçirilir. Eyni zamanda bu sintaktik fiqurların işlənmə yeri,üslubi məqamları 

göstərilir. Bu görkəmli sənətkarın şeirlərində Azərbaycan dilinin zənginikləri, 

bədii sözün gözəlliyi, musiqililiyi aydın şəkildə gözə çarpır. Bu şeirlərdə digər 

bədii-təsvir vasitələri kimi bədii xitablar təkcə sadalanmır, eyni zamanda 

oxucunu düşündürür. Təhlil nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Molla Pənah 

Vaqif poeziyasında xitab əsas müraciət formalarından biri kimi şairin əsərləri-

nin metaforik gücünü, enerjisini əks etdirir. Bunlarla yanaşı  məqalədə xitab-

ların obyektinin hərtərəfli tədqiqinə xüsisi fikir verilmişdir. Gözəllərə, cansız 

əşyalara,ilahi varlıqlara,ayrı-ayrı şəxslərə müraciət formaları şairin yaradıcı-

lığından alınmış bədii nümunələrlə əsaslandırılmışdır. Bundan əlavə, məqalə 

müəllifi diqqəti belə bir əhəmiyyətli məsələyə də yönəldir ki, Molla Pənah ya-

radıcılığında hər hansı bit bədii təsvir və ifadə vasitəsi, şairin  poeziyasının 

məna-məzmun xüsusiyyətləri tam şəkildə dərk edilmədən ətraflı şəkildə araşdı-

rıla bilməz. Çünki bu poeziyada bədiilik,bədii zənginlik tək bir misra və ya 

beytlə deyil, bütün şeirin məzmunundan güc alır. 

Açar sözlər: bədii xitablar,məcaz,xitablatda epitet və bənzətmələr 

 

Dilin əsas vəzifəsi insanlar arasında ünsiyyət yaratmaqdır. Bu həm yazı-

lı, həm də şifahi nitqə, eləcə də, ədəbi dilə xas olan xüsusiyyətdir. Dil cəmiy-

yətdə funksionallaşdığı üçün o təkcə monoloji (fərdi) deyil, eyni zamanda, 

dioloji (ümumi) səciyyə daşıyır. İnsanlar bir-biri ilə daim ünsiyyətdə olduqları 

üçün öz nitqlərində cümlə üzvlərindən başqa, digər qrammatik vasitələrdən də 

istifadə edirlər. Belə vasitələrdən biri də qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə 

bağlı olmayan xitablardır. 

Xitabdan danışan tədqiqatçılar ona iki cəhətdən yanaşmışlar: birincisi 

qrammatik, ikincisi bədii-üslubi vasitə kimi. Bunu nəzərə alan prof. Ə. Sadı-

qov yazır: “Əgər kommunikativ situasiyada xitabdan əsas məqsəd dinləyicinin 

diqqətini cəlb etmək, onu dinləməyə səfərbər etməkdirsə, lirik poeziyada xitab 

daha çox bədii-üslubi vasitə kimi emosionallıq yaratmaq üçün işlədilir. Cümlə 

üzvləri ilə bağlı olmaması, emosional intonasiya ilə müşahidə edilməsi xitabın 

geniş işlənməsi üçün müstəsna şərait yaradır. Lirik poeziyada xitab maksimum 
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hislə  yükləndirilir” (5.77). 

Xitabların intonasiya ilə bağlılığı onun ekspressivliyinin və milliliyinin 

artmasına səbəb olur, hətta ərəb-fars mənşəli sözlər belə, intonasiyanın hesabı-

na  milli dilin ixtiyarına  keçir, “ona tabe olur”. Azərbaycan türkcəsinin milli-

ləşməsi tarixi haqqında ciddi tədqiqatçılardan biri hesab edilən prof. N.Cəfə-

rov, Vaqifin dilinə istinadən bu mühüm məsələdən geniş söhbət açır: “Ola bi-

lər ki, sözlər, ifadələr mənşəcə milli olsun, lakin intonasiya yad təsirdən qurtar-

masın. Vaqif dilinin milliliyi birinci növbədə intonasiyadan başlayır” (1. 141). 

         Prof. Q. Kazımov da “Sadə cümləni genişləndirən vasitələr”dən danışar-

kən xitaba qrammatik cəhətdən daha çox, bədii-üslubi baxımdan yanaşır: “XIX 

əsrdə yaranmış bədii və elmi əsərlərin dilində işlənmiş xitablar əksəriyyət 

etibarilə rəmzi-bədii obrazlara müraciət xarakteri daşıyır, daha çox bədii üslu-

ba xidmət edir” (4. 207). 

         Prof. X.Əlimirzəyev bədii xitabdan “sənət əsərlərində sözün, fikrin tə-

sir  gücünü, emosionallığı artıran ifadə vasitəsi” kimi danışır. O yazır: “Yerinə, 

işlənmə məqamına görə müxtəlif məna çalarları ifadə edən bu ifadə vasitəsin-

dən həm şifahi, həm də yazılı ədəbiyyatımızda geniş istifadə olunur”4 (2. 231). 

Müraciət şəkli yaradıcılığının aparıcı vasitəsi olan sənətkarlardan biri də 

M.P.Vaqifdir. Xitablar el gözəllərinə, şairin vurğunu olduğu qiz-gəlinlərə ün-

vanlanır; bunların özünü də üç qismə ayırmaq olar: birincisi, məşuqəyə birbaşa 

müraciət formasındadır və əsasən “ey” nidası ilə işlənir; ikinci qisim xitablar 

metaforik səciyyə daşıyır, onlar bəzən epitetləri ilə birlikdə işlənir; üçüncü qrup 

xitablarda müraciət obyekti birbaşa  adı ilə çağırılır. Məsələn: 

Yar, mənə qan ağladıb, əğyarı xürrəm eyləmə... (6. 183). 

Sənsən, ey nazənin, gözəllər şahı...(6.291). 

Məşuqəyə müraciət bildirən bu tipli xitabların bir qismi mənfi emosiya 

bildirir. Bunlar  zalım, ey zalımü sitəmkar, ey zülmü çox, qəlbi qara biiqrar, ay 

bimürvət, ay bivəfa, qədirbilməz tipli xitablardır; bunların bəziləri epitetlə işlə-

nir və məşuqədən şikayəti, dərdi, qəmi bildirir. Məsələn: 

Niqab çəkib məndən yaşınma, zalım,...(6.36); 

Eşq oduna yandı canım sərbəsər, 

Allaha bax, ey zalimü sitəmkar...(6.45). 

         Metaforlu xitablar  Vaqif poeziyasında aparıcı mövqeyə malikdir. De-

mək olar ki, şairin əksər şeirlərində daha çox klassik poeziyaya xas olan 

dəbdəbəli, çoxmərtəbəli izafət birləşmələri müraciət obyektini əvəz edir, 

“sevgili”, “məşuqə” əvəzinə, bu birləşmələrdən istifadə edilir. Məsələn, əgər 

Vaqif: 

Sən mənim cananım, ruhi-rəvanım, 

Ləbləri şirinim, qönçə dəhanım, 

Bir saat görməsəm, tuti-zəbanım, 

Qopacaq başıma qiyamət eylə!  – deyirsə, əvvəlcə məşuqənin onun üçün 

necə dəyərli olduğunu oxucuya çatdırır, sonra “sən” anlayışını gizləyərək, onu 

“tuti-zəban” adı ilə çağırır.     

          Bəzən bu tipli xitablar silsilə şəklində işlənir, bütün bəndləri əhatə edir 

və şeirin qafiyəsi rolunda çıxış edir. Məsələn: 
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Məni qərq eylədin qəm dəryasına, 

Ey çeşmi-xumarım, nöşün ağladın? 

Ey gözüm, nə dəyib köyrək könlünə? 

Ey şirin göftarım, nöşün ağladın? (88). 

İşarələnmiş ifadələrə həmqafiyə olan xitablar sonrakı bəndlərin sonuncu 

misralarında emosional əhvali-ruhiyyəni davam etdirir: lalə rüxsarım, dişləri 

mirvarım, mənim cadugərim, dildarım. Əlavə olaraq, birinci bənddə “ey gö-

züm” xitabı da işlənir. 

         Metaforlu xitabların bir qismində gözəl qibləyə, Kərbəlaya, Məkkəyə, 

Mədinəyə bərabər tutulur və lirik qəhrəman məşuqəyə ey Kəbəm, Məkkəm, 

Mədinəm; şahım, qibləgahım, pənahım mənim  ifadələri ilə müraciət edir. 

Məsələn: 

Ey Kəbəm, Kərbəlam, Məkkəm, Mədinəm,...(108); 

Şahım, qıbləgahım, pənahım mənim,...(143). 

         Çox qəribədir ki, bu cür xitablar ya şeirin əvvəlinci, ya da sonuncu 

misralarından biri olur; ya söyləniləcək fikrə giriş rolunu oynayır, ya da şeirin 

məzmun gözəlliyini tamamlayır. “Ey şahı xubların, şuxu dilbərin” xitabı ilə 

başlayan şeirin sonrakı bəndlərində bu xitabın açması verilir, məşuqəni nə 

üçün belə adlandırdığı sübuta yetirliir; xüsusilə də, dördüncü bənddə güllü 

qafiyədən istifadə edərək, bənzərsiz bir gözəllik yaradılır: 

Olmaz belə adəm, yığılsa aləm, 

Mələkdən mükərrəm, əlavü əzəm, 

Özü bir şux sənəm, istiqnası kəm, 

Bizə əmma hərdəm nəzakəti var (94). 

         Metaforlu xitabların elələri də var ki, onlar bütün şeir boyu davam edir, 

bütün bəndlərin birinci misralarında işlənir, sonuncu bənddə isə dördüncü 

misraya qədər gedir. Vaqifin “Gətiribsən” rədifli müxəmməsi bu cür 

dəbdəbəli, klassik ədəbiyyat üçün səciyyəvi olan birləşmələrlə zəngindir; 

birinci bənd “Ey mahi-şərəf, mehrü vəfalar gətiribsən...” şəklində başlanır, 

sonrakı bəndlərin birinci misralarında ey zati-şərifində olan cilveyi-təhsin,ey 

sahibi-təzim, ey nüsxeyi-fərrux xitabları işlənir. Sonuncu bənddə üç misra bu 

cür xitablardan ibarətdir. Məsələn: 

Ey cani-müəlla, məhəli-sərvəri-Vaqif, 

Fəqfurü Fridunu Cəmü qeysəri-Vaqif, 

Əflaki-səadətdə səid, əkbəri-Vaqif,...(188). 

Bu cür xitablardan  istifadə Vaqif yaradıcılığının maraqlı bir xüsusiyyəti-

ni meydana çıxarır: bu izafət  tərkibləri şairin islam mədəniyyətinə və Şərq 

tarixinə dərindən bələd olmasının ciddi göstəricisidir. Xitablarda işlənən 

“müəlla”, “sərvər”, “fəqfur”, “Fridun”, “qeysər”, “əflak”, “əkbər” kimi dini-

tarixi ifadələr bunu aydın şəkildə göstərir. 

Xitabların bir qismində obyektlər  gizlədilmir,  epitetlərlə birlikdə 

müraciət vasitəsi kimi çıxış edir. Bədii təyinlərin obyektlə birlikdə çıxış 

etdiyi  bu cür xitablar, fikrimizcə, epitetli xitablar  adlandırılmalıdır. Bu cür 

xitablara nümunə olaraq, ey mələk xoylu, ey tuba boylu yar, ey saçları siyah, 

üzü ağ gəlin, ey zülfi yasəmən gəlin, ala gözlü, sərv boylu dilbərim, ey yanağı 

lalə kimi al gözəl, ey əfi baxışlı, həvalı sərxoş, səhər-səhər əsən qiblə yelləri, 
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ey türfə cavan və başqalarını göstərmək olar. İlk baxışdan elə görünür ki, “ey 

tuba boylu yar” xitabı ilə “tuba boylum” xitabı arasında o qədər də ciddi fərq 

yoxdur. Lakin bunlar bədiilik cəhətdən ciddi şəkildə fərqlənir; belə ki, 

birincidə “tuba boylu” ifadəsi epitet rolunda çıxış edir və bu epitet  “yar” 

obyektinə yönəlmişdir. İkinci ifadə isə obyekti gizli saxlamaqla bərabər, onun 

nominasiyasını da öz üzərinə götürür və beləliklə, ifadə metaforik səciyyə 

daşıyır. Burada müraciətin kimə yönəldiyi dəqiq məlum deyil, ifadədəki 

cəlbediciliyi isə metafor öz üzərinə götürür. Epitetli xitablarda isə müraciət 

obyektə yönəlir, amma əsas cəlbedicilik epitetin üzərində qalır. Məsələn: 

Dərdin məni heyvalara döndərdi, 

Ey saçları siyah, üzü ağ  gəlin! (79); 

Sən gəlmədin deyin,yasa  batmışam, 

Gələ gör, ey zülfü yasəmən gəlin (80). 

 “Mərhaba, sən bizə, ey türfə cəvan, xoş gəldin!” misrası ilə başlayan 

müxəmməs bütün əsər boyu epitetli, metaforlu xitablarla müşayət olunur; 

üçüncü misradan başlayaraq, müraciət metaforlu xitab şəklində davam 

edir:sərvi-rəvan, qönçə-dəhan, ey qumri-səda, tuti-zəban, şahi-cahan, ey güli 

xəndan, ey qarə kirpiyi ox, qaşi kəman. 

Bu xitablarda obyekt gizli saxlansa da, birinci xitab (“ey türfə cəvan”) 

açar rolunu oynayır. Yeri gəlmişkən deyək ki, bu cür xitabların bəzilərində 

eyni ifadə həm metaforik mənzərə yaradır, həm də özündə təşbehin əlamətlərin 

daşıyır. Bənzətmə əlaməti aydın hiss olunan bu müraciət formalarını təşbehli 

xitablar adlandırmaq olar. Məsələn: 

Nə gözəl adamsan, ay qaşları yay, ...(73); 

Ey kirpiyi xəncər, qaşi züfiqar, ... (76); 

Ey gözləri cəllad, kirpiyi almas,...(127). 

Bəzən eyni müraciətdə bir neçə təşbeh epitetlə yanaşı işlənir; bəzən isə 

əvvəlki  xitablar  təşbehli, sonuncusu isə epitetli olur. Məsələn: 

Ey yanağı lalə, ləbləri püstə, 

Ağzı nabat, şəkkər zəban, bəri bax! (128). 

Vaqif qoşmalarındakı xitabların bir qismində onun “sevdiyim” 

adlandırdığı el qızlarının adları çəkilir: Zeynəb, Fatimə, Pəri, Safiyə, Yetər. 

“Zeynəb” rədifli qoşmada bu ad şeirin qafiyə quruluşuna uyğun olaraq 

altı dəfə çəkilr. Məsələn: 

Bənəfşətək ənbər zülfün buy verir 

Hər yuyub sərəndə həvayə, Zeynəb (17). 

Beytin gözəlliyi təkcə orada gözəlin adının çəkilməsi deyil; qızın saçını 

yuyub havaya sərməsi özlüyündə orijinal bədii kəşfdir. 

 “Pəri” xitabı iki qoşmadadır. Bunlardan biri xeyli məşhurdur (“Boyun 

sürahıdır, bədənin billur...” misrası ilə başlayır), ikincisi qafiyəsi ilə fərqlənir. 

Məsələn: 

Camalın gözümdən nihal olalı, 

İstərəm baxmayım dünyayə, Pəri! (42). 

Xitabların bir qismi də ilahi varlıqlara ünvanlanır; belə ki, şair, ilahi, 

xudaya, ya rəbbana  müraciətlərindən istifadə edir. Məsələn: 
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Vaqifə rəhm eylə, bari, ilahi, 

Agah et dərdimdən ol üzü mahı (6.53); 

Can çıxdı, xudaya, nə deyim mən bu gəlinə? (6.170); 

Vaqifə, ya rəbbəna, öz lütfünü eylə pənah, 

Səndən özgə kimsədə lütfü inayət görmədim (6.186). 

Vaqif yaradıcılığında bədii xitabların öyrənilməsi onun oxucu ilə canlı 

dialoqunu meydana çıxartmaqda əvəzsiz rol oynayır. İstər xalq şeiri üslubunda, 

istərsə də klassik janrlarda yazılmış əsərlərində şairin hissi-emosional 

duyğuları müxtəlif  poetik vasitələrlə çatdırılır. Akademik T.İ.Hacıyevin belə 

bir fikri yerinə düşür: ” Molla Pənah Vaqif xalqımızın ədəbiyyat universitetini 

həm xalq şeiri, həm klassik-divan şeiri təhsili ilə başa vurub – yaradıcılığında 

da şairin hər iki ixtisas üzrə mükəmməl təlim almış olması görünür”6 

(Hacıyev, 2012: 452). Məsələ burasındadır ki, Vaqif hansı yolu tutur-tutsun, 

oxucunu heyrətləndirməkdə, gözlənilməz məcazlarla onun qəlbinə yol 

tapmaqda məharət göstərir. Onun bədii xitablardan istifadəsi bu baxımdan 

istisna deyil. İstər canlı, istərsə də cansız, istər konkret, istərsə mücərrəd 

varlıqlara müraciətində onun səmimi davranışı şairin qəlb xəzinəsinin 

zənginliyindən xəbər verir.  Ədəbi dilimizin bədii potensialından yerli-yerində 

(hətta artıqlaması ilə) istifadə edən şair öz məcazları ilə daha da məcaziləşir, 

“məcazi danışıb, məcazi gülür”.      
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РЕЗЮМЕ 

СУЛТАН СЕИДОВА 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ, КАК ПОЭТИЧЕСКИЕ  

СРЕДСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ М.П.ВАГИФА 

 В статье рассматриваются поэтические особенности художествен-

ных обращений как основные формы обращения, используемые в 

творчестве Вагифа, а также указывается уместное употребление этих 

синтаксических фигур. В стихах этого великого поэта наиболее отчетли-

во проявляются богатство азербайджанского языка, красота и 

благозвучие художественного слова. Художественные обращения, как и 

другие художественно-изобразительные средства, не просто перечисля-

ются, а  заставляют читателя задумываться. 
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В результате анализа было установлено, что обращения в поэзии 

Вагифа, будучи формой обращения, являются в то же время отражением 

метафорической энергии, силы произведений поэта. Наряду с этим в 

статье особое внимание уделяется всестороннему анализу объектов – 

адресатов обращения. Формы обращения к красавицам, неодушевленным 

предметам, божественным созданиям, отдельным лицам подтверждаются 

примерами из стихотворений поэта. Кроме того, автор статьи фокусирует 

внимание еще на одной проблеме, а именно на том, что любые 

художественные средства в творчестве Вагифа не могут быть изучены 

без полного освоения семантико-содержательных особенностей его 

произведений, потому что здесь художественными тропами пропитаны 

не только строки и двустишия, но и все содержание стиха.  

Ключевые слова: художественные обращения, метафоричность, 

эпитеты и уподобления в обращениях 

 

SUMMARY 

SULTAN SEYIDOVA 

ARTISTIC APPEALS AS A POETIC MEANS IN THE VAGIF’S 

CREATIVITY 

The article deals with the poetic features of artistic appeals as the main 

forms of address, which used in the Vagif’s creativity, and also indicates the 

relevant use of these syntactic figures. The riches of the Azerbaijani language, 

beauty and melodiousness of the artistic word are most clearly manifested in 

the verses of this great poet. Artistic appeals, like other artistic means, are not 

simply listed, but make the reader think. 

As a result of the analysis, it was cleared that the forms of address in 

Vagif’s poetry, being a form of appellation, are at the same time a reflection of 

the metaphoric energy, the power of the poet’s works. Consideration of 

metaphors, epithets and assimilations in this aspect allows revealing their 

parallel types, or more precisely, expressions acting as appeals, metaphors, 

epithets and assimilations, clearly demonstrating metaphorical thinking. 

Along with this, the article focuses on a comprehensive analysis of the 

objects addressed to the appeal. Forms of appeal to beauties, inanimate objects, 

divine creatures, and individuals are confirmed by examples from poems of the 

poet. In addition, the author of the article focuses on one more problem, 

namely, that any artistic means in Vagif’s work cannot be studied without fully 

mastering the semantic and substantive features of his works, because here not 

only lines and couplets are imbued with artistic paths, but the whole content of 

the verse. 

Keywords: artistic appeals, metaphoricity, epithets and assimilations in 

appeals 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ 

В РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

В статье анализируются стилистические особенности текстов с 

содержанием милосердия на русском и французском языках. Исследова-

ние показывает, что и в  простых, и в сложных предложениях, формиро-

вание концепций выражающих желание является универсальным. Ис-

пользование синонимов и фразеологизмов в выражении содержания 

статьи рассматривается на лексическом уровне. Что касается различ-

ных аспектов концепции милосердия на французском и русском языках, 

следует отметить, что в выражении этой концепции на французском 

языке используется разговорный язык. 

Ключевые слова: благопожелание, этнокультурные особенности 

текстов, поздравительные открытки, выразительные средства языка, 

русско-французская коммуникация. 

 

Благопожелание представляет собой высказывание, целью которого 

является пожелание добра, блага  и  успеха  в  той или иной  деятельнос-

ти  себе  или  другому, отражающее психологию того или  иного народа и 

занимающее важное место в  жизни общества, то есть благопожелание  

является  основой  продуктивной  единицей коммуникации.  

Необходимость изучения языковых особенностей благопожеланий  

осознавалась  многими  учеными,  направившими свои усилия на изыска-

ния в данной области. 

За  последнее  время  были  проведены  исследования лингвистичес-

ких и культурологических параметров  пожеланий добра и зла такими 

учеными, как И. К. Завершинская  [1],  Н. А. Сомкина  [2],  Н. Г. Рад  

жабова [3],  Л. Ю. Зорина  [4],  Е. В. Песчанская  [5],  Н. Д. Ми  хайлова 

[6], Х. Г. Магомедсалихов [7], Моради Митра [8]. Сравнительно-

сопоставительное  изучение  благопожеланий  на материалах нескольких 

языков предприняли Ю. А. Фролкова [9],  Л. М. Шатилова  [10],  Г. А. 

Бакирова  [11],  М. К. Ха  лимбекова [12], П. М. Алиева [13], О. А. Яр  

цева [14], О. С.  Шлапаков [15]. 

В  нашей статье рассматриваются лексико-семантические и стилис-

тические особенности текстов, выражающих благопожелание в русском и  

 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 17.02.2019, qəbul edilib: 24.03.2019 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

104 

французском языках. Целью работы является  выявление  универсальных  

и дифференцирующих признаков благопожелания в вышеуказанных язы-

ках на  базе пожеланий, расположенных на интернет-сайтах. 

Основным  материалом, используемым  для  решения поставленной 

задачи, являются поздравительные открытки. Сегодня на сайтах предс-

тавлено множество авторских текстов на различную тематику (новый  

год, день рождения, свадьба и т. д.), которые  регулярно обновляются  и  

пополняются новыми пожеланиями. Помимо этого, за пользователем 

всегда остается выбор формы пожеланий – стихотворная или  прозаичес-

кая.   

Выявление определенной структуры предложений с использовани-

ем благопожеланий в русском языке является затруднительным  вследс-

твие того, что в русском языке могут быть как простые : Быстрого пути,  

так и сложные предложения: Желаем  вам, чтобы ваш семейный  корабль  

оказался прочным и надежным, чтобы он не разбился о быт и неприят-

ности, чтобы ему не были страшны никакие шторма. Все части  

сложных предложений обычно присоединяются друг к другу с помощью 

союзов и частиц (но, чтобы, и, а, пусть), однако бессоюзная  связь тоже  

присутствует: Будьте идеалом друг  для друга,  наслаждайтесь  каждым  

прикосновением, вслушивайтесь в каждое слово друг друга. Стоит  отме-

тить, что форма глагола в благопожеланиях грамматически  соответс-

твует будущему времени или настоящему времени в значении будущего. 

Анализ пожеланий французского языка на сайтах выявил явное  предпоч-

тение использования простых предложений: bonne année. Однако  нельзя 

отрицать присутствие сложных предложений: Que tous les moments 

heureux de ta vie t’appartiennent aujourd’hui, demain et toujours. Можно 

отметить, что в некоторых случаях пожелание  реализуется  посредством  

использования  схемы: желаю (souhaiter) +кому+пожелание: Je te souhaite 

l’amour, réussite et bonheur. 

Рассматривая состав всех  пожеланий  можно  выделить несколько 

наиболее употребительных моделей их построения.  Рассмотренные нами 

пожелания  являются достаточно  распространенными  и  включают в  

себя  сразу  множество  моделей. Для некоторых пожеланий характерна 

вступительная часть или обращение в начале предложений, указывающая 

на адрессат: Дорогие молодожены, сегодня вы приступили к строитель-

ству  вашего  совместного  корабля  –  вашей  семьи. Другой тип благо-

пожеланий характеризуется отсутствием адрессата: Пусть  же  ваша  

звезда  любви  горит  ярко,  освещая путь вашей новой семье и даря вам 

тепло. Очень часто в этих конструкциях имсользуются слова «пусть», 

«чтобы» и т.д. Во французском языке также можно встретить пожелания 

с наличием адресата: Les nouveaux mariés, je vous souhaite une longue et 

heureuse vie. Но также встречаются пожелания без адресата: Quelques 

fleurs pour souhaiter l’amour. 

На выбор подходящей формы пожеланий влияет множество различ-

ных факторов: возрастной, иерархический, культурный уровень  участни-
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ков речевого акта пожелания, продолжительность их знакомства и час-

тотность контактов. Все перечисленные факторы влияют на выбор по-

ходящей формы (ты/Вы) адресации: Желаем Вам в трудный день  

экзамена успехов, везения, достижения  желаемого результата; желаю  

тебе денег море и любви вселенную. Как в русском, так и во французском 

языке вежливая Вы-форма употребляется по отношению к людям старше  

в возрастном и статусном аспекте, в то время как ты-форма употреб-

ляется к друзьям и хорошо знакомым людям в общем. Фактор социаль-

ной дистанции и частотности общения, по нашему мнению, значительно 

влияет на выбор текста благопожелания. Пожелания будут иметь тем 

более индивидуальный и разнообразный характер, чем ближе будут 

отношения между людьми. Это определяется тем, что человек введен в 

курс  дел  адресата  и,  соответственно,  пожелания  касаются улучшения 

дел именно в этой конкретной сфере. 

Анализ благопожеланий русского языка выявил наличие синонимов  

в  предложениях. Их присутствие можно проследить как внутри одного 

пожелания: Желаю тебе успеха, везенья и, конечно же, удачи. То же 

явление можно отметить и для французского языка: Je te souhaite le 

succes, la réussite. Синонимы могут и взаимозаменять друг друга, и  

сосуществовать  параллельно.  

Кроме того, при формировании благопожеланий возможно исполь-

зование фразеологических единиц: Держу кулаки и желаю тебе  успешно 

сдать этот экзамен, желаю, чтоб всё прошло  легко и  быстро, просто 

и  без проблем, где, в данном случае,  фразеологизмом будет  являться  

«держать кулаки». Во французских благопожеланиях также можно 

встретить фразеологические единицы: Que Dieu te bénisse…et te fasse le 

nez comme j’ai la cuisse.  

Следует отметить возможность употребления разговорных слов в 

пожеланиях на русском языке: без штрафов и бешеных бабулек; желаю, 

чтобы запаска не пригодилась. Во французском языке аналогичные выра-

жения нами не были обнаружены. 

Наиболее значительную группу в русском языке составляют благо-

пожелания, базирующиеся на метафоре.  Изобилие метафорических  по-

желаний  объясняется  не  только  богатством русского языка, но и его 

эмоциональностью: подбрасывать дрова в пылающий костер любви. То 

же самое можно сказать и о французском языке : Je te souhaite un brain de 

gaité et un dessert fleuri! 

Проведенное исследование  позволяет  сделать  следующие выводы. 

Анализ грамматических, а также лексико-семантических и стилистичес-

ких  особенностей  текстов пожеланий во французском и русском  языках  

показывает наличие культурно-универсальных и национально-специфи-

ческих особенностей построения текстов пожеланий. Универсальными  

являются употребление в пожеланиях как простых, так сложных предло-

жений, использование в схемах построения пожеланий глагола «желать»;  

формирование пожеланий путем перечисления отдельных слов. На 

лексическом уровне было прослежено употребление в пожеланиях сино-
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нимов, использование фразеологизмов. Что касается отличительных  черт 

во французских и русских благопожеланиях, то следует отметить факт 

отсутствия во французских благопожеланиях разговорных слов.  

 

                                                 ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Завершинская И. К. Речевой жанр пожелания и рекламное объявление 

// Лингвокультурология. 2008. № 2. С. 107–114. 

2. Сомкина  Н.  А.  Китайская  традиция  благопожеланий:  символика  

животных  и  растений  //  Вестник  Санкт-Петербургского университета. 

Серия 13. Востоковедение. Африканистика. 2009. № 2. C. 77–86. 

3. Раджабова Н. Г. Структурно-семантический анализ благопожеланий и 

проклятий даргинского языка: дис. … канд. филол. наук. Махачкала, 

2012. 146 с. 

4. Зорина  Л.  Ю.  К  истории  изучения вологодских диалектных благопо-

желаний // Вестник  Череповецкого государственного университета. 

2012. Т. 2. № 39(2). С. 81–85. 

5. Песчанская Е. В. Способы выражения добрых пожеланий в традицион-

ных и нетрадиционных китайских орнаментах // Известия Алтайского 

государственного университета. 2013. № 2-1(78). С. 187–191. 

6. Михайлова Н. Д. Калмыцкие народные благопожелания: автореф. дис. 

… канд. филол. наук. Элиста, 2013. 25 с. 

7. Магомедсалихов  Х.  Г. Благопожелания  и  проклятия  аварцев:  социо-

коммуникативные функции, типология // Вестник Владикавказского 

научного центра. 2015. Т. 15. № 3. С. 27–35. 

8. Моради Митра. Речевой акт «Пожелание», его реализация в  ситуациях 

«Приветствия» и  «Прощания» в русском языке // Преподаватель ХХI 

век. 2017. № 1-2. С. 432–437. 

9. Фролкова Ю. А. Лингвокультурологическое описание лексико-семан-

тического поля «праздник» в русском языке в сопоставлении с испанским 

и английским языками: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2009. 21 с. 

10. Шатилова Л. М. Типологическое сопоставление имплицитных поже-

ланий «Успеха, удачи» (на материале немецкого и русского языков) // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 5. С. 

149–154. 

11. Бакирова Г.  А.  Вербализация  смыслов концепта «Счастье» в благо-

пожеланиях на татарском и  английском языках // Вестник Чувашского 

университета. 2010. № 4. C. 188–192. 

12. Халимбекова М. К. Гендерно-ориентированные благопожелания, обс-

луживающие речевой этикет (на материале лезгинского и английского 

языка) // Фундаментальные исследования. 2014. № 9-11. С. 2576–2579. 

13. Алиева  П. М.  Лингвокультурологические  параметры  «зложеланий»  

арабского  и  аварского  литературных языков // Вестник Дагестанского 

государственного университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2015. № 

3. С. 92–99. 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 1 
  

 

 

 

 

107 

14. Ярцева О. А. Средства реализации речевого акта «пожелание / поз-

дравление» (психолингвистическое исследование на материале русского, 

немецкого, испанского и итальянского языков) // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. 2015. № 4. С. 119–124. 

15. Шлапаков  О.  С.  Лингвостилистические  особенности  речевого акта  

«пожелание» в  английском,  французском, украинском и русском языках 

// Мовознавчий вісник. 2015. № 20. С. 172– 176. 

 

XÜLASƏ 

NƏRGİZ SEYİDOVA 

RUS VƏ FRANSIZ DİLLƏRİNDƏ RƏHMƏT ANLAYIŞININ 

LİNGVİSTİK İFADƏSİ 

Məqalədə rus və fransız dillərində rəhmət məzmunlu mətnlərin üslubi 

xüsusiyyətləri təhlil edilir. Tədqiqat göstərir ki, həm sadə, həm də mürəkkəb 

cümlələrdə istək, arzu anlayışını ifadə edən konstruksiyalarda işlənməsi, ayrı-

ayrı sözlərin sadalanması yolu ilə istək anlayışının formalaşması universal 

səciyyə daşıyır. Məqalədə istəyin ifadə olunmasında sinonimlərin işlənməsi və 

frazeologizmlərlərdən istifadə edilməsi leksik səviyyədə nəzərdən keçirilir. 

Fransız və rus dillərində rəhmət anlayışının fərqli cəhətlərinə gəldikdə isə, 

qeyd etmək lazımdır ki, fransız dilində bu anlayışının ifadə olunmasında danı-

şıq dili sözlərindən istifadə edilir. 

Açar sözlər: rəhmət, mətnlərin etnokulturolojı xüsusiyyətləri, təbrik va-

sitələri, rus-fransız kommunikasiyası 

 

SUMMARY 

NARGIZ SEYIDOVA 

LINGUISTIC POINT OF VIEW IN WISHFUL THINKING IN 

RUSSIAN AND FRENCH LANGUAGES 

This article deals with stylistic peculiarities of texts of wishes in French 

and Russian. The usage of wishes is universal in simple and as well as in 

complex sentences, in the usage of the verb “to wish” in schemes of building 

wishes, in forming of wishes by means of using special words. The usage of 

synonyms of wishes is observed on the lexical level. As to differentiative 

features in French and Russian wishful thinking expressions it’s necessary to 

note the absence of colloquial words in French wishful thinking expressions.  

Key words: wishful thinking, ethno-cultural features of texts, greeting 

cards, expressive means of language, Russian-French communication 
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AZƏRBAYCAN DİLİ QRAMMATİKASININ TƏDQİQİNDƏ 

BƏKİR ÇOBANZADƏ MƏRHƏLƏSİ 
 

Məqalədə Azərbaycan qrammatikasının tarixi mərhələlərindən bəhs 

edilir. Bu baxımdan, B.Çobanzadə mərhələsi ön plana çəkilir. B.Çobanzadənin 

dilimizlə bağlı araşdırmaları elmi-nəzəri təhlilə cəlb edilir, onun Azərbaycan 

dili tarixindəki bir sıra xidmətlərini göstərən əsərlərindən danışılır. Onun 

dilimiz üçün indi də aktual olan fikirləri diqqətə çatdırılır. 

Açar sözlər: qrammatika, morfologiya, şəkilçi, söz, arxaizm.  
 

Məlumdur ki, qrammatika söz, birləşmə və cümlələrin quruluş və dəyiş-

mə qaydaları ilə bağlı elm sahəsidir. Fikrin  aydın  ifadə  edilməsində sözlərin 

düzgün əlaqələndirilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır ki, bunlara aid qayda-

qanunlar qrammatika  ilə bağlıdır.  

“Qrammatika” sözü termin olaraq ilk dəfə eradan əvvəl V-IV yüzilliklər-

də yunan alimi Platon tərəfindən fəlsəfə və natiqlik sənəti sahələrində çalışan-

lar üçün “savad” anlamında işlənmişdir. Qrammatika meydana çıxdığı ilk 

zamanlarda təkcə hər hansı bir dilin qrammatikası mənasında deyil, həm də 

onun fonetika, etimologiya, dialektologiya kimi sahələri ifadə edən elm kimi 

işlədilir və dilçilik elminin sinonimi kimi başa düşülürdü. Həmin dövrlərdə 

tarix baxımından çox qədim dövrlərə dayansa da, qrammatika müstəqil elm 

sahəsi hesab edilməmişdir. Bu elmə dilçilik elminin müstəqil sahəsi kimi 

yanaşma İsgəndəriyyə dilçilik məktəbinin yaranması tarixi ilə bağlıdır. 

Qrammatika elminin əsası coğrafi baxımdan Yunanıstan və Hindistana aid 

edilsə də, bu haqda frakiyalı Dionisinin izahları daha geniş və əhatəlidir. Bu 

elmi yazarların təcrübi biliyi hesab edən Dionisi ana dilində danışmaq 

qaydalarını öyrətməyi qrammatikanın əsas vəzifəsi kimi qiymətləndirmişdir. 

Maraqlıdır ki, onun əsərlərində nitq hissələrindən, xüsusilə isim və feildən 

danışılır, söz və cümlənin tərifi verilir.  

Bütün elm sahələri kimi qrammatika həmişə indiki səviyyədə olmamış-

dır. Bir sıra fərqli cəhətlər həm qrammatikanın morfologiya, həm də sintaksis 

sahəsində özünü göstərmişdir. Məsələn, indi dünya dillərinin çoxunun morfo-

logiyasında nitq hissələri say baxımından əvvəlki zamanlarla müqayisədə xeyli 

dərəcədə inkişaf etmişdir. Halbuki Dionisi cəmi səkkiz nitq hissəsindən 

(ad (isim), fel, sifət, artikl, əvəzlik, qoşma, zərf və bağlayıсıdan) bəhs etmişdir. 

Həmin elmi anlayışlarla müqayisədə Azərbaycan dilinin qrammatikası bugün-

kü inkişafı ilə diqqəti cəlb edir.  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 18.02.2019, qəbul edilib: 03.03.2019 
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Azərbaycan dili qrammatikasının elmi-nəzəri əsasları XIX yüzillikdə 

Mirzə Kazım bəyin adı ilə bağlı olsa da, bu sahədə bir sıra alimlərin özünə-

məxsus xidməti vardır. Bu mənada, professor Bəkir Çobanzadənin fəaliyyəti 

diqqətəlayiqdir. O, “Türk qrameri” əsərində “Azəri ləhcəsi” termini ilə bizim 

dilimizin qrammatikasından bəhs etmişdir. Əsər “Başlanğıc”, “Azəri ləh-

cəsinin mənşəyi”, “Azəri ləhcəsinin xüsusiyyətləri” və “Nəticə” hissələrindən 

ibarətdir. Və bunu da qeyd etmək lazımdır ki, alimin araşdırmalarında da 

qrammatikanın tədqiqi dilçiliyin bir çox sahələrini əhatə edir. 

“Türk qrameri” əsərinin “Başlanğıc” hissəsindən məlum olur ki, alimin 

yaşayıb-yaratdığı zamana qədər həm türk (Osmanlı), həm də Azəri (Azərbay-

can) dilinin morfologiyasına aid yazılmış kitabların heç birində fonetikadan 

bəhs edilməmişdir. B.Çobanzadə ilk dəfə olaraq sözügedən əsərdə “sevtiyyat” 

(fonetika bəhsindən danışmışdır).  

“Türk qrameri” əsərinin “Azəri ləhcəsinin mənşəyi” hissəsi tarixi məlu-

matlar baxımından zənginliyi ilə diqqəti çəkir. Burada bir çox türk dilli abidə-

lərdən (Orxon kitabələri, “Kutadqu-Bilig”) danışılır və təəssüflə qeyd edilir ki: 

“Orxon kitabələrində “otuz tatar”, “toquz oğuz”, “turgəş”, “kırğız”, “uyğur” 

kimi bir çox özlərini tuqyulardan ayrı tutan türk xalqlarına rast gəlirik ki, 

bunların Orxon kitabələri vasitəsilə bildiyimiz türkcədən ayrı bir dil, daha 

doğrusu, ayrı bir ləhcə ilə söyləşdikləri şübhə qaldıramayacaq qədər açıq və 

davasız isə də, təəssüf ki, XI əsrə qədər bu şivələrin lisani xüsusiyyətlərini 

konkret surətdə bizə bildirəcək nümunələr yoxdur” (1, 97).  

Bu əsərin “Azəri ləhcəsinin xüsusiyyətləri” adlı hissəsində V.Radlov, 

M.Kazım bəy və Karl Foyun qrammatika ilə bağlı fikirlərini təhlil edərək 

göstərir ki, indiyə qədər (yəni B.Çobanzadəyə qədər) heç kəs Azəri ləhcəsinin 

(yəni Azərbaycan dilinin) tam xarakterini təyin edə bilməyiblər.  

B.Çobanzadə fonetik xüsusiyyətlər baxımından Azəri ləhcəsini (Azər-

baycan dilini) Anadolu ləhcəsi ilə qarşılaşdırır və bu dillərin ümumi xüsu-

siyyətlərini qeyd edir. Burada o, iki fakta əsaslanır ki, bunlar aşağıdakılardır: 

1. Hər iki dildə ərəb, xüsusilə də fars dilindən alınmaların kəmiyyət ortaqlığı. 

2. Hər iki dildə saitlərin ahənginin güclü və ümumi olması.  

B.Çobanzadə dilimizdə dodaq saitlərinin ahəngini xüsusi olaraq qeyd 

etmişdir. O, aşağıdakıları dilimizin əsas xüsusiyyətləri kimi qeyd etmişdir: 

1. Anadolu ləhcəsindən fərqli olaraq k səsinin x və g səslərinə çevrilməsi. 

Burada B.Çobanzadə k dedikdə q samitini nəzərdə tutmuşdur. Məlumdur ki, 

türk dilində sonu k ilə tələffüz edilən sözlər bizim dilimizdə q ilə deyilir. 

Məsələn, ayak-ayaq. Hətta bir sıra sözlər vardır ki, onlar bizim dilimizdə x 

hərfi ilə bitsə də, türk dilində k΄ samiti ilə yazılır və deyilir. Tədqiqatçı 

burada axşam (ak΄şam), uşaq (x) (uşak΄) kimi sözləri nəzərdə tutmuşdur. 

2. Anadolu ləhcəsindən fərqli olaraq bizim dilimizdə bəzi sözlərdə, əsasən də, 

saylarda eynicinsli qoşa samitlərin işlənməsi. Məsələn, yeddi, səkkiz, doq-

quz və s. Məlumdur ki, türk dilində belə sözlər həmin samitlərdən biri ilə 

işlənir. 

3. Sözlərdəki metateza (yerdəyişmə) fonetik hadisəsi. “Azəri şivəsində, xüsu-

sən danışıq dilinin mühüm xüsusiyyətlərindən birisi də ikinci hecada bulu-

nan r və s səslərinin birinci hecaya və birinci hecada bulunanın ikinci heca-
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ya keçməsidir” (2, 98). Bu baxımdan, B.Çobanzadə irəli-iləri, kirpik-kiprik, 

əskik-əksik kimi sözləri göstərir. 

4. Assimilyasiya (səs uyuşması) və dissimilyasiya (səs fərqlənməsi) fonetik 

hadisələrinin də dilimizdə müəyyən bir xüsusiyyət yaratması. Məsələn, isti-

issi, aldat-allat və s.  

5. Anadolu ləhcəsindəki “kibi” sözünün bizim dilimizdə “kimi” formasında 

işlənməsi. 

6. -inci4 şəkilçisinin -imci4 kimi işlənməsi. Məsələn, birinci əvəzinə birimci, 

əvvəlinci yerinə əvvəlimci və s. 

7. Türk dilindəki -cı4 şəkilçisinin -çı4 formasında işlənməsi. “... Ümumiyyətlə, 

saitlərdən sonra–ci şəklində olan fel şəkilçinin Azəri ləhcəsində -çi şəklində 

olduğunu da göstərəlim; məsələn, yazıcı-yazıçı...” (1, 99). 

8. Anadolu ləhcəsində felin qeyri-qəti gələcək zamanının inkarında r-z əvə-

zlənməsi bütün şəxslərə aid olduğu halda bizim dilimizdə bu əvəzlənmənin 

birinci şəxsin təkində və cəmində özünü göstərməməsi və şəkilçidəki r 

samitinin yerinə n samitinin işlənməsi. Məsələn, qoymaram-qoymanam. 

B.Çobanzadə bəzi türk ləhcələrində bu şəkilçinin tamamilə düşdüyünü də 

qeyd edir. Məsələn, getmərəm əvəzinə getməm. 

Qeyd edilənlərdən başqa, “Türk qrameri” əsərində B.Çobanzadə arxaizm 

məsələlərinə də nəzər salmış və xüsusi olaraq vurğulamışdır ki: “Azəri ləhcəsi, 

bu cəhətdən, indiyə qədər gərəgi kimi tədqiq edilmiş olmamaqla bərabər, əli-

mizdə olan lisani materiala istinad edərək, yenə də bəzi nöqtələri qeyd edə bi-

ləriz” (1, 100). O, köhnəlmə xüsusiyyətlərindən biri kimi, bizim dilimizdə 

Anadolu ləhcəsinə qarşı olan bən əvəzinə mən, bin yerinə min işlənməsi faktla-

rını göstərir. Bu məsələdə alim oğuz, qıpçaq və qaşqar ləhcələrini müqayisə 

edirək bir sual qarşısında dayanır: “əcəba, benmi daha əsgi, mən şəklimi?” (1, 

100). B.Çobanzadə bu sualın cavabını əsaslandırmaq üçün mənsubiyyət şəkil-

çili isimlərə və şəxs şəkilçili feillərə müraciət edir: gəldim, alıram, yoldaşım, 

atam. O, orxon kitabələri, “Timur Kutluq” və daha sonrakı zamanlara aid tarixi 

əsərlərə müraciət edir və göstərir ki, həmin qaynaqlarda “didimiz=didik, 

aldımız=aldık kimi şəkillərə rast gəlirik”. Belə müqayisələrlə kifayətlənməyən  

B.Çobanzadə başqa türk mənşəli dilərə də nəzər salır: “Bundan başqa, türk-

tatar ləhcələrinin böyük əksəriyyətində “men” və ya “min” şəklini tapırız” (1, 

101). Buna baxmayaraq o, mən şəklini daha qədim hesab etmir və bu məsələni 

əsaslandıraraq onunla izah edir ki, m-b qarşılığı heç bir qaydaya alınmayıb və 

yanaşı yaşayan Altay və Sibir türk-tatar qəbilələrinin birinin dilində “b” ilə 

başlanan söz və ya şəkilçi, digərinin dilində “m” ilə başlanır. B.Çobanzadə 

fikrini daha dəqiq şəkildə əsaslandırmaq üçün yazır: “... Ümumiyyətlə, sevti və 

şəkli cəhətdən daha əski xüsusiyyətləri əks etdirdigi şübhəsiz olan “çuvaş” 

ləhcəsinhdə “mən” yerinə “epe, ep” sözünü görürüz ki, bunun “ben” ilə daha 

ziyadə yaxın olduğu meydandadır” (1, 101). B.Çobanzadə bu məsələ ilə bağlı 

üçüncü fakt olaraq türk-tatar şivələrində rus dilindəki mı (biz) əvəzliyinin biz 

kimi tələffüz edilməsini və çuvaş ləhcəsində “eper, epir”, yakut ləhcəsində 

“bisigi”, “bisi” və buna yaxın “b” ilə başlanan sözlərə də təsadüf olunduğunu 

göstərir. O, bir daha  “mən” variantının daha qədim olduğunun mümkünsüzlü-
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yünü qeyd edərək həmin mövzu ilə bağlı fikirlərini yekunlaşdıraraq diqqəti 

aşağıdakı məsələyə çəkir: “... Daha çox Şimal ləhcələrinin xüsusiyyəti olan 

“mən” sözünün gərək Azərbaycan və gərəksə türkmən şivələrində Şimaldan 

gəlmiş ünsür olduğuna şübhə yoxdur. Çünki bu şivələrdə muz, moyun, murun, 

moynuz, muynuz... kimi sözlərə rast gəliriz” (1, 101). 

B.Çobanzadə dilçilik elminin hansı sahəsindən bəhs edirsə-etsin, mövzu-

lara diqqət və məsuliyyətlə yanaşmış və irəli sürdüyü elmi-nəzəri fikirləri fak-

tik materiallarla əsaslandırmışdır. Yuxarıdakı b-m paralelliyi haqqında da də-

rindən araşdırma aparmış və dediklərini bir daha yekunlaşdıraraq göstərmişdir: 

“Söylədiklərimizə bunu da əlavə etmək lazımdır ki, varım, gedim, atam kimi 

sözlərin nəhayətindəki “m” səsi “mən” sözünün başındakı “m” ola bildiyi ki-

mi, eyni zamanda sonundakı “n” səsindən çevrilmiş də ola bilir. Çünki bir çok 

yerlərdə “gedəyim” yerinə “gedəyin”, “alayım” yerinə “alayın”... şəkillərini 

görürüz” (1, 101). 

B.Çobanzadə “Türk qrameri” əsərində Azərbaycan dili ilə bağlı araşdır-

malarının nəticəsi olaraq bu dilin oğuz və qıpçaq şivələrindən ayrıldığını və 

dövrümüzə qədər onların əsas xüsusiyyətlərini saxladığını, cənubi-qərbi və cə-

nub qrupu adı ilə məlum olan türk şivə qrupuna aidliyini qeyd edir. Əsərdə 

aşağıdakı maraqlı və aktual fikirlər diqqəti cəlb edir: “Bu ləhcə haqqındakı 

tədqiqat irəlilərdə, bu gün də Azər ləhcəsində bir çox şimal şivələri xüsusiyyət-

lərinin və XI əsrdən əvvəl türk-tatar şivələrində rast gəldiyimiz bəzi xüsusiy-

yətlərin iqtibas və arxaizm halında Azəri şivəsində yaşayıb gəldiyi görüləcək-

dir” (1, 102). 

B.Çobanzadə Azərbaycan dilini Cənub qrupuna yerləşdirən Vilhelm Ra-

dolfun dilimiz haqqında səthi xarakteristika verdiyini, və XX yüzilə qədər dil-

çilik materiallarının çoxalmadığının və ya çox işlənmədiyini qeyd edərək daha 

mükəmməl nəzəriyyə və nəticələrə gəlməyin çətinliyini göstərir. O, professor 

Samoyloviçin dilimizi coğrafi baxımdan “cənubi-qərbi, “lisani cəhətdən “ol”, 

qovmi nöqteyi-nəzərdən “türkmən” qrupu” adlandırmasını qəbul etmir: “Çünki 

türkmənlərə biz daha ziyadə həm yazılı, həm də şifahi ədəbiyyatda “ol” şəkili-

ni deyil, “bol” şəkilini görürüz. Ona görə türkmən şivəsində olmayan və ya 

çox zəif bir surətdə kiçik rayonlarda özünü göstərən xüsusiyyəti və cənub qru-

pu üçün əsas olaraq alıb, bunun adı ilə də həmin qrupu adlandırmaq, daha pisi 

türkmən qrupu adını vermək, bizcə, bir o qədər müvafiq sayılmaz” (1, 103). 

B.Çobanzadə bu məsələdə Samoyloviçin özünün də “ol-bol” xüsusiyyətinin 

anlaşılmazlığa gətirib çıxardığını etiraf etməsini qeydə alır və dilimizin oğuz-

qıpçaq qrupunun bir budağı olmasını göstərərək onun “türkməncədən az, ana-

dolucadan ziyadə Şimal və Şərq qruplarının təsiri altında” olmasını göstərir.  

Beləliklə, professor B.Çobanzadə Azərbaycan qrammatikasının tədqiqin-

də dilimizin bir sıra problemlərini qələmə almış və bu haqda tutarlı fikirlər 

söyləmişdir ki, onlar indi də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Ümumiyyətlə, dili-

mizin hərtərəfli şəkildə araşdırılmasında B.Çobanzadə mərhələsi xüsusi rol 

oynamışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

АЛИ АЛИЕВ 

ЭПОХА БАКИРА ЧОБАНЗАДЕ В ИССЛЕДОВАНИИ 

ГРАММАТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯАЗЫК 

          В статье рассматриваются исторические этапы азербайджанской 

грамматики. С этой точки зрения этапы Б.Чобанзаде выдвигаются на 

первый план. Исследования Б. Чобанзаде, связанные с нашим языком, 

привлекаются к научно-теоретическому анализу, а в некоторых работах 

рассматривается тема истории азербайджанского языка. Его фактические 

взгляды находятся в центре внимания. 

Ключевые слова: грамматика, морфология, аффикс, слово, архаиз-

мы. 
 

SUMMARY 

ALI ALIYEV 

THE STAGE OF BAKHIR CHOBANZADEH IN THE RESEARCH OF 

AZERBAIJANI GRAMMAR 

         In the article the historical stages of Azerbaijani grammar are dealt with. 

From this point of view B.Chobanzades’s stages are drawn ahead. The 

researches of B.Chobanzade, related to our language are attracted to scientific 

and theoretical analysis and some works are dealt with the theme that history 

of Azerbaijani language. His actual views are on the attention. 

Key words: grammar, morphology, affix, word, archaisms. 
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“MAARİFÇİLİK HƏRƏKATININ İNKİŞAFINDA CƏLİL 

MƏMMƏDQULUZADƏNİN XİDMƏTLƏRİ” 

 

“Maarifçilik hərəkatının inkişafında C Məmmədquluzadənin xidmətləri”  

mövzusunda yazılmış elmi məqalədə maarifçilik hərəkatının formalaşmasında  

C.Məmmədquluzadənin fəaliyyətindən sönbət açilmlşdır. Azərbaycan xalq ma-

arifinin və maarifçilik hərəkatının mühüm səhifələrini təşkil edən və Mirzə  Cə-

lilin “Milli intibah dövrü” adlandırdığı XX əsrin əvvəllərində  yazıb-yaradan 

sənətkarların da dil,  maarif və  məktəb  məsələlərinə çox böyük əhəmiyyət ver-

məsindən bəhs olunmuşdur. Vahid ana dili, xalq üçün ümumi bir dil, ədəbi dil 

problemi milli məsələlərdən birincisi olduğundan bütün yazarlar bu məsələ-

lərə hər zaman diqqət yetirmişlər. Azərbaycan, azərbaycançılıq və maarifçilik 

məsələlərini  Mirzə Cəlil qədər açıq, aydın, kəskin şəkildə qoyan başqa bir 

ədib tapmaq çətindir. Məqalədə bütün bu məsələlər öz əksini tapmışdır. 

Açar sözlər: maarif, mədəniyyət, azərbaycançılıq, məktəb, Mirzə Cəlil, 

sənətkar, ana dili, millilik,ədəbiyyat və s. 

 

          “Azərbaycan ədəbiyyatımızda qədim dövr humanizminin mahiyyət və 

xarakterini öyrənmək üçün Nizami poeziyası, orta əsrlər şeiri və məhəbbət 

lirikasının ictimai və intim keyfiyyətlərini bilmək üçün Füzuli yaradıcılığı, XX 

əsr romantizminin mürəkkəb xüsusiyyətlərini araşdırmaq üçün  Hüseyn Cavid 

dramaturgiyası nə qədər zəngin, əlvan material verirsə, yeni ədəbiyyatın ən 

qüdrətli məktəbi olan realizm üslubunun şəkil və məzmun xüsusiyyətlərini 

dürüst müəyyən etmək üçün də Mirzə Cəlilin əsərləri əvəzsiz və tükənməz 

mənbədir”(1,77). XX əsr ədəbiyyatı tarixində milli məsələləri real baxımdan 

əks etdirməkdə Mirzə Cəlil kimi ikinci bir sənətkar tapmaq olduqca çətindir. 

O, yazdığı bütün əsərlərində dövrünün eyiblərini açıb göstərməkdə mahir bir 

sənətkar idi. Cəlil Məmmədquluzadə yaşadığı dövr ərzində qələmini bir çox 

mövzularda sınamışdır. Yazdığı əsərlərdə, məqalələrdə, felyetonlarda hər za-

man çalışmışdır ki, çatışmazlıqları göstərsin, buna da nail olmuşdur. Ədib uzun 

yaradıcılığı dövrü müxtəlif təzyiqlərə məruz qalsa da məqsədindən, amalından 

əsla dönməmişdir. Mirzə Cəlilin ədəbi-ictimai fəaliyyəti o qədər geniş, o qədər 

zəngin və əhatəlidir ki, hələ onun sağlığında belə öz təsirini bütün Yaxın Şərq-

də göstərmişdir. Müsəlman Şərqində, daha doğrusu, Azərbaycan dili anlaşılan 

elə bir ölkə yoxdur ki, orada Cəlil Məmmədquluzadəni bu və ya başqa dərəcə- 

də tanımasınlar C.Məmmədquluzadənin ideya-mənəvi təkamülünə aşağıdakı 
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istiqamətlər təsir göstərmişdir: oxuduğu seminariya, maarifçi-pedaqoji mühit 

və ədəbi- mədəni mühit. Azərbaycan maarifçilik hərəkatının inkişafında Cəlil 

Məmmədquluzadə çox böyük rol oynamışdır. O, ictimai-ədəbi fikir meydanına 

ilk növbədə maarifçi kimi qədəm qoymuşdur. XIX əsrin səksəninci illərində 

maarifçilik onun üçün müəllimliklə başlamışdır. Mirzə Cəlilin Baş Noraşendə  

müəllimlik fəaliyyəti onun bədii yaradıcılığının başlanğıc dövrü oldu. Böyük 

ədib özünün ilk əsəri olan “Çay dəsgahı” alleqorik dramını 1889-cu ildə Baş 

Noraşendə tamamlamışdır. Sonralar isə bir-birinin ardınca yazdığı “Kişmiş 

oyunu” və “Ölülər” əsərlərində baş verən hadisələrlə səsləşən əhvalatları da 

burada müəllimlik etdiyi illərdə eşitmişdir.  

        Cəlil Məmmədquluzadənin maarifçilik hərəkatı dövründəki fəaliyyətinin 

ikinci mərhələsi 1890-1903-cü illəri əhatə edir. Demək olar ki, doxsanıncı il-

lərdə Naxçıvan ictimai-ədəbi mühitində maarifçilik hərəkatının inkişafı ilə 

bağlı nə varsa, hamısı C.Məmmədquluzadənin adı ilə bağlıdır. Təhsil aldığı 

mühit Cəlil Məmmədquluzadənin ideya-mənəvi təkamülünə ciddi təsir göstər-

mişdir. Mollaxana təhsili onun ərəb-fars dillərini öyrənməsinə, Şərq ədəbiyyatı 

nümunələri ilə ilkin tanışlığına, mütaliə vərdişlərinə yiyələnməsinə şərait 

yaratmışdır. Naxçıvan şəhər məktəbinin mədəni-pedaqoji mühiti eyni zamanda 

milli xarakteri formalaşdıran və gələcək həyat yolunu müəyyənləşdirən ilkin 

nümunələrə çevrilmişdir. 

XX əsrin əvvəllərində mətbuatla yanaşı, məktəb, maarif ocaqlarının sayı 

da artmağa başlamışdır. Köhnə molla məktəblərində, mədrəsələrdə sürətlə isla-

hat başlanmışdır. Şəriət, din dərsləri ilə yanaşı, dünyəvi, dəqiq elmlər də təlim 

olunurdu. Üsuli-cədid deyilən yeni Avropa sistemli məktəblər açılırdı. 

Maarifçilik hərəkatının formalaşması Azərbaycanın digər yerlərində ol-

duğu kimi, Naxçıvanda da milli  maarifçi ziyalıların yeni nəslini yetişdirmiş-

dir. Naxçıvan ictimai-ədəbi mühitində Cəlil Məmmədquluzadə, Eynəli bəy 

Sultanov, Məhəmməd Tağı Sidqi və başqaları yeni maarifpərvər qüvvə kimi 

meydana çıxmışlar. Məktəb və teatr hərəkatından başqa regionda milli ədəbiy-

yatın tərəqqi tapması da bu nəslin istedadlı nümayəndələrinin adı ilə bağlı idi. 

Bu maarifçilərin bədii yaradıcılıq aləminə qədəm qoymaları təkcə Naxçıvan 

mühitinin deyil, bütünlüklə Azərbaycanda gedən maarifçi ədəbi proseslərin 

məntiqi yekunu və nailiyyəti idi. Milli ədəbiyyatımızdakı sənətkarları birləşdi-

rən əsas cəhət olan millilik, ziyalılıq və vətəndaşlıq Mirzə Cəlilin şəxsiyyətin-

də və yaradıcılığında özünün ən yüksək zirvəsinə çatmışdır. C.Məmmədqulu-

zadə üçün məktəb milli maarifçiliyin özəyini, müəllimlik isə əsas hərəkətverici 

qüvvəsini təşkil edirdi. Ümumiyyətlə, Cəlil Məmmədquluzadə doğulduğu 

Naxçıvan üçün misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Bunlardan biri də maarifin ay-

rılmaz hissəsi olan teatrdır. Elə maarifçiliyin də əsas silahı, hərəkətverici 

qüvvəsi, təsir vasitəsi teatrdır. Bu onunla bağlıdır ki, milli-ictimai ədəbi fikirdə 

teatr bir növ məktəb kimi qiymətləndirilmişdir. Teatr böyüklər üçün bir növ 

məktəbdir. Necə ki, uşaqlar məktəbdə gözəl təhsil alırlar, böyüklər də teatrdan 

gözəl sifətlər, gözəl fikirlər alırlar. Bu mənada Cəlil Məmmədquluzadə Naxçı-

van teatrının ilk yaradıcılarındandır. O, tamaşalarda təşkilatçı, rejissor və ak-

tyor kimi iştirak etmişdir. XIX əsrin 80-90-cı illərində Naxçıvanda yerli 
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həvəskarlar tərəfindən tamaşaya qoyulmuş əsərlərin demək olar ki, hamısında 

C.Məmmədquluzadə müəyyən rolları ifa etmişdir. Naxçıvan teatrı ayrı-ayrı 

peşələrdə çalışan cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini özündə cəmləşdirən mühüm 

mədəni mərkəz idi. Buna görə də C.Məmmədquluzadə teatr hərəkatına başçılıq 

etməklə bütün maarifçi qüvvələrə rəhbərlik missiyasını yerinə yetirmişdir. 

C.Məmmədquluzadənin maarifçi müasirlərinin demək olar ki, hamısı teatr 

hərəkatında iştirak etmişdir.  

Ümumiyyətlə, elmi ədəbiyyatlarda bütövlükdə “XIX əsr Azərbaycan 

maarifçilik və maarifçi realizm əsri” kimi dəyərləndirilir. Əsrin birinci yarısı 

maarifçi ideyaların yaranması və genişlənməsi dövrü kimi xarakterizə olunur. 

Əslində bu hadisələr ictimai mühitin bütün sahələrində yeniləşmə meyllərini 

formalaşdırmışdır. Yəni, ilk məktəblər meydana gəlmiş, müəllimlərin birinci 

dəstəsi yetişmişdir. Naxçıvan ədəbi mühiti də XIX əsrin 80-90-cı illərində 

müstəqil bir mədəni mərkəz səviyyəsində yaranıb inkişaf etmişdir.  

Mirzə Cəlilin maarifçilik xidmətlərindən biri də Türk dünyası üçün 

əhəmiyyətli jurnal olan “Molla Nəsrəddin”in işıq üzü görməsi idi. Qısa bir 

müddətdə “Molla Nəsrəddin” ədəbi cəbhəsi formalaşdı. Cəlil Məmmədquluza-

dənin səyi və təşkilatçılığı ilə jurnalın ətrafında Azərbaycan ədəbiyyatının 

“Molla Nəsrəddin” məktəbi kimi şöhrətlənmiş bütöv bir nəsli toplaşdı. Bu 

jurnalın nəşri Azərbaycan ədəbiyyatında ictimai-siyasi fikrin formalaşmasında 

təkrarolunmaz əhəmiyyətə malikdir. Jurnalın Tiflisdə nəşr olunması Tiflisdəki 

Azərbaycan mühitini daha da qüvvətləndirdi. Böyük ədib “Molla Nəsrəddin” 

jurnalında da uşaqların ev, məktəb tərbiyəsi məsələlərinə böyük yer verirdi.  

Həm də bu jurnalın əsas və daimi  mövzularından biri də ana dilinin varlığı, 

təmizliyi uğrunda mübarizə idi. “İlk nömrəsindən, hətta “Sizi deyib gəlmişəm” 

adı ilə məşhur olan proqram məqaləsindən başlayaraq, jurnal Azərbaycan 

dilini yad təsirlərə uğratmaq  istəyənlərə qarşı çıxırdı. Dolaşıq yazılara, ərəb-

fars təsirinə, azərbaycanlıların çətin mənimsədiyi ərəb əlifbasına qarşı sadə dil 

və yazını qoyurdu. C.Məmmədquluzadə jurnalda bu mühüm mövzuya onlarla 

felyeton, şeir həsr etmişdir.   

“Molla Nəsrəddin” jurnalı və onun əməkdaşları əcnəbi dillərin öyrənil-

məsi əleyhinə deyildilər. Onlar əcnəbi təsirinə məruz qalıb, ana dilinə etinasız-

lıq edənlərə, onu bəyənməyən, yad kəlmələri yerli-yersiz işlətməklə dili eybə-

cərləşdirənlərə zidd idilər” (1, 38).  Eyni zamanda Azərbaycan dili və mədə-

niyyətinə həqarətlə baxanları tənqid edirdi. XX əsr ədəbiyyatımız tarixində 

Azərbaycan,  azərbaycançılıq və maarifçilik məsələlərini Mirzə Cəlil qədər 

açıq, aydın, kəskin şəkildə qoyan başqa bir ədib tapmaq çətindir. Azərbaycan 

kəndlərində müəllimlik edən ədib, rəsmi sənədlərlə həyat arasındakı, xəyal ilə 

həqiqət arasındakı dərin uçurumu görür və bütün bunları öz əsərlərində təsvir 

etməyə çalışırdı. Ədib həmişə həqiqi elmi, maarifi müdafiə və təbliğ edirdi. 

Avam adamla oxumuşlar arasındakı ziddiyyət “Anamın kitabı”nda daha 

çox diqqəti cəlb edir. Burada Cəlil Məmmədquluzadə o zamankı Azərbaycan 

ziyalılarının daxili ziddiyyətlərini, sinfi təbəqələşməsini göstərmişdir. Əsərdə 

ana vətənin mənəvi həyatını əsas mövzu seçən, ictimai qüvvələrin tənasübünü 

verən ədib əcnəbi təsirləri və bunlardan hər birinin mahiyətini, iç üzünü məha-
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rətlə göstərmişdir. Demək olar ki, ədibin bütün əsərlərində millilik, mədəniy-

yət, maarif, ana dili azərbaycançılıq məsələləri ön plana çəkilmişdir. 

Ümumiyyətlə, C.Məmmədquluzadənin pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan 

xalq maarifinin və maarifçilik hərəkatının mühüm səhifələrini təşkil edir. Mir-

zə Cəlilin “Milli intibah dövrü” adlandırdığı XX əsrin əvvəllərində ədəbiyyat-

dakı başlanğıc Naxçıvanda ədəbi inkişafın sürətlənməsinə səbəb oldu. Elm, 

mədəniyyət, ədəbiyyat məqsədyönlü və ahəngdar inkişaf etməyə başladı. 

Mənalı həyatını doğma xalqının azadlığı və səadəti yolunda mübarizəyə həsr 

edən, ədəbiyyat, mədəniyyət xəzinəmizi əvəzsiz incilərlə zənginləşdirən böyük 

ədibimizin ölməz əsərləri bu gün də öz aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir. Əsl 

sənət xalqın həyat və məişətini, dilini, istək və arzularını kamil ifadə edə bilən 

sənətdir. Bu mənada Cəlil Məmmədquluzadənin fəaliyyəti danılmazdır.                
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РЕЗЮМЕ 

 АЙСЕН ГУРБАНОВА   

ЗАСЛУГИ ДЖАЛИЛА МАМЕДКУЛУЗАДЕ В РАЗВИТИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В научной статье, написанной на тему «Заслуги Дж. Мамедкулузаде 

в развитии образовательного движения» говорится о педагогической дея-

тельности Дж. Мамедкулузаде в формировании образовательного движе-

ния. В статье упоминается о деятельности литераторов в начале ХХ века, 

которую Мирза Джалиль называл «этапом национального возрождения», 

о большом значении, которое было дано в тот период  языку, школе и об-

разованию. Было уделено особое внимание со стороны всех писателей 

идее необходимости единого родного языка, единого языка для народа и 

единого литературного языка. Трудно найти второго такого литератора, 

который бы так резко ставил вопросы азербайджанства и образователь-

ности, как Мирза Джалил. В статье нашли свое отражение все эти вопро-

сы.    

Ключевые слова: образование, культура, школа, литератор, мас-

тер, родной язык, национализм, литература, азербайджанство 
 

SUMMARY 

AYSEN GURBANOVA 

“THE SERVICE OF J.MAMMADGULUZADƏ IN THE 

DEVELOPMENT EDUCATIONAL ACTIVITIES MOVEMENT” 

In a scientific article written on the theme "The merits of J. Mammadguluza-

deh in the development of the educational movement" refers to the educational 
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activities of J. Mamedkuluzade in the formation of the educational movement. 

The article mentions the activities of writers in the early twentieth century, 

which Mirza Jalil called the “stage of national revival”, the great importance 

given to language, school and education at that time. Special attention was 

paid by all writers to the idea of the need for a single native language, a 

common language for the people and a common literary language. It is 

difficult to find a second such writer who would so sharply raise the issues of 

Azerbaijanism and education as Mirza Jalil. The article reflected all these 

questions. 

Key words: education, culture, azerbaijanism, school, writer, craftsman, 

mother tongue, nationalism, literature and etc. 
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FRANSADA MAARİFÇİLİK DÖVRÜ, FRANSIZ 

MAARİFÇİLƏRİ 
 

Məqalədə XVIII əsrdə maarifçilik ideyalarını inkişaf etdirən fransız ma-

arifçi ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələri Volter,  Monteskyö, Russo və 

Didronun fəaliyyətindən bəhs olunur.  

Maarifçilər insan cahilliyinin əsas səbəbini mövhumat, savadsızliq, elm-

sizlik,  mədəniyyətsizlikdə görür, onun çarəsinin isə maarif, təhsil, elm, və fikir 

azadlığında olduğunu deyirdilər. Maarifçilər inanırdılar ki, insanların  ma-

arifləndirilməsi, əqlin inkişafı, cəmiyyətin həyatının bütün sahələrinin inki-

şafına əhəmiyyətli təsir göstərir. Məqalədə həmçinin, Avropa maarifçilik 

ideyalarını inkişaf etdirən fransız maarifçiləri-Volter, Monteskyö, Russo və 

Didro kimi ensiklopedist yazıçı-filosofların baxışları təhlil edilmiş, bu 

ideyaların cəmiyyətə və onun təbəqələrinə təsiri araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: cəmiyyət, din, savadsızlıq, fanatizm, mövhumat, maariflən-

dirmə, tərbiyə, söz azadlığı, ensiklopediya 
 

 XVIII əsrin əvvəllərində Avropa ölkələrində elm və sivilizasiya sürətlə 

inkişaf etməyə başladı. Fransada və İngiltərədə baş verən burjua inqilabları 

cəmiyyətdə yeni düşüncə tərzi, mentalitet formalaşdırırdı. Artıq  cəmiyyətdə 

bərabərlik adlanan yeni dünya quruculuğu prinsipləri yaranırdı. Bu prinsipləri 

yerinə yetirmək üçün isə dini fanatizmə son qoymaq, insanlara Tanrı 

qarşısında, həmçinin dövlət qanunları qarşısında bərabərlik, dünyanı dərk 

etməyin yeganə yolunun azad idrak olduğunu aşılamaq lazım idi. Beləliklə 

Avropada insanların təfəkkür tərzində, dini inanclarında və mədəni həyatında 

dönuş yaradan yeni bir mərhələ başladı. 

XVII əsrdə İngiltərədə yaranan bu elmi inqilab daha sonra Almaniya, 

Fransa və Rusiyaya yayılsa da daha çox XVIII əsrdə Fransada çiçəklənməyə 

başladı. Elə buna görə də XVIII əsr Fransa tarixinə “Maarifləndirmə” əsri kimi 

daxil olmuşdur. Avropa tarixində və mədəniyyətinin inkişafında böyük rol 

oynayan maarifçilik dövrü həm də fəlsəfi fikirləri ilə də tarixdə iz qoydu. 

Maarifçilik dövrü XIV-XV əsrlərin individualizm və adət ənənələrə tən-

qidi münasibət aşılayan humanizm cərəyanının davamı sayılsa da bu cərəyan-

dan dini reformasiyalar və katolik kilsəsinin reaksiyaları ilə ayrılır. 

Hələ Renessans dövründən başlayaraq insanı onun yaradılma səbəbi və 

cəmiyyətdə tutmalı olduğu yer və vəzifələr düşündürsə də bu suallara cavabı 

ancaq maarifləndirmə dövründə tapa bildi. 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 01.02.2019, qəbul edilib: 20.02.2019 
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Maarifçilik ideyaları dinlə elm arasında ziddiyyətli mübarizə başlatdı. 

Artıq həyat fəlsəfəsində ağlı, idrakı, xoşbəxtliyi, optimizmi seçən insan, Tanrı 

qarşısında özünü güclü hiss edir, elm, texnika, mədəniyyət və dini tolerantlıq 

sayəsində həyatda və cəmiyyətdə öz xoşbəxtliyini  tapacağına inanırdı. 

Fransada 1715-ci ildə, XIV Lüdovikin vəfatından və XV Lüdovikin ha-

kimiyyətə gəlişindən sonra hakimiyyətin zəifliyindən, boşluğundan, ölkədə ya-

ranan ictimayi-siyasi problemlərdən istifadə edən ədəbi məclislər, jurnallar, in-

sanların gündəlik sıx toplandığı yerlərdə yeni yayılmış ideyaları müzakirə edir, 

bu haqda düşüncələrini paylaşırdılar. Ədəbiyyatla bağlı insanlar sarayı tərk 

edir, hər cür asılılıqdan uzaq, azad, müstəqil şəkildə yazmaq, dalğalanan yeni 

ideyalara qoşulmaq istəyirdilər. Bir sıra alim və filosoflar öz yaradıcılıqlarında 

fəlsəfi, sosialoji, siyasi məqamlara toxunur, mədəni və sosial inkişafın əsas yo-

lunu maarifin yayılmasında görürdülər. Maarifçilik dövründə bu ideyaları daşı-

yan bütöv bir nəsil mütəfəkkir alimlər yarandı ki, onları “Maarifçilər” adlan-

dirirdılar. Maarifçilər insan cahilliyinin əsas səbəbini mövhumat, savadsızliq, 

ədəbsizlik, mədəniyyətsizlikdə görür, onun çarəsinin isə maarif, təhsil, elm, 

fəlsəfə və fikir azadlığında olduğunu deyirdilər. Maarifçilər inanırdılar ki, 

insanların  maarifləndirilməsi, əqlin inkişafı cəmiyyətin həyatının bütün sahə-

lərinin inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərir. Maarifçilərin əsas prinsipləri aşağı-

dakılar idi : 

- insan əqlini və idrakını inkişaf etdirməklə həyatda təbii prinsiplərin, 

yəni təbii din və təbii hüquq prinsiplərinin mövcud olduğunu göstərmək 

- feodal qaydalarının ləğvi, sahibkarlığın sərbəstliyi  

- şəxsiyyət və cəmiyyətin kilsə və mütləqiyyət zülmündən azad edilməsi  

- insanları kor edən dini fanatizmə son qoymaq  

- ədalətsizlik və savadsızlığa qarşı mübarizə  

- söz və fikir azadlığı, sosial bərabərlik 

XVIII əsrdə maarifçilik ideyalarını inkişaf etdirən fransız maarifçi ədə-

biyyatı nümayəndələri Volter, Monteskyö, Russo, Didro və başqaları olmuş-

dur. 

 Bunları birləşdirən ümumi cəhətlər o dövr Fransasının siyasi və sosial 

məsələlərinə tənqidi münasibət bildirən rasionalizmin tam hökmranlığı idi1. 

