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XIX ƏSRĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ CƏNUBĠ QAFQAZDA GEOSĠYASĠ 

VƏZĠYYƏT VƏ ĠRƏVAN XANLIĞININ RUSĠYA TƏRƏFĠNDƏN 

ĠġĞALI 

 

TarixĢünaslıq və AzərbaycanĢünaslığımızda tədqiqinə ciddi ehtiyac 

duyulan çatıĢmazlıqlardan biri də zaman-zaman itirilmiĢ ərazilərimizin hələ də 

tam, sistemli Ģəkildə, fundamental tədqiqata cəlb edilə bilməməsidir. Təqribən 

200 ilə yaxındır ki, tarixi Azərbaycan ərazisi olan Ġrəvan bölgəsinin dağıdıcı 

zərbələr altında qalması və yerində qondarma “siyasi” qurumların  

yaradılması, bu strateji ərazimizin də əlimizdən alınması ilə nəticələndi. Uzun 

müddət bu bölgənin tarixinin tədqiqi də yasaq edildi. Bütün sənədlərdə bu 

ərazi xalqımıza “Ermənistan” ərazisi kimi çatdırıldı. 

Bu bölgənin daha dərindən öyrənilməsini nəzərə alaraq biz də məhz bu 

məqalədə Azərbaycanın əzəli torpağı olan Ġrəvan bölgəsinin ümumi tarixinə  

nəzər saldıq. Ġrəvan xanlığının sərhədləri və əhatə etdiyi ərazilər 

müəyyənləĢdirilir və xanlığın Rusiya tərəfindən iĢğalı və bu bölgədə erməni 

vilayətinin yaradılması, bölgənin erməniləĢdirilməsi prosesinə diqqət çəkilir. 

XIX əsrin ilk illərində, habelə birinci və ikinci Rusiya-Ġran müharibələri 

dövründə Ġrəvan xanlığının siyasi vəziyyəti, Rusiyanın Ġrəvan bölgəsinə verdiyi 

diqqət və bu bölgənin iĢğalı üçün həyata keçiridiyi hərbi-siyasi tədbirlər ilkin 

arxiv materialları, Rusiyanın dövlət sənədləri və zəngin tarixi ədəbiyyat 

əsasında araĢdırılır və Ġrəvan xanlığının süqutu prosesi iĢıqlandırılır. 

Açar sözlər: Ġrəvan bölgəsi, Ġrəvan xanlığı, Rusiya-Ġran müharibələri, 

Ġrəvan qalası, Ġrəvanın süqutu, “Erməni vilayəti” 

 

İrəvan bölgəsi tarixən Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətlərin 

tərkibində olmuşdur. İrəvan şəhərinin bir mərkəz kimi yüksəlişi isə, Çuxursəd 

bəylərbəyliyi və İrəvan xanlığı dövrlərinə aiddir. XV əsrdən etibarən Arpa 

çayın Arazla birləşdiyi yerdən başlayaraq Ağrıdağla Alagöz dağları arasındakı 

çökəklik vadi ərazisi Sədi çuxuru kimi tanınmış və Çuxursəd istilahı şəklində 

işlənmişdir.Azərbaycan Səfəvi dövləti dövründə, XVI əsrin əvvəllərində bu 

ərazidə mərkəzi İrəvan şəhəri olan Çuxursəd bəylərbəyliyi yaradılmışdır (17, s. 

104). Çuxursəd bəylərbəyliyi Qərbi Azərbaycan torpaqlarının böyük bir 

hissəsini əhatə etməklə bu ərazinin ilk ümumi coğrafi adı hesab oluna bilər. 

1578-1590-cı illər Osmanlı-Səfəvi müharibəsi zamanı – 1585-ci ildə 

Çuxursəd bəylərbəyliyi Osmanlı qoşunları tərəfindən işğal edildi və bu 

münasibətlə İstanbulda Topqapı sarayı ərazisində ―Rəvan köşkü‖ adlanan 
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abidə ucaldıldı. 1590-cı il İstanbul sülhünə görə, bir çox digər Azərbaycan 

əraziləri kimi, Çuxursəd bəylərbəyliyinin ərazisi də Osmanlı dövlətinə verildi 

(18, s. 179). Çuxursəd ərazisinin Osmanlı hakimiyyəti altında olduğu 1585-

1603-cü illər ərzində bu ərazi Rəvan (İrəvan) əyaləti adlandırılmış və əyalətlə 

bağlı Osmanlı hökuməti bir neçə müfəssəl və icmal dəftərləri (Rəvan əyalətinin 

müfəssəl dəftəri-1590; Rəvan əyalətinin icmal dəftəri-təxm. 1595; Dəftəri 

Sicili Livayi Rəvan-1603) tərtib etmişdir (20, s. 6-7). 1590-cı il tarixli müfəssəl 

dəftərə görə, İrəvan əyaləti 10 nahiyyəsi (İrəvan, Karbi, Vedi, Aralıq, Talin, 

Ərmus, Abnik, Abaran, Şərabxana) olan İrəvan livasından və 16 nahiyyəsi 

(Ağcaqala, Məvaziyi-Xatun, Mülki-Arslanlı, Qarabağ, Dərəşam, Dərəşahbuz, 

Bazaçayı, Şərur, Zar, Zəbil, Əlincə, Sisyan, Azadciran, Ordubad (görünür bu 

müvəqqəti xarakter daşımışdır), Şorlut, Dərənürgat) və bir qəzası (Naxçıvan) 

olan Naxçıvan livasından ibarət idi (20, s. 8-9). 

Səfəvi hökmdarı Şah Abbasın (1587-1629) apardığı 1603-1612-ci illər 

Səfəvi-Osmanlı müharibəsi zamanı, 1603-cü ildə İrəvan bölgəsi Osmanlı 

qoşunlarından azad edildi və tərəflər arasında bağlanmış 1612-ci müqaviləsinə 

görə, Osmanlı dövləti 1590-cı il İstanbul sülhü ilə əldə etdiyi Səfəvi ərazilərini, 

o cümlədən də Çuxursəd ərazisini geri qaytarmalı oldu. Bundan sonrakı dövrdə 

Çuxursəd ərazisi bir neçə dəfə Osmanlı hücumlarına məruz qalsa da, bu ərazi 

əvvəllər olduğu kimi, XVIII əsrin 20-ci illərinədək Səfəvi dövlətinin sərhədləri 

daxilində qalmışdır. 

XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvi dövlətinin keçirdiyi ağır iqtisadi, siyasi 

və hərbi böhrandan yararlanan Rusiya imperatoru I Pyotrun Xəzəryanı 

bölgələri işğal etməsi və buna cavab olaraq Osmanlı dövlətinin bölgəyə qoşun 

yeritməsi,  nəticədə tərəflər arasında 1724-cü il İstanbul müqaviləsinin 

imzalanması ilə yekunlaşdı. Bu müqaviləyə görə, Xəzəryanı bölgələr istisna 

olmaqla, yerdə qalan bir çox Azərbaycan əraziləri, o cümlədən İrəvan bölgəsi 

Osmanlı dövlətinə verildi (14, s. 363). Osmanlı hökuməti 1590-cı ildə olduğu 

kimi, 1728-ci ildə də İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftərini tərtib etmişdi. Bu 

zaman Osmanlı hökuməti Naxçıvan bölgəsi üçün ayrıca müfəssəl dəftər tərtib 

etmiş, Zar, Zəbil və Şərur nahiyyələri Naxçıvan sancağının tərkibindən 

çıxarılaraq İrəvan əyalətinə birləşdirilmişdi. Bundan əlavə, Maku, İğdır, 

Sürməli nahiyyələrinin İrəvan əyalətinə birləşdirilməsi ilə bərabər, bu əyalətin 

ərazisində Göyçə, Məzrəə, Xınzirək, Qırxbulaq, Dərəçiçək və əhalisi 100 faiz 

türk olan Sədərək nahiyyələri və Şürəgəl livası yaradılmış, XVI əsrin sonunda 

mövcud olmuş Talin, Ərmavi, Abnik, Şərabxana nahiyyələri isə yeni 

yaradılmış nahiyyələrə verilmişdir (20, s. 9). 

1728-ci il tarixli İrəvan əyalətinin  müfəssəl dəftərinə görə, adı çəkilən 

əyalət İrəvan şəhəri, Qırxbulaq, Karbi, Maku, Xınzirək, Karni, Vedi, 

Dərəçiçək, Abaran, Göyçə, Məzrəə, Sürməli, İğdır, Aralıq, Şərur, Sədərək, 

Zarzəmin nahiyyələri və Şürəgəl livasından ibarət olmuşdur (20, s. 9).  

Səfəvilər dövlətinin əvvəlki qüdrətini bərpa edən Nadir xan Osmanlılara 

qalib gələrək, 1735-ci ildə İrəvan əyalətini Səfəvilərə qaytardı. Bundan sonrakı 

dövrdə İrəvan əyaləti digər Azərbaycan əraziləri kimi Nadir şah imperiyasının 

(1736-1747) tərkibinə daxil edildi. Nadir şahın inzibati ərazi bölgü siyasəti də 

böyük maraq doğurur. Belə ki o, Səfəvilər dövründə mövcud olmuş Şirvan, 
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Qarabağ, Azərbaycan və Çuxursəd bəylərbəyiliklərini ləğv edib, bu bəylərbəy-

liklərin ərazisində mərkəzi Təbriz olan vahid Azərbaycan vilayəti yaratdı. Bu 

addım təsadüfi olmayıb, digər bəylərbəyiliklər kimi Çuxursəddin də 

Azərbaycan torpağı olmasının təsdiqi idi (19, s. 13). 

1747-ci ildə Nadir şahın qətli ilə onun yaratdığı imperiya xırda dövlətlərə 

-xanlıqlara parçalandı. Bu zaman Azərbaycan ərazisində də iyirmi xanlıq 

yarandı. Bunlardan biri də İrəvan xanlığı idi. İrəvan xanlığının meydana 

gəlməsi bir tərəfdən Nadir şahın qətlindən sonra yaranan vəziyyətlə bağlı idisə, 

digər tərəfdən Qərbi Azərbaycanın tarixi inkişafının nəticəsi idi. Artıq qeyd 

etdiyimiz kimi, Qərbi Azərbaycan torpaqları bu və ya digər dövlətlərin 

tərkibinə daxil olmuşdu, lakin burada ayrıca dövlət yaranmamışdı. İlk belə 

dövlət İrəvan xanlığı oldu (19, s. 13). 

İrəvan xanlığı tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaranmaqla Ağrı dağı ilə 

Alagöz dağı arasındakı Araz çayının hər iki sahilində yerləşən əraziləri əhatə 

edirdi. Ağrıdağ düzənliyinin Göyçə gölü hövzəsi İrəvan xanlığının mərkəz 

əraziləri idi. İrəvan xanlığı şimaldan Pəmbək əyaləti, Şəmşədil və Qazax 

sultanlıqları və Gəncə xanlığı, şərqdən Qarabağ və Naxçıvan xanlıqları, 

cənubdan Xoy və Maku xanlıqları, cənub-qərb və qərbdən Osmanlı 

imperatorluğu ilə həmsərhəd idi. 23,8 min kv. km. ərazini əhatə edən İrəvan 

xanlığı 15 mahala bölünürdü: 1) Qırxbulaq; 2) Zəngibasar; 3) Gərnibasar; 4) 

Vedibasar; 5) Şərur; 6) Şuran; 7) Dərəkənd; 8) Saatlı; 9) Talin; 10) Seyidli-

Axsaxlı; 11) Sərdarabad; 12) Karpi; 13) Abaran; 14) Dərəçiçək; 15) Göyçə 

(39, s. 442-446). 

İrəvan xanlığı yarandığı 1747-ci ildən 1797-ci ilədək müstəqil xanlıq 

olmuş, 1797-1828-ci illər ərazində isə İranın ali hakimiyyəti altında 

mövcudiyyətini davam etdirmiş, daxili müstəqilliyini, eyni zamanda xarici 

siyasətdə də bu və ya digər dərəcədə müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilmişdi. 

Bu müddət ərzində İrəvan xanlığını aşağıdakı xanlar idarə etmişdir: Mehdi xan 

Qasımlı (Əfşar) (1747-1748), Məhəmməd Hüseyn xan Gəraylı (1748-1751), 

Xəlil xan Özbək (1751-1755), Həsənəli xan Qacar (1755-1759), Hüseyəli xan 

Qacar (1759/60-1783 noyabr), Qulaməli xan Qacaq (1783-1784 yay), 

Məhəmməd Hüseyn xan Qacar (1784-1805 iyun), Əliqulu xan Qacar (1797 

iyun), Həsən xan Makulu (1797 yay), Mehdiqulu xan Qacar (1805 yay-1806 

avqust), Əhməd xan Marağalı (1806 avqust-oktyabr), Hüseynqulu xan Qacar 

(1806 dekabr-1827 oktyabr) (21, s. 60-61). 

XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda mövcud olan başqa xanlıqlar 

kimi, İrəvan xanlığının da siyasi tarixi ardı-arası kəsilməyən feodal 

vuruşmaları, qanlı saray çevrilişləri və yadelli işğalçılara qarşı mübarizə ilə 

bağlıdır (19, s. 50). Aparılan mübarizələrə baxmayaraq, XVIII əsrin ikinci 

yarısı boyu Azərbaycan xanlıqlarının vahid bayraq ətrafında birləşdirilməsi 

prosesi uğursuzluqla nəticələndi. Bu isə, əsrin sonlarına doğru Azərbaycan 

xanlıqlarına xarici hərbi müdaxilə və onları işğal etmək üçün əlverişli şərait 

yaradırdı.  

XVIII əsrin sonlarında Azərbaycanla bağlı işğalçılıq planlarını həyata 

keçirmək üçün əsasən İran və Rusiya dövlətləri, qismən də Osmanlı dövləti 

Cənubi Qafqazda fəallaşdı. İran, bu əraziləri işğal edib Nadir şah imperiyasının 
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sərhədləri daxilində imperiyanı bərpa etməyə çalışırdı. Rusiya isə, hələ I 

Pyotrun dövründən başlayaraq Cənubi Qafqazı işğal etmək siyasəti yeridir, 

lakin istər I Pyotrun (1682-1725), istərsə də II Yekaterinanın (1762-1796) 

dövründə Cənubi Qafqaza qoşun yeridən Rusiya bu ərazilərdən əliboş geri 

dönməli olmuşdu.  

Böyük əksəriyyətini Azərbaycan xanlıqları təşkil edən Cənubi Qafqaz 

ərazisi Rusiya üçün siyasi və hərbi-strateji cəhətdən çox böyük əhəmiyyət 

daşıyırdı. Birincisi, bu diyarın işğalı ənənəvi rus-türk rəqabətində qüvvələr 

nisbətini Rusiyanın xeyrinə həll edə bilərdi. İkincisi, Rusiya Mərkəzi Qafqazı 

hələ tam fəth edə bilməmişdi. Cənubi Qafqazın istilası dağlıların ərazilərini 

şimaldan və cənubdan mühasirəyə almaqdan ötrü əlverişli şərait yarada bilərdi. 

Nəhayət, rus-ingilis rəqabəti Cənubi Qafqazın, o cümlədən Azərbaycanın 

əhəmiyyətini artırırdı. Rusiyanın bu yerləri işğal etməsi Böyük Britaniyanın 

Şərqdə təsirinə, Ost-Hind kompaniyasının inhisarına ağır zərbə endirə bilərdi 

(15, s. 15). Buna görə də, 1801-ci ildə Rusiyada imperator taxtına oturan I 

Aleksandr (1801-1825) dərhal bütün diqqətini Cənubi Qafqazın işğalına 

yönəltdi. Bəhs edilən dövrdə Cənubi Qafqazdakı pərakəndəlik və mürəkkəb 

hərbi-siyasi şərait Rusiyanın bu bölgəni işğal etməsini asanlaşdırırdı. Yaranmış 

vəziyyətdən yararlanan çar I Aleksandr 1801-ci il sentyabrın 12-də Kartli-

Kaxetiya çarlığını Rusiyaya ilhaq etdi (7, sənəd 276, s. 267-268; 36, s. 36). 

Daha sonra Rusiyanın Qafqazdakı qoşunlarının baş komandanı K.F.Knorrinq 

(1801-1802) 1802-ci il dekabrın 26-da Georgiyevskə dəvət etdiyi Quba və 

Talış xanlıqları nümayəndələri, eyni zamanda Tarki şamxalı, Qaraqaytaq 

üsmisi, Tabasaran hakimi və digər Dağıstan hakimləri ilə müqavilə bağlayıb 

onları Rusiyanın ―himayəsinə‖ aldı (28, s. 485).  