(s.227,228,229) 

Maarifçi, publisist, dramaturq, filosof və tarixçi olan Fransua Mari Arua 

Volter maarifçilik hərəkatının əsas fiqurlarından olmuş və bu ideyaların yayıl-

masında  müasirlərinə daha çox təsir göstərmişdir. Volter deist idi. O, belə 

deyirdi: 

“Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer” tərcüməsi: “Əgər Allah ol-

masaydı, onu uydurmaq lazim gələrdi”2                  

Fəlsəfi əsər olan “Kandid” əsərində də qeyd etdiyi kimi, Volter Allaha 

inanır, lakin kilsənin, doqmaların rolunu inkar edir, dinin bir sistem və yaxud 

nəzəriyyə kimi öyrənilməsinə qarşı çıxırdı. O dində tolerantlıq və yaxud da tə-

biilik fikrini irəli sürür, Tanrıya inamın qəlbdən gəldiyinə inanırdı. 

Volter fikirlərini ifadə etmək üçün bir çox ədəbi janrlara müraciət etmiş-

dir. Onun faciə mövzusunda yazdığı “Edip” əsərində yazıçı Fransada dini fana-

tizmə , təhkimçiliyə, saray insanlarına qarşı mübarizə aparırdı.  

https://az.wikipedia.org/wiki/Volter
https://az.wikipedia.org/wiki/Montesky%C3%B6
https://az.wikipedia.org/wiki/Jan_Jak_Russo
https://az.wikipedia.org/wiki/Deni_Didro
https://az.wikipedia.org/wiki/Fransa
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Volter burjua ailəsində anadan olsa da sadə xalqı çox sevir, qayğısına 

qalır, onların söz azadlığı hüququna malik olmaq üçün çalışır və yumoristik 

şəkildə  bir sitatında deyirdi : “Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, 

mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire-tərcüməsi: 

Mən sizin dediklərinizlə razı deyiləm, amma bunu deyə bilməyiniz üçün ölənə 

qədər mübarizə aparacam 3  

Yazıçı “Fəlsəfi məktublarında” xalqın qurtuluşunun inqilabda deyil, 

maariflənmiş kral və ya monarxın hakimiyyətə gəlişində görürdü. O Fransanın 

dövət quruluşunu  kontitusiyalı monarxiya görmək istəyir, insanların  hər cür 

imtiyazlardan uzaq, bərabərlik içərisində yaşamağını arzu edirdi. 

Siyasi, sosial düşüncələri ilə maarifçilik hərəkatının əsas fiqurlarından 

biri də Şarl Lui de Monteskyödür. Monteskyö filosof, sosioloq, politoloq , ta-

rixçi və yazıçı olmuşdur. O, Avropa ölkələrinə səyahət edərkən ölkələrin haki-

miyyət quruluşlarını, idarəetmənin qanun və formalarını öyrənir, müşahidə 

edir, Fransada kral hakimiyyətinin özbaşınalığına son qoymaq üçün vasitələr 

axtarırdı. O insanların hüquq və bərabərliyini təmin etmək, özbaşınalığı aradan 

qaldırmaq üçün hakimiyyətin üç hissəyə-qanunverici, icraedici və məhkəmə 

hakimiyyətinə bölünməsini istəyirdi. Maarifçı feodal mütləqiyyət qanunlarını 

rədd edir, qanunverici hakimiyyətin xalqa məxsus olmasını istəyir, monarxiya 

quruluşunda isə xalqa, aristokratlara yer verilməsə bu quruluşun da sonunda 

despotizm olduğunu bəyan edirdi. Yazıçı “L`esprit des lois” “Qanunların ruhu 

haqqında” əsərində yazırdı: « le despotisme repose sur la crainte, la monarchie 

sur l'honneur, et la République sur la vertu. tərcüməsi: Despotizm qorxunun, 

monarxiya şərəfin, Respublika isə ləyaqətin üzərində qurulub.4 ( 47, 48)  

Monteskyö ictimai əxlaqın qorunmasında dinin böyük rolu olduğunu eti-

raf etsə də kilsəni kəskin tənqid edir və onun insanları düzgün maarifləndirmə-

diyini, ancaq dini fanatizm yaratdığını söyləyirdi. 

Avropa səyahətindən öncə yazdığı “Les Letttes persans” “əsərini isə 

Monteskyö təsadüfi “Fars məktubları” adlandırmamışdır. Çünki bu dövrdə 

Şərq artıq inanılmaz dərəcədə maraq doğurur, öyrənilməyə başlanılırdı. Mək-

tub formasında olan bu əsər iki iranlının Uzbe və Rikanın Avropaya, xüsusilə 

də  Fransaya səyahəti və səyahət zamanı gördüklərini öz ölkəsinə məktub vasi-

təsilə çatdırmasından və eyni zamanda İranda cərəyan edən hadisələri isə öz 

dostlarından məktub formasında almasından bəhs edir. Fransada baş verən si-

yasi, sosial, iqtisadi, dini problemləri iki səyahətçinin dili ilə tənqid edən yazıçı 

əsəri kəskin satira janrında yazmışdır.5 (s.86,87) 

Filosof, yazıçı və musiqiçi olan Jan Jak Russo isə maarifçilər arasında öz 

müasir fikirləri ilə seçilir. O, təbii hüquq, təbii əxlaq və təbii din nəzəriy-

yələrini irəli sürərək insanın təbii halının hər şeydən qiymətli olduğu fikrində 

idi. Onun “Discours sur l`origine et les fondements de l`inégalité parmi les 

hommes” tərcüməsi: “İnsanlar arasında bərabərsizliyin səbəbləri və əmələ 

gəlməsi haqqında düşüncələr”  əsərində o təbii, cəmiyyət təsirinə düşməmiş in-

san portretini yaradaraq onu müasir insandan daha güclü, daha aktiv hesab 

edir. Onun fikrincə insan pozulmuş cəmiyyətdən və mədəniyyətdən kənarda, 

təbiət qoynunda öz zəhməti ilə tərbiyələnməli, öz zəhmətinin məhsulu ilə 
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yaşamalı, azadlığı qiymətləndirməyi və müdafiə etməyi bacarmalıdır.6 (s. 269) 

Russo qeyd edirdi ki, insan müasir cəmiyyətlə ayaqlaşmağa  başladıqca onun 

qurbanına çevrilir. O, digər maarifçilərdən fərqli olaraq insanların zorla ma-

ariflənməsi fikriylə razılaşmır, onların azad doğulduğunu, bərabər hüquqlu, 

azad iradəyə sahib olduqlarını deyirdi. Volterdən fərqli olaraq Russonun siyasi 

idealı monarxiyanı tamamilə məhv etmək və respublika idarə üsulu, demok-

ratik formada kəndlilərin, sənətkarların mənafeyini güdən xalq hakimiyyəti  

yaratmaq idi.  

Fransız maarifçilərinin görkəmli nümayəndəsi olan Deni Didro maarif-

çilik hərəkatına öz töhfəsini bütün maarifçiləri də cəlb etdiyi 35 cilddən ibarət 

olan “L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 

métiers” adlı ensiklopediyası ilə verdi. Ensiklopediyanın ilk 17 cildinin  hazır-

lamasında Didro, Alembert Volter, Monteskyö, Turqo və iki yüzdən artıq kö-

nüllü əməkdaş iştirak edirdi. Elm, incəsənət, sənət, tarix, iqtisadiyyat, əxlaq, 

texnika və digər bütün sahələri əhatə edən bu izahlı lüğət  maarifçilik arzusu 

ilə tərəqqi edən cəmiyyətdə böyük nüfuza və diqqətə malik idi. Ensiklopediya-

nın bir çox məqalələri mütəq monarxiya, zadəgan sinfi, din, ədalətsizlik haq-

qında idi. İlk cilddə nəşr olunan “Autorité politique”tərcüməsi: “Siyasi haki-

miyyət” başlıqlı məqaləsinə görə kral dairəsi və kilsə tərəfindən səs-küyə 

səbəb olan ensiklopediyanın iki cildinin çap olunmasına qadağa qoyulsa da 

Madame de Pompadur və digər nüfuzlu şəxslərin köməyilə ensiklopediya yeni-

dən işıq üzü gördü.  

Ensiklopediyanın tərtibçiləri onu xurafatı məhv edib, insan beyninə yol 

tapmaq üçün bir alət kimi görürdülər. Ensiklopediyada prostestantizmə tərəf 

çıxır, katolik ehkamlarını rədd edir, dini elm və tərbiyədə deyilmiş son söz 

kimi deyil, sadəcə fəlsəfənin bir qolu kimi gürürdülər. Didro özü isə 

Ensiklopediyanın məqsədini belə izah edirdi: “ Le but d'une encyclopédie est 

de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la terre ; d'en exposer 

le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux 

hommes qui viendront après nous ; que nos neveux devenant plus instruits, 

deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux ; et que nous ne 

mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain”7(s.263) tərcüməsi: 

“Ensiklopediyanın əsas məqsədi yer üzərində səpələnmiş halda olan bilikləri 

bir yerə yığıb ümumi bir sistem halına salaraq bizimlə bir dövrdə yaşayan və 

bizdən sonra gələcək nəsillərə ötürməkdir ki, bizim nəvələrimiz ağıllı, eyni 

zamanda əxlaqlı və xoşbəxt olsunlar ki, biz də insanlıq adına layiq olmadan 

ölməyək”. 

Beləliklə, XVIII əsr marifçilik dövrü Fransada siyasi, iqtisadi, sosial, 

dini baxışları dəyişdirərək xalqı elmə, maarifə, təhsilə, söz və fikir azadlığına 

səsləyərək düşüncə tərzində yenilikçi ideyalar yaratdı. Volter, Monteskyö, 

Russo və Didro kimi ensiklopedist yazıçı-filosofların demokratiya haqqındakı 

yazdığı əsərlər sayəsində xalq, cəmiyyətin ziyalı təbəqəsi oyanır, öz hüquq və 

azdlıqlarını tələb edirdilər. Xalqın bu oyanışı tezliklə Fransada 1789-1799-cu 

illər inqilabının baş verməsinə səbəb oldu. 
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РЕЗЮМЕ 

АЮГУН АЛИЕВА  

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ. ФРАНЦУЗСКИЕ 

ПРОСВЕТИТЕЛИ 
В этой статье говорится  о деятельности французских просветите-

лей и о эпохе просвещения во Франции  в XVIII веке. Видными деятел-

ями развития идей просвещения в XVIII веке были французские писатели 

Вольтер, Монтескьё, Руссо, Дидро и другие. Общей и главной причиной, 

обьединившей их было критическое отношение к политическим и 

социальным вопросам, а также стремление к полному рационализму. 

Просветители видели основные причины невежества в неграмотности, в 

суеверии, в невоспитанности, а выход видели в просвещении, в 

образовании, в науке, в философии и в свободе мышления. Просветители 

верили что просвещение людей и их умов подтолкнёт к развитию всех 

сфер деятельности общества. 

Под влиянием философских и психологических произведений о 

демократии таких писателей-энциклопедистов как Вольтер, Монтескьё, 

Руссо и Дидро, народ и передовые слои общества пробуждались и 

требовали свои права и свободы. 

В этой статье были исследованы влияние рационалистических 

взглядов на общественно-политическую жизнь Франции и целиком 

общества, интеллигенции и простого народа, а также результаты этого  

влияния. 

Ключевые слова: общество, религия, неграмотность, фанатизм, 

суеверие, просветитъ, взрастить, свобода слово,  энциклопедия                    
 

SUMMARY 

AYGUN ALIYEVA 

AGE OF ENLIGHTENMENT IN FRANCE. FRENCH 

ENLIGHTENERS 

The article deals with the XIII century period, the period of enlighten-

ment in the French litterature and the activities of French enlighteners. Walter, 
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Monteskio, Reusso, Didro and others were the main representatives of that 

period, who developed the ideas of enlightenment. The common feature 

concerning all of them was the domination of rationalism that expresses 

critical attitude to the political and social problems of France. 

The enlighteners consider that the main features of the human ignorance 

were superstitions, illiteracy, rudeness and being uncultural. The enlighteners 

belive that enlightening people, developing people and mental activity, can 

influence all aspects of the society. 

As a result of the philosophical, psychological works, developing the 

ideas of democracy, which were written by Walter, Monteskio, Russo and 

Didro, who were encyclopedic writers and philosophers, the whole nation, 

especially educated layers of the people actived and demanded their rights and 

freedom 

Key words: society, religion, illiteracy, wickedness, fanaticism, secular, 

enlighten, upbringing, freedom of speech, encyclopedia 
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NURMƏHƏMMƏD ƏNDƏLİBİN “BABA RÖVŞƏN” VƏ 

“ZEYNAL ƏRƏB” DASTANI VƏ ŞAİRİN YARADICILIĞINDA 

“FÜTÜVVƏTNAMƏÇİLİK” CƏRƏYANININ İZLƏRİ 
  

Məqalədə dini mövzuda yazılan iki dastan haqqında məlumat verilmiş-

dir. “Baba Rövşən” və “Zeynal Ərəb” dastanlarında dinin sütunlarından olan 

Həzrət Əlidən bəhs olunmuşdur. Məqalədə həmin dastanların məzmunu təhlil 

olunmuşdur. Əndəlibin ədəbi irsində “fütüvvətnaməçilik” cərəyanının izlərinin 

mövcudluğu məsələsinə də toxunulmuşdur. “Fütüvvət” ərəb mənşəli olsa da 

qədim türkmən sözüdür. Kökü “fəta” sözündəndir, müasir türkməncədən 

“igid” mənasını verir. Təmizlik, bağışlamaq, mərd olmaq, insanın ayıbını ör-

tüb yaxşı cəhətlərini qabartmaq kimi fütüvvətnamələrin təməl fikirləri Əndəli-

bin bütün yaradıcılığında parlaq şəkildə əks olunmuşdur. Tanrıçılığı anlatma-

ğa da bu kimi əsərlərdə geniş yer verilmişdir. “Fütüvvətnamə”lərdə “fəta” 

sözü ilə eyni mənaya gələn “igid, ər, ər kişi, cavan mərd” kimi sözlərə Əndəli-

bin yaradıcılığının bütün mərhələlərində rast gəlinir.  

 Açar sözlər: Əndəlib, “Fütüvvətnamə”, “Baba Rövşən”, “Zeynal ərəb”, 

dastan 
 

 Qədim türk-oğuz epik ənənəsinə nəzər yetirsək ilkin çağlardan erkən orta 

əsrlərədək poetik düşüncə və bədii təxəyyülün gücüylə türk mənəvi-mədəni 

sisteminin, atlı həyat tərzindən doğan etnik yaşam biçiminin, cəngavərlik, 

bahadırlıq,qəhrəmanlıq duyğusunun yaşaması işinə xidmət etdiyini görmüş 

olarıq. Qədim türk epos mədəniyyəti içərisində önəmli yer tutan oğuznamələr-

dəki etnik yaşantılar bu tarixi gerçəkliyin danılmaz görüntüsüdür.Türk-oğuz 

ənənəsində şifahilik prinsipi əsas rol oynadığından, yəni epik mətnin nəsildən-

nəslə, əsrdən-əsrə ötürülməsində, habelə etnik-mədəni areal boyu yayılmasında 

yazı amil iştirak etmədiyindən türk dastançılığında evolyusiya və transfermasi-

yanın hansı şəkildə getdiyini konkret cizgilərlə aydınlaşdırmaq çətindir. 

 Bilindiyi kimi, türk-oğuz epik ənənəsinin əsas daşıyıcısı olan oğuznamə-

lər erkən orta çağlardan başlayaraq Şərq-islam konteksti daxilində öz əvvəlki 

fəal tarixi mövqeyini itirməyə başlamış, XV-XVI yüzilliklərdə isə demək olar 

ki, tamamilə arxa plana çəkilmiş və unudulmaq dərəcəsinə gəlmişdir. 

Əndəlibin “Zeynal Ərəb” və “Baba Rövşən” dastanları da, elm aləmində 

layiq olduğu kimi öyrənilməmişdir. Bu dastanlar yeni yüksəliş və böyük dəyi-

şikliklər vaxtında elmi əsaslarla öyrənilməyə başlanılmışdır. Hazırda Əndəli-

bin  bu dastanları ilə yanaşı bir  neçə əlyazma nüsxələri əsasında  mükəmməl 
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mətnləri hazırlanmış və həm Türkmənistanda, həm də dünyanın bir çox ölkələ-

rində bu əsərlər nəşr edilərək oxucuların ixtiyarına verilmişdir. Bu dastanlarda 

Əli və onun oğulları iştirak edir. Əndəlib bu dastanların vasitəsilə insanpərvər-

lik, bir-birinə çətin gündə kömək etmək kimi nəsihətlər edir. Bu fikir Əndəli-

bin bütün ədəbi yaradıcılığı boyu əriş-arğac olub keçir. Əndəlibin ədəbi irsində 

önə çəkdiyi insanpərvərlik ideyaları onun adını ədəbiyyat aləmində əbədi 

ulduzların birinə çevirmişdi. (1,s. 52) 

 Ərəb-fars yazılı qaynaqlarından götürülən “Baba Rövşən” dastanını Ən-

dəlib Türkmən dastançılığı çərçivəsində yenidən işləmişdir. Özbək dastançılı-

ğında da yer alan bu dastan Hz.Əlinin İslam dini uğrunda apardığı müba-

rizələrdən bəhs edir.İndi isə Əndəlibin “Baba Rövşən” dastanına nəzər yetirək.  

 Peyğəmbər zamanında Mədinə şəhərində Baba Rövşən adlı bir kişi 

yaşayırdı. Yəhudi deyilən bir cuhuda min qızıl borcu vardı. Bir gün cuhud 

Baba Rövşən onun pulunu verməzsə əvəzində ya onun dininə girməyi, ya da 

onun qızını alacağını deyir. Baba Rövşən ondan sabaha qədər möhlət istəyir. 

Əks təqdirdə onun dediklərindən birini qəbul edəcəyini bildirir. Baba Rövşən 

Mədinə məscidinə gedib rəsulullaha halını bəyan edir. Narahatcasına ağlayıb 

ah-zar edir ki, varlı bir cuhudun onun qızını almağı görünməyən bir hadisədir. 

Onun dinini də qəbul etsə ən kəsafətli adam olacaq. Rəsulullah Baba Rövşənin 

sözünü eşidib dadına yetir. Üç dəfə səda qılır ki, Baba Rövşənin halına kim 

əlac edə bilər. Bu zaman həzrət Əli ona kömək etməyi boynuna alır. Həzrət Əli 

Zülfüqar və Düldüldən başqa köməyi olmasa da ağlı ilə ona kömək edir. 

Həzrət Əli Baba Rövşənə bildirir ki, altı aylıq yol gedib bazara çatanda məni 

min qulun qiymətinə satıb alacağın pulu cuhuda verərsən. Baba Rövşən Əlinin 

kürəyinə minib “vələzzalin, amin” oxuyub böyük bir şəhərə-Bərbər şəhərinə 

çatır. Əlinin dediyi kimi edən baba, qulun adını kafirlər bilməsinlər deyə 

Qəmşəm çağırır. Bərbərin qul bazarında Qəmşəmi xeyli tərifləyir. Hamı bu 

qula heyran qalır. Şəhərin padşahı Məğrub şah bu qulun tərifini eşidib deyilən 

pul qarşılığında qulu alır. Baba bildirir ki, bu qulun dadında Allah durub, bütün 

pəhləvanlar bunun əlində acizdir. Mirzəsi də mən olduğum üçün ixtiyarı 

mənim əlimdədir. Məğrub şah söyləyir ki, qul onun qoyduğu üç şərti yerinə 

yetirərsə Qəmşəmi alacaq. Birinci, bizim əkinləri zay edən dəryanın suyunu 

bağlamalı, ikinci, quyruğundan başına qədər iki fərsəx yol olan, vilayətimizi 

dağıdan, insanlarımızı məhv edən əjdahanı öldürməli, üçüncüsü həzrət Əlini 

tutub mənə gətirməlidir. Qəmşəm bütün şərtləri qəbul edir. Bütün qulları əvəz 

edəcəyini deyib hamısını azad edir qullar hərə öz yurduna üz tutur. Sonra bir 

dağın dibinə varıb Zülfüqarı dağa vururub, dağı bölür, dağı qucaqlayıb 

çeşmənin gözünə basır. Daha sonra dağ kimi yatmış əjdahanın yanına varanda 

dəli bir nərə çəkir. Yer-göy lərzəyə gəlir. Əjdaha fısıldayıb nəfəs alanda Əlinin 

heyi qalmır. Ancaq yel tək ona tərəf gedir. Əjdaha onu da kamına çəkirdi. 

Amma Əli Zülfüqarını çıxarıb çəpinə tullayıb əjdahaya tərəf gedir, ağzından 

girib, quyruğundan çıxır, Allahın əmri ilə onu iki yerə bölür, boynundan sal 

dərini soyub padşaha nişanə olsun deyə gətirir. İlk iki şərti yerinə yetirilməsinə 

Mərğub şah çox şad olur. Şah bildirir ki, Əlini tutub sağ gətirsən toy-busatla 

səni azad edəcəm. Qəmşəm bu zaman şahdan yeddi dəvə yükü zəncir və qırx 

pəhləvan istəyib Bərbər şəhərindən çıxıb yoluna düzəlir. Bir qədər gedəndən 
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sonra Əli özünü tanıdıb “tutun məni” deyə qışırır. Pəhləvanlar qorxub hərəsi 

bir yana dağılışır. (2, s.251-260). Sonunda Hz.Əlinin Məğrub şahı və 

adamlarını müsəlman edib, bütxanaları dağıdaraq, yerində məscidlər ucaldır və 

xeyli qənimətlə geri dönür (6, s. 640). 

 Türkmən dastançılığında din və qəhrəmanlığın birlikdə olduğu yetərli 

qədər şifahi və yazılı dastan vardır. “Baba Rövşən” kimi “Zeynal Ərəb”, 

“Məhəmməd Hənifəyə” dastanları da Hz.Əlinin ətrafında formalaşıb. Əndəli-

bin islami mövzularla əlaqəsi “Zeynal Ərəb” dastanında davam edir. Dastanın 

mövzusu Hz.Əlinin Bibi Xənifədən doğulan oğlu Məhəmmədlə Zeynal Ərəb 

arasındakı münasibətlərdən bəhs edir. Eyni zaman Hz.Əlinin həyat yoldaşları 

Bibi Fatma, Bibi Zəhra və oğlu İmam Hüseyn komandiri Malik Esder kimi 

şəxslər də hadisələrdə iştirak edir.  

 Əli Mürtəzadan hamilə olan Bibi Hənifə dünyaya gətirdiyi oğluna Mə-

həmməd Hənifə adını qoyur. Əli Mürtəza sevinib yeyib-içmək ziyafəti təşkil 

edir. İllər sonra Məhəmməd böyüyür yaraşıqlı gənc olur, eşqə-məhəbbətə  hə-

vəs etməyə başlayır. Başqa bir diyara getmək üçün atasından icazə alıb ən 

yaxın adamı İmlaq ilə yola düzəlir. Böyük bir şəhərə varanda, qala görən 

İmlaq bu məkanın Cəmhur adlı birinin məkanı olduğunu və onun gözəl bir 

bacısının olduğunu söyləyir. Qıza aşiq olan Qara devi uzaqlaşdırmaq üçün  od 

yandırırlar. Məhəmmədlə Zeynal Ərəb bir-birlərini görüb aşiq olurlar. Bir-

birlərinə xoşgəldinlə bağlı qəzəl oxuyurlar. Qız Məhəmmədi əsil-nəcabətilə 

tanıyır. Məhəmməd haqqında dəqiq danışır, yuxusunda gördüyünü və yuxuda 

kəbnləri kəsildiyini söyləyir. Rüstəm nəslindən olduğunu bildirən qız ona 

kənizi olmağı təklif edir.Və hər ikisi qızın hücrəsinə girib sarmaş-dolaş sevi-

şirlər. Şahzadə bundan utansa da qız onun başını dizləri üstünə alıb busə alırdı. 

Günlərdir yatmadığı üçün Şahzadəni yuxu aparır. Hər ikisini yuxuda olarkən 

Qara dev gəlib qızı aparır. Məhəmməd oyananda devin qızı apardığını görüb 

yanıb tutuşur. Dostu İmlaqla Qara devin məkanına gedən Şahzadə qılıncı ilə 

devin başını üzüb nişanə üçün bir parça kəsib boynundan götürür. (Bu Babab 

Rövşən dastanında da var) qızın saxlandığı sandığı tapıb, kəndirə bağlayır ki, 

İmlaq Kafir sandığı çəksin. On iki ildən çox qıza aşiq olan İmlaq Kafir dostuna 

xəyanət edərək, sandığı atına yükləyib gedir. Quyunun içində köməksiz tənha 

qalıb,  qohum-qardaşını yad edib, qəzəl oxuyan Şahzadəni atı xilas edir (2, s. 

241-250).  

 Olduqca sadə dili olan hekayənin şeirləri axıcıdır. Hətta bəzi şeirlər xalq 

mahnısı kimi günümüzdə ifa olunur. 

 Şair və yazıçıların ədəbi mirasını tam şəkildə araşdırmaq üçün ondan 

öncəki ədəbiyyatçılara baxmaq kifayətdir. Çünki nə qədər olmasa da qədim və 

orta əsr ədəbiyyatının xüsusiyyətləri XVI-XVII əsr, hətta XVIII-XIX əsr Türk-

mən ədəbiyyatına da öz təsirini göstərmişdir. Bunun nəticəsidir ki, Əndəlibin 

ədəbi irsində orta əsrlərdə geniş yayılmış “fütüvvətnaməçilik” cərəyanının iz-

lərini görə bilirik. VIII-XVI əsr bütün Şərqdə bu cərəyan özünü qabarıq göstə-

rirdi. Ərəb, fars, türki (cağatay)  dilində yazılan fütüvvətnamə tipli əsərlərin 

müxtəlif növləri olmuşdur. “Fütüvvət” ərəb mənşəli olsa da qədim türkmən 

sözüdür. Kökü “fəta” sözündəndir, müasir türkməncədən “igid” mənasını verir. 
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Bu baxımdan igid deyəndə comərdlik, sadəlövhlük, bağışlanmaq, insaniyyət-

lilik kimi keyfiyyətləri özündə birləşdirən kamil insan göz önünə gəlir ki, bu 

da “ər” kəlməsi ilə eyni məna daşıyır. Türkmənlər (bu bütün türk dünyası üçün 

keçərlidir) igid bilib sevdiyi adama “ər”, “ər kişi” deyirlər. Beləliklə, ən yaxşı 

keyfiyyətləri özündə toplayan başqa insanlara da doğru yol göstərən kamil 

insan “igid, ər, fəta”, onların yolu isə “fütüvvət yolu” adlanmışdır. Tarixdə bu 

yol haqqında yazılan əsərlər “fütüvvətnamə” olaraq adlandırılmışdır. Tədqiqat-

çıların diqqətini çəkən cərəyan haqqında müxtəlif elmi araşdırmalar mövcud-

dur ki, bunlardan  adlı əsərləri daha çox diqqəti cəlb edənlərdəndir. 

  Qeyd olunan tədqiqatların hamısında XIII-XIV əsrlərdə yaşamış türk-

mən tədqiqatçıları, yazıçıları, Yəhya ibn Xəlil ibn Çopan Burqazın fütüvvətna-

məsinə xüsusi yer verib araşdırmışdılar. Çünki onun özü də Türkmən adını zir-

vəyə qaldıran əvəzsiz xidmətlər göstərən alimlərdən olmuşdur. Müxtəlif elmi 

mənbələrin verdiyi məlumatlara əsasən XIII əsrin sonları orta və Şərqi Anado-

lu torpaqlarında qurulan Məntəşəoğulları Türkmən bəyliyindən  olan Yəhya 

ibn Xəlilin İtalya kitabxanalarından gətirilmiş “Fütüvvətnamə”si qədim türk-

məncədən çağdaş türkməncəyə tərcümə edilmişdir.  

 Y.Xəlilin də özündən öncəki əsərlərdən bəhrələnərək yazdığı “Fütüvvət-

namə” əsəri Türkməncə yazılan bu kimi əsərlərin birincilərindən sayılır. Bu 

mənada türkmən tarixini, ədəbiyyatını, dilini, milli adət və ənənələrini öyrən-

mək baxımından əsər olduqca qiymətlidir.  

Təmizlik, bağışlamaq, mərd olmaq, insanın ayıbını örtüb yaxşı cəhətləri-

ni qabartmaq kimi fütüvvətnamələrin təməl fikirləri Əndəlibin bütün yaradıcı-

lığında parlaq şəkildə əks olunub. “Pislik edənə yaxşılıqla cavab vermək” kimi 

igidlik mərhələsinə xas olan fikirlərdən biri Əndəlibin “Yusif və Züleyxa” 

dastanında mövcuddur. Bu bir zamanlar ən kiçik və çox sevilən qardaşlarını  

öldürmək istəyən, onu ən çirkin xüsusiyyətlərin daşıyıcısı kimi pisləyib, qul 

kimi satan qardaşlarına Yusifin özünə layiq şəkildə münasibətində özünü 

göstərir. Yusif “onlar cəfa etdilər, biz vəfa edəcəyik, onlar xəta etdilər, biz 

bağışlayacağıq” deyərək igidə yaraşan şəkildə davranır. Oğulları Yusifdən “Ey 

ata nə üçün zülm etmirsiniz, əfv edirsiniz?” deyə soruşanda, Yusif  “Ey oğlum 

cəfa yerinə vəfa qılmaq lazımdı. Get onların xidmətində ol, nə istəsələr ver, 

hansı xidməti istəyərlər canınla qəbul et” deyə nəsihət edir. Əndəlib ustalıqla 

Yusifin üz cizgiləri ilə günahkarın günahını bağışlamağın, pisliyə yaxşılıq 

etməyin, igidlərə məxsus cəhətlər olduğunu başa salır (8) 

Yəhya ibn Xəlilin “Fütüvvətnamə” adlı əsərində igid adının Yusif əley-

hissəlama verilməsilə bağlı rəvayət maraqlıdır. Həmin rəvayətə Əndəlibin das-

tanı ilə birlikdə müqayisəli nəzər salaq. 

 “Fütüvvətnamə”də belə qeyd olunub: Yusifə gözü düşən Züleyxa nə 

qədər çabalasa da qarşılıq görmür. İçi şəffaf şüşələrlə bəzədilmiş  saray tikdirir 

ki, Yusif hara baxsa onun üzünü görsün.  

 Dastanda isə həmin hadisə belə nəql edilir: “Züleyxa ümid edir ki, Yusif 

nə zaman onun üzünə baxsa muradına yetəcək. Bütün memarları toplayıb 

divarları yaqutdan olan ev tikdirir və şəkilləri elə vurdurur ki, qucaqlaşıbmışlar 

kimi görünsünlər. Yusif hara çevrilirsə Züleyxanın şəkillərini görür, ancaq 

başını aşağı salır.  
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Hadisənin tamamlanmağı da hər iki əsərdə fərqlidir. “Fütüvvətnamə”də 

Yusif az qalır ki, məğlub olsun, ancaq Allahın əmrilə qapılar açılır və Yusif 

qaçır, Züleyxa da onun arxasınca qaçır. 

Tanrıçılığın izahına da fütüvvətnamələrdə geniş yer verilmişdir. Y.Xəli-

lin əsərində də İbrahim Peyğəmbərin Allahın təkliyinə iman etdiyi üçün adının 

Quranda igid deyə keçdiyi qeyd olunub. Əndəlibin “Zeynal Ərəb” dastanında, 

Zeynal Ərəbin Hz.Məhəmmədi sevdiyi üçün öz dinindən çıxıb onun dininə 

keçməsi Züleyxanın iqbalına tuş gəlir. 

 “Fütüvvətnamə”lərdə “fəta” sözü ilə eyni mənaya gələn “igid, ər, ər kişi, 

cavan mərd” kimi sözlərə Əndəlibin yaradıcılığının bütün mərhələlərində rast 

gəlinir. Məsələn, “kişi odur ki, faniyə könül qoymasın” və ya “ey cavanmərd, 

əgər Mədinəni bilirsənsə, Əli deyə bir ər varmış, onu tanıyırsanmı?” kimi 

cümlələr bu cərəyanın izlərinin əksidir. 

Sadəcə Əndəlibin yaradıcılığında fütüvvətnamələrlə bağlılıq fikir və 

mövzu baxımındandır. Türkməncə yazılan fütüvvətnamələrin ən qədimi hesab 

olunan Y.Xəlilin əsərindəki Türkmən adət-ənənəsi, əxlaq qaydaları, analarla 

bağlı düşüncələr, Əndəlibin yaradıcılığında xüsusilə inkişaf etdirilmişdir (11). 
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РЕЗЮМЕ 

АЙНУР САФАРЛИ 

ЭПОСЫ НУРМАХАММАДА ЭНДЕЛИБА «БАБА РОВШАН» И 

«ЗЕЙНАЛ-АРАБ» И ПОЭТА СЛЕДЫ «ФЛУКТУАЦИИ» В 

ТВОРЧЕСТВЕ 

В статье представлена информация о двух эпосах, написанных по 

религиозным вопросам. Хадрат Али, один из столпов религии, упоминал-

ся в эпосе «Баба Ровшан» и «Зейнал аль-араб». Содержание этих эпосов 

анализируется в статье. Он также коснулся существования следов «коле-

бания» в литературном наследии Эндиба. «Всемогущий» - древнее тюрк-

ское слово, хотя оно имеет арабское происхождение. Корень от слова 

«судьба», что означает «храбрый» от современных туркмен. Основные 

идеи совершенства, такие как очищение, прощение, отвага, покрытие 

стыда человека и изыскание хороших качеств, были отражены во всем 

творении Эндебпе. Такие работы также широко используются для 

описания богини. Слова «храбрый, муж, муж, мужчина и женщина», 

которые приходят к тому же значению, что и «судьба» в «превосход-

стве», встречаются на всех этапах творчества Эндеблада. 

Ключевые слова: Андалиб, «Фютювватнамэ», «Баба Ровшан», 

«Зейнал аль-Араб», дастан 

  

SUMMARY 

AYNUR SAFARLI 

NURMAHAMMAD ANDALIB’S "BABA ROVSHAN" AND "ZEYNAL 

ARAB" EPOS AND POET'S CREATIVITY TRACES OF 

“FUTUVVATIONISM” 

The article provides information on two epics written on religious 

matters. Hadrat Ali, one of the pillars of religion, was mentioned in the epics 

of "Baba Rovshan" and "Zeynal Arab". The content of these epics was 

analyzed in the article. It also touched upon the existence of the traces of " 

fütüvvətnaməçilik” in the literary heritage of Andalib. The " Fütüvvət " is an 

ancient Turkic word, although it is of Arabic origin. The root is from the word 

" fəta ", meaning "brave" from modern Turkmen. The basic ideas of perfection 

such as cleansing, forgiving, braving, covering the shame of a man, and the 

refinement of good qualities have been reflected in the entire creativity of 

Andalib. Such works are also widely used to describe the goddess. The words 

"brave, husband, husband, man and woman", which came to the same meaning 

as " fəta” in the law, are encountered in  all stages of Andalib's creativity. 

 Key words: Andalib, “Futuvvationism”, “Baba Rovshan”, “arab 

Zeynal”, epic 
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HÜSEYN RAZİNİN LİRİKASINA DAİR BƏZİ QEYDLƏR 
 

Məqalədə Hüseyn Razidən, onun yaradıcılığından,lirikasında istifadə et-

diyi janrlardan,şeirlərinin mövzusundan bəhs edilir.  

Hüseyn Razinin zəngin yaradıcıllığı onu Naxçıvan ədəbi mühitində 

görkəmli şəxslərdən biri etdi. Şairin yaradıcıllığında əruz,heca və sərbəst 

vəzndə yazılmış şeirlərə rast gəlinir. Lirikasında bir çox şeir formalarından 

istifadə edən şair daha çox qoşma formasında şeirlər qələmə almışdır. 

Onun sevdiyi şairlərə həsr etdiyi “Məhəbbət müğənnisi” “Haraylar sə-

ni”, “Füzuli”,”Ələsgər”, “Mirzə Cəlil”,1983- cü ildə qələmə aldığı “Könlüm 

şeir istəyir”, “Şair olmaq istəyirəm”, real həyatı əks etdirən “Bulaq başında”, 

“Yağış yağır”, “Bağışlamazdım”,Vətənin tərənnümünü əks etdirən “Çi-

nar”,”Badam ağacı”, “Zanbaq”, “Bənövşə”, “Nilufər”, “Yasəmən”, dini 

mövzulu “Bizi qoru ulu tanrı”, “Məkanın pak ürəklərdir”, “Minacat” və.s 

şeirləri ədəbiyyatımıza zənginlik qatmışdır. 

Açar sözlər: Hüseyn Razi, lirika 
 

Naxçıvanın görkəmli şairlərindən olan Hüseyn Razi 1924-ci il oktyabrın 

17-də Ordubad rayonunun Dəstə kəndində anadan olmuşdur. Onun bu kəndə 

olan bağlılığını, sevgisini “Dəstə kəndi” adlı şeirində daha aydın görmək olur. 

İlk təhsilini Dəstə kəndində alan Hüseyn Razi daha sonralar bu məktəbdə 

müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan Dövlət Unversitetinin 

jurnalistika fakültəsində təhsil alan Hüseyn Razi 1947-ci ildə Sovet Naxçıvanı 

adı ilə tanınan “Şərq qapısı” qəzetində jurnalist fəaliyyətinə başlayır. Şairin bu 

fəaliyyəti ilə bərabər zəngin yaradıcılığı da həmişə ədəbi ictimaiyyətin diqqət 

mərkəzində olmuşdur. Naxçıvan ədəbi mühitində öz sözünü deyən Hüseyn 

Razi 1998-ci il fevralın 27-də vəfat edir və doğulduğu Dəstə kəndində dəfn 

olunur. 

Onun poeziyası, nəsri və dramaturgiyası haqqında “Ədəbiyyat və incəsə-

nət”, “Azərbaycan gəncləri”, “Kominist”, “Bakı” qəzetlərində, həmçinin Nax-

çıvanda fəaliyyət göstərən olduğu “Şərq qapısı” (Sovet Naxçıvanı) qəzetində 

məqalə və resenziyalar dərc olunmuşdur. 

Tanınmış Azərbaycan şairlərindən biri olan Hüseyn Razini ədəbi yaradı-

cılığın bütün janrlarından  istifadə etməklə yaradıcıllığını zəngin və çoxcəhətli 

etmişdir. Buna görə də çağdaş Azərbaycan poeziyasında öz fərdi dəsti-xətti və 

üslubu  ilə  fərqlənmiş  həmçinin  Naxçıvan  ədəbi mühitində də sayılıb seçilən  
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yazıçılardan biri olmuşdur. 

Azərbaycan poeziyasının son dövrlərinə nəzər saldıqda poeziyanın ümu-

mi inkişaf tendensiyalarını ayrı-ayrı meyilləri və axınları, həm də bu poeziya 

da mühüm rol oynayan poetik fərdiyyətləri görürük. 

Hüseyn Razi yaradıcıllığının müəyyən dövrlərində sevdiyi şairlərin əsər-

lərindən bəhrələnmiş və onlardan təsirlənərək yaradıcıllığını daha da zəngin-

ləşdirmişdir. Onun ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlara həsr etdiyi şeirləri məhz bu 

hörmət və ehtiramın nəticəsidir. Hüseyn Razinin dahi şair Nizami Gəncəviyə 

həsr etdiyi “Məhəbbət müğənnisi”, Molla Pənah Vaqifin xatirəsinə yazdığı 

“Haraylar səni”,həmçinin digər şair və yazıçılara həsr etdiyi “Füzuli”, “Ələs-

gər”, “Mirzə Cəlil” şeirləri, daha sonralar Səməd Vurğuna, Şəhriyara, Məm-

məd Araza, Xəlil Rzaya ithaf etdiyi şeirləri onlara olan böyük sevgiylə yanaşı 

həm də yaradıcılıqlarına verilən layiqli qiymətləndirmədir. 

Füzuli haqqında: 

Xəzinə yaratdı dünya içində, 

O,dünya malına nəzər salmadı. 

Füzuli qovuşdu əbədiyyətə 

Ancaq hökmdardan nişan qalmadı.(9,80) 

Aşıq Ələsgər haqqında: 

Gəzdi qarış-qarış vətən mülkünü, 

Gördü xəyalında sabahkı günü. 

Elin arzusunu,kədər yükünü 

Təcnisə,qoşmaya saldı Ələsgər. (11,71) 

 

Hüseyn Razinin poeziyasını tədqiq edərkən onun şeir-sənət haqqında 

poetik fikirlərini də qeyd etmək vacib məsələlərdən biridir. 1983-cü ildə qələ-

mə aldığı “Könlüm şeir istəyir” və “Şair olmaq istəyirəm” şeirlərində Hüseyn 

Razi müəyyən bir poetik konsepsiyası olan şair kimi çıxış edir. 

Axı kim inciyər səmimi sözdən, 

Ürəyə dağ çəkir sözün harını. 

Kaş ki,qaşıyaydıq biz şeirimizdən 

Gərəksiz,havayı söz yonqarını.(10,50) 

Bir şair kimi, Hüseyn Razi, əsasən əllinci illərdə tanınmağa başlamışdır. 

Ona görə də onun şeir yaradıcılığının ilk mərhələsi 1960-cı ilə qədər olan döv-

rüdür. Bu müddət ərzində şairin iki şeirlər kitabı  “Kəndimizin səhəri” və “Ana 

məhəbbəti” çapdan çıxmışdır. İkinci şeirlər kitabı 1960-cı ildə çap olunsa da, 

buradakı şeirlər də əllinci illərdə qələmə alınmışdır. Birinci kitabda 24, ikinci 

kitabda 34 şeir toplanmışdır. Onun digər şeirlər kitabı 1977-ci ildə çapdan 

çıxmış “Canlı tonqal”, 1991-ci ildə çap olunmuş “Gözün aydın” şeirlər 

kitabıdır. “Gözün aydın” şeirlər kitabına şair digər kitablarına daxil etmədiyi 

şeir nümunələrini daxil etmişdir. Filologiya elmləri doktoru Yavuz Axundlu 

“Gözün aydın” şeirlər kitabına geniş rəy yazaraq “Azərbaycan” jurnalında çap 

etdirmişdir. Həmçinin Yavuz Axundlu “Hüseyn Razinin sənət dünyası” adlı 

məqaləsində şairin yaradıcıllığı haqqında və onunla olan münasibətindən geniş 

məlumat vermişdir.  
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Hüseyn Razinin şeirlərində real həyatdan götürülmüş nümunələr də yer 

almaqdadır. Onun “Bulaq başında”, “Yağış yağır”, “Bağışlamazdım” “Sevgi 

qanadlarında” şeirləri də real hadisələr əsasında qələmə alınmışdı. 

Əgər gülməsəydi ala gözlərin 

Mən sənə heç zaman bel bağlamazdım 

Mən sənin yerinə olsaydım yəqin, 

Ölərdim,əhdimi ayaqlamazdım.(10,50s) 

Hüseyn Razinin bir şair kimi özünütəsdiq mərhələsi 1960-1970-ci illərdə 

oldu. Doğrudur həmin illərdə Hüseyn Razi həm də nəsr və dramaturgiya ilə 

məşğul olmuşdur. Şairin yaradıcıllığının ikinci dövrü Azərbaycan poeziyasının 

yeni mərhələyə qədəm qoyması ilə başladı. 

Hüseyn Razinin lirikasında yer alan “Çinar”, “Badam ağacı”, “Zanbaq” 

“Bənövşə”, “Nilufər”, “Yasəmən”, “Oğlanqala”, “Bu yerlər”, “Arpaçayı vadi-

sində” şeirlərində  yurdumuzun füsunkar gözəllikləri, təbiəti, gül-çiçəyi böyük 

ustalıqla təsvir edilmişdir. 

Yağış damlaları saçaqlarına 

Süzülüb,düzülüb mirvariləşər. 

Bahar günəşindən budaqlarına 

Ağlı,qırmızılı naxışlar düşər.(9,46s)   

Hüseyn Razinin poeziyasında yer alan Vətənin tərənnümü ilə bağlı 

şeirləri peyzaj xarakterli şeirlər cərgəsindədir. Şairin bu tip şeirlərindən başqa 

onun məhəbbət şeirləri də yaradıcıllığının geniş sahəsini əhatə edir.İlk şeir 

kitablarında nəşr olunan məhəbbət motivli şeirlərində əzab, iztirab, kədər 

hissləri, sevən qəlbin fəryadı açıq şəkildə duyulur. 

Sən sevda bəxş edən eşq ilahəsi, 

Zərif duyğuların xoş sədasısan. 

Mənə payız günü bahar töhfəsi, 

Ötən gəncliyimin əlvidasısan. (11,166s) 

1980-1990-cı illər Azərbaycan poeziyasında dini mövzulu şeirlər yeni bir 

vüsət aldı. 

  Şairin “Bizi qoru ulu tanrı”(1991), “Məkanın pak ürəklərdir” (1993), 

“Minacat” (1993) kimi şeirləri dövrün, zamanın ovqatı ilə biləvasitə əlaqədar-

dır. “Məkanın pak ürəklərdir” şeiri dini poeziya ruhunda qələmə alınmışdır.Bu 

şeirdə Məhəmməd peyğəmbərin ali şəxsiyyəti poetik ifadələrlə təqdim edilmiş-

dir. 

Məkanın pak ürəklərdir Məhəmməd, ya Rəsulullah! 

Adınla şölələnmişdir şəriət, ya Rəsulullah!  

Silahdır, ali hikmətdir, basılmaz ordular daim, 

Bizə müşkül sınaqlarda bu qürbət ya Rəsulallah! (11,123) 

Ümumiyyətlə, Hüseyn Razinin dini poeziya  janrında, yaxud dini ruhda 

yazdığı şeirlər ənənə və novatorluğun üzvi sintezindən yaranmaqla güclü 

müasirlik duyğusuna malikdir. 

Hüseyn Razinin şeirlərinin əksəriyyəti heca vəznindədir,sərbəst şeirləri 

də onun yaradıcılıq imkanlarının genişliyindən xəbər verir. O, həmçinin 
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sərbəst  və əruz vəzndə də şeirlər yazmışdır. Hüseyn Razinin ən çox müraciət 

etdiyi şeir forması qoşmadır. 

Alışan qəlbimə süzül su kimi, 

Bir dağ çeşməsinin sal buzu kimi, 

Razıyam,istəsən bir quzu kimi, 

Hər saat qurbanın olaram,gülüm.(8.111-112 s) 

Hüseyn Razi yaradıcılığı haqqında ən dolğun məlumatlara Nadir Qəşəm 

oğlu İsmayılovun “Hüseyn Razinin yaradıcılıq yolu” adlı kitabında rast gəlinir. 

Üç fəsildən ibarət olan bu kitabın birinci fəsli şairin həyatından və ədəbi mühi-

tindən, ikinci fəslində lirik yaradıcılığından,üçüncü fəsildə isə Hüseyn Razinin 

nəsr,dramaturgiya və publistikasından bəhs edilir. Professor Yavuz Axundlu 

qeyd edir ki, Nadir İsmayılovun kitabı tanınmış qələm sahibi Hüseyn Razinin 

mənalı ömür yolu və çoxcəhətli yaradıcıllığı haqqında dolğun təsəvvür oyadır. 

Ədəbiyyatşünas Kamran Əliyev Hüseyn Razi yaradıcılığından bəhs edə-

rək bu fikirləri qeyd etmişdir: “Qarşıya qoyulan ideyanı nəsillərə çatdırmaq ar-

zusu və bu ideyaya inam yaratmaq məqsədi sənətkar üçün ən böyük, ən ali 

məqsəddir” (3,s.109) 

Belə bir nəticəylə qeyd etmək lazımdır ki, Hüseyn Razi XX əsrin Azər-

baycan ədəbiyyatının son 50 ili ərzində öz istedadı ilə diqqəti cəlb edən sənət-

kar olmuş, özündən sonra yaşamaq qüdrətini saxlayan bir çox dəyərli əsərlər 

yaratmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

               MAXИРА ИСМАЙЫЛОВА   

ЛИРИКА ГУСЕЙНА РАЗИ 

В статье рассмотрено творчество Гусейна Рази, жанры, использо-

ванные в его лирике, темы поэтических произведений. Гусейн Рази 

родился в 1924 году в селе Десте Ордубадского района, до 1947 года 

учился на факультете журналистики Азербайджанского государственно-

го университета, затем работал в газете «Шерг гапысы». Он скончался в 

селе Дуста 27 февраля 1998 года, там же и похоронен. 

Большую роль в освещении его работ сыграли газеты «Литература 

и искусство», «Молодежь Азербайджана», «Коммунист», «Баку» и «Шерг 
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гапысы». Богатое творчество Гусейна Рази сделало его одной из выдаю-

щихся фигур в литературной среде Нахчывана. В творчестве поэта встре-

чаются стихотворения, написанные в стихосложном размере, а также 

силлабические и белые стихи. Поэт, использовавший в своих текстах 

множество поэтических форм, чаще всего писал 

стихотворения с парными рифмами. 

Его стихотворения «Певец любви», «Харайлар сени», «Физули», 

«Аласгар», «Мирза Джалил», посвященные его любимым поэтам, напи-

санные в 1983 году «Моя душа хочет стихов», «Хочу стать поэтом», отра-

жающие реальную жизнь «У родника», «Дождь идет», «Не простил бы», 

воспевающие Родину «Чинар», «Миндаль», «Занбаг», «Фиалка», «Ли-

лия», «Сирень», духовные стихотворения «Защити нас, великий созда-

тель», «Чистые сердца пространства», «Минаджат» и другие внесли 

большой вклад в нашу литературу. 

Ключевые слова: Гусейн Рази, лирика. 
           

SUMMARY 

MAHIRE ISMAYILOVA   

LYRICS OF HUSSEIN RAZI 

The works of Hussein Razi, the genres used in his lyrics, the themes of 

poetic works have been considered in the paper. Hussein Razi was born in 

1924 in the village of Dasta, Ordubad district, until 1947 he studied at the 

faculty of journalism of Azerbaijan State University, and then worked in the 

newspaper “Sherg Gapysy”. He died in the village of Dasta on February 27, 

1998, and was buried there. 

A major role in the coverage of his works was played by the newspapers 

“Literature and Art”, “Youth of Azerbaijan”, “Communist”, “Baku” and 

“Sherg Gapysy”. The rich work of Hussein Razi made him one of the 

outstanding figures in the literary environment of Nakhchivan. In the poet’s 

works there are poems written in a simple size, as well as syllabic and blank 

verses. The poet used many poetic forms in his texts, but most often he wrote 

poems with paired rhymes. 

His poems “Singer of Love”, “Haraylar Seni”, “Fizuli”, “Alasgar”, 

“Mirza Jalil”, dedicated to his favorite poets, “My soul wants poems”, “I want 

to become a poet” written in 1983, “At the spring”, “It is raining”, “I wouldn’t 

forgive” reflecting real life, “Chinar”, “Almond”, “Zanbag”, “Violet”, “Lily”, 

“Lilac” singing the Motherland, spiritual poems “Protect us, great 

creator&quot;, “Pure Hearts of Space”, “Minajat” and others have made a 

great contribution to our literature. 

Keywords: Husein Razi, lyrics. 
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MƏİŞƏT NAĞILLARINDA OBRAZLAR SİSTEMİ 
 

Məişət nağıllarında müxtəlif epizod, motiv, süjet və obrazlar mövcuddur 

ki, onlar da xalqın əxlaq tərzi, ənənə və dünyaya baxışları ilə zəngindir. Məqa-

lədə bu obrazların bəziləri haqqında araşdırma aparılmış, onların xalqın məi-

şət həyatı ilə əlaqəli dünyagörüşünü ifadə etmək baxımından əhəmiyyətli oldu-

ğunu aşkarlamağa çalışılmışdır. Belə ki, Naxçıvandan toplanmış nağıllarda 

yer alan keçəl, şah, qadın, kəndli və sair kimi obrazlar təhlil olunubdur. Eyni 

zamanda  bu obrazların nağılın ümumi süjetində oynadığı rol, tutduğu mövqe 

təhlil edilərək konkret nəticələr əldə edilmişdir.  

Açar sözlər: obraz, xalq, məişət, motiv, süjet, əxlaq, nağıl. 
 

Azərbaycan nağıllarının böyük bir hissəsini məişət nağılları təşkil edir. 

Sayca məişət nağılları digərlərindən çoxdur. Azərbaycan məişət nağılları 

içərisindəki nümunələr öz zəngin informasiya tutumuna görə xüsusilə seçilir. 

Bu baxımdan Naxçıvan folklor antologiyalarında toplanmış məişət nağıl 

nümunələri spesifik əlamətlərinə görə milli epik informasiyanın daşıyıcılarıdır. 

Folklorşünas P.Əfəndiyev haqlı olaraq söləyir ki, “...məişət nağıllarının 

qəhrəmanları simasında xalqın arzu və istəkləri, onun təcrübə və müşahidələri, 

dünyaya baxışı, gələcəyə inamı təsvir edilir, ağıl, zəka, çeviklik, alicənablıq, 

xeyirxahlıq ilk plana çəkilir” (4,s.124). Folklorşünasın söylədiyi bu dəyərli 

fikirləri biz Naxçıvandan toplanmış məişət nağıl nümunələrində də müşahidə 

etməkdəyik. Naxçıvandan əldə edilmiş nağıl mətnlərində əraziyə məxsus həyat 

şəraiti, yaşam tərzi, adət-ənənə də öz ifadəsini tapır. Biz bu məqamla Naxçıvan 

nağıl mətn nümunələrindən olan “Mərcan xanım” nağılında daha geniş şəkildə 

qarşılaşırıq: Padşah qızı Mərcan xanım qoca tacir Sövdayara ərə verilir. 

Mərcan buna çox hirslənir. Əvvəldən sevdiyi cavan və qoçaq əmisi oğlu ilə toy 

günü qoşulub qaçır. Başına gələn uğursuzluqlardan heç də sarsılmır. Hər dəfə 

böyük çətinliklə üzləşən Mərcan bütün vəziyyətlərdən öz ağlı və fərasəti ilə 

qurtulur (1, s.8) 

Nağılda bir məqamda Mərcan xanım yenə də rastlaşdığı uğursuzluqdan 

yaxa qurtarmaq istəyərkən müxtəlif üsullara əl atır. Mərcan xanım aldadıb gə-

miyə gətirdiyi qızları haxışta demək adı ilə gəmiyə salır. Qızlar haxışta demək 

sevinci ilə heç vaxt görmədikləri, dənizdə otaq sandıqları gəmiyə doluşurlar.  

Nağılın bu məqamında adı çəkilən haxışta, bildiyimiz kimi, Naxçıvana 

aid  toy  nəğməsidir.  Naxçıvan  toylarını  haxıştasız  təsəvvür  etmək  mümkün  

deyil. Toyun ilk mərhələsi sayılan nişantaxtı mərasimindən başlayaraq gəlin 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 17.02.2019, qəbul edilib: 26.02.2019 

mailto:naziraasgerova@yahoo.com


 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

136 

hamamı mərasimində daha geniş şəkildə icra olunan haxışta mərasimi toyun 

özündə hər iki tərəfin: oğlan və qız tərəflərinin maraqlı deyişmələri ilə bitir. 

Bir sözlə, Naxçıvan toy mərasiminin xarakterik ritualı olan haxışta ərazinin 

qadınlarının sevə-sevə icra etdiyi nəğmələrdir.  

Məişət nağıllarının əsas qəhrəmanları şah, keçəl, qarı,  yetim,  muzdur, 

nökər, ilxıçı, çoban, bir-birini çox sevən bacı-qardaş, üç bacı,  kəndli və s. kimi 

nümayəndələr olur. Folklorşünas P.Əfəndiyev haqlı olaraq qeyd edir ki, 

nağılların əvvəlində onlar gücsüz, bacarıqsız kimi təsvir olunur. Sonra sanki 

bunlar yeni fiziki və əqli qüvvə kəsb edir, bütün maneə və tilsimlərə qələbə 

çalaraq bacarıqlı, ağıllı, ədalətli insan, hətta tədbirli hökmdar dərəcəsinə qədər 

yüksəlirlər (4,s.123). 

Naxçıvan nağıl mətnləri üzərində araşdırma apararkən öz qeyri-adi baca-

rıqları ilə nağıl qəhrəmanlarına çevrilən sənətkarlar – bənna, dülgər, zərgər və 

s. kimi obrazlarla da qarşılaşdıq. Ərazidən toplanmış “Üç sənətkarın nağılı”nda 

bu üç obrazın hər birinin maraqlı qarşılaşması müşahidə olunur. Nağılın 

məzmununa diqqət etməklə fikrimizi sübut etmiş oluruq: “Bir şəhərdə məşhur 

olan üç sənətkar – bənna, dülgər və zərgər öz əl işləri ilə həmişə fəxr edirlər. 

Bir gün üç sənətkar, həm də üç dost bir-biri ilə qeyri-adi əşyalar düzəltməklə 

daha da məşhurlaşacaqları haqqında mübahisə edirlər. Bənna deyir ki, mən elə 

bir ev tikərəm ki, kərpicinin hərəsi min rəngə çalar. Gündə üç dəfə rəngdən 

rəngə düşər. Külək hansı tərəfə əssə, ev o tərəfə fırlanar. Dülgər deyir ki, 

taxtadan elə at qayıraram ki, üstündə oturub hara desən, ora aparar. Zərgər 

deyir ki, mən də qızıldan, gümüşdən elə xoruz düzəldərəm ki, qanadlarının hər 

biri tovuz quşu kimi yüz rəngə çalar. Özü də şəhərə yad adam gələn kimi 

banlayıb xəbər verər. Dərviş paltarında şəhəri gəzən şah sənətkarların mübahi-

səsini eşidən kimi əmr edir ki, həmin şeyləri qırx günə düzəltsinlər. Sənətkar-

lar, əlacsız qalıb söz verdikləri əşyaları düzəldirlər. Qırx günə ev, at, xoruz 

hazır olur. Padşah təzə evə gəlir ki, evin hər tərəfi bir rəng verir. Xoruz bunları 

görən kimi qapıya çıxıb banlayır. At da evin qabağında hazır dayanıb sahibini 

gözləyir. Padşah sənətkarlara bəxşiş verib onları yola salır. Aradan bir az keç-

miş, başqa ölkənin padşahı qəflətən buraya hücuma keçir. Güclü qoşun şəhərə 

girir. Gecə vaxtı, hamı yatdığı vaxtda xoruz banlamağa başlayır. Padşah da 

yuxudan oyanıb xoruza acığı tutur ki, niyə məni yatmağa qoymursan. 

Əsəbiləşib xoruzu yerə çırpıb əzir. Bu zaman vəzir gəlib xəbər verir ki, qible-

yi-aləm, düşmən qoşunu şəhərə hücum edib. Padşah o an xoruzun banlamağı-

nın səbəbini anlayır. Əmr edir, qoşun hazır olur. Bir pəhləvan taxta atın içinə 

çoxlu daş doldurub göyə qalxır. Düşmən qoşununu qorxudub şəhərdən 

çıxarırlar. Padşah isə xoruzu əzdiyinə peşman olur. O qədər peşman olur ki, 

ömür boyu belə peşmançılıq çəkməmişdi. Xoruzu düzəldən zərgər padşahın bu 

hərəkətindən acıq edib şəhəri tərk etmişdi” (1, s.155). Nağılın məzmunundan 

göründüyü kimi, nağıl qəhrəmanları olan zərgər, dülgər və bənna şahın 

qarşısında müxtəlif sınaqlarla üzləşirlər. Lakin verdikləri sözün öhdəsindən 

layiqincə gəlirlər. Padşah da öz xəzinəsindən onları mükafatlandırır. Öz əl 

əməyi ona harda olursa olsun, əziz olan zərgər padşahın xoruzu əzməsini 

biləndən sonra şəhəri tərk edir. Nağılın bu hissəsində bir əxlaqi məqam ön 
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plana çəkilir. Əməyə qiymət təkcə maddiyyatla deyil, həm də zəhmətinin 

məhsulunu dəyərləndirməklə onu ərsəyə gətirənin dəyərli olduğunu göstərmək 

bu nağılın kompozisiyasının əsasını təşkil edir.  

Bəzi məişət nağıllarından onun yarandığı dövrün məişət xüsusiyyətlərini 

də müəyyən etmək mümkündür. Xalqın yaşayış tərzi, həyatı və s. kimi xüsu-

siyyətlər barədə məlumat vermək baxımından məişət nağılları olduqca dəyərli-

dir. Yuxarıda məzmununu verdiyimiz nağılın  yarandığı dövrdə bəzi peşə və 

sənət sahələrinin – zərgərlik, bənnalıq və dülgərliyin həmin dövr üçün əhəmiy-

yətli sənət sahələri olduğunu müəyyən etmək mümkündür.  

Bu barədə prof. F.Bayat söyləyir ki, “...Məişət nağıllarının əsas cəhəti 

reallıqdır. Ümumiyyətlə, nağıllardan, xüsusən də məişət nağıllarından xalqın 

gerçək yaşamını, nə ilə məşğul olduğunu, hansı təsərrüfat sistemindən yarar-

landığını, xalqın təsərrüfat tipini öyrənmək mümkündür. Ən əsası da məişət 

nağılları milli psixologiyanı, milli təfəkkürü və düşüncəni yansıtan güzgü 

kimidir. Orada biz özümüzü aydın görürük...” (2, s.125).  

Məişət nağıllarının maraqlı obrazlarından biri də keçəldir. Nağıllarda 

keçəl, əsasən, kasıb ailədə dünyaya gəlir. Ailəsinin kasıblığı qədər də ağıllı 

olan keçəl bu vəziyyətdən öz ağlı və fərasəti ilə qurtulmağa çalışır. Üzləşdiyi 

hər bir çətinlikdə sınmır, daha da mətinləşir, möhkəmlənir. Fiziki cəhətdən zəif 

olan keçəlin ağlı o qədər iti olur ki, hətta şahlar onun qarşısında aciz qalır. 

Naxçıvan nağılları içərisində yer alan “Fərasətli keçəl” nağılındakı keçəl 

obrazı fikrimizi təsdiq edən əyani nümunələrdən biridir.  Gətirilən örnəkdə 

keçəlin rastlaşdığı hər bir hadisə, o hadisələrdən keçəlin çox ağıl və fərasətlə 

çıxma bacarığı daha qabarıq şəkildə təsvir olunmuşdur. 

Məişət nağıllarında keçəllər, kosalar, mehtərlər biclik, hazırcavablıq 

rəmzi kimi maraq doğurur. Təsadüfi deyil ki, M.H.Təhmasib keçəli məişət 

nağıllarının orijinal surəti adlandırıb. Çünki bu tipik obraz məişət nağıllarında 

müxtəlif məqamlarda nəzərə çarpır. Həmişə də öz ağlı, bacarığı ilə düşmənini 

üstələyir (5, s.330).  

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan nağıl yaradıcılığında şah obrazları ilə 

bağlı yaranan nağıllar üstünlük təşkil edir. Şah obrazı məişət nağıllarının 

xalqın tarixi həyatını əks etdirən bədii mülahizələri özündə qoruyub saxlaması 

baxımından ən maraqlı obrazdır.  

Nağıllarımızda tez-tez Şah Abbas surətinə rast gəlirik. Tarixdən məlum-

dur ki, Azərbaycan xalqı uzun illər xarici işğalçılara qarşı  vətən uğrunda mü-

barizə aparmağa məcbur olmuşdur. Şah Abbasın hakimiyyəti illərində Azər-

baycan xalqı daha ağır məşəqqətlərə məruz qalmışdır. Folklorumuzun bir sıra 

janrlarında biz bu tarixi hadisələrin izlərini görürük.  

Ümumən Azərbaycan nağıllarında, onun kontekstində də Naxçıvandan 

toplanmış məişət nağıllarının çoxunda  məşhur şəxsiyyətlər - şahlar haqqında 

məlumatlara rast gəlmək mümkündür. Şah Abbasla bağlı yaranmış nağıl 

mətnləri bu silsilədən olan nağıllar siyahısına aiddir. Ümumiyyətlə, Azərbay-

can xalqı öz rəvayət, əfsanə və nağıllarında bir çox məşhur hökmdarların 

adlarını çəkmiş, onların həyat və fəaliyyətinə dair özünəməxsus mülahizələri 

bədii formada ifadə etməyə çalışmışdır. Astiaq, Tomris, Dara, İsgəndər, 

Nuşirəvan, Şah Abbas, Şah İsmayıl və başqaları haqqında belə əsərlər yaradıl-
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mışdır  (4, s.121).  Naxçıvan nağılları içərisində yer alan və həm ədalətli, həm 

də zalım şah obrazları haqqında özündə dəyərli məlumat əxz edən nağıllar epik 

təfəkkürün inkişafının göstərən nümunələr kimi diqqəti cəlb edir. “Şah Abba-

sın sənəti”, “Şah İsmayıl və qızıl balıq”, “Şah oğlu Şah Abbasın ölüb-dirilmə-

si” və s .kimi nağıllar fikrimizi təsdiq edir.  

Azərbaycan məişət nağıllarında olduqca ibrətamiz qadın surətləri var ki, 

bunların təsviri məişət nağıllarında daha geniş şəkildə verilir. Biz yenə də 

folklorşünas P.Əfəndiyevin nağılların bu bölgüsü haqqında maraqlı fikirlərinə 

diqqət edək: “...Xalq burada qadınların həm cəmiyyətdə, ailədə mövqeyi 

haqqında təsvirlərini verir, həm də öz fikir və qayələrini irəli sürürlər. Nağıllar-

dan öyrənirik ki, xalq sənətkarları öz qadınlarını həm sərkərdə, igid, rəşadətli 

qəhrəman, evdə, ailədə gözəl, sədaqətli, vəfalı yoldaş, sirdaş, həm də gözəl, 

insanları valeh edən bir varlıq kimi görmək istəyirlər” (5, s.124). Bəzən belə 

nağıllarda müsbət keyfiyyətləri ilə zəngin olan qadın obrazları ilə yanaşı öz 

mənfi keyfiyyətləri ilə fitnələr törədən, yaxşıları çətinliyə salan, pis əməlləri ilə 

diqqət çəkən mənfi obrazlarla da qarşılaşmaq mümkündür. Amma bunu qeyd 

etmək lazımdır ki, Azərbaycan nağıl yaradıcılığında müsbət və mənfi qadın 

obrazları paralel şəkildə verilməkdədir. Çox vaxt mənfi obrazdakı acıqlı dü-

şüncə dərəcəsi onun müsbətlər – yaxşılar üzərindəki qələbəsi ilə nəticələnir. 

Həmin mənfi personaj öz məkrli niyyətini gerçəkləşdirmək üçün müxtəlif 

üsullara əl atır. Türk mədəni ənənəsi ilə bağlı olan bu obrazların malik olduğu 

ziyanverici güc əski türk düşüncəsindəki mövcud olan demonik obrazların 

daşıdığı müxtəlif funksiyalardan qaynaqlanır. Belə ki, demonik obrazlar, pro-

fessor C.Bəydilinin də dediyi kimi, yeraltı qaranlıq dünya ilə bağlı acıqlı, 

bədxah ruhlardır. Bunların da davamçıları nağıllarda rastlaşdığımız mənfi ob-

razlardır ki, bu mənfiliyi qadın obrazı timsalında daha geniş şəkildə müşahidə 

etmək mümkündür (2, s.95).  

  Məişət nağıllarında yer alan bir çox qadın obrazları ilə yanaşı mifoloji 

zəmində də təşəkkül tapmış qoca qarı obrazı da vardır ki, bu obraz təkcə 

məişət nağıllarında deyil, sehirli nağılların da həm mənfi, həm də müsbət 

obrazlar sistemi içərisində müşahidə olunmaqdadır. Naxçıvan nağıllar siste-

mində yer alan “Sehrli üzük”, “Qırx Qönçə xanım”, “Gülüqahqahın, Gülşahna-

zın nağılı”, “Fərasətli keçəl” nağıllarında belə qarı obrazları mənfi obraz kimi 

diqqəti cəlb edir. Bəzən belə qarılar əlsiz-ayaqsız qoca qadın görkəmilə müsbət 

qəhrəmana ziyan verir, onu aldadır. Prof.C.Bəydili qarı obrazının mifoloji 

semantikası ilə bağlı maraqlı açıqlama verir: “Qarı obrazı ilə əlaqəli 

Azərbaycan-türk nağıllarında işlənən “küp qarısı” ifadəsi də onun xtonik 

demon olmasından irəli gəlir. Təsadüfi deyildir ki, küp qarısı ölüm haqqındakı 

ən əski təsəvvürlərin antropomorfizmindən ibarət obraz hesab edilmişdir.... 

Azərbaycan nağıllarında sehirli, tilsimli və olduqca kifir təsvir olunan, bəzən 

gözə görünməz olan, insanlara ancaq zərəri toxunan şər qüvvə ifritə də həmin 

küp qarısıdır ki, küp qarısı da ölüm haqqındakı ən əski təsəvvürlərin antropo-

morfizmindən ibarət obraz hesab edilmişdir (3, s. 218).    

Azərbaycan nağılçılığında bəzən tarixi nağıl qəhrəmanı hesab edilən 

Ənuşirəvan, Şah Abbas, İsgəndər və başqalarının ədalətli hökmdar obrazı 
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nəzəri cəlb edəndir. Orta əsr milli məişətin bir sıra görünən və görünməyən 

cəhətləri əslində məişət nağıllarındakı şah obrazlarının timsalında ümumiləş-

dirilmişdir ki, onlarda xalqın mənəvi-əxlaqi  və estetk dəyərləri özünü göstər-

məkdədir (5, s.232). Bu baxımdan Naxçıvan nağıllarından olan “İsgəndərin 

ölüb-dirilməsi” nağılı xarakterikdir. Nağılda kiçik qızını şirə verməyə məcbur 

olub dərd-qəm içində boğulan vəzir sonda qızının xoşbəxt olduğunu görüb çox 

sevinir. Vəzirin kiçik qızının məsuliyyətli və ağıllı hərəkətləri sayəsində şir 

övladı olan İsgəndər ölüm yuxusundan ayılır. Burada İsgəndərin ölüb-dirilməsi 

məqamı xalqın dünyagörüşündə tarixi qəhrəmanların ölməzlik modelini ifadə 

edən amildir.    

Məişət nağıllarında, adətən, əsl xoşbəxtliyin ədalət, haqq, xeyirin təntə-

nəsi olması fikri ön plana çəkilir. Bu fikri biz qəhrəmanı hansı obraz olursa 

olsun, bütün məişət nağıllarında izləməkdəyik. Məişət nağıllarında bu 

xoşbəxtliyi əldə etmək üçün qəhrəman özü çalışır. Amma bəzən sehirli nağıl-

lara xas olan obrazları da bu nağıllarda müşahidə etmək mümkündür. Sehirli 

nağıllardan fərqli olaraq bu obrazlar məişət nağıllarında qəhrəmana kömək 

edib, onu dardan xilas edən obraz kimi çıxış etmirlər. Bu nağıllarda əsas fakt 

qəhrəmanın  ağlı, kamalı və cəldliyidir. Həmin sehirli obrazlar sadəcə məişət 

nağıllarına daşınan, əsas qəhrəman ilə nağıl boyu yanaşı addımlayan obraz 

kimi diqqət mərkəzindədir. Müəyyən mərhələdə məişət nağıllarında sehirli 

obrazlardan, motivlərdən istifadə edilməsi mümkündür.  

Məişət nağıllarında maraqlı məqamlardan biri də nağılın baş qəhrəmanı 

kimi diqqəti cəlb edən obrazın öz əl qabiliyyəti, bacarığı sayəsində düşdüyü 

çətinlikdən xilas olması məsələsidir. Bu da  sənət, peşə, əməyə münasibət kimi 

normaların  xalqın dünyagörüşündəki məqamını izah edir. Bu baxımdan “Şah 

Abbasın sənəti”  (1, s.133) nağılı milli təfəkkürdə əməyə, zəhmətə, sənətə olan 

münasibəti müəyyənləşdirmək baxımından təqdirəlayiqdir. Şaha heç bir sənət 

sahibi olmadığına görə ərə getmək istəməyən kəndli qızının təkidi ilə şah 

Abbas keçəçilik sənətini öyrənir. Sonralar bu sənətin mahir bilicisi olan Şah 

Abbas məhz  sənəti vasitəsilə düşmən əlindən qurtula bilir. Buradan belə nəti-

cə əldə olunur ki, insan sənətə, peşəyə, əsl zəhmətə xoş münasibət bəsləyərsə, 

əsl xoşbəxtliyə qovuşar. Zəhmət sevgisi ilə zəngin olan təsəvvürlərin köməyi 

ilə yaranan süjetdə böyük tərbiyəedicilik xüsusiyyəti qorunub saxlanmışdır.  

Ümumiyyətlə, məişət nağılları çoxsaylı mürəkkəb sxemlərə, obraz və 

süjetlərə malikdir. Bu obrazların hər birinin özünəməxsus dünyası vardır. 

Məişət nağıllarına daxil olan hər bir obraz milli dəyər daşıyıcısı kimi də 

əhəmiyyətli olmaqla yanaşı, həm də xalqın tarixi, etnik dünyası, müxtəlif 

əxlaqi dəyərləri özündə qoruyub saxlamaq baxımından da gərəklidir.    
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РЕЗЮМЕ 

                                                                              НАЗИРА АСКЕРОВА  

СИСТЕМА ОБРАЗОВ В БЫТОВЫХ СКАЗКАХ 

В бытовых сказках существует множество эпизодов, мотивов, 

сюжетов и персонажей, которые богаты нравами, традициями и 

мировоззрением людей.  В статье рассматриваются некоторые из этих 

персонажей, и устанавливается, что они играют значительную роль в 

выражении бытового мировоззрения народа. Таким образом, в сказках, 

собранных в Нахчыване, отражаются образы  Кечала (лысый персонаж), 

шаха, женщины, крестьянина и других. В то же время была 

проанализирована роль этих персонажей в общем сюжете сказки и 

получены конкретные результаты.  

Ключевые слова: образ, народ, быт, мотив, сюжет, нравствен-

ность, сказка. 

 

SUMMARY 

                                                                                 NAZIRA ASGAROVA  

                        THE İMAGE SYSTEM İN DOMESTİC FAİRY TALES 

There are a variety of episodes, motifs, templates and images in their 

domestic fairy tales that are rich in people's morals, traditions and world views. 

İn the article, Some of these images have been investigated and they have tried 

to find out that they are important for expressing people's outlook on 

household life. So that, the fairy tales collected from Nakhchivan  such as bald, 

shah, women, peasant, and so on. images are reflected. At the same time, the 

role played by these characters in the overall plot of the fairy tale, the position 

and the concrete results have been obtained. 

Key words: image, people, welfare, motive, plot, morality, fairy tale. 
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DÜNYADA NƏSİMİ İRSİNƏ MARAQ MƏSƏLƏLƏRİ 

 

Nəsimi irsinin öyrənilməsi məsələsi bu gün də çox aktual mövzudur. 

Təkcə Şərqdə deyil Qərb dünyasında da Nəsimi irsinə ciddi maraq mövcud-

dur. Hürifiliyin görkəmli nümayəndəsi sayılan Nəsimi Türk-İslam ədəbiyyatı-

nın böyük sənətkarlarındandır.  

Təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada Nəsimi irsinin davamçıları, 

sənətkarın fitri istedadının heyranları mövcuddur. Bu səbəbdən Nəsiminin irsi  

ölkədən ölkəyə daşınmış və tərcümə edilərək geniş oxucu adutoriyasına 

çatdırılmışdır. Çox təəssüf ki, geniş araşdırıcı kütləsinin diqqətini özünə cəlb 

edən Nəsiminin həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı olaraq bir çox mübahisəli 

məqamlar mövcuddur. Nəsiminin həyatı kimi, yaradıcılığı da hələ də sirli bir 

qala kimi öz kəşfini gözləyir. Məqalədə Azərbaycan ədəbiyatının görkəmli 

nümayəndəsi, böyük ustad Nəsimin irsinə dünyada maraq məsələsi tədqiqata 

cəlb olunub. Nəsimi haqqında dünyada yazılan əsərlərə diqqət çəkilməklə 

görkəmli sənətkar haqqında formalaşan fikir mübadiləsi və irsinin dünya ədə-

biyyatına verdiyi töhfələr elmi cəhətdən təhlil edilib. 

Açar sözlər: Nəsimi, Şərq, Qərb, dünya, Azərbaycan,tədqiqi məsələləri. 

 

Adı dünyanın ölməz sənətkarları sırasında şərəfli yer tutan, poeziyamız-

da yeni, çox əlamətdar bir dövrün başlanğıcı olan, Azərbaycan dilini ədəbi-bə-

dii dil səviyəsinə yüksəldən qüdrətli sənətkar İmadəddin Nəsiminin zəngin irsi 

təkcə Azərbaycanda deyil, bir çox ölkədə tədqiqat mövzusuna çevrilmişdir.  

F.Nəimi “Növmnamə” əsərində öz müridini “Seyyid İmad” adı ilə 

təqdim edir. Şairin müridlərindən sayılan və ona dərin rəğbət bəsləyən türk 

şairi Rəfii də onu İmadəddin Nəsimi ad və təxəllüsü ilə xatırladır (7, s. 26). 

Orta əsr türk təzkirəçilərindən Qəstimonlu Lətifi və Alinin verdiyi 

məlumata görə sənətkarın “Julidəmu” (“dağınıq saçlı”) ləqəbi ilə tanınmış Şah 

Xəndan adlı bir qardaşı da olmuş və o, 1426-cı ildə vəfat etmişdir  4, s. 268) 

Orta əsirlərdə Şamaxıda zəmanəsinə görə qüvvətli təhsil verən mədrəsə-

lər var idi. Nəsimi bu mədrəsələrdə mükəmməl təhsil almış, ana dilindən baş-

qa, ərəb və fars dillərini, riyaziyyat astronomiya, təbiət, fəlsəfə, məntiq elmlə-

rini öyrənmişdir (9). 

İlk şeirlərini “Nəsimi” və “Hüseyni” təxəllüsü ilə yazan sənətkar XIV 

əsrin  sonlarından Azərbaycanda  geniş  yayılan “Hürufi” təriqətinə qoşulmuş- 

dur. Təriqətin qurucusu Fəzullah Nəiminin şərəfinə özünə “Nəsimi” təxəllüsü-

nü götürüdüyü qeyd olunsa da bu barədə mübahisələr hələ də davam edir. 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 13.02.2019, qəbul edilib: 18.03.2019 
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O qısa zamanda hürufiliyin nəinki Azərbaycanda, həmçinin Misir, İraq, 

İran və Anadoluda ən tanımmış simalarından birinə çevrilmiş, şeirləri dildən-

dilə düşmüşdür. Hürufiliyin siyasi tərəflərindən çəkinən Teymuri hakimiyyəti 

1394-cü ildə F. Nəimini edam edir. Müəlliminin edamından dərin sarsıntı 

keçirən Nəsimi onun vəziyyətinə əsasən təriqəti yaymaq üçün Təbrizə, oradan 

da Anadoluya gedir.  

Bu məqamda qeyd etmək istəyirəm ki, “Hürufilikdən bəhs edən elmi, 

eləcə də elmi-populyar əsərlərdə sıxlıqla rast gəlinən mülahizələrdən biri də 

hürufilərin Fəzlullahın ölümündən (1394) sonra Türkiyəyə kütləvi mühacirəti-

dir. Bu qənaətin natamamlığı isə Əliyyül-Əlanın “Kürsinamə”sindəki aşağıda-

kı qeydlərdən aydın görünür: (Dostlarımın məndən əvvəl getməsinə baxmaya-

raq, bu ayin və inamı izhar etmək üçün birinci olaraq, mən (o) kitabı 

göndərdim, İstanbuldan sudan keçərək getdi) (11).  

Hürufiliyin tanınmış tədqiqatçılarından olan Fatih Usluər isə, hürufilərin 

kütləvi mühacirəti barədə deyilənlərlə razılaşmır bunu tamamilə yanlış düşün-

cələr hesab edir (11, s. 82-87). 

Əngin batini fikirləri təbliğ etməsi Nəsimini daim təqiblərə məruz qo-

yur. Bunun nəticəsi olaraq o, 1417-ci ildə həbs edilir və Suriyanın Hələb 

şəhərində edam olunur. Şairin məzarı da Hələb şəhərindədir. Şeirlərinin təməl 

anlamını İslam təsəvvüfünün vəhdəti-vücud ideyası və ilahi eşq təşkil edən 

Nəsimi fars, ərəb, Azərbaycan türkcəsində mükəmməl şeir nümunələri 

yazmış, şeirləri bütün türk xalqları ədəbiyyatına və bütövlükdə klassik Şərq 

poeziyasına ciddi təsir göstərmişdir. O, ana dilində ilk dəfə müstəzad, 

mürəbbe, tərcibənd nümunələri yazmış, rübai və tuyuğlarında sadə xalq 

dilindən istifadə etmişdir. Sənətkarın şeirlərində istifadə etdiyi dərin təsəvvüfi 

düşüncəsi sonralar bir çox böyük mütəfəkkürə təsir göstərmişdir.  

Nəsiminin əsərləri ilk dəfə 1844-cü, sonra isə 1871 və 1880-ci illərdə 

İstanbulda nəşr еdilmişdir. Bizdə isə Salman Mümtaz 1926-cı ildə Nəsimi 

divanını ərəb əlifbası ilə nəşr еtmişdir. 

Azərbaycanda Nəsiminin İraq Divan nüsxəsini S. Mümtazın “Seyid 

İmadəddin Nəsimi”, Bakı, 1926; prof. M. Quluzadənin Nəsimi. “Seçilmiş 

şeirləri”, Bakı, 1962; akademik H. Araslının “İmadəddin Nəsimi”, Bakı, 1972 

və Nəsimi. “Seçilmiş əsərləri”, Bakı, 1973; prof. C. Qəhrəmanovun Nəsimi. 

“Məndə sığar iki cahan”, Bakı, 1973 və ərəb əlifbası ilə çap etdirdiyi “Nəsimi 

əsərlərinin elmi-tənqidi mətninin üç cildliyi”, Bakı, 1973 kitabları (3, s. 14) və 

modern tədqiqatlar  yazılmışdır. Yaxın Şərq ölkələrində Azərbaycan ədəbi 

dilinin inkişafında və formalaşmasında müstəsna xidmətləri olan Azərbaycan 

xalqının qüdrətli sənətkarı Nəsiminin yeni-yeni əlyazma nüsxələri aşkar 

edilib. Şairin İraq Divan nüsxəsinin üzə çıxarılıb, həmin divan nüsxəsi 286 

səhifədən ibarətdir. Əlyazmanın vərəqləri iki sütunludur. Divanın səhifələrin-

də 14-19 beyt vardır. Ölçüsü 15-21 santimetrdir. Digər nüsxəsində şairin 400-

dən artıq şeiri verilmişdir. 398 şeir Nəsimi təxəllüsü ilə tamamlanır. Üç şeir 

şairin ilk təxəllüslərindən olan Səyyid Nəsimi təxəllüsü ilə bitir. Bu divan 

nüsxəsində Hüseyni təxəllüsü ilə yazılmış şeirlərə və rübailərə təsadüf edilmir. 

Üz qabığının iç tərəfində “Varlıya qürbət də vətəndir, yoxsula vətən də qür-
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bətdir”, -yazılmışdır. Divan Nəsiminin “İştə gör” şeirilə başlanır və şairin 

həcmcə böyük bir şerilə tamamlanır.  

Nəsimidən bəhs edən önəmli əsərlərin olmasına baxmayaraq hələ də 

Nəsimi haqqında mübahisəli məsələlər çoxluq təşkil etməkdədir. Qədim və or-

ta əsrlər ədəbiyyatı tarixinin araşdırıcısı Əlyar Səfərli haqlı olaraq nəsimişü-

naslığın problemlərini sadalayır və təsdiqləyir ki, Nəsiminin elmi tərcümeyi-

halı yaradılmayıb. Bu barədə monoqrafiya və məqalələr yazılıb. Ancaq bunlar 

qənaətbəxş deyil, Nəsiminin dünyaya gəldiyi məkan bəlli deyil. Şairin türk və 

fars divanlarında anadan olduğu məkan haqqında heç bir işarəyə rast gəlinmir. 

Həmçinin Nəsimi ilə bağlı orta əsr mənbələrində - təzkirələrdə, xronikalarda, 

cünglərdə, tarixi əsərlərdə anadan olduğu yer barədə heç bir məlumata rast 

gəlinmir. Bütün bunlarla yanaşı, bəzi qaynaqlarda bir neçə fərziyyə irəli 

sürülür. Ərəb tarixçiləri yazırlar ki, Nəsimi Təbriz şəhərində anadan olmuşdur. 

Türk mənbələrində Nəsiminin Diyarbəkirdə, Nisibində və b. yerlərdə dünyaya 

göz açdığı qeyd olunur. XIV əsrdə yaşamış təzkirəçi Qəstomonlu Lətifi yazır: 

“Nəsimi Bağdadın Nəsimi qəsəbəsində anadan olub. Nisbəsi, təxəllüsü də elə 

anadan olduğu yerlə bağlıdır”. Bütün bunlar elə fərziyyə və ehtimal olaraq 

qalır (10). 

Ərəb müəllifləri İbn Həcər Əsqəlani (1372-1449) “Ənba əl-qumr biəbna 

əl-umr” (“Həyat oğulları haqqında dolğun bilgi”), Şəmsəddin Səxavi (1427-

1497) “əd-Daəllami liəhl əl-qərn ət-tasi” (“9-cu hicri əsrinin əhli üzərinə 

parıldayan işıq”) və İbn əl-İmdad əl-Hənbəli (öl. 1678) “Şəzərat əz-zəhəb fi 

əxbari min zəhəb” (“Ölüb gedənlər haqqında xəbərlərdən qızıl dənəciklər”) 

əsərində aşağıdakı məlumatı verirlər: 

“820-ci (1417) ildə Hələbdə yaşayan Şeyx Nəsiməddin Təbrizi öldürül-

müşdür. O, Hələbdə hürufiyyə məzhəbinin şeyxi idi. Orada onun məsləkdaş-

larının sayı artır, küfrü intişar edir və şöhrət qazanır. Onun sərəncamları sultan 

əl-Müəyyəd Şeyxin onu öldürmək haqqında əmrinə qədər yerinə yetirilirdi. 

Onun başını kəsib, dərisini soydular və cəsədini çarmıxa çəkdilər”. 

Beləliklə, üç ərəb orta əsrlər müəllifləri Nəsiminin adını İmadəddin yox, 

Nəsiməddin kimi və yer mənsubiyyətini Nəsimi və ya Şirvani yox, Təbrizi 

kimi qələmə alırlar  (12).  

Bu məsələ ilə bağlı görkəmli Azərbaycan alimi Ziya Bünyadov Nəsimi-

nin necə öldürülməsi ilə bağlı qənaətlərin zəifliyini qeyd edərək  bu qənaətə 

gəlir ki, müasir Azərbaycan şərqşünasları Nəsiminin edamına aid faktları yal-

nız türk alimi Əbdülbaqi Gölpınarlının “İslam ensiklopediyasında”kı “Nəsi-

mi” adlı məqaləsindən götürüblər. Məqalə Ziya Bünyadovun ölümündən çox 

sonra, Şərqşünaslıq İnstitutunun orqanı olan “Azərbaycan Şərqşünaslığı” jur-

nalının 2009-cu ildəki birinci nömrəsində çap olunub. “İndiyə qədər Nəsimi-

nin ölümü haqqında xəbər bizə yalnız türk alimi Əbdülbaqi Gölpınarlının “İs-

lam Ensiklopedisi”ndə dərc olunmuş “Nəsimi” adlı məqaləsindən bəllidir (1, 

s. səh. 206-207). 

Suriyalı tədqiqatçı Bəkir ən-Nasir və başqaları Nəsiminin edamı ilə bağ-

lı müəyyən faktlar üzə çıxarmışdır.O dövrün ərəb tarixçiləri Nəsimi Divanında 

olan “Müxtəlif şeirlərin ilk və son beytləri” adı altında şairin bir çox şeirlərini 

vermişlər. Ərəb tarixçisi Məhəmməd Raqıb Mahmud bin-Haşim ət-Təbbaqın 
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yazdıqlarından aydın olur ki, Nəsimini işlətdiyi kəskin sözlərə görə mühakimə 

ediblər. Başqa bir ərəb tarixçisi Müvəffəqəddin Əhməd ibn İbrahim əl-Hələbi 

isə “Künüz əz zəhəb fi tarix Hələb” (Hələb tarixinə dair qızıl xəzinələr” adlı 

əsərində Nəsiminin din əleyhinə yazdığı şeirlərinə görə təqsirləndirildiyini ya-

zır. Suriyalı tədqiqatçı Bəkir ən-Nasirin göstərdiyi kimi, Şeyx Kamil əl-İzzinin 

Hələbin tarixindən bəhs edən böyük həcmli  “Nəhr əz-Zəhəb” (“Qızıl çayı”) 

əsərində də Nəsiminin həyatı və məhkəməsi barəsində qiymətli məlumatlar 

var.  

“Danişməndani-Azərbaycan” əsərində bu müəlliflərdən yalnız Rzaqulu-

xan Hidayətin “Riyazül-aşiqin” təzkirəsinin adını görürük. Belə nəticəyə gəl-

mək olar ki, M.Tərbiyət Nəsimini bir şair kimi tanımamışdır, çünki təzkirəsi-

nin “Nəimi ġah Fəzlullah ibn Əbu Məhəmməd Təbrizi” məqaləsində Seyid 

İmadəddin Nəsimi adını bir cümlədə çəkərək üstündən keçmiş, təriqətlər haq-

qında isə yazmışdır: “ġah Fəzlullahın ölümündən sonra onun fikirləri və təri-

qəti bütün islam aləminə yayılmışdır. Əl-Əliyül-Əla, Seyid İmadəddin Nəsimi 

və başqaları kimi onun canişinləri və naibləri Anadoluya qaçmış, bəktaşilərin 

təkyələrinə və xanəgahlarına yol tapıb, bəktaşi təriqətinin əvəzinə hürufi təri-

qətini təbliğ etməyə başlamışlar. Bəktaşilər sadəlövh, dərin bilik sahibi olma-

dıqlarına görə hürufilərin fikirlərini qəbul etmişlər. Bu yolda bir çox qanlar 

tökülmüş və faciəli hadisələr baş vermişdir. Onları burada izah etməyə imkan 

yoxdur” (6, s. 247).  

Ərəb tarixçisi Abbas Əzzavi “Tarix-İraq beynə ixtilalaleyn” (Bağdad, 

1973) əsərində Nəsiminin şəxsiyyəti, fikir tarixində yeri ilə bağlı yazmışdır : 

“Nəsimin təhlükəsi artmışdı. Səsi ucalmış, ona uyanlar çoxalmışdı. Təriqətinin 

yayılması qorxusu aləmi bürümüşdü. Şairlik gücü ilə təbliğat aparması, 

mühakimə olunmasına yol açmışdı” (7, s. 57). 

Nəsimiyə dair ilk ən sanballı tədqiqat əsəri kimi suriyalı alim Əbdülfət-

tah Qələmçinin yazdığı “Hələb yaqutu İmadəddin  Nəsiminin həyatı, poeziya-

sı, və fəlsəfi fikirləri” (Ərəb Yazarlar Birliyinin Nəşriyyatı , 1991) kitabıdır. 

Görüldüyü kimi Nəsimi haqqında böyük mübahisəli fikirlər olan sənətkardır.  

Akademik Teymur Kərimli bu barədə yazır: “Biz şairin еlə bеytlərini 

görmüşük ki, bir əlyazmasında o birisindən fərqli şəkildə yazılmışdır. 

Şübhəsiz ki, burada Nəsimini islah еtmək istəyən və bəzən onun işlətdiyi 

ifadələri başa düşməyən katiblərin də az rolu olmamışdır. Bundan əlavə şairin 

əsərlərinin üzünü köçürən özbək, türkmən və türkiyəli katiblər də onun dilini 

az dəyişdirməmişlər”.  

Nəsiminin  genişsəpkili yaradıcılığı uzun müddət  idelogiyanın kölgəsin-

də qalmış və hələ də  həyatı, yaradıcılığı barəsində müxtəlif mülahizələr və 

münaqişələr davam etməkdədir. Bu səbəbdən sadəcə Azərbaycanda deyil, bir 

çox ölkələrdə Nəsiminin kimliyi, mənsubiyyəti, fəlsəfik-ideolojik fikirləri və 

ən əsası  ekzotik və zəngin yaradıcılığı tədqiqat mövzusuna çevrilmişdir. 

Nəsimi irsinin ən çox öyrənildiyi ölkələr sırasında qardaş Türkiyə ilk 

sıralarda yer alır. Seyyid Nəsiminin Türk ədəbiyyatındakı yeri ve təsirinə dair 

bir çox məqalələr yazılmış,  tədqiqatlar aparılmışdır. Nəsiminin əsərlərinin 
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bədii gücü və  genişsəpkili fitri istedadı ilə gəncliyindən başlayaraq, yetkinlik 

dövrünə çatanadək bir çox şairə, yazıçıya təsir etmişdir.  

Bu barədə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi I cildə yazılıb: “Nəsimiyə 

gəlincə isə, onun haqqında daha çox Anadolu təzkirələrindən bilgilər alırıq. 

İsmayıl Hikmətin Nəsimi ilə bağlı araşdırmasını nəzərdən keçirdikdə şair 

haqqında məlumat verən bir sıra təzkirəçiləri də xatırlamaq olar: Lətifi, 

Kınalızadə Həsən Çələbi, Bəyani, Faiq Rəşad bəy, Məhəmməd Tahir bəy, 

Müəllim Naci, Rzaquluxan Hidayət belələrindəndir”. “(2, s. 172-173). “Nəsi-

mi barəsində ilk dolğun məlumat verən təzkirəçi kimi Qəstəmonlu Lətifini ta-

nıyırıq. “Məşairüş-şüəra” (1546) adlı məşhur təzkirənin müəllifi Lətifi onu 

“eşq meydanının sərbazi-bibimi və məhəbbət Kəbəsinin fədayiəzimi” 

adlandırır. XVI yüzilliyin türk təzkirəçilərindən Aşıq Çələbi və Həsən Çələbi 

də Nəsimidən yığcam şəkildə söhbət açmışlar. Lakin onlar Lətifinin məlumat-

larına elə bir şey əlavə etməmişlər. Ümumiyyətlə, XVI əsrin türk təzkirəçiləri 

içərisində Lətifinin və Alinin (“Künhüləxbar”-1593) verdiyi bilgilər müfəssəl-

liyi və orijinallığı ilə fərqlənir. Nəsimiyə böyük rəğbət göstərən hər iki təz-

kirəçi onun etiqadı, mürşidi, qardaşı Şah Xəndan və onun Nəsimi ilə məktub-

laşması, Şah Xəndanın 1426-cı ildə Şamaxıda vəfat etməsi, Azərbaycan şairi-

nin Türkiyədə olarkən Şeyxi ilə görüşməsi, Hələbdə faciəli şəkildə qətlə yeti-

rilməsi barədə məlumat verirlər” (7, s. 36). 

Nəsimi ilə bağlı məşhur Türkiyəli səyyah Övliya Çələbi də məlumat 

vermişdir. XVII əsrdə Hələbi ziyarət edən türk səyyah-alim onu Şeyx Nəsimi 

adlandırmışdır və Hələbdə onun təkyəsinin olduğu barədə yazmışdır.  

Seyyid Nəsimi Divanı ilk dəfə Hüseyin Ayan tərəfindən, Prof. Dr. Hasibe 

Mazıoğlu rəhbərliyində doktorluq işi olaraq hazırlanmışdır. 1990-cı ildə Ak-

çağ Yayınları tərəfindən nəşr olunmuşdur. Bursalı Məhəmməd Tahir, Faiq 

Rəşad, Fuad Köprülüzadə, Əbdülbaqi Kölpınarlı, İbrahim Olğun da Nəsimi ilə 

bağlı maraqlı tədqiqat işləri ilə yadda qalmışlar. 

Orta Asiya xalqlarının təfəkküründə də Nəsimi obrazı çox əhəmiyyətli 

yer tutmuşdur. “Nəvainin “Nəsaim ül-məhəbbət” təzkirəsində və “Haləti-

Pəhləvan Məhəbbət” risaləsində Nəsimi obrazının işıqlı izlərinə nəzər salınıb. 

Nəsimi ədəbi şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqında onunla eyni əsrdə yaşamış 

klassik sənətkarın - Əlişir Nəvainin qələmindən çıxan əsərlərin nə qədər ciddi 

əhəmiyyət daşıması günümüz üçün də aktualdır. Nəvainin mürşüdü, şair 

Mövlana Lütfinin də nəzərindən qaçmır. Nəvainin “Söz mülkünün sultanı” 

(“Məlik ül-kəlam”) adlandırdığı, çağatay türkcəsində ən yaxşı şeirlər yazan 

Mövlana Lütfi Nəsiminin bir sıra şeirlərinə nəzirə yazmış, fəlsəfi-hürufi 

məsləkinə sadiq qalmış və onun şeirdə işlətdiyi istilahlar əsasında qəzəllər 

yaratmışdır. Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələri tarixində Nəsimi xüsusi bir 

səhifədir. Ürgənc şairi Əsiri 1775-ci ildə Nəsimi haqqında ayrıca bir dastan 

yazmışdır. Tədqiqat mənbələrində göstərilir ki, həmin dastan - “Nəsimi” 

dastanı özbək folklorşünası mərhum Hadi Zərifovun şəxsi kitabxanasındadır. 

Əsər maraqlı və orijinal məzmuna malikdir. Əsərdəki bütün hadisələr 

Nəsiminin həyatı ilə həmahəngdir. XVII əsrdə Nəsimi təsiri ilə yazan digər 

özbək şairi Babarəhim Məşrəb olmuşdur. Məşrəb gənc yaşlarında Özbəkista-
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nın iri şəhərlərini dərvişanə gəzərək din xadimlərinin iç üzlərini, onların cəha-

lət oyunlarını tənqid etmiş, insanlığın ali hisslərini təbliğ etmişdir” (8).  

Segiyt Remiev ve Nəsimi barədə yazan dosent, Doktor Çulpan Zaripo-

va: XX əsrin əvvələrində Tatar  ədəbiyyatının əhəmiyyətli simalarından olan  

Segıyt Remievin əsərlərində Şərq klassik şeir ənənələrini gündəmə gətirib. 

Azerbaycanlı şair İmadəddin Nəsimi əsərlərində köklənən Panteizm fəlsəfəsi-

nin üsyankarlıq ve insanı Tanrılaşdırmaq kimi təməl fikirlərinin S. Remievə 

də müsbət təsir etdiyini göstərib. 

Hər zaman olduğu kimi Qərb mühiti də bu dəfə də Şərqin qaymaqları ilə 

maraqlanmışdır. Qərb dünyasında da Nəsimi ilə bağlı araşdırmalar aparıl-

mışdır.   

“Avropa tədqiqatçılarından alman Hammer-Purquştal, ingilis Gibb, al-

man Frans Babinger, italyan Allesio Bombaci və s. şərqşünaslar Avropa 

oxucularını Nəsimi ilə tanış etmək mənasında xeyli iş görmüşlər. Sənətkarın 

həyatı və şəxsiyyəti barədə məlumatlarda onlar, əsasən, türk təzkirəçilərinə 

əsaslanmışlar. Rus alimlərindən V.Smirnov, A.Krımski, Y.E.Bertels, I.Bragin-

ski və s. kimi şərqşünasların nəsimişünaslıqdakı  əməyini də qeyd etmək la-

zımdır. İstər Avropa, istərsə də rus alimləri Nəsiminin yaradıcılığını, əsər-

lərinin ideya-məfkurə qatlarını tam şəkildə şərh edə bilməsələr və müəyyən 

ziddiyyətli fikirlər söyləsələr də, Azərbaycan şairinin həyatının və bədii irsinin 

araşdırılması, Avropa və rus oxucularının məlumatlandırılması istiqamətində 

onların xeyirxah təşəbbüs göstərdiklərini qeyd etmək yerinə düşər” (7,.s. 38). 

Simon Lehatsi Nəsiminin qəbri ilə bağlı məlumat verənlərdəndir. Məş-

hur səyyah Hələbdə olarkən Nəsiminin qəbrini ziyarət etmiş və onun yeri ilə 

bağlı məlumat da vermişdir. Professor Matt Melvin-Kouşkinin bəzi yazıla-

rında da hürufiliklə bağlı məsələlər əks olunub. Maykl Reinxard Almaniyada 

Nəsimi divanının nəşri və tədqiqi ilə bağlı işlər görüb Tanınmış alman alimi, 

nəsimişünas Mixael Hessin də (Michael Hess) klassik türkdilli Azərbaycan 

ədəbi irsi əsrlərdir Qərb şərqşünaslığının da diqqətindədir-deyib. Onun 

Avropa elminin böyük mərkəzlərində klassik irsimizin nümayəndələri ilə 

bağlı çıxışları və məqalələri qürurvericidir. Daha çox nəsimişünas alim kimi 

tanınan Hessdə bu sevgi İstanbulda çalışdığı vaxt yaranıb. Böyük Brita-

niyadan aldığı elektron məktubda Nəsimi şeiriyyəti ilə ilk dəfə tanış olan alim 

şairin qələminə necə vurulursa, o vaxtdan da Şərqin böyük mütəfəkkirinin 

irsini araşdırmağa başlayır. Hətta bu haqda elmi iş də yazır. Böyük mütəfəkkir 

Nəsimiyə sevgisi tanınmış alimi Azərbaycan dilini öyrənməyə də sövq edib. 

Asiya və Afrika Ölkələri İnstitutunun direktoru İqor Abılqaziyev çıxı-

şında qeyd edib: “Nəsiminin əsərləri dünya poeziyasının mükəmməl nümunə-

lərindən biridir. Bu əsərlərdə insan əzəməti və şəxsiyyət azadlığı tərənnüm 

edilir. Nəsiminin ədəbi irsi dövrün dərin poetik fikirlərinin və fəlsəfi baxışları-

nın vəhdətini təşkil edir. Nəsiminin yaradıcılıq irsi Azərbaycan ədəbiyyatının 

tarixində xüsusi mərhələdir. Azərbaycan poeziyasının humanizm ideyaları ilə 

zənginləşməsində və yeni məzmun kəsb etməsində unudulmaz şairin xidmət-

ləri ölçüyəgəlməzdir”. 
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Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, dünya arenasında Nəsimi irsi xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. Ədibin nümayəndəsi olduğu Hurifizim cərəyanından 

başqa, onun yüksək sənətkarlıqda yaratdığı  bədii yaradıcılığı da, təkcə Azər-

baycan üçün deyil, dünya ədəbiyyatı üçün də yeni nəfəs demək idi.  Bu 

baxımdan Nəsimi irsi sadəcə Azərbaycan və türk dünyasında deyil, Qərb 

dünyasında da özünə  tərəfdaşlar toplamışdır. Görünən odur ki, sirlərlə dolu 

Nəsimi irsinin öyrənilməsi məsələsi bu günün və gələcəyin dünyasında ən va-

cibli və aktual hadisələrdən biri kimi öz elmi  əhəmiyyətini qoruyub saxlaya-

caqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

НЯРГИЗ ИСМАИЛОВА 

ВОПРОСЫ ИНТЕРЕСА К НАСЛЕДИЮ НАСИМИ В МИРЕ 

Вопрос изучения наследия Насими сегодня является очень актуаль-

ной темой. Большой интерес к наследию Насими проявляют не только на 

Востоке, но и в западном мире. Насими, выдающийся представитель Ху-

руфизма, является одним из великих поэтов турецко-исламской литера-

туры. 

Не только в Азербайджане, но и в мире существуют последователи 

Насими и поклонники его художественного таланта. И только поэтому 

наследие Насими переносилось из одной страны в другую, и с переводом 

было передано многочисленной читательской аудитории. К сожалению, 

существует много спорных вопросов, касающихся жизни и творческой 

деятельности Насими, которые привлекают внимание широкого круга 

https://525.az/site/?name=xeber&news_id=114510#gsc.tab=0
http://www.clb.az/files/mv/Nesimi600.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Hurufiliyin_tarixi_nnvilsmis_thrifl.pdf
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исследователей. Как и жизнь Насими, его творчество, как загадочный 

замок, все еще ждет своего раскрытия. В статье рассматривается вопрос 

интереса в мире к наследию выдающегося представителя азербайджанс-

кой литературы, великого мастера Насими. Были научно исследованы 

убеждения в сочинениях о выдающемся мастере, и вклады его наследия, 

внесенные в мировую литературу. 

Ключевые слова: Насими, Восток, Запад, мировой, азербайджанс-

кий, исследовательские вопросы. 

 

ABSTRACT 

NARGIZ ISMAYILOVA 

THE INTEREST PROBLEMS TO NESIMI`S 

HERITAGE IN THE WORLD 

The issue of studying Nesimi`s heritage is also very actual today. There 

is a serious interest to Nesimi`s heritage not only in the East but also in the 

West. The prominent person of Hurufi doctrine Nesimi is one of the greatest 

craftsmen of Turkic-Islamic literature. There are many followers of Nesimi`s 

heritage, the men who admire his in-born talent not only in Azerbaijan but the 

same time in all over the world. For this reason, Nesimi's heritage has been 

moved from country to country and transmitted to a broader reader's 

auditorium. It is pity although  Nesimi`s life and creative work has been 

attracted  various researchers attention but there exist many hot issues in here. 

As his life Nesimi`s creative work is waiting its notion as a mysterious castle.  

The article deals with the interest problem to the prominent person of 

Azerbaijan literature, greatest master Nesimi`s heritage in the world. The 

works written about Nesimi in the world and the thoughts formed in the world 

about well-known craftsman, the contributions of his heritage in the world 

literature have been scientific analyzed by the author. 

Key words: Nesimi, East, West, world, Azerbaijan, research problems 
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SƏDƏRƏK ŞİVƏLƏRİNİN FONETİKASI 
 

Məqalədə Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin cənub qrupuna daxil 

olan Sədərək rayon şivələrinin fonetikası tədqiqata cəlb olunmuşdur. Burada 

bəzi fonetik hadisələr – dissimilyasiya, metateza və samitlərin qoşalaşması 

hadisələri araşdırılır. Göstərilir ki, Sədərək şivələri aid olduğu Naxçıvan 

dialekt və şivələri, o cümlədən dilimizin digər dialekt və şivələri ilə bənzər və 

fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Burada fərq özünü daha çox fonetikada büruzə 

verir. Digər fonetik hadisələrə nisbətən dissimilyasiya bir qədər az müşahidə 

olunsa da, həm irəli, həm də geri dissimilyasiya müxtəlif məqamlarda daha 

çox sözün ortasında və sonunda baş verir. Metateza hadisəsi də Sədərək 

şivələrində geniş yayılmış fonetik hadisələrdəndir. Metataezanın həm yanaşı, 

həm də yanaşı olmayan növlərinə rast gəlirik. Sədərk şivələrində geniş 

müşahidə etdiyimiz fonetik hadisələrdən biri də söz köklərində samitlərin 

qoşalaşması hadisəsidir. Bu hadisə eyni zamanda sözə müəyyən məna çalarlığı 

da verir. Şivələrdə baş verən fonetik hadisələr dilimizin qədim mənzərəsini göz 

önündə canlandırır və dil tariximizin öyrənilməsi işində də mühüm mənbədir.   

Açar sözlər: dialekt və şivə, Sədərək, fonetika, dissimilyasiya, metateza, 

samitlərin qoşalaşması 
 

Sədərək şivələri Azərbaycan dilinin cənub qrupu dialekt və şivələrinin 

tərkibinə daxildir. Cənub qrupu ozünəməxsus xüsusiyyətləri ilə digər dialekt 

və şivələrimizdən fərqlənir. Eyni zamanda Sədərək şivələri də aid olduğu cə-

nub qrupuna daxil olan digər dialekt və şivələrdən fərqli bir sıra xüsusiyyətlərə 

malikdir. Ümumiyyətlə, Naxçıvanın ayrı-ayrı rayonlarında aparılan müşahidə-

lər və müsahibələr zamanı bir-birindən fərqli xüsusiyyətlər, sozlərin fərqli va-

riantları meydana çıxır. Naxçıvan dialekt və şivələrinin hərtərəfli öyrənilməsi 

həm Azərbaycan dialektologiyasının, həm də ədəbi dilimizin inkişafına öz 

müsbət təsirini göstərir və olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki ədəbi dilimizin öyrə-

nilməsində və inkişafında, keçmişdən bu günə məruz qaldığı dəyişikliklərin, 

keçdiyi təkamülün araşdırılmasında mühüm mənbələrdən biri də dialekt və şi-

vələrimizdir. Onlar keçmişin izlərini özündə qoruyub saxlamaqla dilimizin ta-

rixi inkişafını aydınlaşdırmağa kömək edir. 

Dialekt və şivələrə xas olan əsas fonetik hadisələrdən biri olan dissimil-

yasiya hadisəsi Sədərək rayon şivələrində də özünü göstərir. Ümumiyyətlə, 

dialekt və şivələrimizin tədqiqi göstərir ki, burada fonetik fərqlər özünü morfo- 

loji və qrammatik fərqlərə nisbətən daha çox büruzə verir. Bu isə dialekt və 

şivələrimizin  fonetikasının  dilimizin qədim dövrlərinə aid  dil faktlarını daha 
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çox mühafizə etməsi ilə bağlıdır. Sədərək şivələrində dissimilyasiyanın aşağı-

dakı növlərini müşahidə edirik. 

İrəli dissimilyasiya: Sədərək şivələrində irəli dissimilyasiyanın aşağıdakı 

tiplərinə təsadüf olunur: r>l: qəral//qaral//qərəl<qərar; zərəl<zərər. Azərbaycan 

dilinin əksər dialekt və şivələrində dissimilyasiyanın bu tipi qeydə alınmışdır. 

İraq-türkman ləhcəsində: pərgal, qəral, qurtal, zərəl (8, s.102); tatar dilinin 

mişar dialektində: зорлак<зурырак “zorba”, бэрлəк<бирэрəк “bir az bəri”, 

арлак<арырак “bir az aralı”, йогарлак<йугарырак “bir qədər yuxarı” (10, 

s.131); türk dilində: pergel; türk dilinin Qaziantep dialektində: haral<harar, 

karaltı<karartı (3, s.55). 

Müşahidə zamanı burada irəli dissimilyasiyanın n>l: fantal; m>b: hüm-

bət kimi növlərinə də rast gəldik. 

Geri dissimilyasiya: Sədərək şivələrində geri dissimilyasiyanın aşağıdakı 

tipləri özünü göstərir: r>l: ülkür<hürkür, ülkütdüm<hürkmək. 

r>n: mındar<murdar. Dissimilyasiyanın bu tipi mundar//mındar sözlərin-

də Azərbaycan dilinin Gəncə, Qazax, Qarabağ, Şəki, Muğan dialektlərində (1, 

s.117) və türk dilinin Qaziantep dialektində (3, s.56) qeydə alınmışdır. 

ç>ş: seşdix', keşdilər, öşdülər, qaşdı, işdi və s. Dissimilyasiyanın bu tipi-

nə digər türk dillərində və onların dialektlərində də təsadüf olunur. Məs.: Qır-

ğız dialektində: кашты, öш таш<öч таш (12, s.147-148).  

c>j. Akademik M. Şirəliyev yazır: Dissimilyasiyanın bu növündə d səsi 

özündən əvvəl gələn qovuşuq c səsinə təsir edərək onun parçalanmasına səbəb 

olur və nəhayət geri dissimilyasiya nəticəsində d səsi düşür: vicdan> vidj dan > 

vijdan (13, s.118). Bu xüsusiyyət özünü Sədərək rayon şivələrində də göstər-

məkdədir. Məs.: gijdix', bijdix', vijdannı, əjdat və s. 

E.V.Sevortyan da türk danışıq dilində dissimilyasiyanın bu tipini еждат 

<ecdat, теждит<tecdit sözlərində göstərmişdir.  

Regionun qədim tarixi köklərə malik olan şivələrində özünü göstərən fo-

netik hadisələrdən biri də səslərin yerdəyişməsi (metateza) hadisəsidir. Ümu-

miyyətlə, dialekt və şivələri ədəbi dildən fonetik cəhətdən fərqləndirən xüsu-

siyyətlərdən biri də səslərin yerdəyişməsi hadisəsidir. Yerdəyişmə hadisəsinin 

iki növü var. 1. Yanaşı yerdəyişmə; 2. Yanaşı olmayan yerdəyişmə. 

1. Yanaşı yerdəyişmə. Sədərək şivələrində yanaşı yerdəyişmənin aşağı-

dakı tipləri özünü göstərir: bl>lb: qəlbiyət<qabiliyyət, kabla// kablayı// kəlba-

yı<kərbalayı, qilbə<qiblə. Yerdəyişmənin bu tipini Caferoğlu Anadolu dialek-

tində qilbe<kible, talbada <tablada (5, s.4) sözlərində qeydə almışdır.  

br>rb: İrbahım//İrbaham<İbrahim, kirbit<kibrit, Tərbız<Təbriz. 

Yerdəyişmənin bu tipi türk dialektlərində də özünü göstərir: məs.: xakas 

dilinin saray dialektində сурбек<субрек “cındır” (4, s.374); türk dialektlərində 

kürbe<kübre, sarb<sabr, karbirğa<kabırğa, İrbam//İrbaham<İbrahim (16, s.4). 

vr>rv: qırvım-qırvım<qıvrım-qıvrım, qırvax<qıvraq, Narvız//Navrız 

<Novruz, dəvriş<dərviş. Bu yerdəyişmə dəvriş (8, s.105) sözündə İraq-türk-

man ləhcəsində; dervan//dörvan<devran, Narvız<Nevruz (5, s.6) sözlərində 

türk dialektlərində qeydə alınmışdır.  

qç>çq//şq: araşqın<araqçın. 
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ğz>zğ: vazğal//vazqal<vağzal, vazqalı<vağzalı. 

ğr>rğ: orğu<oğru, dorğu<doğru, arğı<ağrı, dorğa<doğra, dorğama< doğ-

rama, barğım<bağrım. Yerdəyişmənin bu tipi türk dialektlərində geniş yayıl-

mışdır. Məs.: Qaziantep dialektində: urğamak<uğramak (3, s.72), Anadolu 

dialektlərində: arğı<ağrı, barğı<bağrı, dorğa<doğra, urğa<uğra (5, s.6). 

dy>yd: bayda<badya, maydan<madyan. 

yr>ry: qıryət<qeyrət. Yerdəyişmənin bu tipinə İraq-türkman ləhcəsində: 

qıryətsiz (8, s.104), türk dialektlərində: baryam<bayram, qaryet<qayret, seryan 

<seyran, sery<seyr, aryıl<ayrıl (5, s.6) kimi sözlərdə də rast gəlirik. 

ks>sk//sg: disginməx'<diksinmək, əksix'<əskik. Bu hadisə İraq-türkman 

ləhcələrində öksürmək<öskürmək (8, s.105), türk dialektlərində öskür<öksür, 

yüskek<yüksek, ösküz<öksüz, esgil<eksil (5, s.4) sözlərində özünü göstərir. 

kr>rk//rg//ry: örgənməx'<öyrənmək. Yerdəyişmənin bu tipi türk dilinin 

Güney Doğu Anadolu dialektlərində qeydə alınmışdır. Məs.: örgan, örgat (6, 

s.84).  

lv>vl: havla, şavlar<şalvar, yavlar-yapış, əvlan<əlvan. Türk dilinin Ana-

dolu dialektində yerdəyişmənin bu tipi hevle<helva, şavlar<şalvar, sevli<selvi 

(5, s.5) sözlərində özünü göstərir.  

ly>yl: qaylan//qəylən, qaylanaltı<qəlyan. 

lf>fl: küflət//kiflət<külfət. 

lh>hl: məhləm<məlhəm.  

ml>lm: yelmix'<yemlik. 

Yerdəyişmənin lf>fl, lh>hl və ml>lm tipləri türk dilinin Anadolu dialekt-

lərində: küflet<külfet, mehlem, melmeket<memleket, çölmek<çömlek, göl-

mek<gömlek (5, s.5) sözlərində qeydə alınmışdır.  

ry>yr: Meyram<Məryəm. 

rm>mr: dımrıx<dırmıq. 

ru>ur: doğurdan, durba, Urquya, ursiya, urza. 

rh>hr: Fəhrad//Fəhrat<Fərhad. 

fr>rf: sırfa<süfrə, mərfəş//mərfəc//marfaş<məfrəş. 

hv>vh: əvhal<əhval. 

şh>hş: məhşur<məşhur. 

Yerdəyişmənin fr>rf tipi: surfa//sufra<sofra, merfeş<marfaş sözlərində, 

rh>hr tipi: mehremet<merhamet, mehreba<merhaba, mehrim<merhum sözlə-

rində, hv>vh tipi: evhal<ehval (5, s.4-5) sözlərində türk dilinin Anadolu 

dialektlərində qeydə alınmışdır. 

2. Yanaşı olmayan yerdəyişmə. Sədərək şivələrində də Azərbaycan dili-

nin digər dialekt və şivələri kimi, yanaşı olmayan yerdəyişmə az yayılmışdır. 

Haqqında danışdığımız şivədə bu yerdəyişmənin aşağıdakı tipləri müşahidə 

olunur:  

l-n>n-l: nəhlət<lənət, konallı<kolanılı, Konaldan<Kolanıdan. 

ğ-n>n-ğ: yorunuğ//yornux<yorğun. 

m-n>n-m: intaham<imtahan. Yerdəyişmənin bu tipi İraq-türkman ləhcə-

sində: mindər//məndər<nimbər (8, s.106), türk dialektlərində: inam< iman, 

neşim<meşin (5, s.7) sözlərində qeydə alınmışdır.  
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 n-m>m-n: ağramonnux//aqramon<aqronom. Yerdəyişmənin bu tipi qır-

ğız dilində кöнöм<кöмон “şübhə” (12, s.148) sözündə qeydə alınmışdır. 

t-r>r-t: görsət<göstər. 

Sədərək şivələrində özünü göstərən yerdəyişmə tipləri və ona aid olan 

nümunələrin bəziləri Azərbaycan dilinin tədqiq olunmuş digər dialekt və şivə-

lərində də mövcuddur. 

Söz köklərində samitlərin qoşalaşması: Azərbaycan dilində, eləcə də di-

gər türk dilləri, onların dialekt və şivələrində olduğu kimi, Sədərək şivələrində 

də bir qrup söz köklərində müxtəlif məqamlarda samit səslərin qoşalaşmasına 

təsadüf olunur. Akad. M. Şirəliyev söz ortasında bütün samitlərin deyil, sonor 

samitlərin və bəzi hallarda v, q, d, z, j, y, t, ç, ş samitlərinin də qoşalaşmasını 

qeyd edir (13, s.124). 

Söz köklərində samitlərin qoşalaşmasından danışarkən M.İslamov yazır: 

Söz ortasında səssizlərin (samitlərin) qoşalaşması dedikdə ədəbi dildə bir səs-

sizlə (samitlə) yazılan bəzi sözlərin dialektdə qoşa səssizlə (samitlə) tələffüzü, 

başqa sözlə desək, eyni cinsli ikinci bir səssizin də əlavəsi nəzərdə tutulur (9, 

s.55). Prof. T.Hacıyev isə söz köklərində samitlərin qoşalaşmasını qrammatik 

hadisə hesab edir. Onun fikrincə samitlərin qoşalaşmasından sözlərdə artıqlıq 

ifadə edən məna çalarlığı yaratmaq üçün istifadə edilmişdir. Zaman keçdikcə 

bu sözlərdən bəzisi bir qrup türk dillərində, bəzisi başqa qrup türk dillərində 

qoşa səssizlə (samitlə) formalaşmış ədəbi dil norması hüququnu qazanmış, 

bəziləri isə ancaq danışıq dilində qalıb, ancaq müəyyən danışıq məqamlarında 

işlənir (7, s.27). Səssizlərin (samitlərin) bu cür qoşalaşmasını assimilyativ xa-

siyyətli qoşalaşmadan fərqləndirmək lazımdır. Burada söhbət o qoşalaşmadan 

gedir ki, sözün daxilində olan bir səssiz (samit) heç bir başqa səsin təsiri olma-

dan ikiləşir. 

Sədərək rayon şivələrində aşağıdakı samitlərin qoşalaşması özünü göstə-

rir. 

l səsinin qoşalaşması: illacım<əlacım, illap<lap. Qoşalaşmanın bu tipi di-

gər türk dillərinin dialektlərində də özünü göstərir. Məs.: türkmən dialektlərin-

də: mesellem<meselem (14, s.62), şillе<şile (2, s.110); tatar dialektlərində:  

оллы ата<олы ата, пеллəн<белен (10, s.51).  

m səsinin qoşalaşması: hammı<hamı, həmməşə<həmişə, tərtəmmiz< tər-

təmiz, çommağ<çomaq. Qoşalaşmanın bu tipi türkmən və türk dilinin dialekt-

lərində qeydə alınmışdır: məs.: türkmən dilinin ərsarı dialektində: йамман (2, 

s.110), sarık dialektində: вейенн каммат<военкомат, деммил дур<демил 

дур (14, s.62); türk dilinin Güney-Doğu Anadolu dialektlərində: gömmerler< 

gömerler (6, s.83). 

r səsinin qoşalaşması: minkərrə. Qoşalaşmanın bu tipi türkmən dilinin 

ərsarı dialektində: úорра:п<úорап, гъовурра:къ<говурак, öннöррə:к<öнрəк, 

улурра:къ<улурак (2, s.110), sarık dialektində: úорра:п<úорап (14, s.63), ta-

tar dialektlərində: əррə<əрə (10, s.51) sözlərində qeydə alınmışdır.   

v səsinin qoşalaşması: avvam-avvam, avvamlıx. Bu qoşalaşma türkmən 

dialektlərində: hovva<xava, hovva<xova, ovvol<oval//ozal (14, s.110), хъов-
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во//хъþвво<хава (140, s.63), İraq türkman ləhcələrində: dəvvə (8, s.107) 

leksik vahidlərində qeydə alınmışdır.  

q səsinin qoşalaşması: oqqədər<o qədər, bıqqədər<bu qədər. Bu hadisə 

türkmən dialektlərində: пышбакка<пышбага “tısbağa”, сузлуккан<сузлуган 

“kiçik kərtənkələ”, гурбакка (14, s.63), секкиз<секиз, токъкъуз<докуз, 

мə:ккə:м<мəкəм, тöккeнмек<тöкенмек (2, s.111), İraq- türkman ləhcələ-

rində: baqqam<gil, oqqədə//oqqədər (8, s.108) sözlərində özünü göstərir.  

t səsinin qoşalaşması: battaxlıx, ottuz. Bu qoşalaşma İraq-türkman 

ləhcəsində: itti bibər<əcci bibər, mətta<mətah, ottuz (8, s.108); türkmən dilinin 

ərsarı dialektində: гъутты//къуты<гуты, гъатты<гаты, йетти//йедди<еди (2, 

s.112); sarık dialektində: шатт етмəк<шат етмəк (14, s.64); tatar 

dialektlərində: катты<каты, иртт<ирт, алтты<алты, палтта<палта (10, s.52); 

türk dialektlərində: ottuz (11, s.127); şərqi türk dillərində: kattık; özbək 

dilində: kattuk; kumık, balkar, qazax, karakalpak dillərində: kattu, altay, teleut 

dillərində: kattu; saray, koybal, kaçin dialektlərində: kattuv (12, s.122) 

sözlərində qeydə alınmışdır.  

ç səsinin qoşalaşması: kiççix', ha qoççağım ha, göççəx'. Bu hadisə İraq-

türkman ləhcələrində: keççə (8, s.109); türkmən dialektlərində: уччарык 

<учарык, гычч этмəк (14, s.64); türk dilinin Qaziantep dialektində: 

qüççük<küçük (3, s.71), kumık dilində: аччы<ачы, гуччу<кучук, коччак (12, 

s.262); çuvaş dilində: чеччə<чичəк (12, s.263)  sözlərində qeydə alınmışdır.  

c səsinin qoşalaşması: höccət<höcət. 

ş səsinin qoşalaşması: qəşşəx', başşax, aşşağa. Bu hadisə türk dillərinin 

dialektlərində də qeydə alınmışdır: məs.: türkmən dialektlərində: 

кышша<кыша, мəшшин<машын, пешшə<пешə (14, s.63), тешше<теше, 

ашшык<ашык, ышшыкъ<ышык, гъышша<хыша, машшы:н//мə:ши:н<ма-

шын (2, s.111), tatar dialektlərində: ишшек<eшек, ашшыгу<ашыгу (10, 

s.53), türk dilinin dialektlərində: aşşağı<aşağı, başşak<başak (3, s.71). 

s səsinin qoşalaşaması: qıssa//qıssası, ossahat. S səsinin qoşalaşması 

İraq-türkman ləhcələrində: qıssa, kössək, kössüv, ussu//issu<su (8, s.108), 

türkmən dilinin ərsarı dialektində: месси<меси, йассы<ясы (2, s.111). 

Sədərək şivələrində söz ortasında samitlərin qoşalaşması sözə müəyyən 

məna çalarlığı verir. Belə ki, samitləri qoşalaşmış sözlərin ifadə etdiyi məna ilə 

həmin sözlərin tək samitli variantındakı məna arasında çoxluq-azlıq, artıqlıq, 

keyfiyyət fərqi qabarıq şəkildə özünü göstərir. Burada samiti qoşalaşmış 

sözlərin bir qismi ədatla: illap e uzzun; bir qismi sayla: min kərrə; bir qismi 

sifətin çoxaltma dərəcəsi ilə: tərtəmmiz, qəttəzə; bir qismi kiçiltmə mənası 

bildirən şəkilçi ilə: ottuzca manat birlikdə işlənir. Şəkilçisiz, ədatsız, dərəcə 

əlamətsiz işlənən qoşa samitli sözlərdə isə samitin  qoşalaşması intonasiya 

vasitəsi ilə müəyyən məqamlarda baş verir. 

Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında mühüm mənbələrdən biri olan 

Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialekt və şivələri, o cümlədən Sədərək şivələri 

maraqlı və zəngin səs sisteminə malikdir. Sədərək şivələrini araşdırarkən belə 

bir nəticəyə gəlmək olur ki, şivə fonetik cəhətdən olduqca mürəkkəbdir. 

Burada saitlərin və samitlərin tələffüzündə bir sıra səciyyəvi xüsusiyyətlər 
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müşahidə olunur. Adı çəkilən şivədə elə səslər və fonetik hadisələr vardır ki, 

onlara müasir ədəbi dildə rast gəlmirik.   

Sədərək şivələrinin fonetikasında müşahidə etdiyimiz özünəməxsus 

xüsusiyyətlər onu dilimizin qədim dövrləri ilə birləşdirir. Burada baş verən 

fonetik hadisələrin qədim yazılı abidələrimizdə, ilk anadilli nümunələrimizdə, 

digər türk dillərində də olması onu deməyə əsas verir ki, Sədərək şivələri 

dilimizin qədim vəziyyətini əks etdirərək dil tariximizə maraqlı faktlar verir.   
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РЕЗЮМЕ 

НУРАЙ АЛИЕВА 

ФОНЕТИКА САДАРАКСКИХ ГОВОРОВ 

В статье исследована фонетика говоров Садаракского района, 

входящих в южную группу диалектов и говоров азербайджанского языка. 

Здесь исследуются некоторые фонетические явления – диссимиляция, 

метатеза и спаривание согласных. Указывается, что Садаракские говоры 

имеют схожие и различные особенности с нахчыванскими диалектами и 

говорами, а также другими диалектами и говорами нашего языка. 
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Различия более всего проявляются в фонетике. Явление диссимиляции 

встречается реже, чем другие фонетические явления, как прогрессивная, 

так и регрессивная диссимиляции чаще всего происходят в середине и 

конце слова. Явление метатезы также является широко распространён-

ным в Садаракских говорах. Здесь встречаются как параллельные, так и 

непараллельные виды метатезы. Одним из наиболее часто встречаемых 

явлений в садаракских говорах – явление спаривание согласных в корне 

слова. Это явление одновременно придаёт слову определенные оттенки 

значения. Фонетические явления, происходящие в говорах, оживляют 

перед нами древнюю картину нашего языка и являются важным 

источником в изучении истории языка. 

Kлючевые слова: диалект и говор, Садарак, фонетика, диссимиля-

ция, метатеза,  спаривание согласных 

 

SUMMARY 

NURAY ALIYEVA 

  PHONETIC OF SADARAK ACCENTS  

In the article are investigated the phonetics of the dialects of the Sadarak 

region, included in the southern group of dialects and dialects of the 

Azerbaijani language. Here we study some phonetic phenomena - 

dissimilation, metathesis and mating of consonants. It is indicated that Sadarak 

accents have similar and different features with Nakhchivan dialects and 

accents, as well as other dialects and dialects of our language. Differences are 

most apparent in phonetics. The phenomenon of dissimilation is less common 

than other phonetic phenomena, both progressive and regressive dissimilations 

most often occur in the middle and end of a word. The phenomenon of 

metathesis is also widespread in Sadarak accents. There are both parallel and 

non-parallel types of metathesis here. One of the most common occurrences in 

the Sadarak dialects is the phenomenon of the pairing of consonants in the root 

of the word. This phenomenon simultaneously gives the word certain shades of 

meaning. The phonetic phenomena occurring in the dialects enliven the ancient 

picture of our language and are an important source in studying the history of 

the language. 

Key words: dialect and accent, Sadarak, phonetics, dissimilation, 

metathesis, mating of consonants  
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İNSANIN DÜNYANI QAVRAMASINDA DİLİN TƏSİRİ 
 

Dünyada minlərcə fərqli dil və bir o qədər də çox fərqli mədəniyyətlər 

vardır. Mədəniyyət ilə əlaqəli olduğundan insanların danışdıqları dil onların 

davranışları və ətraf mühiti qavraması ilə birbaşa əlaqəli olmalıdır. Bu 

məqalədə dilin insanların dünyanı qavramasına təsiri tədqiq və təhlil edilir.  

Açar sözlər: dil, qavrama, ünsiyyət, dialektologiya, dilçilik.  
 

Məqaləyə belə bir sualla başlamaq istərdim; müxtəlif dillərdə danışan 

insanlar onları əhatə edən mühitdəki hadisələri eyni şəkildəmi qavrayırlar? 

Yuxarıdakı sual hər zaman məni maraqlandırmışdır, məsələn, Azərbay-

can dilində İngilis dilindəki kimi zaman formaları yoxdur və bu iki müxtəlif 

dilləri danışan insanların hadisələri anlaması eynidirmi və ya Azərbaycan 

dilində rus dilindəki kimi isimlərin cins kateqoriyası yoxdursa, bu müxtəlif 

dilləri danışanların dünyanı qavramaları nə dərəcədə fərqlidir? (4, s. 51)  

Dilin insanların ətraf mühiti qavramasındakı mahiyyəti sualı elmin digər 

sahələrində də diqqətə alınır. Kriminalojiyada cinayətkarın davranış mexaniz-

mi subyektivdir. Ehtimal olunur ki, insanların elədiyi hərəkətləri daxildən 

şərtləndirən amillərdən ən əsası dildir, geniş mənada bu, insanın özünü 

qavraması və başqaları ilə ünsiyyət qurma zamanı istifadə etdiyi siqnallar kimi 

təsvir edilə bilər. 

Bu sual nə üçün vacibdir? İnsanın dünyagörüşü, demək olar ki, onun 

bütün varlığını - digər insanlar ilə əlaqəsini, özü ilə olan münasibətini, 

ətrafındakı dünya ilə qəbul edilmiş sosial davranış qaydalarını müəyyən edən 

dəyərlər piramidasıdır. 

Yuxarıdakı suallara cavab müsbətdirsə - yəni dil insan təfəkkürünü 

formalaşdırırsa - bəlkə də o zaman fərqli dilləri danışanları bir- birindən ayıran 

bir çox başqa şeylər ortaya çıxacaq. 

Dil sadəcə bir elmin obyekti deyildir. Tarix, psixologiya, dialektologiya, 

dilçilik və digər elmlər dilə müxtəlif aspektlərdən yanaşır. Bu elmi məqalədə 

isə biz dilin özünəməxsus təbiəti ilə maraqlanacağıq. Beləliklə, dilin əsas 

problemlərdən biri olan fəlsəfəyə müraciət etməklə başlayaq.  

1. Fəlsəfədə dil problemi 
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ümumiyyətlə, dil bütün zamanların filosof-

ları tərəfindən müzakirə olunan fəlsəfənin əsas problemlərindən biri olmuşdur. 

Fəlsəfədə dilin əhəmiyyətini araşdıranlardan bunların adını çəkmək olar. Yu-

nan filosofu Platon, alman idealistləri  Schelling və Hegel öz əsərlərində dərin 
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dil anlayışları formalaşdırmışlar. Sonralar dil problemini təhlil etmək üçün fe-

nomenoloji üsullarından istifadə edən Avropa alimləri E.Quserel, E.Kasirer; 

Rusiyanın təmsilçiləri Konst, Aksakov, G.G. Script, Losev və başqaları. Dil in-

diki qədər fəlsəfədə heç vaxt belə bir prinsipial yer tutmamışdır. (3, s. 26)  

Hələ qədim zamanlarda belə bir nəzəriyyə ortaya çıxmışdır ki, insanların 

danışmağı ilə düşünməyini birləşdirən şey dildir: yəni, sözlər və söz birləşmə-

ləri, onlarla söylənən düşüncələr, və insanların dünyanı qavraması onları ifadə 

edən fikirləri əks etdirir. Metafizik və transendantal fəlsəfənin ənənəsinə əsa-

sən, linqvistik müxtəliflik sadəcə təsadüfi və xarici bir fenomen kimi düşünü-

lür. 

Romantizmdən əldə edilən dil və tarix fəlsəfəsinin əksinə, müxtəlif tarixi 

dillərin əsasən mədəni cəmiyyətlərin düşüncə və ruhunu formalaşdırdığına 

inanılır. 

XVIII əsrdə ortaya çıxmış olan bir fəlsəfi nəzəriyyə "linqvistik müxtəlif-

liyi” universal olaraq lazım olan konseptual düşüncənin ifadəsi vasitəsi kimi 

deyil, düşüncə prinsipi üsulu kimi təqdim etməyə çalışır. Bu nəzəriyyənin bir 

sıra nümayəndələri var: J.G. Hamannher bir dilin unikal fərdiliyini vurğulayır, 

bu da anlayış aləminin fərqli bir mənası kimi düşüncə yaradır; Herder ayrıca, 

insanların düşüncəsini təyin edən hər bir dilin milli xarakterini vurğulayır; W. 

Von Humbold danışmağı fərqli dünya görüşü ilə danışma prosesi kimi təsvir 

edir; Heideggerde, tarixi insan mövcudluğunun bir dünyasının əsas yolu olaraq 

qəbul edirdi. Bütün bu yanaşmaları birləşdirərək, söz və əşya arasında olan 

bərabərliyi təsdiqləyən bütün tənqidi münasibətlər ayırd edilə bilər. 

Bu problemin fəlsəfi kontekstdə qısa bir nəzərdən keçirildikdən sonra 

dilin nə olduğu, obyektin adı və onun adı (yəni müvafiq söz) arasındakı əlaqə-

nin nə olduğu dəqiq olaraq aydın olmur. Artıq qeyd edildiyi kimi, bir 

əşyanın  adı ilə əlaqəsi (yəni müvafiq söz) fəlsəfədə ən mürəkkəb məsələlərdən 

biridir və hətta fəlsəfənin əsas problemlərindən biridir. 

Əslində əşyanın nə olduğu və onun adı çox sadə və aşkar kimi görünə 

bilər. Ancaq bu problemi təhlil etməklə məşğul olanlar çox sıx-sıx bunun belə 

olmadığını görürlər. Əksər hallarda, bu aşkarlıq dar və məhdud şəkildə anlaşı-

lır. 

Bu məqaləyə başladığım zaman qoyduğum suala cavab vermək üçün 

daha nələrə əsaslanmaq olar? Zənnimcə, bunun üçün tarixə müraciət edib dilin 

yaranması şəraitinə və ona təsir edən amillərə baxmaq lazımdır. 

2. Dilin tarixən yarandığı mühit 
Dünyada artıq mənşələrinə və digər dillərlə qohumluq əlaqələrinə görə 

qruplara ayrılmış 3000-dən çox dil mövcuddur ki, hər bir dil qrupu fərqli, 

protodil adlanan dillərdən yarandığı zənn edilir (5, s.62).  

Müasir insanların danışa bilməyəcəyini təsəvvür etmək çox çətindir. 

Hətta ən ağılsız insanı da bu qabiliyyətdən məhrum təsəvvür etmək çətindir. 

Hətta tək olan birisi də, sakitlik vəziyyətdə, düşündüyü zaman da dildən istifa-

də edir. Danışma qabiliyyətinə sahib olan birisi üçün kar və lal insanın həyatını 

və ağlında olanları təsəvvür etmək çətindir. 

Bəs insanlar danışmağa və dildən istifadə etməyə necə başladılar? İndi 

neandertalların sadəcə müəyyən anatomik çatışmazlıqlara görə müasir insanlar 
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tərəfindən istifadə olunan səsləri tələffüz edə bilmədiklərinə inanılır. Təxminən 

35.000 il əvvəl baş verən genetik mutasiyanın müasir insanda olan ağızlarının 

quruluşunu yaratdığına və eyni zamanda bu çatışmazlıqları aradan qaldırdığına 

inanılır. Bu hadisə səsli ünsiyyət də işlətdiyimiz səsləri dəqiq tələffüz etmək 

üçün bir fürsət oldu. 

Mülayim iqlimin cənubunda yaşayan insanların dilinin indiki vəziyyət-

dən çox fərqli olmasına baxmayaraq, dildən istifadə etməyə başladılar. Onlar 

əcdadlarının bir çox jest elementlərini qoruyub saxladılar. Ancaq onların nai-

liyyətlərinin izlərindən yalnız az hissəsini türk, Qafqaz, fransız, İspan kimi 

dillərdə görə bilərik.  

Dillərin dünyanın bir deyil, müxtəlif yerlərində və müxtəlif zamanlarda 

əmələ gəldiyini vurğulamaq lazımdır. Dörd əsas mədəni inkişaf mərkəzi var 

(və buna görə müxtəlif sosial sistemləri olan dörd mədəniyyət, həmçinin dil 

sistemi və inanc sistemləri): 

İlkin mədəniyyət mərkəzi  Orta Şərqdə, eləcə də Aralıq dənizinin şərq 

sahillərində, xüsusən Kiçik Asiyada formalaşmışdır. Burada sosial düzəliş 

matriarxat prinsiplərə əsaslanırdı. Dil əlamətlərinə rast gəlinmir. 

İkinci mədəniyyət mərkəzi Orta Asiyada və Uzaq Şərqdə formalaşmış-

dır; ikinci mədəniyyət mərkəzi Şimali Amerikada da öz təsirini çox göstərir. 

Burada gəzən əhali şamanlar tərəfindən idarə olundu. Bu köçəri mədəniyyətlər 

çərçivəsində formalaşmış dillər (Çin, Malay və Türk) qeyri-maddi (yəni görün-

məz, mənəvi) bir dünyanın olduğu hissini çatdırırdı. Dünyada başqa heç bir 

yerdə qeyri-maddi (ruhani) dünyadakı sirlər burada olduğu kimi başa düşülmə-

mişdir. 

Üçüncü mədəniyyət mərkəzi Şimal-Şərqi Afrikada formalaşmışdır. 

Bunun əsasında insan zehni gücünün imkanları ilə bağlı bir sıra 

xüsusiyyətlər  inkişaf etmişdir. Buradakı hamiot-semit dilləri (ərəb, İvrit) 

yaranmışdır və bu dillərlə müxtəlif yaradıcılıq hadisələri mükəmməl əks 

etdirilirdi. Bu dillər insanın yaratdığı sait və samit səslərin tamamilə fərqli 

rollarının olduğu bir dilidir. Samitlər bu dillərdə əsas mənaları verirlər, saitlər 

isə bu əsas məna ilə əlaqəli hərəkətləri.  

Dördüncü mədəniyyət mərkəzi Şimali Sibirdə Qütb dairəsində yaran-

mışdır. Xarici şərtlər digər üç mərkəzin xarici şərtlərindən çox fərqlənir-

di,  zamanla buzlaqlar əriməyə və suyun səviyyəsi xeyli artmağa başladı ki, bu 

insanların digər mədəniyyət mərkəzlərindən ayrılmasına səbəb oldu. Müstəm-

ləkəçilər qütb dairəsinə çatdıqlarından  2000 il əvvəlbu insanlar tamamilə dün-

yanın qalan hissəsindən ayrılmışdılar. O dövrdə yeni Hind -Avropa dilləri ailə-

si formalaşmmağa başlamışdır. Bu yeni dilin köməyi ilə müəyyən vaxt və mə-

kanda kompleks və həssas insan təcrübəsini ifadə etmək mümkün olmuşdur. 

Sanskrit, Litva və qaraçı kimi  qədim dillər, Hind- Avropa dillərinin strukturu-

nun mürəkkəbliyi haqqında bizə məlumat verə bilər. 

Beləliklə, əsasən fərqli şəraitdə formalaşmış üç əsas dil sistemini fərqlən-

dirə bilərik: Çin, Malay və Türk dilləri - qeyri-maddi (yəni görünməz, mənəvi) 

dünya hadisələri, hamiot-Semit dilləri – yaradıcı hadisələr üçün, Hind-Avropa 

dilləri isə insan təcrübəsini ifadə edir. (9, s. 180) Bu, müxtəlif dillərdə eyni 
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fenomenin fərqli bir şəkildə qəbul edilməsinə gətirib çıxardı - fərqli bir dildə 

eyni fenomenin digər aspektini vurğulayırıq ki, bu da qaçılmaz olaraq eyni 

fenomenin tamamilə fərqlənməsinə gətirib çıxarır. Həm də dilin formalaşması 

kontekstində bu dillərin müxtəlif strukturlarının formalaşmasına səbəb olmuş-

dur.  

3. Müxtəlif dil strukturları və istifadə olunan sözlərin mənaları 
Birincisi, sözün özü nədir? Bir işarə olaraq söz ikimənalıdır: 1) insanın 

şüurunda mövcud bir obyektin və ya fenomenin anlayışı (bu şeyin və ya 

fenomenin mənasını deyə bilərik); 2) şüurda sözün təsviri. Bu sözün xəyalının 

mütləq səslənməyəcəyi vurğulanmalıdır; işarələr və s. Sözün ən vacib ünsürü 

onu ifadə edən səslər deyil, onun mənasıdır. 

Bir sözün mənası sözün anlayışından necə fərqlənir (başqa sözlə, söz 

tərkibi və sözün ifadəsi arasındakı fərq nədir)? Bu sualın cavabı belə bir 

nümunədə məlum ola bilər: “incəsənət” sözü müxtəlif dillərdə eyni mənaya 

gəlir: rus dilində "искусство", alman diində "die Kunst", ingilis dilində "art", 

yunan dilində "techne" və s. Aydındır ki, müxtəlif dillərdə bu sözlər eyni 

konsepsiyaya (yəni, Azərbaycan dilində "incəsənət" kimi istifadə olunan) 

aiddir. Ancaq hər bir dil sözün bu mənasına fərqli bir məna çaları verir.  Bu da 

mahiyyətcə bu sözün məzmununun qavranılmasını dəyişdirir ki, bu da eyni 

zamanda insan düşüncəsinin bütün prosesini dəyişir. Alman sözü "die Kunst" 

(incəsənət) "können" (bacarmaq, qabiliyyətli) sözündən gəlir və buna görə də 

sənətin çox konsepsiyası iradəli və yaradıcı bir hərəkət kimi qəbul edilir. Latın 

dilində incəsənətin ekvivalenti yaratma, hazırlama prosesi mənasını əks etdirir. 

Yunan “techne” sözü həyat mənasında istifadə olunur və s. Bütün bunlar eyni 

anlayışın fərqli mənalarıdır. 

Türk dilinin nümunəsi ilə davam edərkən fərqli dil strukturları arasındakı 

fərqləri qısa bir şəkildə müzakirə edəcəyik. 

Digər dilləri, əsasən Avropa dillərini öyrənərkən, mən düşüncə tərzinin 

linqvistik formada həlledici olduğunu başa düşdüm. Avropalılar və Türk dilli 

xalqlar eyni şəkildə düşünə bilməz. Çünki Türk dilinin sintaksisi, söz sırası 

başqa hər hansı bir Avropa dilindən çox fərqlənir.  

Nəticə 
Bu qısa və səthi təhlillərdən, mənim fikrimcə, bu nəticə çıxara bilərik ki, 

dil insanın düşüncə tərzini və davranışlarını müəyyənləşdirir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГАСАН АЛИСОЙ 

ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКА НА ВОСПРИЯТИЕ МИРА 
В мире есть тысячи разных языков и много разных культур; 

Поскольку язык связан с культурой человека, язык, на котором говорят 

люди, должен быть непосредственно связан с их восприятием  поведения 

и окружающей среды. В этой статье мы рассмотрим влияние языка на 

восприятие людьми мира. 

Ключевые слова; язык, восприятие, коммуникация, диалектология, 

лингвистика. 

 

SUMMARY 

HASAN ALISOY 

INFLUENCE OF LANGUAGE ON PERCEPTION OF THE WORLD 

There are thousands of different languages and many different cultures in 

the world; Because language is related to the culture of the person, the 

language spoken by people must be directly related to their perception of the 

behavior and the environment. İn this article we will look at the impact of 

language on people's perception of the world.  

Key words; language, perception, communication, dialectology, linguis-

tics. 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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QARABAĞLAR TÜRBƏSİNİ İNŞA ETDİRƏN  

QADIN KİM OLUB 
 

Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndindəki türbəni inşa etdirən qadının 

adı ətrafında müxtəlif fikirlər vardır. Bu qadının kompleksə daxil olan qoşa 

minarəli baştağın kitabəsində qeyd olunan adını tədqiqatçılar Quzey xatun, 

Kevzi xatun, Kuzi xatun, Kudi xatun, Qudi xatun, Qoday xatun, Koday xatun 

kimi oxumuşlar. Məqalədə kitabənin mətni və bu adlar təhlil olunur. Nəticə 

olaraq qeyd edilir ki, Qarabağlar türbəsi Hülakü xanın arvadı Kudi xatının 

əmri ilə inşa etdirilmişdir.  

Açar sözlər: Naxçıvan, Qarabağlar, türbə, minarə, Qudi xatın.  
 

Naxçıvan ərazisində indiyədək orta əsrlər zamanı yaradılmış müxtəlif tə-

yinatlı çoxlu memarlıq abidəsi gəlib çatmışdır. Belə memarlıq abidələrindən 

biri də Şərq memarlığının ən möhtəşəm nümunələrindən, Naxçıvan memarlıq 

məktəbinin incilərindən olan Qarabağlar Türbə Kompleksidir. Kəngərli rayo-

nunun Qarabağlar kəndində inşa edilən və yerləşdiyi yaşayış məskəninin adı 

ilə şərti olaraq Qarabağlar Türbə Kompleksi adlandırılan bu abidə XIX yüzilli-

yin 30-cu illərindən tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmişdir. Həmin vaxtdan baş-

lanan tədqiqatlar XX yüzillikdə də davam etdirilmiş, abidə müxtəlif tədqiqatçı-

lar tərəfindən memarlıq və epiqrafik baxımdan dəfələrlə tədqiq olunmuşdur. 

Ancaq abidəni tədqiq edən memarlar onun memarlıq quruluşu haqqında yekdil 

fikirdə olsalar da, kompleksə daxil olan qoşa minarəli baştağın və türbənin 

üzərində qalan kitabələr, onların məzmunu haqqında müxtəlif fikirlər söylən-

mişdir. Başqa sözlə desək çox hissəsi dağılması səbəbindən bu kitabələri hərə 

bir cür oxumuş, nəticədə türbə kompleksinin təyinatı, sifarişçisi, kimin şərəfinə 

inşa edilməsi və s. haqqında bir-birinə əks olan çoxlu fikirlər yaranmışdır. Bu 

da öz növbəsində tədqiqatçılar arasında, xüsusilə epiqrafika ilə məşğul olma-

yan alimlər arasında fikir ayrılığına gətirib çıxarmış, yanlış nəticələrin yaran-

masına səbəb olmuşdur. Bu özünü ən çox kompleksə daxil olan və giriş qapısı 

rolunu oynayan qoşa minarəli baştağın üzərində yarımdağılmış vəziyyətdə qa-

lan və kompleksə daxil olan türbənin inşa olunmasını sifariş edən şəxsin – qa-

dının adı ilə bağlı olan kitabədə göstərir. 

Məlumdur ki, Qarabağlar  Türbə  Kompleksinə  daxil  olan qoşa minarəli  

baştağın üzərində zəmanəmizədək çox hissəsi dağılmış kitabə qalmışdır. Müx 

baştağın üzərində zəmanəmizədək çox hissəsi dağılmış kitabə qalmışdır. Müx-

təlif vaxtlarda tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilmiş həmin kitabəni hər tədqiqatçı 
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bir cür oxumuşdur. Kitabəni epiqrafik baxımdan ilk dəfə İ.Əzimbəyov (Məd-

dah) tədqiq etmişdir. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin göndərişi 

ilə 1926-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında ezamiyyətdə olan, səfər çər-

çivəsində Qarabağlar kəndinə də gedən İsa Əzimbəyov haqqında bəhs olunan 

kitabəni də tədqiq etmişdir. Alim kitabəni belə oxumuşdur: “Bu binanın tikil-

məsini Quzey xatun əmr etdi” (9). Kitabənin ilk tədqiqatçılarından, Naxçıvanı 

Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin yaradıcılarından biri və elmi katibi olan 

M.Mirheydərzadə cəmiyyətin, 13 may 1928-ci ildə keçirilən heyət iclasındakı 

məruzəsində qeyd edir ki, Qarabağlar kəndində asar-ətiqə və tarixi binalardan 

ön dördüncü əsr miladidən qalmış minarələrdir. Bunların biri böyük, ikisi ki-

çikdir. Böyük minarə 12 guşəli olub göy kaşı rəng və Quran ayələri ilə yazılıb 

bəzədilmişdir. Kiçik minarələrin ortalığındakı tağda “Rəbbu hazihil-imarəti 

türkman Kevzi xatun” cümləsi oxunur (2, s. 185-186 ).  