Şərqi Gürcüstanın Rusiyaya ilhaq edilməsi ilə Azərbaycanın Kartli-

Kaxetiya çarlığından asılı olan Qazax, Şəmsədil, Borçalı və Pəmbək əraziləri 

də Rusiyanın nəzarətinə keçdi. İrəvan xanlığı Pəmbək ərazisini öz ərazisi hesab 

edirdi və bu səbəbdən Pəmbəkin geri qaytarılması üçün ruslarla toqquşmalı 

oldu, lakin uğur qazanmadı (7, sənəd 838, v. 817-818). Bununla da, 1801-ci 

ilin payızından başlayaraq İrəvan xanlığı ilə rus qoşunları arasında hərbi 

toqquşmalar başlayır. 

Rusiya, ilhaq etdiyi Şərqi Gürcüstanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, 

eyni zamanda İran və Osmanlı dövlətlərinə qarşı mübarizədə mühüm strateji 

əhəmiyyət daşıyan, Osmanlı dövləti ilə sərhəddə yerləşən İrəvan xanlığının 

işğalına böyük əhəmiyyət verirdi. Məhz elə bu səbəbdən idi ki, I Aleksandr 

Knorrinqə göndərdiyi 24 aprel 1802-ci il tarixli təlimatnaməsində tapşırıq 

verirdi ki, o, ―Gürcüstanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün‖ İrəvan 

xanlığının Rusiyanın təbəəliyini qəbul etməsinə nail olsun və Gəncə xanlığını 

işğal etsin (1, v. 11). Hələ bu təlimatnamənin göndərilməsindən əvvəl Knorrinq 

İrəvan xanlığını ələ keçirmək üçün cəhdlər edir və bu məqsədlə o, 1802-ci il 

aprelin 2-də İrəvan xanı Məhəmməd xana göndərdiyi məktubunda ona Rusiya 

təbəəliyini qəbul etməyi təklif etmişdi (1, v. 29). Osmanlı paşaları arasındakı 

daxili mübarizələrə də qarışan Məhəmməd xan isə, Rusiya ilə münasibətlərdə 

daha çox vaxt uzatmağa, siyasi oyunlar vasitəsilə Rusiya, İran və Osmanlı 
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dövlətləri arasında manevr etməyə və bu yolla öz müstəqilliyini qorumağa 

çalışırdı. 

XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində Fransa inqilabı (1789-1794) 

beynəlxalq münasibətlərə həlledici təsir göstərmişdi. Fransanın Avropadakı 

işğallarının genişlənməsi və 1798-ci il iyulun 2-də Napoleon Bonapartın Misirə 

qoşun çıxarması Osmanlı dövlətini Rusiya ilə yaxınlaşdırdı və 1798-ci il 

dekabrın 23-də Fransa təhlükəsinə qarşı iki ölkə arasında 14 maddəlik (əlavə 

olaraq 13 gizli və bir əlavə maddə) ittifaq müqaviləsi bağlandı (3). Bu 

ittifaqdan  İrəvan xanlığına qarşı yararlanmağa çalışan Knorrinq bir tərəfdən 

rus qoşunları ilə Qars paşalığının İrəvan xanlığına qarşı birgə hücumlarını 

təşkil edir (7, sənəd 838, s. 709), digər tərəfdən isə Məhəmməd xana məktublar 

göndərərək ona Rusiya təbəəliyini qəbul etməyi təklif edirdi (1, v. 29). 

Bu dövrdə Eçmiədzin katolikosluğuna rəhbərlik etmək uğrunda erməni 

kilsə xadimləri arasında mübarizə gedirdi. İrəvan xanı Məhəmməd xanın 

Rusiya imperatorunun fərmanı ilə erməni katolikosluğuna təsdiq edilmiş Danili 

katolikos kimi qəbul etməməsi və bu vəzifəyə özünə sadiq digər bir erməni 

keşişi Davidi təsdiq etməsi də rusların qəzəbinə səbəb olmuş və Knorrinq də 

bundan İrəvana hərbi müdaxilə etmək üçün yararlanmağa çalışırdı (29, s. 268; 

35, s. 129; 32, s. 20). 

1802-ci ildə Qafqazdakı rus qoşunlarının baş komandanı vəzifəsinə 

Knorrinqi yerinə  Pavel Dmitriyeviç Sisianov (1802-1806) təyin edildi. Bunun-

la da, Azərbaycan xanlıqlarına münasibətdə Knorrinqin nisbətən mülayim siya-

sətini Sisianovun qatı irticaçı və açıq təcavüz siyasəti əvəz etdi. Sisianov 

Rusiya Azərbaycan xanlıqlarına qarşı açıq təcavüz və müharibəyə başladı. 

1803-cü il martın 29-da Car-Balakən, 1804-cü il yanvarın 4-də Gəncə rus 

qoşunları tərəfindən işğal olundu. 

Gəncənin işğalından sonra Sisianov bütün diqqətini İrəvan xanlığının 

işğalına yönəltdi. İrəvan xanlığını Rusiya təbəəliyinə qəbul etmək və Danilin 

erməni patriarxı kimi tanınması ilə bağlı Sisianovla Məhəmməd xan arasında 

altı ay davam edən məktublaşmalar istənilən nəticəni vermədi (29, s. 279-285; 

8, sənəd 1206, 1209-1216, s. 605-610). Sisianov imperator I Aleksandra 

göndərdiyi raportunda yazırdı: ―Məhəmməd xan əlahəzrət imperatorun Danilin 

erməni patriarxı kimi tanınması haqqında yüksək göstərişini yerinə 

yetirməkdən imtina edir. Onun cəzasız qalması silahla ələ keçirdiyimiz 

ərazilərdə imperator əlahəzrətin nüfuzunu zəiflədir. Ona görə də mən 

Məhəmməd xanı cəzalandırmaq və Danili erməni patriarxı etmək üçün İrəvana 

getməli və orada qarnizon yerləşdirməliyəm. Yerli erməni tacirləri bizi ərzaqla 

təmin etməyi vəd edirlər...‖ (8, sənəd 1216, s. 610). Sisianov eyni zamanda, bu 

raportunda İrəvan yürüşünü uğurla başa çatdırmaq üçün daha 4 alay və 100 

min gümüş rubla ehtiyac duyduğunu da imperatorun nəzərinə çatdırır və daha 

sonra qeyd edirdi ki, o bu qüvvələrlə İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ ərazilərini 

işğal edəcək və Kür-Araz boyu  ərazilərin bütünlüklə işğalı kompaniyasını 

yekunlaşdıracaqdır (8, sənəd 1216, s. 610). Sisianov 1804-cü ilin mayında 

İrəvan xanlığı üzərinə hücuma keçmək haqqında əmr imzaladı. Mayın 29-da 

general-mayor Tuçkonun başçılıq etdiyi rus qoşunları İrəvan qalasına doğru 

hərəkətə başladılar. Onun ardınca Sisianovun komandası altında yerdə qalan 
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polklar həmin istiqamətə yola düşdülər. İrəvan istiqamətinə hərəkət edən rus 

qoşunlarının sayı 4370 əsgər və zabitdən ibarət idi (19, s. 115-116). 

1804-cü ilin yazında İran Cənubi Qafqazı işğal etməkdə olan Rusiyaya 

qarşı müharibəyə hazırlaşırdı. Bu barədə Sisianovda yetərincə məlumatlar var 

idi. Bu səbəbdən o, İran qoşunlarının Cənubi Qafqaza daxil olmasından əvvəl 

cəld tərpənib İrəvanı ələ keçirməyə çalışırdı. Eyni zamanda, İran hökmdarı 

Fətəli şahdan formal asılı olan Məhəmməd xanın müstəqil hərəkətləri Tehran 

hökumətini narazı salmışdı və buna görə də Fətəli şah Məhəmməd xanı 

İrəvanda hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa çalışırdı. İndi həm Rusiya, həm də 

İran qoşunlarının eyni zamanda İrəvan istiqamətində hərəkəti Məhəmməd xanı 

son dərəcə tədbirli davranmağa, ehtiyatlı olmağa və siyasi manevrlər etməyə 

məcbur edirdi. Gəncə xanı Cavad xanın aqibətindən son dərəcə narahat olan 

Məhəmməd xan Rusiya ilə münasibətləri diplomatik yolla nizama salmağa 

çalışdısa da, bir nəticə əldə olunmadı. Məhəmməd xan müqavimət göstərmək 

qərarına gəldi və İrəvan qalasını möhkəmləndirmək üçün ciddi tədbirlər gördü. 

Qalanın müdafiəçilərinin sayını 7 min nəfərə çatdırdı və ərzaq tədarükü gördü. 

1804-cü il iyun ayının əvvəllərində Tuçkonun komandanlıq etdiyi 1 alay 

və 2 batalyondan ibarət dəstə 8 topun müşaiyəti ilə İrəvan xanlığına məxsus 

Şörəyel vilayətini işğal etdi (35, s. 138). 

1804-cü il iyunun 10-da İran ilə Rusiya arasında diplomatik münasibətlər 

kəsildi və bir neçə gün sonra iki ölkə arasında müharibə başladı. Vəliəhd 

Abbas Mirzənin rəhbərlik etdiyi İran qoşunları İrəvan istiqamətinə hərəkət 

etdilər. Vəziyyətin ciddiliyini nəzərə alan Məhəmməd xan İran baş 

komandanlığından kömək istədi. Şahın verdiyi əmrə görə, Naxçıvan və İrəvan 

qalaları ciddi müdafiə edilməli, rus qoşunlarının hərəkəti dayandırılmalı idi 

(24, s. 83-84). Lakin İran və Rusiya arasında Eçmiədzin və Qəmərlidə olan ilk 

döyüşlərdə rus ordusu üstünlük qazandı. İyulun 2-də rus qoşunları İrəvanı 

mühasirəyə aldı. Abbas Mirzənin uğursuzluğunu eşidən Fətəli şah özü də 

buraya gəldi. İrəvan ətrafında ikiqat mühasirə yarandı: ruslar İrəvanı, iranlılar 

isə rusları arxadan mühasirəyə aldı. Bütün giriş-çıxış yolları sonuncuların 

üzünə qapandı (16, s. 588). Ciddi ərzaq çatışmazlığı ilə üzləşən Sisianovun 

ordusu İrəvan müdafiəçilərinin həmlələri qarşısında itkilər verərək çıxılmaz 

vəziyyətə düşmüşdü (23, s. 69). İran ordusu ilə toqquşmalarda da rus 

ordusunun itkiləri böyük idi (13, s. 269-270). İyulun 15-də rus qoşunlarının  

İrəvan qalasını almaq üçün 8 saatlıq hücumu dəf edildi. 300-dən çox itki verən 

ruslar döyüşü dayandırmalı oldular. Rus qoşunları Abbas Mirzənin qoşunlarını 

Araz çayının əks tərəfinə sıxışdırmağa nail olsa da, İrəvanı ala bilmədi. 

Sisianovun qalanı təslim etməklə bağlı Məhəmməd xana göndərdiyi 

müraciətlər də heç bir nəticə vermədi. 

İran qoşunlarının yürüşündən ruhlanan Şəmsədil, Qazax, Borçalı, Car və 

digər bölgələrdə rus işğalçılarına qarşı üsyan dalğası baş qaldırdı. Belə bir 

vəziyyətdə İrəvanda dirənişlə qarşılaşan rus ordusu ciddi ərzaq, silah-sursat və 

yem çatışmazlığı ilə üzləşdi. Bütün bunları nəzərə alan Sisianov avqustun 31-

də topladığı hərbi şurada İrəvanın mühasirəsindən əl çəkmək haqqında qərar 

qəbul olundu. Sentyabrın 1-də Sisianov Məhəmməd xana İrəvan qalasını təhvil 

verməklə bağlı son müraciətini etdi, lakin rədd cavabı aldı. Bundan sonra 
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Sisianov sentyabrın 3-də mühasirəni dayandırmaq və rus qoşunlarını İrəvan 

ətrafından geri çəkmək haqqında əmr verdi (8, sənəd 1242, s. 619; 19, s. 123). 

Beləliklə, İrəvan yürüşündə iki mindən çox hərbçisini itirən rus ordusu məğlub 

durumda İrəvandan ayrıldı (8, sənəd 1682, s. 815-816). 

Rus qoşunları İrəvan qalasının mühasirəsindən əl çəksələr də, strateji 

əhəmiyyətə malik İrəvan xanlığı ərazisinin işğal olunması Rusiya hərbi 

dairələrinin əsas məqsədi olaraq qalırdı. Məhz bu səbəbdən İrəvan xanlığının 

ərazisini hissə-hissə işğal etmək ön plana keçirildi. 1805-ci il martın sonlarında 

İrəvan xanlığına tabe olan, strateji və iqtisadi baxımdan əlverişli olan Şörəyel 

sultanlığı rus qoşunları tərəfindən tamamilə işğal edildi (21, s. 303).  

Uğursuz İrəvan yürüşündən geri dönən Sisianov İrəvanı işğal etmək və 

Abbas Mirzə ilə müharibəni arxayın davam etdirmək üçün ilk öncə rus 

işğalçılarına qarşı qalxan üsyanları yatırdı. Daha sonra Azərbaycan xanlarına 

qarşı hərbi-siyasi təzyiqlərini gücləndirdi. Bu təzyiqlərin nəticəsində 1805-ci il 

mayın 14-də Qarabağ və Şəki xanlıqları Sisianovla Kürəkçay müqaviləsini 

imzalayıb Rusiyanın himayəsinə keçməyə məcbur oldular. Bunun ardınca, 

dekabrın 25-də Şamaxı xanlığı tabe edildi (22, s. 366-367).  

1806-cı ilin əvvəllərində Sisianov yenidən İrəvan istiqamətində hücuma 

keçmək qərarına gəldi. Lakin onun Bakı əməliyyatı zamanı, 1806-cı il fevralın 

8-də öldürülməsi bu işğalçı yürüşün həyata keçirilməsinə mane oldu. 1806-cı 

ilin iyununda Sisianovun yerinə general-feldmarşal İ.V.Qudoviç Qafqazın ali 

baş komandanı təyin edildi və ona Azərbaycan xanlıqlarını tamamilə işğal edib 

Rusiya imperiyasının tərkibinə qatmaq tapşırığı verildi (21, s. 304). 1806-cı 

ildə Quba, Bakı və Dərbənd xanlıqları Rusiya tərəfindən işğal edildi (16, s. 

593-594, 598-599). 

Rusiyanın işğalçılıq niyyətlərindən xəbərdar olan Abbas Mirzə 1805-ci 

ilin yayında ―xarici siyasətdə ardıcıl olmayan‖ Məhəmməd Hüseyn xan Qacarı 

hakimiyyətdən uzaqlaşdırıb Mehdiqulu xan Qacarı (1805 yay-1806 avqust) 

İrəvan xanlığında hakimiyyətə gətirdi (21, s. 304). 

Abbas Mirzənin rəhbərliyi ilə İran ordusu Azərbaycan ərazisində olsa da, 

o Azərbaycan xanlıqlarının rus qoşunları tərəfindən işğal edilməsi prosesinin 

qarşısını ala bilmədi. I Rusiya-İran müharibəsindəki (1804-1813) ilk döyüşlər-

də İran ordusunun əlverişli strateji vəziyyətdən yararlana bilməməsi nəticə-

sində strateji üstünlüyü ələ alan rus ordusu müharibənin sonunadək bu 

üstünlüyü qoruyub saxladı. Osmanlı dövləti də 1798 və 1805-ci illərdə Rusiya 

ilə imzaladığı ittifaq müqavilələrinə sadiq qaldığından Azərbaycanda gedən rus 

işğalına qarşı müqavimət hərəkatına heç bir yardım göstərmədi, bəzi hallarda, 

məsələn, İrəvan xanlığına qarşı 1802-ci il kompaniyasında Qars paşası hətta 

ruslara da köməklik göstərdi (7, sənəd 838, s. 709). Nəticədə, 1806-cı ilin 

sonuna qədər aparılan hərbi kompaniyada Rusiya Şimali Azərbaycan 

xanlıqlarının işğal edilməsi prosesini əsasən başa çatdırmış oldu. 

1806-cı ildə İran və Osmanlı dövlətlərində fəallaşan Fransa bu dövlətləri 

Rusiyaya qarşı müharibədə dəstəklədi və bu dövlətlərin ordularının təkmilləş-

dirilməsi istiqamətində bir çox yardımlar göstərdi. İrəvan xanı Hüseynqulu xan 

(1806-1827) da İrəvan qalasının Avropa hərb qaydaları əsasında möhkəm-

ləndirilməsi işində fransız mütəxəssislərinin köməyindən yetərincə istifadə etdi 
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(9, sənəd 467, s. 254). Fransanın İrandakı bu missiyasını Tilzit sülhündən 

(1807) sonra İngiltərə yerinə yetirməyə başladı. 

1806-cı ilin noyabrında Rusiya-Osmanlı müharibəsi (1806-1812) başladı. 

Qafqaz və Balkan cəbhələrində Rusiya-Osmanlı müharibəsinin başlanması ilə 

İranla aparılan müharibəni dayandırmaq istəyən Rusiya hökuməti ilkin 

dövrlərdə çalışırdı ki, İranla sülh imzalasın və bütün diqqətini Osmanlı 

cəbhəsinə yönəltsin. Bu məqsədlə barışıq barədə danışıqlar aparmaq üçün 

kapitan Stepanov Tehrana göndərildi. Lakin Qudoviçin İranla Rusiya arasında 

sərhəd xəttinin Kür və Araz çayları boyunca uzanaraq Arpaçaya qədər 

getməsini, habelə İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının da Rusiyaya keçməsini 

tələb etməsi, eyni zamanda bəhs edilən dövrdə İranda fəallaşan fransız 

diplomatiyasının fəaliyyəti nəticəsində bu danışıqlar uğursuz oldu (5, v. 25). 

Danışıqların uğursuz başa çatması ilə Rusiya qoşunları 1808-ci ilin 

sentyabrında İrəvan və Naxçıvan xanlıqları üzərinə yeni hücuma başladılar. 

1808-ci il sentyabrın 25-də Qudoviç 240 zabit və 7506 əsgərlə İrəvan və 

Naxçıvan istiqamətinə hərbi yürüşə başladı (30, s. 209). Sentyabrın sonlarında 

ruslarla toqquşmada məğlub olan Hüseynqulu xanın geri çəkilməsi ilə 

oktyabrın 3-də İrəvan qalası Qudoviç tərəfindən mühasirəyə alındı (6, v. 12-

16). Naxçıvanı tutmaq əmri alan general-mayor Nebolsin 78 zabit və 3062 

əsgərlə oktyabrın 9-da Qarabağdan Naxçıvana doğru hərəkət etdi (30, s. 215). 

Naxçıvanın müdafiəsini təşkil etmək mümkün olmadı, çünki əhali arasında 

böyük nüfuza malik Kəlbəli xan 1808-ci ilin yazında xanlıqdan məhrum 

edilərək ailəsi ilə birlikdə İrana aparılmışdı. Onun oğlu Şeyxəli bəyin öz yaxın 

adamları ilə Qarabağa qaçaraq ruslara qoşulması və Nebolsinin yürüşündə 

bələdçilik etməsi Naxçıvanın süqutunda mühüm rol oynadı (9, sənəd 476, s. 

267-268; 31, s. 93). 1808-ci il oktyabrın 28-də Naxçıvan yaxınlığındakı 

Qarababa adlı yerdə baş vermiş döyüşdə ruslar Abbas Mirzənin ordusunu 

məğlubiyyətə uğratdılar. Nəticədə 1808-ci il noyabrın 1-də Naxçıvan ruslar 

tərəfindən tutuldu (4, v. 1-2; 9, sənəd 474, s. 267; 24, s. 84).  

İrəvan qalasının müdafiəsinə Hüseynqulu xanın qardaşı Həsən xan başçı-

lıq edirdi. Qalanı təslim etməklə bağlı Qudoviçin təkidli müraciətlərinə Həsən 

xan tərəfindən rədd cavabı verildi (4, v. 1-2). Qudoviçin qalanı təslim etmək 

barəsində tələbinə Həsən xan aşağıdakı cavabı vermişdi: ―... Siz tələb edirsiniz 

ki, İrəvan qalasını könüllü təslim edim, əvəzində İrəvan xanlığını mənə 

verəcəksiniz. Əgər bu cür əməl yaxşıdırsa, onda siz də İran hökmdarına qulluq 

edin, əvəzində İrəvan, Təbriz və başqa xanlıqların idarəsini alın‖ (13, s. 473). 

Qışın erkən gəlməsi ilə Tiflislə əlaqələrin kəsilməsi təhlükəsi qarşısında 

ərzaq, yem və silah-sursat çatışmazlıqları rus qoşunlarını çətin vəziyyətə 

salmışdı. Buna görə də Qudoviç bütün diqqətini İrəvan qalasının hücumla 

alınmasına yönəltdi. 

Rus qoşunları 1808-ci il noyabrın 17-də İrəvan qalasına növbəti 

irimiqyaslı hücum həyata keçirdilər, lakin ciddi müqavimətə rast gəlib 

uğursuzluğa düçar oldular. Ciddi tələfat verib noyabrın 30-da geri çəkilməli 

olan rus qoşunları İrəvandan məğlub durumda geri döndülər. Rus hərb tarixçisi 

N.F.Dubrovin yazır ki, İrəvana hücumu nəticəsində rus alayları elə bir 

vəziyyətə düşdülər ki, qalaya təkrar hücum barəsində düşünməyə belə 
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dəyməzdi (30, s. 224). Qudoviçin rus imperatoruna göndərdiyi raporta görə, bu 

döyüşdə 17 zabit və 269 əsgər ölmüş, 64 zabit və 829 əsgər isə yaralanmışdı 

(9, sənəd 467, s. 252-264). Bölgədə möhkəmlənə bilməyəcəyini görən rus 

işğalçı dəstələrinin rəhbəri Nebolsin də Naxçıvanda möhkəmlənə bilmədi və 

buranı tərk etməli oldu (9, sənəd 462, s. 250-251). Təqiblər və güclü qar 

yağması ilə bağlı soyuq hava şəraiti nəticəsində rus qoşunları daha min nəfər 

itki verərək Qarabağa qayıtdılar(35, s. 305). Bu, rus qoşunlarının 1804-cü il 

yürüşündən sonra İrəvan xanlığındakı ikinci rüsvayçı məğlubiyyəti idi. Onu da 

qeyd edək ki, rus qoşunlarının İrəvanı almaq üçün istər 1804-cü, istərsə də 

1808-ci il yürüşlərində ermənilər ruslarla paralel vuruşmaqla yanaşı, onları 

ərzaq, yem və digər zəruri vasitələrlə təmin edib öz yardımlarını 

gösrətmişdilər. 

İrəvandakı məğlubiyyətdən sonra general Qudoviçin Qafqazdakı rus 

qoşunlarının baş komadanı vəzifəsindən geri çağırıldı, onun yerinə general 

Tormosov təyin edildi (30, s. 279).Tormosov İranla münasibətləri danışıqlar 

yolu ilə nizama salmağa çalışdı. Eyni zamanda İran şahı da Rusiyaya 

danışıqlara başlamağı təklif etdi (35, s. 160). 1810-cu ilin aprelində tərəflər 

arasında Əsgəranda aparılan danışıqlarda Rusiya Naxçıvan və İrəvan 

xanlıqlarını, İran isə Talış xanlığını tələb etdi. Ruslar burada vaxtilə Krım üçün 

işlətdikləri üsula əl ataraq, Talış xanlığının Rusiya və İrandan asılı olmayan bir 

ərazi olmasını təklif etdilər. Lakin bu danışıqlar nəticəsiz başa çatdı.  

Tormosov da öz sələfi kimi İrəvan xanlığının işğal edilməsinə böyük 

əhəmiyyət verirdi və bu xanlığın işğalının İranı sülhə məcbur edəcəyini 

düşünürdü. Lakin Hüseynqulu xanın hərbi və diplomatik bacarığı Tormosovun 

planlarının reallaşmasına imkan vermirdi. 

Bu dövrdə İranda fəallaşan İngiltərə Tehran hökumətinə Rusiyaya qarşı 

aparılan müharibədə hərbi-maliyyə yardımı etməklə yanaşı, eyni zamanda 

İranın Osmanlı dövləti ilə Qafqazda Rusiyaya qarşı birgə fəaliyyət göstərməsi-

nə çalışırdı. Rusiyanı Cənubi Qafqazdan çıxarmaq üçün Osmanlı dövlətinin 

yardımına ehtiyac duyan Abbas Mirzə 1810-cu ildə yenidən İstanbul 

hökumətinə ittifaq təklifi ilə çıxış etdi və ilkin razılıq əldə olundu. İngiltərənin 

bilavasitə təkidi ilə İranla Osmanlı dövləti arasında Rusiyaya qarşı ittifaq sazişi 

imzalandı. Sazişə görə, bundan sonra İran və Osmanlı qoşunları ingilislərin 

işləyib hazırladıqları plan əsasında Rusiyaya qarşı müharibədə birgə çıxış 

etməli idilər. Bu plana uyğun olaraq, 1810-cu ilin avqust-senytabr aylarında 

Osmanlı və İran qoşunları, eyni zamanda İrəvan xanı Hüseynqulu xanın 

qoşunları birlikdə hərəkət edərək rus qoşunlarına qarşı Axıska və Axalkələk 

istiqamətindən zərbə endirməyə çalışsalar da, rus qoşunlarının Kutais, Surami 

və Çalki istiqamətindən başlanan genişmiqyaslı hücumu nəticəsində baş 

tutmadı (37, s. 154). İran və Osmanlı komandanlıqlarının 1811-ci ilin yayı 

üçün Cənubi Qafqazda Rusiyaya qarşı planlaşdırdıqları birgə hücum kompani-

yası da icra edilməmiş qaldı (31, s. 132). Bütövlükdə, Qafqazdakı həm Rusiya-

İran və həm də Rusiya-Osmanlı cəbhələrində üstünlük tam olaraq Rusiya 

tərəfdə idi. 

Napoleonun Rusiyaya hücum təhlükəsini duyan Peterburq hökuməti bu 

hücumun başlanmasından iki ay əvvəl, 1812-ci il mayın 16 (28)-da Buxarestdə 
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Rusiya ilə Osmanlı dövlətləri arasında sülh müqaviləsi imzalandı (22, s. 415, 

419-427). Buxarest sülhünə görə, Osmanlı dövləti rus qoşunları tərəfindən 

işğal edilmiş Qafqazdakı qalalarını geri qaytara bilsə də, Cənubi Qafqazın 

Rusiya tərəfindən işğalının nəticələrini tanımalı oldu. 

Eyni zamanda, Buxarest müqaviləsinin imzalanmasından sonra Rusiya 

Qafqazdakı rus-türk cəbhəsində olan qoşunlarını İrana qarşı müharibəyə cəlb 

etmək imkanı qazandığından İran müəyyən güzəştlərlə Rusiya ilə sülh 

bağlamağa səy göstərdi. Lakin Rusiyanın İranla demarkasiya xəttinin Kür, 

Araz və Arpaçay çayları boyunca keçməsi barəsində irəli sürdüyü təkliflər 

Abbas Mirzə tərəfindən qəbul edilmədi. Bununla belə, Abbas Mirzənin 1912-ci 

il hərbi kompaniyasının da tam uğursuzluqla nəticələnməsi İranı yenidən 

danışıqlara başlamağa sövq etdi.  

Rusiyanın 1812-ci il Fransa-Rusiya müharibəsindən qalib ayrılmasından 

sonra İngiltərə dərk edirdi ki, Rusiya qüvvələrini cənuba yönəltməklə İranı 

tamamilə darmadağın edə və Britaniyanın Şərqdəki maraqlarına təhlükə yarada 

bilər. Buna görə də, inglislər Rusiyanın İranın içərilərinə doğru cənuba 

enməsinin qarşısını almaq üçün İranı sülhə məcbur etməklə yanaşı Rusiya ilə 

İran arasında danışıqlarda da vasitəçilik etdilər. Rusiya da öz növbəsində 

Napoleonun yürüşü nəticəsində dağılmış təsərrüfatını bərpa etmək üçün sülhə 

ehtiyac duyurdu və Qafqaza yeni baş komandan təyin olunan general 

N.F.Rtişşevə (1812-1816) İranla sülhü tezləşdirmək barədə göstəriş vermişdi. 

İngilislərin vasitəçiliyi ilə aparılan Rusiya-İran danışıqları 1813-cü il oktyabrın 

12-də Gülüstan müqaviləsinin imzalanması ilə nəticələndi. Gülüstan 

müqaviləsinə görə, İran Rusiyanın Qafqazdakı işğalları ilə barışmalı oldu və 

Gəncə, Qarabağ, Şəki, Şirvan, Quba, Bakı və Talış xanlıqlarının, habelə Şərqi 

Gürcüstan və Dağıstanın Rusiyaya keçdiyini təsdiq etdi (22, s. 439; 27, s. 12-

14; 26, s. 576). İrəvan və Naxçıvan xanlıqları İranın tərkibində qaldı. Bununla 

da, XIX əsrin əvvəllərində Rusiya və İran arasında Azərbaycan torpaqları 

uğrunda gedən müharibənin birinci mərhələsi yekunlaşmış oldu. 

Gülüstan müqaviləsinin imzalanmasından sonra da İran-Rusiya 

münasibətləri gərgin olaraq qalırdı. İran öz uğursuzluğu ilə barışmır, Rusiya isə 

yeni ərazilər, xüsusilə də İrəvan xanlığını ələ keçirməyə çalışırdı. Rusiya 

imperatoru I Aleksandr 1816-cı ildə Qafqazdakı rus qoşunlarının baş 

komandanı A.P.Yermolova (1816-1827) yazırdı: ―Çox yaxşı olardı ki, İran şahı 

İrəvan və Naxçıvanı bizim tərəfimizdən tutulan Arazdan cənuba doğru olan 

ərazilərə (Talış xanlığına-İ.K.) dəyişsin. Ancaq İran tərəfinin bu ərazilərin 

Rusiyaya güzəştə gedilməsində göstərdiyi inadkarlığı nəzərə alaraq, onların bu 

işə razılıq verəcəklərinə ümid etmək olmaz‖ (38, s. 12-13; 21, s. 326). 

İki Rusiya-İran müharibəsi arasındakı dövrdə (1813-1826) Rusiya və İran 

arasındakı mübahisəli məsələləri həll etmək üçün göstərilən diplomatik 

təşəbbüslər heç bir nəticə vermədi. Bu, daha çox Rusiyanın beynəlxalq aləmdə 

mövqelərinin güclənməsi və imperiya maraqları ilə bağlı idi. 

1826-cı il iyulun  16-da Abbas Mirzənin komandanlıq etdiyi İran ordusu 

sərhədi keçib Şimali Azərbaycan torpaqlarına yürüşə başladı. İrəvan xanı 

Hüseynqulu xanın dəstələri də rus qoşunlarının Lori və Şəmsədil 
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istiqamətindəki mövqelərinə doğru hücuma keçdilər. II Rusiya-İran müharibəsi 

(1826-1828) başladı.  

Müharibənin ilkin dövrü Rusiya üçün uğursuz oldu. İran qoşunları 

Şəmkir və Gəncəyə qədər irəliləyə bildilər. Avqust ayının sonlarına doğru 

Yermolov Cənubi Qafqazdakı dağınıq ordu birləşmələrini komplektləşdirə 

bildi. 1826-cı ilin sentyabrında Şəmkir və Gəncə döyüşlərində ruslar İran 

ordusuna sarsıdıcı zərbə endirdilər. Gəncə döyüşündən sonra İran ordusu bir 

daha özünə gələ bilmədi. 1826-cı ilin sonunda artıq İran qoşunları Talış xanlığı 

istisna olmaqla, bütün Şimali Azərbaycan torpaqlarını tərk etmişdilər (16, s. 

615-616; 31, s. 198). 

Müharibədə rus qoşunları hələ təşəbbüsü ələ almamış, imperator I 

Nikolay (1825-1855) rus qoşunlarına İrəvanın işğal etməyi tapşırdı. Onun 

general Yermolova göndərdiyi 1 avqust 1826-cı il tarixli fərmanında deyilirdi: 

―Təcili İrəvan sərdarı üzərinə yürüş edin. Tezliklə sizdən belə cavab 

gözləyirəm: Allahın köməkliyi ilə sərdar daha yoxdur və İrəvan vilayəti 

tamamilə tutulub – Siz və 15 min nəfərlik rus ordusu qələbə qazanmaq üçün 

kifayətdir‖ (21, s. 330). Bu zaman Yermolov bütün diqqətini Şimali 

Azərbaycan bölgələrini bürüyən antirusiya üsyanlarını yatırmağa 

yönəltdiyindən rus qoşunlarının İrəvan yürüşü müvəqqəti də olsa, təxirə 

salındı. 