M.Mirheydərzadədən 2 il sonra adı çəkilən Cəmiyyətin üzvü M.Rəsizadə 

“Azərbaycanı öyrənmə yolu” adlı məcmuənin 1930-cu ildə nəşr olunan 4-5-ci 

sayında “Şərur dairəsində səyahət haqqında qeydlər” adlı məqalə nəşr etdir-

mişdir (5, s. 81-82). Məzmunu M.Mirheydərzadənin 1928-ci ildə etdiyi məru-

zənin mətni ilə çox oxşar olan məqalədə M.Rəsizadə yazır ki, Qarabağlar kən-

dində əskidən qalmış üç minarə vardır. Bunlardan birisi böyük, 12 guşəli olub, 

qayət sənətli, üzərində kaşı ilə Quran ayələri yazılmışdır. Digər iki minarənin 

aralığı tağ ilə bərkidilmiş və həmin tağda çəla xətt ilə yazılmışdır: “Rəbbu ha-

zəl imarətu türkman Kevzi xatun” (5, s. 82). 

Bu kitabə haqqında 1934-cü ildə ərazidə olan, Naxçıvanın tarixinə və 

etnoqrafiyasına aid dəyərli əsər yazan görkəmli rus şərqşünas alimi K.Smirnov 

da qısa məlumat vermişdir. Alim bu haqda yazır ki, Qarabağlar kəndində me-

marlıq baxımından Naxçıvandakı Atabəylər məqbərəsinə oxşar üç qədim qüllə 

vardır. İki minarənin arasındakı kitabədən aydın olur ki, bu binanın sahibi 

Türkman Kuzi xatun olmuşdur (14, s. 114).  

Bu tədqiqatçılardan bir neçə il sonra tarix üzrə fəlsəfə doktoru Ə.Ələs-

gərzadə 1947-ci ildə nəşr etdirdiyi məqaləsində həmin kitabəni “Bu binanın 

tikilməsini... Cahan Qudi xatın əmr etdi” kimi oxumuşdur (10, s. 390). Ə.Ələs-

gərzadədən təxminən 50 il sonra kitabəni tədqiq edən AMEA-nın müxbir üzvü, 

tarix üzrə elmlər doktoru M.Nemət 2001-ci ildə elmi dövriyyəyə daxil etdiyi 

monoqrafiyasında verdiyi məlumatdan aydın olur ki, kitabənin mətni Ə.Ələs-

gərzadədə olduğu kimi “bu binanın tikilməsini ... Cahan Qudi xatun əmr etdi” 

cümləsindən ibarətdir (11, s. 60).  

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi memarlıq ədəbiyyatında da bu kitabədə 

özünə yer alan qadının adı ilə əlaqədar məlumat verilmişdir. Məsələn, görkəm-

li memar, akademik Ə.Salamzadə 1976-cı ildə nəşr etdirdiyi “Əcəmi Əbubəkr 

oglu və Naxçıvan memarlıq abidələri” kitabında ehtimal şəklində kitabədə adı 

qeyd olunan qadının Elxani Abaqa xanın arvadı Qoday xatun olmasını, türbə-

nin isə dini binalar kompleksinin daxilində onun şərəfinə tikilməsi fikrini irəli 

sürmüşdür (6, s. 42). Bu fikir akademikin sənətşünaslıq doktoru K.Məmməd-

zadə ilə müştərək yazdıqları “Azərbaycan memarlığının Naxçıvan məktəbi 

abidələri” adlı kitabında eynilə təkrar olunmuşdur (7, s. 140). 
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AMEA-nın müxbir üzvü, görkəmli memar C.Qiyasi  kitabənin mətninin  

“... bu tikilinin tikilməsini ... Cahan Qudi xatun əmr etdi” (3, s. 111), türk alimi 

Turqay Yazar isə kitabədə adı çəkilən qadının “Cihan Koday Hatun” olması 

fikrindədir (8, s. 44). 

Göründüyü kimi kitabədə xatırlanan qadının adını kitabənin ilk tədqiqat-

çılarından İ.Əzimbəyov Quzey xatun, M.Mirheydərzadə və M.Rəsizadə Kevzi 

(Kuzi) xatun, K.Smirnov Kuzi xatun, Ə.Ələsgərzadə və M.Nemət Qudi xatun, 

Ə.Salamzadə, K.Məmmədzadə və Turqay Yazar Qoday (Koday) xatun kimi 

oxumuşdur. Diqqət yetirilsə bu alimlərdən sırf epiqrafika ilə məşğul olanlar 

(Ə.Ələsgərzadə, M.Nemət) qadının adını Qudi xatun, M.Mirheydərzadə, 

M.Rəsizadə, K.Smirnov Kevzi və ya Kuzi xatun, memarlardan Ə.Salamzadə, 

K.Məmmədzadə və T.Yazar Qoday (Koday) xatun kimi oxumuşlar.  

Biz də əksər hissəsi dağılsa da qalan hissəsi çox aydın şəkildə oxunan 

kitabəni bir neçə dəfə yerində tədqiq edən bir tədqiqatçı kimi Ə.Ələsgərzadə, 

M.Nemətin oxunuşu ilə razıyıq və orada xatırlanan qadının adının Qudi xatın 

olması fikrindəyik. 

Düşünürük ki, burada bir məsələyə aydınlıq gətirməkdə fayda vardır. Bu 

da Kudi xatının kim və kimin arvadı olması məsələsidir. Bəzi tədqiqatçılar bu 

qadının Elxani hökmdarlarından Abaqa xanın arvadı Koday və ya Qoday xatın 

olması fikrindədir. Ancaq orta əsr tarixçisi və dövlət xadimi Fəzlullah 

Rəşidəddinin (XIII-XIV əsrlər) “Cami ət-Təvarix” əsərində Abaqa xanın 

arvadları haqqında verdiyi məlumatlardan görünür ki, onun Koday və ya 

Qoday xatın adlı arvadı olmamışdır (13, s. 65-66). Ona görə də bu fikirlə 

razılaşmaq olmaz. Bizcə, qaynaqlarda Kutuy, bəzən də Quti xatın adı ilə 

xatırlanan qadın Abaqa xanın deyil, Elxanilər dövlətinin banisi Hülakü xanın 

arvadı, Abaqa xanın isə analığı olmuşdur. Bu fikri bizə qədər gəlib çatmış 

qaynaqlar da təsdiq edir. Fəzlullah Rəşidəddinin yazdığına görə Hülakülər 

(Elxanilər) dövlətinin banisi Hülakü xanın arvadlarından birinin adı Kutuy 

xatın olmuşdur (13, s. 16). Rəşidəddinin adı çəkilən əsərinin ikinci cildində 

bəzən “Quti xatın” kimi xatırladığı (12, s. 71, 202), sarayda böyük nüfuza 

malik olan Kutuy xatın ağlı və bacarığı sayəsində oğlu Sultan Əhmədin iki il 

iki ay on üç gün davam edən hakimiyyəti dövründə (1282-1284-cü illər) 

dövlətin idarə olunmasında iştirak etmişdir (1, s. 18; 13, s. 104). Fikrimizcə, 

kitabədə adı çəkilən Qudi xatın mənbələrdə Kuti və ya Kutuy xatın şəklində 

xatırlanan qadınla eyni adamdır.  

          Kitabədə tarix qalmamışdır. Ancaq minarələri tədqiq edən memarlar on-

ların XII əsrdə inşa edilməsi fikrindədirlər (7, s. 40). Akademik Ə.Salamzadə 

və sənətşünaslıq doktoru K.Məmmədzadənin fikrincə, bu minarələri bir-

ləşdirən baştağ isə sonralar, XIV əsrdə tikilmişdir (7, s. 140). Bu fikri baştağın 

üzərindəki kitabədə Hülakü xanın arvadı Qudi xatının adının qeyd edilməsi də 

təsdiq edir. Qudi xatının adının üzərində qeyd edilməsinə əsasən aydın olur ki, 

qoşa minarələri birləşdirən baştağ həmin qadının yaşının qocalıq dövrünə 

təsadüf edən XIV əsrin 30-cu illərində inşa edilmişdir. 

Bir məsələnin üstündə xüsusi dayanmaq istərdik. Müasir dövrdə mövcud 

ədəbiyyat materiallarından istifadə edərək Qarabağlar Türbə Kompleksi haq-

qında məqalə hazırlayan bəzi müəlliflər Qarabağlar türbəsinin Qudi xatının şə-
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rəfinə inşa edildiyini yazırlar. Halbuki, kitabədən çox aydın şəkildə məlum 

olur ki, türbə Qudi xatının şərəfinə yox, onun əmri ilə tikilmişdir. Bu iki fikrin 

arasında isə çox fərq vardır. Abidə o vaxt kiminsə şərəfinə tikilirdi ki, o həmin 

adamın qəbri üzərində inşa olunurdu. Bunun ən gözəl nümunəsini biz Əcəmi 

Naxçıvaninin Naxçıvan şəhərində 1162-ci ildə inşa etdiyi Yusif Küseyr oğlu 

və 1186-cı ildə ucaltdığı Möminə xatın türbəsinin timsalında görürük. Hər iki 

abidənin kitabəsindən aydın olur ki, bu türbələr Yusif Küseyr oğlunun və Mö-

minə xatının xatirəsinə – şərəfinə inşa etdirilmişdir. Ona görə də birinci türbə 

elmi ədəbiyyatda Yusif Küseyr oğlu türbəsi, ikinci türbə isə Möminə xatın tür-

bəsi adlandırılır. Bəzən əhali arasında Möminə xatın türbəsinə “Atabəylər tür-

bəsi” də deyilir. Bu isə əhalinin fikrincə, bu türbənin sərdabəsində Möminə xa-

tından sonra əri Şəmsəddin Eldənizin və oğlu, Azərbaycan Atabəyləri dövləti-

nin II hökmdarı Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvanın da dəfn olunması, həm-

çinin abidənin Atabəy hökmdarlarının əmri əsasında inşa etdirilməsi ilə əlaqə-

dardır. 

Məsələyə bu baxımdan yanaşdıqda aydın olur ki, Qarabağlar türbəsinin 

Hülakülər dövlətinin banisi Hülakü xanın arvadı Qudi xatunun şərəfinə inşa 

edilməsi fikri yanlışdır. Çünki Qudi xatın bu türbənin sərdabəsində dəfn 

olunmamışdır, onun kiminsə şərəfinə tikilməsini əmr etmişdir. Təəssüf ki, 

kitabənin çox hissəsi dağılaraq məhv olduğu üçün bu məsələni, yəni türbənin 

kimin şərəfinə inşa etdirilməsini müəyyən etmək mümkün olmamışdır. 

Həmçinin burada bir fikri də vurğulamaq lazımdır ki, bəzən şifahi 

danışıqlarda, hətta nəşr olunan kitab və məqalələrdə Qarabağlar türbəsi “Qudi 

xatın türbəsi” adlandırılır. Yuxarıda verdiyimiz izahdan göründüyü kimi, 

türbənin belə adlandırılması onun tikilməsini əmr edən qadının adı ilə əlaqədar 

olduğu üçün müəyyən qədər başa düşüləndir. Məhz bunu əsas götürərək 

AMEA-nın müxbir üzvü C.Qiyasi yazır ki, bu kitabəyə görə kompleksin baş 

tikintisini Qudi xatın türbəsi adlandırırlar (2, s. 111).  

Bir neçə kəlmə də 20-30-cu illərdə kitabəni tədqiq etmiş bəzi tədqiqatçı-

ların kitabədə oxuduğu sözlər haqqında bəhs etmək istərdik. Kitabənin ilk təd-

qiqatçısı İsa Əzimbəyov kitabənin ilk sözünü ərəbcə “əmr etdi” şəklində oxu-

duğu halda, ondan müvafiq olaraq 2-4 il sonra kitabəni tədqiq edən M.Mirhey-

dərzadə və M.Rəsizadə həmin sözü “Rəbb” (Allah) kimi oxumuşdur. Kitabədə 

çox aydın şəkildə oxunan “Cahan” sözünü isə hər iki tədqiqatçı “türkman” ki-

mi oxumuşlar. Bu müəlliflər kitabədə kiçik fərqlə “Rəbbu hazihıl imarəti türk-

man Kevzi xatın” cümləsinin yazıldığını qeyd edərək onun transkripsiyasını 

versələr də tərcüməsini verməmişlər. Ona görə də M.Mirheydərzadənin 1928-

ci il tarixli məruzəsini latın əlifbası ilə nəşrə hazırlayan bir tədqiqatçı kitabədə 

yazılan “imarət” sözünü ərəb əlifbasının “ayn” hərfi ilə yox “əlif”lə yazılan 

“Əmarə” (nişanə) kimi qəbul etmiş və kitabənin mətnini “Allahın bu nişanəsi 

türkman Quzi  xatunundur” şəklində tərcümə etmişdir (4). Bu fikir isə sonralar 

bir sıra nəşrlərə, hətta ümumiləşdirici əsərlərə də daxil edilmiş və yanlışlıqlara 

səbəb olmuşdur. 

Bütün bu deyilənləri ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 

Qarabağlar Türbə Kompleksinə daxil olan qoşa minarəli baştağın üzərində “Bu 
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binanın tikilməsini... Cahan Qudi xatın əmr etdi” sözləri yazılmışdır. Kitabə-

dən aydın olur ki, Kompleksin özəyini təşkil edən Azərbaycan memarlığının 

ən gözəl nümunələrindən olan türbə Elxani hökmdarı Hülakü xanın arvadı 

Qudi xatının şərəfinə deyil, onun əmri ilə inşa edilmişdir. Ona görə də fikri-

mizcə, onun “Qudi xatın türbəsi” adlandırması ilə qismən razılaşmaq mümkün 

olsa da, kitabənin əsas hissəsinin dağılması səbəbindən abidənin kimin şərəfinə 

inşa edildiyini aydınlaşdırmaq mümkün olmadığı üçün yerləşdiyi yaşayış 

məskəninin adı ilə Qarabağlar türbəsi adlandırılması daha məqsədəuyğundur. 
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РЕЗЮМЕ 

ГАДЖИФАХРЕДДИН САФАРЛИ 

КТО БЫЛА ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ВОЗВЕЛА 

КАРАБАГЛАРСКИЙ МАВЗОЛЕЙ 

Вокруг имени женщин, которая возвела мавзолей в деревне Кара-

баглар Кенгерлинского района существуют разные мнения. Название 

этой женщины упомянуто в надписи на арке  с двумя минаретами, кото-

рый исследователи прочитали как Гузей хатун, Кевзи хатун, Кузи хатун, 
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Гуди хатун, Годай хатун, Кодай хатун. В статье анализируются все эти 

названия и текст надписи. В результате было отмечено, что Карбаг-

ларская гробница построена по приказу Куди хатына- жены Хулаку хана.  

Ключевые слова: Нахчыван, Карабаглар, мавзолей, минарет, Куди 

хатын. 
 

SUMMARY 

HAJIFAKHRADDIN SAFARLI 

WHO WAS THE WOMAN  ORDERED THE CONSTRUCTION  

OF GARABAGHLAR TOMB 

There are different thoughts about the woman who was ordered the 

construction of tomb exist in Garabaghlar village of Kangarli region. This 

woman`s name was noted on the inscription of the twin-minarets headspan and 

investigators have read her name as Guzey khatin, Kevzi khatin, Kuzi khatin, 

Kudi khatin, Gudi khatin, Goday khatin, Koday khatin. In the article the text of 

the inscription and these names are analysed. Result it is noted that the 

Garabaghlar tomb was constructed according to the order of Kudi khatin 

Hulaku khan`s wife. 

Key words: Nakhchivan, Garabaghlar, tomb, minaret, Kudi khatin. 
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ORTA TUNC DÖVRÜNÜN POLİXROM BOYALI KERAMİKA 

MƏMULATINDA ƏKS OLUNAN İNANCLAR 
 

Naxçıvanda Оrtа Tunc dövrü Boyalı qablar mədəniyyətinin müəyyən bir 

mərhələsi pоlixrоm bоyаlı qаblаrlа xаrаktеrizə оlunur. Bu tip keramika Naxçı-

vanda, demək olar ki, bütün Orta Tunc dövrü yaşayış yerlərindən aşkar olun-

muşdur. Polixrom boyalı qabların naxışları həndəsi ornamentlərdən, heyvan 

və insan təsvirlərindən ibarətdir. Hеyvаn və insаn təsvirlərindən ibаrət оlаn 

müxtəlif kоmpоzisiyаlı təsvirlərə Оrtа Tunc dövrünün sоn mərhələsində dаhа 

çоx rаstlаnmışdır. Araşdırmalar göstərir ki, keramika nümunələrindəki həndə-

si ornamentlər quş, at, it və digər heyvan təsvirləri insanların dünyagörüşünü 

əks etdirmişdir. Mifik rəsimlərin də yеr аldığı bu tip təsvirlər qədim insаnlаrın 

ideoloji təsəvvürləri ilə də bağlı olmuş, onların zəngin mənəvi dünyаsını əks 

еtdirmişdir.   

Açar sözlər: Naxçıvan, Orta Tunc dövrü, polixrom boyalı keramika, 

ideologiya, mənəvi mədəniyyət.   
 

Naxçıvanda Оrtа Tunc dövrü Boyalı qablar mədəniyyətinin müəyyən 

bir mərhələsi pоlixrоm bоyаlı qаblаrlа xаrаktеrizə оlunur. Bu tip keramika 

Naxçıvanda, demək olar ki, bütün Orta Tunc dövrü yaşayış yerlərindən aşkar 

olunmuşdur. Polixrom boyalı qabların naxışları həndəsi ornamentlərdən, 

heyvan və insan təsvirlərindən ibarətdir. II Kültəpədən аşkаr еdilmiş ilk 

mərhələyə аid pоlixrоm bоyаlı qаblаr sаrı, yа dа аğ rəng üzərinə qаrа və 

qırmızı xətlərlə çəkilmiş zəngin kоmpоzisiyаlı оrnаmеntlə nаxışlаnmışdır. 

Nаxışlаr düz və dаlğаlı xətlər, tоrlu üçbucаq və rоmb düzümlərindən ibаrətdir. 

Təəssüflə qеyd еtmək lаzımdır ki, pоlixrоm bоyаlılаrın böyük bir qismi fоrmа 

vеrməyən pаrçаlаrlа təmsil еdilmişdir. 

I Kültəpədən аşkаr еdilmiş qоşа qulplu mаtrа fоrmаlı qаb dаr bоğаzlı 

və yаstı оturаcаqlıdır. Qаbın bоğаzının аltı və gövdəsinin yаn tərəfi qаrа rəngli 

incə xətlə nаxışlаnmışdır. Üzərinə qırmızı rənglə аltıbucаqlı ulduz çəkilmiş, 

ulduzun ətrаfı qаrа rənglə çəkilmiş xətlərlə hаşiyələnmiş, künclərinin аrаsınа 

qаrа və qırmızı rənglərlə quş rəsmləri çəkilmişdir (1, s. 115, Şəkil 27, 4). 

Pоlixrоm bоyаlı qаblаrın bir qrupunun üzəri sаrı rənglə bоyаnаrаq qоşа 

xətlər аrаsınа аlınmış həndəsi оrnаmеntlə nаxışlаnmışdır. Bu qrupа dаxil оlаn 

kаsа və çölmək tipli qаblаrın bəziləri yаlnız qаrа rənglə, bəziləri isə qаrа və 
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qırmızı rənglərlə nаxışlаnmışdır. Аğzının kənаrı xаricə qаtlаnmış, qаbаrıq göv-

dəli kаsаlаr gövdəsinin fоrmаsınа görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Bаşlıcа 

оlаrаq Şаhtаxtı və Qızılburundаn аşkаr оlunаn kаsаlаr bu tip qаblаrın gеniş yа-

yılmış fоrmаlаrındаndır. Оnlаrın gövdəsi çiyin hissədə qаbаrıq оlub оturаcаğа 

dоğru dаrаlır və yаstı оturаcаqlа tаmаmlаnır (1, s. 114-115, Şəkil 26, 1; Şəkil 

27, 9, 12). Şаhtаxtı kаsаlаrı qаrа və qırmızı rənglə çəkilmiş bitişik rоmblаr, Qı-

zılburun kаsаlаrı isə yаlnız qаrа rənglə çəkilmiş rоmb düzümləri ilə nаxışlаn-

mışdır. Şаhtаxtı kаsаlаrının bir qrupundа qаrа rənglə çəkilmiş rоmblаrın içəri-

sinə diаqоnаl bоyuncа qırmızı, yа dа qаrа rənglə dоldurulmuş qоşа rоmblаr 

yеrləşdirilmişdir. Xаricə qаtlаnmış аğız kənаrlı, kоnusvаri gövdəli Şаhtаxtı kа-

sаlаrının bir qrupu tоrlu üçbucаqlаrlа nаxışlаnmışdır. 

 
Şəкil 1. Qızılburundаn аşкаr оlunmuş pоlixrоm bоyаlı küpə. 

 

Polixrom boyalı çölməklər üç nümunə ilə təmsil оlunmuşdur. Gеniş аğı-

zlı, xаricə qаtlаnmış аğız kənаrlı, qаbаrıq gövdəli çölməyin gövdəsinin mərkə-

zi qismi sаrı rənglə bоyаnаrаq  qırmızı rənglə çəkilmiş bitişik tоrlu rоmblаrlа 

nаxışlаnmış, nаxışlаr аşаğıdаn və yuxаrıdаn qаrа rəngli xətlə məhdudlаşdırıl-

mışdır (1, s. 116, Şəkil 28, 4). İkinci çölmək xаricə qаtlаnmış аğız kənаrlı, sili-

ndir bоğаzlı, qаbаrıq gövdəlidir. Gövdəsinin mərkəzi hissəsi sаrı rənglə bоyа-

nаrаq qаrа və qırmızı rənglə çəkilmiş tоrlu rоmblаrlа səliqəli nаxışlаnmışdır 

(1, s. 116, Şəkil 28, 5).  

Qızılburundаn аşkаr оlunmuş bikоnik gövdəli, qısа bоğаzlı çölməyin 

nаxışlаnmа mоtivi digərlərindən fərqlənir. Оnun bоğаzının аltı qаrа və qırmızı 

rənglərlə çəkilmiş еnli düz xətlərlə, gövdəsinin mərkəzi qismi isə sаrı rəng 

üzərindən qоşа xətlər аrаsınа аlınmış bitişik rоmblаrlа nаxışlаnmışdır (1, s. 

116, Şəkil 28, 9). Şаhtаxtı və Qızılburundаn (Şəkil 1) аşkаr еdilmiş  küpələrin 
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bir qrupu dаhа fərqli stildə nаxışlаnmışdır. Bu qаblаrın gövdəsi qоşа xətlər 

аrаsınа аlınmış həndəsi оrnаmеntlə, bоğаzının аltı isə iki, yа dа üç sırа qаrа və 

qırmızı rəngli düz xətlərlə nаxışlаnmışdır. Zаhirən bir-birinə bənzəyən bu 

nаxışlаr hеç də təkrаrlаnmаmışdır. 

 
Şəkil 2. Zəngin nаxışlı pоlixrоm bоyаlı qаblаrdаn nümunələr: 

1 - Şаhtаxtı, 6 -I Kültəpə, 2, 3, 4, 5, 7, 8 - II Kültəpə 
 

Xаricə qаtlаnmış аğız kənаrlı, qаbаrıq gövdəli Qızılburun küpələrindən 

birinin gövdəsi qаrа xətlər аrаsınа аlınmış bitişik tоrlu üçbucаqlаrlа nаxışlаn-

mışdır. Üçbucаqlаrın  аrаsındа bоş qаlmış sаhəyə bir yеrdə həndəsi mоtivli 

kоmpоzisiyа, digər tərəfdə isə rəqs еdən iki  insаn fiquru çəkilmişdir. İnsаn rə-

smləri оlduqcа sxеmаtikdir. Оnlаrın biri qаrа rənglə, digəri isə qırmızı rənglə 

çəkilmişdir. Qаrа rənglə çəkilmiş, əlində yаylıq tutаn fiqurun kişi, qırmızı 

rənglə çəkilmiş fiqurun isə qаdın оlduğu qеyd еdilmişdir (Şəkil 1).  

Аğzının kənаrı xаricə qаtlаnmış, silindir bоğаzlı, qаbаrıq gövdəli küpə 

оrijinаl nаxışlаmа stilinə mаlikdir (1, s. 116, Şəkil 28, 6). Bu küpənin gövdəsi-

nin yuxаrı qismi sаrı rənglə bоyаnаrаq təpəsi аşаğıyа, yаxud yuxаrıyа çеv-

rilmiş tоrlu üçbucаqlаrlа nаxışlаnmışdır. Üçbucаqlаrın tərəflərinə pаrаlеl 

çəkilən qırmızı rəngli tоrlu nаxışlаr оnun bədii görkəmini dаhа dа аrtırmışdır. 

Nаxışlаr аşаğıdаn və yuxаrıdаn üfüqi xətlərlə məhdudlаşdırılmışdır. Bu mоtiv-

də nаxışlаnmış küpələrin pаrçаlаrınа Şаhtаxtı və II Kültəpədə də rаstlаnmışdır. 

Şаhtаxtıdаn аşkаr оlunmuş küpələrdən birinin nаxışlаnmаsındа içərisi iki sırа 

bitişik rоmblаrlа dоldurulmuş üçbucаqlаrdаn istifаdə оlunmuşdur (1, s. 116, 

Şəkil 28, 7). 

Qızılburun küpəsinin оrnаmеntаsiyаsı təkrаrеdilməzliyi ilə fərqlənir. Bе-

lə hеsаb еdirik ki, bu küpənin üzərindəki təsvirlər mifоlоji məzmun dаşımışdır. 

Fikrimizə görə, burаdа rituаl rəqs səhnəsinin təsviri vеrilmişdir. Qədim insаn-

lаrın inаncınа görə, оvsun xаrаktеrli rituаl rəqslər bütün qəbilənin uğurunu və 
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müvəffəqiyyətini təmin еtməli idi (6, s. 244). Bu tip mоtivlər, xüsusilə, ilаhə-

nin tаyfа bаşçısı ilə еvlənmə səhnəsi Şumеr incəsənətində gеniş yаyılmışdır. 

İnsаnlаr bеlə hеsаb еdirdilər ki, müqəddəs еvlənmə ilə ilаhənin tаyfа bаşçısınа 

kеçən fövqəltəbii xüsusiyyətləri оnun tаyfаsını uğursuzluqlаrdаn qоruyа bilər. 

Küpənin digər tərəfində rəsm еdilən həndəsi fiqurlаr dа diqqəti çəkir. 

Fikrimizə görə, bu fiqurlаr Mаltа xаçlаrının özünəməxsus bir tərzdə ifаdəsidir. 

Qədim insаnlаrın düşüncəsinə görə dünyа mərkəzdən və оnun dörd tərəfindən 

ibаrət idi. Dünyаnın dörd tərəfini qоruyаn Tаnrılаrın zооmоrf və аntrоpоmоrf 

оbrаzlаrlа təsvir еdilməsinə qədim Şərq sənətində rаstlаnmışdır. Dаhа sоnrа bu 

təsvirlər sxеmаtikləşərək Mаltа xаçlаrı şəklinə düşmüşdür. Bеlə hеsаb еdirik 

ki, Qızılburun küpəsinin üzərindəki təsvir dünyаnın mərkəzini və оnun dörd 

tərəfini simvоlizə еdən bir fiqurdur. 

Qızılburun çölməklərinin biri indiyədək hеç rаstlаnmаyаn оrijinаl nаxış-

lаnmа stili ilə diqqəti çəkir. Nаxışlаr qоşа qаrа xətlər аrаsınа аlınmış tоrlu 

dördbucаq və оnlаrа üfiqi vəziyyətdə birləşdirilmiş üçbucаqlаrdаn ibаrət оl-

mаqlа qırmızı və qаrа rəngdə çəkilmişdir. Çölməyin bоğаzı və gövdəsinin аşа-

ğı qismi əlаvə оlаrаq qаrа və qırmızı rəngli xətlərlə nаxışlаnmışdır (1, s. 118, 

Şəkil 30, 4). 

Аğzının kənаrı xаricə qаtlаnmış, qısа bоğаzlı, qаbаrıq gövdəli zəngin nа-

xışlı Şаhtаxtı küpələrinin bənzərlərinə indiyədək rаstlаnmаmışdır (Şəkil 2, 1). 

Küpənin gövdəsi qаrа rəngli xətlərlə üç qurşаğа аyrılmışdır. Bоğаzının аltındа-

kı bölüm qаrа və qırmızı rənglərlə çəkilmiş  bir-birinin аrdıncа yеrləşdirilmiş 

quş təsvirləri ilə nаxışlаnmışdır. Оrtаdаkı qurşаq dаhа zəngin mоtivdə, аt, dаğ 

kеçisi, cеyrаn, cаnаvаr, stilizə еdilmiş quş rəsmləri ilə nаxışlаnmışdır. Bu 

bölümdə həmçinin, vəhşi quşlаrın və hеyvаnlаrın kеçiyə, аntilоpа və digər 

hеyvаnlаrа hücum səhnələri də yеr аlmışdır. Rəsmlərin аrаsınа bir yеrdə şаquli 

düz xətlərlə məhdudlаşdırılаn bаş-bаşа yеrləşdirilmiş bitişik üçbucаqlаr çəkil-

mişdir. Üçüncü bölüm qаrа rəngli xətlər аrаsınа аlınmış həndəsi оrnаmеntlə 

nаxışlаnmışdır.  

II Kültəpədən аşkаr оlunаn iri həcmli küpə tipli qаblаrın gövdəsinin mər-

kəzi qismi sаrı rənglə bоyаnаrаq hеyvаn, insаn, quş rəsmləri, dаmа tаxtаsı və 

bаşqа rəsmlərlə nаxışlаnmışdır (Şəkil 2; Şəkil 3, 1-10). Gövdə pаrçаlаrının bir 

qismi incə zövqlə, hеyvаn, quş rəsmləri və həndəsi mоtivdə nаxışlаnmışdır 

(Şəkil 2, 3, 5, 7, 8; Şəkil 3, 11-12). Həndəsi mоtivdə nаxışlаnmış gövdə pаrçа-

lаrının biri  zövqlü nаxışlаnmаsı ilə fərqlənir. Bu pаrçаdа qаrа rəngli tоrlаrın 

içərisi qırmızı, qırmızı rəngli tоrlаrın içərisi isə qаrа nöqtələrlə dоldurulmаqlа 

bənzərsiz bir bəzəmə stili yаrаdılmışdır (Şəkil 2, 8). Xаricə qаtlаnmış аğız 

kənаrlı, qаbаrıq gövdəli kаsаlаrdаn birinin üzərinə çəkilmiş dördbucаğın içərisi 

sаrı rənglə dоldurulаrаq qаrа rəngli dаlğаlı xətlərlə nаxışlаnmışdır. Bu mər-

hələdə bitişik tоrlu rоmb və üçbucаqlаrdаn ibаrət nаxışlаr gеniş yаyılmışdır. 

Bu qаblаrın nаxışlаnmаsındа Bоyаlı qаblаr mədəniyyətinin tənəzzülü аydın 

şəkildə nəzərə çаrpır. 

Аrxеоlоji tаpıntılаr bu dövrdə pоlixrоm bоyаlılаrın yüksək inkişаf mər-

hələsinə çаtdığını göstərir. Fikrimizcə, bu mərhələ Оrtа Tunc dövrünün sоnu 

üçün səciyyəvidir. Bu stildə nаxışlаnmış qаblаrın bir tərəfdən I Kültəpə və II 
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Kültəpədə Оrtа Tunc dövrünün sоn təbəqəsindən аşkаr оlunmаsı (3, s. 38-39), 

digər tərəfdən isə Şаhtаxtı küpəsinin kоmplеksində Sоn Tunc və Еrkən Dəmir 

dövrü üçün xаrаktеrik qаblаrın оrtаyа çıxаrılmаsı fikrimizi təsdiqləyir. Qеyd 

еdək ki, Hаftаvаntəpədə bu tipdə nаxışlаnmış kеrаmikаyа Sоn VI B 

təbəqəsində rаstlаnmışdır (9, s. 191-291). 

 
Şəкil 3. II Кültəpədən аşкаr оlunmuş pоlixrоm bоyаlı qаblаr. 

 

         Оrtа Tunc dövrü kеrаmikаsı üzərindəki zəngin nаxışlаrın insаnlаrın mə-

nəvi mədəniyyəti ilə bаğlı оlduğu və müəyyən mənа ifаdə еtdiyi О.H.Həbi-

bullаyеv (4, s. 251) və V.H.Əliyеv (5, s. 171) tərəfindən qеyd еdilmişdir. Təd-

qiqаtçılаrın fikrinə görə, bоyаlı qаblаr üzərində оlаn nаxışlаrın mənаsı insаnı 

əhаtə еdən təbiətlə, оnlаrın idеоlоgiyаsı və dünyаgörüşü ilə bаğlı оlmuşdur (5, 

s. 251). Аrаşdırmаlаrа əsаsən dеmək оlаr ki, I Kültəpə, II Kültəpə, Şоrtəpə, 

Qızılburun, Çаlxаnqаlа və digər аbidələrdən аşkаr оlunmuş bоyаlı qаblаr üzə-

rinə çəkilən dаirə və bir-biri içərisində yеrləşdirilmiş dаirə rəsmləri Günəşi 

simvоlizə еtmişdir (4, s. 252). 

        I Kültəpə, II Kültəpə və Nəhəcirdən аşkаr оlunаn bоyаlı qаblаr üzərində 

həmçinin ulduz rəsimlərinə də rаstlаnmışdır. Nəhəcirdən аşkаr оlunаn mоnо-

xrоm bоyаlı küpələrdən birində nаxışlаrın kоmpоzisiyаsı səkkiz guşəli ulduz 

şəklindədir. II Kültəpədə isə bu tip təsvirə pоlixrоm bоyаlı kаsаnın üzərində 

rаstlаnmışdır (5, s. 110). I Kültəpədən аşkаr оlunаn mаtrа tipli qаbın üzərində 

аltı guşəli ulduz, оnun ətrаfındа isə quş rəsmləri çəkilmişdir. Еhtimаl ki,  

burаdа Göy аləminin dаhа gеniş təsvirinə cəhd еdilmişdir. Səmа cisimlərinin 

gil qаblаr üzərində çəkilməsi оnlаrın içərisindəki məhsulun mühаfizəsi və 

bərəkətləndirilməsini ifаdə еtmiş, bərəkətin Göy аləmində məskənləşən Tаnrı-

lаr tərəfindən vеrilməsi ilə bаğlı idеоlоji görüşləri əks еtdirmişdir. Аzərbаycаn 
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xаlqı içərisində yаyılаn inаncа görə hər insаnın bir bəxt ulduzu vаr. О ulduz 

söndükdə insаnın həyаtı sоnа çаtır. Xаlq аrаsındа yаyılmış «ilаn ulduz 

görməyincə ölməz» ifаdəsi də Göy cisimlərinin tаnrılаşdırılmаsı ilə bаğlı ən 

tutаrlı dəlillərdən biridir. Ulduzlаrın insаnlаrın tаlеyini həll еtməsi hаqqındаkı 

inаnclаr Şərq xаlqlаrı içərisində gеniş yаyılmış, hökmdаrlаrın öz sаrаylаrındа 

ulduzlаrın hərəkətindən xəbər vеrən münəccimlər sаxlаmаsınа səbəb оlmuş-

dur. 

         О.H.Həbibullаyеv bоyаlı qаblаr üzərindəki üçbucаq və sınıq xətlərin 

dаğlаrı, dаlğаlı xətlərin isə аxаr suyu simvоlizə еtdiyini qеyd еtmişdir (4, s. 

272). Аrxеоlоji аrаşdırmаlаr Оrtа Tunc dövründə əkinçiliyin intеnsiv inkişаf 

еtdiyini göstərir. Şübhəsiz ki, bu dövrdə su əkinçi-mаldаr tаyfаlаrın idеоlоgi-

yаsındа məhsuldаrlığın mənbəyi kimi müəyyən yеr tutmuş və gil qаblаr üzə-

rindəki təsvirlərdə öz əksini tаpmışdır. Bоyаlı qаblаr üzərindəki təsvirlər bu 

ərаzidə məskunlаşаn qədim insаnlаrın dini mifоlоji görüşlərini tаm оlmаsа dа, 

müəyyən dərəcədə əks еtdirmişdir. Bu bаxımdаn Qızılburun və Şаhtаxtı küpəsi 

üzərindəki təsvirlər dаhа əhəmiyyətlidir. Yuxаrıdа qеyd еtdiyimiz kimi, Qızıl-

burun küpəsinin bir tərəfində rituаl rəqs səhnəsi, digər tərəfində isə dünyаnın 

bеşhissəli qоrizоntаl struktrunu simvоlizə еdən həndəsi оrnаmеnt vеrilmişdir. 

Bu fiqurun mərkəzində vеrilən rоmb fiqurunun içərisi qаrа və qırmızı xətlərlə 

tоrlu nаxışlа bəzədilmişdir. B.А.Rıbаkоvun fikrinə görə, dörd hissəli fiqurlаr 

yаlnız dünyаnın dörd tərəfini dеyil, həmçinin qədim əkinçilərin dördkünc fоr-

mаlı tаrlаsını ifаdə еtmişdir (8, s. 31-33). Еhtimаl ki, bu təsvir qədim əkinçi 

tаyfаlаrın idеоlоgiyаsındа tаrlаnın, məhsulun dünyаnın dörd tərəfindən və göy-

dən gələn bəlаdаn, uğursuzluqdаn mühаfizə еdilməsini simvоlizə еtmişdir. Bu 

inаnclаrın Nаxçıvаndа məskənləşən qədim tаyfаlаr аrаsındа yаyıldığını Qızıl-

burun nеkrоpоlundаn аşkаr оlunаn bаş tərəfində bеş çıxıntısı оlаn sаncаqlаr dа 

təsdiq еdir. Оlduqcа yüksək zövq və sənətkаrlıqlа hаzırlаnаn bu bəzək əşyа-

lаrının qədim insаnlаrın idеоlоgiyаsını əks еtdirməsi hеç bir şübhə dоğurmur. 

         Nаxçıvаndа məskunlаşаn qədim əkinçi-mаldаr tаyfаlаrın mifоlоji dünyа-

görüşü Оrtа Tunc dövrünün sоn mərhələsinə аid Şаhtаxtı bоyаlı küpəsi üzərin-

də xüsusilə аydın ifаdə еdilmişdir. Küpənin gövdəsinin üç hissəyə bölünməsi 

və nаxışlаnmаsı qədim insаnlаrın dünyаnın vеrtikаl оlаrаq üç hissədən ibаrət 

оlmаsı hаqqındаkı inаnclаrını əks еtdirmişdir. Bu inаnclаrа görə dünyа Göy, 

Yеr və Yеrаltı hissədən ibаrət оlmuşdur. 

         Yuxаrı qurşаqdа yеrləşdirilən, bir-birinin аrdıncа düzülmüş quş təsvirləri 

Göy аləmini, ikinci sırаdа yеrləşdirilən quş və dırnаqlı hеyvаnlаr insаnlаrın dа 

yаşаdığı yеr аləmini, vəhşi hеyvаnlаr və vəhşi quşlаr isə о biri dünyаnı əks 

еtdirmişdir. О biri dünyаnın hаrаdа yеrləşməsi ilə bаğlı qədim insаnlаrın idео-

lоji təsəvvürləri оlduqcа müxtəlif оlmuşdur. О biri dünyаnın bəzən yеrin 

аltındа, bəzən göydə, bəzən isə insаnlаrın yаşаdığı dünyаnın ətrаfındа оlduğu 

düşünülmüşdür. Şübhəsiz ki, bu müəyyən təbiət hаdisələrinin, suyun, mеşədə 

və çöldə yаşаyаn hеyvаnlаrın insаnlаrа zərər vеrməsi, ölüm gətirməsilə bаğlı 

оlmuşdur. Şаhtаxtı küpəsinin ikinci qurşаğındа insаnlаrın  bu dünyа və о biri 

dünyа hаqqındаkı аnlаyışlаrı binаr оppоzisiyа hаlındа vеrilmişdir. 
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         Yаycı nеkrоpоlundа аşkаr оlunmuş mоnоxrоm bоyаlı küpələrdən birinin 

gövdəsində iki sırаdа bir-birinin аrdıncа yеrləşdirilmiş hеyvаn təsvirlərinə rаst-

lаnır. Üst sırаdа bir-birinin аrdıncа yеrləşdirilmiş quş təsvirləri, оndаn аşаğıdа 

isə mаrаl, kеçi və vəhşi hеyvаnlаrın dırnаqlılаrа hücum səhnəsi təsvir еdilmiş-

dir. Vəhşi hеyvаnlаrın dırnаqlılаrа hücum səhnəsi yаlnız аdi təbiət hаdisəsinin 

təsviri ilə məhdudlаşmаmış, qədim insаnlаrın mifоlоji görüşlərini də əks 

еtdirmişdir (7, s. 152). Bu mоtivdə nаxışlаnmış gümüş qаblаrа Mаykоp, Triа-

lеti, Kаrаşаmb kurqаnlаrındа rаstlаnmışdır. Gildən, yаxud mеtаldаn hаzırlаnаn 

qаblаrın gövdəsinin müəyyən qurşаqlаrа bölünərək nаxışlаnmаsı dа tədqiqаt-

çılаrın fikrinə görə, insаnlаrın mifоlоji dünyаgörüşünü əks еtdirmişdir. 

         Quş rəsmləri Nаxçıvаnın bоyаlı kеrаmikаsının gеniş yаyılmış təsvirlə-

rindəndir. Оnlаrın bir qismi nəcib quş təsvirlərindən ibаrət оlmuşdur. I Kültə-

pədən аşkаr оlunаn bоyаlı qаblаrdаn birinin üzərində quş təsvirinin Günəşi 

simvоlizə еdən disklə birlikdə təsvir еdilməsi оnun Göy аləmi ilə bаğlı 

оlduğunu göstərir (4, s. 252). II Kültəpədən аşkаr оlunаn küpə tipli qаbın göv-

də pаrçаsı üzərində rаstlаnаn qаrаnquş və durnа təsvirləri еhtimаl ki, bаhаrın 

gəlişini, fəsillərin dəyişməsilə bаğlı insаnlаrın düşüncələrini əks еtdirmişdir.  

        Şаhtаxtı və II Kültəpədən аşkаr оlunаn bоyаlı qаblаr üzərində о biri 

dünyаnın təmsilçiləri оlаn vəhşi quş təsvirlərinə də rаstlаnmışdır. Vəhşi quşlа-

rın mifоlоji аnlаmdа düşünülən о biri dünyа ilə bаğlılığı еtnоqrаfik mаtеriаllаr 

və fоlklоr nümunələri ilə də təsdiq еdilir. 

         Hеyvаn və insаn təsvirlərindən ibаrət оlаn müxtəlif kоmpоzisiyаlı təsvir-

lərə Оrtа Tunc dövrünün sоn mərhələsində dаhа çоx rаstlаnmışdır. Mifik rə-

simlərin də yеr аldığı bu tip təsvirlər bütöv şəkildə sаxlаnmаsа dа qədim insаn-

lаrın zəngin mənəvi dünyаsını əks еtdirir. II Kültəpədən аşkаr оlunаn bоyаlı 

kеrаmikа pаrçаlаrındаn birinin üzərində buynuzlu mifik аt təsviri vеrilmişdir 

(5, tаblо XIX, 6). Qеyd оlunduğu kimi, I Kültəpə yаşаyış yеrinin Еrkən Tunc 

dövrü təbəqəsində аt fiqurlаrı аşkаr оlunmuşdur. Sərkərtəpədən аşkаr оlunаn 

rituаl qаblаr üzərində isə digər hеyvаnlаrlа yаnаşı аt təsvirləri də оlmuşdur. 

Şаhtаxtı bоyаlı küpəsinin üzərində cаnаvаrın аtа hücüm еtmə səhnəsi təsvir 

еdilmiş, həmin küpənin аşkаr оlunduğu qəbirdə isə аtlа dəfn еtmə аdətinə 

rаstlаnmışdır. Аşkаr оlunаn tаpıntılаr bu dövrdə аtlа bаğlı inаnclаrın müəyyən 

yеr tutduğunu göstərir. Аtlа bаğlı inаnclаr indi də Аzərbаycаn xаlqı içərisində 

gеniş yаyılmışdır. Məlum оlduğu kimi, аt mifоlоgiyаdа həm göylə yеr аrаsın-

dа, həm də о biri dünyа ilə bu dünyа аrаsındа vаsitəçi kimi vеrilir. Аzərbаycаn 

xаlqının əfsаnələrində аt qəhrəmаnlаrın yаxın yоldаşı, оnlаrı təhlükədən xilаs 

еdən köməkçidir. «Аt murаddır» ifаdəsi indiyədək Аzərbаycаn xаlqının 

inаnclаrındа yаşаmаqdаdır. Qəbirlərə bütöv hеyvаn skеlеtlərinin qоyulmаsı, fi-

krimizcə, qədim insаnlаrın mifоlоji düşüncəsi ilə bаğlı оlmuşdur. Təsərrüfаtdа 

işlədilən hеyvаnlаr bu dünyаdа оlduğu kimi, о biri dünyаdа dа insаnlаrın yаxın 

köməkçisi оlmаlı idi. Аtın о biri dünyаyа yоlа sаlınаn insаnlаrın yаxın yоldаşı 

оlmаsı hаqqındа düşüncələr, şübhəsiz ki, аtın təsərrüfаtdа və insаnlаrın 

həyаtındаkı əhəmiyyəti ilə bаğlı оlmuşdur. 

Оrtа Tunc dövrünə  аid gil insаn fiqurlаrının аz оlmаsınа bаxmаyаrаq, 

bu sаhənin yеrli zəmində inkişаfı üçün şərаit оlmuşdur. Еrkən Tunc dövründə 

insаn fiqurlаrınа bənzədilən  оcаq qurğulаrı аrtıq bu sаhədə müəyyən təcrübə 
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əldə еdildiyini göstərir. Еrkən Tunc dövrünə аid sxеmаtik fоrmаdа hаzırlаnmış 

dаş bütlər incəsənətin bu sаhəsinin də qədim insаnlаrın inаnclаrı və dünyаgö-

rüşü ilə bаğlı оlаrаq inkişаf еtdiyini göstərir. 

N.V.Fyоdоrоv tərəfindən Qızılburun yаxınlığındаkı qədim məbəddən аş-

kаr оlunаn gil kişi fiquru gilinin tərkibinə və nаxışlаnmа mоtivinə görə Оrtа 

Tunc dövrünə аid kеrаmikа məmulаtı ilə yаxınlıq təşkil еdir. İçərisi bоş оlаn 

bu fiqur yüksək sənətkаrlıqlа hаzırlаnmаsı ilə fərqlənir. V.H.Əliyеvin nəşr еt-

diyi rəsmə görə fiqurun sifətinin yаn tərəfləri örtüklə qаpаdılmış, bаşınа çаl 

pаpаq kеçirilmişdir. Аrxаlıq tipli gеyimdə hаzırlаnаn fiqurun bədəni оlduqcа 

mütənаsib və prоpоrsiоnаldır. Аrxаlıq tipli üst gеyimi dizlərindən bir qədər 

аşаğıyаdək uzаnmışdır. Fiqurun qоllаrı, gövdəsinin bеl qismi və аyаqlаrının 

uclаrı qırılmışdır. Fiqurun hündür pаpаğınа və аyаqlаrınа qırmızı rəng çəkil-

mişdir (2, s. 61). 

Fiqurun qədim məbəd yеrindən tаpılmаsı оnun büt оlduğunu, Tаnrını 

simvоlizə еtdiyini söyləməyə əsаs vеrir. Еhtimаl ki, bu fiqurdаn müəyyən mə-

rаsimlərin kеçirilməsi zаmаnı istifаdə еdilmişdir. Ümumiyyətlə, Nаxçıvаn аbi-

dələrinin Tunc dövrü təbəqəsindən аşkаr оlunаn gil fiqurlаrın müəyyən mərа-

sim və аyinlərin icrаsı zаmаnı istifаdə еdildiyi аrаşdırmаlаrlа sübut оlunmuş-

dur. Еrkən Tunc dövrünün ilk mərhələlərindən bаşlаyаrаq kişinin cəmiyyətdə 

rоlunun аrtmаsı çоxsаylı fаktlаrlа sübut оlunur. Оdur ki, Оrtа Tunc dövründə 

sitаyiş əşyаlаrının kişi fiquru fоrmаsındа hаzırlаnmаsı tаmаmilə qаnunаuy-

ğundur. Bu fаktlаr Оrtа Tunc dövründə kişilərin cəmiyyətdə аrtаn nüfuzu, 

iqtisаdiyyаtdа оnun mövqеyinin güclənməsi ilə bаğlı оlmuşdur (2, s. 62). 

Оrtа Tunc dövründə kişinin cəmiyyətdə mövqеyinin möhkəmlənməsi 

həm iqtisаdi, həm də siyаsi аmillərlə bаğlı оlmuşdur. Əkinçilik və mаldаrlığın 

intеnsiv inkişаfı, dаğ mədən işinin yüksəlişi, sənətkаrlığın müxtəlif sаhələrinin, 

xüsusilə mеtаllurgiyа və mеtаlişləmənin ixtisаslаşdırılmış pеşəyə çеvrilməsi 

kişi əməyinə təlаbаtı аrtırmışdır. Bu dövrdə tаyfаlаrаrаsı tоqquşmаlаrın аrt-

mаsı, şəhər dövlətlərin yаrаnmаsı kişilərin siyаsi həyаtdа dа fəаliyyətini 

аrtırmış, оnlаrın cəmiyyətdə üstün mövqе qаzаnmаsınа səbəb оlmuşdur. Bəlli 

оlduğu kimi, Cənubi Qаfqаzın Оrtа Tunc dövrü аbidələrində insаn fiqurlаrınа 

rаstlаnmаmışdır. Lаkin Nаxçıvаn bоyаlı qаblаrı üzərində və Gəmiqаyа təsvir-

lərində xеyli insаn rəsmlərinə rаstlаnmışdır. Bu bаxımdаn Triаlеti və Kаrаşа-

mb kurqаnlаrındаn аşkаr оlunаn gümüş qаblаr üzərindəki insаn rəsmləri diqqə-

ti çəkir. Bu qаblаrın üzərindəki insаn təsvirlərinin gеyimi ilə Qızılburun hеykə-

linin gеyimi xеyli bənzərdir. Qədim Şərq ölkələri üçün xаrаktеrik оlаn bu tip 

gеyimlərə Ön Аsiyа rеlyеflərində, о cümlədən Аnubаninin Qələbə аbidəsində 

rаstlаnmışdır. Bu fiqurun gеyimi ilə Qızılburun bоyаlı küpəsi üzərindəki insаn 

təsvirlərinin gеyimləri də bənzərdir.  

Araşdırmalar göstərir ki, keramika nümunələrindəki həndəsi ornamentlər 

quş, at, it və digər heyvan təsvirləri insanların dünyagörüşünü  əks etdirmişdir. 

Mifik rəsimlərin də yеr аldığı bu tip təsvirlər qədim insаnlаrın ideoloji təsəv-

vürləri ilə də bağlı olmuş, onların zəngin mənəvi dünyаsını əks еtdirmişdir.  
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РЕЗЮМЕ 

ТУРАН ГАШИМОВА, ВЕЛИ БАХШАЛИЕВ 

ВЕРОВАНИЯ, ОТРАЖЕННЫЕ НА ПОЛИХРОМНО РАСПИСНЫХ 

КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ НАХЧЫВАНА 
Определенная группа культуры расписной керамики Нахчывана 

представлена полихромными расписными керамическими изделиями. 

Подобна керамика, находилась почти во всех поселениях эпохи средней 

бронзы. Орнаменты полихромно расписной керамики состоят от 

геометрических узоров, а также изображений человека и животных. 

Керамические изделия, украшенные различными композициями, в 

которых включены изображения человека и животных особенно 

распространены на конечном этапе эпохи средней бронзы. Исследования 

показывают, что геометрические орнаменты керамических изделий, а 

также изображения птиц, лошадей, собак и других животных были 

связаны идеологическими представлениями древних людей. Подобные 

изображения, в которых включены также мифологические рисунки 

отражают богатую духовную культуры  людей того времени.   

Ключевые слова: Нахчыван, эпоха средней бронзы, полихромно 

расписная керамика, идеология, духовная культура.   

 

SUMMARY 

TURAN HASHIMOVA, VELI BAKHSHALIYEV 

THE BELIEFS REFLECTED IN POLYCHROME PAINTED 

POTTERY OF NAKHCHYVAN 

The certain group of painted ceramics culture of Nakhchivan is presented 

by polychrome painted pottery. The ceramics is similar was found in all 

Middle Bronze Age settlements. Ornaments of polychrome painted ceramics 
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consist from the geometric patterns and also images of the person and animals. 

The pottery decorated with various compositions which are included images of 

person and animals is especially widespread at a final stage of Middle Bronze 

Age. Researches show that geometrical ornaments of pottery and also images 

of birds, horses, dogs and other animals were connected by ideological 

representations of ancient people. Similar images in which also mythological 

drawings are included reflect rich spiritual the cultures of people of that time.   

Keywords: Nakhchivan, Middle Bronze Age, polychrome painted 

ceramics, ideology, spiritual culture. 
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XIX ƏSR OSMANLI TÜRKİYƏSİ ƏRAZİSİNDƏ ERMƏNİ 

İĞTİŞAŞLARI 
 

XIX əsrin əvvəllərindən etibarən Osmanlı dövlətinin qismən də olsa zəif-

ləməsindən istifadə edən xristian güclər bu coğrafiyalarda öz mövqelərini mö-

kəmləndirməyə çalışırdılar. Qərbin böyük dövlətləri erməniləri Osmanlı 

dövlətinin əleyhinə qaldırmaqla özlərinin “şərq siyasətini” öz xeyirlərinə həll 

etməyə çalışırdılar. 

Anadoluda Türk hakimiyyətinin başlamasıyla ermənilər öz dillərini sər-

bəst şəkildə istifadə edirdilər. Bir faktı qeyd edək ki, hələ 1517-ci ildə Osmanlı 

dövləti Erməni mətbəəsinin açılmasına izn vermişdir. 

Bütün tarixi mənbələr, hətta erməni mənbələrində də göstərilir ki, 1877-

1878-ci il Osmanli-Rusiya müharibəsinə qədər olan dövrlərdə dövlət idarə et-

məsində ermənilər bir toplum olaraq bir sıra imtiyazlara və müstəqilliyə sahib 

olmuşdular. Bu müharibədən sonra Osmanlı dövlətinin məğlubiyyətindən 

istifadə edən bəzi Qərb dövlətlərinin basqıları artmış və “erməni kartından” 

istifadə etməyə başlamışlar. 

Qərb dövlətləri Rusiyanın bu ərazilərdə strateji mövqelərə sahib olması-

nı heç cürə qəbul edə bilmirdi. Türkiyənin bölünməsi-parçalanması məsələsi-

ndə həm Rusiya həm də Qərb maraqlı idi. Ermənilər isə bu vəziyyətdən istifadə 

edərək Şərqi Anadolu ərazisində özlərinə muxtariyyət və dövlət qurulmasını 

istəyirdilər. Bu sərsəm ideya baş tutmadıqda isə, iğtişaş, terror və talanlara 

rəvac verirdilər. Bu məsələlər məqalədə geniş şəkildə təhlil süzgəcindən keçi-

rilir. 

Açar sözlər: dövlət, iğtişaş, əsr, siyasət, terror, üsyan. 
 

Rusiya Balkanlarda və Qafqazda mövqelərini möhkəmləndirmək məqsə-

dilə bir neçə dəfə Osmanlı dövləti ilə müharibə aparmışdı. Düzdür, Kiçik Qay-

narca sülh müqaviləsi ilə rus orduları Osmanlı torpaqlarından çıxarıldı. Lakin 

bunun nəticəsi Osmanlı dövləti üçün  çox ağır oldu. Krım Osmanlı hakimiyyə-

tindən çıxdı, Rusiya Boğdan və Əflak üzərində, hətta bütün Osmanlıdakı  pro-

vaslav kilsəsi üzərində söz sahibi oldu. Sonradan Rusiya bu maddələrə istinad 

edərək Osmanlı dövlətinin daxili işlərinə müdaxilə etmə haqqını özündə gör-

müşdür [6. səh. 66]. Müqavilənin 14-cü maddəsinə əsasən İstanbulda səfirlik 

binası tikilməli, burada bir kilsə də olmalı idi. Bundan əlavə Perada (Bəyoğ-

lunda) bir rus provaslav  kilsəsinin tikilməsinə icazə verilməli və bu kilsəni 

Rusiya himayə etməli idi. 1775-ci ildə ruslar Kiçik Qaynarca sülh müqaviləsi-

nin 14-cü maddəsindəki "Rus kilsəsi"ni müqavilənin fransızca tərcüməsində  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 26.02.2019, qəbul edilib: 18.03.2019 

mailto:ibrahimkazimbeyli@gmail.com


 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

178 

bilərəkdən "Rum kilsəsi"elədi. Bu dəyişiklik buradan digər tərcümələrdə də 

"Rum kilsəsi" kimi işlədildi və rusların "Osmanlıdakı provaslavlarının rəsmi 

qoruyucusu" iddiası daima dəstək tapdı [7.səh.125]. 

Kiçik Qaynarca sülhü ilə nəticələnən müharibə Osmanlı dövlətində 

daxili ziddiyyətlərin üzə çıxmasına şərait yaratdı. Rusiya müharibə dövründə 

bütün vasitələrlə Osmanlı dövlətindəki qeyri-müsəlman əhalini, xüsusilə də 

erməniləri üsyana sövq etmiş, bu məqsədinə Morada nail olmuşdu. Morada 

əsrlərdən bəri yaşamaqda olan türklərin kütləvi qətliamı, var-dövlətlərinin qa-

rət edilməsi ermənilərin və digər xristian əhalinin gələcəkdəki vəhşiliklərindən 

xəbər verirdi.   

Rusiya 1816-cı ildə Moskvada Erməni Şərq Dilləri İnstitutunu yaradaraq 

erməni məsələsi ilə daha sistemli bir şəkildə məşğul olmağa başladı. Rusiya  

İran ilə imzaladığı Türkmənçay sülh müqaviləsindən sonra Rəvan və Naxçıvan 

ərazisində bir "erməni vilayəti" yaratdıqdan sonra İran ərazisindən erməniləri 

bu ərazilərə yerləşdirdi. Bundan sonra Rusiya Türkiyə erməniləri ilə də 

əlaqələrini genişləndirdi. Rusiya yaxınlaşmaqda olan müharibəyə "hazırlıq" 

üçün ermənilər içərisində təbliğatı genişləndirir və bu məqsədlə vəsait xərclə-

yirdi. Afriyanov adlı bir rus zabiti Şərqi və Cənub-Şərqi Anadoluda yaşayan 

ermənilərə qızıl paylayaraq siyasi vədlər verirdi [4.səh.310]. Bunun nəticəsi idi 

ki, 1828-1829-cu illər Osmanlı-Rusiya müharibəsində ermənilər rus ordusunun 

tərkibində türklərə qarşı vuruşaraq Ərzurumun alınmasında ruslara böyük 

köməklik göstərmiş və dinc əhaliyə böyük əziyyət vermişdilər [3. səh. 368]. 

Qarsı işğal edən rusları ermənilər böyük sevinclə qarşılamışlar.  Osmanlı-

Rusiya müharibəsinin sonunda Qafqaza hakim olan ruslar Anadoludakı 

ermənilərin "erməni vilayəti"nə köçürülməsini tələb edir. 

1853-cü il yanvarın 9-da Rusiya çarı I Nikolay Sankt-Peterburqdakı 

ingilis səfiri  Hamilton Seymoura "Qollarımız arasında xəstə bir adam var. 

Birdən ölərsə bir Avropa müharibəsi qaçılmazdır. Bərabər bir tədbir alsaq daha 

ağıllı hərəkət olmazmı?" deyə  açıq şəkildə Osmanlı dövlətini bölüşdürməyi 

təklif edir [7. səh.147]. Plana görə Memleketeyn (Rumıniya), Serbiya və 

Bolqarıstan Rusiyanın himayəsinə keçməli, bunun müqabilində isə Misir və 

Girit İngiltərəyə hədiyyə edilirdi. Ərazi cəhətdən kiçilən Osmanlı dövləti isə 

Rusiyanın himayəsi altına keçməli idi.  Lakin bu dövrdə İngiltərə Rusiyanı 

Avropa və Aralıq dənizindən kənarda saxlamağa çalışdığına görə  səfir bu 

təklifi soyuq qarşılayır və bu barədə Londona məlumat verir. İngiltərə öz 

mənafeləri baxımından  hələ belə bir hərəkətin tez olduğunu düşünür. 

Bu zamankı danışıqlarda Osmanlı imperiyasında yaşayan xristianların 

himayə edilməsi məsələsi ortaya atılmışdı. Ona görə də çar Qüdsdəki müqəd-

dəs yerlərin qorunması məsələsini ortaya atır. Müqəddəs yerlər problemini qı-

zışdıran Fransa idi. Hələ XVI əsrdən müqəddəs yerlərin baxımı Fransanın da 

təsiri ilə katoliklərin əlində idi. 1535-ci ildə Qanuni Sultan Süleyman II Bəya-

zidin siyasətini davam etdirərək Fransaya geniş imtiyazlar vermişdi. Fərmanla 

eyni zamanda fransız əsilli katoliklərə ibadət yeri açmaqda sərbəstlik, həmçi-

nin Qüds və Beytüllahim (İsanın doğulduğu qəbul edilən yer-A.M.) kilsələri-

nin qoruma haqqı fransızlara verilmişdi. Rusiya ilə müharibə aparan Osmanlı 
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dövləti Fransadan siyasi dəstək istədikdə Fransa yeni imtiyazlar istəmiş və 

1740-cı ildə müqavilə imzalanmışdı. 1740-cı il kapitulyasiyaları ilə Fransanın 

Osmanlı dövləti üzərindəki nüfuzu artdığına görə katolik kilsəsinin də haqları 

artmış oldu. Lakin Fransada baş verən inqilabdan sonra  dünyəvi dövlət quru-

lur və Fransa katolik kilsəsini qorumaqdan əl çəkir. Bundan istifadə edən pro-

vaslav kilsəsi daha fəal olmağa başlayır. Sonra Fransada Katolik Partiyasının 

səsləri və dəstəyi ilə hakimiyyətə gələn Luis Napoleon müqəddəs yerlər 

üzərində katolik kilsəsinin haqlarını müdafiə etməyə başlayır. Həmin vaxt I 

Nikolay da provaslav kilsəsinin haqlarını müdafiə etməyə başlayır və ortaya 

çıxan mübahisə beynəlxalq şəkil alır. Ona görə də Fransa  dərhal Qüdsdəki 

katolik haqlarının qorunmasını tələb edir. Pravoslavlar müqəddəs yerlərə 

katolikləri buraxmadıqlarına görə Fransa da müqəddəs yerləri qorumalı idi. I 

Nikolay Rusiyanı Osmanlı pravoslavlarının hamisi hesab edirdi. Osmanlı 

dövlətindəki  provaslavları" qorumağı" və müqəddəs yerləri tutmağı qarşısına 

məqsəd qoyan çar I Nikolay "xaçın" "ay" üzərində qələbə çalacağıına həm öz 

xalqını, həm də Osmanlı dövlətindəki xristianları inandırmışdı. Ona görə də 28 

fevral 1853-cü ildə Rusiya çarı Hərbi-Dəniz naziri şahzadə Menşikovu 

Osmanlıya göndərir [1.səh.116]. Böyük bir nümayişlə İstanbula gələn 

Menşikov, bu vaxt fransız və ingilis səfirlərinin ölkələrinə getməsindən 

istifadə edib sədrəzəm Məmmədəliyə və Xarici İşlər naziri Fuad əfəndiyə nota 

verdi. Lakin İngiltərənin səfiri Stratford de Redclif İstanbula qayıdan kimi 

məsələyə qarışdı. Menşikov müqəddəs yerlər barədə fransız səfiri ilə razılaş-

maqla bərabər, Osmanlı provaslav əhalisinin rus himayəsinə keçməsi barədə 

tələbini də davam etdirdi. Lakin bu tələb yeni Xarici İşlər naziri M. Rəşid 

tərəfindən rədd edildi. Menşikov hökumətə göndərdiyi 19 aprel 1853-cü il 

tarixli notada müqəddəs yerlər probleminin dərhal həll edilməsini və rum 

kilsəsi haqqında Osmanlı dövləti tərəfindən verilmiş imtiyazların daha da 

artırılmasına dair sənəd və ya təminat verilməsini tələb edir. Lakin bu tələb 

Fransa və İngiltərənin dəstəyi ilə hökumət tərəfindən rədd edilir. Menşikov 

İstanbuldan ayrılarkən Rusiyanın tələbi qəbul edilənə qədər Memleketeyni 

(Rumıniyanı) işğal edəcəklərini bildirdi.  

Avstriya dövləti Rusiya ilə Osmanlı hökuməti arasındakı mübahisənin 

böyüməsinin qarşısını almağa, iki dövlət arasında ortaq nöqtə tapmağa çalışır-

dı. Ona görə də Vyanada olan böyük dövlətlərin səfirlərini 1853-cü il iyunun 

1-də bir konfransa dəvət edir. Vyana konfransı iyunun 31-də  Menşikovun 

təkliflərini başqa bir şəkildə nota ilə Osmanlı nümayəndəsinə təqdim edilir. 

Lakin Rəşid paşa Vyana notasını da qəbul etmir. 

Rusiya 1853-cü ildə Əflak və Boğdanı işğal edərək Osmanlıya qarşı mü-

haribəyə başladı. Osmanlı dövləti də oktyabrın 4-də Rusiyaya müharibə elan 

etdi. İngiltərə və Fransa Osmanlıların yanında müharibəyə qoşuldular. Razılaş-

maya görə Osmanlı dövlətinin torpaq bütünlüyü təmin ediləcək, lakin Osmanlı 

qeyri-müsəlman təbəələrinə yeni haqlar verəcək.  1856-cı ildə verilən İslahat 

fərmanının da səbəbi bu idi. Krım  müharibəsi  Rusiyanın tam məğlubiyyəti ilə 

nəticələndi. İngilis və fransız səfirlərinin də iştirakı ilə islahat fərmanı hazırlan-

dı. Fərmanın son şəkli ruslara da göstərildi və onların dəstəyi alındı. 1856-cı il 

fevralın 18-də İslahat fərmanı hökumətdə təntənəli şəkildə oxunduqdan sonra 
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Parisdə sülh bağlamaq məqsədilə toplanmış dövlətlərə təqdim edildi. İslahat 

fərmanına görə müsəlman olmayanlar hərbi və digər bütün məktəblərdə oxuma 

haqqı əldə edir, müsəlmanlarla müsəlman olmayanlar arasında cərimə və 

ticarət məhkəmələri "muhtelit divanlarda", yəni dini olmayan məhkəmələrdə 

aparılmalı, müsəlman olmayanlara da hərbi xidmət keçmək, və ya "bədəl 

"ödəməklə xidmətdən azad olmaq haqqları verilməlidir və s. [10.səh.132]. 

Rusiya-Osmanlı müharibəsindən sonrakı dövrdə, 1870-ci ildə rus konsul-

ları Vanda "İnqilabi erməni təhsili" nə başladı. Antepdə missionerlər 4 erməni 

qəzet və jurnalı çıxarırdılar. Amerika missionerləri İstanbulda bir neçə kollec 

yaratmışdılar ki, bunlardan biri də Merzifon Amerika kolleci idi ki, bu kollec 

yunan və erməni üsyançılarının məşhur qərargahı və silah anbarı idi. 1857-ci il 

fərmanı ilə verilən hüquqlar missioner fəaliyyətlərinin artmasında böyük rol 

oynadı.  

Bəzi Avropa dövlətləri Osmanlı dövlətinin daxili işlərinə asanlıqla qarış-

maq üçün xristian təbəələri qızışdırmağa başlamışdılar. Xristian təbəələri içəri-

sində isə ermənilərə daha üstünlük verilmişdi. Balkan ölkələrinə müstəqillik 

verən San-Stefano və Berlin müqavilələrinə ermənilərlə bağlı da maddənin 

əlavə edilməsi ilə ilk dəfə dövlətlərarası müqavilələrdə erməni məsələsi yer 

aldı, eyni zamanda Şərq məsələsi içində bir erməni məsələsi ortaya atıldı. Bu 

məsələni öz mənfəətləri üçün istifadə etmək istəyən dövlərlərin başında Rusiya 

və İngiltərə gəlirdi.  

24 aprel 1877-ci ildə Rusiya Osmanlı dövlətinə müharibə elan edir. 

Əslində bu müharibə təkcə Rusiya ilə deyildi. Rusiyaya Qafqaz cəbhəsində 

ermənilər kömək edirdilər. 1877-ci il aprelin 24-də başlayan Osmanlı-Rusiya 

müharibəsində Rusiya Şərqi Anadoluda yaşayan ermənilərdən istifadə edir. 

Ruslar bu müharibədə erməniləri qızışdıraraq onlardan bir alət kimi istifadə 

edirdi. Qafqaz cəbhəsində Ərzurumun Aziziyə istehkamlarına ilk soxulanlar da 

türkcə danışaraq gələn ermənilər olmuşdur. Bu müharibə əslində türklərin 

soyqırımına çevrilmişdir. Ermənilər əhalini qəddarcasına öldürürdülər. 1877-ci 

il iyulun 9-da Əhməd Fəhmi paşanın Daxili İşlər nazirliyinə göndərdiyi 

teleqrafda deyilirdi ki, "İndiyə qədər heç bir müharibədə görülməmiş bir 

vəhşilik yaşanır, kəndlilər bombardman edilir, intihar edə bilməyən qadınlar 

qaçırılır, təslim olanlar balta ilə parçalanır" [7. səh.163]. Süleyman paşanın 

Müdafiə Nazirliyinə göndərdiyi məlumatda da "Təcavüz edilən qadınların diri-

diri yandırıldığı" bildirilirdi. 

Ermənilər ruslara etdikləri köməyin müqabilində isə  müharibənin so-

nunda xidmətlərinin qarşılığını dərhal almaq məqsədilə patriarx Nerses və İz-

mirliyanın başçılığı ilə toplanan erməni məclisi çar II Aleksandra bir memo-

randum göndərirlər. Memorandumda ermənilərin Rusiya çarından istədikləri 

aşağıdakılar idi: 

1. Firata qədər olan bölgənin türklərə geri verilməməsi və bu ərazilərin Ararat 

(Ağrı) ilə birləşdirilərək Rusiyaya bağl bir Ermənistanın qurulması; 

2. Ərazi ilhaqı olmayacağı halında Bolqarıstana və Bolqar millətinə veriləcək 

imtiyazların erməni millətinə də verilməsi; 
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3. İşğal edilən torpaqlar boşaldılacaqsa, hökumətdən islahat üçün maddi təmi-

nat alınması və islahatın həyata keçirilməsinə qədər rus əsgərlərinin işğal et-

dikləri torpaqları boşaltmamaları [2.səh.199]. 

Ruslar Yaşılköydə olarkən erməni əhalisi adından Qrandik Nikolay ilə 

görüşən Aslanyan və Nuryan çarın əmrində olduqlarını bildirirlər.  Erməni 

patriarxı Nerses sülh müqaviləsinin bağlanacağı San-Stefanoda Rusiya Ali 

komandanı Qrandik Nikolayı ziyarət edərək ermənilərin istəklərini bldirir. 

Nerses eyni zamanda, İngiltərə Xarici İşlər naziri Salisbura məktub yazaraq 

ondan "erməni idarəçiliyi" istəyir. Məhz rusların bilavasitə təsiri ilə San-

Stefano sülh müqaviləsinə ermənilərlə bağlı bir maddə salınır. Beləliklə bu 

istiqamətdə rusların Osmanlıya müdaxilə etmələri üçün qapı açılır. 19 fevral 

1878-ci ildə(" Osmanlı devleti tarihi"ndə 3 mart 1878-ci il göstərilir) imza-

lanan sülh müqaviləsinin 16-cı maddəsinə görə ermənilərin yaşadıqları Şərqi 

Anadolu vilayətlərində islahat keçirilməsi və buradakı xristianların qorunması 

nəzərdə tutulurdu. Halbuki bu vilayətlərin heç birində erməni əhalisi yüzdə 20-

ni təşkil etmirdi. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin 1897-ci ildə nəşr edilmiş 

sənədlərində yazılmışdır: "Müxtəlif tayfa bölgülərinin dərindən öyrənilməsi 

Türk imperiyasının heç bir vilayətində ermənilərin əhalinin əksəriyyətini təşkil 

etmədiyini təsdiqləməyə imkan verir. Bunu yerlərdə baş qərargahın Qafqaz 

zabitləri-general Zelyonının və polkovnik Kartsevin əldə etdikləri statistik 

məlumatlar da əyani surətdə təsdiq edir" [11.səh.77]. 

Rusiyanın San-Stefano müqaviləsi ilə Şərqi Anadolu və Balkanlarda 

hakim olması ənənəvi ingilis siyasətinə zidd idi. Çünki, rus təsirinin yayılması 

İngiltərənin Hindistanla olan əlaqəsini təhdid etməklə bərabər, onun gücünü də 

zəiflədirdi. Bu baxımdan İngiltərə dərhal məsələyə qarışdı.  

İngiltərə Rusiyanın isti dənizlərə daxil olmasına əngəl olmaq üçün  

Osmanlı dövlətini dəstəkləməklə yanaşı, Osmanlı torpaqlarında protestant 

missionerlərinin fəaliyyətini istiqamətləndirirdi. Bu missionerlik fəaliyyətləri 

erməni millətçiliyinin oyanmasında böyük rol oynamışdır. Missionerlər bəzi 

erməni gənclərini təhsil üçün ABŞ-a göndərirdilər ki, orada qalanlar erməni 

terror təşkilatlarının öncülləri oldular.  Rusiyanın  Şərqi Anadoluda Qars kimi 

çox müham strateji məntəqəni ələ keçirməsi İngiltərənin qərb ticarəti 

baxımından həyati əhəmiyyət daşıyan yolların güvənliyiini ciddi təhlükə 

altında qoyurdu. Bundan əlavə, İngiltərə Rusiyanın Balkanlarda gerçəkləşdir-

diyi bölünməni Anadoluda da etməsindən qorxurdu. 

Ona görə də İngiltərə Balkanlarda və Ağ dənizdəki müvazinətin pozul-

duğunu irəli sürərək San-Stefano sülh müqaviləsi yerinə digər Avropa dövlət-

lərinin də qatılması ilə yeni bir müqavilənin bağlanması istəyini Rusiyaya 

qəbul etdirdi. Yeni müqavilə  Berlində imzalandı. Rusların ermənilər vasitəsilə 

Orta Şərqə, yəni Hindistan yoluna sıçraması ehtimalı qarşısında təlaşlanan 

İngiltərə də bu məsələdə Rusiyadan geri qalmaq istəmir. Həqiqətən də 

İngiltərənin də marağına uyğun olaraq müqavilədə ermənilərin lehinə maddə 

əksini tapdı. 13 iyul 1878-ci ildə imzalanan və 15 iyul 1878-ci ildə II 

Əbdülhəmid tərəfindən təsdiq olunan  Berlin müqaviləsinə əsasən ("Osmanlı 

devleti tarihi"ndə 20 iyun-20 iyul göstərilir) Osmanlı dövləti Şərqi Anadoluda-

Ərzurum, Van, Bitlis, Diyarbəkir, Sivas, Harput əyalətlərində ermənilərin xey-
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rinə islahat həyata keçirməli idi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, o zamankı bu 

6 vilayət bu günkü Ərzurum, Ərzincan, Van, Ağrı, Hakkari, Muş, Bitlis, Siirt, 

Diyarbəkir, Elazığ, Mardin, Bingöl, Malatya, Sivas, Amasya, Tokat və qismən 

də Giresun vilayətlərini əhatə edirdi [6.səh. 110]. Burada əsas məqsəd  türklərə 

və kürdlərə qarşı soyqırım törədərək onları buradan qaçırtmaq və bir 

Ermənistan dövləti qurmaq idi. Ermənilər böyük dövlətlərə arxalanaraq və 

Avropa cəmiyyətinin dəstəyini qazanaraq məqsədlərinə nail olmağa çalışırdı-

lar. Bunun üçün terror törətməklə günahı türklərin üzərinə atmaq, hətta öz 

xalqını qətl etmək bahasına da olsa qanlı cinayətlər törədərək böyük 

dövlətlərin diqqətini bu məsələyə cəlb etməyə çalışırdılar. Ermənilər bu yolla 

türkləri qızışdıraraq ermənilərə qarşı saldırmağa, sonra isə Avropaya "xristian 

qətliamı" olaraq təqdim edərək onların müdaxilə etmələrinə şərait yaratmağa 

çalşırdılar.  Plana görə,  Balkanlardakı pis idarə mexanizmi orada üsyanların 

genişlənməsinə səbəb olduğu kimi, ermənilərin yaşadıqları bölgələrdəki 

idarəçilik xataları da Rusiya və Avropa dövlətlərinin dəstəklədikləri erməni 

quldur dəstələrinin işlərini asanlaşdıracaqdı. 

İngilis səfiri Layard "Sizə hər an kömək etməyə hazır ola bilməmiz üçün 

Ağdənidə bir baza lazımdır" deyərək Kiprin İngiltərənin idarəsinə verilməsini 

istəyir və bu məsələ 1878-ci il iyunun 4-də ("Osmanlı devleti tarihi"ndə 4 aprel 

göstərilir) imzalanan 4 maddəlik müqavilə ilə həll olunur [7.səh.165]. Müqavi-

ləyə görə İngiltərə də Qərbi Anadoluda rus təhlükəsinin qarşısını almaq üçün 

bu təhlükə  qalxana qədər Kipr adasında yerləşəcəkdi. Bu şəkildə İngiltərə 

Hindistana gedən ən qısa yolun təhlükəsizliyini təmin etdi. 

Berlin müqaviləsindən dərhal sonra Şərqi Anadoluda xeyli hərbi konsul-

luqlar yarandı. Belə ki, tək Ərzurumda 6 konsulluq-İran, Rusiya, Fransa, 

İngiltərə, İtaliya, Amerika konsulluqları var idi. Muşda erməni yepiskopu Van 

konsulu kapitan Qlayxtonu təntənəli şəkildə qarşılayaraq "Möhtərəm ser, bizi 

qurtarın" deyə fəryad çəkərək diqqəti erməni məsələsinə çəkməyə çalışırdı. 

Göründüyü kimi, erməni islahatı məsələsində İngiltərə erməniləri deyil, 

öz mənfəətini qorumaq üçün hərəkətə keçmiş və Kipr müqaviləsini imzalamış-

dır. Həqiqətən də, Şərqi Anadolu bölgəsi və Trabzon- Ərzurum-Qərbi Bəyazid 

üzərindən Qara dənizi İrana bağlayan ticarət yolu İngiltərə üçün çox 

əhəmiyyətli idi. 1840-cı ildən etibarən Mançesterdə yerləşən erməni tacirlər 

Britaniya adalarında emal edilən pambıq parçaları bu yol vasitəsilə İran və 

Türküstana aparırdılar. İngilislər tədavülü genişləndirmək üçün Şərqi Anadolu-

da erməni tacirlərinə sərmayə və kredit verdilər və bu ticarətdən də xeyli gəlir 

götürdülər. Ona görə də, San-Stefano müqaviləsinin bu yolu rus nəzarəti altına 

soxan 19 və 20-ci maddələrinə İngiltərə qəti etiraz edərək bu yerlərin təkrar 

Osmanlı dövlətinə keçməsini təmin etmişdi [5. səh 22]. 

Patriarx Hrimyan Berlin konqresinə qatıldığında yurddaşları "Burada 

hansı dildə danışacaqsan, Hayrik? Ermənicədən başqa hər hansı bir dil bilmir-

isən" deyə soruşduqda Hrimyan "Gözyaşı dili ilə danışacağam" deyə cavab 

vermişdi [9. səh.148]. Göründüyü kimi ermənilər öz məqsədlərinə çatmaqdan 

ötrü bütün vasitələrdən istifadə edirdilər ki, böyük dövlətlərin diqqətini erməni 

məsələsinə çəksinlər. Ona görə də, San-Stefano müqaviləsində ermənilərlə 
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bağlı olan 16-cı maddədə müəyyən dəyişiklik edilərək Berlin müqaviləsində 

61-ci maddədə əksini tapdı. Bu maddəyə görə hökumət Şərqi Anadoluda 

islahat aparmalı, asayişi qorumalı və bu barədə həyata keçirdiyi tədbirlər 

barədə maraqlı dövlətlərə məlumat verməli idi.  

Berlin müqaviləsinin imzalanmasından dərhal sonra, yəni 1878-ci il 

avqustun 19-da İngiltərə 61-ci maddənin yerinə yetirilməsi üçün Osmanlı 

hökumətinə bir nota verdi. Osmanlı hökuməti maliyyə sıxıntılarını irəli sürərək 

Şərqi Anadoluda islahatlara dərhal başlaya bilməyəcəyini bildirdi. Bu zaman 

İngiltərədə 1880-ci il seçimlərindən sonra Qladstonun rəhbərliyi altındakı 

Liberal Partiyanın hakimiyyətə gəlməsi ilə bu dövlətin Şərqi Anadoluda 

islahatlarla bağlı siyasətində bir dəyişiklik meydana gəldi. İngiltərə verdiyi 

notaya qarşı Osmanlı dövlətinin dirəndiyini görüb islahat barədə digər Avropa 

dövlətlərinin də köməyini təmin etmək yolunu tutdu. İngiltərə beş Avropa 

dövləti ilə birlikdə islahatın keçirilməsi barədə 1880-ci il iyunun 11-də növbəti 

nota göndərdi. Beləliklə, Şərqi Anadoluda islahat məsələsi millətlərarası bir 

xarakter aldı.  

1881-ci ildə çar II Aleksandrın sui-qəsd nəticəsində öldürülməsi ilə 

Rusiya erməni islahatının keçirilməsi barədə əvvəlki kimi aktiv siyasət yeridə 

bilmədi. Belə vəziyyətdə islahat məsələsində İngiltərə tək qaldı. 1882-ci ildə 

Misiri işğal etdikdən sonra İngiltərənin boğazlar və Osmanlı dövləti ilə bağlı 

siyasətində dəyişiklik edildi. Çünki, Cəbəllüttariq, Malta, Kipr və Misirə 

hakim olmaqla  Hindistana yolun tam nəzarətinə keçməsi ilə boğazların İngil-

tərə üçün əhəmiyyəti azaldı. Ona görə də Osmanlı dövlətinin ərazi bütövlüyü 

ilə bağlı siyasətindən əl çəkən İngiltərə ermənilərlə bağlı məsələlərdə daha 

aktiv siyasət yeritməyə başladı və  eyni zamanda, ölkəsində Anqlo-Armenian 

Komittenin (İngilis-Erməni Komitəsinin) fəaliyyətinə icazə verdi.  

Osmanlı dövlətinin heç bir bölgəsində sayca üstünlüyə malik olmayan 

ermənilər sosial, dini, siyasi, idarəçilik və mədəni azadlıqlara sahib idilər. 

Hökumət tərəfindən heç bir təzyiq görməyən ermənilərin baş qaldırmalarına 

əsasları yox idi. V.L.Veliçko məlum əsərində yazırdı ki, "Berlin müqaviləsində 

sonra ermənilər muxtariyyət haqqında artıq müəyyən siyasi xülyalara 

qapılmağa başlamışdılar. Amma qeyri-tüfeyli az-çox möhkəm muxtariyyət 

üçün müəyyən dərəcədə bütöv ərazi tələb olunur. Fransa Xarici İşlər 

Nazirliyinin 1897-ci ildə nəşr edilmiş sənədlərindən göründüyü kimi, 

Türkiyədə belə muxtariyyət üçün əsas yoxdur və heç vaxt da olmamışdır" 

[11.səh.77]. Bütün bu həqiqətlərə baxmayaraq, İngiltərə və Rusiya öz 

mənfəətləri üçün erməniləri qızışdıraraq türklərə qarşı qaldırması ilə ölkədə 

şiddətli hadisələr baş verdi. İlk ciddi hadisələr 1890-cı ildə baş verdi.Həmin 

ilin iyun ayında Ərzurumda Anavətən Müdafiləri Cəmiyyəti üzvlərinin və iyul 

ayında İstanbulda Qumqapıda Hnçak partiyası üzvlərinin erməniləri 

qızışdırmaları ilə baş verən hadisələrdə yüzillərlə barış içində yaşayan iki 

toplum qarşı-qarşıya gəldi.İki tərəfdən 12 nəfərin öldüyü hadisələr Avropa 

mətbuatında ermənilərə qarşı edilmiş bir qətliam olaraq yer aldı. Bu cür 

yalanlar Avropada ermənilərin lehinə rəy formalaşdırmaq üçün edilirdi.  

Rusiya ilə İngiltərə arasındakı rəqabət erməni məsələsini dövlətlərarası 

bir səviyyəyə qaldırdı. Bundan cəsarətlənən ermənilər hərəkətə keçərək 
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Osmanlı daxilində və xaricində bəzi partiya və dərnəklər qurmağa başladılar. 

Başlanğıcda xeyriyyəçilik məqsədilə qurulan bu dərnəklər qısa zamanda 

"Ermənistan" qurma planı üçün bir terror  yuvalarına çevrildi. Bunlardan biri 

1878-ci ildə Vanda qurulan Qara Xaç Cəmiyyəti idi ki, bu Cəmiyyət 

Amerikadakı Ku Klux Klanın bənzəri bir qurum idi. Bundan iki il sonra, 1880-

ci ildə Rusiyada qurulan  erməni dərnəkləri Anadolu ermənilərinə silah 

göndərməyə başladılar. Bundan əlavə, 1881-ci ildə Ərzurumda Anavətən 

Müdafiləri  (Pashtpan Haireniats) dərnəyi quruldu. Dərnəyin məqsədi guya 

erməniləri hücumlardan qorumaq idi, lakin əslində erməniləri silah və sursat 

ilə təmin etmək məqsədi daşıyırdı. 1885-ci ilin sonlarında Vanda  İnqilabi 

Armenakan Partiyası quruldu. Bu partiyanın quruluş məqsədi inqilab yolu ilə  

özlərinə idarəetmə haqqı qazanmaq idi. 

1887-ci ildə Cenevrədə marksist ermənilər tərəfindən qurulan Hnçak par-

tiyası 1890-cı ildə İnqilabi Hnçaq Partiyası adını aldı. Partiyanın proqramın-

dakı ilk hədəf Anadoludakı ermənilərin siyasi və milli müstəqilliklərini təmin 

etmək idi. Anadoluda inqilab yolu ilə reallaşdırılacaq hədəflərə çatmaq üçün 

təbliğat, qızışdırıcılıq, terror, təşkilatlanma üsullarından istifadə nəzərdə 

tutulurdu. Qızışdırıcılıq vasitələri hökumətə qarşı çıxışlar, vergi verməmək, 

islahat tələb etmək və dövlətə qarşı düşmənçilik şəklində idi. Terrorun hədəfi 

hökumətdə xidmət edən nüfuzlu şəxslər idi. Plana görə inqilab Osmanlı dövləti 

müharibə içində olarkən reallaşdırılacaq və Anadoludakı ermənilərin 

müstəqilliyi əldə olunduqdan sonra Rusiya və İran erməniləri ilə federativ bir 

"Ermənistan" qurulacaqdı. Göründüyü kimi, ermənilərin iştahası daha böyük 

idi. Onlar  təkcə Şərqi Anadolu ilə kifayətlənmir, İran ərazisini də əhatə edəcək 

bir dövlət qurmaq istəyirdilər. Bunu Avropada da yaxşı başa düşürdülər. 

Fransanın Osmanlı sarayındakı səfiri Kambonun nazir Qanotaya yazdığı 

məktubunda deyilirdi ki, " müstəqil Ermənistan haqqında fikirləşməyə ehtiyac 

belə yoxdur. Əgər hər hansı bir ağlasığmayan şərtə görə Avropa Ermənistan 

yaratmağı təklif eləsəydi, onda demək olar ki, bu yeni dövlətin hüdudlarını 

göstərmək mümkün olmazdı" [11. səh.55]. 

Ölkə xaricindəki quruluşlar Rusiya, İran, Avropa və Amerika şəhərlərin-

də şöbələr açmaqla bərabər, Osmanlı torpaqlarında da gizli olaraq təşkilatla-

nırdılar. Armenakan partiyasının İstanbul, Tranzon, Muş və Bitlisdə, Hnçaq 

partiyasının İstanbul, Bafra, Merzifon, Amasya, Tokat, Yozqat, Arapkir və 

Trabzonda şöbələri açıldı. 1890-cı ilin yazında Tbilisidə Erməni İnqilab 

Federasiyonu (Daşnaksütyun) quruldu. Daşnaksütyun  partiyasının  proqramın-

da məqsədə  üsyan etmək , terrorçu dəstələr qurmaq, xalqı silahlandırmaq, 

hökumət nümayəndələrinə və qurumlarına qarşı qəsdlər təşkil etmək yolu ilə 

çatmaq nəzərdə tutulurdu. Bu inqilabi partiyaya 1891-ci ildə Hnçaq partiyası 

da qoşulsa da, bir il sonra anlaşa bilmədiklərinə görə ayrıldılar. Daşnaksütyun  

İstanbul və Şərqi Anadolu şəhərlərində təşkilatlandı.Bu partiyanın Rusiyada 

2311, Türkiyədə 693, İranda 90 və s. yerli təşkilatları fəaliyyət göstərirdi 

[8.səh.59]. Bu dərnəklərin Türkiyədə təşkilatlanmalarının ardından dərhal 

terror hərəkətləri meydana gəldi. 1908-ci ildə tərtib olunan polis departamenti-

nin materiallarında daşnakların İran və Türkiyədəki tərəfdarlarının vasitəsilə 
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İran, Türkiyə və Rusiyada dövlət başçılarını öldürmək, bununla da aranın 

qarışmasından istifadə edərək böyük ordu ilə Qars və Ərzuruma hücum et-

məklə Qərbin köməyi ilə "Böyük Ermənistan" yaratmaq istədikləri göstərilirdi. 

1890-cı ildən başlayaraq erməni üsyanları və hücumları başlandı. 1892-

ci ildə Muş, Merzifon və Yozqatda, 1894-cü ildə Sasunda, 1895-ci ildə 25 

bölgədə erməni dəstələrinin türklərə qarşı qırğınları baş verdi. Qeyd etmək 

lazımdır ki, 1894-cü ilin yazında İngiltərənin Vandakı konsulunun ermənilərin 

yaşadıqları bölgələri gəzməsindən sonra Sasunda üsyan başlamışdı. Sasun 

üsyanı daha qanlı bir şəkil almışdı. 1896-cı ilin iyun ayında amerikalı 

missionerlərin və rus konsulunun da iştirak etdiyi bir yığıncaqdan sonra Vanda 

üsyan başladı. Ermənilər Osmanlı Bankını qarət etdilər. Yenidən türk-erməni 

toqquşmaları baş verdi.  120 nəfər türk üsyan zamanı öldürüldü. 

Bu hadisələrlə Avropa mətbuatının diqqət və marağını özlərinə cəlb edən 

ermənilərin Avropa dövlətlərindən istədikləri daha yüksək idi. Ermənilər bu 

yolla Avropa dövlətlərini Osmanlı dövlətini islahatlar keçirməyə təzyiq 

göstərmələrini istəyirdilər. Avropa dövlətlərinin nümayəndələri Osmanlı 

dövlətinə təzyiq edərək Qumqapı və Ərzurum hadisələrinin günahkarlarının 

cəzalandırılmasının qarşısını almağa çalışırdılar. Çünki, bu məsələdə əsas 

günahkarlar təbii ki, ermənilər idilər. Bu isə ermənilərin terror məsələsində 

cəsarətlərini daha da artırdı. Digər tərəfdən, 1891-ci ildə II Əbdülhəmid 

ermənilər üçün əfv fərmanı verdi. Buna baxmayaraq, ermənilər terrorçu 

fəaliyyətlərini dayandırmadılar. 1892-ci ilin sonlarında Van valisinə qarşı sui-

qəsdə təşəbbüs edən ermənilər 1893-cü ildə Amasya, Merzifon, Ankara, 

Çorum, Tokat, Yozqat və Diyarbəkirdə II Əbdülhəmidin əleyhinə çıxışlar 

edərək üsyan qaldırdılar. Bu hadisələr xüsusilə, İngiltərədəki Anqlo-Armenian 

Komitəsi tərəfindən müdafiə edilirdi. Avropa dövlətlərini erməni məsələsinə 

cəlb etmək üçün Komitəçilər 1894-cü ildə patriarx Aşıkyana qarşı sui-qəsd 

törətdilər, lakin məqsədlərinə çata bilmədilər. Sonra ermənilər Sasunda üsyan 

etdilər. Xüsusilə Sasun itkisi Avropa mətbuatını və cəmiyyətini türklər 

əleyhinə hərəkətə gətirdi. Lakin təşkil edilən millətlərarası Təhqiqat 

Komissiyası 1895-ci il iyulun 20-də verdiyi məlumatda ermənilərin heç də 

günahsız olmadıqlarını ortaya çıxartdı. Lakin bununla bərabər, erməni 

hadisələri beynəlxalq arenaya çıxarıldı. Bunun nəticəsi idi ki,Təhqiqat 

Komissiyasının araşdırmaları başa çatmadığı halda İngiltərə, Fransa və Rusiya 

islahat üçün təzyiqləri artırdılar. 1895-ci il mayın 11-də Avropa dövlətləri 

hökumətə verdikləri notada islahatların Vilayati-Sittede -Ərzurum, Bitlis, Van, 

Sivas, Mamuretül-Aziz və Diyarbəkirdə keçirilməsi tələb olunurdu (Vilayati-

Sitte 1878-ci il Berlin müqaviləsinə görə yaradılmışdı, 6 vilayətin birlikdə adı 

idi). Bu 6 vilayətdə hökumətin idarəçilik, ədliyyə, hərbi və maliyyə hüquqları-

nın məhdudlaşdırılması və bu imtiyazların ermənilərə verilməsi tələb olunurdu. 

II Əbdülhəmid bu imtiyazlara qarşı çıxdı. O, islahatın bütün əhaliyə şamil 

edilməsini istədi. Halbuki, hələ 1914-cü ilə olan məlumata görə bu vilayətdə 

446.379 türk, 971 yunan və cəmi 79.821 erməni yaşayırdı. Hökumətin bu 

məsələdəki sərt mövqeyini görən İngiltərə Rusiyadan Osmanlı dövlətinə 

təzyiqləri artırmasını istədi. Lakin İngiltərə bu məsələdə nə Rusiyadan, nə də 

Fransadan gözlədiyi köməyi ala bilmədi. 
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Sasun üsyanının hökumət üzərində Avropanın  faktiki bir müdaxiləsinə 

səbəb olmamasına görə ermənilər 1895-ci ildə xüsusilə də, Hnçak partiyasının 

qızışdırıcılıq fəaliyyəti nəticəsində İstanbul, Trabzon, Egin, Dəvəli, Ağhisar, 

Ərzincan, Malatya, Harput, Sivas, Urfa, Gümüşxanə, Bitlis, Merzifon, Maraş 

Muş, Kayseri, Yozqat və Zeytunda qarışıqlıqlar yaratdılar [2.səh. 149]. 

Ermənilərin bu üsyan və qırğınları törətməkdə nə məqsəd güddüklərini 

İstanbulda Robert kollecinin  rəisi olan missioner Hamlin belə şərh etmişdi: 

"Ağıllı bir erməninin mənə dediyinə görə , Hnçak müsəlmanları qətl edəcək, 

müsəlmanlar buna qarşılıq verəcək, Rusiya insanlıq naminə erməniləri 

qurtarmağa gələcək" [7. səh.171]. Qeyd etmək lazımdır ki, bu hadisələrdə 

türklərlə yanaşı onlara qoşulmayan ermənilərə qarşı da cinayətlər törətmişdilər. 

Erməni qiyamları yatırıldıqda missionerlər Avropa və Amerikaya öldürülən 

ermənilərin sayı ilə bağlı uydurma məlumatlar göndərirdilər. Bu məlumatlar 

mətbuatda müzakirə edilir, iftiralar ataraq Qərb cəmiyyətində Osmanlıya qarşı 

nifrət hissi yaradırdılar.   

İstanbul hadisələri İngiltərə başda olmaqla Avropa dövlətlərini hərəkətə 

gətirdi. Bu dövlətlərin təzyiqi ilə hökumət 20 oktyabr 1895-ci ildə İslahat 

Nizamnaməsini elan etdi. Lakin II Əbdülhəmid bu Nizamnamənin qəbul 

edilməsinin müsəlman əhali üçün təhqir hesab olunacağı və ölkəni 

parçalayacağı düşüncəsi ilə qəbul etmədi.  

Xarici dövlətlərin bu məsələyə diqqətini artırmaq məqsədilə Vanda 

fəaliyyət göstərən Daşnaksütyun, Hnçak, Ramqavar, Serakan, Karsakan 

partiyaları 1896-cı ildə  üsyan qaldırdılar. Bu partiyalar ermənilərə təlim keçir 

və onları silahlandırırdı. Hələ 21 fevral 1909-cu ildə Rusiya səfiri Zinovyev 

tərəfindən ölkəsinə göndərdiyi məlumatda qeyd edirdi ki, " Vanda 2 müsəlman  

və 1 erməni millət vəkili seçilmişdi. Müsəlmanların xristianlara qarşı düşmən-

çiliyi yoxdu. Türklər, özəlliklə zabitlər ermənilərlə dostluq münasibətləri 

qurmağa çalışırlar. Lakin ermənilər komitəçi ermənilər tərəfindən qızışdırıla-

raq Türkiyəyə yaxınlaşmırlar". 418 müsəlman və 1715 erməninin öldüyü üsya-

nın ardından 26 avqust 1896-cı ildə Daşnak komitələrinin İstanbulda  Osmanlı 

Bankına basqınları baş verdi [12.səh.36]. Van üsyanı və Osmanlı Bankına 

basqınlar İngiltərəyə gözlədiyi fürsəti verdi. İngiltərə bir tərəfdən II 

Əbdülhəmidi islahat keçirməyə məcbur etdiyi halda, digər tərəfdən onu 

taxtdan salmağa çalışırdı. Rusiya isə hökuməti islahat keçirməyə məcbur 

etməyə tərəfdar olduğu halda taxt dəyişikliyinə qarşı çıxdı. İngiltərənin 

hökumətə verdiyi 20 oktyabr 1896-cı il tarixli notanı İtaliya və Avstriya 

müdafiə etdiyi halda Fransa müdafiə etmədi. Bu ziddiyyətlər qarşısında noyabr 

ayında II Əbdülhəmid islahatın 6 vilayətdə deyil, bütün vilayətlərdə həyata 

keçirilməsi üçün məsələ qoydu və dekabr ayında ermənilər üçün bir əvf 

fərmanı qəbul etdi.  

Bu zaman, yəni 1896-cı ildə Giritdə bir üsyanın və bir il sonra da Yuna-

nıstanla müharibənin başlanmasının ardından baş verən Makedoniya hadisələri 

erməni məsələsini ikinci plana keçirdi. Avropa dövlətlərinin erməniləri 

qızışdıraraq türklərə qarşı qaldırmaları barədə kifayət qədər faktlar mövcuddur. 

Məsələn, 1898-ci ildə İsveçrədə toplanan bir konqresdə "Fələstində bir yurd 
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qurma" barədə alınan qərara əsasən konqresin nümayəndəsi Teodor Herzl 

İstanbula gələrək sultan Əbdülhəmidlə görüşür. İngilislərin Fələstində 

yerləşmələri müqabilində  belə bir təklif irəli sürür: "Bütün borclarınızı 

ödəyək, erməniləri durduraq, Avropa cəmiyyətində sizə qarşı hüsn-rəğbət 

yaradaq". Təəsüf ki,ermənilərin mənfur və riyakar planları getdikcə daha da 

şiddətlənirdi.Artıq XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəllərində bu “PLANLAR” 

üçün real şərat yaranırdı. Bu haqda elmi məqalə ( 2-də) bəhs olunacaq. 
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РЕЗЮМЕ 

                                                        ИБРАГИМ КАЗЫМБЕЙЛИ 

АРМЯНСКИЕ БЕСПОРЯДКИ НА ТЕРРИТОРИИ ОСМАНСКОЙ 

ТУРЦИИ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА 

С начала ХIX-го века христианские государства использовали 

частичное ослабление Османского государства, пытаясь укрепить свои 

позиции в этих регионах. А великие державы Запада подняв армян 

против Османской государства пытались реализовать свою "восточную 

политику" для своего блага. 

К началу турецкого правления в Анатолии армяне свободно 

владели своим языком. Следует отметить тот факт, что еще в 1517 году 

Османское государство разрешило открытие армянской типографии. 

Все исторические источники, даже армянские, показывают, что до 

русско-турецкой войны 1877-1878 годов армяне имели ряд привилегий и 

независимость как община. После войны некоторые западные 

государства, используя поражение Османской империи, усилили свои 

атаки и начали использовать «армянскую карту». 
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Западные государства не могли принять стратегическое положение 

России на этих территориях. И Россия, и Запад были заинтересованы в 

разделении Турции. Воспользовавшись этой ситуацией, армяне хотели 

создать автономию и государство в Восточной Анатолии. Когда эта 

жестокая идея не состоялась, начались беспорядки, террор и грабежи.  

Все вышеуказанные вопросы широко обсуждаются в статье. 

Ключевые слова: государство, беспорядок, век, политика, террор, 

восстание. 

 

SUMMARY 

IBRAHIM KAZIMBEYLI 

ARMENIAN RIOTS ON THE TERRITORY OF OTTOMAN TURKEY 

IN THE 20TH CENTURY 

Beginning with the early XIX century Christian forces were trying to 

strengthen their positions on the Ottoman territory abusing its weakening. The 

great western states by making Armenians riot against Ottoman state were 

attempting to favor from the situation in solving of their own “western policy”. 

By establishing Turkish authority in Anatolia, Armenians were freely 

using their native language. It must be noticed that the Ottoman state allowed 

opening Armenian publishing house in 1517.   

In all historical sources, including Armenian sources themselves, enjo-

ying a number of privileges and independence by Armenians as a community 

before Ottoman-Russia war in 1877-1878 in governing a state is described. 

After that war abusing the defeat of the Ottoman state the pressure of Western 

states increased, and they began to use “Armenian card”.  

Western states could not recognize obtaining favorable strategic position 

by Russia on those territories. In breaking Turkey up both Russia and Western 

states were interested. Armenians wanted to establish their own sovereignty 

and state on the Western Anatolia territory favoring form the situation. When 

their bewildered idea didn’t come true, they resorted to riots, terror and 

robbery/vandalism. All of these matters were thoroughly analyzed in the 

article.     

Key words: state, riot, century, policy, terrorism, rebellion. 
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NADİRİN AZƏRBAYCAN TORPAQLARINI RUSİYA VƏ OSMANLI 

İŞĞALINDAN AZAD ETMƏSİ VƏ  NAXÇIVANDA OSMANLI 

İDARƏÇİLİYİNƏ SON QOYULMASI 

 

Məqalədə XVIII yüzilliyin 20-30-cu illərində Rusiya və Osmanlı dövlətlə-

ri tərəfindən işğal edilmiş Səfəvi torpaqlarının azad edilməsində Nadir xanın 

əvəzsiz xidmətlərindən bəhs edilir. Qeyd edilir ki, səfəvilərin hakimiyyətinin 

son dövründə bu dövlətin hərbi-siyası və iqtisadi baxımdan zəifləməsi nəticə-

sində əksər əraziləri, o cümlədən də Azərbaycan torpaqları qonşu Osmanlı və 

Rusiya hərbi qüvvələri tərəfindən tutulmuşdu. Bu zaman hakimiyyətdə olmuş 

Şah II Təhmasib (1722-1732) bu torpaqları azad edə bilməyəcəyini görüb 

Nadirin yüksək hərbi səriştəsindən istifadə edərək əvvəlki sərhədləri bərpa 

etmək və öz hakimiyyətini möhkəmləndirmək istəmişdir. Lakin bu plan onun 

gözlədiyi kimi deyil, Nadir xanın xeyrinə həll edilmişdir.  

Nəticədə nəinki Rusiya və Osmanlı dövlətləri, həmçinin əfqanlar, türk-

mənlər və s. qüvvələr tərəfindən işğal edilmiş bütün Səfəvi torpaqları, o 

cümlədən Qafqazdakı torpaqlar XVIII əsrin 30-cu illərinin ortalarına doğru 

Nadir şah tərəfindən azad edilmişdir.  

Açar sözlər: Osmanlı, Naxçıvan, Qafqaz, Səfəvilər dövləti, işğal, siyasi 

vəziyyət 
 

1722-ci ildə II Təhmasib (1722-1732) özünü Səfəvi şahı elan etdikdən 

sonra on il müddətində hakimiyyətdə qaldı. Bu illər Səfəvilər dövlətinin tari-

xində çox mürəkkəb və ziddiyyətli bir dövr olmuşdur. Səfəvilərin sahib olduğu 

torpaqların əksər hissəsi, o cümlədən Azərbaycan da Osmanlı və Rusiya 

dövlətləri tərəfindən onun əlindən alınmışdı. Şahın formal hakimiyyəti az bir 

qisim Səfəvi torpaqlarında qalmaqda idi. Hakimiyyətin formal olmasının 

səbəbi bu zaman Səfəvi dövlətini Şah II Təhmasibin adından Nadir xanın idarə 

etməsi idi. 

Hərbi-siyasi baxımdan çox gərgin bir vəziyyətin yaşandığı Səfəvilər 

dövlətini idarə etmək və işğal edilmiş torpaqları geri qaytarmaq II Təhmasib 

üçün çətin idi. Bu işin öhdəsindən türk Əfşar boyunun Qırxlı oymağından olan 

Nadir xan gələ bilərdi. Nadir yəni, Nadirqulu İmamqulu oğlu Əfşar 1688-ci 

ildə Xorasanın Dərəgəz vilayətinin Dəstgird kəndində dünyaya gəlmişdir. 

Onun gənclik illəri Səfəvilər dövlətinin süquta doğru getdiyi bir zamana 

təsadüf etdiyindən yaşadığı bölgədə də ictimai-siyasi vəziyyət sabit deyildi. 

Hakimiyyətin zəiflədiyi bu dönəmdə ölkə ərazisinə tez-tez hücumlar olurdu. 
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Nadirin yaşadığı bölgəyə hələ əvvəlki illərdən özbək, türkmən, əfqan və s. 

dəstələrinin yürüşləri baş verirdi. Növbəti hücumlardan birində, 1704-cü ildə 

Nadir özbəklər tərəfindən əsir götürülmüşdu. 4 il əsirlikdə qaldıqdan sonra 

oradan qaça bilmiş, 1710-cu ildə Əbivərd hakimi Babaəli bəyin müdafiə 

dəstəsinə daxil olmuşdu. Bu dəstənin tərkibində 1719-cu ildə Əbivərdə hücum 

edən özbək və türkmən dəstələrini məğlub edib onları oradan çıxarmış, 1720-ci 

ildə möhkəm Kəlat qalasını tutaraq özünə qərargah etmişdi [8, s. 4; 7, s. 21].  

Göründüyü kimi, Nadir mübarizəyə hələ gənc yaşlarından, doğulduğu 

vilayətin müdafiəsindən başlamışdı. Əvvəlcə özbək və türkmən dəstələrinin 

bölgəyə işğalçı yürüşlərinin qarşısını almaqda uğur əldə etmiş, sonra əfqan 

hücumlarına qarşı mübarizədə igidliklər göstərmişdi. Hərbi-siyasi dağınıqlığın 

olduğu ağır dönəmdə, paytaxt İsfahan şəhərini qorumağın çətin olduğu bir 

zamanda öz doğulduğu bölgəni qarətçi yürüşlərdən qoruması Nadirin gələcək-

də dövlətçilik sahəsində böyük işlər görəcəyindən xəbər verirdi. Xorasanda 

göstərdiyi igidliklər tezliklə onun Səfəvi şahı II Təhmasib tərəfindən tanınma-

sına gətirib çıxardı. 1726-cı ilin sentyabrında Xəbuşanda Məşhəd şəhəri uğrun-

da əfqanlara qarşı başlayacaq döyüş ərəfəsində Nadirin qoşunu ilə şahın hərbi 

qüvvələri birləşdi [7, s. 127]. Məlik Mahmudun başçılıq etdiyi əfqanlardan 

Məşhəd qalasının alınması iki aya qədər davam etdi. Bü müddətdə mühasirədə 

saxlanılan Məlik Mahmudun qüvvələri ilə Nadirin qoşunları arasında ağır bir 

döyüş oldu. Əfqanlar məğlub edildikdən sonra yenidən qalaya çəkildilər [7, s. 

127-128]. Həmin ilin noyabrında Nadirin başçılığı ilə qoşunlar Məşhəd şəhəri-

ni oranı müdafiə edən qüvvələrin xəyanəti nəticəsində əfqanlardan azad etdilər 

[6, s. 222]. Bu Nadirin ilk genişmiqyaslı müharibə əməliyyatında böyük 

uğurlarından biri idi.  

Şah II Təhmasib tərəfindən “Təhmasibqulu” adı verilmiş Nadir [11, s. 

108] bu qələbədən sonra Xorasan vilayəti də daxil olmaqla bir sıra yerlərdə 

hakimiyyətə qarşı separatçı qüvvələrin məhv ediləsinə nail oldu [6, s. 198-

201]. 1729-cu ilin sentyabrında böyük əzmlə apardığı döyüşlərdən sonra 

Heratda əfqanların idarəçiliyinə son qoydu [7, s. 158-160; 10, s. 45]. Bundan 

sonra əsas hədəf Səfəvilər dövlətinin o zamankı paytaxtı, 1722-ci ildə əfqanla-

ra verilmiş İsfahan şəhərini əfqan Əşrəfin qoşunlarından təmizləmək oldu. Çox 

gərgin döyüşlər keçirdikdən sonra 1729-cu ilin noyabrında İsfahan azad edildi 

və II Təhmasib şah sarayında taxtına əyləşdi [12, s. 326; 7, s. 169]. Qeyd edək 

ki, 1722-ci ildə İsfahan şəhəri əfqanların üzücü mühasirəsindən sonra Şah 

Sultan Hüseyn tərəfindən necə sakitliklə təhvil verilmişdisə, Əşrəf də Murce-

xort döyüşündə məğlub olduqdan sonra İsfahana çəkilmiş, gecə ilə topladığı 

qənimətlər və adamları ilə şəhərdən səssizcə qaçmışdır. Nadir xan Şiraza 

çəkilmiş Əşrəfi 1729-cu ilin dekabrında həlledici döyüşdə məğlub etdikdən 

sonra əfqanlarla mübarizəni tam qələbə ilə başa vurmuşdur.  

Göründüyü kimi, Nadir xan Səfəvi torpaqlarının işğaldan azad edilməsi-

nə özünün doğulduğu Xorasan vilayətindən başlamış, oraya hücum edən özbək 

və türkmənləri geri oturtduqdan sonra, işğal altında olan Məşhəd, Herat, İsfa-

han və s. yerləri azad etmişdir. Yəni Rusiya və Osmanlı qüvvələrini Səfəvi 
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torpaqlarından çıxarana qədər bir sıra hərbi döyüşlər həyata keçirmişdir, təcrü-

bə qazandığı bu mübarizələrdən uğurlarla çıxmışdır. 

Lakin bu zaman Səfəvi şahı ilə Nadir xan arasında saray əyanları tərəfin-

dən qızışdırılan ixtilaflar dərinləşməkdə idi. Bunun səbəbkarı isə şah və onun 

qeyri-müstəqil hakimiyyəti idi. Belə ki, II Təhmasib səfəvilərin hakimiyyətinə 

qarşı olan qüvvələrə və ölkəyə edilən hücumlara qarşı təkbaşına mübarizədə 

çətinlik çəkdiyindən əvvəlcə köməyindən istifadə etdiyi Astrabad hakimi Fətə-

li xanın təsirinə düşmüş, 1726-cı ildə onu aradan götürdükdən [3, s. 19; 4, s. 

57] sonra isə 1728-ci ildən Nadir xanın himayəsinə sığınmağa məcbur olmuş-

du [17, s. 159]. Ətrafının təsiri ilə o, Nadir xanın da nüfuzunu aradan qaldırma-

ğa çalışmaq istəsə də, bu onun özünü çətin vəziyyətə salmış oldu.  

 Bu zaman Səfəvi torpaqlarının əksər hissəsi Osmanlı dövlətinin işğalı 

altında olduğundan Nadir xan əfqanlar tərəfindən tutulan bölgələri azad etdik-

dən sonra osmanlıları tutduqları torpaqlardan çıxarmağa başladı. Əvvəlcə Şah 

II Təhmasib tərəfindən Osmanlı sarayına diplomatik yolla, elçi göndərilərək 

türk qoşunlarının Səfəvi torpaqlarından çıxarılması təklif edilsə də, sultan hö-

kumətinin razılaşmaması [10, s. 49; 7, s. 175] bu məsələni dinc yolla həll 

etməyə imkan vermədi. 1730-cu ilin martında Nadir osmanlıların əlində olan 

Həmədan üzərinə hücum etdi. Döyüşdən əvvəl oradakı Osmanlı qoşunlarının 

başçısına məktubla müraciət edən Nadir xan ona Osmanlı hərbi qüvvələrini bu 

torpaqlardan çıxarmağı təklif etsə də [7, s. 176], müsbət cavab ala bimədi. 

Ard-arda iki döyüşdə osmanlıları məğlub etdikdən sonra o, 1730-cu ilin iyu-

nunda Həmədana daxil oldu [5, s. 84]. Həmədanın osmanlılardan geri qaytarıl-

ması xəbəri Sənəndəcdəki Osmanlı qarnizonunu tezliklə oranı tərk etməyə 

məcbur etdi. Ardınca Nadir Kirmanşaha hərbi qüvvə göndərdi. Göndərdiyi qo-

şunun Həsən paşa tərəfindən məğlub edilməsindən sonra Nadir xanın özünün 

hərbi qüvvə ilə gəlməsi xəbərini eşidən Osmanlı qoşunu Kirmanşahdan da 

çıxdı və Bağdada doğru çəkildi [7, s. 180]. Beləliklə, Nadir Səfəvilər dövləti-

nin cənub-qərb bölgələrini Osmanlı işğalından azad etdi. Özünün çətin vəziy-

yətində Osmanlı sultanı III Əhməd Səfəvilər dövlətinə qarşı 1730-cu ilin iyu-

lunda müharibə elan etdi [8, s. 6].  

Bundan sonra Nadirin əsas hədəfi Azərbaycan torpaqlarının osmanlılar-

dan geri alınması oldu. Bu istiqamətdə onun hücumunun qarşısını almaq Təb-

riz valisi və sərəsgəri Teymur paşaya tapşırılmışdı. Teymur paşa Marağa, Ər-

dəlan, Sulduz ətrafında Osmanlı qüvvələrini cəmləyərək hazırlıq işləri görmə-

yə başlasa da, Miyanduab qalası yaxınlığında Nadirin hücum  xəbərini alıb 

Marağaya doğru geri çəkildi. Bu zaman Osmanlı qoşunlarını təqib edən Nadir 

onlara ağır zərbə endirdi. Marağada duruş gətirə bilməyən osmanlılar oranı da 

tərk etdilər [7, s. 181]. Marağadan sonra Nadir Təbrizi osmanlılardan almaq 

üçün hücumunu davam etdirdi. Hımin vaxt Marağadan Təbrizə çəkilən Tey-

mur paşa yenidən Osmanlı qüvvələrini döyüşə hazırlıq vəziyyətinə gətirdi. Tə-

rəflər arasında ilk döyüş Qavdul məntəqəsində, Cığatay (Zərinrud) cayının kə-

narında baş tutdu. Çox ağır döyüşdən sonra yenə əvvəlki kimi Nadir qalib gəl-

di. Yenidən Təbrizə çəkilən Teymur paşa qələbənin mümkünsüz olduğunu gö-

rüb şəhəri tərk etmək istəsə də, bu zaman şəhərin Osmanlı hakimi Mustafa 

paşa Nadirlə yeni döyüşə girmək istədiyini bildirdi. Bu döyüş də osmanlıların 
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məğlubiyyəti ilə bitdikdən sonra osmanlılar Təbrizi tərk etdilər. Onlar Nadirin 

quvvələri yetişməzdən əvvəl Sərxabdağ yolu ilə Naxcıvan və İrəvana doğru is-

tiqamət götürdülər [7, s. 188]. 1730-cu il avqustun 12-də Nadir xan Təbrizə da-

xil oldu. Əfşarlı Bisütün xanı şəhərin hakimi təyin etdi [8, s. 6; 7, s. 182-189].  

Təbrizi tutduqdan sonra Nadir xan sultan sarayındakı çəkişmələrdən isti-

fadə edərək Naxçıvan və İrəvanı da osmanlılardan geri almaq istədi. 1730-ci 

ilin avqustunda bu istiqamətdə hücumu davam etdirmək istədikdə, Xorasanda 

əfqanların (abdalların) üsyan qaldırdığını eşidərək fikrini dəyişdi. Təbrizdən 

Məşhədə yollanmalı oldu [8, s. 6]. Çünki, bu vaxt Məşhəddən gələn xəbərə 

görə əfqanlar Heratda hakimiyyəti ələ keçirmiş, Məşhəd üzərinə hücuma 

hazırlaşmaqda idilər [10, s. 51].  

Göründüyü kimi, Nadir xan Azərbaycan törpaqlarının müəyyən hissəsini 

Osmanlı hərbi qüvvələrindən geri qaytardıqdan sonra Naxçıvan bölgəsini də 

işğaldan azad etmək istəmişdi. Bu Osmanlı ilə sərhəddə hərbi-strateji əhəmiy-

yət daşıyan bölgələrin alınması baxımından əhəmiyyətli idi. Həmin işi Şah II 

Təhmasib davam etdirmək istəsə də, nail ola bilməmişdi. Belə ki, Nadir xan 

Xorasandakı ixtişaşlarla bağlı getdikdən sonra Şah II Təhmasib aralarındakı 

ziddiyyəti öz xeyrinə həll etmək və hərbi gücünü göstərmək üçün 18 min 

nəfərlik hərbi qüvvə ilə Təbrizə qoşun çəkdi [7, s. 207]. Məqsədi İrəvan və 

Naxçıvanı Osmanlı qüvvələrindən azad etmək idi. Qeyd edək ki, bu arada 

sultan sarayında baş verən çəkişmələr nəticəsində 1730-cu il oktyabrın 

əvvəllərində sultan III Əhmədin hakimiyyətini sultan I Mahmud əvəz etdi. 

Noyabrda İsfahandan Həmədana yola düşən şah bura çatdıqdan sonra sultan I 

Mahmudu təbrik etmək üçün Vəli Məhəmməd xanı elçi kimi İstanbula 

göndərdi. Bununla yanaşı İrəvan və Naxçıvanı osmanlılardan azad etmək üçün 

Təbrizə gəldi. Burada Nadir xanın şəhər hakimi təyin etdiyi Bisütün xan 

Əfşarlının yerinə öz adamı Məhəmmədqulu xan Sədlini təyin etdi və bundan 

sonra Araz çayını keçərək İrəvan qalası üzərinə hücumu davam etdirdi [10, s. 

53]. Şah II Təhmasibin qoşunla irəliləməsi xəbərini alandan sonra Ordubad və 

Naxcıvandakı Osmanlı qarnizonu döyuşə girmədən İrəvana cəkildi. İrəvandakı 

Osmanlı quvvələrinə yenicə sərəsgər təyin edilmiş Əli paşa Həkimoğlu və 

Teymur paşa rəhbərlik edirdilər [7, s. 207]. Naxçıvan bölgəsindəki Osmanlı 

qoşunlarının müqavimət göstərmədən İrəvan qalasına çəkilməsi göstərir ki, bu 

zaman bölgə müvəqqəti də olsa, şah qoşunlarının nəzarətinə düşmüşdü. Bura-

dakı osmanlılar isə İrəvan qalasındakı öz hərbi qüvvələri ilə birləşərək şah qo-

şunlarına qarşı mübarizəni artırmaq üçün geriyə çəkilmişdi. Bu hücum zamanı 

şah İrəvana deyil, şimal-şərqə - Üçmiəzzinə yönəldi, burada gözlənilmədən 

Osmanlı qoşunları ilə qarşılaşsa da, onları məğlubiyyətə uğratdı [5, s. 96] 

Sonra müdafiə üçün İrəvan qalasına çəkil osmanlıları 18 gün mühasirədə 

saxladı. Qalanı ala bilməyəcəklərini gördükdən sonra şah qoşunları Təbrizə 

doğru geri çəkilməyə başladı. Hələ Şah II Təhmasib İrəvan qalasına hücum 

etmək üçün Araz çayını keçdiyi vaxt bu xəbər sultan hökumətinə çatmış, təbrik 

üçün göndərilən Səfəvi elçisi Vəli Məhəmməd xan həbs etdirilərək Bozca-

adaya sürgün edilmişdi. Şah II Təhmasibin bu aldadıcı hücumuna görə sultan 

hökuməti Səfəvi dövlətinə qarşı biri İraqi-Əcəm, digəri Azərbaycan olmaqla 
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iki istiqamətdə qoşunların hərəkət etməsinə qərar verdi. Bağdad valisi sərəsgər 

Əhməd paşa İsfahan üzərinə yürüşə təyin edildi, Diyarbəkir valisi Həkimoğlu 

Əli paşa isə sürətlə İrəvandakı  qüvvələrə yardım üçün getməsi əmr edildi [10, 

s. 53-54]. Təbrizə qayıdan Şah II Təhmasib Osmanlı qoşununun bir hissəsinin 

İrəvandan Təbrizə, digər hissəsinin isə  Bağdaddan Kirmanşaha doğru hərəkət 

etdiyini eşidəndə təşvişə düşərək Zəncan istiqamətində hərəkətini davam 

etdirdi. Osmanlı qoşunları Əhməd paşanın rəhbərliyi ilə çətinlik çəkmədən 

Kirmanşahı tutub, buradan Həmadan üzərinə hücum etdilər. Həmədan yaxınlı-

ğında Osmanlı və Səfəvi qoşunları arasında baş verən döyüşdə məğlub olan 

şah çətinliklə aradan çıxa bildi [1, s. 162]. Bu zaman o, İsfahana deyil, Qum 

şəhərinə getdi [7, s. 208]. Azərbaycan cəbhəsində Həkimoğlu Əli paşa əvvəlcə 

Marağa, sonra isə Təbrizi tutdu. Beləliklə, 1731-ci ildə Şah II Təhmasib 

əvvəlki illərdə Nadir tərəfindən Osmanlılardan azad edilmiş Kirmanşah, 

Həmədan, Marağa, Təbriz və s. Səfəvi torpaqlarını itirdi.  

Məğlubiyyətdən sonra şah Bağdaddakı Əhməd paşaya Məhəmməd Bağır 

adlı elçisini göndərərək sülh bağlamağı təklif etdi. Bu müraciət əsasında 

aparılan danışıqlardan sonra 1732-ci ilin yanvarında (fevral ayı da göstərilir) 

Bağdad  müqaviləsi bağlandı [14, s. 117]. Müqaviləyə görə Azərbaycan 

tərəfində Araz çayı, İraq tərəfdə Dərnə və Dərtəng Osmanlı ilə Səfəvi arasında 

sərhəd oldu. Təbriz, Ərdəlan, Kirmanşah, Həmədan, Hüveyzə və Loristan 

Səfəvilərdə qaldı, İrəvan, Naxçıvan, Tiflis, Gürcüstanın çox hissəsi, Gəncə, 

Şirvan və Dağıstan Osmanlılara verildi, Araz çayı iki dövlət arasında sərhəd 

oldu. Sultan I Mahmud Təbrizin ələ keçirilib sonra səfəvilərdə qalmasına 

narazılığını bildirsə də, bu müqaviləni qəbul etmiş oldu [10, s. 55]. Ancaq 

Nadir bu sənədi qəbul etmədiyinə görə o, gerçəkləşə bilmədi [8, s. 6]. 

 Müqavilənin şərtlərindən aydın olur ki, bu zaman Naxçıvan bölgəsi 

Osmanlı hakimiyyəti altında qaldı. Nadir bölgəni azad etmək fikrində olsa da, 

tarixi şərait buna icazə vermədi. Şah II Təhmasibin isə buna gücü çatmadı. Hər 

iki halda Naxçıvan yenə də Arazdan şimaldakı digər Azərbaycan torpaqlarının 

bir hissəsi kimi osmanlılarda qaldı. 

Həmin vaxt, yəni 1732-ci ilin yanvarın 21-də Şah II Təhmasib Rusiya 

dövlətinin işğal etdiyi Səfəvi torpaqları ilə bağlı onunla Rəşt müqaviləsini də 

imzaladı. Bu muqaviləyə əsasən, Rusiya Səfidrud cayı boyunca tutduğu 

əraziləri muqavilənin imzalanmasından bir ay sonra, Gilan, Astara ətrafındakı 

əraziləri muqavilənin təsdiqindən beş ay sonra Səfəvilər dövlətinə qaytarmalı 

idi. Kür cayından şimalda Rusiyanın nəzarəti altında olan ərazilər isə 

osmanlıların işğal etdikləri ərazilər geri alınacağı təqdirdə qaytarılmalı idi [17, 

s. 184; 7, s. 209]. Lakin Nadir nəinki bu müqavilələri qəbul etmədi, hətta şahın 

bu addımına qarşı çıxdı. Təcili olaraq Osmanlı dövlətinin Məşhəddə olan 

nümayəndəsi Məhəmməd Ağanı İstanbula yolladı. Sultan hökumətinə xəbər 

göndərdi ki, Şah II Təhmasib ilə bağladığı müqaviləni qəbul etmir. 

Osmanlılara tezliklə 1723-1725-ci illərdə tutduqları Səfəvi torpaqlarını, yəni 

vaxtilə Səfəvi dövləti sərhədləri daxilində olan və hazırda Osmanlı nəzarəti 

altına duşmuş butun əraziləri tərk etməyi bəyan etdi. Əks təqdirdə müharibəni 

davam etdirəcəyini bildirdi. Bu tələblər həm Osmanlı sarayına, həm də Bağdad 

hakimi Əhməd paşaya catdırıldı [14, s. 118; 2, s. 209-210]. 
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Nadir İsfahana göndərdiyi nümayəndə ilə Bağdad müqaviləsilə razılaş-

madığını şaha bildirərək, onu tabeliyində olan hərbi qüvvələrlə Qum və ya 

Tehran şəhərinə gəlməyi, orada qoşunları birləşdirərək Osmanlı üzərinə 

getməyi təklif etdi. Amma şah Nadirin ona qarşı olduğunu bildiyindən 

getmədi. Nadir Tehrana çatdığında şahın gəlmədiyini görüb əsas işi İsfahandan 

başlamaq üçün ora getdi [14, s. 118].  

Şah II Təhmasib Tehranda Nadirin qoşunları ilə birləşməyə razılıq 

vermədikdən sonra Osmanlılarla Nadirə qarşı əməkdaşlıq etmək istədi. Bunun 

üçün o, Bağdad hakimi Əhməd paşa ilə danışıqlar apararaq onunla əməkdaşlıq 

edilməsinə cəhd göstərdi [5, s. 106; 7, s. 211]. O, osmanlılarla bağladığı 

Bağdad müqaviləsilə təsbit edilən şərtlər çərçivəsində sülhün davam etməsini 

israr etdi [10, s. 57]. Buna görə də şahı bu məsələlərdən çəkindirmək, belə 

əməkdaşlığın hakimiyyətə zidd olduğunu bildirmək və onun fəaliyyətinə son 

qoymaq ucun Nadir Tehrandan İsfahana yollanmaq qərarına gəldi və 1732-ci il 

avqustun sonlarında İsfahana catdı [7, s. 211].  

Nadir xanın İsfahana gəlişini eşidən şah taxtdan salınacağndan qorxub 

paytaxtdan 12 fərsəng aralı Sərçeşmə kəndinə çəkilmişdi. Ancaq Nadir şəhərə 

yaxınlaşdığı zaman şaha xəbər göndərərək gəlişinin əsl məqsədinin gizlətmiş, 

məqsədinin şaha olan xidmətini davam etdirmək və Səfəvi torpaqlarını işğal-

dan azad etmək olduğunu bildirmişdir. Bu xəbər şahı saraya dönməyə vadar 

etmişdi [14,  s. 118]. Şahın yenidən etimadını qazanan Nadir xan onu taxdan 

endirmək üçün əvvəldən təşkil etdiyi bir məclisdə onu həbs etdirərək ömrünün 

qalan hissəsini İmam Rza türbəsində keçirmək üçün Məşhədə göndərdi [14, s. 

118]. Şahın taxtdan salınmasından sonra Nadir xan dövlət adamları ilə apardığı 

müzakirələrdən sonra 1732-ci iln sentyabrında II Təhmasibin  azyaşlı oğlunu 

III Abbas adı ilə şah elan etmiş, özünü də şahın Vəkili-dövlə və ya Naibi-

səltənəsi elan edərək dövlətin idarə edilməsini ələ almışdır. Balaca şahı 

böyüməsi üçün Qəzvinə göndərmişdir [9, s. 147-148; 12, s. 331-332]. 

Bundan sonra Nadiri işğal altında olan Səfəvi torpaqlarını Rusiya və Os-

manlı qoşunlarından azad etmək gözləyirdi. Əvvəlcə o, Luristan, Kirmanşah 

və s. bölgələrdə baş qaldıran daxili qarşıdurmaları yatırmaq üçün hərəkətə ke-

çdi. Öncə bəxtiyariləri, ardınca lurları tabe etdi. Luristanda asayişi bərpa 

etdikdən sonra Kirmanşaha gələn Nadir burada hətta yerli əhalinin rəğbəti ilə 

qarşılandı [7, s. 219; 10, s. 59-60]. 1732-ci ilin dekabrında Kirmanşahdan Bağ-

daddakı Osmanlı qoşunları üzərinə hücum edərkən, eyni vaxtda Uğurlu xanın 

başçılığı ilə bir hərbi qüvvəni Cənubi Qafqaza Gəncə üzərinə göndərmişdir 

[10, s. 119].  

Nadir xan Kirmanşahda olarkən ora yaxın dağlıq ərazidəki Zəhab qala-

sında Əhməd paşa Baclanın rəhbərliyi ilə yerləşən Osmanlı hərbi qüvvələrinin 

onunla döyüşə hazırlıq xəbərini eşitdi. O, qoşunu ilə gecə vaxtı uca, qarla 

örtülmüş dağlıq ərazini cəsarətlə aşaraq onun qoşununa yolu üzərində digər 

istiqamətdən qəfil hücum etmək istəyən 20 minlik Osmanlı hərbi qüvvələrini 

məğlub etdi. Hətta qaçmaq istəyən Əhməd paşa Baclan özü belə əsir düşdü [7, 

s. 219-220]. 
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Bundan sonra Nadir xan əsas hədəfi olan Bağdad üzərinə hücumunu da-

vam etdirdi. O, hərbi-strateji baxımdan əhəmiyyətli mövqedə yerləşən Bağdad 

qalasının osmanlılar tərəfindən möhkəm müdafiə olunduğunu bilirdi. Əvvəlcə 

Kərkük istiqamətində yürüş edərək köhnə Bağdadı osmanlılardan aldı. Çətin-

liklə əldə edilən bu qələbə Nadirə Bağdad qalasını mühasirəyə almağı qazan-

dırdı [7, s. 227].  1733-cü il qışın sonlarında Nadır Bağdadı mühasirəyə aldı. 

Çətin vəziyyətə düşən qalanın müdafiəsinin qoşun başçısı Əhməd paşa öz 

höküməti ilə razılaşaraq 1733-cü ilin fevralında Nadir xanla hərbi əməliyyatla-

rın müvəqqəti dayandırılması ilə bağlı müqavilə imzalasa da [15, s. 106; 2, s. 

157], bu məsələni həll etmədi.  Yayın ortalarına qədər sürən bu mübarizədə 

məqsəd mühasirədəkiləri çətin vəziyyətə salmaqla müqaviməti qırmaq idi. 

Lakin Osmanlı hökuməti tərəfindən Topal Osman paşanın başçılığı altında 

Bağdadın mühasirəsindəkilərə köməyə göndərilən 100 min nəfərlik (bəzi 

mənbələrdə daha çox [10, s. 62]) ordu aylarla davam edən bu məsələni 

osmanlıların xeyrinə həll etdi. 19 iyul 1733-cü ildə Duçum adlı yerdə Bağdad 

uğrunda mübarizədə ilk dəfə olaraq Nadir xeyli hərbi qüvvə və döyüş 

təchizatını itirərək, ağır məğlubiyyətə uğradı, mühasirəni də dayandırıb 

Həmədan və Kirmanşah istiqamətində geriyə çəkildi [9, s. 158; 14, s. 120]. 

Belə bir uğursuzluq Nadir xanı ruhdan salmadı. O, inadla öz başladığı işi 

davam etdirməyi həyata keçirdi. Yəni geriyə çəkildikdən sonra osmanlılarla 

yeni döyuşə hazırlaşmağa başladı [2, s. 238]. İki ay müddətinə öz ordusunu 

yenidən döyüşə tam hazırlıq vəziyyətinə gətirən Nadir 1733-cü ilin sentyabrın-

da Bağdad istiqamətində hücuma başladı. Bunun üçün oktyabrın 2-də Kirman-

şaha gəldi. Buradan Zəhhab yaxınlığında, Diyalə çayının kənarında mövqe 

tutmuş Polad paşanın rəhbərlik etdiyi Osmanlı qoşunu üzərinə hərəkət etdi. İlk 

olaraq Polad paşanın hərbi qüvvələrini məğlub etdikdən sonra, noyabr ayında 

Kərkük yaxınlığında Topal Osman paşanın ordusunu məğlub etdi. Bu döyüşdə 

osmanlıların 20 min hərbi qüvvəsi öldürüldü və ya əsir götürüldü, silah-sursatı 

ələ keçirildi. Topal Osman paşanın özü də öldürüldü [10, s. 68; 14, s. 121]. 

Bununla da, Nadir uğursuz Bağdad döyüşünün cavabını  vermiş oldu. 

Əldə edilmiş qələbədən sonra Nadir Şəhrizur, Kərkük, Dərnə, Hillə, 

Nəcəf və Kərbəla şəhərlərini ələ keçirərək yenidən Bağdadı mühasirəyə aldı. 

Osmanlı tərəfdən kömək edilməyəcəyini bilən və öz qüvvələri ilə müdafiəni 

davam etdirə bilməyəcəyini görən Bağdad hakimi Əhməd paşa Nadirlə 

razılaşmaq yolunu seçdi. Bir fikrə görə bu zaman qalanın müdafiə hissəsinin 

rəhbəri Əhməd paşa Nadirlə danışıqlar aparmaq üçün nümayəndə göndərdi 

[14, s. 121], digər araşdırmaya görə Nadir qarşı tərəfə nümayəndə göndərdi [2, 

s. 159]. Amma hər halda Osmanlı hökümətinin icazəsi olmadan Əhməd paşa 

Nadir xanla 1733-cü il dekabr ayının 19-da sülh razılaşması əldə etdi. Bu 

razılaşmada Bağdad qalası osmanlıların əlində qalsa da, Nadirin əsas tələbi öz 

əksini tapırdı. Belə ki, birincisi, Osmanlı sarayı son 10 ildə ələ keçirdiyi 

torpaqları geri qaytarmalı və 1639-cu ildə imzalanmış Qəsri-Şirin müqaviləsin-

də göstərilən sərhəd xətti bərpa edilməli idi. İkincisi, döyuşlərin gedişində əsir 

götürülmüş döyüşcülər və ələ kecirilmiş artilleriya geri qaytarılmalı idi. Nəha-

yət üçüncüsü, Osmanlı nəzarəti altında olan ərazilərdəki müqəddəs yerlərə zi-

yarətə gedən Səfəvi əhalisinə müəyyən güzəştlər edilməli idi. Əhməd paşa Os-
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manlı sarayı tərəfindən bu sənədin qəbul edilməsi üçün iki ay vaxt istədi [7, s. 

251]. Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq Əhməd paşa İrəvan, Gəncə, Tiflis 

və Şirvan valilərinə bu yerləri osmanlıların tərk etməsi ilə bağlı məktub 

göndərdi [10, s. 68]. Bu razılaşmadan sonra Nadir qoşun toplamaq üçün Fars 

vilayətinə göndərdiyi Məhəmməd xan Bəllucun orada qaldırdığı qiyamı 

yatırmaq üçün Şiraza getdi. Səfəvilər dövlətinin cənub-şərqində Məhəmməd 

xan Bəllucun başçılığı ilə Şirazdan Fars körfəzi və Xuzistana qədər genişlənən 

bu üsyanda Şirazı ələ keçirdikdən sonra bəxtiyarilər Şah II Təhmasibi ölkənin 

qanuni hökmdarı elan edərək, İsfahan üzərinə hücuma hazırlaşırdılar. Lakin 

Şiraz yaxınlığında Şulestan düzündə Nadir qoşunları ilə baş vermiş döyüşdə 

Məhəmməd xan Bəlluc məğlub olduqdan sonra qaçmağa imkan tapsa da, 

sonradan o, tutularaq İsfahana gətirildi, kor edilərək zindana atıldı [10, s. 70; 

14, s. 122].  

Bu üsyanı yatırdıqdan sonra Nadir 1734-cü ilin Novruzunu Şirazda qar-

şıladı və bir az sonra İsfahana gəldi. Burada o, Əhməd paşa ilə bağladığı mü-

qavilənin nəticəsini, yəni Osmanlı tərəfinin razılaşmaya münasibətini gözləyir-

di. Bu zaman o, Topal Osman paşa ilə müharibədə əsir götürdüyü ordu naibi 

Əbdülkərim əfəndi ilə İstanbula həm Topal Osman paşanın cənazəsini [7, s. 

256], həm də vəzir Əli paşaya müqavilənin təsdiqi ilə bağlı məktub göndərdi. 

Məktubda özünün də türk olduğunu və hər iki tərəf arasında qohumluq əlaqə-

lərinin olduğunu bildirən Nadir barışıq müqaviləsinin sultan tərəfindən qəbul 

edilməsini təklif edirdi [13, s. 60; 10, s. 69]. 

Əbdülkərim əfəndinin Osmanlı sarayından gətirdiyi məktubda Nadirə 

danışıqları davam etdirməsi üçün öz nümayəndəsini Diyarbəkrə, Abdulla paşa-

nın yanına göndərməsi bildirilirdi. Əslində Osmanlı tərəfinin məqsədinin danı-

şıqları uzatmaq və vaxt qazanmaq olduğunu Nadir bilirdi. Bununla belə, Nadir 

sülh danışıqlarının aparılması üçün Əbdülkərim əfəndi ilə birlikdə öz numa-

yəndəsini Abdulla paşanın yanına göndərdi. O, Abdulla paşaya xəbər göndərdi 

ki, Araz cayının şimalında olan əraziləri geri qaytarmaq istəyir. Əks təqdirdə, 

qonaq qəbul etməyə hazır olsun [7, s. 256]. Qeyd edilir ki, bu danışıqlarda Əb-

dülkərim əfəndi Araz çayının sağ sahilindəki torpaqların Nadirə qaytarılması 

şərtilə Osmanlı dövlətinin Əhməd paşaşanın bağladığı müqaviləyə razı 

olduğunu bildirmişdi [10, s. 70]. Ona görə də Nadir Arazdan şimaldakı tor-

paqların da qaytarılmasını tələb edirdi. 

 Bu zaman Nadir xan Qafqazdakı Səfəvi torpaqlarını geri qaytarmaq 

üçün Osmanlı dövləti ilə yanaşı Rusiya ilə də mübarizə aparırdı. Osmanlı ilə 

danışıqlar aparılan zaman Rusiya da öz nümayəndəsi S.Qolitsini 1734-cü ilin 

mayında İsfahana  göndərmişdi. S.Qolitsin Nadirə Osmanlılara qarşı Rusiya-

Səfəvi ittifaqı təklif etdi. Nadir isə Rusiyanın ordu ilə ona kömək göstərməsi 

və Xəzərsahili əyalətlərin, xüsusilə Bakı və Dərbəndin qaytarılması tələbi ilə 

çıxış etsə də, Rusiya tərəfi Osmanlı imperiyasına qarşı qətiyyətli hərəkət 

edəcəyi təqdirdə bu tələbləri qəbul edəcəyini bildirdi [2, s. 160]. Əslində 

Rusiya elə 1732-ci ildə Səfəvilərlə Rusiya arasında bağlanmış Rəşt muqavilə-

sinin şərtlərini əsas tutaraq İrəvan, Tiflis, Gəncə, Şirvan vilayətləri Osmanlı 

qoşunlarından azad edildikdən sonra Bakı və Dərbəndin də Nadirin nəzarəti al-
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tına veriləcəyini bildirirdi [7, s. 257]. Bununla Rusiya diplomatiyası Nadiri 

Osmanlı qoşunlarını Qafqazdan çıxarmaq üçün müharibəyə başlamağa sövq 

edirdi. Osmanlı imperiyası Qafqazdakı mövqelərini dəyişmək istəmirdi. Nadir 

isə diplomatik yolla Səfəvi torpaqlarını Osmanlı və Rusiya işğalından azad 

etmək istəyirdi. Danışıqlar yolunun heç bir nəticə vermədiyini görən Nadir xan 

Azərbaycan torpaqlarını geri qaytarmaq üçün hərbi yolu seçdi. Yürüşə başla-

mazdan əvvəl Nadir Bağdad üzərinə hücum etməyi planlaşdırsa da, sonra fikri-

ni dəyişdi və Qafqaz istiqamətində davam etdi. Səbəbi Osmanlı tərəfi qoşun-

ların əsas ağırlığını cənub istiqamətində toplandığı üçün şimaldan başlamağın 

əlverişli olması idi [10, s. 71]. 1734-cü ilin avqustun əvvəlində Nadir Ərdəbilə 

gəldi və burada Abdulla paşadan danışıqların 2 illiyə təxirə salınması ilə bağlı 

məktub aldı [5, s.142-143]. Təbii ki, bu cavab Nadiri qane etmirdi. O, belə 

cavab alacağını gözlədiyindən düzgün olaraq hücum əmrini seçmişdi.  

Bu hücumda Nadir xanın ilk hədəfi Şirvan bölgəsi oldu. Bu da təsadüfi 

deyildi. Birincisi, Nadir Rusiyanın Şamaxını keçmiş Gürcü çarı Vaxtanqın əli 

ilə Osmanlı dövlətindən qoparması xəbərini aldığından daha tez bu məsələni 

həll etmək istəyirdi. İkincisi, Rusiya ilə Osmanlı arasında olan Şamaxının 

tutulması ilə Nadirin yaxınlaşması rusların Bakı və Dərbənddən çıxmasını 

tezləşdirə bilərdi. Ücüncüsü, Nadir Şirvanı boşaltmaq xəbərini aparan Səfəvi 

elçisini öldürən Şirvan hakimi Surxay xanı cəzalandırmaq istəyirdi [5, s. 143; 

7, s. 258]. 

1734-cü il avqustun 10-da Nadirin qoşunları Kür çayı sahilinə yetişdi. 

Bu zaman Surxay xan Şamaxını tərk edib dağlara çəkildi [2, s. 161; 7, s. 258]. 

Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, bəzi tədqiqatçılar Surxay xanın müqavimət 

göstərdiyini yazırlar [7, s. 258-259; 10, s. 71]. Hətta Butkov yanlış olaraq 

həmin hadisələrdə Şamaxının 2 ay mühasirədə saxlanıldığını, Surxay xanın 

orada öldürüldüyünü yazmışdır [16, s. 125-126]. Amma bu hücum zamanı 

Şirvana daxil olan Səfəvi qoşunları 1734-cü il avqustun sonunda Şamaxını 

tutdular. Nadir Şirvan hakimi vəzifəsinə Məhəmmədqulu xan Səidlini təyin 

etdi və gələcəkdə buranın tabeçilikdən boyun qaçırmasının qarşısını almaq 

üçün Şamaxı qalasının divarlarını sökdürüb şəhər əhalisini Ağsu çayı sahilində 

salınmış yeni şəhərə köçürdü [2 s. 161]. 

Şirvan azad edildikdən sonra 1734-cü il sentyabrın 15-də Nadir 12 min 

nəfərlik qoşunla Dağıstan istiqamətində hücumu davam etdirdi [5, s. 145]. 

Çünki Şamaxının alınmasından sonra Surxay xanın hələ də Nadirə qarşı 

hücum etmək planlarının xəbərləri gəlib çatırdı. Ona görə də Şamaxıdan sonra 

Nadir Surxay xanı tamamilə zərərsizləşdirmək üçün onun əsas iqamətgahı olan 

Kumık qalasını ələ keçirdi. Bundan sonra Surxay xan Qəbələ ətrafında Nadir 

qoşunlarının bir hissəsinə rəhbərlik edən Təhmasibqulu xana məğlub olub 

Avarıstana çəkildi [5, s. 145; 7, s. 261]. Bununla Şirvana şimaldan gələn 

hücumları dayandırmış Nadir yenidən Azərbaycana döndü.  

Növbəti hədəf Gəncənin osmanlılardan azad edilməsi idi. 1734-cü il 

oktyabrın 22-də Nadir Qəbələdən çıxıb Ərəş istiqamətində Kür çayını keçərək 

Gəncəyə yaxınlaşdı. Onun gəlişini bilən osmanlılar əvvəlcədən qalada 

möhkəmlənmişdilər. Nadirin təslim olmaq haqqında məktubuna cavab olaraq 

bildirdilər ki, bu məsələ sultan sarayından asılıdır. Gəncənin alınması Nadir 
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qoşunları üçün çox çətinlik törətdi. Dəfələrlə edilən hücumlar böyük itkilərə 

səbəb olsa da, nəticə vermədi. Lağım atılması, bürclərdən birinin dağıdılması, 

qala divarları qarşısında süni torpaq səddi ucaldılması, rus hərbi istehkam 

mühəndislərinin köməyi, Gəncə çayının qala divarlarının bünövrəsinə 

axıdılması və s. bir çox hərbi taktikalar işə yaramadı [7, s. 263-268]. Uzun 

sürən bu mühasirə zamanı çar Rusiyası Xəzərsahili vilayətləri qaytarmaqla 

bağlı müqavilə bağlamağa razı olduğunu bildirdi. 1735-ci il martın 10-da 

Gəncə yaxınlığında düşərgədə Nadir tərəfindən Səfəvilər dövləti ilə Rusiya 

arasında müqavilə imzalandı. Gəncə müqaviləsi ilə Rusiya bütün Xəzərsahili 

vilayətləri qaytarmaqla, Dağıstan hakimləri üzərində Səfəvi hakimiyyətini də 

tanımış olurdu. Müqavilədən sonra bu yerlərin verilməsi ilə yanaşı Rusiya eyni 

zamanda Nadirdən Osmanlı dövlətinin Cənubi Qafqazda möhkəmlənməsinə 

imkan verməyəcəyi barədə də zəmanət alırdı [2, s.163; 7, s. 269]. Bununla da 

Nadir Rusiyadan itirilmiş torpaqların alınması məsələsini həll etmiş oldu. 

Bu arada uzun sürən mühasirə məsələsini həll etmək üçün Nadir osmanlı 

sultanı tərəfindən Abdulla paşanın başçılığı ilə Gəncə qalasındakılara kömək 

üçün göndərilən və Qars qalasında yerləşən, amma nədənsə köməyə çatmağa 

cürət etməyən çoxsaylı osmanlı qüvvələrinə qarşı hərəkət etdi. Çünki 

mühasirədəki Osmanlı hərbi rəhbərliyi bildirirdi ki, əgər Nadir Abdulla paşanı 

məğlub edə bilsə, onlar şəhəri tərk edəcəklər [7, s. 270]. 1735-ci il mayın 

əvvəllərində Nadir Babaxanın rəhbərliyi ilə 12 min nəfərlik hərbi qüvvəni 

Gəncə qalasının mühasirəsi üçün saxlayıb Qars qalasına doğru hücum etdi [14, 

s. 124]. Qeyd edilir ki, bu zaman o, Gəncə ətrafındakı qüvvələrdən başqa 

Şirvana, Ağsuya və Naxçıvan ətrafına da hərbi qüvvələr yerləşdirdikdən sonra 

hücum planını davam etdirdi [7, s. 271]. Mayın 24-də Nadir Qars qalasına 1 

saatlıq məsafədə düşərgə saldı. Burada Abdulla paşanın Van valisi Teymur 

paşanın başçılığı ilə göngərdiyi 30 minlik osmanlı qoşunu ilə döyüşdə qalib 

gəldi. Sonra Qars qalasını mühasirəyə aldı və burada da mühasirədəkiləri 

asanlıqla məğlub edə bilməyəcəyini görəndə Abdulla paşanı qaladan çıxarmaq 

üçün qoşununa geri İrəvan qalası üzərinə hücum etmək əmri verdi. Əslində 

əsas məqsəd Abdulla paşanı qaladan çıxarmaq idi ki, buna da nail oldu [10, s. 