1827-ci ilin martında Qafqazdakı rus qoşunlarının baş komandanı 

vəzifəsində general A.P.Yermoluvu general İ.F.Paskeviç (1827-1831) əvəz etdi 

(38, s. 226). 1827-ci il aprelin 20-də Xudafərin körpüsünü tutan rus qoşunları 

İrəvan xanlığına doğru yönəldilər. General Benkendorf komandanlıq etdiyi rus 

qoşunları da erməni keşişi Nerses Aştaraketsinin müşaiyəti ilə Borçalıdan 

İrəvan istiqamətinə hərəkət etdi. Aprelin 13-də Eçmiədzin monastrını tutan 

Benkendorfun Sərdarabadı tutmaq cəhdi baş tutmadı. Aprelin 27-də rus 

qoşunları İrəvan qalasını mühasirəyə aldılar. İyunun əvvəlində general 

Paskeviç də İrəvan qalasının önünə gəldi. Benkendorfon qalanı təslim etmək 

barəsindəki tələbləri Hüseynqulu xanın qardaşı Həsən xan tərəfindən rədd 

edildi. Mühasirənin faydasız olduğunu görən Paskeviç iyunun 23-də 

mühasirəni dayandırmalı oldu.  

1827-ci il iyunun 26-da Naxçıvan, iyulun 7-də Abbasabad rus qoşunları 

tərəfindən işğal edildi. Abbas Mirzənin müqaviməti heç bir nəticə vermədi. 

1827-ci il iyulun 19-da A.Bakıxanovla birgə Abbas Mirzənin düşərgəsinə 

gələn A.S.Qriboyedov İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının güzəştə gedilməsi və 

təzminat ödənilməsi şərtilə danışıqlara başlamağı təklif etsə də, razılıq əldə 

edilmədi. 

İ.F.Paskeviç Tehran hökumətini sülhə məcbur etmək üçün ilk öncə İran 

ordusunun cəbhəxanası olan Təbriz şəhərini işğal etməyi qərara aldı. Lakin 

çoxsaylı düşmən qüvvəsi cəmlənmiş İrəvan qalasını arxada qoymaq böyük risk 

tələb edirdi. Buna görə də, İ.F.Paskeviç əvvəlcə İrəvanı zəbt etməyi qərara aldı 

(19, s. 137). 

Bir həftəlik mühasirədən sonra, 1827-ci sentyabrın 20-də Sərdarabadı 

işğal edən rus qoşunları dörd gün sonra İrəvanı mühasirəyə aldılar. Əvvəllər 

olduğu kimi, yenə də Paskeviçin qalanı təslim etməklə bağlı tələbləri Həsən 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

  

 

 

 

 

16 

xan tərəfindən rədd edildi. Şəhər aramsız artilleriya atəşinə tutuldu. İrəvan 

qalasına 40 topdan mindən artıq mərmi yağdırıldı. V.Potto rus artilleriyasının 

İrəvan şəhərində törətdiyi dağıntılarla bağlı yazır: ―Mənə elə gəlir ki, mühasirə 

artilleriyasının 4 gündə elədiyini 4 əsrdə eləmək mümkün deyil‖ (33, s. 516). 

1827-ci il oktyabrın 1-də qaladakı ermənilər işğalçılarla əlaqəyə girərək 

qiyam qaldırdılar və Həsən xandan tələb etdilər ki, qalanı ruslara təslim etsin. 

Ermənilər, xanın bütün səylərinə baxmayaraq, qalanın şimal qapılarını 

düşmənin üzünə açdılar (21, s. 348). Erməni tarixçisi V.Parsamyanın yazdığına 

görə, Həsən xanın qalanı tərk etməsindən sonra ermənilər qala qapılarını rus 

qoşunlarının üzünə açmışlar (32, s. 43). Beləliklə, 1827-ci il oktyabrın 1-də 

İrəvan qalası və şəhəri ruslar tərəfindən işğal edildi. Həsən xan başda olmaqla 

bütün qala qarnizonu əsir düşdü. Bununla da, İrəvan xanlığı süqut etdi. 

İrəvanın alınması Rusiyada böyük ruh yüksəkliyi yaratdı. Bu xəbəri 

eşidən imperator I Nikolay Riqadan tələsik Peterburqa qayıtdı. Təntənəli 

mərasimlər təşkil edildi. İrəvanın alınması münasibətilə noyabrın 8-də 

imperatorun və onun ailə üzvlərinin iştirakı ilə Qış sarayında dua oxunması 

mərasimi keçirildi. Bu münasibətlə xüsusi medallar təsis olundu. İrəvanın 

alınmasına görə general İ.F.Paskeviç ―qraf‖ ―Erivanski‖ titullarını və 1 milyon 

rubl mükafat aldı. O, eyni zamanda 2-ci dərəcəli Georgi ordeni və bir çox 

başqa orden və medallarla təltif edildi (21, s. 350-351; 33, s. 591). Bütün 

bunlar Rusiya imperiyası üçün İrəvan xanlığının nə dərəcədə xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edən bir ərazi olduğunu göstərir. 

İrəvanın işğal edilməsindən bir neçə gün sonra, 1827-ci il oktyabrın 6-

da Qafqazdakı rus qoşunlarının komandanı general İ.Paskeviçinin əmri ilə 

İrəvanda ―Müvəqqəti idarə‖ yaradıldı. Yerli qoşunların komandanı general 

Krasovski idarənin rəisi, İrəvan qalasının komendantı general Borodin və 

erməni yepiskopu Nerses Aştarakesi idarənin üzvləri təyin edildilər. İrəvan 

bölgəsində hakimiyyəti tam ələ almaq, idarəetmə işlərini həyata keçirmək, 

qayda-qanun yaratmaq, bölgədəki rus qoşunlarının təminat və təchizat 

məsələlərini həll etmək kimi məsələlər Müvəqqəti idarənin qarşısına əsas 

vəzifə kimi qoyuldu (10, sənəd 432, s. 480-481).  

Eyni zamanda, İrəvan xanlığı ərazisində təhlükəsizliyin təmin edilməsi 

və bölgədə qaravul xidmətinin təşkil edilməsi üçün erməni əhalidən piyada və 

süvari drujinaların təşkil edilməsi də Müvəqqəti idarəyə tapşırılmışdı (10, 

sənəd 432, s. 481). İrəvan xanlığı ərazisində azərbaycanlı əhalinin mütləq 

çoxluğa malik olmasına baxmayaraq Müvəqqəti idarədə azərbaycanlıların 

təmsil olunmaması, təhlükəsizlik və qaravul xidməti üçün məhz erməni 

əhalidən silahlı birləşmələrin yaradılması İrəvan bölgəsinin erməniləşdirilməsi-

nin əsasını qoydu. 

İrəvanın ardından oktyabrın 2-də Mərənd, oktyabrın 13-də Təbriz rus 

qoşunları tərəfindən tutuldu. Rusiya ilə İran arasında Dehqarqanda başlayan 

sülh danışıqlarının (6 noyabr 1827-7 yanvar 1828) nəticəsiz başa çatması ilə 

irəli atılan rus qoşunları yanvarın 28-də Urmiyanı, fevralın 8-də Ərdəbili işğal 

etdilər. Rus qoşunlarının yeni hücumu İranın hakim dairələri arasında vahimə 

doğurdu. İranın tamamilə darmadağın ediləcəyindən ehtiyat edən Britaniya sə-

firi Makdonald döyüşən tərəflər arasında vasitəçi kimi çıxış etdi. Fevralın 6-da 
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Təbriz yaxınlığında Türkmənçay kəndində Abbas Mirzə ilə İvan Paskeviç 

arasında sülh danışıqları yenidən başlandı (15, s. 47-48). İran Rusiya tərəfindən 

irəli sürülən şərtləri qəbul etməyə məcbur oldu. 1828-ci il fevralın 9-dan 10-na 

keçən gecə Rusiya ilə İran arasında Türkmənçay sülh müqaviləsi imzalandı 

(34, s. 469-470; 10, sənəd 551, s. 594-595). Türkmənçay müqaviləsinin üçüncü 

maddəsində Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarının Rusiyaya ilhaq edildiyi təsbit 

edildi. 

Müqavilənin imzalanmasından az sonra – 1828 ci il martın 21-də 

Rusiya imperatoru I Nikolayın verdiyi fərmanla Müvəqqəti idarə ləğv edildi və 

İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazisində ―Erməni vilayəti‖ adlı müvəqqəti 

inzibati-idarə yaradıldı (11, s. 272-273; 12, s. 278-279). Erməni vilayətinin 

rəisi vəzifəsinə yerli qoşunların komandanı, general-mayor Aleksandr 

Çavçavadze təyin edildi. Naxçıvan və İrəvan xanlıqları ərazilərində ―Erməni 

vilayəti‖nin yaradılması ilə Azərbaycan torpaqlarında erməni dövləti 

yaradılması üçün mühüm addım atıldı. 

Erməni vilayətinin idarə edilməsi üçün qaydalar layihəsi də 

hazırlanmışdı. Həmin layihə erməni əhaliyə qarşı müəyyən liberallığın tətbiq 

edilməsini nəzərdə tuturdu. Layihə, ümumilikdə Rusiyanın vilayətdəki 

hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsinə xidmət etsə də, bu bölgənin 

erməniləşdirilməsinə də zəmin yaratmalı idi (25, s. 366). 

Türkmənçay və Ədirnə müqavilələri ilə Rusiya hökuməti İran və 

Osmanlı dövlətlərindən erməni əhalisinin Cənubi Qafqaz ərazisinə köçürülməsi 

prosesinə başlandı. 1828-ci il fevralın 26-dan iyunun 11-dək, yəni üç ay yarım 

ərzində İrandan Şimali Azərbaycana – İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ 

xanlıqlarının ərazisinə 8249 erməni ailəsi, başqa sözlə, ən azı 40 min nəfər 

erməni köçürüldü. Az sonra, Osmanlı dövləti ərazisindən də 90 min nəfərdən 

artıq erməni əhalisi Cənubi Qafqaza köçürülərək adı çəkilən xanlıqların 

ərazisində yerləşdirildi (10, sənəd 586, s. 619-620; 21, s. 23). 

Köçürmədən əvvəl, sonradan ―Erməni vilayəti‖ adlandırılan ərazinin 

əhalisi 107224 nəfər idi ki, bunun da 76.24 %-ni azərbaycanlılar, 23.45 %-ni 

ermənilər təşkil edirdi (19, s. 15). İrəvanın 9700 nəfərlik əhalisinin 75.6 %-i 

azərbaycanlılar, 24.4 %-i ermənilər idi. Azərbaycanlıların əhalinin etnik 

tərkibində bu cür üstünlük təşkil etməsi həmin torpaqların tarixi Azərbaycan 

ərazisi olduğunu təsdiq edən inkaredilməz faktdır. Köçürmədən sonra əhalinin 

etnik tərkibi kəskin dəyişdi. Təkcə İrəvan şəhərində köçürmə nəticəsində 

əhalinin sayı 11463 nəfərə çatdı. Nətəcədə azərbaycanlı əhalinin sayı 64 %-ə 

endi, ermənilərin sayı isə 36 %-ə qalxdı(19, s. 16). 

Beləliklə, Rusiya Şimali Azərbaycanın işğalı zamanı ermənilərin çar 

ordusuna göstərdikləri xidmət müqabilində onlara işğal olunmuş Azərbaycan 

torpaqlarında –İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazilərində ―Erməni vilayəti‖ 

adlandırılan ərazini pay verdi. Bununla da ermənilər çar Rusiyasının himayəsi 

və köməyi ilə Cənubi Qafqazda özlərinə ərazi bazası yaratmış oldular. 
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РЕЗЮМЕ 

ИБРАГИМ КАЗИМБАЙЛИ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ В 

НАЧАЛЕ XIX ВЕКА И ОККУПАЦИЯ ИРЕВАНСКОГО ХАНСТВА 

РОССИЕЙ 

         Один из серьезных недостатков, необходимых для изучения в 

историографии и Азербайджановедении является отсутствие 

систематического и фундаментального исследования потерянных 

территорий время от времени. Почти в течении 200 лет на исконно 

Азербайджанскую территорию Иреван были нанесены  сокрушительные 

удары, и создание ложного «политического» режима на этом месте  

привело к потере этой нашей стратегической территории. Исследование 

этого региона было также запрещено в течение длительного времени.  Во 

всех документах эта область была преставлена нашему народу как  

"Армения". Учитывая глубокое изучение этого региона в статье мы 

расмотрим общую историю  Иревана являющаяся исконно 
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Азербайджанской землей. Особое внимание уделяется на определение 

территории Иреванской провинции, его окуппации Россией, созданию 

армянской области на этом регионе и на процесс арменизации региона. 

Исследуется политическая ситуация Иреванской провинции в начале  

девяднадцотого века и во время Русско-Иранской войны,  военные  и 

политические меры  предпринятые Россией  в целях оккупации Иревана 

были исследованны  на основе архивных материалов, государственных 

документов и   богатой исторической литературы, а также освещается 

процесс распада   Иревана. 

Ключевые слова: Иреванский регион, Ирева нское  ханство,  

Русско-иранская война, Иреванская башня, распад Иревана, армянская 

область. 

 

SUMMARY 

IBRAHIM KAZIMBAYLI 

THE GEOPOLITICAL SITUATION IN THE SOUTH CAUCASUS AT 

THE BEGINNING OF XIX CENTURY   AND THE RUSSIAN 

OCCUPATION OF ERIVAN KHANATE 

             One of the disadvantages  need to be investigated seriously  in  History 

and Azerbaijan country studies is the fact that territories which Azerbaijan lost 

periodically were not still  engaged to investigation systematically and 

fundamentally. Approxamately 200 years  Iravan region  historically belonging  

to Azerbaijan is underwent  the distroing hits and forming  in this place the so-

called ―political‖  organizations   results with lost of such strategic territory. 

For a long period of time the investigation of this region was prohibited. In all 

the documents this territory was presented to our people as ―Armenia‖ 

territory. Taking into consideration the importance of  investigation of this 

region more deeply  we desided to attract attention just  to the general history 

of  Iravan region which historically belongs to Azerbaijan.  The documents and 

territory of Iravan khanate are determined. Here we can observe the fact of  

invasion  of the regoin by Russia  and  how armenian province was formed 

here what stresses the fact of armenialization process once more. At the 

beginning of the XIX century and during the 1st and 2nd Russia-Iran  wars 

political position of Iravan khanate, the special attention  paid to this region by 

Russia and military and political measures held for the invasion of the territory 

are based on  the initial archive materrials. The matter is investigated basing on  

Russian state documents  and rich historical literature. The collapse of the 

Iravan khanate was elliminated as well.  

Key words: Iravan region, Iravan khanate, Russian-Iran war, Iravan 

castle, Collapse of Iravan, Armenian province 

 

                                                                             

(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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BERLĠN DANIġIQLARINDA “AZƏRBAYCAN MƏSƏLƏSĠ” VƏ  

“OSMANLI-ALMAN PROTOKOLU” 

 (1918 sentyabr-oktyabr) 

 

           Məqalədə 1918-ci ilin sentyabr və Oktyabr ayının  əvvəlində  Türk,  

Alman və Rus heyyətləri arasında Berlində aparılan danıĢıqlarda Azərbaycana 

aid tarixi materiallar araĢdırılır. Bu danıĢıqlar zamanı Türkiyə Almaniyaya 

güzəĢtə getmək məcburiyyətində qaldı və yalnız bundan sonra danıĢıq 

protokolu imzalandı. Bakının Türkiyənin himayəsinə keçməsi Sovet  Rusiyasını 

qane etmirdi, buna görə də rus- türk danıĢıqlarında razılıq əldə edilmədi və iki 

ölkə arasında diplomatik münasibətlər kəsildi. Məqalədə göstərilən 

məlumatlar arxiv mənbələri ilə tam  təsdiq olunur.  

Açar sözlər: Berlin danıĢıqları, Bakı məsələsi, Azərbaycan məsələsi, 

Osmanlı-Alman protokolu 

 

 Birinci Dünya müharibəsində vuruşan dövlətlərin hər birinin Bakı 

neftinə yiyələnməklə bağlı planları var idi. 1917-ci ildə baş verən Fevral 

inqilabı və Oktyabr çevrilişindən sonra vətəndaş müharibəsinə sürüklənən 

Rusiya faktiki olaraq Cənubi Qafqazda gedən hərbi-siyasi proseslərdən 

kənarda qaldı. Sovet Rusiyasının bölgədə yeganə dayağı 1918-ci ilin mart-

aprel aylarında azərbaycanlıların soyqırımını törətməklə Bakıdakı hakimiyyətə 

yiyələnən  S.Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı Xalq Komissarları Soveti idi. 

1918-ci il mayın 26-da Cənubi Qafqaz federasiyasının dağılması ilə bölgədə 

müstəqil dövlətlər yarandı. Yeni yaranan Azərbaycan Cümhuriyyəti 

(28.V.1918) hökuməti Osmanlı dövləti ilə ittifaqda Qafqaz İslam Ordusunu 

yaradaraq bolşevik-daşnak qüvvələrinin nəzarətində olan paytaxt şəhəri Bakını 

azad etmək uğrunda mübarizəyə başladı. Bu zaman dünya müharibəsində 

vuruşan dövlətlər də Bakıya sahib olmaq uğrunda açıq mübarizəyə başladılar. 

Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinin öz paytaxtına sahib olmaq uğrunda 

apardığı mübarizə beynəlxalq bir mahiyyət alaraq Osmanlı-Rusiya-Almaniya-

İngiltərə arasında gedən kompromissiz mübarizəyə çevrildi. 

1918-ci ilin iyunundan başlanan bu mübarizə sentyabrın 15-də Osmanlı 

dövlətinin qələbəsi ilə başa çatdı. Qafqaz İslam Ordusunun apardığı uğurlu 

hərbi əməliyyatlar fonunda Sovet Rusiyasının əlaltısı və Cənubi Qafqazda əsas 

dayağı olan Bakı Xalq Komissarları Soveti süqut etdi (31.VII.1918) və bu 

qurumun yerində yaranan eser, menşevik və daşnaklardan ibarət Sentrokaspi 

diktaturasının (1.VIII.1918 – 15.IX.1918) da süqutu ilə Bakı azad edildi. 

Müharibədə Osmanlı dövlətinin müttəfiqi olan Almaniya, Sovet Rusiyası ilə 

separat danışıqlara gedib 27 avqust müqaviləsini imzalasa da, bunun elə bir 
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əhəmiyyəti olmadı, müqavilə kağız üzərində qaldı. Bakı uğrunda mübarizədə 

özünəməxsus çəkisi olan Almaniya və İngiltərə dövlətləri mövcud şərtlər 

daxilində Türkiyənin bu uğuru ilə barışmalı oldularsa da, Bakıya öz ərazisi 

kimi baxan Sovet Rusiyası neft şəhərinin itirilməsi ilə qətiyyən barışa bilmədi. 

―Bakı məsələsi‖  ilə bağlı Almaniya, Osmanlı və Rusiya arasında mövcud olan 

ziddiyyətlərin kəskinləşməsi ―Azərbaycan məsələsi‖ni 1918-ci ilin 

sentyabrında Berlində aparılan türk-alman-rus danışıqlarının əsas mövzusuna 

çevirdi. 

Osmanlı dövlətinin, Almaniyanın etirazlarına baxmayaraq, Cənubi 

Qafqazda həyata keçirdiyi fəal hərbi əməliyyatları və ―Bakı məsələsi‖ndə 

israrlı mövqeyi, buna cavab olaraq Almaniyanın Sovet Rusiyası ilə separat 

danışıqlara gedib 27 avqust 1918-ci il tarixli gizli alman-rus əlavə müqaviləsini 

imzalaması, həmçinin Türkiyənin müharibənin əvvəllərində Bolqarıstana 

güzəştə getməyə məcbur olduğu Gümülcünə bölgəsini geri qaytarmaq istəyi ilə 

bağlı yaranan türk-alman anlaşılmazlığı bütövlükdə Almaniya-Osmanlı 

münasibətlərində böyük bir gərginlik yaratmışdı. Osmanlı hökuməti yaranmış 

gərginliklə bağlı danışıqlar aparmaq üçün sədr-əzəm Tələt paşanın sentyabrın 

3-də Berlinə getməsi haqqında qərar qəbul etdi (5, s. 227; 6, s. 517). 1918-ci il 

sentyabrın 5-də Dördlər İttifaqı ölkələri nümayəndələrinin Vyanada keçirilən 

konfransında iştirak edən Tələt paşa səhərisi gün buradan Berlinə gəldi və 

dərhal alman rəsmiləri ilə danışıqlara başladı. 

Sentyabrın 7-də alman rəsmilərindən Hintze və Lossov ilə görüşən 

Tələt paşa Almaniyanı, Türkiyəni xəbərdar etmədən, Rusiya ilə Qafqaz 

barəsində gizli müqavilə bağlamaqda ittiham etdi. Buna cavab olaraq Hintze də 

Türkiyəni ―Bakıya hücum etməyəcəyi ilə bağlı Almaniyaya verdiyi vədi‖ 

pozmaqda günahlandırdı. Bu minvalla Berlin danışıqları ilk əvvəl qarşılıqlı 

ittihamlarla başlandı (6, s. 517). 

Berlin danışıqlarında Osmanlı dövləti üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan 

iki məsələ var idi: 1. Azərbaycan və bütövlükdə Qafqazla bağlı yaranan türk-

alman ziddiyyətlərinin aradan qaldırılması və bölgədəki vəziyyətin 

nizamlanması; 2. Gümülcünə bölgəsinin geri qaytarılması. Vaxtilə Bolqarıs-

tanın müharibəyə qatılması üçün Almaniyanın israrı nəticəsində Türkiyə, 

əhalisinin bir hissəsi türklərdən ibarət olan Meriç çayının cənubundakı 

Gümülcünə bölgəsini Bolqarıstana güzəştə getməyə məcbur olmuşdu. 

Rumıniyanın məğlubiyyəti nəticəsində bağlanmış sülh müqaviləsinə görə, 

Dobrucanın Bolqarıstana verilməsi ilə əlaqədar Türkiyə Gümülcünəni geri 

qaytarmağa çalışırdı. Bolqarların isə buna müsbət yanaşmaması ixtilaf 

yaratmışdı. Gümülcünənin geri qaytarılması məsələsi Türkiyədə bir hökumət 

böhranı doğuracaq mahiyyətdə idi. Bu məsələ hətta hökumətdə qarşıdurma 

vəziyyəti yaratmış və Tələt paşa ilə Ənvər paşanın istefası tələbləri səslənməyə 

başlamışdı. Buna görə də Tələt paşa Gümülcünə məsələsində almanların 

dəstəyini almaq və onların vasitəsilə Bolqarıstana təsir göstərmək istəyirdi. 

Bununla yanaşı, Gümülcünə bölgəsinin geri qaytarılması məsələsinin Osmanlı 

hökuməti üçün nə dərəcədə böyük əhəmiyyət kəsb etməsinə baxmayaraq, Tələt 

paşa, Osmanlı dövlətinin Qafqaz və Türküstan siyasətinin Almaniya tərəfindən 

dəstəklənəcəyi təqdirdə, Türkiyənin Bolqarıstana torpaq güzəştə getməyə hazır 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2016 № 1  
  

 

 

 

 

23 

olduğunu bildirmişdi. Almaniyanın xarici işlər naziri P.Hintze isə bildirirdi ki, 

Türkiyə Bolqarıstana güzəştə getdiyi ərazilərin müqabilində almanların dəstəyi 

ilə artıq Qars, Ərdəhan və Batumu əldə etmişdir (12, s. 119). 

Sentyabrın 10-da Tələt paşa Osmanlı dövlətinin Qafqaz siyasəti ilə 

bağlı Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinə bir memorandum təqdim etdi. 

Memorandumda aşağıdakı maddələr yer almışdı: 1. Brest-Litovsk müqaviləsin-

dən sonra rus qoşunları işğal etdikləri ərazilərdən və Qars, Ərdəhan və Batum 

vilayətlərindən tamamilə çıxarılmışdır; 2. Rus qoşunlarının çıxarılmasından 

sonra bu vilayətlərdə rus silahları ilə təchiz olunmuş erməni quldur dəstələri 

qalmışdılar. Osmanlı hökuməti Cənubi Qafqazda azərbaycanlılar, gürcülər və 

ermənilərdən ibarət bir federal respublikanın mövcudluğunu təsbit etmişdir; 3. 

Osmanlı dövləti işğal altındakı vilayətlərini erməni quldur dəstələrindən 

təmizləmək yolu ilə geri almağa məcbur olmuş və Zaqafqaziya Respublikasına 

Rusiya ilə müharibə vəziyyətinə son qoyulduğunu və Brest-Litovsk müqaviləsi 

ilə Qars, Ərdəhan və Batumun Türkiyəyə verildiyini bildirsə də, respublikanın 

bunu rədd etməsi ilə əlaqədar türk qoşunları bu üç vilayəti silah gücünə əldə 

etmək məcburiyyətində qalmışdır; 4. Hərbi əməliyyatlarla paralel gedən Batum 

danışıqları əsnasında Cənubi Qafqaz ilə Türkiyə arasındakı sərhəd xətti bəzi 

yerlərdə dəyişikliyə uğramış və bu barədə Almaniya Baş Komandanlığının 

razılığı alınmışdır; 5. Osmanlı dövləti nə Azərbaycanda, nə Şimali Qafqazda, 

nə də Cənubi Qafqazın hər hansı bir yerində ərazi ilhaq etmək arzusunda 

deyildi və Türkiyə ilə Cənubi Qafqazın hər üç respublikası arasında ərazi-

sərhəd məsələləri artıq həll edilmişdir; 6. Rusiyanın Türkiyəyə qarşı daimi 

düşmən fəaliyyəti və Türkiyənin tərəqqi yoluna girməsini əngəlləmək üçün hər 

cür vasitələrdən istifadə etdiyi nəzərə alınarsa, türk hökuməti Qafqazda 

qüvvətli və müstəqil bir dövlətin qurulmasını özü üçün həyati bir məsələ hesab 

edir; 7. Osmanlı dövləti belə hesab edir ki, bu amacın gerçəkləşməsi üçün 

Şimali və Cənubi Qafqaz müsəlmanlarının vahid bir dövlət halında birləşmələri 

vacibdir; 8. Bakı məsələsinə gəlincə: Bu əyalətin əhalisinin 85 faizi 

müsəlmandır və Bakı coğrafi cəhətdən yerləşməsi etibarilə Azərbaycan 

dövlətindən başqasına aid ola bilməz; 9. Digər tərəfdən Bakısız güclü həyat 

qabiliyyətli, qüvvətli bir Azərbaycan dövlətinin qurulması da mümkün deyildir 

(6, s. 518-519). 

Tələt paşa bunları bildirdikdən sonra alman hökumətindən aşağıdakı 

maddələrin qəbul və təsdiq edilməsini istədi: 1. Bakını da öz tərkibinə alan 

Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan və Ermənistanın müstəqil dövlətlər 

kimi Almaniya tərəfindən tanınması; 2. Sərhədləri ayrıca təsbit ediləcək Şimali 

Qafqaz Respublikasının müstəqil bir dövlət kimi Almaniya tərəfindən 

tanınması; 3. Türkiyə bu müharibə dövründə müttəfiqlərinə mühüm xidmətlər 

göstərmiş və bunu etməkdə davam edəcəkdir. Bir çox düşmən qüvvələrini öz 

üzərinə çəkməklə, Türkiyə malik olduğu insan qaynaqlarının hamısından 

faydalanmışdır və hazırda bu ehtiyatın tükənməkdə olduğunu qətiyyətlə 

müşahidə etməkdədir. Bu səbəbdən istər Türkiyənin, istərsə də müttəfiqlərin 

mənafeyi naminə Qafqazdakı və Türküstandakı geniş insan kütləsindən istifadə 

etmək nəzərdə tutulmuşdur. İstanbul hökuməti Türküstanın siyasi və hərbi 

baxımdan təşkilatlandırılması işində Almaniya hökumətinin geniş və 
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məhsuldar yardımını istəyir və türk hökumətinin bu ölkədə yuxarıda qeyd 

edilən məqsədlərinin həyata keçirilməsi yolunda ona tam sərbəstlik verilməsini 

arzu edir. Türküstanda təşkil ediləcək qüvvələrdən (Tələt paşaya görə, 

Türküstandakı 14 milyon müsəlman əhalisini təşkilatlandırmaq nəzərdə 

tutulmuşdu) Hindistan istiqamətində istifadə etməklə İngiltərə üçün ciddi 

təhlükə yaratmaq mümkün olacaqdır (11, s. 114). 

Tələt paşa Türküstanı hədəf göstərməklə «Türkiyənin əsas hədəfinin 

Bakı olmadığı» görüntüsünü yaratmaq istəyirdi. Lakin Almaniya hökuməti ilk 

öncə Tələt paşanın önə sürdüyü istəklərdən heç birini məqbul saymadı və hətta 

Sovet Rusiyasının Berlindəki səfiri A.İoffenin türk memorandumu ilə bağlı 

fikirlərini öyrənmək yolunu tutdu. Almaniya Xarici İşlər Nazirliyində rəis, 

imperatorun gizli müşaviri İ.Kriege sentyabrın 11-də A.İoffe ilə görüşərək bu 

barədə Sovet tərəfinin fikrini öyrənmək məqsədi ilə türk memorandumunu ona 

təqdim etdi. A.İoffe bu memoranduma öz münasibətini bildirərək qeyd etdi ki, 

―Zaqafqaziya Respublikası‖ adlanan dövlət nə Sovet Rusiyası, nə də başqa bir 

dövlət tərəfindən tanınmamışdır və bu bölgə əvvəllər olduğu kimi, indi də 

Rusiyanın ərazisi hesab edilməkdədir. Türkiyənin Cənubi Qafqazdakı 

hökumətlərlə imzaladığı müqavilələri Sovet Rusiyası tanımır. Bununla yanaşı, 

Sovet hökuməti Türkiyə ilə Rusiya arasında bir Qafqaz dövlətinin 

yaradılmasını məmnuniyyətlə qəbul edir, amma belə bir dövlətin yaradılması 

üçün Şimali və Cənubi Qafqaz müsəlmanlarının bir araya gətirilərək vahid 

dövlət halında birləşməsini rədd edir və burada müstəqil gürcü, erməni və 

Azərbaycan dövlətlərindən ibarət bufer dövlətlərin yaradılmasını daha məqbul 

hesab edir (6, s. 521-522). 

Qeyd edək ki, İoffenin mülahizələrində bir çox ziddiyyətlər mövcud idi. 

Əgər Sovet hökuməti Türkiyə ilə Rusiya arasında gürcü, erməni və Azərbaycan 

dövlətlərindən ibarət bufer dövlətlərin yaradılmasını həqiqətən də məqbul 

hesab edirdisə, faktiki olaraq bu dövlətlər artıq mövcud idi və Sovet tərəfinin 

də mövcud reallıqla barışması lazım gəlirdi. Amma Sovet Rusiyası iddia edirdi 

ki, ―xalqların öz müqəddəratını təyin etmək‖ hüququ yalnız Sovet hökuməti ilə 

həmin xalqlar arasında razılığa əsasən həll oluna bilər və bu məsələdə hər hansı 

bir kənardan müdaxilə yolverilməzdir. Əslində bu məsələ, İ.V.Stalinin bəyan 

etdiyi kimi, ancaq ―xalqın sosializmi seçməsi‖ şərti ilə həyata keçirilə bilərdi 

və bu halda da Cənubi Qafqaz respublikalarının yalnız formal müstəqilliyindən 

söhbət gedə bilərdi, necə ki, bir qədər sonra biz bunun şahidi olacağıq. 