73-74]. Hələ Nadirin qoşunları Qars qalasından çəkiləndə Osmanlı Teymur 

paşa öz hərbi qüvvələri ilə onları təqib etməyə başlamışdır. Lakin Teymur paşa 

ağır məğlubiyyətdən sonra canını qurtarıb Qars qalasına qayıtmış və bundan 

sonra Abdulla paşa qalanı tərk edib Nadirin arxasınca hücum etmək əmri 

vermişdi [7, s. 272]. 1735-ci il iyun ayının 18-də İrəvan yaxınlığında iki 

fərsəng məsafədə tərəflər bir-birinə qarşı mövqe tutdular. Gərgin keçən 

döyüşdə hərbi qüvvələrinin say üstünlüyünə və qələbə çalacağına tam əmin 

olan Abdulla paşa ağır məğlubiyyətə uğradıldı. Osmanlı tarixində Arpaçay 

döyüşü adlandırılan bu qarşılaşmada Osmanlı ordusu sərəsgəri Abdulla paşa və 

Diyarbəkir valisi Sarı Mustafa paşa öldürüldü, xeyli hərbi təchizat Nadir 

qoşunlarının əlinə keçdi [14, s. 124-125]. Bu döyüşdən sonra Nadir Gəncə, 

İrəvan və Tiflis qalalarını azad etməyi qarşısına məqsəd qoydu. Tez bir 

zamanda bu qalaların boşaldılması üçün o, yenidən Qars qalasına hücum edib 

mühasirəyə aldı. Bir aylıq mühasirədən sonra razılaşma belə oldu ki, Gəncə, 
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İrəvan və Tiflis qalalarından Osmanlı qoşunları çıxarılsın və Nadir bu 

mühasirəni dayandırsın [7, s. 277]. Osmanlılar 1735-ci il iyulun 9-da Gəncəni, 

avqustun 12-də Tiflisi, oktyabrın 3-də İrəvan qalalarını təhvil verdilər [5, s. 

153-154].  

Bununla Nadir xan 1734-cü ilin avqustunda Şirvanı aldıqdan sonra 1735-

ci ilin oktyabrında İrəvanı da azad etməklə Səfəvilər dövlətinin Qafqazdakı 

torpaqlarını – Araz çayından şimaldakı Şirvan, Çuxur-Səd və Gəncə-Qarabağ 

bəylərbəyiliklərinin Osmanlı işğalından azad edilməsini başa çatdırdı. Bu 

zaman digər Azərbaycan bölgələri kimi Naxçıvanda da Osmanlı idarəçiliyinə 

son qoyuldu. Bölgə ərazisində 1724-cü ildən tətbiq edilmiş Osmanlı üsul-

idarəsi ləğv edildi. 

Beləliklə, Nadir xan 1724-cü il İstanbul sülh müqaviləsindən sonra 

Rusiya və Osmanlı dövlətləri tərəfindən işğal edilmiş Səfəvi torpaqlarını azad 

etdi. Rusiya Cənubi Qafqazda ələ keçirdiyi Xəzərsahili və bəzi vilayətləri, 

Osmanlı dövləti isə 1639-cu ildə bağlanmış Qəsri-Şirin müqaviləsi ilə təsbit 

edilmiş əraziləri geri qaytardı. Ancaq bu qalibiyyət artıq Səfəvilər dövlətinin 

yox, Əfşarlar dövlətinin sərhədlərini təmin etmiş oldu.   
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РЕЗЮМЕ 

ИЛЬХАМИ АЛИЕВ 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА ОТ ОККУПАЦИИ 

РОССИИ И ОСМАНСКОЙ   ИМПЕРИИ  НАДИР ХАНОМ  И 

ПРЕКРАШЕНИЕ ОСМАНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА В 

НАХЧЫВАНЕ 

В статье рассматриваются неоценимые заслуги Надир-хана по осво-

бождению земель Сефевидов, оккупированных Россией и Османскими 

государствами в 20-30-х веках XVIII века. Отмечается, что в результате 

военно-политической и экономической депривации государства в послед-

ние дни правления сефевидов большая часть его земель, включая Кавказ, 

была захвачена соседними османскими и российскими вооруженными 

силами. Между тем шах II Тахмасиб (1722-1732), находившийся у власти, 

видел, что он не может освободить землю, и использовал высокий воен-

ный талант Надира для восстановления границ и укрепления своего 

правления. Но этот план был решен в пользу Надир хана, а не того, что 

он ожидал. 

В результате получаются не только Россия и Османские государ-

ства, но и афганцы, туркмены и другие. все земли Сефевидов, оккупиро-

ванные войсками, в том числе земли на Кавказе, были освобождены в 

середине 30-х годов XVIII века. 

Ключевые слова: Османский, Нахчыван, Кавказ, Сефевидское 

государство, оккупация, политическая ситуация 

 

SUMMARY 

ILHAMI ALIYEV 

RELEASE THE AZERBAIJANI LANDS FROM THE OCCUPATION 

OF RUSSIA AND THE OTTOMAN EMPIRE BY NADIR KHAN AND 

ENDING THE OTTOMAN REIGN IN NAKHCHIVAN 

The article deals with the invaluable services of Nadir Khan in the 

liberation of the Safavid lands occupied by Russia and Ottoman states in the 

20-30th years of the 18th century. It is noted that, during the last years of the 

Safavid rulers as a result of military-political and economic deprivation of this 

state, most of its lands, including the Azerbaijani lands, were captured by the 

neighboring Ottoman and Russian military forces. Meanwhile, Shah II 
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Tahmasib (1722-1732), who was in power, saw that he could not liberate the 

land and used Nadirin's high military talent to restore the borders and to 

strengthen his rule. But this plan was settled in favor of Nadir Khan, not what 

he expected. 

As a result, not only all the Safavid lands occupied by Russia and Otto-

man states, but also by Afghans, Turkmens and others, including the Caucasus, 

were liberated by Nadir Khan to the mid of 30th years of the 18th century. 

Key words: Ottoman, Nakhchivan, Caucasus, Safavids state, occupati-

on, political situation 
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GENERAL-MAYOR I EHSAN XAN NAXÇIVANSKİ- KƏNGƏRLİNİN  

DİPLOMATİK  DANIŞIQLARI  
 

Məqalədə 1840-cı ildə Naxçıvana qəza rəisi təyin olunan Serbinovun 

Naxçıvan kəngərlilərinin güzəştlərinin ləğv edilməsi ilə bağlı göstərişlərindən, 

jandarm idarəsinin rəisi A.X. Benkendorfun çar I Nikolaya gizli məlumatla-

rından, Naxçıvan kəngərlilərinin başçısı I Ehsan xanın nüfuzundan qorxan 

Qafqaz canişini E.A.Qolovinin təzyiqlərindən danışılır. Həmçinin IEhsan xa-

nın Sankt-Peterburqa (çar I Nikolayın məsləhəti ilə) və Varşavaya  səfərin-

dən,Varşavada qraf Paskeviçlə, Sankt-Peterburqda yüksək rütbəli nazirlərlə 

görüşlərindən,kəngərlilərə verilən güzəştlərin saxlanması üçün apardığı mü-

barizədən, onun Sankt- Peterburq şəhəri ilə yaxından  tanış olmasından, Rusi-

ya çarının mühafizəsi işinin öyrənməsindən də söhbət açılmışdır. Məqalədə 

müxtəlif arxivlərin sənədlərindən istifadə edilmişdir. 

Açar sözlər: Serbinov, qəza  rəisi, Qafqaz  canişini, I Ehsan xan, Sankt-

Peterburq, Varşava, Şeyxəli bəy, Naxçıvan, Kəngərli  süvariləri, A. X. Benken-

dorf. 
 

Tarixi sənədlərdən aşkar oldu ki, I Ehsan xanın Rusiya imperiyasının 

paytaxtına və Polşaya tarixi səfərləri olub. Azərbaycan dilində nəşr edilən 

kitablarda bu haqda indinin özündə də geniş məlumatlar verilmir. Halbuki 

həmin səfərlər Naxçıvan Kəngərli süvarilərinin  naibinin çox mühüm diploma-

tik danışıqlarından xəbər verir. 

1840-cı ildə Naxçıvana təyin edilən qəza rəisi Serbinov işə başlayan kimi 

Kəngərlilərin bütün imtiyazlarını ləğv etmək haqqında əmrlər verdi(1,s.159-

160). Bu, Naxçıvanın Kəngərli süvarilərini çox hiddətləndirdi. Və onlar 

naibləri I Ehsan xanın çağırışı ilə Serbinovu boykot etməyə başladılar. Hadisə 

çox böyüyüb Qafqaza yayılmasın deyə  imperiya paytaxtından jandarmanın 6-

cı korpusunun rəisi Skalon Aleksandr Antonoviç Naxçıvana göndərildi. O, 

1837-ci ildə bu vəzifəyə təyin olunmuşdu və hələ 1822-ci ildən "Birləşmiş 

dostlar" mason lojasının üzvü idi. 1836-cı ildə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyində 

quberniyanın mülki qubernatoru idi. 1843-cü ildə istefaya göndərilmişdi 

(2,s.383). Naxçıvana gəlib vəziyyəti öyrənən Skalon əlüstü jandarm idarəsinin 

başçısı qraf A.X.Benkendorfa və çar I Nikolaya gizli məlumatlar göndərmişdi. 

A.X.Benkendorf çar I Nikolayın ən yaxın adamlarından biri idi. 1804-cü ildə 

Gəncəyə  hücum  edən  qoşunların  tərkibində  vuruşmuşdu.  Bütün ömrü boyu  
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jandarmların başçısı vəzifəsində xidmət etmişdi. Onun göndərdiyi məruzədə 

qeyd edilirdi ki,  Kəngərlilərin başçısı olan IEhsan xanın çox yüksək nüfuzu-

nun olması Rusiyanın hakim dairələrinin ziyanınadır (1,s.155-156).  Çar I Ni-

kolay isə Qafqaz canişininə  məsləhət görürdü ki, I Ehsan xanı Sankt-Peterbur-

qa səfərə göndərsin və elə etsin ki, Sankt-Peterburqdan Naxçıvana qayıdanda 

ancaq hökumətin xeyrinə danışsın (8,v.167-168). Qafqaz canişini Yevgeni 

Aleksandroviç Qolovin (1782-1858) 1838-1842-ci illərdə həm də Qafqazdakı 

qoşunların baş komandanı idi. O, I Ehsan xana və naxçıvanlılara hədsiz təzyiq-

lər göstərirdi. I Ehsan xan könüllü ərizə verib naiblikdən getsə də, Qolovin 

çalışırdı ki, o, Naxçıvandan köçüb getsin. Fürsətdən istifadə edən Qolovin I 

Ehsan xana məsləhət gördü ki, paytaxta gedib qeyri-nizami qoşunların işi ilə 

yaxından tanış olsun və sonra gəlib Naxçıvanda bu tipli qoşun birləşmələri 

yaratsın (8, v.164-165). 

Səfər üçün Tiflis qubernatoru icazə verdi. 1841-ci ilin yayında   I Ehsan 

xan Kəngərli süvarilərinin müşayiəti ilə Naxçıvandan Rusiya imperiyasının 

paytaxtına yola düşdü. O, Naxçıvan-İrəvan-Tiflis-Kiyev yolu ilə tarixi səfərə 

yola düşdü. Qaydaya görə o, əvvəlcə Sankt-Peterburqa, sonra isə dostu Paske-

viçin yanına - Varşavaya gedə bilərdi. Ancaq bu qadağaya baxmayaraq I Eh-

san xan Kiyevdə istiqaməti  Polşaya dəyişdirdi. O, əmr verdi ki, karvan Varşa-

vaya istiqamət götürsün(2,s.93). I Ehsan xan istəyirdi ki, imperiya mərkəzində 

olan dövlət başçıları ilə görüşməzdən əvvəl inandığı dostu Paskeviçlə görüşüb 

bəzi məsələləri aydınlaşdırsın. Baxdığımız  sənədlərdə  qeyd edilib ki, onun 

yanında Naxçıvanın sayılıb-seçilən nüfuzlu şəxsiyyətləri də səfərdə olublar. 

Onlardan ikisinin adına rast gəldik: I Ehsan xanın şəxsi saray katibi Mirzə 

Kazım Əhməd bəy oğlu və saray naziri Hacı Həsən ağa(3). Avqustun axırların-

da I Ehsan xan və onu müşayiət edən dəstə Varşavaya çatdı. General-feldmar-

şal Paskeviç naxçıvanlıları çox səmimiyyətlə qarşıladı. I Ehsan xan bir həftə 

orada qonaq qaldı. Bu müddətdə Naxçıvandan Varşavaya göndərilən Kəngərli 

süvarilərinin vəziyyəti ilə yaxından tanış oldu. Onun böyük oğlu İsmayıl xan 

da buradakı Zaqafqaziya müsəlman süvari polkunda hərbi xidmətdə idi. Ata-

oğul görüşdülər. Və Ehsan xan Naxçıvan kəngərlilərinin düşdüyü vəziyyəti 

Paskeviçlə bölüşdü. Paskeviç Ehsan xanı Rusiya paytaxtına yola salanda çara 

yazdığı xahiş məktubunu da ona verdi. Paskeviç məktubu başqası bilməsin 

deyə öz əli ilə yazmışdı (1, s.157-162). 

1841-ci il sentyabrın 2-də I Ehsan xanın dəstəsi Sankt-Peterburqa gəlib 

çatdı. Rusiyanın hərbi naziri knyaz A.I.Çernışev (1786-1857) onu qarşıladı və 

Rusiya jandarm idarəsinin başçısı Benkendorfun yanına göndərdi(6). Onlar hər 

ikisi I Ehsan xanın başını süvari qoşun məsələləri ilə qatmaq istəsələr də, o, 

əsas məsələdən yayınmadı. Çünki onu buraya çəkib gətirən Naxçıvan kəngər-

lilərinin taleyi idi. Məsələlər Tiflisdəki kimi həll edilməmiş qalırdı. I Ehsan 

xan öz məruzəsini hərbi nazirə təqdim etdi. Orada deyilirdi: "1840-cı ildə 

sıxışdırılan kəngərlilərin çoxu ailəlikcə Persiyaya qaçıblar. Əlahəzrətin 16 

aprel manifestinə görə onlar bağışlanır. Bilirəm ki, onlar son damla qanlarına-

dək rus hökumətinə qulluq etmək arzusundadırlar. Ancaq təəssüf ki, belə 

adamlar Persiyada qalmaqdadırlar. Müəyyən şərtlər daxilində öz öhdəmə götü-

rürəm ki, onları geriyə bizim hakimiyyətimiz altına qaytarıb gətirim"(1,s.160). 
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I Ehsan xan Paskeviçin çar I Nikolaya yazdığı məktubu da məruzəsinə 

əlavə etdi. Qraf Paskeviç çardan xahiş edirdi ki, Rusiyanın Qafqaz tarixində 

yer tutmasına böyük köməklikləri olmuş Kəngərli süvarilərinin rəisliyi  yenə 

də IEhsan xana həvalə edilsin. Paskeviç yazaraq bildirirdi ki, onlar I Ehsan 

xandan başqa heç kimi başçıları görmək istəmirlər. Və Rusiyanın hələ 

Qafqazda onlara böyük ehtiyacı vardır(1,s.156-157). 

Sentyabrın 26-da hərbi nazir Çernışev I Ehsan xanın məruzəsini, Paske-

viçin xahiş məktubunu və özünün  hazırladığı məruzəni  çara təqdim etdi. Çar I 

Nikolay isə əmr etdi ki, canişin Qolovinin fikrini əsas götürsünlər (2, s.94). 

Noyabr ayının əvvəlinədək Tiflislə Sankt-Peterburq arasında məsləhət-

ləşmələr getdi. I Ehsan xan isə bu müddətdə Sankt-Peterburqla tanış olur və 

hərbi müsəlman polkları yaratmaq üçün müşahidələr aparırdı. 

Noyabrın əvvəlində Qolovin Tiflisdən bildirdi ki, Kəngərli süvarilərinin 

rəisliyini heç vəchlə I Ehsan xana tapşırmaq olmaz. Qafqazın ən döyüşkən 

tayfası olan kəngərlilərin özlərindən olan rəhbərləri I Ehsan xanın tabeçiliyində 

olması imperiya  üçün təhlükəlidir.I Nikolay Qolovinin məsləhətinə qulaq asdı 

və əmr verdi ki, I Ehsan xan nə istəyirsə əməl edin, amma kəngərlilərin ona 

tabe edilməsindən savayı. Ona icazə veririk ki, ancaq 200 Kəngərli süvarisinin 

hərbi hazırlığı ilə məşğul olsun  (8, v.229-230) .Beləcə, çar I Nikolay onu 

hakimiyyətdən tamam uzaqlaşdırdı və kəngərlilərin problemlərini həll etmədi. 

Bu  işdə əsas rolu canişin Qolovin oynadı. Qraf Paskeviçin bütün səylərinə 

baxmayaraq, Qolovin imkan vermirdi ki, Naxçıvanda I Ehsan xanın rəhbərliyi 

altında " müsəlman kazak qoşunu" yaradılsın. Tarix Qolovindən qisas aldı. O, 

dekabristləri zərərsizləşdirmək işlərində amansızlığına görə general-adyutant 

hərbi rütbəsi almışdı. Sonralar xəfiyyə idarəsinə məlum oldu ki, o, gizli mistik   

mason cəmiyyətinin fəal üzvüdür. Onun hərbi rütbəsini ləğv edib uzaqlaşdırdı-

lar (2, s.336). 1842-ci ildə Qolovini əvəz edən general A.I.Neydqardtın   

(1784-1875) başı Qafqaz dağlılarının apardığı müharibəyə qarışdı . O, 1843-cü 

ilin yanvarında raport verdi ki, I Ehsan xan Zaqafqaziya Müsəlman qoşunları-

nın yürüş atamanı təyin edilsin.Ancaq bu raport Naxçıvanda əsasən kəngərli-

lərdən ibarət belə qoşun növü yaradılmasına kömək  etmədi. 1844-cü ildə onu 

canişinlikdən azad edib Sankt-Peterburqa apardılar, orada Hərbi Şuranın üzvü 

vəzifəsində işləməyə icazə verdilər(2,s.377). 

Qafqaz müharibəsində çətinliyə düşən Rusiya hökuməti qorxurdu ki,  

Naxçıvanda I Ehsan xanın rəhbərliyi ilə Kəngərli süvariləri üsyan qaldırarlar 

və bunun qarşısını almaq çox çətin olar. Ona görə də azərbaycanlı kazak 

qoşunlarının yaradılmasını özləri qəsdən yubadırdılar. Amma Tiflisdəki Gür-

cüstan Milli Arxivinin fondlarından tapdığımız sənədlər sübut edir ki, I Ehsan 

xan belə qoşun birləşməsi yarada bilib. Çünki onun ataman kimi verdiyi 

raportları tapa bildik (4). I Ehsan xan istəyirdi ki, bu yolla Don kazaklarına 

verilən imtiyaz və güzəştlər Naxçıvanın Kəngərli süvarilərinə də şamil edilsin. 

Deməli, araşdırılan sənədlər belə söyləməyə əsas verir ki, I Ehsan xan 

dörd ay (tapdığımız sənəddə onun 16 dekabrda Sankt-Peterburqda olması 

yazılıb) Sankt-Peterburqda qalıb, yəni paytaxtın mədəni, hərbi həyatı ilə 

yaxından tanış olub (3). Naxçıvana  dönən I Ehsan xana bir çox süni əngəllər 
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yaradılmağa başlandı. Məsələn, Mirzə Kazım qaçaraq rus konsulluğuna yalan-

dan donoslar verməyə başlad (5). Naibliyi əlindən alınan qardaşı Şeyxəli xan 

da ömürlük mühacirətə getdi. Onun bütün əmlakını Rusiya hökuməti müsadirə 

etdi(6). Bütün bu hadisələr cəsur sərkərdəyə təsir etməyə bilməzdi. O, 1846-cı 

ildə vəfat etdi və Naxçıvan xanlarının məqbərəsində torpağa tapşırıldı. Onun 

vəfatı ilə bağlı Rusiyanın  hərbi naziri 46 saylı əmrlə bildirirdi ki, Zaqafqaziya 

Müsəlman qoşunlarının Hərbi-Yürüş Atamanı general-mayor I Ehsan xan 

vəfat etdi. Bu əmr 1846-cı il fevralın 26-da verilib (3,v.317). Tiflisdə Gürcüs-

tan Milli Arxivində tapdığımız sənəddə bildirilir ki, I Ehsan xan Kəngərli 

yanvarın 11-dən 12-nə keçən gecə 1846-cı ildə vəfat edib   (7).  

Hərbi nazir isə bunu rəsmi olaraq  45  gün sonra imperiya əhalisinə bildi-

rib. Bizcə, hər şey aydındır. Nəinki Tiflisdə, hətta Sankt-Peterburqda çox 

yüksək nüfuz sahibi olan I Ehsan xan Qafqaz müsəlmanlarının himayədarı idi. 

O, bunu verdiyi sözə sədaqəti və şəxsi igidliyi ilə qazanmışdı. 
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РЕЗЮМЕ 

                                                        МУСА КУЛИЕВ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА 

ЭХСАН ХАНА I НАХЧЫВАНСКОГО -КЕНГЕРЛИНСКОГО  

В статье рассказывается об указах Сербинова, назначенного в 1840-

ом году Нахчыванским уездным начальником, об отмене всех приви-

легий Кенгерлинских, о тайном послании царю Николаю I начальника 

жандармского управления А.Х.Бенкендорфа, который боялся авторитета 

лидера кенгерлинцев Эхсан хана I, о притеснениях Эхсан хана I и 

нахчыванцев со стороны Кавказского наместника Е.А.Головина. В статье 

также рассказывается о поездке Эхсан хана I в Санкт-Петербург (по 

совету царя Николая I) и Варшаву, о встречах в Варшаве с графом 

Паскевичем, в Санкт-Петербурге с высокопоставленными министрами, о 

его борьбе по сохранению привилегий кенгерлинцев, о знакомстве его с 

городом Санкт-Петербургом и работой конвоя российского царя. В 

статье были использованы архивные материалы разных стран. 
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Ключевые слова: Сербинов, уездный начальник, Кавказский на-

местник, Эхсан ханаI, Санкт-Петербург, Варшава, Шейхали бей, Нахч-

ыван, конницы Кенгерли, ,А.Х.Бенкендорф. 

 

SUMMARY 

MUSA GULIYEV 

THE DIPLOMATIC NEGOTIATIONS OF MAJOR GENERAL 

EHSAN KHAN NAKHCHIVANSKI THE FIRST -KENGERLY 
The article deals with how Serbinov, who was assigned the gaza 

governor to Nakhchivan in 1840, gave an order about repealing all the 

privileges of the Kangarlies. The secret information to Tsar Nicholas I of 

A.K.Benkendorf, the head of gendarme office who was very afraid of the 

eminence of Ehsan khan I and the unstinting pressures of the Caucasian 

viceroy E.A.Golovin to Ehsan khan I and the Nakhchivanians are being told. 

The information about the journeys of Ehsan khan I to Saint Petersburg 

(on the advice of Tsar Nicholas I), and Warsaw, his meetings with Count 

Paskevich in Warsaw, his official visits with the dignitary ministers of Russia 

in Saint Petersburg are also given. Here is also spoken about his struggle for to 

keep the charters privileged to the Kangarly cavalries of Nakhchivan, about the 

activity of Russian Imperial Palace Guards, and his being closely acquainted 

with Saint Petersburg city. 

The archive documents of different countries are used in the article. 

Key words: Serbinov, gaza governor,Caucasian viceroy, Ehsan khan I, 

Saint Petersburg, Warsaw, Sheykhali bey, Nakhchivan, the Kangarly cavalries, 

A.K.Benkendorf  
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EVLİYA ÇƏLƏBİNİN “SƏYAHƏTNAMƏ”SİNDƏ NAXÇIVAN 

 

Məqalədə XVII əsrdə yaşayıb-yaradan türk coğrafiyaşünas-səyyahı Evli-

ya Çələbinin “Səyahətnamə”sində Naxçıvana dair verilən məlumatlar (maddi 

və mənəvi mədəniyyət, təsərrüfat və s.) şərh olunmuşdur. Araşdırmalar nəticə-

sində məlum olmuşdur ki, səyyah həm indiki Naxçıvan ərazisində mövcud olar 

şəhərlər, rayonlar haqqında, həm də o dövrkü Naxçıvan diyarı haqqında məlu-

mat vermişdir. Tədqiqat nəticəsində Azərbaycanda uzunmüddətli səyahətlərdə 

olan və gördükləri maraqlı faktları qələmə alan səyyahın fikirlərinə münasibət 

bildirilmişdir. 

Açar sözlər: Naxçıvan, Qarabağlar, E.Çələbi, səyyah, hamam, bağçılıq 

 

XVII əsrdə yaşayıb yaratmış Türkiyənin məşhur coğrafiyaşünas - səyyahı 

Evliya Çələbi dünyanın çox ölkələrini gəzmiş, gəzdiyi ölkələrlə tanış olmuş, 

gördüklərini və müşahidə etdiklərini on cildlik “Səyahətnamə” əsərində yaz-

mışdır. E.Çələbi səyahətnaməsində ölkəmiz haqqında verdiyi məlumatlar Av-

ropa səyyahlarının eyni janrda olan əsərləri ilə müqayisədə  üstün cəhəti ondan 

ibarət idi ki, o gəzdiyi, görə - görə keçdiyi aləmin adamı idi və gördükləri ona 

həm doğma, həm də tanış idi. XIX əsrdə yaşamış görkəmli rus şərqşünası 

V.Bartold E.Çələbinin “Səyahətnamə”si haqqında yazır: “...Coğrafi, etnoqra-

fik, linqvistik materialların zənginliyi, bitkinliyi və hərtərəfliliyi baxımından ən 

yaxşı ərəb coğrafiyaşünaslarının əsərlərini özündən geridə qoyur” (12, 309-

310). Tarixçi Sara Aşurbəyli də əsərə yüksək qiymət verərək vurğulayır: “Ev-

liya Çələbinin Azərbaycan şəhərləri və xüsusilə, bu şəhərlərin sosial-iqtisadi 

vəziyyəti haqqında verdiyi məlumatlar olduqca maraqlıdır. Bu günə qədər 

qorunub saxlanan memarlıq abidələri, Azərbaycan əhalisinin etnik tərkibi, dili 

və məişəti haqqında məlumat vermişdir. Onun məlumatları orijinal olub, əsəri 

Azərbaycan şəhərlərinin öyrənilməsi üçün dəyərli mənbədir” (11, s. 2). 

Bu əsər həm də orta əsr Azərbaycan şəhərlərinin tarixinə dair ilkin 

mənbədir, çünki məmləkətimizdə dəfələrlə olmuş Evliya Çələbi həm Cənubi, 

həm də Qərbi və Şimali Azərbaycanın bir çox şəhər və qəsəbələrini öz əsərində 

təfərrüatıyla təsvir etmişdir. Onu da qeyd etməliyik ki, öz təsvirini ümumi bir 
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plan üzrə quran müəllif ilk olaraq bəhs etdiyi şəhərin əsasının kim tərəfindən 

və nə zaman qoyulduğu, sonralar kimlər tərəfindən inşa və ya bərpa olunduğu, 

adının mənşəyi barədə məlumat verir, bütün bunlara dair mövcud rəvayətləri 

nəql edir, şəhərin qalası, qaladakı qarnizonu, cami, məscid və mədrəsələri, ha-

mam və dükanları, müqəddəs ocaq və pirləri barədə dolğun şəkildə xəbər verir. 

Ayrıca, şəhərin tarixi ilə bağlı əlamətdar hadisələrdən də bəhs etməyi unutmur. 

Eyni zamanda yerli əhalinin etnoqrafik xarakteristikasını, yəni hansı dinə və ya 

məzhəbə mənsub olmasını, adət və ənənələrini və hətta həmin ərazidə yaşayan 

müxtəlif etnik qrupların danışdığı dillərdən linqvistik nümunələr də təqdim 

edirdi. Buna görə də, təsadüfi deyil ki, orta əsr şəhərlərimizin ictimai, iqtisadi 

və mədəni tarixinin öyrənilməsində zəngin və müxtəlif sahələri əhatə edən 

məlumat toplusu olan “Səyahətnamə” əsərinə tədqiqatçılarımız tərəfindən daim 

müraciət olunur (7, s. 109). 

Evliya Çələbi ibn Dərviş Mehmet Zilli (1611-1682) “Səyahətnamə”sini 

başlıca olaraq öz müşahidələrinə əsasən yazmışdır. O, 1640-1644, 1646-1648, 

1655-1656-cı illərdə Cənubi Qafqaza etdiyi səyahət vaxtı Cənubi və Şimali  

Azərbaycan şəhərlərini və əyalətlərini, o cümlədən Naxçıvanı çox diqqətlə öy-

rənmiş və əsərində səfər etdiyi yerlər barədə geniş bəhs etmişdir. Evliya Çələbi 

Osmanlı sultanı IV Muradın sarayında xidmət etmiş, Ərzurum gömrükxanası-

nın katibi, Şərqi Anadolunun vergi müvəkkili işləmiş, Osmanlı qoşunlarının 

Qafqaza yürüşlərində iştirak etmişdi. 1647-ci ildə Azərbaycanda olarkən o, Os-

manlı diplomatik elçiliyinin üzvü olmaqla, yenə də yüksək dövlət məmuru 

kimi tanınmışdı. Buna görə müəllifin yazdıqları və hadisələrə onun yanaşması 

rəsmi dövlət dairələrinin baxışını əks etdirir. Buna baxmayaraq E.Çələbinin 

“Səyahətnamə”si Naxçıvanın XVII əsr tarixini öyrənmək üçün dəyərli mənbə-

dir. Göstərilən illərdə Cənubi Qafqaz səyahəti, o cümlədən Naxçıvan barədə 

bəhs olunan hissə bu oncildlik əsərin 2-ci cildinə salınmışdır. 

Məhşur türk səyyahı Evliya Çələbi öz “Səyahətnamə”sində Naxçıvanın 

hər tərəfli araşdırılmasına fikir vermişdir. Çələbinin səyahətnaməsindən biz 

Naxçıvan yaşayış məntəqələrindəki tikililər (məscidlər, karvansaralar, bazarlar, 

hamamlar, yaşayış evləri), əhalinin məşğuliyyəti (sənətkarlıq, ticarət və 

əkinçilik), əhalinin sosial vəziyyəti haqqında geniş məlumatlar alırıq. Səyyah 

Naxçıvanda  bəhs olunan dövrdə mövcud olan şəhərlər haqqında da ayrı 

ayrılıqda məlumat vermişdir.  

Səyyahın səfər maşrutunu və qeydlərini diqqətlə izlədikdə yeni faktla 

rastlaşırıq. O ilk növbədə Naxçıvana Sədərək istiqamətindən daxil olmuşdur. 

İlk növbədə Sədərək haqqında məlumatlar vermişdir. Müəllif yazır ki, Sədərək 

Naxçıvan ərazisində İmam Əlirza Vəqfidir. Bir vəqf torpağı kimi Sədərək xəzi-

nəyə ödəməli olduğu bütün vergilərdən azad idi. Məlumatlardan aydın olur ki, 

o dövrdə Sədərək həqiqətən böyük şəhər idi. Bütün vergi və mükəllifiyyətlər-

dən azad, abad, min evli, saysız-hesabsız bağ-bağçası, gözəl havası, əhalisinin 

hamısı şiə olan bir kənddir”. E.Çələbi Sədərəyin təsvirinə davam etdirərək 

qeyd edir: “Şəhərdən kənar, bağlar kənarında yüksək qübbəli yerlərdə isti su 

mənbələri vardır. Hər birinin ölçüsü 10x10 olan üç hovuzunda gümüşbəndli 
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balıqlar kimi əcəm gözəlləri üzüb danışmadan bir-birlərini qucaqlayır. 

Əhalisinin tamamının şiə məhzəbindən olduğunu bildirmişdir. 

Orta əsrlər dövründə Naxçıvan bölgəsinin inkişaf etmiş, iri şəhərlərindən 

biri də Qarabağlar şəhəri idi. Şəhərin tarixi ərazisi indiki Kəngərli rayonunun 

Qarabağlar kəndinin yerində olmuş, ancaq ondan bir az geniş dairədə 

yerləşmişdir. Səfəvilər dövründən əvvəl geniş bir şəhər kimi şöhrət qazanmış-

dır. Türk səyyahı E.Çələbi Qarabağlar şəhəri haqqında da geniş məlumatlar 

vermişdir. Müəllif  o dövrün tanınmış şəhərlərindən və mədəniyyət mərkəzlə-

rindən biri olan Qarabağları belə təsvir edir: “Bu şəhərin özülünü Mənüçöhr 

qoyub. Şəhər çox qədimdir. İndi Naxçıvan torpağında ayrıca sultanlıq təşkil 

edir. III Mehtmet zamanında Türklərin əlindən çıxaraq farsların ixtiyarına 

keçib. Əmir Teymur Qarabağlarda böyük bir qoşun ilə beş ay qışlağa alıb. 

Şəhər çox abaddır, ətrafında ucsuz – bucaqsız münbit düzənlik yerləşir. Bizim 

xidmətçilər şəhərin içində 40-a qədər minarə sayıblar. Şükür Allaha, bu 

şəhərdə iqlimin və suyun yaxşılığı bizim əhvalımızı qaydaya saldı. Deyilənlərə 

görə, burada bağı və üzümlükləri olan 10 000-ə qədər ev, 70 mehrab, minarəli 

40 cami var. Karvansaray, hamam və bazarlar da çoxdur. Onların sayı artmaq-

da davam edir. Bura bolluq diyarıdır. Şəhərdə gəzərkən Yəzdanqulu adlı bir 

bağban bizə 26 çeşid dadlı armud gətirdi. Bunları yeyərkən ağzında dondurma 

hiss edirsən. Yaqut rəngli nar yetişir. Rəvan düyüsündən bişirilən plovu, 

hərsəsi çox dadlıdır. Aşpazları son dərəcə təmiz və hamısı müsəlmandır. 

Ümumiyyətlə, əcəmdə ərzaq malları satanlar (arasında) yunanlı, erməni 

yoxdur. Onlar bura yalnız ticarət məqsədi ilə gəlirlər (2, s. 11).  XVII əsrin 

ortalarına aid olan bu məlumat diqqəti cəlb etməkdədir. Məlumatlardan belə 

aydın olur ki, burada orta əsrlər dövründə şəhər mədəniyyəti artıq formalaşıb 

başa çatmış, təsərrüfatın bütün sahələri inkişaf etməklə böyüklü-kiçikli çox 

sayda məscid, karvansaray, bazarlar, hamamlar olmuşdur. Əhalinin etnik tər-

kibinə gəlincə buradakıların mütləq əksəriyyətini oğuz türkləri təşkil etmişdir.  

Təsvirdən bəlli olur ki, gözəl evlər, diqqəti çəkən bağ-bağat, zəngin 

mətbəx mədəniyyəti mövcud olmaqla aşpazların dini mənsubiyyətinə ciddi 

önəm verilməklə onların hamısı islam dininə mənsub olanlardır. 

Buradan məlum olur ki, bölgənin mühüm əhəmiyyətli ticarət və sənətkar-

lıq şəhərlərindən biri sayılan Qarabağlar bu dövrdə təxminən Naxçı-

van şəhəri böyüklükdə olmuşdur.                                                                                                                                                                                                                                   

Səyyah buradakı bağlardan birində gəzərkən Yəzdanqulu adlı bir bağbanın  ona 

26 növ armud verdiyini də qeyd edir. Səyyah yazır ki, “Mələcə”, “Abbasi”, 

“Ordubadi” növlərindən olan armudu yeyəndə adam ağzında nabat dadı hiss 

edir. Bağların çoxluğuna görə səyyah buranı Qara Bağlar adlandırır (6, s. 15). 

Bütün bunlar Naxçıvanda bağçılıq təsərrüfatının çeşidindən, rəngarəngliyindən 

xəbər verir. Onu da qeyd edək ki, günümüzdə də Qarabağlar kəndin də bağçılıq 

təsərrüfatının geniş yayıldığının şahidi oluruq. 

Səyyah Qarabağlar şəhərində bir neçə gün qaldıqdan sonra bir neçə saat 

yol getdiklərini qeyd edir və Naxçıvan şəhərinə çatdıqlarını bildirir. Evliya 

Çələbi Naxçıvan şəhərinin adını “Nəqşi-Cahan” kimi qeyd edir. Müəllif bu 

haqda yazır: “Nəqşi-cəhan həqiqətən dünyanın ən gözəl şəhəridir. Bəziləri 

Nəxcuan, bəziləri Nəxşuan deyirlər”  (9, s. 27). Naxçıvan şəhərini təsvir 
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edərkən qeyd etmişdir ki, bu şəhəri qədim zamanda şah Əfrasiyab bina et-

dirmişdir.  Naxçıvana səfəri zamanı səyyah Naxçıvan şəhəri haqqında yazırdı: 

“Naxçıvan şəhəri gözəldir, keçmişdə isə daha qəşəng olmuşdur, lakin monqol-

lar bir çox tikililəri və Naxçıvan qalasını dağıdıb xarabaya çevirmişlər. 

Naxçıvanda olarkən burada 10200 örtülü böyük torpaq ev, 70 cümə məscidi və 

ibadətxana, 20 mehmanxana, 7 gözəl hamam, 40 məscidi, təqribən 1000 dükan 

olduğunu bildirir. Müəlif burada bir sıra cümə məscidlərinində adını qeyd edir. 

XVI-XVII əsrlərdə Naxçıvan şəhəri sənətkarlıq və ticarət mərkəzi 

olmaqla yanaşı, onun iqtisadiyyatında bağçılıq, əkinçilik, o cümlədən bos-

tançılıq, tərəvəzçilik və heyvandarlıq mühüm yer tuturdu. Səyyahın yazdığına 

görə, hətta şəhərin mərkəzindəki geniş bir sahədə taxıl əkilirdi. O, Naxçıvanın 

təsərrüfat həyatından bəhs edərkən göstərir ki, burada 7 növ pambıq (bəyaz, 

xas, zaği, munlayi, zəfərani, ləli və s.) bitir, tərifə layiq taxıl, xüsusilə pərinc, 

buğda, dörd növ arpa yetişdirilir. Şəhərətrafı bostanlarda lətafətli qovun, qarpız 

və s. becərilirdi. Naxçıvan üzümü xüsusi şöhrət qazanmışdır. Bizimdə 

topladığımız etnoqrafik çöl materiallarına görə Naxçıvan şəhərində “Xunu”, 

“Çillə” adlı qarpız, “Tutma” adı ilə bilinən qovun, “Mələyi”, Xatınbarmağı”, 

Kişmişi”, “Aldərə” və.s. üzüm növləri yetişdirilmişdir.  

E.Çələbi bildirir ki, Naxçıvan ustalarının hazırladıqları nəfis sənətkarlıq 

məmulatları şöhrət qazanmışdır. Naxçıvan sənətkarları arasında məharətli 

ustalar var idi. Naxçıvanda “bəhram yuri” (basma naxışlı pambıq parça) 

“qələmkar'’ parçalar, çit süfrələr (dəstərxan) və s. istehsal olunurdu. Səyyahın 

verdiyi məlumata əsasən kişilərin və qadınların geyimləri bəlli olur: “Kişilər 

zər-zibalı tac üzrə başlıq sarıyıb qələmkari libas geyər və ayaqlarına əlvan 

keçədən çaxçur və yaşıl, qırmızı, narıncı, turuncu papuş geyərlər. Qadınları 

sivri başlıq geyib üzərlərinə bəyaz dördkünc üzar bürünüb ayaqlarına əlvan 

çəkmə geyərlər. Məhbubları cürbəcür xəz və kürklərdən İsfahan börkü geyib 

ürək ovlayan şahzadələr tək xuraman rəftar, nəzakətlə, incə şəkildə xoş söhbət 

edərlər (5, s. 45). 

Səyyah Naxçıvanın tarixi keçmişi, memarlıq və tarixi abidələri, həmçinin 

təbiəti haqqında da məlumat verir. XVI-XVII əsrlərdə Naxçıvanda qiymətli 

sənət abidələri, məscidlər, türbələr, karvansaralar, hamamlar tikilirdi. Bu dövr-

də Naxçıvanda yerli ustalar tərəfindən tikilən Əhməd Paşa, Fərhad Paşa, Gözəl 

Əli Paşa, Cığaloğlu, Xadim Cəfər Paşa camiləri gözəl sənət nümunələridir. 

E.Çələbi yazır: “Bu cümə məscidləri şirəli, bəzəkli kaşılar, rəngarəng şüşələrlə 

bəzədilmişdir”. Bir neçəsinin yarımdairə şəklində çatılmış tavan künbəzləri 

şirəli kaşılarla örtülmüşdür. Şəhərdə İstanbul memarlığı üslubunda 33 minarəsi 

vardır. Əhməd paşa məscidi eynilə İstanbuldakı Rüstəm paşa məscidi kimidir. 

Müəllif əhalinin dini etiqadına toxunaraq bildirir ki, “şəhərin əhalisi şafii 

məzhəbindədirlər”. Lakin yalan deyirlər, cəfəridirlər. Azan vaxtı beş namaz 

qılmağı davam etdirirlər. Lakin camaat namazı qılmazlar. Naxçıvan əhalisinin 

camaat namazı qılmaları heç günümüzdə də demək olar ki, yox dərəcəsindədir. 

Çələbinin “onlar yalan deyir, şafii yox, cəfəridilər” sözünə gəldikdə isə müəlli-

fin qənaətinin doğru olduğunu bizdə təsdiq edirik. Bu günün özündə belə nəin-

ki Naxçıvan şəhər əhalisi, bütün Naxçıvanlılar cəfəri olduqlarını qeyd edirlər. 
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Bəlkə də həmin zamanı insanlar  səyyaha xoş görünmək üçün (çünki səyyah 

sunni idi. Şafilikdə sunni təriqətinə daxil olan məhzəblərdən biridir) və yaxud 

həmin dövr bura osmanlıların idarəsi altında olduğu və osmanlılardan çəkin-

dikləri üçün belə demişlər. 

E.Çələbi Naxçıvan şəhərinin memarlıq abidələri haqqında da məlumat 

vermişdir. O, qeyd edir ki, XVII əsrdə Naxçıvanda divarları Çin kaşısı ilə 

bəzədilmiş çoxlu hamam var idi. O, gözəl memarlıq xüsusiyyətlərinə malik 

olan bəzəkli Cənabi hamamı haqqında yazır ki, bura son dərəcə gözəl və 

işıqlıdır. Lakin qapı və divarı şirəli kaşıdan və döşəmələri  isə ağ mərmər 

daşındandır. Hamam məhrabları şahmat naxışı ilə bəzədilmişdir. Araşdırmacı 

səyyah mehmanxanalarına yaxın Zal Paşa hamamının olduğunu qeyd edir. 

Onun döşəməsi başdan-başa parlaq və səqfi mərmərdəndir. Elə münəvvər bir 

hamamdır ki, cümlə şüşələri büllurdur. Qübbəsinin altında böyük bir hovuz 

vardır.  

Evliya Çələbi xalqımızın qonaqpərvərlik adətindən də geniş şəkildə bəhs 

etmişdir. O, bu haqda yazmışdır: “Cəsingirbaşı (xörəkpaylayanların başçısı) 

qabların arasına girib hər kəsin qarşısındakı qablara kəfkir ilə xanın önündəki 

zəfəranlı plovdan qoymağa başladı... yeməkdən sonra xan ilə həqirə aftafa-

ləyən gəldi və Osmanlı adəti üzrə əllərimizi yuduq. Digərləri əllərinin ucunu 

islanmış dəsmallarla sildilər. Beləcə qəribə adətləri vardır” (3, s. 64).  

Bundan əlavə səyyah xalqımızın müsiqi mədəniyyəti haqqında da 

məlumat vermişdir. O qeyd etmişdi ki, bir saz və söz məclisi oldu. O, qədər 

yaxşı keçdi ki, Hüseyin Bayqara belə onu qısqanardı. Burda biz aşıq sənətinin, 

söz sənətinin xalqımızla nə qədər iç-içə olduğunun, bu sənətin nə qədər inkişaf 

etdiyinin şahidi oluruq. 

“Səyahətnamə”də mənəvi mədəniyyətlə bağlı bir sıra məsələlərə də 

toxunulmuşdur. E.Çələbi Səfəvilər dövlətinə gələrkən o, adi səyyah qismində 

deyil, həm də diplomatik missiya daşıyırdı. Bu səbəbdən kifayət qədər dini-

siyasi məsələlərə diqqət yetirmişdi. O, Azərbaycanda, olarkən ilk növbədə bəzi 

dini ayinlərin icrasını müşahidə etmiş, burada əsas dini məzhəbin — şiəliyin 

qayda-qanunlarına nəzər salmışdır (10, s. 151). Əlbəttə bu adət- ənənələr 

müəyyən bir bölgə və şəhərə deyil istisnasız bütün Azərbaycana məxsusdur. 

“Səyahətnamə” də qeyd olunur: “Hər il məhərrəm ayının onuncu aşura günü 

kiçikdən tutmuş böyüyə qədər, əyan və əşrəf bir yerə toplaşıb, çadırlarını qurub 

qalırlar. Üç gün, üç gecə söhbət edib, Kərbəla şəhidləri uğruna ehsan etdikləri 

yüz minlərlə aşura qazanında xörək bişirib pulsuz paylayırlar. Onlar bunun 

savabını Kərbəlada şəhid olanların ruhuna ithaf edirlər. Yenə o gün burada 

şəkərdən hazırlanmış şərbət paylayırlar. Su satanlar öz kəndlərindən qiymətli 

büllur qablarda gətirdikləri suyu “Hüseyni Kərbəla eşqinə səha” deyərək iki 

tərəfə çevrilərək orada olanlara müftə paylayırlar, kübar və zadəgan təbəqəsin-

dən olan bir neçə nəfər də boyunlarında su ilə dolu küzələr gəzdirib, “ruhi Hu-

seyni Kərbala” deyərək su paylayırlar (4, s. 11). 

Biz səyyahın Təbrizdən şimal-qərb istiqamətində hərəkətini izlədikdə gö-

rürük ki, Çələbi Xoya çatmazdan öncə Arazdan cənubdakı  Naxçıvan kəndlə-

rindən bəhs edir. Bununla düşünmək olar ki, Naxçıvan XIII əsrdə Hülakülər 

zamanında Naxçıvan tüməni adlanan inzibati vahid olaraq Arazdan cənubdakı 
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bəzi torpaqları əhatə etdiyi kimi, Səfəvilər dövründə də Arazdan cənubdakı bə-

zi ərazilər Naxçıvan mahalı və ya vilayəti adlanan inzibati vahidə tabe idi. Şi-

mal tərəfə, abad bir düzənlikdən keçib 7 saat yol gedəndən sonra Kərəmiş 

kəndinə çatdıq. Naxçıvan mahalında min evi olan böyük bir kənddir. Orada 7 

cümə məscidi, karvansara, hamamları, üstüörtülü bazarı vardır. Buradan da 200 

müşayiətçi ilə, şimala doğru qamışlıq və bataqlıqlardan keçərək Kənduşlə çayı 

kənarında  alaçıqlarımızda istirahət edərək bir gecə zövq aldıq. Bu çay öz mən-

şəyini Naxçıvan dağlarından alıb, Araz çayı ilə birləşir. Oradan qumsal yerlər-

dən keçməyə başladıq. İki saata Xoy qalasına çatdıq”  (1, s. 217). Səyyah daha 

sonra Çors adlı şəhər barəsində məlumat verir. Çələbinin verdiyi məlumatlar-

dan belə anlaşılır ki, Çors da Arazın cənubunda yerləşir və Naxçıvan  torpaqla-

rına daxil idi. Bu ərazilər əslində indiki Xoy və Makunun şimal ərazilərini əha-

tə edir. Onu da qeyd edək ki, Naxçıvan xanlığının sərhədləri də Xoy və Maku 

xanlıqları ilə əhatə olunmuşdur. Sultan  IV Muradın yürüşü zamanı Çors qalası 

dağıdılmışdı. Çələbinin özü müşahidə etmişdir ki, qalanın divarlarında çatlar, 

uçulub dağılmış hissələr  mövcud idi. Səyahətnamədən bizə məlum olur ki, bu 

beşkünc qala Ağqoyunlu Uzun Həsən tərəfindən tikdirilmişdir (1, s. 221).  

Səyyah Azərbaycan şəhərlərindən bəhs edərkən bəzi vaxtlar onları 

şişirdilmiş şəkildə tərifləyir. Bu da təsadüfi deyildir. Azərbaycanın bir çox şə-

hərləri, xüsusilə Təbriz, Şamaxı, o cümlədən Naxçıvan 1635-ci ildə Sultan IV 

Muradın vaxtında fəth olunarkən dağıntılara məruz qalmışdır. Buna bax-

mayaraq bir neçə ildən sonra bu şəhərlərdə olan E.Çələbi bu barədə bir kəlmə 

belə danışmır. Əksinə səyyah həmin şəhərlərin abad olmasından bəhs edir. 

Halbuki, 1664 və 1673-cü illərdə ölkəmizdə olan fransız səyyahları Tavernye 

və Şarden Osmanlı işğalından sonra şəhərlərin darmadağın olmalarından xəbər 

verirlər. Həmçinin Şah Abbasın “Böyük sürgün siyasəti” də şəhərlərin 

dağıdılmasına səbəb olmuşdur (6, s. 12).  Buna baxmayaraq səyyahın ölkəmiz 

haqqında verdiyi məlumatlar tarixşünaslıq baxımından mühüm yer tutur.    
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РЕЗЮМЕ 

АСЕФ ОРУДЖЕВ, СЕВИНДЖ БАБАЕВА 

НАХЧЫВАН В  «ПУТЕЩЕСТВИИ» ЭВЛИИ ЧАЛАБИ 

В статье описывается информация о Нахчыване (материальная и 

духовная культура, экономика и т. д.) в «Путешествии» Эвлии Чалаби, 

турецкого географа-путешественника, жившего в XVII веке. В результате 

исследования выяснилось, что путешественник сообщил о городах, 

районах, которые и поныне существуют на территлории Нахчывана, а 

татк же  о Нахчыване того времени. В результате исследования было 

выражено отношение к мнениям и рассуждениям  путешественника  

длительное время проведшего  в Азербайджан и описаны интересные 

факты, которые он увидел. 

Ключевые слова: Нахчыван, Карабаглар, Э. Чалаби, путешес-

твенник, баня, садоводство. 

     

SUMMARY 

ASAF ORUJOV, SEVINJ BABAYEVA 

NAKHCHIVAN IN THE TRAVEL BOOK OF EVLIYA CHELEBY 

In this article was interpreted information (material and spiritual 

culture, economy, etc.) about Nakhchivan in the travel book of Evliya Cheleby 

who that lived and worked in the XVII century. It has become clear at the 

result of research that, traveller has informed about cities and districts of 

present Nakhchivan and old Nakhchivan. We have expressed our opinion to 

traveller’s thoughts who that was long time travelled to Azerbaijan and was 

wrote interesting facts. 

Key words: Nakhchivan, Karabaglar, E.Cheleby, traveller, bath-house, 

gardening 
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NAXÇIVANIN DƏMİR DÖVRÜ ABİDƏLƏRİ 
 

E.ə. IX-VI əsrlərə aid Dəmir dövrü abidələrinin tədqiqi Naxçıvan tarixi-

nin müəyyən məsələlərinə aydınlıq gətirməyə imkan verir. Bu dövrdə Naxçıva-

nın qonşuluğunda, Yaxın Şərqdə qüdrətli dövlətlər formalaşmışdı. Belə dövlə-

tlərdən biri olan Urartu dövləti Cənubi Qafqaz xalqlarına qarşı işğalçı siyasət 

yürüdür, vaxtaşırı hərbi səfərlər təşkil edirdi. Xarici müdaxiləçilərə qarşı mü-

barizə aparmaq üçün Naxçıvanda yaşayan qədim tayfalar güclü müdafiə isteh-

kamları inşa etmişdilər. Bunlar arasında Oğlanqala yaşayış yeri güclü müda-

fiə sistemi ilə xüsusilə diqqəti cəlb edirdi. Naxçıvanın Dəmir dövrü abidəl-

ərinin tədqiqi göstərir ki, güclü müdafiə istehkamları sayəsində Naxçıvan əha-

lisi Etiuni və Skiflərlə ittifaqa girərək Urartu dövlətinə qarşı mübarizə aparmış 

və Naxçıvan ərazisi öz müstəqilliyini qoruyaraq Urartu dövlətinin tərkibinə 

daxil olmamışdır.  

Açar sözlər: Naxçıvan, Urartu dövləti, Etiuni tayfaları, skiflər, Yurdçu 

sərdabəsi. 
  

E.ə. IX-VI əsrlərə aid Dəmir dövrü abidələrinin tədqiqi Naxçıvan tarixi-

nin müəyyən məsələlərinə aydınlıq gətirməyə imkan verir. Bu dövrdə Naxçı-

vanın qonşuluğunda, Yaxın Şərqdə qüdrətli dövlətlər formalaşmışdı. Belə döv-

lətlərdən biri olan Urartu dövləti Cənubi Qafqaz xalqlarına qarşı işğalçı siyasət 

yürüdür, vaxtaşırı hərbi səfərlər təşkil edirdi. Xarici müdaxiləçilərə qarşı mü-

barizə aparmaq üçün Naxçıvanda yaşayan qədim tayfalar güclü müdafiə isteh-

kamları inşa etmişdilər. Bunlar arasında Oğlanqala yaşayış yeri güclü müdafiə 

sistemi ilə xüsusilə diqqəti cəlb edirdi.   

Oğlanqala yaşayış yeri Şərur rayonunun Oğlanqala kəndi yaxınlığında 

yerləşir. Qala Kiçik Qafqaz dağlarının Şərur düzənliyinə yenən ətəklərində, sıl-

dırım qayalar üzərində salınmışdı. Oğlanqala və onunla üzbəüz yerləşən 

Qızqala haqqında xalq arasında müxtəlif rəvayətlər var idi. Rəvayətlərdə bu 

qalaların yerli hökmdarlara məxsus olduğu da qeyd edilmişdi.  

XX əsrin 20-30-cu illərindən başlayaraq bu qalanın tarixi tədqiqatçıların 

diqqətini cəlb etmiş (7, с. 249-264), Azərbaycan arxeoloqlarından Ə.K.Ələk-

bərov (8, s. 54), V.H.Əliyev (6, s. 43), memar D.A.Axundov (9, s. 189) bu qa-

lada araşdırmalar aparmış müəyyən fikirlər söyləmişlər. O dövrdə Sovet ta-

rixşünaslığının ənənələrinə uyğun olaraq bəzi tədqiqatçılar (7, s. 254) Naxçıva-

nın urartular tərəfindən işğal olunduğunu söyləsələr də arxeoloji araşdırmalar 

bunu təsdiq etməmişdir. 1927-ci ildə mixi yazıların  məşhur  araştırıcı-larından 
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olan İ.İ.Meşşaninov Naxçıvanda mixi yazılar axtarsa da tapa bilməmişdi. 

1988-1989-cu illərdə V.B.Baxşəliyev Oğlanqalada 320 kv.m sahədə arxeoloji 

qazıntı aparmış, Dəmir dövrünə aid arxitektura qalıqları və keramika məmulatı 

aşkar olunmuşdur. Tədqiqatçı Oğlanqalada aşkar olunan keramika məmulatı-

nın özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərqləndiyini qeyd etmiş, Oğlanqalanın 

müdafiə sisteminin Urartu qalalarından fərqli olduğunu söyləmişdir. O, Oğ-

lanqaladakı tikinti qalıqlarının həmçinin yaşayış yerinin mərkəzində yerləşən 

sarayın yerli hökmdarlara məxsus olduğunu qeyd etmişdir (10, c. 106-120). 

2008-2011 -ci illərdə Oğlanqalada birləşmiş Azərbaycan-ABŞ  arxeoloji 

ekspedisiyası tərəfindən geniş araşdırmalar aparılmışdır (14, p. 321-362 ). 

Arxeoloji araşdırmalar Cənubi Qafqazın ən möhtəşəm müdafiə qalası olan 

Oğlanqalanın sirlərini açmağa imkan vermişdir .  

 
Şəkil 1. Oğlanqala sitadelinin və şimal divarın planı (Robert Bryant ABŞ). 

 

Arxeoloji qazıntılar nəticəsində Oğlanqalanın mərkəzi hissəsində Orta 

Dəmir dövrünə (e.ə. IX-VI əsrlər) aid saray binasının  qalıqları aşkar olunmuş-

dur. Tədqiqatın gedişində iri daşlardan hörülmüş qədim sarayın ümumi planını 

müəyyən etmək mümkün olmuşdur.  Məlum olmuşdur ki, qalanın mərkəzi his-

səsi ikiqat müdafiə divarı ilə əhatə olunmuşdur. Bu divarın eni 1,8-2-5 m ara-

sında idi. Divаrlаr iri dаş blокlаrdаn inşа еdilmişdi. Müdafiə divarlarının bəzi 

qismlərində mərkəzi hissəsi qabartmalı olan yonulmuş iri daş bloklar vardır. 

Tədqiqatçıların fikrinə görə, bu tip tikinti texnikası e.ə. VII əsr üçün xarakterik 

olmuşdur. Nаrınqаlаnın müdafiəsini möhkəmləndirmək üçün əlаvə divаrlаrdan 

da istifadə olunmuşdur. Müdafiə divarlarının özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə 

Oğlanqala Cənubi Qafqazın digər qalalarından tamamilə fərqlənir. 1988-1989 
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və 2008-2011-ci illərdə Oğlanqala sitadelinin mərkəzi hissəsində yerləşən 

sütunlu salonun əsas hissəsi aşkar olunmuşdur. Onun ölçüləri 33 x 34 m, ya-

xud 1122 m2 olmuşdur (Şəkil 1). Radiokarbon analizlər göstərir ki, sütunlu 

salon və Qalanın əsas müdafiə divarları təqribən e.ə. 800-cü ildə inşa 

olunmuşdur (14, p. 321-362). 

 
                          Şəkil 2. Yurdçu sərdabəsinin planı. 

 

E.ə. VIII əsr Urartu dövlətinin yüksəlişi və gücləndiyi dövrdür.  Bu dövr-

də Urartular Ararat vadisində üç böyük qala-şəhər inşa etmişdilər. Naxçıvanın 

qonşuluğunda möhkəmlənən bu dövlət Gürcüstana, Azərbaycanın qərb torpaq-

larına, o cümlədən Göyçə hövzəsinə basqınlar etmişdir. Urartu kralı Sardurinin 

kitabəsində xatırlanan Kuha-Albani, ya da Gu-Albani (Qu-Albani) ölkəsinin 

Azərbaycana aid olduğu heç bir şübhə doğurmur. Menuanın oğlu Argiştinin 

İrəvan yaxınlığındakı Elyar kitabəsində xatırlanan Uluani ölkəsinin Antik 

dövrdə Azərbaycan ərazisində yerləşən Albaniya ölkəsinin adı olduğu düşü-

nülməkdədir (11, c. 38). Kuha-Albani ölkəsinin ayrıca xatırlanması tədqiqat-

çıların fikrinə görə bu ölkənin Etiuni birliyinə daxil olmadığını təsdiq edir (11, 

c. 38). Gu-Albani (Qu-Albani) ölkəsi Melikişvili tərəfindən Göyçə gölü yaxı-

nında, Dyakonov tərəfindən isə Arpadan Göyçə kəndinə gedən yol üzərində 

lokalizə edilmişdir (13, p. 68). 

Arxeoloji qazıntıların nəticələri göstərir ki, bu dövrdə Oğlanqala Urartu-

lara qarşı mübarizə aparan şəhər-dövlətin paytaxtı olmuşdur. Naxçıvanda İlan-

dağda Urartu kökmdarları İşpuini və Menuanın adını xatırlayan kitabə onların 

e.ə. 820 və 810-cu illərdə Naxçıvana hərbi hücumlarından bəhs edir. Lakin 

yerli tayfaların təzyiqi onları tezliklə Naxçıvan ərazisini tərk etməyə və Arazın 

cənubuna, indiki İran ərazisinə getməyə məcbur edir.  

Urartuların Naxçıvanı işğal edə bilməməsinin səbəbi burada güclü tayfa 

birliklərinin məskunlaşması idi. Kəngərli rayonunun Yurdçu kəndində aşkar 
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olunan sərdabə bu tayfaların rəhbərlərinə aid olmuşdur (Şəkil 2). Sərdabədən 

aşkar olunan maddi-mədəniyyət nümunələri e.ə. VIII-VII əsrlərə aid edilmişdir 

(Şəkil 3). Qəbir avadanlığı içərisində idxal mallarının mövcudluğu məzarın 

əsilzadə insanlara məxsus olduğunu göstərir. Tayfa başçısına aid qəbir abidəsi 

Kolanı nekropolunda da aşkar olunmuşdur. Naxçıvanın yaxınlığında aşkar 

olunan Urartu mixi yazıları bu tayfaların Etiunilər olduğunu təsdiq edir. 

 
                           Şəkil 3. Yurdçu sərdabəsinin qəbir avadanlığı. 

 

Etiuni ölkəsinin adı Urartuların şimal bölgələrə hücumları zamanı tez-tez 

xatırlanmışdır. Etiunilər Urartu hökmdarları İşpuini, Menua I Argişti və II Sar-

duri dövrünə aid kitabələrdə xatırlanmışdır. Etiuni ölkəsində məskunlaşan 

tayfalar Cənubi Qafqazda urartulara müqavimət göstərən ən böyük tayfa  

birliyi olmuşdur. Etiuni konfederasiyasını yaradan İrekua (15, p. 40) adlı yerli 

qəbilələr haqqında Urartu kitabələrində yetərli məlumat yoxdur. Tədqiqatlar 

göstərir ki, Urartu hökmdarlarının səfərləri sırasında Naxçıvanda qala tipli şə-

hər-dövlət və mühim idari-siyasi mərkəzlər olmuşdur (14, p. 357). Oğlanqala-

da aparılan arxeoloji qazıntılar qədim dünyanın böyük imperatorluqları ilə 

mübarizə aparan bu dövlətin hansı qüvvələrə arxalandığını müəyyənləşdirmə-

yə imkan vermişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, e.ə.  II minilliyin sonunda bura-

da məskunlaşan Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti tayfaları xarici işğalçılara qarşı 

müvəffəqiyyətlə mübarizə aparmışdır. Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin yayıl-

dığı arealın Uti  qəbilələrinin yaşadığı, qədim mənbələrdə Otena adı ilə xatırla-

nan ərazi ilə üst-üstə düşməsi diqqətçəkicidir. Mənbələrin verdiyi məlumatlara 

əsaslanaraq bu qəbilələrin Araz çayı ilə Göyçə gölü arasında məskunlaşdığını 

söyləmək olar. Bəzi tədqiqatçılar Etiuni ölkəsinin Cənubi Qafqazda  geniş bir 
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bölgənin (16, p. 51), daha doğrusu Sarıqamışdan Göyçə gölünün şimal-qərb 

sahillərinədək uzanan bir bölgənin adı olduğunu qəbul etmişlər (12, c. 70). 

Urartu mənbələrində bu tayfalar Etiuni, Etiuhe adı ilə xatırlanmışdır. 

Van qalasında I Argiştinin qaya məzarının girişində yerləşən Xor-xor kitabə-

sində urartuların Etiuhe ölkəsinə təşkil edilən səfərindən bəhs edilmişdir. İş-

puini, Menua və I Argiştinin  (e.ə. 785-763) kitabələrində Etiuni ölkəsinin Cə-

nubi Qafqazın kiçik dövlətlərindən biri olduğu qeyd edilmişdir (12, c. 70). I 

Argiştinin kitabəsində yazılır ki, “Tanrı Xaldi səfərə çıxdı, öz silahı ilə Etiuni 

ölkəsini məğlub etdi. Kixuni şəhrinin ölkəsini məğlub etdi, onları Argiştinin 

qarşısında məğlub etdi ... Xaldi qüdrətlidir. ... gölün sahilində yerləşən Kixuni 

şəhrinin ölkəsini zəbt etdim, Aliştu şəhərinə yetişdim, kişiləri, qadınları oradan 

götürdüm. ...” (1, s. 110). Kitabənin mətnindən göründüyü kimi, I Argiştinin 

səfərləri zamanında Etiuni ölkəsinin bir qismi Urartu tərəfindən ələ keçirilmişti 

(4, s. 69). Menuanın oğlu Argiştinin Sarıqamışda və Surp Sohakda aşkar 

olunan kitabəsində də Etiuni ölkəsinə təşkil edilən səfərdən bəhs edilmişdir 

(12, c. 70). Urartu kitabələrində Etiuni, ya da Etuihi olaraq xatırlanan qəbilələri 

tədqiqatçılar şimalda, Göyçə gölünün ətrafında yerləşdiyini söyləmişlər (13, p. 

34). Amma qeyd etməliyik ki, bu qəbilələr Naxçıvanın qonşuluğunda yerləşən 

böyük bir tayfa birliyi olmuşdur. Menuanın oğlu Argiştinin İrəvanın 15 kilo-

metrliyində aşkar olunan kitabəsində (12, c. 70) Etiuni öllkəsinə təşkil edilən 

səfərdən bəhs edilməsi də bu ölkənin Naxçıvan yaxınlığında olduğunu təsdiq 

edir. Digər Urartu kralı II Argiştinin (İÖ 714-680) Sisianda aşkar olunan kita-

bəsində deyilir: “Xaldinin əzəməti ilə [....] Etiuhi ölkəsinin kralı gəldi, ölkəsi-

nin vergisini mənə verdi. Bəzı (?) şəhərlər duydu [....] yer, bəzi qonşular aribi-

ri; burada talan etdim, kişiləri, qadınları götürdüm, şəhərləri yandırdım, qalala-

rı yıxdım.” (1, s. 118). Kitabənin mətni, Göyçə gölü hövzəsində yaşayan Etiuni 

qəbilə birliyinin Naxçıvanın şimalında yerləşdiyinə işarə edir ve bu konfedera-

siyanın böyük bir ərazini əhatə etdiyini təsdiq edir. Kitabənin mətni Etiuni 

konfederasiyasına daxil olan qəbilələrin xərac verməklə işğaldan qurtardığını 

da göstərir. Naxçıvanda Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid çox sayda nek-

ropolun mövcudluğu Naxçıvanın bu konfederasiyaya daxil olduğunu göstərir.  

Azərbaycanın qərbində yerləşən Uti ölkəsinin bölgələrindən biri Sakase-

na idi. Tədqiqatçılar Sakasenada skiflərin yaşadığını söyləmişlər (12, c. 244). 

Azərbaycanda öz dövlətlərini yaradan skiflər buradan Urartu və Assuriyaya 

basqınlar etmişdir (5, s. 41). 

Naxçıvanın Dəmir dövrü abidələrinin tədqiqi Naxçıvan ərazisinin Urartu 

dövlətinin tərkibinə daxil olmadığını, Etiuni tayfa birliyi və skiflərlə ittifaq ya-

radaraq Urartu dövlətinə qarşı mübarizədə müstəqilliyini qoruduğunu təsdiq 

edir. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬМАР БАХШАЛИЕВ 

ПАМЯТНИКИ НАХЧЫВАНА ЭПОХИ ЖЕЛЕЗА 

Исследование памятников эпохи железа, относящиеся к IX-VI вв. до 

н. э. позволяет осветить некоторые проблемы истории Нахчывана. В этом 

периоде вблизи Нахчывана, в Ближнем Востоке формировались могучие 

государства. Одним из таких государств было государство Урарту, кото-

рое в отношении народов Южного Кавказа проводила, оккупационная 

политика и организовало военные походы. Древние поселенцы Нахчыва-

на для борьбы против иноземных захватчиков строили устойчивые обо-

ронительные сооружения. Среди этих сооружений крепость Огланкала 

своим привлекает внимание своим мощным оборонительным укреплени-

ем. Исследование памятников эпохи железа показывает, что поселенцы 

Нахчывана ввиду наличия таких оборонительных сооружений в союзе с 
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племенами этиуни и скифов сражались, против государства Урарту и 

территория Нахчывана не входила в состав государства Урарту.  

Ключевые слова: Нахчыван, государство Урарту, этиуни, скифы, 

Юрдчинский склеп. 

 

SUMMARY 

ELMAR BAKHSHALIYEV 

IRON AGE MONUMENTS OF NAKHCHIVAN  

The research of monuments Iron Age, the IX-VI centuries BC allows 

interpretation some problems of the history Nakhchivan. In this period near 

Nakhchivan, in the Middle East were formed the mighty states. One of these 

states was the Urartian state which contrary to the people of South Caucasus 

was pursue the occupational policy and organized military campaigns. Ancient 

settlers of Nakhchivan for fight against overseas aggressors built steady 

defensive fortress. Among these fortresses Oglankala with the powerful 

defensive strengthening draws attention. The research of monuments of Iron 

Age shows that Nakhchivan’s settlers in view of existence of such defensive 

fortress in the union tribes of Etiuni and Scythians battled against to Urartian 

state and Nakhchivan’s territory was not part of Urartian state and was not 

subject to their authority.  

Keywords: Nakhchivan, Urartian state, Etiuni, Scythians, Yurdçu tomb 
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XIII-XV ƏSRLƏRDƏ NAXÇIVANDA KƏND TƏSƏRRÜFATI 
 

Məqalədə XIII-XV əsrlərdə Naxçıvanda  kənd təsərrüfatının vəziyyəti 

araşdırılmışdır. Qeyd edilmişdir ki, dövrün çətinliklərinə baxmayaraq əhali 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına mühüm əhəmiyyət vermişdir. Kənd 

təsərrüfatının inkişafı hər zaman olduğu kimi bəhs olunan dövrlərdə də 

müstəsna rola malik sahələrdən biri olaraq əhalinin maddi təlabatının 

ödənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.  

Açar sözlər: Naxçıvan, kənd təsərrüfatı əkinçilik, maldarlıq, bağçılıq və 

bostançılıq  
  

Məlumdur ki, hələ qədim və orta əsrlər dövründən Naxçıvanda əhali 

təsərrüfatın digər sahələri ilə yanaşı XIII-XV əsrlərdə də kənd təsərrüfatının 

bir çox sahələri ilə məşğul olmuşlar. Burada əkinçilik, maldarlıq, bağçılıq, bos-

tançılıq və s. əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasında xüsusi əhəmiyyət 

kəsb etmişdir. Azərbaycan xalqının təsərrüfat həyatının ənənəvi sahələrindən 

olan əkinçilik XIII-XV əsrlərdə də öz əvvəlki əhəmiyyətini saxlamışdı. Əlve-

rişli iqlim şəraiti, münbit torpaq örtüyü və nəhayət, əsrlər boyu təşəkkül tapmış 

zəngin istehsal vərdişləri Naxçıvan əhalisinin böyük əksəriyyətinin kənd təsər-

rüfatının müxtəlif sahələri ilə məşğul olunmasına imkan verirdi. Lakin çox tə-

əssüf ki, tarixin bir çox zamanlarında olduğu kimi, XIII-XV əsrlərdə də böl-

gədə cərəyan edən müharibələr bu sahənin inkişafına ciddi əngəl törətmişdir. 

Naxçıvanın təbii-coğrafi şəraiti burada yarımoturaq və oturaq həyat tərzi 

keçirən əhalinin təsərrüfat həyatında əhəmiyyətli rol oynayırdı. Bu diyarın 

sakinləri bogənin təbii ehtiyatlarından istifadə edərək təsərrüfat həyatlarına 

mühüm təsir göstərən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına üstünlük 

verirdilər. Bunun əsas səbəbi isə təbii ki, bu sahədən əldə olunan məhsullara 

insanların zəruri təlabatının ödənilməsi idi. XIII əsrin əvvəllərində Azərbaycan 

Atabəylərinin hakimiyyəti dövründə ölkədə, o cümlədən də Naxçıvanda əhali-

dən bir çox adda vergilər yığılsa da, digər sahələrdə olduğu kimi, kənd təsər-

rüfatında da ümumi vəziyyət o qədər də acınacaqlı olmamışdır. Z.Bünyadov o 

dövr Azərbaycan, həmçinin Naxçıvan bölgəsinin həyat şəraitini və dövlətin 

ölkədə apardığı siyasi, iqtisadi, mədəni prosesləri təhlil edərkən yazır ki, Azər- 
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baycan Atabəylərinin hakimiyyəti dövründə ölkənin bir çox şəhərlərində 

müxtəlif səciyyəli binaların intensiv inşası aparılmış, iqtisadiyatın inkişafına 

diqqət göstərilmişdi [1, s. 189].  

Bu isə təbii ki, ölkədə siyasi sabitliyin mövcud olması ilə bağlı idi.  O 

dövrdə Naxçıvan Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin mərkəzi şəhərlərindən biri 

idi. Buna görə Naxçıvan çox böyük bir inkişaf yolu keçmişdir. Naxçıvanda 

olan sabitlik həmin dövrdə kənd təsərrüfatının müəyyən sahələrinin inkişafına 

da şərait yaratmışdı.  

Naxçıvanın kənd təsərrüfatı məhsulları və meyvələri o dövrlərdə çox 

məşhur olduğundan bölgədəki bazarlarda rəğbət qazanmışdı. Azərbaycan 

Atabəyləri dövründə, Naxçıvanda dünyada ən gözəl və ən faydalı üzüm, 

pambıq və dənli bitkilər (buğda, arpa) və s. yetişdirilirdi [10, s. 101-102]. 

Lakin Atabəylər dövründə Naxçıvan və ona yaxın bölgələr nə qədər böyük bir 

iqtisadi inkişaf yoluna qədəm qoysa da, XIII əsrin 20-ci illərindən başlayaraq 

monqol hücumları bölgənin iqtisadi çətinliyə düşməsinə səbəb olmuş və 

demək olar ki, əhali ən çətin illərini yaşamağa başlamışdır. Çox təəssüf ki, bu 

sabitlik həm Atabəylər dövlətinin zəifləməsi, həm də monqolların 

Azərbaycana, o cümlədən də Naxçıvana hücumu nəticəsində pozulmuşdu. 

Monqolların işğal və istila etdikləri digər ərazilər kimi, Naxçıvan bölgəsində 

və bölgəyə yaxın yerlərdə də kənd təsərrüfatı talan edilmiş, əkin yerləri 

tapdalanmış, xırmanlar yandırılmışdı.  

XIII əsrin ortalarında Azərbaycanın bir çox şəhərlərini gəzmiş səyyah 

Vilhelm Rubruk Naxçıvan şəhərinin vəziyyətini təsvir edərkən yazırdı ki, 

monqollar şəhəri demək olar ki, boş səhraya çevirmişdilər. Monqol işğallarının 

ağır nəticələrinə baxmayaraq Azərbaycanın digər şəhərləri kimi, Naxçıvan 

şəhəri də XIII əsrin sonlarından başlayaraq tədricən bərpa olunmağa 

başlamışdı. Həmdullah Qəzvini (XIV-əsr) Naxçıvan tüməninin 5 şəhərinin 

olduğunu qeyd edir ki, onlardan biri də Naxçıvan şəhəri idi. Naxçıvan 

torpaqları tarixən olduğu kimi, bəhs olunan dövrdə də səltənət ailəsi, 

şahzadələr və iri feodalların əlində cəmləşmişdi. Əlverişli təbii şərait 

Naxçıvanda təsərrüfatın bütün sahələrinin inkişafına imkan yaradırdı. Buna ən 

başlıca olaraq Naxçıvanın havasının təmizliyi, suyunun bolluğu, torpağının 

münbitliyi şərait yaradırdı. O dövr mənbələri, həmçinin Naxçıvanda zəngin 

bağların, meşələrin, bol su ehtiyatının olduğunu xəbər verir [17, s.54]. 