Almaniya hökuməti Tələt paşanın memorandumuna Sovet tərəfinin 

münasibətini öyrəndikdən sonra, sentyabrın 12-də sədr-əzəmə cavab verdi. Bu 

cavabdan anlaşıldığına görə, Almaniya ancaq Sovet Rusiyasının qəbul etdiyi 

əsasları dəstəkləyəcəkdi. Berlin hökuməti bildirirdi ki, Azərbaycan və 

Ermənistanın tanınmasına əsas verəcək heç bir beynəlxalq hüquq normaları 

olmadığından, Almaniya bunları tanıyacaq durumda deyildir. Sovet 

hökumətinin bəyan etdiyi «xalqların öz müqəddəratını təyin etmək və hətta 

ayrılmaq» hüququ yalnız Sovet hökuməti ilə bu millətlər arasında qarşılıqlı 

razılaşma yolu ilə həll edilə bilər və hər hansı bir dövlət buna qarışa bilməz. Bu 

prinsipə Dördlər İttifaqı tərəfindən indiyə qədər (Finlandiya, Latviya, Litva, 

Estoniya, Polşa, Ukrayna və Gürcüstan məsələlərində) riayət edilmişdir (6, s. 
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522-523). Bunu əsas götürən Almaniya hökuməti Azərbaycan, Ermənistan və 

Şimali Qafqazın müstəqil dövlət kimi tanınmasının qeyri-mümkünlüyünü 

bildirirdi. Bir sözlə, Almaniya Rusiyanın razılığı olmadan Azərbaycanın 

müstəqilliyini tanımaq istəmirdi. Bununla belə, Almaniya hökuməti bildirirdi 

ki, əgər bu məsələdə beynəlxalq hüquq normalarının tətbiqini mümkün edəcək 

şərtlər yaranarsa, onda Almaniya Bakı şəhərinin də daxil olduğu Azərbaycan 

Respublikasının müstəqilliyini tanımağa hər an hazır olacaqdır. Bunun üçün isə 

hər şeydən əvvəl, türk qoşunlarının 27 avqust tarixli alman-rus əlavə 

müqaviləsində təsbit edilən demarkasiya xəttinin gerisinə çəkilməsi şərt kimi 

irəli sürülürdü. Almanlar Türkiyənin tələblərindən yalnız birini – Türküstanda 

İngiltərəyə qarşı cəbhə açmağı məmnunluqla qarşıladılar və bu məsələdə 

birlikdə hərəkət etməyi və yardım göstərməyi vəd etdilər. Bütövlükdə 

Almaniyanın mövqeyi Türkiyəni qətiyyən qane etmirdi. Lakin Türkiyə bu 

zaman Almaniyaya təsir etmək iqtidarında deyildi. Bununla belə Tələt paşa 

alman rəsmiləri ilə müzakirələri davam etdirirdi. 

Berlində gərgin müzakirələrin getdiyi bu arada Tələt paşa İstanbuldan 

sevindirici bir teleqram aldı. Teleqramda deyilirdi: ―Allahın yardımı ilə Bakı 

şəhəri 30 saatlıq şiddətli müharibədən sonra 15.09.1334 (1918) tarixində saat 

doqquz radələrində zəbt edilmişdir…‖ Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən 

Bakının alınması faktı alman rəsmilərinin türklərə qarşı sərt mövqeyinin 

yumşalmasına səbəb oldu. Sentyabrın 18-də Tələt paşaya yeni müqavilə mətni 

təqdim edildi. Türkiyə tərəfi isə artıq Qafqazda nail olduğu faktiki üstünlüyünü 

qoruyub saxlamağa çalışırdı və bunun üçün Almaniyaya bir sıra iqtisadi 

güzəştlər (məsələn: Rusiya 27 avqust müqaviləsi ilə Bakıda çıxarılan neftin 

dörddə bir hissəsini Almaniyaya vəd etdiyi halda, Türkiyə bölgədəki bütün 

yeraltı sərvətlərin heç bir tərəfin üstünlüyü olmadan, bərabər şəkildə Osmanlı 

dövləti ilə Almaniya arasında bölüşdürüləcəyini təklif edirdi və s.) etməklə 

onun vasitəsilə Qafqaz respublikalarının müstəqilliyinin Rusiya tərəfindən 

tanınmasına nail olmaq istəyirdi. Bakının türklər tərəfindən alınması Sovet 

Rusiyası tərəfindən sərt bir şəkildə böyük etirazla qarşılandı. Berlindəki rus 

səfiri A.İoffe 27 avqust tarixli alman-rus əlavə müqaviləsinin artıq qüvvədən 

düşdüyünü bəyan etdi. Bununla paralel olaraq Sovet hökuməti Osmanlı dövləti 

ilə Rusiya arasında imzalanan Brest-Litovsk müqaviləsini qəbul etməyəcəyini 

bildirirdi (10, s. 205-206; 11, s. 122). Bütün bunlar qarşısında Almaniya 

hökuməti yeganə çıxış yolunu Osmanlı dövləti ilə uzlaşmaqda gördü. 

Osmanlı sədr-əzəmi Tələt paşanın alman rəsmiləri ilə apardığı gərgin 

müzakirələrin nəticəsi olaraq, 1918-ci il sentyabrın 23-də Osmanlı dövləti ilə 

Almaniya arasında 7 maddədən ibarət gizli ―Osmanlı-Alman protokolu‖ 

imzalandı [2]. Sənədi Türkiyə tərəfindən Tələt paşa, Almaniya tərəfdən isə 

A.Hintze imzaladılar. Tərkibində Cənubi Qafqazdan başqa Şimali Qafqaz, 

Türküstan və İrana aid maddələrin də olduğu ―Osmanlı-Alman protokolu‖nun 

əsas obyekti Azərbaycan idi (2). Bu protokola görə: 

1. Osmanlı dövləti Qafqaz Azərbaycanı, Gürcüstan və Ermənistan 

respublikalarını indidən müstəqil bir dövlət kimi tanımaq arzusunda olduğunu 

bəyan edirdi. Almaniya imperator hökuməti isə yalnız Gürcüstanı tanımağa 

hazır olduğunu bildirir və bu qərarını Azərbaycan və Ermənistana konsullar 
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göndərərək oralarda faktiki olaraq mövcud olan hökumətlərlə münasibət 

qurmadan öncə icra etməyəcəyini bəyan edirdi. 

Qafqaz respublikalarının Osmanlı dövləti tərəfindən tanınmasından 

dolayı Türkiyə ilə Rusiya arasında yaranan gərginliyi aradan qaldırmaq və bu 

iki ölkə arasında münasibətləri normallaşdırmaq üçün Almaniya hökuməti 

əlindən gələn hər şeyi etməyi öz üzərinə götürürdü. 

Osmanlı hökuməti Azərbaycan və Ermənistandakı əsgəri birliklərini 

geri çəkməyi təəhhüd edirdi. Bunun qarşılığında Almaniya hökuməti 

Azərbaycan və Ermənistan respublikalarının Rusiya tərəfindən tanınması üçün 

səy göstərməli idi. 

2. Osmanlı dövləti Şimali Qafqaz və Türküstanda müstəqil dövlətlərin 

təşkilinə çalışmaq, bu dövlətlər ilə ittifaq qurmaq və bu dövlətlərin əsgəri 

potensialını təşkil edib müttəfiqlərin mənafeyi naminə istifadə etmək 

niyyətində olduğunu bildirirdi. 

Almaniya imperator hökuməti Osmanlı dövlətinin bu təşəbbüsünə 

yardım edə bilməyəcəyini təəssüf hissi ilə qeyd etməklə bərabər bu məsələdə 

etiraz və müxalif mövqe də göstərməyəcəyini öz üzərinə götürürdü. 

3. Osmanlı dövləti ilə Almaniya müharibə davam etdiyi müddətdə 

müttəfiqlərin Qafqaz məmləkətlərinin bütün iqtisadi mənbələrindən bərabər 

şəkildə istifadə edəcəkləri ilə bağlı razılığa gəlirdilər və bunun təmin edilməsi 

üçün hər iki dövlət müxtəlif Qafqaz hökumətləri nəzdində nüfuz edəcəkdi. 

Osmanlı dövləti müharibə davam etdiyi müddətdə xüsusi hüquqlar qorunmaq 

şərti ilə Bakı neft yataqlarının, neft sənayesinin, Tiflis-Bakı dəmir yolunun və 

Bakı-Batum neft kəmərinin idarəsinin Almaniya hökumətinə verilməsi üçün 

Azərbaycan Cümhuriyyətinə təsir etməyi və öz ərazisində olan qisimlər (Bakı 

neftinin daşınması ilə bağlı kommunikasiya vasitələri nəzərdə tutulur) üçün 

əlindən gələn hər şeyi icra etməyi təəhhüd edirdi. Almaniya da öz üzərinə 

götürürdü ki, o, Bakıda mənafeyi olan ölkələr arasında qərarlaşdırılacaq bir 

ədalətli nisbət dairəsində digər iki müttəfiqi ilə bərabər Osmanlı dövləti və 

Rusiya ilə müxtəlif Qafqaz hökumətlərini də Bakıda istehsal olunacaq neftdən 

istifadə etdirəcəkdir. 

4. Almaniya hökuməti Krım və Ümumrusiya müsəlmanlarının milli, 

dini və mədəni haqlarının mühafizəsinin Osmanlı dövləti üçün xüsusi 

əhəmiyyət kəsb etdiyini təsdiq edirdi. 

5. Almaniya imperator hökuməti Qara dənizdəki rus donanması 

məsələsinin Osmanlı dövləti üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qəbul edirdi. Bu 

məsələnin qəti həlli üçün Almaniya hökuməti bütün vasitələrlə Osmanlı 

donanmasının gücləndirilməsinə çalışacağını təəhhüd edirdi. 

6. Osmanlı dövləti Azərbaycan ərazisində yaşayan alman 

kolonistlərinin hüquqlarının Azərbaycan hökuməti tərəfindən qorunması üçün 

əlindən gələni edəcəyini öz üzərinə götürürdü. 

7. Almaniya imperator hökuməti ilə Osmanlı hökuməti Brest 

müqaviləsinin yeddinci maddəsinə uyğun olaraq, İranın ərazi bütövlüyü və 

suverenliyinin qorunmasına tərəfdar olduqlarını bildirirdilər. Osmanlı dövləti 

İngiltərəyə qarşı aparılan müharibə qurtardıqdan sonra öz qoşunlarını İran 

ərazisindən çıxaracağını öz üzərinə götürürdü (2). 
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Osmanlı dövləti 23 sentyabr tarixli ―Osmanlı-Alman protokolu‖nu 

imzalamaqla Batum müqaviləsi ilə əldə etdiyi imtiyazların bir qismini 

Almaniya ilə paylaşmalı olsa da, Bakının Azərbaycana aid olmasını almanlara 

qəbul etdirə bildi.  Osmanlı dövlətinin Qafqaz respublikalarının müstəqilliyini 

tanımaq istəyinə qarşı Almaniya sadəcə Gürcüstanın müstəqilliyini tanımağa 

hazır olduğunu bildirirdi. Bununla belə, almanlar öz üzərinə öhdəlik 

götürürdülər ki, Azərbaycan və Ermənistanın müstəqilliyinin Rusiya tərəfindən 

tanınmasına səy göstərəcəklər. Almaniya Rusiyanın razılığı olmadan 

Azərbaycan və Ermənistanın müstəqilliyini tanımaq istəmirdi. Almaniyanın 

Osmanlı qoşunlarını Cənubi Qafqazdan çıxarmaq istəyi isə onun bölgədə 

Türkiyənin mövqeyinin güclənməsindən və türklərin təkbaşına Bakıya sahib 

olmasından narahat olması ilə bağlı idi. Osmanlı dövləti ordularının Cənubi 

Qafqazdan çıxarılacağını öz üzərinə götürsə də, Tələt paşa bu fikirdə idi ki, 

Batum müqaviləsindən sonra olduğu kimi, bundan sonra da Qafqaz İslam 

Ordusu və ya Azərbaycan ordusu adı altında türk qoşunları bölgədə öz 

missiyalarını həyata keçirəcəklər. 

Osmanlı dövləti ilə Almaniya Qafqazın təbii sərvətlərindən birlikdə 

bərabər şəkildə yararlanmaq razılığına gəldilər. Amma Almaniyanın müharibə 

ehtiyacları ilə bağlı Bakı məsələsində israrlı mövqeyi Türkiyənin güzəştə 

getməsinə səbəb oldu. Türkiyə Bakı neft sənayesinin və neftlə bağlı 

kommunikasiya vasitələrinin idarəçiliyini müharibənin sonunadək Almaniyaya 

verir və Azərbaycan hökumətini bu məsələdə razı salmağı öz öhdəsinə 

götürürdü. 

23 sentyabr 1918-ci il tarixli ―Osmanlı-Alman protokolu‖nun maddələri 

27 avqust tarixli alman-rus əlavə müqaviləsinin maddələri ilə ziddiyyət təşkil 

edirdi. Bu da öz növbəsində Almaniyanın 27 avqust müqaviləsindən rəsmi və 

ya qeyri-rəsmi şəkildə imtina etməsi demək idi. 

Bakının türk orduları tərəfindən alınmasından sonra Sovet hökuməti 

Osmanlı dövləti ilə münasibətlərini kəsmək qərarına gəldiyini Almaniyaya 

bildirdi və eyni zamanda, sentyabrın 20-də bu barədə İstanbul hökumətinə nota 

verdi. Notada, Brest-Litovsk müqaviləsində Qars, Ərdəhan və Batum 

vilayətləri üçün nəzərdə tutulmuş referendumun Türkiyə tərəfindən birtərəfli 

və zorakı qaydada həyata keçirildiyi və bunun üçün də Sovet Rusiyası 

tərəfindən bu referendumun nəticələrinin tanınmadığı vurğulandıqdan sonra 

türk ordularının hərbi əməliyyatları davam etdirib ―Rusiya Respublikasının çox 

mühüm şəhərlərindən biri‖ hesab edilən Bakını azad etməsi Sovet Rusiyasının 

ərazisinə təcavüz kimi qiymətləndirilir və buna kəskin etiraz edilirdi (9, s. 490-

492). 

Sovet Rusiyasının Osmanlı dövlətinə verdiyi bu nota sentyabrın 21-də 

―İzvestiya‖ qəzetində çap edildi və radio ilə oxundu. Osmanlı dövlətinin 

Moskvada, Rusiyanın da İstanbulda səfiri olmadığı üçün Sovet hökuməti 

notanı Rusiyanın Almaniyadakı səfirinə göndərdi. A.İoffe Berlindəki türk səfiri 

vasitəsilə bu notanı Osmanlı hökumətinə çatdırmalı idi. 

Bakının azad edilməsinə Sovet Rusiyanın kəskin müqavimətini görən 

və eyni zamanda, Çiçerinin 20 sentyabr tarixli notası haqda məlumat alan Tələt 

paşa ilə Əhməd Nəsimi bəy qərara aldılar ki, Berlindəki rus səfiri ilə görüşüb 
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―Bakı məsələsi‖ni müzakirə etsinlər. Rusiya Xarici İşlər Komissarlığı da 

A.İoffeyə tapşırmışdı ki, ―Bakının türklər tərəfindən Sovet dairələrinə təslimini 

təmin etmək üçün‖ Berlində danışıqlara başlasın (6, s. 525). A.İoffe, Tələt paşa 

və Əhməd Nəsimi bəylə danışıqları davam etdirə bilməsi üçün Xarici İşlər 

Komissarlığından 20 sentyabr tarixli notanın Osmanlı səfirliyinə rəsmən 

təqdim olunmasının yubadılmasını istədi və bu barədə Çiçerinin razılığı aldı. 

Bu səbəbdən notanın Osmanlı səfirliyinə rəsmən təqdim olunması oktyabrın 3-

nə qədər uzadıldı. Tələt paşa da bu nota haqqında alman rəsmilərindən və 

notanın fransız dilində yayınlanan radio versiyasından xəbər tuta bilmişdi. Bir 

sözlə, 20 sentyabr tarixli nota türklərə hələ rəsmən təqdim edilməmişdi. 

1918-ci il sentyabrın 21-də Tələt paşa və Əhməd Nəsimi bəy Berlindəki 

Sovet səfirliyində A.İoffe ilə görüşərək danışıqlara başladılar. Tələt paşanın 

mövqeyinə görə, ―Bakı məsələsi‖ yalnız sülh yolu ilə, danışıqlar vasitəsilə həll 

edilməli idi. İoffenin Türkiyənin Brest-Litovsk müqaviləsini pozması ilə bağlı 

iddiasına cavab olaraq Tələt paşa bildirdi ki, Türkiyənin Rusiya ərazisini 

qətiyyən ilhaq etmək niyyəti yoxdur. Tələt paşa Bakının alınmasında türk 

ordularının iştirakını inkar etdi, Nuru paşanın isə rəsmi bir şəxs olmadığını və 

heç bir rəsmi vəzifə daşımadığını bildirdi. Tərəflərin hər birinin öz mövqeyində 

israrla durması nəticəsində uzun-uzadı davam edən bu danışıqlarda heç bir 

nəticə hasil olmadı və danışıqların davam etdirilməsi qərara alındı (6, s. 554). 

Sentyabrın 22-də Tələt paşa və Əhməd Nəsimi bəy İoffe ilə yenidən 

görüşərək danışıqları davam etdirdilər. İoffe yenə də Türkiyənin mütəmadi 

olaraq Brest-Litovsk müqaviləsini pozduğunu anlatmağa çalışdı və bir çox 

misallar gətirdi. Məsələn: ―Türkiyə Sovet hökuməti tərəfindən tanınmayan 

Cənubi Qafqaz Respublikasını tanımış və onunla yeni sərhəd xətti təsbit 

etmişdir; Türk orduları Rusiya ərazisinə girərək, rus əsgərləri ilə vuruşmuşlar. 

Bunların hər biri müharibəyə səbəb ola biləcək mahiyyətdə idi, lakin Sovet 

hökuməti bunlara səbr edirdi. Bakının türklər tərəfindən işğalı isə artıq Sovet 

hökumətinin səbrini tükəndirmişdir‖ [6, s. 554]. İoffe, həmçinin iddia edirdi ki, 

guya ―Qafqaz müsəlmanları Türkiyənin təzyiqi altında Rusiyadan ayrılaraq öz 

dövlətlərini yaratmışlar‖. Müsəlman kəndlilərinin bəylərin və varlıların 

zülmündən əzab çəkməyinə proletar Rusiyasının ―dözməyəcəyini‖ bəyan edən 

İoffe, Qafqaz müsəlmanlarının şiə, türklərin isə sünnü olduqlarını önə çəkir, 

müsəlman şiə kəndlilərinin sünnü Osmanlı ağalarını istəmədiyini iddia edirdi. 

Müsəlmanlar arasında məzhəbçiliyin qızışdırılmasının Rusiyanın ənənəvi 

siyasəti olduğunu yaxşı bilən Tələt paşa rus səfirinin bu əsassız iddialarını rədd 

edərək bildirmişdi ki, ―bax mən türkəm və şiəyəm‖ (1, v. 1-2; 8, s. 9). 

Uzun danışıqlardan sonra Tələt paşa ―Türkiyənin Qafqaz işlərinə heç 

bir şəkildə qarışmayacağına aid rəsmi yazılı bir zəmanət verməyə hazır 

olduğunu‖ bildirdi. Osmanlı sədr-əzəmi onu da bəyan etdi ki, ―Türkiyənin 

Rusiya hesabına heç bir ərazi ilhaq etmək niyyəti yoxdur və Qafqazda olan 

türk qoşunları dərhal geri çəkiləcəkdir‖ (6, s. 554, 555). Tələt paşanın belə bir 

mövqeyi onunla izah olunmalıdır ki, Sədr-əzəm artıq Qafqaz məsələsində 

Almaniya ilə razılığa gələ bilmişdi və bu razılıq sentyabrın 23-də imzalanan 

―Osmanlı-Alman protokolu‖ ilə təsbit edilmişdi. Almaniya Azərbaycanın 

müstəqilliyinin Sovet Rusiyası tərəfindən tanınması ilə bağlı öz üzərinə öhdəlik 
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götürmüşdü. Ona görə də Tələt paşa İoffe ilə aparılan danışıqlarda nəyin 

bahasına olursa-olsun, Azərbaycanın müstəqilliyinin Sovet hökuməti 

tərəfindən tanınması üçün maksimum dərəcədə səy göstərirdi. İoffe də öz 

növbəsində, buna cavab olaraq qəti surətdə bəyan edirdi ki, Sovet hökuməti 

tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi tanındığı təqdirdə belə, Rusiya 

iqtisadiyyatı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən neft Bakısı azərbaycanlılara 

verilməyəcəkdir (5, s. 246). 

Tələt paşa türk qoşunlarının Qafqazdan çıxarılacağını bildirsə də, onun 

bu təklifi rus səfirini tam qane etmədi. İoffe türk qoşunları ilə bərabər 

Azərbaycan ordusunun və bütün hərbi ləvazimatın Bakıdan  çıxarılmasını 

istədi. ―Türkiyənin Rusiya ilə sülh şəraitində yaşamaq arzusunda olduğunu və 

Bakı məsələsini danışıqlar yolu ilə həll etmək istədiyini‖ bəyan edən Tələt paşa 

rus səfirinin bu istəyini də qəbul etdi (6, s. 555; 7, s. 31-32). 

A.İoffe Osmanlı sədr-əzəmi və xarici işlər naziri ilə apardığı danışıqlar 

və edilən təkliflər haqqında dərhal Moskvaya məlumat verdi. Lakin RSFSR 

Xalq xarici işlər komissarı G.Çiçerin Tələt paşanın bu təklifləri ilə qane 

olmadı. O, İoffeyə göndərdiyi cavab teleqramında ―20 sentyabr tarixli notanın 

nəşr edilməsinə və radioteleqrafla yayımlanmasına baxmayaraq, danışıqları 

davam etdirə bilmək üçün bu notanın türklərə rəsmən təqdim edilməsinin 

gecikdirilməsinin vacib olduğunu‖ bildirdikdən sonra qeyd edirdi ki, Tələt 

paşanın təklifləri Sovet hökuməti üçün məqbul sayıla bilər, amma Türkiyə 

qarşısında ―Bakının Sovet hakimiyyət orqanlarına təhvil verilməsi‖ barəsində 

əlavə şərtin qoyulması vacibdir (6, s. 555). Çünki bu olmazsa, türk ordularının 

―Azərbaycan ordusu‖ adı altında öz yerlərində qalacaqları heç bir şübhə 

doğurmur (7, s. 32). 

Sentyabrın 24-də Tələt paşa ilə Əhməd Nəsimi bəy yenidən İoffe ilə 

görüşdülər. İoffe Bakının türk qoşunları tərəfindən dərhal boşaldılıb Sovet 

hakimiyyət orqanlarına təhvil verilməsini və işğal zamanı dəymiş ziyanın 

Türkiyə tərəfindən ödənilməsini tələb etdi. Sovet səfirinin qalib dövlətin 

nümayəndəsi kimi irəli sürdüyü bu haqsız tələblərə cavab olaraq Tələt paşa 

açıq şəkildə bəyan etdi ki, Türkiyə hər hansı bir ərazini Sovet Rusiyasına təhvil 

verməyəcəkdir, çünki bizim Qafqazdakı millətlərin daxili işlərinə qarışmaq 

niyyətimiz yoxdur (6, s. 555). Sovet Rusiyasının ―Bakının Sovet hakimiyyət 

orqanlarına təhvil verilməsi‖ və s. tələbləri mövcud reallığa görə çox məntiqsiz 

idi. Ona görə də Tələt paşa qəti şəkildə bu tələblərə qarşı çıxdı. Amma İoffe 

yenə də öz tələblərində israr edirdi. Buna görə cavab olaraq Tələt paşa bildirdi 

ki, o, Axıska və Axalkələk bölgələri də Türkiyə ərazisi kimi qəbul edildiyi 

təqdirdə, türk ordularını və mülki personalı Brest-Litovsk müqaviləsində təsbit 

edilən xəttə qədər geri çəkməyə hazırdır və bundan artıq heç bir güzəştə gedə 

bilməyəcəkdir. Hərbi vəziyyətin ağır olması və ölkədəki həyəcanlar Tələt 

paşanın elə həmin gün, sentyabrın 24-də Berlini tərk edib İstanbula hərəkət 

etməsinə səbəb oldu. Türk-Sovet danışıqlarının Berlindəki Osmanlı səfiri Rıfat 

paşa ilə İoffe arasında davam etdirilməsi qərara alındı. 

Tələt paşa ilə Əhməd Nəsimi bəy sentyabrın sonlarında İstanbula 

gəldilər və Bakı məsələsini kabinə toplantısında müzakirə etdilər. Amma 

nədənsə Tələt paşanın İoffeyə vəd etdiyi cavab gecikdi. Buna görə də Rıfat 
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paşa İoffedən qəti cavab üçün müddətin oktyabrın 2-nə qədər uzadılmasını 

istədi. İoffe həmçinin, Almaniya vasitəsilə də Türkiyəyə təzyiqlərini davam 

etdirirdi. Bu arada Almaniyanın İstanbuldakı səfiri Bernsdorf Bakı məsələsi ilə 

bağlı Tələt paşa və Ənvər paşa ilə görüşüb ―türk qoşunlarının geri çəkiləcəyini 

və Rıfat paşaya təfərrüatlı bir təlimatnamənin göndərilmək üzrə olduğunu‖ 

öyrəndi və bu barədə Berlinə məlumat verdi (2; 6, s. 558-559). Almaniya 

Xarici İşlər Nazirliyi də dərhal bunları İoffeyə bildirdi. İoffe də öz növbəsində 

Çiçerini bu barədə məlumatlandırdı. 

Oktyabrın 3-də Rıfat paşa İoffeyə bildirirdi ki, Cənubi Qafqazdakı türk 

orduları artıq geri çəkilməyə başlamışlar (2). Qeyd edək ki, həqiqətən də bu 

tarixdə Bolqarıstan cəbhəsində vəziyyətin ağır olması səbəbiylə Osmanlı 

hökuməti Trakiyanı qorumaq məqsədilə digər cəbhələrindən, o cümlədən 

Qafqaz cəbhəsindən bəzi hərbi birliklərini geri çağırmışdı. Amma o da 

həqiqətdir ki, türk ordusu bu günlərdə Bakıdan Dağıstana doğru irəliləməkdə 

idi. 

Oktyabrın 3-də İoffe Berlindəki Osmanlı səfirinə nota verdi (9, s. 509-

510). Bu notada Sovet hökuməti Türkiyənin öz qoşunlarını Brest 

müqaviləsində təsbit edilən hüdudlara çəkməsini, türk qoşunları tərəfindən 

boşaldılan ərazilərin Sovet Rusiyasına verilməsini, Brest müqaviləsinin 

şərtlərinin pozulması nəticəsində türk qoşunlarının Rusiyaya vurduğu ziyanı 

müəyyən etmək üçün xüsusi beynəlxalq komissiyanın yaradılmasını, hər iki 

ölkənin Almaniya imperator hökumətinə müraciət edərək, bu öhdəliklərin 

yerinə yetirilməsində təminatçı olmağını xahiş etməkdən ibarət olan tələblərini 

bir daha irəli sürdü (9, s. 509-510).  

Artıq müharibənin sonunun yaxınlaşdığını hiss edən Sovet Rusiyası 

Türkiyənin çətin vəziyyətə düşməsindən istifadə edərək diplomatik təşəbbüsü 

ələ alıb, Batum müqavilələləri ilə Türkiyəyə keçən Axıska, Axalkələk, Gümrü 

və digər bölgələrin də qaytarılmasını tələb edirdi. A.İoffe Rıfat paşaya təqdim 

etdiyi notanın sonunda onu da qeyd edirdi ki, ―Əlahəzrət baş vəzirin arzusu ilə 

tərəfimdən aparılan danışıqları artıq kəsilmiş hesab edirəm və öz hökumətimin 

tapşırıqlarını yerinə yetirərək, Siz Əlahəzrətə fəhlə-kəndli hökumətinin 

Osmanlı hökumətinə ünvanlandırdığı notanı (20 sentyabr 1918-ci il tarixli 

notanı – V.Q.) göndərirəm‖ (7, s. 90-91; 9, s. 510). 

Bu arada Rıfat paşanın İstanbuldan gözlədiyi təlimat gəldi. Bu təlimata 

görə, Rıfat paşa ilə İoffe arasında aşağıdakı protokol imzalanmalı idi: 

1. Türk nizami orduları və qeyri-nizami birlikləri təlimatçılar və 

məmurlarla birlikdə dərhal Qafqazdan çıxarılacaqlar. Ancaq Brest-Litovsk 

müqaviləsinin IV maddəsinin III paraqrafında adı keçən ərazi (Qars, Ərdəhan 

və Batum vilayətləri nəzərdə tutulur – V.Q.) bura daxil deyildir. Bütün 

əsgərlərin və hərbi ləvazimatın bölgədən çıxarılması prosesi bu protokolun 

imzalanmasından sonra dörd həftə ərzində tamamlanacaqdır. 

2. Rusiya tərəfindən irəli sürülən, türk qoşunlarının Qafqazdakı 

hərəkətinin səbəb olduğu zərər və ziyanın ödənilməsi məsələsi təşkil ediləcək 

qarışıq bir komissiya tərəfindən aparılacaq araşdırmaların nəticələrinə görə 

tənzim olunmaq üzrə sonraya saxlanılacaqdır. 
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3. Rus və türk hökumətləri I və II maddələrdəki öhdəliklərin yerinə 

yetirilməsi və türk əsgərlərinin Xəzər dənizindən ingilislərdən qorunması 

məsələlərində Almaniya hökumətinə zəmanət vermək xahişi ilə müraciət 

edəcəklər (6, s. 559-560). 

Rıfat paşa bu protokol layihəsini İoffeyə təqdim etdi. İoffe də 5 oktyabr 

1918-ci il tarixində bu layihəni Çiçerinə bildirdi. Amma xarici işlər komissarı 

bu layihə ilə qane olmadı. Çiçerin Bakı və bütün Cənubi Qafqazın türk 

qoşunları tərəfindən Sovet hakimiyyət orqanlarına təslim edilməsində israr 

edirdi. Tələt paşa isə Bakını (və digər əraziləri) Sovet Rusiyasına deyil, milli 

Azərbaycan hökumətinə təslim etmək istəyirdi. Protokolda da türklərin Bakını 

Sovet Rusiyasına təslim etmələri haqqında heç bir qeyd yox idi. Belə olan 

halda Sovet hökuməti Berlindəki səlahiyyətli nümayəndəsinə türk protokolunu 

imzalamamaq göstərişini verdi. Oktyabrın 7-də V.İ.Lenin və Y.Sverdlovun 

imzası ilə A.İoffeyə belə bir teleqram göndərildi: ―Bakını hakimiyyət 

orqanlarımıza vermək barəsindəki təklif qəbul edilməyincə, Türkiyə 

protokolunu imzalamağa razı deyilik, çünki bu maddə olmadan güman etməyə 

tam əsas vardır ki, Bakını Antantaya təslim etmək barəsində Antanta ilə gizli 

saziş bağlanmışdır‖ (4, s. 151; 9, s. 513). Əslində belə bir saziş yox idi və 

Rusiyanın bu ―narahatçılığı‖ həqiqətə uyğun deyildi. Bundan əlavə, Sovet 

hökuməti türk qoşunlarının nəinki Brest-Litovskda müəyyən edilmiş 

sərhədlərdən geri çəkilməsini, hətta bu müqavilə ilə Türkiyəyə verilən Qars, 

Ərdəhan və Batum vilayətlərindən də çıxarılmasını tələb edirdi. Bu səbəbdən 

Sovet Rusiyası Türkiyənin təklif etdiyi protokolu qəbul etmədi və bu layihə 

olaraq da qaldı. Sovet hökuməti Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərini kəsmək 

qərarını qətiləşdirdi. 

Sovet Rusiyasının Osmanlı dövlətinə verdiyi 3 oktyabr 1918-ci il tarixli 

və bununla birlikdə göndərilən 20 sentyabr tarixli notalarına Osmanlı Xarici 

İşlər Nazirliyi tərəfindən oktyabrın 6-da cavab verildi. Əhməd Nəsimi bəyin 

imzaladığı bu nota Berlindəki rus səfiri A.İoffe vasitəsilə Sovet Xarici İşlər 

Komissarlığına göndərildi. Notada bildirilirdi ki, əgər Sovet Rusiyası keçmiş 

imperiya ərazisində yaşayan xalqlara münasibətdə elan etdiyi millətlərin öz 

müqəddəratını təyin etməsi hüququnda səmimidirsə, onda bu hüququ Qafqaz 

xalqlarına da aid etsin. Digər tərəfdən, Sovet hökuməti bu hüququn erməni 

məsələsində Türkiyəyə qarşı tətbiqini müvafiq bildiyi halda, Türkiyə də özünü 

müdafiə etmək məqsədilə Qafqaz dövlətlərinə münasibətdə yeritdiyi siyasətdə 

haqlıdır (6, s. 695). 

Bakı məsələsinə gəldikdə isə, notada qeyd edilirdi ki, ingilislərin 

Bakıdan çıxarılmaları müharibə nöqteyi-nəzərindən Osmanlı dövləti üçün hərbi 

zərurət idi. Osmanlı əsgərləri tərəfindən Bakıdakı əhaliyə qarşı törədilən zülm 

və talanlarla bağlı Sovet iddialarına gəldikdə isə, bunlar tamamilə əsassızdır. 