Naxçıvan diyarı ərazisinin böyük bir hissəsi əkinçilik üçün yararlı olduğuna 

görə burada buğda, arpa, darı, çəltik, pambıq, tütün, mərcimək, noxud əkib-

becərir, bağçılıq və bostançılıqla məşğul olurdular. Kənd təsərrüfatında natural 

təsərrüfatın üstünlüyü şəraitində ticarət əlaqələrinin zəifliyi, siyasi həyatda 

hökm sürən qeyri-sabitlik hər bir kəndli ailəsini özünün ən zəruri ərzaq 

məhsulları, ilk növbədə isə taxıl məhsulları ilə təmin etmək zərurəti qarşısında 

qoyurdu. Məhz, bunun nəticəsi idi ki, taxılçılıq yalnız kənd yerlərində deyil, 

əlverişli imkanlara malik olan şəhərətrafı bölgələrdə də əhalinin təsərrüfat 

həyatının yaxşılaşdırılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi [7, s. 101-106].  

Məlumdur ki, əhalinin ərzaq təlabatını ödəmək üçün ilk növbədə 

əkinçiliyin inkişafına üstünlük verilir. Orta əsrlər dövründə də Azərbaycanın 
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digər bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvanda kənd təsərrüfatının əkinçilik 

sahəsinə daha çox diqqət göstərilmişdi. Məhz buna görə də Naxçıvan bölgəsi 

özünün yüksək əkinçilik mədəniyyəti, xüsusilə taxılçılıq – buğda yetişdirilməsi 

ilə şöhrət qazanmışdı [21, s. 38]. Əkinçilikdə ən önəmli yeri taxılçılıq tuturdu. 

Taxılçılıqla demək olar ki, əhalinin əksəriyyəti məşğul olurdu. Hətta bəzən 

maldarlar da öz şəxsi istifadələri üçün taxıl əkirdilər. Naxçıvan diyarında 

taxılçılıq təsərrüfatında dənli bitkilərdən buğda və arpa əkilməsi əsas yer 

tuturdu. Qədim dövrlərdən əkilib becərilən darı, tez yetişməsinə və 

məhsuldarlığına görə başqa dənli bitkilərdən fərqlənsə də özünün keyfiyyət 

tutumuna görə bir o qədər də əlverişli olmadığı üçün onun əkilib becərilməsi o 

qədər də sərfəli hesab edilmirdi. Lakin darıdan fərqli olaraq taxıl bitkilərindən 

hesab olunan çovdarın becərilməsinə üstünlük verilirdi [18, s. 37-43].  

Qeyd etmək lazımdır ki, orta əsrlər dövründə Azərbaycanda bölgələrdən 

asılı olaraq bir neçə əkinçilik sistemindən istifadə olunurdu. Dincəqoyma, 

növbəli, herik, terras, tala, çala əkinçilik sistemləri daha geniş yayılmışdı. 

Torpağın becərilməsi üçün qoşqu gücünə hərəkətə gətirilən müxtəlif kotan 

növlərindən istifadə olunurdu. Dağ və dağətəyi zonalarda metal hissəli ağac 

kotan tətbiq edilirdi. Bir-iki cüt öküz qoşulan bu kotanla gün ərzində hektarın 

dörddə biri qədər yeri şumlamaq olurdu. Mürəkkəb, təkmilləşdirilmiş ağır və 

ya qara kotan əsasən düzən bölgələrdə tətbiq olunurdu. Ona adətən üç-dörd cüt 

öküz qoşulurdu. Belə kotanla gün ərzində bir hektaradək yeri şumlamaq 

olurdu. Əsas biçin aləti çin və oraq olmuşdur. Onlar öz forma və quruluşlarına 

görə bir-birinə çox oxşasalar da, çin-dişli, oraq isə dişsizdir [2, s. 335]. 

Naxçıvanın düzənlik ərazilərində təbii otlaqlar olmadığından əhali süni 

biçənəklər yaratmağa çalışırdı. Şumlanmış sahələrdə xüsusilə ot-yonca 

əkirdilər. Yonca atlar üçün ən yaxşı yem sayılırdı. Qeyd edildiyi kimi, 

öküzlərdən və kəllərdən torpağın şumlanmasında və qoşqu məqsədi ilə istifadə 

edilirdi. Atlardan və qatırlardan minik kimi istifadə olunurdu 

 Naxçıvan ərazisində taxıl biçimində "mərəndi" adlı alətdən də istifadə 

edilmişdir. Onun dişsiz tiyəsi nisbətən iri olduğu üçün daha çox taxıl sahəsini 

biçmək olurdu. Biçinçi biçin zamanı, sol əlinə sümükdən, ağacdan və ya 

göndən hazırlanmış barmaqlıq geyər, qoluna dolaq-qolçaq taxar, belinə isə 

döşlük bağlardı. Əkin seyrək, alçaq və ya alaqlı olanda biçin zamanı dəryazdan 

da istifadə edilirdi. Yığılmış məhsulu xırmanlarda ən geniş yayılmış döymə 

alətləri olan vəl və carcarla döyürdülər. Taxılı döymək üçün xırmana sərilən 

dərzi qaramal və ya atlara da ayaqlatdırırdılar. Uzun müddət saxlamaq üçün 

taxılı xüsusi qazılmış torpaq quyulara, hörmə çubuq anbarlara, içərisi ovulmuş 

və ya yonulmuş quru ağacdan düzəldilmiş kodlara, peyin qarışdırılmış 

palçıqdan silindrik, habelə dairəvi formada hazırlanan kəndilərə, irihəcmli 

təsərrüfat küplərinə yığırdılar. Taxılın nisbətən qısa müddətə saxlanılması və 

bir yerdən başqa yerə daşınması üçün çuval, xurcun və dağarcıqlardan istifadə 

edilirdi [2, s. 336].  

Kənd təsərrüfatında natural təsərrüfatın üstünlüyü şəraitində ticarət 

əlaqələrinin zəifliyi, siyasi həyatda hökm sürən qeyri-sabitlik hər bir kəndli 

ailəsini özünün ən zəruri ərzaq məhsulları, ilk növbədə isə taxıl məhsulları ilə 

təmin etmək zərurəti qarşısında qoyurdu. Məhz, bunun nəticəsi idi ki, taxılçılıq 
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yalnız kənd yerlərində deyil, əlverişli imkanlara malik olan şəhərətrafı bölgə-

lərdə də əhalinin təsərrüfat həyatının yaxşılaşdırılması üçün mühüm əhəmiyyət 

kəsb edirdi [7, s. 101-106]. Bu isə onu göstərir ki, insanlar nəinki kənd yerlə-

rində, həmçinin, şəhər həyatında da təsərrüfatla və xüsusən taxılçılıqla məşğul 

olurdular. Naxçıvan diyarı dağlıq, dağətəyi və düzən torpaq relyefinə malik 

olduğundan burada taxıl bitkiləri düzən torpaqlarda süni suvarma, dağlıq 

ərazilərdə isə dəmyə üsulu ilə yetişdirilmişdi [11, s. 18]. Tədqiqatçıların 

məlumatlarından aydın olur ki, hər zaman olduğu kimi, taxılçılıq əkinçiliyin 

əsas sahələrindən biri olmuşdur. Buğda və darı əkilmiş sahələr ölkənin bir çox 

bölgələrini əhatə etmişdir.  

Monqol yürüşlərinədək olan dövrdə Azərbaycan Ön Asiyanın inkişaf 

etmiş əkinçilik ölkələrindən biri olmuşdur. Kəndlilər ölkə əhalisinin əksəriyyə-

tini təşkil etmişlər. Əkinçilik və maldarlıq kəndlilərin başlıca məşğuliyyəti ol-

muşdur. Qoyunçuluq və atçılıq maldarlığın əsas sahələrini təşkil etmişdi. Bu 

dövrdə Muğan, Şirvan, Urmiya, Kür və Araz çayları arasındakı ərazilərdə 

maldarlıq üçün əlverişli otlaqlar var idi [1, s. 49]. Naxçıvan diyarının kənd 

təsərrüfatında əkinçilikdən sonrakı yeri maldarlıq tuturdu. Maldarlıq hər zaman 

olduğu kimi XIII-XV əsrlər dövründə də iqtisadiyyatda əsas rol oynayırdı. 

Naxçıvan bölgəsinin təbi—coğrafi şəraiti əhalini maldarlıqla məşğul olmağa 

imkan verirdi. Maldarlıq əhalini həm ağartı məhsulları (süd, qatıq, pendir və 

s.), həm də sənətkarlıq üçün zəruri olan xammal (yun, dəri və s.) ilə təmin 

edirdi. Maldarlığın əsas növləri qoyunçuluq, iribyunuzlu mal-qara və atçılıq 

idi. Maldarlığın daha çox inkişaf edən və faydalı sahəsi qoyunçuluq idi. 

Bilavasitə kənd təsərrüfatının başqa sahələri ilə məşğul olanlar üçün maldarlıq 

istehlak məqsədi daşıyırdı. Maldarlıqla müntəzəm məşğul olan kəndlilər üçün 

isə əmtəə maldarlığı xüsusi əhəmiyyətə malik idi. Köçmə maldarlığı yenə də 

maldarların əsas məşğuliyyəti olaraq qalırdı. 

Lakin XIII əsrin 20-ci illərindən başlayaraq monqolların Azərbaycana 

yürüşü digər bölgələr kimi Naxçıvanın siyasi-iqtisadi həyatına mənfi təsir etdi. 

Tarixçi alimlər yazırlar ki, monqollar ilk anlardan başlayaraq becərilən 

torpaqları zəbt edib otlaqlara çevirdilər. Monqollar əhalinin mal-qarasını, 

xüsusilə atlarını güclə alıb öz ilxılarına qatdılar. İş o yerə çatdı ki, adamlar son 

heyvanlarını verib canlarını qurtarmalı oldu. Monqolların iqtisadi siyasəti əkin 

sahələrinin azalmasına və son nəticədə kəndlilərin həyat səviyyəsinin aşağı 

düşməsinə səbəb oldu, kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi kəskin şəkildə 

aşağı düşdü. Monqol köçərilərinin mütəmadi olaraq bir yerdən digərinə 

köçmələri yararlı əkin sahələrinin mal-qaranın və ilxıların ayaqları altında 

qalıb xarab olmasına səbəb olurdu. Monqollar kəndlilərin özlərini də ya məhv 

edir, ya da əsir tutub apararaq onlardan mal-qaranın otarılmasında və ov 

mərasimlərində istifadə edirdilər. Bu isə Azərbaycanda, o cümlədən də Naxçı-

vanda  kənd təsərrüfatının inkişafına ciddi maneə törədirdi. Təsərrüfatda kəndli 

əməyi əvəzinə əsirlərin - qulların əməyindən geniş istifadə olunması kənd 

təsərrüfatına və şəhər həyatına mənfi təsir göstərdi və iqtisadi tənəzzülə gətirib 

çıxardı. Monqol istilaları köhnə quldarlıq həyat tərzinin möhkəmlənməsinə 

imkan yaratdı. Azərbaycanın istehsal qüvvələrinə, ilk növbədə kənd təsər-

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
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rüfatına ağır zərbə vurdu. Bəzi hallarda təsərrüfat həyatının canlanması üçün 

müəyyən tədbirlər görülsə də, istehsal qüvvələrinin inkişafı əvvəlki səviyyəyə 

çata bilmədi [1, s. 340].  

Hələ orta əsrlər dövründən Azərbaycanda, o cümlədən də Naxçıvanda 

texniki bitki hesab olunan pambıqçılığın inkişafına xüsusi diqqət göstərilmişdi. 

Bu bölgədə  pambıq becərildiyi haqda məlumatlar vardır. Türk səyyahı 

E.Çələbi də öz əsərində bunu qeyd edərək yazır ki, Naxşivan-Nəqşi-cahan 

həqiqətən dunyanın ən gozəl şəhəridir”. O, burada 7 nov pambıq  bitir, 

(onlardan zaği, munlayi, zəfərani, ləli, xas, bəyaz və s. növlərin adlarını 

göstərmişdir) tə’rifə layiq taxıl, xususilə pərinc, buğda, dörd növ arpa 

yetişdirilir. Şəhərətrafı bostanlarda lətafətli qovun, qarpız və s. becərilirdi. [6, 

s. 31]. Pambığın müxtəlif növlərinin yetişdirilməsi bu diyarda pambıqçılığın 

inkişaf etdiyini deməyə əsas verir. Bu ərazinin təbii iqlim şəraiti və torpağı bu 

bitkinin becərilməsi üçün münbit şərait yaradırdı. Araz çayı boyunca uzanan 

qırmızı və sarı gilli torpaqlarda becərilən pambıq daha çox məhsul verirdi [25, 

s. 188].  

Naxçıvanda sadaladığımız kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə 

yanaşı texniki bitkilərin becərilməsinə də üstünlük verilmişdir. Bunlardan 

pambıq, tütün, boyaq kökü və s. bitkilər bölgə ərazisində əkilib-becərilirdi [22, 

s. 39]. Lakin Naxçıvan diyarının özündə və qonşu bölgələrdə tütün məhsuluna 

təlabatın azlığı onun əkin sahələrinin genişləndirilməsinə imkan vermirdi [13, 

s. 44]. Bu təbii-iqlim şəraiti, tütünçülüyün daha böyük zəhmət tələb etməsi və 

nisbətən az gəlir verməsi ilə əlaqədar idi.  

Naxçıvanda təbii bitkilərin də kənd təsərrüfatının inkişafında  mühüm 

yeri var idi. Buna misal olaraq boyaqotu-marenanı nümunə göstərmək olar. 

Azərbaycanda bu bitki qədim zamanlardan əla keyfiyyətli boyaq maddəsi kimi 

şöhrət tapmışdı [24, s. 117] Görkəmli şərqşünas-alim Z.Bünyadov göstərmişdi 

ki, Ərəb xilafəti zamanı Arran ixracatının xüsusi maddəsini qızıl boyaq təşkil 

edirdi [5, s. 151]. Naxçıvanın Azadciran nahiyəsi Şərqin və Avropanın bir çox 

ölkələrini boyaqotu (marena) ilə təmin edirdi [3, s. 280].  

XIV əsrin ikinci yarısı və XV əsrin əvvəllərində yaşamış orta əsrlər 

Şərqinin gorkəmli səyyahı, coğrafiyaşunası və astronomu Əbdurrəşid əl-

Bakuvi ozunun 1403-1404-cu illərdə ərəb dilində yazdığı “Abidə”lərin 

xulasəsi və qudrətli hokmdarın mo’cuzələri adlı coğrafi əsərində o dövr 

Naxcıvan haqqında yazır: “ Uzunluq dairəsi - 81°45', en dairəsi - 33°40'-dir. 

Divarları və içqalası olan Azərbaycanda gözəl şəhərdir. Şəhər düzənliyin 

ortasında yüksək yerdə bina olunub. Bu yerdən Araz çayı görünür. Bağlı - 

bostanlı, meşəli, meyvəli və çörəkli yerdir. Havası təmiz, suyu şirindir. Orada 

məşhur binalar, mədrəsələr və xanəgahlar var. Əhalisi nəqqaşlıqda və xələnc 

ağacından qab-qacaq və müxtəlif əşya düzəltməkdə mahirdir. Bütün bunlar 

müxtəlif ölkələrə aparılır” Həmçinin, elmin müxtəlif sahələrində tanınmış 

görkəmli alim Naxçıvanın kənd təsərrüfatı məhsullarının müxtəlif ölkələrə 

ixrac edilməsi haqqında da məlumat vermişdir [4, s. 99]. Türk tədqiqatçısı 

Kürkçüoğlu da o dövr iqtisadi həyatını təhlil edərkən qeyd edir ki, Naxçıvanda 

istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının bir qismi yerli əhalinin təlabatını 

ödəyir, bir qismi isə bazara çıxarılaraq şəhər əhalisinə, o cümlədən də digər 
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ölkə vətəndaşlarına satılırdı. Naxçıvandan Azərbaycanın digər şəhərlərinə  və 

Yaxın Şərq ölkələrinə duz, pambıq, quru meyvə və balıq göndərilirdi [10, s. 

105]. Naxçıvanda dənli bitkilərdən buğda, arpa, çəltik, bostan bitkilərindən 

qarpız, texniki bitkilərdən pambığın becerəldiyi haqqında məlumatlar vardır.  

Monqol işğallarına qədərki dövrdə əkinçiliyin inkişafı sıx suvarma 

şəbəkəsinə əsaslanırdı. Suvarmanın çayların, kəhrizlərin və quyuların su ehti-

yatlarına əsaslanan üç növü mövcud idi. Araz və Kür çayları arasındakı ərazidə 

çay suvarma növündən geniş surətdə istifadə edilirdi. Suyun əsas hissəsi 

əkinçiliyin ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəldilirdi. Hələ XII-XIII əsrlərdə 

Naxçıvanda bağların, bostanların və əkinlərin becərilməsində şəhərdən bir 

qədər kənarda axan Araz və Naxçıvan çayının suyundan, həmçinin kəhriz və 

axar bulaq sularından istifadə olunurdu. Bu dövrdə Azərbaycan şəhərlərində, 

yaxın Şərq ölkələrində olduğu kimi, torpağın süni suvarılması da yüksək 

dərəcədə inkişaf etmişdi [12, s. 54]. R.Məmmədov yazır ki, Naxçıvanda su 

kəmərinin olması haqqında müəyyən məlumatlara rast gəlinməsədə, şəhərin 

böyüklüyünü, abadlığını və başqa yaşayış yerində aşkar edilmiş arxeoloji 

materialları nəzərə alaraq, burada su kəmərinin olması haqqında müəyyən 

mülahizələr söyləmək olar [12, s. 55].  

Naxçıvan diyarında olan əlverişli iqlim şəraiti, münbit torpaq örtüyü, 

yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmış süni suvarma sistemi və əsrlər boyu təşəkkül 

tapmış zəngin təsərrüfat vərdişləri əhalinin böyük əksəriyyətinin kənd 

təsərrüfatınının bir çox sahələri ilə məşğul olmasına şərait yaradırdı.  Burada 

əhali suvarma suyuna təlabatın bir hissəsini çeşmələrin və suni yaradılmış 

göllərin, quyuların hesabına ödəməyə çalışırdı. Çayların olmadığı ərazilərdə 

yerləşən çeşmələr əkinçilərə suvarma suyuna olan təlabatı qismən də olsa 

ödəməyə imkan verirdi. Bəzi yerlərdə isə bütün əkin sahələri ancaq bolsulu 

çeşmələrin hesabına suvarılırdı. Lakin Monqol yürüşləri Azərbaycanda , o 

cümlədən də Naxçıvanda mövcud olmuş süni suvarma şəbəkəsini xeyli dərəcə-

də sarsıtmışdı. Şərq ölkələrinin əksəriyyətində olduğu kimi, Azərbaycanda da 

süni suvarma ölkənin kənd təsərrüfatı üçün həlledici əhəmiyyətə malik idi. Bu-

na görə də su bəndlərinin və digər suvarma qurğularının dağıdılması, bu qur-

ğuları bərpa edə biləcək canlı qüvvələrin kəskin surətdə azalması kənd təsərrü-

fatının tənəzzülünə, əkinçilik məhsulları istehsalının bir neçə dəfə azalmasına 

səbəb olmuşdu. Böyük ehtimal ki, buna görə də XIII əsrin sonlarında Azərbay-

canda əkin üçün yararlı olan torpaqlann yalnız 10 faizi becərilmişdi [3, s. 47].  

Bəhs olunan dövrdə ölkə iqtisadiyyatında əkinçiliklə yanaşı, heyvandar-

lığın inkişafı da mühüm yer tuturdu. Dünyanın bir çox ərazilərində olduğu ki-

mi Azərbaycanın əlverişli iqlim və münasib təbii-coğrafi şəraiti burada hey-

vandarlığın  inkişafı etdirilməsinə mühüm şərait yaradırdı. Heyvandarlıq kənd 

təsərrüfatının yeganə sahəsi idi ki, monqol işğalları dövründə geniş surətdə 

inkişaf etmişdi. Qoyunçuluq, atçılıq, iş heyvanlarının yetişdirilməsi heyvandar-

lığın mühüm sahələri olmuşdur. İri feodallar yüz minlərlə qoyuna, on minlərlə 

ata malik idi. Azərbaycan atları xüsusi şöhrət qazanmışdı. Marko Polo yazırdı 

ki, “burada xeyli əla at vardır, bu atlar Hindistana satılmaq üçün aparılır, onlar 

çox bahadır” [3, s. 50].  
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Tarixi əsərlərin verdiyi məlumatlardan belə nəticəyə gəlmək olur ki,  

əhalinin təlabatı ilə əlaqədar olaraq burada əsasən əkinçiliyin inkişafına diqqət 

göstərilmişdi. Lakin monqolların heyvandarlığa olan marağı burada, həmçinin 

qoyun, keçi, at və s. heyvanların saxlanılmasına marağı daha da artırmışdır. Bu 

zaman Naxçıvan ərazisində xırdabuynuzlu heyvanların bəslənilməsi təsərrüfa-

tın əsas sahəsini təşkil etmişdi. Hətta XIII əsrin 20-ci illərindən başlayaraq 

Azərbaycanda maldarlıqla məşğul olan əhalinin sayı gəlmə türk-monqol 

tayfaları hesabına kəskin şəkildə artmışdı. Köçəri maldarlığın artması ölkənin 

müxtəlif vilayətlərində əkinçiliyin inkişafına maneçilik törətmişdi. Həmin 

dövrdə maldarlıq təsərrüfatına üstünlük verildiyindən becərilən torpaqlar 

otlaqlara çevrilmişdi. Köçəri maldarlar bu ölkənin oturaq əkinçi əhalisinə qarşı 

talançı yürüşlər etmişlər [3, s. 53]. Bu isə yerli əhalinin həyat tərzinə və ilk 

növbədə kənd təsərrüfatının və əkinçiliyin inkişafına mənfi təsir göstərirdi. 

 R.Məmmədov Naxçıvan şəhərinin monqolların hakimiyyəti dövründəki 

vəziyyətindən bəhs edərkən onu şərti olaraq iki mərhələyə ayırmışdır: 1. Şəhə-

rin XIII əsrin sonlarına qədərki Elxan Qazan xanın islahatınadək vəziyyəti; 2. 

XIV əsrdəki vəziyyəti. Müəllif bu bölgünü onunla əsaslandırır ki, Azərbayca-

nın bir sıra şəhərlərindən fərqli olaraq Naxçıvan XIII əsrin sonlarından etiba-

rən yenidən yavaş-yavaş dirçəlməyə başlamışdı. Bunun əsas səbəbi isə Nax-

çıvanın əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsi, zəngin təbii sərvətləri və əsrlər 

boyu ölkənin həyatında oynadığı mühüm roldan ibarət olmuşdur [12, s. 85].   

Tarixçi alim V.Piriyev dövrün görkəmli dövlət xadimi, vəzir, təbib, 

aqronom Fəzlullah Rəşiddədinin kənd təsərrüfatına həsr etdiyi “Asar və Əhya” 

(Təsir və dirçəliş) əsərinə istinadən XIII-XIV əsrlərin kənd təsərrüfatını xarak-

terizə edir və göstərir ki, bəhs olunan dövrün çətinliklərinə baxmayaraq torpa-

ğın şumlanması, arata qoyulması, dənli bitkilərin əkini, suvarma və suvarma 

sistemi, bağ, bostan bitkilərinin becərilməsi, kübrələnməsi, budama, calaq et-

mə, xəstəliklərə və ziyanvericilərə qarşı mübarizə kimi təsərrüfat həyatı ilə 

məşğulluq bu bölgədə davam etdirilirdi. Həmçinin, Naxçıvanın iqlim şəraitinə 

uyğun olaraq, dənli bitkilərdən buğda, arpa, çəltik, bostan bitkilərindən qarpız, 

texniki bitkilərdən pambığın becərildiyi haqda məlumatlar verilir və göstərilir 

ki, əhali maldarlıq, arıçılıqla məşğul olur burada yağ, bal və digər məhsullar 

istehsal olunurdu [17, s. 51].  

Qeyd etmək lazımdır ki, bu təsərrüfat formaları, bir-birindən təsərrüfat 

sahələrindən təcrid olunmuş formalar deyildir. Bunlar kənd təsərrüfatının 

müəyyən qədər bir-birilə əlaqələndirilmiş sahələridir. Bu sahələr həmişə bir-bi-

rini tamamlamış və bir-birini şərtləndirmişdir. Bölgə ərazisində istehsal olunan 

taxılçılıq, bağ-bostan, meyvəçilik, pambıqçılıq, heyvandarlıq və s. məhsullar 

əhalinin zəruri tələbatını ödəməklə yanaşı, Azərbaycanın digər bölgələrinə və 

xarici ölkələrə də ixrac edilmişdi. 

XIII əsrin ortalarında Hülaku dövlətinin yaradılması və tədricən mərkəzi 

hakimiyyətin qüvvətlənməsi təsərrüfatda müəyyən canlanmaya səbəb olmuşdu. 

Vergi siyasəti nisbətən müəyyənləşmiş və mərkəzi idarə sistemi yaranmışdı. 

F.Rəşidəddinin yazdığı kimi, “əksər vilayətlərin rəiyyəti cəlayi-vətən olub, yad 

vilayətlərdə özləri üçün ev-eşik düzəltdilər. Şəhərlər və kəndlər boşaldı. 

Didərgin düşmüş əhalini öz sabiq yerlərinə qaytarmaq üçün onlara müxtəlif 
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işgəncələr verildi. Dövrün məlumatına görə şəhərdə qalan adamların əksəriy-

yəti evlərin qapılarını daş ilə hörmüş və ya baca açmışdılar. Onlar vergi yığan 

məmurların qorxusundan evlərinin damlarından o tərəf bu tərəfə qaçırdılar. Ki-

şiləri ələ keçirə bilmədikdə, onların qadınlarını tutub qoyun sürüsü kimi qabaq-

larına qatıb məhəllə-məhəllə vergi toplayan məmurların yanına aparırdılar. 

Onları ayaqlarından asıb döyürdülər” [16, s. 168]. 

XIV əsrin müəyyən zamanlarında kənd təsərrüfatında baş vermiş nisbi 

yüksəlişə baxmayaraq, kənd təsərrüfatı istehsalının həcmi XIII əsrin əvvəllə-

rindəki səviyyəyə çatmadı. Bir çox vilayət və bölgələrdə kənd təsərrüfatından 

əldə olunan gəlirlər təxminən 8-10 dəfə azalmışdı. Yuxarıda qeyd edildiyi ki-

mi, həmin dövrdə heyvandarlıq kənd təsərrüfatının yeganə sahəsi hesab olu-

nurdu ki, monqol işğalları dövründə bu sahə geniş surətdə inkişaf etmişdi. La-

kin heyvandarlığın inkişafı türk-monqol mənşəli köçəri tayfaların miqrasiyası 

ilə əlaqədar idi [3, s. 50].  

XIV əsrin 70-ci–XV əsrin 30-cu illərində Azərbaycanda digər sahələrdə 

olduğu kimi kənd təsərrüfatının inkişafında da çətinliklər yaranmışdı. Bu, ölkə-

nin həyatında baş vermiş ictimai-iqtisadi, hərbi və siyasi hadisələrlə sıx bağlı 

idi. Lakin XV əsrin 30-80-ci illərində ölkədə vəziyyətin qismən sabitləşməsi 

tənəzzül prosesinin dayandırılmasına səbəb olmuşdu. Cahanşahın, Uzun Həsə-

nin və Sultan Yaqubun keçirdiyi islahat kənd təsərrüfatının da yüksəlişinə 

müəyyən qədər şərait yaratmışdı [3, s. 195].  

Naxçıvan diyarınin təsərrüfat həyatında əkinçiliklə, maldarlıqa yanaşı, 

bağçılıq və bostançılıq da mühüm yer tuturdu. Bu diyarın təbii iqlim şəraiti 

bağçılıq və bostançılığın inkişafı üçün əlverişli şəraitə malik idi. Bütün dö-

vrlərdə olduğu kimi XIII-XV əsrlərdə də Naxçıvanın təsərrüfat həyatında kənd 

təsərrüfatının digər sahələri ilə yanaşı, bağçılığın inkişaf etdirilməsi əhalininin 

maddi ehtiyaclarının ödənilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Naxçıva-

nın təbii coğrafi şəraiti burada bir çox meyvə növlərinin yetişdirilməsinə 

imkan yaradırdı. Bu baxımdan da öz dadlı-ləzzətli meyvələri ilə Azərbaycanın 

digər bölgələrində və Yaxın Şərqdə şöhrət tapmışdı. Lakin bəhs olunan dövr-

lərdə də bölgədə gedən ictimai-siyasi proseslər çox zaman buna ciddi mane 

olurdu. Burada gedən hərbi-siyasi proseslər nəticəsində bağların bir qismi da-

ğılıb məhv olurdu [11,107]. Qeyd etmək lazımdır ki, Ordubad bağlarında yetiş-

dirilən meyvələrin -əriyin, şaftalının dünyada misli-bərabəri yoxdur. Abutalıbı, 

badamı, şalağı, lumu, ərik, ağ ərik, növrəste, bal yarım ərik, şaftalı, nazlı, 

güştü, hulu, səlamu, şərəlli, tərəlli, qərəlli, tüklü şaftalı, tüksüz şaftalı və s. 

Orta əsrlər dövründən Naxçıvan, Ordubad, Azad, vilayətləri mühüm bağ-

çılıq və üzümçülük bölgələri hesab olunurdu. Naxçıvanda, o cümlədən də Or-

dubad bölgəsində üzümçülüyün tarixi ən qədim dövrlərə gedib çıxır. Hələ çox 

qədimdən burada üzümdən kişmiş, mövüc, bəhməz və sair məhsullar hazırla-

yaraq qonşu ölkələrə ticarət məqsədi ilə aparıblar. Qeyd etmək olar ki, bağçı-

lıqda üzümçülük təsərrüfatın ən geniş yayılmış sahəsi idi. Üzümçülük və bağ-

çılığın yüksək dərəcədə inkişaf etməsi müxtəlif növ bağçılıq məhsulları ilə 

ticarətin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradırdı. Üzümçülük Naxçıvanın kənd 

təsərrüfatında əsas yerlərdən birini tuturdu.  
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Monqol işğalı ərəfəsində və ondan az sonra Azərbaycanı şəxsən gəzmiş 

Yaqut əl-Həməvi bu ölkənin hədsiz sərvətlərindən, saysız hesabsız meyvə 

ağaclarından danışır, "mən heç yerdə buradakı qədər bağ, bu qədər çoxlu çay 

və bulaq görməmişəm" - deyir. Mənbələrin məlumatından görünür ki, Azərba-

ycanın Təbriz, Xoy, Naxçıvan, Bərdə, Urmiya, Unar, Uşnu, Beyləqan və başqa 

yerlərində xeyli iri bağçılıq təsərrüfatları var idi. Buranın biri digərindən fərqli 

olan təbii şəraitində üzüm, alma, armud, ərik, şaftalı, gilas, gavalı, heyva, 

fındıq, qoz, əncir, portağal, limon, zeytun, badam, şabalıd, zoğal, alça, tut və s. 

yetişdirilirdi. Məzə kimi başqa ölkələrə aparılan Naxçıvan üzümü, "mausil" 

növlü Təbriz, Səlmas və Xoy ərikləri bütün şərqdə özlərinin əla dad keyfiyyət-

lərinə görə məşhur idi. "Əcaib əd-dünya" əsərində olan məlumata görə, dünya-

nın heç bir yerində Naxçıvan üzümü qədər dadlı üzüm yox idi [2, s. 335]. Bəhs 

olunan dövrdə Azad bölgəsində hazırlanmış şərablar geniş şöhrət qazanmışdı. 

Üzümçülüyün inkişafı burada şərabçılığın da inkişafı üçün şərait yaratmışdır. 

Naxçıvan meşələrində, xüsusilə bu tümənə daxil olan Qafan meşələrində zo-

ğal, ərğavan çiçəyi bitirdi. Naxçıvandan Sürməliyə kimi geniş ərazidə “qırmız” 

adlı boyaq bitkisinin bitdiyi haqda məlumatlar vardır. Ordubad ərazisi 

bağçılığın, pambıqçılığın, dənli bitkilərin və üzümçülüyün məskəni hesab 

olunurdu [17, s. 51].  

Bağlarda müxtəlif növ meyvələr - alma, armud, üzüm, ərik, şaftalı, hey-

va, tut, albalı, gilənar, badam, limon və s. becərilirdi. Təbii-coğrafi şəraitindən 

asılı olaraq münbit əkin sahələrində müxtəlif növ bostan-tərəvəz məhsulları 

yetişdirilir, böyük meyvə bağlarından xeyli, gözəl meyvələr əldə olunurdu. Bu 

dövrdə Naxçıvan bölgəsində meyvəçiliyin ən geniş yayıldığı bölgə Ordubad və 

onun kəndləri olmuşdur. Təbriz bazarlarında Ordubad meyvələri xüsusi şöhrət 

qazanmışdı. R.Məmmədov apardığı tədqiqatlara əsaslanaraq yazır ki, Naxçı-

vanda becərilən müxtəlif çeşiddə meyvələr yüksək keyfiyyətə malik idi. Təsa-

düfi deyildir ki, o dövrdə Naxçıvanda becərilən gözəl üzümə dünyanın heç bir 

yerində təsadüf etmək mümkün deyildir. Şəhərdə çoxlu üzümlüklərin və üzüm 

növlərinin olmasını sonralar Naxçıvanda olmuş bir sıra səyyahlar da qeyd 

etmişlər [12, s. 54].  

XIII əsrdən Naxçıvan diyarının Ordubad bölgəsində “Əbutalibi” və 

“Badamı” əriyi yetişdirilirdi ki, bu ərik növü, nəinki Azərbaycanda, həmçinin 

bölgəyə yaxın digər dövlətlərdə də öz dadı ilə tanınmışdı. Orta əsrlər dövründə 

yaşamış bir sira müəlliflərin, o cümlədən də səyyahların Ordubad bağları və 

orada yetişdirilən meyvələr və üzüm növləri haqqında maraqlı məlumatları 

vardır. Burada yetişdirilən “Əlidərəsi” və “Kəsəyi” adlı üzüm növünün çox 

məhsuldar və dadlı üzüm olduğu haqda məlumat verir və qeyd edir ki, bu cür 

növlərə, nəinki Naxçıvan, hətta Azərbaycanın digər yerlərində belə rast gəlmək 

mükün deyil [13, s. 97].  

Hələ XIII əsrdən tanınan “Badamı” əriyinin də vətəni məhz Ordubad 

olmuşdur. Badami adı ilə tanınan ərik daha çox Əndəmic və Aza kəndlərindəki 

meyvə bağlarında yetişdirimişdir. Həmçinin bu ərik növü Naxçıvanın digər 

bölgələrinə də yayılaraq Şərur rayonunun Xanlıqlar, Dərvişlər, Babək rayonu-

nun Vayxır, Sirab, Kültəpə kəndlərində də yetişdirilməkdədir. Həmdullah Qəz-

vini yazır ki, Ordubad bağlar arasında qərq olmuş mahal şəhəridir. Burada əla 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

230 

növ üzüm, dənli bitkilər və pambıq becərilir. Şəhərin suyu Qaban (Qafan) 

dağlarından gəlir, artıq qalan su Araz çayına tökülür [ 20, s. 25; 17, 54].  

Məlumdur ki, monqolların hakimiyyəti dövründən başlayaraq monqol 

feodalları Azərbaycanın zəngin torpaqlarının müəyyən hissəsini öz aralarında 

bölmüşdülər. Azərbaycan feodal dövlətlərində monqol hökmdarlığı dövründə 

formalaşmış torpaq mülkiyyəti növləri (divani, xassə, mülk, vəqf) mövcud idi. 

Hülakülər dövründə torpaqlar əsasən dörd kateqoriyadan ibarət idi: “Divan” 

(dövlətə məxsus olan torpaqlar), “İncu”, “Xass” və yaxud “Xass incu” (Xana 

və onun ailəsinə məxsus olan torpaqlar), “Mülk” (yerli feodallara aid torpaq-

lar), “Vəqf” (dini idarələrə, məscidlərə, mədrəsələrə aid torpaqlar). Naxçıvan 

ərazisi bu kateqoriyadan “mülk” torpaqları sırasında hesab olunurdu. Belə ki, 

Qazan xanın vəziri Fəzlullah Rəşidəddinin Azərbaycanda olan 8000-10000 

hektar torpaq mülkündən təxminən 1000 hektarı Naxçıvanda idi [14, s. 88].  

Məlumdur ki, orta əsrlərin hər dövründə dövlətin apardığı vergi siyasəti-

nə əsasən əhalidən gəlir vergisi alınırdı. Tarixi mənbələr göstərir ki, əhalidən 

müxtəlif adlarda vergilər toplanırdı. Bu vergilərin yığılmasında da müəyyən 

çəki vahidlərindən istifadə olunuduğu şübhə doğurmur Təbii ki, bu vergi və 

mükəlləfiyyətlər də əhalinin həm kənd təsərrüfatının inkişafına olan marağını 

azaldır, həm də müflisləşməsinə daha çox təsir göstərirdi. Ə.Əlizadə orta 

əsrlərə aid məlumatlara əsaslanaraq qeyd edir ki, tağar monqol xanları zama-

nında ikili məna kəsb edirdi: ərzaq məhsulu və Təbriz çəkisilə 100 mana bəra-

bər olan ölçü vahidi. Müəllif sözlərinə onu da əlavə edir ki, Katmerə görə, 

tağar monqollarda indi də mövcuddur və 80 funta bərabər olan düyü kisəsi 

deməkdir. Nadir hallarda bu sözün önünə sar (baş) kəlməsi əlavə olunur ki, bu 

isə (sar tağar) məlum olduğu kimi monqolların hakimiyyəti zamanı vergi 

olaraq bütün əhalidən alınırdı [19, s. 230].  

XIV əsrdə də Elxanilər dövlətində əhalidən bir sıra vergi və mükəlləfiy-

yətlər toplanılırdı. Vergilərin miqdarında və yığılmasında özbaşınalıq hökm 

sürürdü. Həmin dövrdə Naxçıvanda əhali bir sıra digər vergilər, o cümlədən 

qopçur, xərac, tamğa, nüzl, bigar, cizyə, əvariz, təğar, ülufə, mərsumu və s. 

adda vergilər ödəmişlər. XIV əsrin 40-cı illərində Hülakülər tərəfindən Naxçı-

van nahiyəsində yığılan vergilərin ümumi məbləği ildə 113 min dinar olmuşd-

ur [14, s. 89]. Monqollar əvvəlki vergiləri saxlamaqla yanaşı, yeni vergilər 

(qopçur, tamğa, kalan) təyin etmişdilər. Hələ 1254-cü ildə Azərbaycanda 10 

yaşından 60 yaşınadək bütün kişi cinsindən olanlar siyahıya alınmışdı. Vergi 

və mükəlləfiyyətlərin sayı 40-dan artıq idi. XIII əsrin sonunda Keyxatu xan 

xəzinənin boşalmasının qarşısını almaq üçün çao adlanan kağız pulları 

dövriyyəyə buraxsa da, islahat özünü doğrultmadı. Hülakü dövlətini iqtisadi və 

siyasi böhrandan xilas etmək üçün Qazan xan bir sıra islahatlar keçirdi. Bu 

islahatlar əhalinin istismarını nizama salmaq, dövlət xəzinəsinə gəlirlərin 

davamlı axınını təmin etmək, bu sahədə monqol əyanlarının özbaşınalığına son 

qoymaq və sıravi monqollara torpaq sahələri verməklə onların yaşayışı üçün  

şərait yaratmaq məqsədi güdürdü. Qazan xanın islahatlarının təşkilində və hə-

yata keçirilməsində vəzir, tarixçi alim, həkim Fəzlüllah Rəşidəddinin rolu bö-

yük olmuşdur. Tədqiqatçıların fikrincə bu islahatlar sayəsində hakimiyyət ida-
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rəçilik mexanizmlərinin səmərəliliyini yaxşılaşdıraraq ölkədə iqtisadi tərəqqi-

ni, stabil inkişafı təmin etmiş oldu. İslahatların nəticələri özünü çox gözlətmə-

di, ölkədə arzu olunan dinclik və siyasi stabillik yarandı. Ticarət və kənd təsər-

rüfatının inkişafı üçün əlverişli şərait yaradan ədalətli vergilər tətbiq olundu. 

1297-1304-cü illər ərzində həyata keçirilən islahatlar digər şəhərlərlə bərabər, 

Naxçıvan üçün də əhəmiyyətli olmuşdu [3, s. 64]. Qazan xanın islahatından 

sonra dövlət torpaq fondu hesabına mülk və vəqf torpaqlarının artması prosesi 

sürətləndi. XIV əsrin birinci yarısında iri feodalların əlində geniş torpaq 

sahələrinin cəmləşməsi prosesi gücləndi. Boş qalmış sahələrin istifadəsi və 

abadlaşdırılması bu işdə az rol oynamadı. Lakin bu proses əsasən xırda torpaq 

mülkiyyətçilərinin iflası hesabına gedirdi [3, s. 49]. 

Monqol işğalları dövründə azad kəndlilərin torpağa təhkim edilməsi pro-

sesi gücləndi. Qazan xanın 1303-cü ildə verdiyi fərmana əsasən torpaq mülkiy-

yətçiləri yaşayış yerindən qaçmış kəndliləri 30 il ərzində geri qaytara bi-

lərdilər. Torpaq sahiblərinə başqa sahibkarın mülkündən qaçmış kəndlini qəbul 

etmək qadağan olunmuşu. Bu kəndlilərin torpaq sahibinə deyil, torpağa təhkim 

olunması haqqında ilk hüquqi sənəd idi. Monqol işğalı dövründə kənd icmaları 

da dövlətdən asılı vəziyyətə salınmışdı [3, s. 49]. Məhəmməd ibn Hinduşah 

Naxçıvani öz əsərində Qazan xan islahatını təbliğ edir, ölkəni iqtisadi 

tənəzzüldən qurtarmaq üçün yollar axtarır və təkliflər irəli sürürdü [15, s. 12].  

XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycan, o cümlədəm də Naxçıvan bölgəsinin əha-

lisi vergi və mükəlləfiyyətlərin dəhşətli ağırlığı altında əziyyət çəkmişdlər. 

Vergilərin yığılması prosesində mövcud olan özbaşınalıqlar bu zülmü daha dö-

zülməz edirdi. Həyat şəraitinin ağırlaşması zəhmətkeşlərin kütləvi şəkildə ya-

şayış yerlərini tərk etməsinə səbəb olurdu. Dözülməz zülm nəticəsində Naxçı-

vanda mövcud olan evlərin 5/6 hissəsi boşalmışdı Baş verən müxtəlif yoluxucu 

xəstəliklər, məhsulsuzluq əhalinin həyat şəraitini xeyli ağırlaşdırmışdı [19, s. 

110].  

Qazan xanın vergi islahatı ilə vergilərin növləri, toplama üsulları və vaxtı 

dəqiqləşdirilmişdi. Həmin dövrdən qanunsuz vergilərin yığılması qadağan 

olunmuş, vergi toplanmasının iltizama (icarəyə) verilməsi üzərinə nəzarət 

qoyulmuşdu. XIV əsrin 30- cu illərində ölkənin iqtisadi vəziyyəti yenidən 

pisləşməyə başladı. Mənbələrin verdiyi məlumata görə Çobani feodalları 

ölkədə mümkün qədər daha çox dağıntı törədir, əhalinin əmlakını müsadirə 

edir və talayırdılar. Camaat əmlakını, evlərini, kəndlərini tərk edib qaçırdılar. 

Onların əkinini, var-yoxunu vəhşi və zalım qaniçənlər yeyirdilər. Yerli oturaq 

təsərrüfatı aradan götürməyə cəhd göstərən Çobanilər öz ağalıqları dövründə 

rəiyyəti amansız istismar edirdilər [17, s. 93].  

Çobani feodallarının ağalığına son qoyulması və Azərbaycanda Cəlairi-

lər dövlətinin yaranması təsərrüfatda müəyyən canlanmaya səbəb olmuşdu. Bu 

isə ən başlıca olaraq Cəlairi Şeyx Uveysin həyata keçirdiyi islahatların nəticəsi 

idi. Şeyx Üveysin dövründə ölkədə abadlıq işləri aparılmış, suvarma kanalları 

çəkilmiş, kənd təsərrüfatının və heyvandarlığın inkişafına diqqət artırılmışdı. 

Lakin Şeyx Üveysin islahatları iqtisadiyyatda müəyyən canlanma yaratsa da, 

XIV əsrin son onilliklərində Əmir Teymur və Toxtamışın Azərbaycana aram-

sız yürüşləri təsərrüfatın bütün sahələrinə mənfi təsir göstərdi [1, s. 346].  
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XIV əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsi Qaraqoyunlula-

rın Sədlu əmirləri tərəfindən idarə olunmuşdu. Onların dövlətin idarə edilmə-

sindəki nüfuzlarını nəzərə alsaq, güman etmək olar ki, Naxçıvan tüməni də 

onların nəzarəti altında olmuşdu. Çünki XV əsrin 20-ci illərində divan 

torpaqları kimi Naxçıvanın Qara Yusifin oğlanları tərəfindən idarə olunduğu 

məlum olur. Bu dövrdə Naxçıvana xüsusi diqqət yetirilməsinin mühüm 

səbəblərindən biri də Qaraqoyunluların əsas xəzinələrindən birinin məhz 

Naxçıvan yaxınlığındakı Əlincə qalasında saxlanması idi. Qaraqoyunluların 

hakimiyyəti dövründə Qazi İmadəddin Əlincə qalasına yiyələndikdən sonra 

ətraf yerlərdə yaşayan türk və tərəkəmə tayfalarını qalaya yığmış, əhalidən 

toplanan ülufə və mərsumu (vergi) özü müəyyənləşdirmişdi [14, s. 252].  

Naxçıvanın əlverişli coğrafi mövqeyi, zəngin təbii sərvətləri və əsrlər 

boyu ölkənin həyatında oynadığı mühüm rol onun yenidən dirçəlməsi üçün 

xüsusi zəmin yaratmışdı. Uzun Həsənin islahatları şəhərlərin yüksəlişini təmin 

edən rəsmi tədbir idi. Ağqoyunluların hakimiyyətə gəlməsi ilə ölkənin iqtisadi 

vəziyyətində müəyyən dirçəliş baş verdi. Ağqoyunlu Uzun Həsən bütün Azər-

baycan torpaqlarını birləşdirən güclü dövlətin yaranması siyasətini həyata ke-

çirirdi. O, ölkə iqtisadiyyatının yüksəlməsi üçün əhalinin vəziyyətini yaxşılaş-

dırmaq, kənd təsərrüfatı sahələrini inkişaf etdirmək üçün səy göstərirdi. Uzun 

Həsən hakimiyyəti dövründə ölkədə yığılan vergilərin həcmini dəqiqləşdirmiş, 

əhali arasındakı mübahisə və şikayətlərə aid “Qanunnamə” tərtib etdirmişdi. 

Günahkarları sərt şəkildə cəzalandırmağı tələb edən Sultan “Qanunnamə”ni 

icra edilmək üçün dövlətin bütün vilayətlərinə, o cümlədən Naxçıvana da 

göndərmişdi [9, s. 108].  

Bəhs olunan dövrdə də kəndlilər və sənətkarlar 40-dan çox vergi və 

mükəlləfiyyət icra edirdilər. Malcəhət adlanan məhsul vergisi rəiyyəti var-

yoxdan çıxarırdı. Malcəhət Uzun Həsənin “Qanunnaməsinə” əsasən məhsulun 

1/5 hissəsini təşkil edirdi. Kəndlilər sudan istifadə müqabilində bəhrə adlı 

vergi ödəyirdi. Mənbələrin verdiyi məlumata görə, bu dövrdə Naxçıvan əhalisi 

müxtəlif mükəlləfiyyətlər daşıyır və 30-dan artıq vergi ödəyirdi. Bunların 

arasında malucəhət, üşr, cizyə, koarçur, xanesümar, ələfə, səd-yek, səd-dü, 

rüsuli ümmal, novruzi, peşkəş, savari, şikar, dövlət və feodalların mənafeyinə 

əmək mükəlləfiyyətləri var idi [12, s. 120]. Malucəhat vergisi Naxçıvanda 

əsasən bəhrə adlanırdı. Bu verginin miqdarı məhsulun onda birdən üçdə bir 

hissəsinə qədər olurdu. Malucəhət (bəhrə) bir qayda olaraq, məhsulla - buğda, 

arpa, çəltik, pambıq, ipək və s. ilə ödənilirdi [23, s. 266].  

Vəqf torpaq və mülkləri dini müəssisələrin-məscid, mədrəsə və xanəgah-

ların ixtiyarına verilir, əldə edilən gəlirin bir hissəsi onlara sərf olunurdu. Bu 

torpaqlardan hökumət üçün vergi yığılmır, vəqf əmlakı toxunulmaz sayılırdı. 

Azərbaycanda iqta torpaq mülkiyyəti daha çox XIII-XIV, soyurqal isə XIV 

əsrin ikinci yarısından, Cəlairilərin hakimiyyəti dövründən tədricən meydana 

gəlmiş və XV əsrdən daha genişlənmişdir. Özündən əvvəlki iqta institunun 

inkişafı nəticəsində yaranan soyurqal institutu Azərbaycanda olan feodal 

mülkiyyətinin əsas növlərindən biri idi və xidmət müqabilində verilən torpaq 

mülkiyyəti formasıdır. Soyurqal Ağqoyunluların hakimiyyəti dövründə daha 
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çox yayılmışdı. Mənbələr yazır ki, hələ bu günə qədər Ağqoyunlu hökmdarı 

Rüstəm Mirzə qədər soyurqal paylayan ikinci bir hökmdar olmamışdır. 

Soyurqal sahibləri hökmən padşahın hərbi və ya mülki xidmətində olmalı, 

onun mənafeyindən ötrü çalışmalıydı. Soyurqal sahibləri iqta sahiblərinə nis-

bətən öz torpaqlarında tam müstəqil idilər və dövlət məmurlarının həmin 

torpaqlardan vergi yığmalarına nəinki yol verilir, hətta məmurların o torpaqla-

ra yaxın düşmələri belə qadağan edilirdi [15, s. 255].  

İ.Petruşevski göstərir ki, soyurqal dövlət tərəfindən divan torpaqları 

hesabına paylanılırdı. Onun verilməsi üçün əyanların, tayfa və əyalət əmirlə-

rinin dövlət qarşısında hərbi-inzibati qulluq daşıması gərək idi. Hərbi və mülki 

xidmət müqabilində paylanmış bu mülklər feodalların irsi istifadəsində olurdu. 

Ancaq soyurqal torpaqları hərbi-inzibati qulluq əyanlarına yeni üstünlüklər və 

imtiyazlar verirdi: bu əyanlar soyurqal torpaqları üzərində inzibati və 

məhkəmə hakimiyyəti səlahiyyəti alır, dövlət xəzinəsinə vergi verməkdən azad 

olunurdular. Vergi toxunulmazlığı hüququ soyurqal sahibinin zənginləşmə 

vasitəsi idi [ 23, s. 145-153].  

Əlavə olaraq onu da qeyd etmək lazımdır ki, XIV əsrdən məlum olan 

bayramlıq vergisi novruz və qurbanlıq zamanı kəndlilərdən feodalların xeyrinə 

toplanırdı. Dövlət məmurları tərəfindən orta əsrlərdə “novruzi” adlı vergi nö-

vünün toplanması da məlumdur. Bu da Novruz bayramı zamanı toplandığından 

məhz belə adlanırdı [8, s. 25]. Vergilərin ağırlığı hər zaman olduğu kimi XIII-

XV əsrlərdə də əhalinin üzərinə düşürdü. Onlar hər zaman olduğu kimi vergi 

verməli və mükəlləfiyyətlər daşımalı idilər. Bunların ən ağırı malcəhat-bəhrə, 

baxraçe, ixracat, xariciyat, şiltaqat, avarizat, alafe, ulufe, günəlgə, biyar, 

peşkəş, çıraqlıq, tərh, çuvallıq və s. idi. Çox vaxt bu adlar altında məhsulun 

yarıdan çoxu rəiyyətin əlindən alınırdı. Bu isə təbii ki, əhalinin vəziyyətini 

daha acınacaqlı hala salırdı.  

XV əsrdə Azərbaycanın, o cümlədən də Naxçıvanın  kənd təsərrüfatının 

müxtəlif sahələri qeyri-bərabər səviyyədə inkişaf etmişdi. Əsrin əvvəllərində 

viranedici müharibələr və feodal çəkişmələrinin davam etməsi kənd təsərrüfa-

tının inkişafına əngəl törədirdi. Teymuri hakimlərinin yerli əhali hesabına hər-

bi hissələri təchiz etmək sahəsindəki soyğunçu tədbirləri, Cəlairilərlə Qaraqo-

yunlular arasında baş verən hərbi toqquşmalar geniş əhali kütlələrini müflisləş-

dirmişdi. 

Beləliklə, nəticə olaraq qeyd etmək olar ki,  lakin dövrün çətinliklərinə 

baxmayaraq əhali kənd təsərrüfatının inkişafına xüsusi əhəmiyyət vermişdir. 

Burada əkinçilik, maldarlıq, bağçılıq, bostançılıq və əhalinin zəruri təlabatını 

ödəmək üçün digər kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

САРА ГАДЖИЕВА, НИЛЮФАР АГАЕВА 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НАХЧЫВАНА В XIII-XV вв. 

В статье рассматривается аграрная ситуация в Нахчыване в XIII-XV 

вв. Было отмечено, что, несмотря на трудности эпохи, население придает 

большое значение производству сельскохозяйственной продукции. Разви-

тие сельского хозяйства всегда было важным средством  в удовлетворе-

нии материальных потребностей населения, как и всегда. 

Ключевые слова: Нахчыван, сельское хозяйство, земледелие, 

животноводство, садоводство и огородничество. 

 

SUMMARY 

SARA HAJIYEVA, NILUFAR AGHAYEVA 

THE AGRICULTURE IN NAKHCHIVAN  AT   XIII-XV CENTURIES 

The article examines the agricultural situation in Nakhchivan during the 

XIII-XV centuries. It was noted that, despite the difficulties of the era, the 

population attached great importance to the production of agricultural 

products. The development of agriculture has always been an important role in 

paying the material needs of the population  as it always was. 

Key words: Nakhchivan,  agriculture, farming ,cattle breeding, garde-

ning and horticulture 
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ETNOPEDAQOGİKA İLƏ BAĞLI ELMİ ANLAYIŞLARIN 

TƏHLİLİNƏ DAİR 

 

Məqalədə mədəniyyətlərin qovuşması, iqtisadi maraqların toqquşması, 

milli mənafelərin qorunmasında çətinliklər yaranması, etnik xüsusiyyətlərin 

getdikcə daha çox aradan qalxması ilə səciyyələnən müasir dövrdə etnope-

daqoji problemlərin araşdırılmasının zəruriliyi əsaslandırılır. Bu məqsədlə 

etnopedaqogikanın mahiyyətinin və pedaqoji elmlər sistemində yerinin müəy-

yən edilməsinə diqqət yetirilir. 

Məqalədə, həmçinin etnopedaqogikanın əsas anlayışlarını müəyyənləş-

dirməyə cəhd edilir. Bir çox digər humanitar elmlərin də araşdırma obyekti 

olan, “etnos”, “etnik bilik”, “etnik mədəniyyət” kimi anlayışların dəqiqləşdi-

rilməsi məqsədilə münasibət bildirilir. 

Məqalədə “etnopedaqoji biliklər”, “etnopedaqoji mədəniyyət” anlayış-

ları aydınlaşdırılır, xalq pedaqogikası və etnopedaqogikanın qarşılıqlı əlaqəsi 

müəyyənləşdirilir. 

Açar sözlər: etnos, etnopedaqoji mədəniyyət, etnopedaqoji biliklər, xalq 

pedaqogikası, etnopedaqogika. 
 

Bəşəri inkişafın obyektiv təzahürlərindən biri kimi meydana gələn qlo-

ballaşma müasir həyatın bütün sahələrini əhatə etməkdədir. Müasir cəmiy-

yətlərin sosial yaşamına dərindən nüfuz edən qloballaşma mədəni inkişafın sə-

viyyəsindən asılı olaraq ölkələrin, xalqların həyatında müsbət və mənfi dəyiş-

mələrə səbəb ola bilir. Mədəniyyətlərin qovuşması, iqtisadi maraqların toqquş-

ması, milli mənafelərin qorunmasında çətinlik yaranması, etnik xüsusiyyətlərin 

getdikcə daha çox aradan qalxması müasir həyatın xarakterik xüsusiyyətləri 

kimi qəbul edilməlidir. Bu amillərin getdikcə dərinləşməsi isə xalqların orijinal 

mədəniyyətlərinin dağılması, etnosların məhv olması təhlükəsi yaradır. 

Göstərilən cəhətlərlə yanaşı, qloballaşma bütün xalqların, hətta öz həyati 

mövcudluğunu itirməkdə olan etnik mədəniyyətlərin belə “silkələnməsinə”, 

oyanışına, dirçəlişinə səbəb oldu. T.Q.Stefanenko bu hadisəni “müasir dövrün  
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etnik paradoksu” adlandıraraq yazır “ayrı-ayrı fərdlərdə və bütöv xalqlarda öz 

soykökünə maraq keçmiş adət və ənənələrin bərpasından, peşəkar mədəniy-

yətin folklorlaşdırılmasından, “əsrarəngiz xalq ruhu”nu axtarmaqdan öz milli 

dövlətçiliyini yaratmaq və ya bərpa etməyədək ən müxtəlif formalarda təzahür 

edir”. (4.) 

Milli zəmində münaqişələr, ölkələrarası məhəlli müharibələr nəticəsində 

maddi sərvətlərlə yanaşı mənəvi sərvətlərin də bir hissəsinin qismən itirilməsi 

onu göstərir ki, xalq bütövlükdə öz milli dəyərlərinə lazımi səviyyədə sahib 

çıxmamış, uzun əsrlər boyu yaradılmış zəngin milli-mənəvi dəyərlərdən istifa-

dəni həyati mövcudluğunun ən vacib şərti saymamışdır. 

Müstəqil dövlət quruculuğu yolunda aparılan möhtəşəm islahatların qar-

şıya qoyduğu vəzifələrin təhlili aydın şəkildə göstərir ki, milli mənəvi dəyərlə-

rə bu cür münasibət ənənəvi milli mədəniyyətin, xalq pedaqogikasının, müasir 

gəncliyin tərbiyəsində onlardan istifadə imkanlarının təhsil işçiləri, tərbiyəçilər 

və ümumilikdə cəmiyyət tərəfindən lazımınca dəyərləndirilməməsi ilə izah 

edilə bilər. 

Milli heysiyyətini saxlamağa çalışan hər bir xalq etnik mədəniyyətini 

qorumaq, yaşatmaq, müasir dövrə uyğunlaşdıraraq daha da inkişaf etdirmək 

barədə fikriləşməyə, həlli yollarını tapmağa çalışmalıdır. Bu məsələdə millətin 

etnik şüurunun ictimailəşməsinin, etnopedaqoji mədəniyyətə yiyələnməsinin 

çox böyük rolu vardır. 

Etnik şüurun ictimailəşməsi, etnik mədəniyyətin formalaşması problem-

ləri müxtəlif ictimai elmlərlə yanaşı və fikrimizcə, daha ağır xüsusi çəkidə, 

etnopedaqogika tərəfindən araşdırılmalıdır. 

Nə üçün bu problemlərin həllində etnopedaqoji araşdırmaların xüsusi rol 

oynadığını iddia edirik? Çünki, bütün digər aid elmlər etnosu, etnik birliyi, 

etnik mədəniyyəti və s. elmi-nəzəri baxımdan araşdıraraq bir həqiqət kimi 

təqdim edir. Etnopedaqogika isə bu göstərilənlərin insanların, xüsusilə gənc 

nəslin şəxsiyyətinin formalaşmasında əhəmiyyətini, rolunu və müasir dövrdə 

tətbiqi yollarını da müəyyən edir. 

Hər bir etnosun özünəməxsus etnik keyfiyyətləri orijinal xüsusiyyətlərə 

malik xalq və millət formalaşmasının da əsasını təşkil edir. Bu xüsusiyyətlərin 

araşdırılması ilə məşğul olan elmlərdə də millilik əsas amildir. Bu baxımdan 

etnik xüsusiyyətlərin tədqiqi problemləri ilə məşğul olan etnopedaqogika da 

milli elmdir; məsələn, Azərbaycan etnopedaqogikası, çuvaş etnoedaqogikası, 

qazax etnopedaqogikası və s. 

“Etnopedaqogika” (əsasən və daha çox) pedaqogikadan yarandığından 

pedaqogika elminin öyrəndiyi fakt və hadisələri, amma özünəməxsus, spesifik 

aspektdə tədqiq edir. “Etnopedaqogika” məfhumunun ikinci hissəsinin – “pe-

daqogika”nın pedaqoji prosesi öyrənən elm olduğu məlumdur. Deməli, 

etnopedaqogikanın özünəməxsusluğu, fərqli xüsusiyyətlərə malik olması bu 

məfhumun “etno” hissəsi ilə bağlıdır”. (1, 23) 

Beləliklə, aydınlaşdırılmalı olan ilk anlayış “etnos”dur. Bəri başdan de-

yək ki, çox mürəkkəb bir fenomen olan etnosun nə olduğunun bu günə qədər 

tam elmi izahını vermək mümkün olmamışdır. Tədqiqat obyekti insan cəmiy-
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yəti olan bütün elmlər etnos problemini araşdırmağa çalışır və bu zaman hər 

bir elm öz predmetinə xas olan cəhətlərə üstünlük verir. 

Bu yazıda bizim əsas məqsədimiz etnos, onun xüsusiyyətləri, etnik 

mədəniyyət haqda aparılmış tədqiqatları ümumuləşdirərək araşdırılan problem 

baxımından dəyərləndirməkdir. 

Etnos və etnik birlik anlayışlarına nəzəri baxımdan yanaşılmış ilk tədqi-

qatlar kimi Avstriya sosioloqu E.Fransisin “Etnos və demos” adlı məqalələr 

məcmuəsini və Cenevrəli professor Aldo Daminin “Etnik birliyin müəyyən 

edilməsi” əsərini göstərmək olar. Rusiyada etnos konsepsiyasının müəllifləri 

N.M.Mogilyanski (1871-1933) və S.M.Şirokoqorov (1887-1939) hesab 

edilirlər Şirokoqorova görə, “etnos – bir dildə danışan, özlərinin vahid kökə 

malik olduqlarını qəbul edən, digər insan qruplarından fərqli adət, həyati 

təməllər, mühafizə edilib həyata keçirilən ənənələr kompleksinə malik insan 

qrupudur” (17). 

Etnos haqda maraqlı bir fikir L.N.Qumilyova məxsusdur. O, etnosa 

sosial deyil, təbii - coğrafi hadisə kimi baxır. “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” (5, 285). 

Etnos və etnik birliklər haqda rus filosofu Y.İ.Semyonovun maraqlı 

fikirləri vardır. O, etnosun əlamətlərindən bəhs edərək göstərir ki, uzun müddət 

etnosun əsas əlamətləri kimi dil birliyi, ərazi birliyi, iqtisadi həyat birliyi və 

mədəniyyət birliyində təzahür edən psixoloji təməl götürülmüşdür. 

Etnosun əsas əlamətinin dil olduğu bir mənada özünü doğrultsa da 

(məsələn, rus etnik birliyinin üzvləri rusca danışan yeganə etnosdur. Eləcə də 

türk, fin, yapon və s. etnoslar), digər tərəfdən bu əlamət ingilislər, ispanlar, 

almanlar, fransızlara tətbiq edildikdə özünü doğrultmur. Bu dillərin hər birində 

danışan çoxsaylı etnoslar mövcuddur; məsələn, ispan dilində təkcə ispanlar 

yox, tamamilə fərqli etnoslar olan meksikalılar, kubalılar, argentinalılar da 

danışırlar. 

Doğrudan da, dil o vaxt etnos üçün mühüm əlamətə çevrilir ki, o mədəni 

birliyin yaranması və inkişafında mühüm rol oynasın. 

Müəllif yuxarıda göstərilən digər əlamətlərin də etnos üçün əsas olmadı-

ğını inandırıcı dəlillərlə sübut edərək belə bir qənaətə gəlir ki, “etnos və ya 

etnik birlik ümumi mədəniyyətə malik, əsasən, eyni dildə danışan, öz 

kimliklərini tanıyan, həm öz birliklərini (hər şeydən əvvəl yaranma 

mənşələrinə görə birliklərini), həm də özlərinin digər bu cür insan qruplarından 

fərqliliklərini dərk edən insanların toplusudur”. (18) 

Azərbaycanda “etnos” problemi daha çox etnosiyasi proseslər müstəvi-

sində öyrənilmişdir. Ölkəmizdə yaşayan müxtəlif etnosların problemlərinin 

tədqiqi, əsasən, XX əsrin 50-ci illərindən başlasa da, bu sahədə ciddi araşdır-

malar müstəqillik əldə edildikdən sonra daha elmi xarakter daşıyır. Tədqiqatçı 

alimlərdən R.Mehdiyev, Ə.Daşdəmirov, V.Abdullayev, Ə.Tağıyev, M.Şükü-

rov, H.Orucov, V.Həbiboğlu, İ.Cəfərzadə, V.Arzumanlı, S.Xəlilov, İ.Ağayev 

və başqaları milli siyasət, milli münasibətlər və etnosiyasi proseslərin inkişafı 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 1 
  

 

 

 

 

239 

ilə bağlı tədqiqatlarında “etnos” məfhumunun izahına da müəyyən dərəcədə 

diqqət yetirmişlər.  

Məsələn, İ.Ağayevin fikrincə, “etnos dedikdə, ərazicə yayılmaqlarından 

asılı olmayaraq eyni etnik mənsubiyyətli insanların birliyi nəzərdə tutulur”. (2, 

18). 

Nizami Cəfərov isə xalqı “super etnos” adlandırır: “Azərbaycanlılar bir 

xalq (super etnos!) olaraq dünyanın sosial-siyasi baxımdan kifayət qədər 

“narahat” bir coğrafiyasında, min ildən artıq davam edən mürəkkəb etnik 

proseslərin nəticəsində formalaşmışdır” (3, 5). 

Etnos – sosial qruplaşmanın təbii-tarixi inkişaf nəticəsində insanların ira-

dəsindən asılı olmayaraq meydana çıxmış xüsusi növüdür. Etnosun xarakterik 

cəhəti onun davamlılığıdır; etnos çox uzun əsrlər boyu öz mövcudluğunu qo-

ruyub saxlaya bilən insan qrupudur. Hər bir etnosu digərlərindən fərqləndirən 

daxili vəhdəti və xüsusi cəhətləri olur. Etnosdaxili vəhdətin möhkəmliyi 

insanların etnik özünüdərkinin xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bu xüsusiyyətlər 

etnos üzvlərinin həyat tərzinin müxtəlif sahələrində özünü büruzə verir. 

Etnosun üç inkişaf mərhələsindən bəhs olunur: subetnos (ilkin etnos da 

adlandırılır və etnosun hər bir üzvü ayrıca götürülmüş bir subetnosun üzvü 

olur), sonrakı etnos (subetnos ikinci plana keçir, dialektlərdən biri əsas 

götürülərək vahid ədəbi dil yaranır), ən son etnos (elitar, şəhər mədəniyyəti 

yaranır, milli mədəniyyət formalaşır). Bu mərhələdə bütün insanlar subetnosa 

və etnik qruplara daxil olmadan birbaşa etnos üzvü olurlar. 

Etnosun mühüm xüsusiyyətlərindən biri onun üzvləri arasında ünsiyyətin 

əsas vasitəsi olan dildir. Etnosun mövcudluğunun digər bir əlaməti mədəniyyət 

birliyidir. Buraya ilk növbədə, yaşayış yerləri, təsərrüfat növləri və avadanlıq-

ları, geyim, qida növləri kimi kütləvi xarakterli maddi mədəniyyəti və adət-

ənənələr, xalq sənət növləri, din və s. kimi mənəvi mədəniyyəti aid etmək olar. 

Etnos üzvlərinin mədəni birliyi onların psixoloji xüsusiyyətləri ilə sıx əlaqədar 

olur. 

Etnos – bioloji bağlılıqla müşayət olunan sosial hadisədir. Fikrimizcə, et-

nosun əsas əlamətlərinə dil və mədəni birliyi, etnik mənşəyi dərketmə və etnik 

şüur birliyini aid etmək olar. 

Beləliklə bizim qənaətimizə görə, dil, mədəniyyət, adət-ənənə, psixoloji 

uklad baxımından ümumi xüsusiyyətlərə, etnik mənşəyini dərketmə və etnik 

şüur ümumiliyinə malik insanların tarixən formalaşmış sabit birlikləri etnos 

adlandırıla bilər. 

Etnosla bağlı anlayışlardan biri də “etnik birlik” anlayışıdır. Mövcud 

konsepsiyaların təhlili göstərir ki, etnik birliklər anlayışına dil və mədəni 

birliyin daxil edilməsini əksər araşdırmaçılar qəbul edirlər. Bu anlayışın əhatə 

etdiyi digər əlamətlər ətrafında isə fikir ayrılıqları mövcuddur. Belə əlamətlərə 

iqtisadi həyat birliyi və ərazi birliyi daxildir. İqtisadi birlik təkcə etnosun deyil, 

bütün insan birliklərinin mövcudluğu üçün zəruri şərtdir. İqtisadi birlik və 

eləcə də ərazi birliyi etnik birliyin inkişafının yüksək səviyyəsi olan millətdən 

daha çox dövlətə aid olub, etnik yox, siyasi sərhədlərlə müəyyən edilir.  

Bu fikri etnosun quruluşu haqda Y.İ.Semyonovun (qeyd edək ki, Semyo-

novun qənaətinə görə etnos və etnik birlik anlayışları eynidir) dedikləri də təs-
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diq edir. O yazır: “Etnos müxtəlif struktura malik ola bilər. O, (1) etnosun 

müəyyən ərazidə kompakt şəkildə yaşayan əsas hissəsindən ibarət olan etnik 

nüvədən, (2) bu və ya digər səbəbdən etnosun əsas hissəsindən ayrı düşən 

nümayəndələrindən ibarət kompakt qruplar – etnik əyalətlərdən və nəhayət, (3) 

digər etnoslara məxsus ərazilərdə yaşayan etnosun ayrı-ayrı nümayəndələrini 

əhatə edən etnik diasporadan ibarətdir” (Bax.: 16). 

Etnik birliyin müəyyənləşməsi haqda ilk ciddi tədqiqatlardan biri məşhur 

etnoqraf S.A.Tokaryevin 1964-cü ildə yazılmış “Etnik birliklər problemi” 

əsəridir. Təxminən, həmin dövrdə V.İ.Kozlovun “Xalqların sayının dinamika-

sı” əsəri də meydana çıxdı. S.A.Tokaryevə görə, “Etnik birlik – insanların elə 

birliyidir ki, o, soykökü, dil, ərazi, dövlət mənsubiyyəti, iqtisadi əlaqələr, mə-

dəniyyət və din birliyi kimi sosial əlaqələrdən biri və ya bir neçəsinə əsaslan-

mış olsun” (6, 12) 

N.N.Çeboksarovun fikrincə, “etnik birlik dedikdə təkcə xalqlar və etnos-

lar deyil, həm də bu xalqların hissələrini təşkil edən kiçik qruplar, ümumi 

mədəni və dil xüsusiyyətlərinə malik olan qohum xalqlar başa düşülməlidir” 

(3, 92). 

Akademik Y.V.Bromley etnik vahidlər kimi müəyyən etnosa xas olan 

xüsusiyyətləri özündə daha çox, daha aşkar əks etdirən və ictimai inkişafın 

müstəqil vahidləri kimi çıxış edən insan qruplarını götürür və bu qrupları üç 

yerə bölür: 

1. Elementar etnik vahidlər – bunlar əsas etnik vahidlərin hüdudları daxilində 

mövcud olan ən kiçik etnik hissələrdir. 

2. Subetnik hissələr - əsas etnik vahidlərin tərkib hissələri olub, etnik xüsusiy-

yətlərin daha az intensivliklə təzahür etdiyi birliklərdir. Belə birliklər etno-

qrafik qruplar hesab olunurlar. 

3. Makroetnik birliklər – bir neçə əsas etnik vahidi əhatə edən bilriklərdir. Bu 

birliklər də etnik xüsusiyyətlərin intensivliyinə görə onu təşkil edən etnik 

vahidlərdən daha az fəaldır (8, 33). 

Etnopedaqogikaya dair tədqiqatlarda “etnopedaoji materiallar” və “etno-

pedaqoji biliklər” anlayışlarına da aydınlıq gətirilməyə cəhd edilmişdir. Profes-

sor İ.Əliyevin fikrincə, “etnopedaqogikanın mərkəzi anlayışı “xalq pedaqogi-

kasıdır”… Xalq pedaqogikası özündə üç mühüm etnopedaqoji anlayışı birləş-

dirir: “xalqın pedaqoji mədəniyyəti”; “xalq tərbiyəsinin əsas amilləri” və “et-

nopedaqoji materiallar”… “Etnopedaqoji materiallar” anlayışı altında dərin pe-

daqoji məzmunu və dəyəri olan, sosial həyatın ayrı – ayrı sahələri ilə əlaqədar 

xalq tərəfindən yaradılmış mədəniyyət nümunələri başa düşülür” (1, 50-51). 

Z.A.Xusainovun fikrincə, etnopedaqoji biliklər nağıllarda, əfsanələrdə, 

nəğmələrdə, tapmacalarda, atalar sözlərində, məsəllərdə, laylalarda, minacat-

larda və s. əks olunan, uşaqların təhsil və tərbiyəsində istifadə olunan biliklər-

dir (19). 

Karakanda Dövlət Universitetinin professoru Ş.A.Muxtarova etnopeda-

qoji biliklər haqda danışarkən yazır: “Biz etnopedaqoji biliklər dedikdə etno-

sun şəxsiyyətin milli özünüdərkinin, peşəkar – pedaqoji təhsildə isə həm də gə-

ləcək müəllimlərin etnopedaqoji səlahiyyətliliyinin (kompetentliyinin) forma-
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laşmasına istiqamətlənmiş pedaqoji ənənələrinin xüsusiyyətləri haqqında in-

teqrasiya olunmuş bilikləri başa düşürük. Etnopedaqoji biliklər özündə həm re-

gionun təbii-iqlim xüsusiyyətlərini, həm də milli-mədəni və tarixi orijinallığını 

əks etdirir, onların məzmunu böyüyən nəslin vətəndaşlıq, vətənpərvərlik, milli 

özünüdərkinə istiqamətlənmiş olur”. (10, 146) 

Etnopedaqoji biliklərdən bəhs edərkən K.J.Kojaxmetova belə hesab edir 

ki, etnopedaqoji biliklər üç funksiyanı həyata keçirir: 

- onlar reallıq haqda və dünyanın ümumi etnik vəziyyəti barədə təsəv-

vürlər yaradılmasına xidmət edir; 

- bu biliklər insanın praktik və mənəvi fəaliyyətinin istiqamətini müəy-

yənləşdirməyə xidmət edir; 

- etnopedaqoji biliklər qohumluq münasibətlərinin mürəkkəb sistemini, 

etnososial rolların və bu rolun etnosun subyektləri arasındakı münasi-

bətləri nizamlamasının mahiyyətini, həmçinin mənsub olduğu nəsli dərk 

etməyə, tanımağa kömək edir. (9) 

Deyə bilərik ki, etnopedaqoji bilik haqda ən geniş izah Q.V.Nezdem-

kovskaya tərəfindən verilmişdir. O, yazır: “Bizim fikrimizcə, etnosların etno-

pedaqoji biliklərinin məzmununa dünyanın ümumi etnik vəziyyəti və reallıq-

ları haqda; ənənəvi etnik mədəniyyətlərin müxtəlifliyi, spesifikliyi və onların 

qarşılıqlı təsiri; etnos subyektləri arasında əlaqələrin nizamlanması mexanizmi; 

insanın əxlaqi davranışının tənzimləyicisi olan ənənələr, adətlər, ayinlər, xalq 

etiketi, ictimai rəy haqda; ideallar və mənəvi-əxlaqi dəyərlər haqda; genetika 

haqda; dil haqda; ən ali dəyər olan insan haqda; din haqda; insanın əsas həyati 

fəaliyyəti olan əmək haqda; bəşəriyyətin evi olan torpaq haqda; insanın 

təbiətin bir hissəsi olması haqda; əcdadların kultu və nəsillərin varisliyi haqda; 

əvəzsiz dəyər kimi ailə haqda; qohumluq əlaqələri sistemi haqda; etnososial 

mühit və etnososial rolların mahiyyəti haqda; ailədə və cəmiyyətdə davranış 

normaları və qaydaları haqda; insanın özünə, ailə üzvlərinə, başqa adamlara 

münasibət haqda və s. kimi anlayışlar daxildir” (11, 87). 

Göründüyü kimi, tədqiqatçılar etnopedaqoji biliklər anlayışına etnomə-

dəni anlayışların bir hissəsi kimi, regionun təbii-iqlim xüsusiyyətlərini, milli-

mədəni və tarixi orijinallığı da əhatə edən pedaqoji ənənələrin xüsusiyyətlərini 

əks etdirən biliklər kimi baxır. Q.Nezdemkovskaya isə etnosların (və deməli 

bütövlükdə bəşəriyyətin) təbii, tarixi, mədəni və sosial həyatı ilə bağlı bilikləri 

etnopedaqoji biliklər adlandırır. 

Məsələyə “etnopedaqogika” anlayışının birinci tərkib hissəsi baxımından 

yanaşdıqda bu fikirə haqq qazandırmaq olar. Yəni etnosla bağlı müxtəlif istiqa-

mətli biliklərin olduğu qəbul ediləndir. Amma bu bilikləri öz predmetlərinə 

uyğun olaraq müxtəlif elmlər formalaşdırır. Q. Nezdemkovskayanın verdiyi 

tərifdə, fikrimizcə, “etnopedaqogika” sözünün “pedaqogika” hissəsinə daha 

çox ağırlıq düşməli idi. 

Bu baxımdan bizim fikrimizcə, “etnopedaqoji biliklər” anlayışının təqdi-

mində K.J.Kojaxmetovanın fikirləri əsas götürülməlidir: “... – bu, etnik tərbiyə 

haqqında xüsusi bir şəkildə dəyişdirilmiş, transformasiya edilmiş bilikdir – bu, 

elə bir bilikdir ki, onun mahiyyəti konkret etnosun pedaqoji mədəniyyətində 

idraki və tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır”. (12, 66-69) 
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Etnopedaqogika ilə bağlı ətraflı izahına ehtiyac duyulan anlayışlardan 

biri də “etnopedaqoji mədəniyyət”dir. Bu anlayışın ciddi təhlilindən ötrü 

ümumiyyətlə pedaqoji mədəniyyətin nə olduğu başa düşülməlidir. 

XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq pedaqoji mədəniyyət, 

gələcək müəllimlərin pedaqoji mədəniyyətinin formalaşması, valideynlərin 

pedaqoji mədəniyyəti, müasir dövrdə pedaqoji mədəniyyətin xüsusiyyətləri və 

s. bu kimi problemlərin tədqiqinə çoxsaylı araşdırmalar həsr edilmişdir. 

Azərbaycan elmi pedaqoji mühitində də bu sahədə tədqiqatlara rast gəlmək 

mümkündür. 

Pedaqoji mədəniyyətin məzmunu və mahiyyəti qısa şəkildə bu cür 

təqdim edilə bilər: 

“Pedaqoji mədəniyyət – mahiyyətcə müəllim, pedaqoq əməyinin 

tələblərinə cavab verən və onun ən yüksək səviyyədə səmərəliliyini təmin edən 

şəxsi keyfiyyətlərin və peşə hazırlığının yüksək inkişaf səviyyəsidir” (13, 147) 

Tədqiqatçılar pedaqoji mədəniyyətin əsasən dörd inkişaf səviyyəsi 

barədə danışırlar: peşəkarlığa qədərki, peşəkarlığın başlanğıc səviyyəsi; peşə-

karlığın  orta səviyyəsi; ali peşəkarlıq səviyyəsi. 

Fikrimizcə, ali peşəkarlıq səviyyəsində pedaqoji mədəniyyətə yiyələnə 

bilməyin ilk və çox mühüm şərti “anadangəlmə” pedaqoji keyfiyyətlərə malik 

olmaqdır. Yəni ümumi pedaqoji mədəniyyətə bütün struktur vahidlərinə çalış-

maqla, təhsil almaqla, öyrənməklə yiyələnmək olar, amma əgər adamda fitrə-

tən öyrətməyə, tərbiyə etməyə həvəs, pedaqoji mərifətin rüşeyimləri yoxdursa, 

o, pedaqoji mədəniyyətə ali peşəkarlıq səviyyəsində yiyələnə bilməz. Öz 

şagirdlərini yüksək mənəviyyata malik şəxsiyyətlər kimi yetişdirə bilmək üçün 

isə pedaqoji mədəniyyətin məhz bu səviyyəsi olmalıdır. 

Pedaqoji mədəniyyətin məzmununa aşağıdakıları daxil etmək olar: 

- müəllim – tərbiyəçinin pedaqoji meyl və maraqları; 

- pedaqoji qabiliyyətlər (bunlar da iki növ olur: sosial-pedaqoji 

qabiliyyətlər və xüsusi pedaqoji qabiliyyətlər); 

- xüsusi pedaqoji hazırlıq; 

- pedaqoji ustalıq (pedaqoji texnika, pedaqoji takt, kreativlik, metodik 

səviyyə və s.) 

- şəxsi pedaqoji əmək mədəniyyəti 

“Etnopedaqoji mədəniyyət” anlayışını daha ətraflı təqdim etmək üçün 

həm də “etnik mədəniyyət”in nə olduğuna diqqət yetirilməlidir. 

Etnik mədəniyyət hər hansı etnosun, etnik birlik və etnik qrupun milli 

psixologiyası, adət-ənənələri, etnik mənsubiyyətini dərketməsi və dil birliyinin 

əsasında formalaşan dəyərlər sistemidir. 

Bu iki anlayışın üzvi əlaqəsindən yaranan “etnopedaqoji mədəniyyət”i, 

təxminən, bu cür başa düşmək lazımdır: 

Etnopedaqoji mədəniyyət – hər hansı etnosun milli psixologiyası, adət-

ənənələri, etnik müəyyənliyi və dil birliyinə müvafiq olaraq pedaqoji əməyin 

tələblərinə cavab verən və onun yüksək səviyyədə səmərəliliyini təmin edən 

şəxsi keyfiyyətlərin və peşə hazırlığının inkişaf səviyyəsinin göstəricisidir. 
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Bir neçə kəlmə də “etnopedaqogika” və “xalq pedaqogikası” anlayışları 

barədə. 

Xalq pedaqogikası, onun predmeti, vasitələri, üsulları, xüsusiyyətləri 

elmi-pedaqoji ədəbiyyatda çox geniş bəhs edilmişdir. Biz bu yazıda xalq pe-

daqogikası və etnopedaqogikanın ümumi və xüsusi cəhətlərindən və qarşılıqlı 

əlaqəsindən qısaca bəhs etməyə çalışacağıq. 

Xalq pedaqogikası, xalq kütlələri tərəfindən gündəlik həyat şəraitinin 

təsiri altında təlim-tərbiyə sahəsində əldə edilən, empirik biliklərin, 

məlumatların, bacarıq və vərdişlərin, qaydaların, adət-ənənələrin məcmusudur. 

Xalq pedaqogikasında  dəqiq müəyyən edilmiş qanunlar, sistemləşdirilmiş 

biliklər, sabit və dəqiq elmi terminlər yoxdur. Bu sahədə hər bir xalqın 

özünəməxsus psixologiyası yaşayış tərzi, təfəkkür xüsusiyyətləri dominantlıq 

təşkil edir. 

Xalq pedaqogikası elmi dəlillər və sübutlara deyil, tərbiyəvi hərəkətlərin 

məntiqinə, tərbiyə olunanların psixologiyasına təsirin real nəticələrinə, tərbiyə 

sahəsində minilliklərin sınağından keçərək təsdiq olunmuş hazır fikirlərə 

əsaslanır. “Xalq pedaqogikasının gücü nüfuzlu şəxslərin adında, sanballı 

nəticələrdədir. 

Xalq pedaqogikasının (etnopedaqogikanın) “qızıl qaydası” bu cürdür: 

“tarixi yaddaşsız - ənənələr yoxdur, ənənələrsiz – mədəniyyət yoxdur, mədə-

niyyətsiz – tərbiyə yoxdur, tərbiyəsiz – mənəviyyat yoxdur, mənəviyyatsız – 

şəxsiyyət yoxdur, tarixi şəxsiyyətlərsiz – xalq yoxdur”. (G.N.Volkov) 

Etnopedaqogika xalq pedaqogikasının ümumiləşdirilməsi, sistemləşdiril-

məsi, onun qanunları və prinsiplərinin, xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi ba-

rədə nəzəri müddəalar sistemidir. “Xalq pedaqogikası xalq tərbiyəsi təcrübəsi-

nin, ideya və vasitələrinin təsviri ilə məşğul olduğu halda, etnopedaqogika – 

nəzəri fikir sahəsidir, elm sahəsidir” (İ.T.Oqorodnikov). 

“Etnopedaqogika” anlayışını ilk dəfə elmə gətirən G.N.Volkova görə 

“Etnopedaqogika – gənc nəslin tərbiyəsi üzrə xalq kütlələrinin təcrübəsi 

haqqında, onların pedaqoji görüşləri haqqında elmdir; məişət pedaqogikası, 

ailə, nəsil, qəbilə, xalq və millət pedaqogikası haqda elmdir” (14, 5). 

Beləliklə, xalq pedaqogikası etnopedaqogika üçün araşdırma materialları 

verir, etnopedaqogikanın predmetidir. Etnopedaqogika xalq pedaqogikasını 

izah edir, ondan müasir pedaqoji prosesdə istifadə yollarını göstərir. 

Bu baxımdan etnopedaqogikanın predmeti elmi pedaqogikanın predmeti-

nə nisbətən daha genişdir. Çünki o, təkcə məqsədəyönəldilmiş mütəşəkkil 

təsirləri deyil, həm də “kortəbii baş verən mürəkkəb etnoənənəvi təsirləri” 

əhatə edir. 

Etnopedaqogikanın bir elmi anlayış kimi nəyi ifadə etməsi məsələsi də 

hələlik öz dəqiq həllini tapmamaışdır. Etnopedaqogikanı pedaqogikanın bir 

sahəsi, müxtəlif elmlərin (etnoqrafiya, tarix, pedaqogika, folklor, psixologiya 

və s.) qovşağında yaranan biliklər sahəsi, pedaqogika tarixinin bir sahəsi, 

müstəqil elm sahəsi kimi qəbul edirlər. Hətta bəzən eyni müəllif bu anlayış 

altında iki anlamın ifadə edildiyini yazır. Məsələn, son dövrlərdə etnopedaqo-

gika sahəsində sanballı tədqiqatın nəticəsi kimi çox sayda əsərlər yazan 

Q.V.Nezdemkovskaya 2011-ci ildə nəşr etdirdiyi “Становление этнопедаго-
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гики России” (Rusiya etnopedaqogikasının təşəkkülü) adlı əsərində etnopeda-

qogikanın həm elm olduğunu iddia edir: həmin əsərin birirnci bölməsinin bi-

rinci mövzusunun 1.1 maddəsini belə də adlandırır: etnopedaqogika bir elm 

kimi (15). Həm də onun hələ tam elm kimi formalaşmadığını, elmi-pedaqoji 

biliklərin aralı sahəsi olduğunu yazır: “Etnopedaqogika təşəkkül mərhələsində 

olan, elmi-pedaqoji biliklərin nisbətən cavan elmlərarası sahəsidir” (15, 186). 

Eyni məqalənin digər səhifəsində yenidən yazır: “Etnopedaqogika müstəqil 

elm kimi XX əsrin 70-ci illərində meydana gəlmişdir”. (15, 187) 

G.N.Volkova görə etnopedaqogikanın əsas qaydalarından biri belədir: 

xalq pedaqogikası da xalq tərbiyəsi kimi millidir. İnsan qəlbində milli hiss 

bütün digərlərindən daha dərin köklərə malikdir. Hər bir xalq yalnız onun 

özünə məxsus olan tərbiyə sisteminə malikdir. Bu sistemdən kənarda nə milli 

məktəb mövcuddur, nə də milli ailə. 

Bu qaydanın sonuna fikrimizcə, böyük uğurla “nə də əsas obyektləri 

milli məktəb və milli ailə olan milli pedaqogika”. 

Yəni bu qayda həm də ona dəlalət edir ki, etnopedaqogikanın milliliyinin 

şəksiz qəbul edilməsi ümumiyyətlə pedaqogikanın milli olması fikrini 

dəqiqləşdirir.  

Son dövrlər Azərbaycan pedaqoji mühitində hadisə kimi qiymətləndiri-

lən professor Fərrux Rüstəmovun yazdığı “Azərbaycan pedaqogikaşünaslığı” 

adlı fundamental əsəri elmimizə çox dəyərli töhfə oldu. 

Əsərin adı aid olduğu elmin milliliyini isbat edir. Fikrimizcə, həmin 

əsərin bir dəyəri də Azərbaycan pedaqogika elmini tam bir sistem halında başa 

düşməyə xidmət etməsindədir. 

Mənim qənaətimə görə Azərbaycan pedaqogikaşünaslığı müstəqil araş-

dırma predmetinə, üsullarına və qanunlarına malik olan üç elmin vəhdətindən 

ibarətdir: ümumi pedaqogika, pedaqogika tarixi və etnopedaqogika. Yəni 

etnopedaqogika – müstəqil elm kimi pedaqogikaşünaslığın tərkib hissələrindən 

biridir. 

Son dövrlərə qədər etnopedaqoji tədqiqatlar hər hansı ayrıca götürülmüş 

bir xalqın tərbiyə sahəsində təcrübəsinin ümumiləşdirilməsindən ibarət olub, 

təsviri xarakter daşıyırdı. Ayrı-ayrı xalqların pedaqoji irsinin öyrənilməsində 

müqayisəli araşdırmalar aparılmadığından bu tədqiqatlar demək olar ki, eyni 

nəzəriyyə və metodologiyaya əsaslanırdı. 

Müasir dövrdə Q.N.Volkovun  dediyi kimi, etnopedaqogikanın bir sıra 

istiqamətləri inkişaf edir: tarixi (T.N.Petrova), regional (Ş.M-X. Arsaliyev, 

A.L.Buqayeva), analitik (Q.N.Volkov), məktəbəqədər (N.S.Aleksandrova), 

oyun etnopedaqogikası (V.M.Qriqoryev), aforistik etnopedaqogika (Z.B.Çalla-

qova), ailə etnopedaqogikası (E.İ.Sokolnikova), etnopedaqoji antropologiya 

(L.K.Raxlevskaya), etnopedaqoji təhsil (M.Q.Xaritonov), etnososial pedaqogi-

ka (A.A.Qriqoryeva – Şadina, D.Y.İvanov), müqayisəli etnopedaqogika 

(B.A.Jetpisbayeva, K.J.Kojaxmetova, V.A.İvanov, L.İ.Fyodorova), subetnik 

pedaqogika (A.M.Leonov). 

Bütün bunlar etnopedaqoji problemlərin hərtərəfli araşdırılmasının 

müasir pedaqogika elminin inkişafına, tərbiyənin xəlqi, milli əsaslar üzərində 
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qurulmasına müsbət təsir göstərəcəyini danılmaz edir. Fikrimizcə, Azərbaycan 

pedaqoji elmi sahəsində də etnopedaqoji problemlərin ciddi araşdırılmasına 

ehtiyac çoxdur. 
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По утверждению авторов современный мир характеризируется пос-

тепенным ослаблением этнических особенностей, столкновением эконо-

мических интересов, появлением трудностей в защите национальных ин-

тересов. С этой целью уделяется внимание на определение сути и места 

этнопедагогики в системе педагогических наук. 

В статье анализируются и основные понятия этнопедагогики. Авто-

ры уточняют понятия «этническая  культура», «этническое знание», «эт-

нос», которые являются и объектом исследования некоторих других 

гуманитарных наук. 

В статье выясняются понятия «этнопедагогические знания», «этно-

педагогическая культура», определяются взаимотношения народной пе-

дагогики и этнопедагогики. 

Ключевые слова: этнос, этнопедагогическая культура, этнопедаго-

гические знания, народная педагогика, этнопедагогика. 

 

SUMMARY 

ISMAIL ALIYEV, AYTAN MAMMADOVA 

 ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC CONCEPTS RELATED TO 

ETHNOPEDAGOGY 

The article is based on the need to investigate ethnopedagogic problems 

in modern times, characterized by the contradiction  of cultures, the collapse of 

economic disputes, the difficulties in protecting national interests, and  

increasingly elimination of ethnic features. For this purpose, attention is paid 

to the essence of ethnopedagogy and its  location in the system of the 

pedagogical sciences. 

The article also tries to define the basic concepts of ethnopedagogy. 

Many other humanitarian scientists also express their attitude towards the 

notion of "ethnos", "ethnic knowledge" and "ethnic culture", which are objects  

of the investigation. 

The article defines the concepts of "ethnopedagogical knowledge", 

"ethnopedagogical culture", the mutual relation of the people's pedagogy and 

ethnopedagogy. 

Key words: ethnos, ethnopedagogic culture, ethnopedagogic knowledge, 

folk pedagogy, ethnopedagogy. 
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PEDAQOJİ FİKİR TARİXİNDƏ ƏXLAQİ DƏYƏRLƏR BARƏDƏ 

İSLAMİ GÖRÜŞLƏRİN YERİ 
 

Məqalədə əxlaq tərbiyəsi məsələləri və əxlaqa verilən yüksək dəyərlər 

özünün hərtərəfli şərhini tapmaqla yanaşı, pedaqoji fikir tarixində əxlaqi 

dəyərlər barədə islami görüşlərin yeri, islamın müqəddəs kitabı “Qurani-

Kərim”in, Həzrət Məhəmməd (əleyhis-salam)ın ibrətamiz kəlamlarının, Həzrət 

Əli (əleyhis-salam)ın və digər görkəmli alim və mütəfəkkirlərin tərbiyə ilə 

bağlı söylədikləri fikirlərin  tədqiq və təhlilinə də geniş yer verilmişdir.  

Qeyd olunmuşdur ki, “Qurani-Kərim” həm də pedaqoji fikir tarixində ən 

dəyərli mənbədir. Bu günə qədər alimlər, ilahiyyatçılar, filosoflar və pedaqoq-

lar onu müxtəlif aspektlərdə tədqiq etsələr də, hələ də tam tədqiq olunmamış-

dır. 

Açar sözlər: Əxlaq, islam, tarix, tərbiyə, pedaqogika 
  

Əxlaq cəmiyyətdə davranış qaydalarını nizamlayan mövcud normalar 

toplusudur. İnsan cəmiyyəti zaman keçdikcə inkişaf edir və eyni zamanda əx-

laq normaları da dəyişir. Həmçinin “Əxlaq, insanlar arasındakı münasibətləri 

xeyir, şər, yaxşılıq, pislik, xoşbəxtlik, bədbəxtlik, ədalət, ədalətsizlik, dostluq, 

düşmənçilik, dünya istəkləri, axirət istəkləri, arzu edilən, arzu edilməyən və sa-

ir bu kimi bir sıra kateqoriyalardan istifadə etməklə tənzimləyir, qaydaya salır” 

(8, 24). Ümumbəşəri mahiyyət daşıyan sadə davranış normaların, cəmiyyətin 

min illər boyu inkişafı prosesində hər cür bəşəri birgəyaşayış dəyərlərini əhatə 

edir. Bəşəriyyət tarixində, keçmiş dövrlərdə və hal-hazırda yetişməkdə olan 

gənc nəslin tərbiyəsinə, xüsusilə də əxlaqi cəhətdən formalaşmasına həmişə 

böyük əhəmiyyət verilmişdir. Bu barədə böyük mütəfəkkirlər tərəfindən çoxlu 

monoqrafiya və araşdırmaları vardır. Onlara istinad etmək isə zəruridir.  

Dinimizin müqəddəs kitabı “Qurani-Kərim”də əxlaq tərbiyəsi məsələləri 

və əxlaqa verilən yüksək dəyərlər özünün hərtərəfli şərhini tapmışdır. “Qurani-

Kərim”də əxlaq dinin əsas təməl daşı, insanlığı, dünyanı öz üzərində saxlayan 

dirəklərdən biri hesab edilmişdir. İslamda tərbiyənin məqsədi sadəcə uşaqlara 

gözəl əxlaq və faydalı biliklər verməkdən ibarət deyil. “Qurani-Kərim” əxlaqi 

davranışların və onun insanın formalaşmasında, kamilləşməsində və şəxsiyyət 

kimi inkişafında göstərdiyi təsiri bizə göstərən ən dəyərli xəzinədir. Bəşəriy-

yətdə ən yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik olan şəxslər danılmazdır.  

“Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən!” (1, Qələm – 4) deyə 

sevimli peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd (əleyhis-salam)a xitabən buyurul-

muşdur. 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 17.02.2019, qəbul edilib: 22.03.2019 
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 “Qurani-Kərim”in bütün ayələri tərbiyəvi və əxlaqi əhəmiyyət daşıyır. 

İslam tərbiyəsi ümumbəşəri əxlaqın tərbiyə edilməsini nəzərdə tutur. O ancaq 

dini hisslərin, dini şüurun və dini əxlaqın aşılanmasını deyil, eyni zamanda 

vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik hisslərinin formalaşdırılması, dini və dünyə-

vi elmlərin öyrədilməyə dair İlahi göstərişlərin məcmusudur. “Qurani-Kə-

rim”də bizə aşılanan gözəl əxlaqi prinsiplər də var. İnsanlar xoşbəxt olmaq 

üçün bu prinsiplərə əməl etməlidirlər. “Qurani-Kərim” ata-anaya gözəl qayğı 

göstərmək, qohum-əqrəbaya, yoxsul və kimsəsizlərə kömək etmək, israfçılıq-

dan uzaq olmağa, yetimin malına göz dikməməyə çağırır. “Qurani-Kərim”də 

qeyd edilir ki, insan heç kimə zərər verməməli, sevgi, hörmət, bərabərlik, qar-

daşlıq, doğru-dürüst, ədalətli olmaq, yardımsevər, qaynayıb-qarışma kimi işləri 

layiqincə yerinə yetirməli, çalışqan və səxavətli olmalıdır. Söylənən bu gözəl 

əxlaqi keyfiyyətlər insanları dünya və axirət səadətinə qovuşdurur. Allahın 

qoyduğu ölçülərdən kənara çıxmamaq, həmişə yaxşılıq etmək, sözünün üstün-

də durmaq, namuslu və həyalı olmaq da “Qurani-Kərim”in ən çox dəyər verdi-

yi əxlaqi keyfiyyətlərdir. Allah insanların din, dil və irqi ayrı-seçkiliyi olmadan 

bir-biriləri ilə ədalətli davranmalarının tərəfdarıdır. Əxlaqı gözəl olanın daxili 

aləmi də zəngin olur. Prof. F.Rüstəmov “Pedaqogika tarixi” kitabında yazır ki, 

Peyğəmbərimiz əxlaq barəsində belə demişdir: “Allah məni bir müəllim olaraq 

göndərdi, mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim” (6, 133).  

Peyğəmbər islam dininin məhz insan əxlaqını kəramətləndirmək üçün 

gəldiyini söyləyir və öz vəzifəsini də bunda görürdü. “İslamda insanların 

mənəvi qiymətləri sahib olduqları əxlaqa görədir” (2, 41).  

Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərə (s.ə.s.) sual etmişlər: 

- “Ya Rəsulullah, ən sevimli qul hansıdır?  

- Əxlaqı gözəl olan!  

- Özünüzün sevdiyiniz, qiyamətdə, məşhərdə Sizinlə kim ola bilər?  

- Əxlaqı gözəl olan!  

- Axirətdə insan üçün ən böyük dəyər nədir? 

- Axirətdə insan üçün ən böyük dəyər tərəziyə qoyulan əxlaqdır!  

- Din nədir?  

- Yaxşı əxlaq!  

- Ən fəzilətli əməl nədir?  

- Yaxşı və xoş əxlaq!  

- Allah hər kəsə xoş əxlaq və gözəl sifət veribsə, onu atəşlərə yem etməz! 

- Günəş buzu əritdiyi kimi, yaxşı əxlaq da günahı yox edər!  

- İslam gözəl əxlaqdır, gözəl əxlaq dinin yarısıdır!  

- Gözəl əxlaq dostluq ipini möhkəmlədər!  

- Pis əxlaq bağışlanmayan günahdır” (12, 54-55).  

Həzrət Məhəmməd Peyğəmbər (əleyhis-salam) buyurur: “Ey insan, 

(Allah sənin əxlaqını gözəlləşdirsin) gözəl əxlaq sahibi ol ki, onun hər iki 

dünyada böyük faydası var. Həya insan üçün dünya və axirətdə bəyənilən 

ən gözəl əxlaqi sifətdir. Din ancaq öyüddür, nəsihətdir. Mən sizə xoşəxlaq-

lılığı öyrətmək üçün peyğəmbər olmuşam” (5, 224).  
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İslam elm və mədəniyyətinin yayılması hər yerdə, o cümlədən Azərbay-

canda xalqın tərəqqisinə və inkişafına səbəb oldu. Prof. Z.Qaralov İslamın el-

min və mədəniyyətin inkişafına böyük təsir etdiyini belə qeyd edir: “İslam mə-

dəniyyətinin, islam mənəviyyatı və elminin sürətlə yayılması, dünyanın bir çox 

xalqlarının həyatında, dünyagörüşündə, məişətində dönüş yaratdığı kimi, Azər-

baycan xalqının inkişafında da köklü dəyişikliklərə səbəb oldu. Elmin, maari-

fin, mədəniyyətin, bütövlükdə həyat tərzinin yeni, daha mükəmməl əsaslar 

üzərində qurulması prosesi başladı. Ailə-nikah, valideyn-övlad, insan-cəmiyyət 

münasibətləri təzələndi. Tamamilə yeni prinsiplə qurulan təhsil müəssisələri-

ibtidai məktəblər, peşə məktəbləri, mədrəsələr əhalinin bütün təbəqələrinin 

maariflənməsinə imkan yaradırdı. İslam elmi-pedaqoji təfəkkürdə əsaslı dəyi-

şiklik əmələ gətirdi” (3, 36).  

Araşdırmalarda bir daha aydın olur ki, pedaqoji fikir tarixində əxlaqi də-

yərlər barədə islami görüşlərin yeri, islamın və müqəddəs kitabımız “Qurani-

Kərim”in tədqiq və təhlili geniş bir sahənin mövzusudur. İslam bütövlükdə bir 

elmi dünyagörüşü sistemidir. Kainatın yaranması, inkişafı, insanın mahiyyəti, 

Yer kürəsindəki bütün varlıqların canlı və cansız aləmin hərəkəti barədə islam 

elminin özünəməxsus anlayışları, qanun və qanunauyğunluqları, nəzəriyyələri 

var. Bunların bir çoxu bugünkü təbiət və cəmiyyət qanunları ilə uyğunluq 

təşkil edir. İslam elmi yarandığı ilk dövrdən məsələ belə qoyulub: canlı 

varlıqların ən üstün olanı insandır. “Qurani-Kərim”də deyilir: “Biz, Adəm 

övladını şərəfli və hörmətli etdik,.. və yaratdığımız məxluqatın çoxundan 

xeyli üstün etdik” (1, İsra – 70). 

Şərəfli və hörmətli xəlq olunmuş insan əxlaq normalarına əməl edərsə 

mömin sifətində formalaşar. Möminin qəlbi-ürəyi isə dünyaya bərabər və ya 

ondan üstün olar. Necə ki, həzrəti Məhəmməd (əleyhis-salam) “Hədisi-Qüdsi” 

kitabından nəql edərək Allahın yerə və göyə sığmayaraq mömin qulun qəlbinə 

sığacağı haqqında buyurur: “Mən göylərə və yerə sığmaram, ancaq mömin 

qulumun ürəyinə sığaram” (9, 64).  

Həmçinin əxlaqi dəyərlərin pedaqoji fikir tarixində qoyuluşu məsələsini 

həzrət Əli əleyhis-salam yaradılmış məxluqatın çoxundan xeyli üstün insan 

varlığının olduğunu qeyd etmişdir: “Sanarsan ki, sən kiçik bir varlıqsan, 

halbuki səndə böyük bir aləm düzülmüşdür” (9, 63).   

Professor Z.Qaralov “Tərbiyə” kitabında isə əxlaqi dəyərlərin pedaqoji 

fikir tarixində qoyuluşu məsələsi haqqında yazır: “İlahiyyat alimlərinin təd-

qiqatlarına görə İslam elmi müsəlmanların öyrənmələri vacib sayılan bilgilər 

məcmusudur. İslam elmi 2 hissədən ibarətdir: din bilgiləri və fənn bilgiləri. 

Fənn bilgilərinə hikmət deyilir. Bu bilgilər haqqında Məhəmməd peyğəmbər 

buyurub ki, hikmət, müsəlmanın qeyb olmuş malı kimidir. Onu harada tapsa 

alsın. Bu fikir fənn bilgilərini öyrənməyi əmr edir. Din bilgilərinin əsasında 20 

elm var ki, bunlardan səkkizi yüksək, on ikisi yardımçı elmlər hesab olunur. 

Əxlaq elmi yüksək elmlərin sırasına daxildir. Deməli, əxlaq təkcə bizim indiyə 

qədər başa düşdüyümüz kimi insani keyfiyyət göstəricisi deyil, eyni zamanda 

din elminin, ümumilikdə İslam elminin əsas tərkib hissəsi olmaqla, müstəqil 

elmi sistemdir. Əlaəddin Əli ibn Əmrullah və Şeyx Məhəmməd Hadiminin 

kitablarından seçmələr əsasında tərtib olunmuş «İslam əxlaqı» kitabında əxlaq 
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elminin mahiyyəti açılmış, «gözəl əxlaq» və «pis əxlaq» anlayışlarının çox ge-

niş şərhi verilmişdir” (3, 117).  

Bu qənaətə gəlmək olar ki, hər bir bəşər övladının əxlaqi dəyərləri və is-

lam bilgilərini lazımi qədər öyrənməsi vacibdir. Bununla əlaqədar İslam alim-

ləri də bir neçə kitab yazıblar ki, bu da ümumbəşəri qanunlarla tənzimlən-

mişdir. Bunlardan ən məşhuru 5 islam aliminin yazdığı kitablar hesab olunur:  

1. Məhəmməd Nəsirəddin Tusi “Əxlaqi Nasiri”  

2. Cəlaləddin Məhəmməd Divani “ Əxlaqi Cəlali”  

3. Heratlı Hüseyn Vaiz Kaşifi “Əxlaqi tühsini”  

4. Məhəmməd Hadimi “Bərika”  

5. Əli bin Əmrullah “Əxlaqi Nasiri”. 

Bu əsərləri tədqiq və təhlil edərkən görürsən ki, bu alimlərin fikri nə 

qədər zəngindir. Onların fikrinə görə, Allah insanda əsas üç şey yaratdı: ağıl, 

qəlb və nəfs. Bu üç varlığı sahələrə (elektrik, maqnit, elektromaqnit, cazibə, 

nüvə sahələrinə) bənzətmək, onlarla müqayisə etmək olar. Sahələr öz varlıqla-

rını qarşılıqlı təsir zamanı aşkar edərlər. Ağıl, qəlb və nəfs də belədir. İnsanlıq 

dərəcəsinə çatmaq, saf əxlaqlı şəxsiyyət olmaq istəyən hər kəs nəfsini daim 

zəiflətməyə çalışmalıdır.  

Nəfsin zəifləməsi qəlbi gücləndirər. Zəif nəfs qüvvətli qəlbi aldada bil-

məz. Bu qanunauyğunluğu gözləmək təmiz əxlaqlı gənclərin yetişməsinə şərait 

yaradır. Əxlaqi dəyərlərin pedaqoji fikir tarixində qoyuluşu ilə yanaşı “Qurani-

Kərim”də də əxlaq təliminə ən geniş yer verilmiş və iki məqsədlə tətbiq 

edilməsi öz əksini tapmışdır: 

1. Səhv yoldan çəkindirmək. 

2. Düz yolla inkişafı sürətləndirmək (və ya inkişafa sövq etmək). 

Səhv yoldan çəkindirməyə aiddir: hədə, qorxutma, çağırış, lənətləndir-

mə, xəcalət, öyüd-nəsihət, moizə, məsləhət, anlatmaq, ehkam, tənbeh, nəzərə 

çatdırmaq, töhmət, xəbərdarlıq, təcridetmə, cərimə. Bunlar bir növ cəza kimi 

tətbiq olunurlar. Cəzanın ən ağır forması cismani məhv etməkdir. Cinayətkarı 

məhv etməkdə məqsəd cəmiyyəti müəyyən təhlükədən qurtarmaqdan ibarət 

olmuşdur. Qorxutma vasitələri kimi, Allahın qəzəbi, qiyamət günündəki 

mühakimə, cəhənnəm əzabı, xalqın qəzəbi və s.- dən istifadə edilir. 

Düz yolla inkişafı sürətləndirməyə aiddir: Haqqın haqsızlarla mübarizə-

sində islam dininin, islam ideologiyası və mənəviyyatının gücünə bərabər tutu-

la biləcək heç bir qüvvə olmaması fikri. Ona görə də indiki kəskin mübarizədə 

islam mənəviyyatını rəhbər tutmaqla, dünyada haqqın üstünlük qazanacağına 

ümid, inam daha çoxdur.  

“Qurani-Kərim” zəngin əxlaq mənbəyidir. Bu günə qədər alimlər, ilahiy-

yatçılar, filosoflar və pedaqoqlar onu müxtəlif aspektlərdə tədqiq etsələr də 

hələ də tam tədqiq olunmamışdır. “Qurani-Kərim”dəki tərbiyəvi, əxlaqi fikirlə-

rin gənc nəslə ötürülməsi üçün onun dəqiq və tam tədqiqi, eyni zamanda dərs-

liklər vasitəsilə tətbiqi əxlaqi dəyərlərin pedaqoji fikir tarixində qoyuluşu mə-

sələsi üçün xeyli əhəmiyyətlidir. 

İnsanlarda əxlaqi kamillik barəsində fikirlər peripatetik filosofların fəlsə-

fəsində xüsusi yer təşkil edir. Əxlaqi məsələlər əsasən “ruh və nəfs onların 
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mənşəyi və mahiyyəti” konteksində götürülür. Onlar “insanın dərk fəaliyyətini 

həmin psixik hadisələrə istinad izah etməyə çalışmışlar”. Və bu konteksdə 

insanın əxlaqi keyfiyyətlərini göstərmək istəmişlər. 

Şərq peripatetiklərindən Nəsirəddin Tusi daha çox insan əxlaqına 

əhəmiyyət vermişdir. Belə ki, Tusi özünün “Əxlaq-Nasiri” kitabında müsəl-

man dünyasında insanın konkret hansı əxlaqi keyfiyyətlərə malik olmalarından 

danışır. “Tusiyə görə bütün əxlaqi keyfiyyətlər insana lazım olan keyfiyyətlər-

dir, fəqət onlar «mötədil» – orta həddə olmalıdır” (10, 34). 

XV əsrin görkəmli pedaqoqu, filosofu, mütəfəkkiri, təsəvvüf və təfsir 

alimi Baba Nemətullah Naxçıvani yaradıcılığında da əxlaqi dəyərlərin pedaqo-

ji fikir tarixində rolu geniş şəkildə qiymətləndirilmişdir. “B.N.Naxçıvaniyə gö-

rə insan ürəyinin, qəlbinin məzmunu daha da əxlaqi baxımdan əhəmiyyətlidir” 

(11, 53). Onun yaradıcılıq fəaliyyətlərində zahidlərin və sufilərin fəlsəfi baxış-

ları diqqətəlayiqdir. “Zahidlər və ilk sufilər dini və əxlaqi baxımdan ürəyin 

əhəmiyyəti, ürək təmizliyi, bunun nəticəsi olan ibadət və yaxşı davranışlar üzə-

rində dayanmışlar” (11, 53). B.N.Naxçıvani Allahın hüzuruna ürəyi açıqla çıx-

manın müsbət qurtuluşun şərti olduğunu söyləmişdir. Ürəyin təmizliyi, ürəyin 

yönəlməsi və ürəklə işlənən günahlar mövzusuna diqqət çəkmişdir.  

Səhl ibn Abdullah ət-Tustəri: “Ürəyi ərşə, səbri kürsüyə bənzətmişdir” 

(11, 53). Hətta sufilər Allahı daha çox ürək ərşində axtarmışlar və ürəyi 

beytullah (Allahın evi) olaraq adlandırmışlar. “Təsəvvüf kitablarında tez-tez 

keçən, yerə və göyə sığmayan Allahın mömin qulunun ürəyinə sığdığını ifadə 

edən kəlam “Qüdsi” bir hədis olaraq da rəvayət edilir” (11, 54). 

Araşdırmalardan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, pedaqoji fikir tarixində 

əxlaqi dəyərlər barədə islami görüşlərin yeri günün ən aktual mövzularından 

biridir, onun mənimsənilməsi müasir dövr insanları və xüsusən gənc nəslin 

formalaşması üçün xeyli əhəmiyyət kəsb edir.  
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РЕЗЮМЕ 

CАБУХИ ИБРАГИМОВ 

МЕСТО ИСЛАМСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ НА МОРАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

В статье наряду со всесторонним описанием вопросов нравствен-

ного воспитания и высокой оценкой значения морали широко освещены 

также исследование и анализ вклада нравственных ценностей в историю 

педагогической мысли, идеи и высказывания в связи с педагогической 

деятельностью, изложенные в Священной Книге Ислама - Коране, 

назидательные изречения Пророка Мухаммеда (мир ему и благослове-

ние), Пресвятого Али (мир ему и благословение) и других выдающихся 

ученых и мыслителей. 

Отмечено, что Коран является самым богатым источником 

нравственности в истории педагогической мысли. До сего дня ученые, 

теологи, философы и педагоги изучали его в различных аспектах, но так 

и не изучили полностью. 

Ключевые слова: Мораль, ислам, история, воспитание, педагогика. 

 

SUMMARY 

SABUHI  IBRAHIMOV 

THE PLACE OF ISLAM VIEWS ON MORAL VALUES IN THE 

HISTORY OF PEDAGOGICAL THOUGHT 

A comprehensive description of moral education issues and a high 

assessment of the value of morality, the study and analysis of the contribution 

of moral values to the history of pedagogical thought, ideas and statements in 

connection with educational activities cited in the Koran as the Holy Book of 

Islam, edifying words of the Prophet Mohammed (peace and blessings be upon 

him), of the Most Holy Ali (peace and blessings be upon him) and of other 

eminent scientists and thinkers are widely covered in this paper. 

It is specified that the Koran is the richest source of morality in the 

history of pedagogical thought. Scientists, theologians, philosophers and 

educators have studied it in various aspects up to our days, but they have not 

fully studied it. 

Keywords: Morality, Islam, history, education, pedagogy. 
 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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MUSİQİ TƏLİMİ ZAMANI ŞAGİRDLƏRİN ESTETİK 

TƏRBİYƏSİNİN FORMALAŞDIRILMASININ BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ 
 

Musiqi təlimi zamanı ibtidai sinif şagirdlərinin estetik tərbiyəsini forma-

laşdırmağı özündə şərtləndirən ən başlıca cəhətlərdən biri də pedaqoji əsasla-

rın ətraflı öyrənilməsidir.Məqalədə kiçik məktəbyaşlı şagirdlərin estetik tərbi-

yəsinin formalaşdırılması işinin ümumpedaqoji prinsiplərinin, üsullarının, 

qaydalarının, vasitələrinin imkan və yollarından söhbət açılır. Təcrübə və mü-

şahidələr göstərir ki, musiqi dərsi məktəbdə ibtidai sinif şagirdlərin estetik 

tərbiyəsinin   formalaşmasında və inkişafında böyük potensiala malikdir. Belə 

ki, musiqi əsərləri məktəblilərin estetik dünyagörüşlərinə, mənəviyyatına, ira-

dəsinə təsir edir, onu fəal həyat mövqeyi tutmağa istiqamətləndirir. 

Açar sözlər: estetik-bədii zövq, musiqi təlimi, estetik tərbiyə 
 

 Müasir dövrdə şagirdlərin XXI əsrin tələb etdiyi kompetensiyalara ma-

lik olması tədris prosesinin maraqlı təşkilindən, şagirdlərin motivasiyasının, id-

rak fəallığının dərs boyu saxlanılması və artırılmasından, istifadə olunacaq iş 

üsulları və formalarının düzgün seçilməsindən, şagirdlərə verilən tapşırıqların 

cəlbedici, əyləncə xarakterli, tənqidi, məntiqi, yaradıcı təfəkkürü inkişaf et-

dirəcək məzmunda hazırlanmasından, öyrənənlərin müstəqil, yaradıcı fəaliy-

yətinin təmin olunmasından və s. asılıdır. Şagirdlərin əksəriyyəti musiqini çox 

sevir, milli musiqi xəzinəmizin öyrənilməsi üçün səy göstərir, dərsdənkənar və 

məktəbdənkənar tədbirlərdə  böyük həvəslə iştirak edirlər. Uşaqlar proqramda 

olan bütün mövzuları sevə-sevə öyrənir, həm canlı, həm də İKT-dən, müxtəlif 

kompyuter proqramlarından istifadə edərək özləri səhnəciklər qurur, bəstəkar-

ların həyat və yaradıcılığından, müxtəlif musiqi janrlarına aid olan əsərlərindən 

bəhs edən təqdimatlarla, referatlarla həm də dərsdə mövzuya uyğun şəkildə 

keçirilən tədbirlərdə iştirak edirlər. 

Estetik tərbiyənin mahiyyəti şagirdlərdə estetik hisslərin yaradılmasına 

kömək etməyə, onlarda həyata estetik münasibət formalaşdırmağa, gözəlliklə-

rin qavranılması və başa düşülməsi ilə bağlı yaranan estetik hissi, bədii zövqü 

aşılamağa, kiçikyaşlı məktəblilərdə fərdi və kollektiv bədii yaradıcılıq qabiliy-

yətini inkişaf etdirməyə əsaslanan emosional bağlılıqdır. Bu bağlılığın məqsədi 

məktəblilərdə sağlam bədii zövq inkişaf etdirməkdən, gözəlliyin mahiyyətini 

onlara aydınlaşdırmaqdan və bu gözəlliyə məhəbbət hissini aşılamaqdan iba-

rətdir.  

Məktəbdə estetik tərbiyə ilk növbədə dərsdə ayrı-ayrı fənlərin tədrisi  
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prosesində və dərsdənkənar vaxtlarda həyata keçirilir. Bu prosesdə diğər fən-

nlər kimi musiqi fənnini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Musiqi təlimi zamanı 

uşaqlara ülvi hisslər aşılanır, onları mənəvi cəhətdən yüksəldir, nəcib, səmimi 

duyğular yaradır. 

XXI əsrin məktəbliləri estetik-bədii zövqlərinin  inkişaf etdirilməsində 

zəngin mahnıları, melodiyaları, rəqsləri dinləyib ifa etməyə üstünlük verir və 

ciddi musiqi nümunələrnə daha çox meyl göstərirlər. Ona görə ibtidai 

siniflərdən başlayaraq şagirdlərə öyrətmək üçün onların bədii zövqlərinin 

inkişafını təmin edən mahnı və melodiyalardan istifadə etmək faydalıdır. Bu 

baxımdan musiqi təlimi zamanı estetik tərbiyə ilə bağlı olan, bədii zövqü 

özündə ifadə edən,  ətraf mühitdəki və özündəki  gözəllik, əzəmət, uçalıq 

elementlərini səciyyələndirən musiqi nümunələrinə geniş yer verilməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir (3,s.26).  

Musiqi nümunələri vasitəsilə kiçikyaşlı məktəblilərin estetik tərbiyəsini 

hərtərəfli inkişaf etdirmək üçün bu sahədə görülən işlərin pedaqoji əsaslarını 

aydınlaşdırmaq lazım gəlir. 

İstər təlim prosesində, istərsə də dərsdənkənar tədbirlərdə ibtidai sinif şa-

girdlərinin estetik cəhətdən maariflənməsini təmin etmək üçün mahnı repertua-

rının seçilməsi, ifa edilməsi, dinlənilməsi işini düzgün təşkil etməkdən ötrü 

mütləq ən zəruri pedaqoji tələblərin gözlənilməsi, müvafiq didaktik prinsiplərə 

istinad edilməsi, ümumpedaqoji üsul və vasitələrin gücündən istifadə edilməsi 

vacibdir.          

Musiqi müəllimləri əgər təlim prosesində şagirdlərin estetik tərbiyəsinin 

təşkilinə təkan verən ümumi pedaqoji qaydalar müəyyən edirlərsə, bu qaydalar 

da müvafiq pedaqoji əsaslara söykənməlidir. Burada iki cəhətə diqqət yetirmək 

lazım gəlir. Birincisi odur ki, musiqi müəllimlərinin müəyyənləşdirdikləri bu 

qaydalar spesifik xarakter daşımalıdır. Məşğələlərin spesifik xarakter daşıması 

isə o deməkdir ki, digər fənlərin tədrisindən fərqli olaraq musiqi dərsləri üçün 

səciyyəvi olan  bədii zövq elementlərinin, melodiyaların ritmik ahənginin 

dinamik çalarlarının nəzərə alınması kimi amillərə məsuliyyətlə yanaşmaqla 

yanaşı şagirdlərdə estetik hisslərin oyadılması da tövsiyə olunur. İkinci cəhət 

isə musiqi müəllimlərinin estetik hisslərin oyadılması ilə bağlı müəyyənləşdir-

dikləri qaydaların müvafiq mərhələlər üzrə həyata keçirilməsi faydalıdır. 

Musiqi dərslərində estetik dünyagörüşü formalaşdırmağa xidmət edən 

mərhələli işin isə aşağıdakı şəkildə təşkili tövsiyə olunur: 

Birincisi, mənəvi zövqün aşılanmasına həsr olunan mahnıların əsasən 

qavranılması mərhələsinin düzgün təşkili. Bu mərhələdə mənəvi tərbiyəyə aid 

mahnı və melodiyaların estetik cəhətdən ahəngdar duyulması, normal qav-

ranılması və hafizədə uzun müddətli saxlanılmasından ötrü spesifik xarakterli 

iş aparılır. 

İkincisi, təbiət gözəlliklərinin, ətraf aləmin qavranılmasına həsr olunan 

mahnı və melodiyaların estetik dəyərinin başa düşülməsi mərhələsinin düzgün 

təşkili. Bu mərhələdə motivləşdirmə ilə bağlı işə geniş yer verilməlidir. Yəni 

əsas motiv estetik hisslərin aşılanması olduğunu sübuta yetirən iş modelinin 

ortalığa qoyulmasıdır. 
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Üçüncüsü, estetik tərbiyənin formalaşdırılmasına həsr olunan mahnı və 

melodiyaların qavranılması, başa düşülməsi mərhələlərindən sonra bu musiqi 

nümunələrinin yaddaşlarda möhkəmləndirilməsi vacibdir. 

Dördüncü mərhələdə isə əvvəlki mərhələlərdə həyata keçirilən işlərin 

qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur. 

Göstərilən mərhələlər üzrə həyata keçirilən işlərin məqsədyönlü, planlı 

və mütəşəkkil olaraq həyata keçirilməsi üçün müvafiq vəzifələrin həlli 

yollarının da düzgün müəyyənləşdirilməsi yaxşı olardı. Bir də yaxşı olardı ki, 

bu vəzifələri musiqi müəllimləri tədris etdikləri mövzunun və ya təşkil 

etdikləri dərsdənkənar tədbirin əsas mövzusunun motivlərinə uyğun olaraq 

müəyyənləşdirsinlər. 

Bu zaman həm də iki istiqamətdə işin aparılmasına ehtiyac yaranır. 

Çünki digər fənlərdən fərqli olaraq musiqi fənninin tədrisində əsas istiqamət 

üzrə aparılan işlərin mərkəzində mahnı və melodiyaların seçilməsi, öyrənilmə-

si, dinlənilməsi durursa, ikinci istiqamət üzrə həyata keçirilən işlərin fonunda 

mahnı və melodiyaların estetik tərbiyə baxımından imkanlarının üzə çıxarıl-

ması durur. 

Mahnı və melodiyalar üzərində iş apararkən ən zəruri vəzifələrin həllinə 

də nail olmaq lazım gəlir: 

-mahnı və melodiyalar üzərində iş apararkən ilk növbədə uşaqların bədii 

yaradıcılıq qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması və inkişaf etdirilməsi üzərində iş 

aparılmalıdır; 

-mahnı və melodiyaların düzgün qavranılması üzrə spesifik iş aparılmalıdır; 

-uşaqlara vokal səriştəsi qazandırmaq üzrə iş aparılmalıdır; 

-uşaqlara artikulyasiya vərdişləri qazandırmaq üzərində iş aparılmalıdır; 

-mahnı və melodiyaların ritmi, tempi və dinamik xarakterləri üzərində ış 

aparılmalıdır. 

Musiqi dərslərində ikinci istiqamət üzrə, yəni uşaqların estetik tərbiyəsi 

ilə bağlı həyata keçirilən işləri planlaşdırarkən yenə də müvafiq vəzifələrin 

həllinə çalışmaq lazım gəlir. Yeri gəlmişkən qeyd olunmalıdır ki, bir sıra 

mütəfəkkir və pedaqoqlar belə vəzifələri müəyyənləşdirib həll olunması ilə 

bağlı tövsiyələr verərkən müxtəlif yanaşma tərzlərini irəli sürürlər. Məsələn, 

Azərbaycan professional musiqisinin banisi Üzeyir Hacıbəyov “Azərbaycanda 

musiqi tərəqqisi” əsərində musiqinin uşaqların estetik tərbiyəsinin formalaş-

dırılması ilə bağlı qarşıda duran vəzifələr sırasına aşağıdakılar daxil edilmişdir: 

-musiqi insanlara həm estetik, həm də emosional bədii tərbiyəvi təsir 

göstərir(1, s.244); 

-ümumtəhsil məktəblərində çoxsəsli uşaq xorlarının yaradılması şagird-

lərə estetik hisslər aşılayır(1, s.244); 

-xalq musiqisindən başqa dünya musiqisi korifeylərinin də əsərləri ilə 

tanışlıq şagirdlərin musiqi estetik tərbiyəsi prosesində mühüm rol oynayır (1, 

s.251). 

Ibrahimov F.N. və Hüseynzadə R.L. tərəfindən hazırlanan “Pedaqogi-

ka” adlı dərs vəsaitində uşaqların estetik tərbiyəsinin formalaşdırılması ilə 

bağlı qarşıda duran vəzifələr sırasına aşağıdakılar daxil edilmişdir: 
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 - şagirdlərin estetik anlayışlarını, estetik mühakimələrini, estetik zövq 

və baxışlarını, bədii təxəyyülünü, gözəlliyi duymaq, qavramaq qabiliyyətlərini 

formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək; 

- mənəvi mədəniyyətin tərkib hissəsi olan estetik mədəniyyətə 

(əməkdə, incəsənətdə, davranışda gözəlliyi, xeyirxahlığı, yaxşılığı duymaq, 

qiymətləndirmək və fərqləndirmək) yiyələnmək; 

- kiçikyaşlı məktəblilərə ictimai həyatda, incəsənətdə gğzəlliyi duyma-

ğı və hiss etməyi öyrətmək; 

- uşağın qarşısında təbiət və cəmiyyətdəki gözəllikləri açmaq, onların 

estetik qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək(4, s.306). 

Əslində ən zəruri pedaqoji əsaslardan biri kimi irəli sürülən bu vəzifələr 

ibtidai siniflərdə musiqi məşğələlərini aparan musiqi və sinif müəllimləri 

qarşısında deyil, həm də  yuxarı siniflərdə musiqini tədris edən müəllimlərlə 

yanaşı, dərsdənkənar, məktəbdənkənar tədbirlərdə musiqi nümunələrindən 

istifadə etməklə məktəblilərin estetik tərbiyəsinin inkişafı ilə bağlı iş aparan 

bütün mütəxəssislərin qarşısında qoyulmalıdır. 

Xüsusilə ibtidai siniflərdə musiqi dərslərini aparanlar “Cücələrim” 

(Qəmbər Hüseynli), “Köhlən atım” (Cahangir Cahangirov), “Çiçək” (Səid 

Rüstəmov), “Söyüdüm” (Oqtay Zülfüqarov), “Qərənfil” (Oqtay Zülfüqarov), 

“Sərçənin nəğməsi” (Oqtay Zülfüqarov), “Quzum” (Fikrət Əmirov), “Gül 

açdı” (xalq mahnısı), “Bənövşə” (Fikrət əmirov), “Bulaq” (Səid Rüstəmov), 

“Sarı Bülbül” (xalq mahnısı), “Torağay” (M.Qlinka), “Bülbül” (A.Atyabyev), 

“Bağçada gül”, “Qubanın ağ alması” (xalq mahnıları) kimi estetik tərbiyə ilə 

bağlı mahnı və melodiyaları öyrənən, oxuyan, dinləyən, təhlil edən şagirdlərin 

bitki və heyvanat aləminə qayğıkeş münasibət bəsləməsi, onlara humanist 

mövqedən yanaşmaları, təbiətin taleyi üçün cavabdehlik hissi keçirmələri 

məhz qarşıya qoyulan həmin vəzifələrin həllinə uyğun olaraq həyata keçirilən 

spesifik işlərin nəticəsində mümkün sayıla bilər (2,s .13). 

Musiqi dərslərində ibtidai sinif şagirdlərinin estetik-bədii zövqlərinin 

formalaşdırılması işi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Ona görə ki, kiçikyaşlı 

məktəblilərə musiqi nümunələri vasitəsilə ətraf mühitə məhəbbət hissi 

aşılamaq, təbiət gözəlliklərini qorumağa istiqamətləndirmək daha asandır. 

Mahnı və melodiyaların təsir gücü ilə estetik tərbiyə ilə bağlı şagirdlərin 

zövqləri də saflaşır. 
 

ƏDƏBİYYAT 
 

1. Hacıbəyov Ü. “Azərbaycanda musiqi tərəqqisi” əsərləri. II cild,Bakı,1965  

2. Rəcəbov O,Kazımov N,Rəcəbova N.Ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi 

üçün “Musiqi” dərsliyi,2016. 

3. Musiqi  estetik tərbiyə vasitəsidir.(Elmi əsərlər  məcmuəsi) Bakı,APİ,1981  

4. İbrahimov F.N., Hüseynzadə R.L. “Pedaqogika” dərslik, II cild, Bakı, 

2012 

 

 

 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 1 
  

 

 

 

 

257 

РЕЗЮМЕ 

БИЛАЛ ЕРДОГАН 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Одним из условий музыкального обучения учащихся начальных 

классов является формирование эстетического воспитания и  всесторон-

него изучения педагогических основ. В статье речь идет о возможностях 

и путях правил, общепедагогических принципов учащихся младшего воз-

раста. Опыты и наблюдения указывают на то, что музыкальное обучение 

в школе имеет большой потенциал в формировании  и развитии эстети-

ческого воспитания учащихся младших классов. И так, музыкальные про-

изведения влияют на эстетическое мировоззрение, нравственность и 

волю, направляет его на активную позицию в жизни. 

         Ключевые слова: эстетическо-художественныи вкус, музыкальное 

обучение,  эстетическое воспитание. 

 

SUMMARY 

BILAL ERDOGAN 

SOME PROBLEMS ABOUT FORMATION OF THE ESTHETIC 

UPBRINGING OF THE CHILDREN IN THE PROCESS OF  MUSIC 

EDUCATION 

One of the key concepts that constitutes the aesthetic education of 

primary school students during musical training is the study of pedagogical 

foundations. The article deals with ways and means of general principles, 

methods, rules, means of working out of aesthetic education of younger pupils. 

Practice and observation suggests that music lessons have a great potential in 

shaping and developing the aesthetic education of primary school students. 

Thus, musical compositions influence the aesthetic perspectives, morals and 

will of the schoolchildren and direct it to an active life position. 

         Key words: aesthetic-artistic pleasure, musical education, aesthetic 

education 
 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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İBTIDAİ SINİFLƏRDƏ MƏSƏLƏ HƏLLİNƏ VERİLƏN  

METODİK TƏLƏBLƏR 
 

Məqalədə ibtidai siniflərdə riyaziyyat təliminin keyfiyyətindən, məsələ 

həllinin çox böyük nəzəri və praktik əhəmiyətindən danışılır. Məsələ həllinin 

hansı üsullarla şagirdlərə öyrədilməsi, həm hesab, həm cəbr və həm də 

həndəsəyə aid olmaqla, proqrama uyğun seçilməsi öyrədilir. Məqalədə 

şagirdlərə fərdi yanaşmanın da zəruriliyi öz əksini tapır. Şagirdlərin məsələ 

həlli üzrə bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmələri üçün metodik tələblər 

yerinə yetirilmişdir. 

Açar sözlər: məsələlər, həndəsə elementləri, cəbr, hesab əmlləri, şagird, 

dərs, riyaziyyat, bilik. 
 

I-III siniflərin riyaziyyat təliminin keyfiyyətinin yüksəldilməsində məsə-

lə həllinin çox böyük nəzəri və praktik əhəmiyyəti vardır. Məsələ həlli metodi-

kası xüsusi hazırlıq tələb edir.  Dərsin tipindən asılı olaraq, məsələlər diqqətlə 

seçilməli, şagirdlərin gücü, sərf edəcəkləri vaxt və işləmə bacarıqları nəzərə 

alınmalıdır. 

Məsələ həlli üçün material dərslikdən seçilməlidir. Dərslikdə kifayət qə-

dər material olmadıqda müəllim proqrama müvafiq əlavə mənbələrdən istifadə 

etməli və ya özü hazırlamalıdır. Seçilən məsələlər həm hesab, həm cəbr, həm 

də həndəsəyə aid biliklərin inkişafına xidmət etməlidir. 

Məsələ həll edərkən, müəllim əvvəlcə onun məzmununu aydınlaşdırmalı 

və izahın şagirdlər tərəfindən şüurlu başa düşüldüyünü yəqin etməlidir. Müşa-

hidələr göstərir ki, şagirdlərin bir hissəsi məsələni asanlıqla həll etdikləri hal-

da, digər hissəsi bu və ya digər sahədə (təhlilin aparılamsında, məsələyə aid 

düsturun qurulmasında, məsələnin tipinin müəyyənləşdirilməsində, cavabın 

yoxlanılmasında və s.) çətinlik çəkir, nəhayət, bir hissəsi məsələni həll edə 

bilmir. Şagirdlərin bilik səviyyəsi müxtəlif olduğundan müəllim şagirdlərə 

fərdi yanaşmağı unutmamalıdır. Ibtidai siniflərdə riyaziyyatdan məsələ həlli 

prosesində əyaniliyin də əhəmiyyəti böyükdür. Məsələn, Tutaq ki, III sinifdə 

aşağıdakı kimi bir məsələnin həlli tələb olunur. 

Məsələ: Bir su quyusu hər saatda 140 vedrə su verməklə, 4 saat, o biri su 

quyusu isə hər saatda 150 vedrə su verməklə, 3 saat işləmişdir. Hansı quyu çox 

(və nə qədər çox) su vermişdir?  Bu məsələnin həllini  aşağıdakı  kimi  vermək  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 12.02.2019, qəbul edilib: 26.02.2019 
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olar: 

                                     

 
Bu sxem şagirdin xəyalında dərin təsir buraxan və məntiqi prosesi (mə-

sələnin təhlili prosesini) xəyalına gətirməklə, kömək göstərən konkret obraz 

olacaqdır. 

İbtidai siniflərdə şagirdlərin məsələ həlli üzrə biliklərini düzgün yoxlan-

ması və qiymətləndirilməsi işin ən mühüm cəhətlərindən biridir.  Riyaziyyat-

dan şagirdlərin biliklərinin yoxlanmasının iki əsas yolu vardır: 

1. Şifahi sorğu, 

2. Yoxlama yazı işləri. 

Bunlardan başqa, şagirdlərin biliklərini yoxlamaq üçün onların sinifdə 

məsələ həlli üzrə gündəlik fəaliyyətini, yazılı ev tapşırıqları və müstəqil işlərin 

icrası, sinifdənxaric tədbirlərdə iştirakı və s. nəzərdə tutulur. Məsələ həllinə 

dair biliklərin yoxlanılmasında yazılı işlərin aparılması daha mühüm rol 

oynayır. Yazılı hesablamalarda hesab əməllərini və çevirmələri düzgün yerinə 

yetirmək, verilən suallara yaradıcı yanaşmaq, məsələnin həlli üçün həlledici 

yol seçmək, istifadə etdiyi yolun düzgünlüyünü müəyyənləşdirmək, məsələ 

həllinin düzgünlüyünü yoxlamaq və s. nəzərəd tutulur.  

Məsələ həllinə aid yoxlama yazı işi verməklə, qısa müddət ərzində sinif-

dəki bütün şagirdlərin biliklərini müəyyənləşdirmək və keçilmiş material dai-

rəsində şagirdlərin bilikləri haqqında nəticə çıxarmaq olar. 

Yoxlama işləri iki məqsədlə aparıla bilər, 

a. Bu və ya digər vərdişə yiyələnmək məqsədilə aparılan yoxlama işi, 

b.   Bu və ya başqa mövzunu və ya bəhsi öyrənmək məqsədilə aparılan iş. 

Birinci növ işlərə az vaxt verilir. Adətən, dərsin sonunda qısamüddətli 

(8-15 dəqiqəlik) müstəqil iş verilir. Belə işlərə verilən qiymətlərin hamısı sinif 

jurnalına köçürülmür. Ikinci növ iş üçün bütöv bir dərs, rübün və ilin axırında 

isə iki dərs (90 dəqiqə) vaxt ayrılır. Belə  yoxlama işinə verilən qiymətlərin isə 

hamısı sinif jurnalına köçürülür, rüblük, illik qiymətlər çıxarılarkən nəzərə 

alınır. 

Qeyd etməliyik ki, yoxlama işlərini həcmi, şagirdlərin bir (bəzi hallarda 

iki) dərs müddətində yerinə yetirə bildikləri normaya müvafiq olmalıdır. 

Yoxlama işləri vaxtında yoxlanılmalı və nəticəsi növbəti dərsdə şagirdlə-

rə elan edilməlidir. Yoxlama işlində şagirdlərin buraxdıqları səhvləri təhlil 

etmək, zəif mənimsənilən sahələri müəyyənləşdirmək, kobud səhvləri 
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(hesablamalar düzgün aparılmamışdır, məsələ düzgün həll edilməmişdir, əməl-

lər ötürülmüş, artıq əməllər yerinə yetirilmiş, zəruri olan əməl düzgün qoyul-

mamış, məsələyə aid düstur düzgün həll edilməmişdir və s.), kobud olmayan 

səhvləri (hesablamada effektli olmayan priyomlardan istifadə edilməmişdir, 

həll prosesi düzgün olduğu halda, verilmiş ədədi qiymətlər və adlı ədədlərin 

işarələri səhv köçürülmüşdür, nəticədə lazımi cavab alınmamışdır, çevirmələr 

sona çatdırılmamışdır, məsələdə planlı həll lazım olduğu halda, tənlik qurmaq-

la, həll edilmişdir, məsələnin cavabı yoxlanılmamışdır və s.) aşkar etmək, aş-

kara çıxarılmış nöqsanların aradan qaldırılmasına kömək edən məsələlərin həl-

linə diqqət yetirmək zəruridir. 

Beləliklə, şagirdlərin məsələ həlli üzrə bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyə-

lənmələri üçün aşağıdakı metodik tələblər yerinə yetirilməlidir: 

a) I-III siniflər üçün verilmiş məsələlər, hesab, cəbr və həm də həndəsəyə 

aid olmaqla, proqrama uyğun seçilməlidir; 

b) Məsələlər əsasən, dərslikdən verilməlidir; 

c) Dərsdə məsələ həllinin yeri və onun vaxtı müəyyən edilməlidir; 

d) Seçilən və ya tərtib eilən məsələlər şagirdlərin bilik səviyyəsinə uyğun 

olmalıdır; 

e) Şagirdlərin məsələ həllinə marağını artırmaq üçün seçilən tapşırıqların 

məzmunu mümkün qədər rəngarəng olmalıdır; 

f) Məsələ həll edərkən, məntiqi üsullardan səmərəli istifadə edilməlidir; 

g) Məsələ həllində əyanilikdən düzgün istifadə eilməlidir; 

h) Şagirdlərin məsələ həlli üzrə bacarıqlarını müəyyənləşdirmək üçün 

yoxlama fərdi, müxtəlif variantlarda və qrup üzrə (zəif, orta və güclü) 

təşkil edilməlidir; 

i) Məsələ prosesində şagirdlərin əldə etdikləri biliklər sinifdə və evdə 

onların müstəqil fəaliyyətinə kömək göstərilməlidir; 

j) Şagirdlərin məsələ həlli üzrə biliyinə nəzarət edilməsinə xüsusi əhə-

miyyət verilməlidir; 

k) Məsələnin həllinin yoxlanılması gecikdirilməməlidir; 

l) Məsələ həllinin qiymətləndirilməsində qiymət normalarına düzgün 

əməl edilməlidir. 
 

ƏDƏBİYYAT 

 

1. Z.Osmanov, “İbtidai siniflərdə məsələ həlli metodikası”, Bakı, 1975 

2. S.S.Həmidov,  N.M.Hacıyev, I-IV siniflərdə məsələ həlli təlimi metodik 

problemləri, Bakı, ADNA, 2008 

3. S.S.Həmidov, I-IV siniflərdə riyaziyyatın tədrisi metodikası, Bakı, ADPU, 

2012 

4. B.C.Cəbrayılov, Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları, Bakı, ADPU, 

2012 
 

 

 

 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 1 
  

 

 

 

 

261 

РЕЗЮМЕ 

ФАТМА ГАДЖИЕВА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ  В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

В статье говорится о большом теоретическом и практическом зна-

чении качества обучения математике начальных классах. Анализируется 

какими методами расчета  пользуются в  алгебре и геометрии при обуче-

нии учащихся, а так же  как в  соответствии с программой обучают проб-

лемем решения. В статье гоаорится о необходимости индивидуального 

подхода к учащимся и это находит свое отражение. Выполнены решения 

по вопросам знания, умения и навыков учащихся для освоения методи-

ческие требования. 

Ключевые слова: задачи, алгебра, геометрия, урок, математика, 

знаний учащихся, расчета, элементы 

 

SUMMARY 

FATMA HACIYEVA 

METHODICAL REQUIREMENTS SET FOR SOLVING PROBLEMS 

IN PRIMARY SCHOOL 

 The article speaks about the great theoretical and practical importance of 

the quality of teaching elementary school mathematics. It is analyzed what 

methods of calculation are used in algebra and geometry when teaching 

students, as well as how to solve problems according to the program. The 

article talks about the need for an individual approach to students and this is 

reflected. The decisions on the issues of knowledge, skills of students for the 

implementation of the methodological requirements. 

Key words: problems, algebra, geometry, lesson, mathematics, students' 

knowledge, calculation, elements 

   

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ 

 

 Jurnalda iqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat 

üzrə aparılan elmi araşdırmaların nəticələrini əks etdirən başqa nəşrlərdə çap olunmamış 

məqalələr qəbul olunur. 

 Məqalənin həcmi qrafik materiallar, fotolar, cədvəllər, ədəbiyyat siyahısı və xülasələr 

də daxil olmaqla 10-12 səhifədən artıq olmamalıdır. 

 Məqalə həmmüəlliflərinin sayının üç nəfərdən artıq olması arzuolunmazdır.  

 Məqalənin keyfiyyətinə, orada göstərilən faktların dürüstlüyünə bilavasitə müəllif 

cavabdehdir.  

 Məqalələr azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində təqdim oluna bilər.  

 Məqalənin yuxarı sağ küncündə “12” pt ölçüdə qalın və böyük hərflərlə müəllifin 

(müəlliflərin) adı və soyadı, 1 interval ara verməklə aşağıda işlədiyi təşkilatın adı “12”pt 

ölçüdə adi və kiçik hərflərlə yazılır. Yenə 1 interval ara verməklə müəllifin (müəlliflərin) 

elektron poçt adresi göstərilir. Bunlardan sonra 1 sətir boş buraxılaraq ortadan “12”pt ölçüdə 

qalın və böyük hərflərlə məqalənin adı yazılır.  

Daha sonra bir sətir boş buraxılaraq məqalənin yazıldığı dildə, məqalənin sonunda isə 

digər iki dildə xülasələr verilir. Digər dillərdə verilən xülasələrdən əvvəl sağ tərəfdə “12” pt 

ölçüdə məqalə müəllifinin (müəlliflərin) adı və soyadı, məqalənin adı isə qalın, böyük hərflərlə 

yazılır, sonra “12”pt ölçüdə adi hərflərlə xülasələrin mətni verilir. Hər xülasənin sonunda 10 

sayda sözü keçməməklə açar sözlər yazılır. “Açar sözlər” söz birləşməsi qalın hərflərlə yazılır.   

Xülasələr, ədəbiyyat siyahısı 1, məqalənin mətni 1,5 interval ara ilə yazılmalıdır. 

Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. İstifadə olunmuş ədəbiyyat 

siyahısı, məqalənin sonunda xülasələrdən əvvəl “12” pt ölçüdə 1 interval ara ilə kodlaşdırma 

üsulu və əlifba sırası ilə göstərilməlidir. “Ədəbiyyat” sözü səhifənin ortasında “12”pt ölçülü 

qalın və böyük hərflərlə yazılır. 

Redaksiyaya təqdim olunmuş məqalələr  (CD və çap variantı) geri qaytarılmır. 

Məqalələr müəlliflərin çalışdığı şöbə, 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 

şriftində yazılaraq kompakt diskdə (CD) və A4 vərəqində təqdim olunmalıdır. 
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К СВЕДНИЮ АВТОРОВ 

 

В наш журнал принимаются не опубликованные в других изданиях статьи, явля-

ющиеся результатами научных исследований по экономике, филологии, истории, гео-

графии, математике,  педагогики и психологии.  

Общий объем статьи включая графические материалы, фотографии, таблицы, 

список литературы и резюме  не должен превышать 10-12 страниц. 

Не желательно чтобы число соавторов превышало трех лиц.  

Автор несет непосредственную ответственность за качество статьи и достовер-

ность представленных в нем фактов.  

Статьи могут быть представлены на азербайджанском, русском и английском 

языках. 

На верхнем правом углу статьи в размере “12” pt  жирными и заглавными 

буквами указываются имя и фамилия автора (авторов), ниже с интервалом 1, 

прописными буквами в размере “12” pt название организации, ещё ниже с интервалом 1 

адресс  электронной почты автора (авторов) обычными строчными буквами.  Ниже 

после одной пустой строки указывается название статьи с заглавными буквами,  в  

размере “12” pt   жирным шрифтом.   

Далее, пропуская одну строку приводится резюме с ключевыми словами на языке 

статьи, а в конце резюме и ключевые слова в двух других языках. Перед резюмах на 

других языках  на правом углу указываются с жирными заглавными буквами в размере 

”12” pt  имя и фамилия автора (авторов), называние статьи, а сама резюме – строчными 

буквами. Ключевые слова не должны превышать 10 слов. Словосочетание  «ключевые 

слова» пишется жирными буквами.  

Резюме и список использованной литературы пишется с интервалом 1, а текст 

статьи -1,5.  

         Следует указать ссылки на научные источники по данной теме. Список исполь-

зованной литературы указывается сразу после статьи перед резюме, с размером  “12” pt, 

с интервалом 1, методом кодирования и в алфавитном порядке. 

Слово «литература» пишется в середине страницы, в размере “12” pt жирными и 

заглавными  буквами. 

Представленные в редакцию статьи (CD и печатный  вариант)  не подлежат  воз-

врату. 

Статьи должны быть представлены вместе с рекамендательным письмом руково-

дителя отдела  и кафедры с места работы автора или с отзывом действительного члена 

или члена-корреспондента  Национальной Академии Наук Азербайджана. 

Статьи представляются в программе WinWord, шрифтом Times New Roman, на 

белой бумаге А4. 
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TO THE INFORMATION OF AUTHORS 

 

Scientific journal accepts articles on economics, philology, history, geography, 

pedagogy and psychology, mathematics, still not published and having research results at a 

scientific level. 

The total volume of the article including graphic materials, photographs, tables, 

references and a summary should not exceed 10-12 pages. 

The number of co-authors of the article should not exceed 3 persons. 

The author is directly responsible for the quality of the article and the accuracy of the 

facts indicated in the article.. 

Articles can be submitted in Azerbaijani, Russian and English. 

The name and surname of the author (s) should be formatted in the right corner of the 

provided article by font size of "12" pt in bold and in capital letters. Immediately under the 

name with an interval of 1, the name of the organization should be indicated in capital letters 

by font size of 12 pt. Skipping  1 interval, the email address of the author (co-authors) should 

be indicated. After that, skipping one blank line  should be given the title  of the article in bold 

and in capital letters, in font size of "12" pt. 

Further, skipping one line is a summary with keywords in the language of the article, 

and at the end of the summary and keywords in two other languages. Prior to the summary in 

other languages on the right corner  should be indicated  the author’s (co-authors) name and 

surname of the author(s) and the title of the article  in bold and in capital letters, and then the 

summary  should be given in lower case letters in the font size of “12” pt. Keywords should 

not exceed 10 words. The phrase "keywords" ishould be  written in bold letters. 

Summary and bibliography should be  written with an interval of 1, and the text of the 

article -1,5. 

Reference should be linked  to the sources related to the The list of used literature is 

indicated immediately after the article before the summary, with a size of “12” pt, with an 

interval of 1,   and encoded in alphabetical order. 

The wordcombination  “list of literature” should be  written in the middle of the page, 

in the font size of “12” pt, in bold and capital letters. 

Articles submitted to the editors (CD and printed version) are not refundable. 

Articles should be submitted together with the recommendation  letter of the head of the 

department and the department from the place of work of the author or with the response of the 

full member or corresponding member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. 

Articles are presented in the program WinWord, font Times New Roman, on white A4 

paper. 

 

 

Editorial address: 

Nakhchivan - Az 7000 

Babek . University 

town NU 

Tel: (+99436) 550 83 41 

E.mail: elmieserler@nu.edu.az  
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