Qafqazdakı türk hərbi əməliyyatları yalnız silahlı quldur dəstələrə və ingilislərə 

qarşı idi. Notanın sonunda ―Osmanlı dövlətinin Sovet Rusiyası ilə daim dostluq 

şəraitində yaşamaq istədiyi və heç bir zaman Brest-Litovsk müqaviləsinə zidd 

hərəkət etmədiyi‖ vurğulanır və ―türk hərbi əməliyyatlarının ancaq Türkiyənin 

mövcudiyyətini təhlükəyə salan silahlı (erməni) quldur dəstələrinə və 

ingilislərə qarşı yönəldiyi‖ bildirildikdən sonra qeyd edilirdi ki, ―bu məqsədlər 
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əldə edildikdən (təhlükə sovuşduqdan) sonra Osmanlı hökuməti öz qoşunlarına 

hərbi ləvazimatları ilə birlikdə Brest-Litovskda təsbit edilən xəttə çəkilmək 

əmri vermiş və çəkiliş dərhal başlanmışdır‖ (6, s. 561, 695). 

Qeyd edək ki, nota ümumiyyətlə, çox yumşaq bir üslubda yazılmış və 

Osmanlı dövlətinin Rusiya ilə anlaşmaq istəməsinin bir ifadəsi idi. Bu nota, 

artıq çökməkdə olan bir dövlətin, yaxın günlərdə istefasını verəcək bir 

hökumətin xarici işlər nazirinin qələmindən çıxmış və Qafqazla bağlı 

müqavilələrin artıq heç bir hökmü qalmayacağı anlaşıldığı bir zamandakı 

siyasətin bir ifadəsi idi. Bu nota, eyni zamanda Osmanlı İmperator 

hökumətinin Sovet Rusiyasına göndərdiyi son diplomatik sənəd idi. 

RSFSR Xalq xarici işlər komissarı G.Çiçerin oktyabrın 10-da Osmanlı 

dövlətinin xarici işlər naziri Əhməd Nəsimi bəyə yeni bir nota ilə müraciət etdi 

(9, s. 514-516). Bu notada Əhməd Nəsimi bəyin Çiçerinə göndərdiyi 6 oktyabr 

tarixli cavab notasında irəli sürülən müddəalar təkzib edilir və əvvəlki sovet 

tələbləri bir daha təkrarlanırdı. Notada ilk növbədə Bakının və müstəqilliyi 

Almaniya tərəfindən tanınan Gürcüstanı çıxmaq şərti ilə Cənubi Qafqazın 

yerdə qalan bütün ərazisinin Sovet hakimiyyət orqanlarına verilməsi, habelə 

türk hücumları nəticəsində dəymiş zərər və ziyanın ödənilməsi tələb edilirdi (9, 

s. 514-516). Sovet Rusiyasının mövqeyinə görə, Qars, Ərdəhan və Batum 

vilayətlərində keçirilən referendumun nəticələri sovetlər tərəfindən tanınmadığı 

üçün Türkiyə 1914-cü il sərhədlərinə çəkilməli idi və bundan sonra iki ölkə 

arasında dostluq münasibətlərini  bərpa etmək mümkün olacaqdı. Belə əsassız 

iddialara görə Berlində aparılan türk-rus danışıqları uğursuzluqla nəticələndi və 

iki ölkə arasında yalnız Berlindəki səfirləri vasitəsilə mövcud olan diplomatik 

münasibətlər də kəsildi. Çiçerinin 10 oktyabr 1918-ci il tarixli bu notası  

cavabsız qaldı. 

Göründüyü kimi, Tələt paşanın Almaniya səfəri (6-24 sentyabr 1918) 

ilə Berlində başlanan türk-alman-rus danışıqlarının mərkəzində Azərbaycan 

məsələsi dururdu. Osmanlı diplomatiyası bu danışıqların birinci mərhələsində 

böyük güzəştlərə gedib, Azərbaycan və bütövlükdə Qafqaz məsələsində 

Almaniya ilə razılığa gələ və bu razılığı 23 sentyabr 1918-ci il tarixli 

―Osmanlı-Alman protokolu‖ ilə təsbit edə bildisə də, türk-rus danışıqlarında 

müvəffəqiyyət əldə etmək mümkün olmadı. Osmanlı dövləti, Azərbaycanın 

müstəqilliyi Sovet Rusiyası tərəfindən tanındığı təqdirdə, öz qoşunlarını 

Cənubi Qafqazdan çıxarmağa hazır olduğunu bildirsə də, bölgəyə öz ərazisi 

kimi baxan və xüsusilə də neft Bakısını heç kimə güzəştə getmək istəməyən 

Sovet hökuməti qeyri-konstruktiv mövqe tutdu və onun bu mövqeyi Osmanlı-

Rusiya münasibətlərinin kəsilməsi ilə nəticələndi. Sovet Rusiyasının belə bir 

mövqe tutmasında dünya müharibəsində Almaniya-Osmanlı blokunun 

məğlubiyyətinin artıq göz qabağında olması da az rol oynamadı. 
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РЕЗЮМЕ 

ВАСИФ ГАФАРОВ 

«АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ВОПРОС» И «ОСМАНСКО-НЕМЕЦКИЙ 

ПРОТОКОЛ»  В БЕРЛИНСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ (СЕНТЯБРЬ-

ОКТЯБРЬ 1918 Г.) 

В представленной статье исследуются исторические материалы 

переговоров, проводившееся в Берлине в сентябре и начале октября 1918 

года между тюрко-германо-русскими делегациями, касающиеся 

Азербайджана. В ходе этих переговоров Турция вынуждена была 

уступить Германии, после чего протокол договора был подписан. Потеря 

Баку, переходящего под контроль Турции, не устраивала Советскую 

Россию, в следствие чего согласия в русско-турецких переговорах 

достигнуто не было, и  дипломатические отношения между двумя 

странами были прекращены. Данные, приведенные в статье, полностью 

подтверждаются архивными источниками. 

Ключевые слова: Берлинcкие переговоры, Бакинский вопрос, 

Азербайджанский вопрос,  османско- немецкий  протокол 

 

SUMMARY 

VASIF QAFAROV 

“AZERBAIJAN  FACTOR” IN BERLIN NEGOTIATIONS AND 

“OTTOMAN-GERMAN PROTOCOL” (1918, SEPTEMBER-

OCTOBER) 

It is investigated Azerbaijan question which had been basic problem in 

the negotiations of German-Turkey-Russia carried out in Berlin in September-
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October of 1918 in the article. Turkey could agreed with Germany instead of 

great concessions and a protocol was signed as a result. The negotiations of 

Turkey-Russia were failed, because of Soviet Russia’s could no agree by 

losing of Baku, which it was under surveillance of Turkey. All these questions 

are investigated on the basis of neat archives.      

Keywords: Berlin talks, Baku problem, Azerbaijan problem,   

Ottoman-German protocol. 

 
 

(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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        ERMƏNĠSTANININ AZƏRBAYCANA TƏCAVÜZÜ:  

BEYNƏLXALQ TƏġKĠLATLAR VƏ BÖYÜK DÖVLƏTLƏRĠN 

SĠYASƏTĠ 

 

Məqalədə  Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 

həlli ilə bağlı danıĢıqlar prosesini araĢdırılır. Eyni zamanda Ermənistanın  

Azərbaycana təcavüzünün nəticələri, ATƏT-in Minsk Qrupunun münaqiĢənin 

həlli üçün fəaliyyəti , eləcə də bu istiqamətdə beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən 

qəbul edilmiĢ sənədlər təhlil edir.  

 Bundan baĢqa, məqalədə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 

arasında birbaĢa həyata keçirilən danıĢıqların mərhələləri 

araĢdırılıb.Məqalədə həmçinin münaqiĢənin həlli ilə bağlı Azərbaycan 

hökumətinin mövqeyi və sülh prosesinə mane olan səbəblər haqqında 

məlumatlar   

Açar sözlər: Ermənistanın-Azərbaycan münaqiĢəsi, Dağlıq Qarabağ, 

ərazi iddiaları, təcavüz, ATƏT-in Minsk qrupu, beynəlxalq təĢkilatlar, 

danıĢıqlar prosesi 

 

XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında ermənilər özlərinin yaxın və 

uzaq xaricdəki himayədarlarının köməkliyi ilə SSRİ-də yaranmış aşkarlıq və 

demokratiya şəraitindən istifadə edərək yenidən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli sürdülər.  

SSRİ-nin süqutu ərəfəsində Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan 

ermənilərə Azərbaycandan ayrılaraq Ermənistan Respublikası ilə birləşməyin 

zəruriliyinə nail olmaq ideyasını süni surətdə qəbul etdirən təcavüzkar dövlət 

bunu reallaşdırmaq üçün  Dağlıq Qarabağdan 50 min azərbaycanlını soyqırım 

və təcavüzə məruz  qoyub didərgin salmış, eləcə də Ermənistandan 250 min 

azərbaycanlını tarixən yaşadığı torpaqlardan zorakılıqla deportasiya etmişdir. 

Ümumiyyətlə, 1988-1991-ci illərdə, yəni hadisələrin başlanğıcından 

SSRİ-nin süqutuna qədər olan dövrdə İttifaqın hakim dairələri tərəfindən 

himayə edilən  və mono-etnik dövlət yaratmağa nail olan Ermənistan Respubli-

kasının Azərbaycan Respublikasına qarşı açıq-aşkar təcavüzü nəticəsində dinc 

sakinlər qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan edilmiş və 

yandırılmışdır. XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırım 

isə  bütün insanlığa və bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş ən ağır cinayətlərdən biri 

kimi qiymətləndirilir. 

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və ATƏT-in Minsk qrupunun 

yaradılması 
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1992-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi daha çox beynəlxalq əhəmiyyətli problemə çevrildi. 1992-

ci il yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikası ATƏM-in üzvü oldu və həmin il 

iyulun 8-10-da adı çəkilən təşkilatın Helsinkidə keçirilən Zirvə toplantısında 

onun sənədlərini imzaladı
1
 . 

Müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan Respublikası ATƏM-in üzvü 

olduqdan sonra Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi bu təşkilatın prinsiplərinə 

uyğun olaraq üzv olan dövlətlərin daha çox müzakirə obyektində oldu. Bu 

məqsədlə fevral ayının ortalarında ATƏM-in xüsusi missiyası Azərbaycanda 

oldu. Fevralın 27-28-də ATƏM-in Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin 

(YVŞK) Praqada keçirilən 7-ci iclasında münaqişə bölgəsində olan missiyanın 

mə’ruzəsi dinlənildi. Dağlıq Qarabağın Azərbaycan Respublikasına mənsub 

olmasını təsdiq edən sənəddə, sərhədlərin dəyişdirilməməsi şərti ilə, 

münaqişənin sülh yolu ilə həllinə çağırış öz əksini tapdı
2
 . 

ATƏM-in YVŞK-nın  martın 13-14-də Helsinkidə keçirilən 8-ci icla-

sında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin davam etməsi və onun dinc siyasi vasitə-

lərlə aradan qaldırılması yolları müzakirə olundu. Bu görüşdən sonra ATƏM-

in YVŞK-nın  sədri Yan Kubişin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti martın 19-

23-də ikinci dəfə münaqişə bölgəsinə səfər etdi
3
 . Dağlıq Qarabağ, Bakı və 

Yerevanda olan nümayəndəliyin məqsədi Qarabağda atəşin dərhal dayan-

dırılması, ATƏM müşahidəçilərinin münaqişə bölgəsində yerləşdirilməsi 

imkanlarını öyrənmək idi. 

1992-ci il martın 23-24-də Helsinkidə ATƏM-in YVŞK-nın  9-cu icla-

sında münaqişə bölgəsində atəşi dərhal dayandırmaq və münaqişə edən bütün 

tərəfləri ATƏM çərçivəsində Dağlıq Qarabağa dair sülh konfransının tezliklə 

keçirilməsi üçün hər cür şərait yaratmağa çağırdılar
4
 . 

ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının martın 24-də keçirilən birinci 

əlavə görüşündə Dağlıq Qarabağda vəziyyət müzakirə olundu. ATƏM-in 

Nazirlər Şurası YVŞK-nın  zəmanəti əsasında münaqişənin sülh yolu ilə 

nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqların səmərəliliyini təmin etmək 

üçün ATƏM-in Dağlıq Qarabağa dair sülh konfransının çağırılması haqqında 

qərar qəbul etdi. Sənəddə göstərilirdi ki, Minskdə çağırılacaq konfrans ABŞ, 

Rusiya, Türkiyə, Fransa, Almaniya, İtaliya, Çexiya, Slovakiya, İsveç, Belarus, 

Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilsin
5
 .  

1992-ci il mayın 1-də ATƏM-in YVŞK-nın  Helsinkidə keçirilən 10-cu 

iclasında Dağlıq Qarabağa dair konfransın təşkili, iclasların keçirilməsi şərtləri, 

                                                 
1
 Dövlət başçılarının Helsinki görüşü. Helsinki, 8-10 iyul 1992: Sənədlər və materiallar, Bakı, 

«Şərq-Qərb», 1992, s.12 
2
 CSCE Seventh meeting of the Committee of Senior Officials. Prague, 27-28 February, 1992, 

CSO. Journal N 2, p.1-4 
3
 Report of the Second CSCE Mission on Nagorno Karabakh. CSCE. Helsinki, 24 March, 

1992. 
4
 CSCE. Budapest Document 1994. Towards a Genuine pornership in a new era. Budapest, 

1994, p. 35 
5
 CSCE. First Additional meeting of the Council. Helsinki, 24 March, 1992, CSO. Journal, N 

3, p.1-3 
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sədrin səlahiyyətləri və s. haqqında YVŞK-nın  qərarı qəbul edildi. Minsk 

Konfransının reallaşması üçün yaradılan eyni adlı qrup münaqişənin nizamlan-

ması istiqamətində fəaliyyət göstərməli, münaqişə həll ediləndən sonra isə 

məsələnin həllində neytral, regionda maraqlı dövlət olmadığını nəzərə alaraq 

Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində konfransa üzv olan dövlətlər toplanmalı və 

Yekun sənədi qəbul etməli idilər. ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri Şurası 

Minskdə keçiriləcək konfransa hazırlıq məqsədilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

ilə əlaqədar görüş keçirmək və məsələni həll etmək barədə Mario Rafaelliyə 

mandat verdi.  

1992-ci il mayın 7-də ATƏM-in Dağlıq Qarabağa dair Minsk Konfran-

sının sədri M.Rafaelli başda olmaqla ATƏM-in nümayəndə heyəti Azərbay-

canda səfərdə oldu. Səfər zamanı o, bildirdi ki, regionda sülhün tezliklə bər-

qərar olması üçün atəş uzun müddətə kəsilməli, iyunun ortalarında keçiriləcək 

konfransın çağırılması şərtləri və subyektləri müəyyənləşdirilməlidir. 

Azərbaycan tərəfi bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ nümayəndələri ancaq Azər-

baycan nümayəndə heyətinin tərkibində konfransda iştirak edə bilərlər
6
 . 

1992-ci il mayın 8-də Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət 

mərkəzi olan Şuşa şəhərini ələ keçirməklə Ermənistan ordusu tərəfindən bütün 

Yuxarı Qarabağ işğal edildi. Bundan sonra erməni hərbi qüvvələrinin 

qarşısında duran vəzifə işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında möhkəmlən-

mək, Qarabağın dağlıq hissəsini Ermənistan Respublikasına birləşdirmək üçün 

onların arasında dəhliz açmaq idi. Bu yolda iki respublikanın arasında yerləşən 

qədim Azərbaycan şəhəri Laçın əsas maneə idi. 1992-ci il mayın 17-də Laçın 

şəhəri də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Beləliklə, ―öz 

müqəddəratını tə'yin etmək‖ ideyasını reallaşdırmaq məqsədilə Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ bölgəsini Ermənistanla birləşdirən dəhliz silah gücünə ələ 

keçirildi. Laçının işğalı müharibənin Dağlıq Qarabağ sərhədlərindən çıxdığını 

və Ermənistanın hərbi işğalçılıq niyyətinin böyük olduğunu göstərdi. 

Ermənilərin ―humanitar dəhliz‖ adlandırdığı bu yol ilə Dağlıq Qarabağa külli 

miqdarda silah, döyüş sursatı və hərbi qüvvə gətirildi
7
 . 

Nəticədə, 1993-cü il ərzində Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin (4,4 min km²)  hüdudlarından kənarda yerləşən və 

onun ərazisindən 4 dəfə böyük olan Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, 

Qubadlı və Zəngilan bölgələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal 

edildi. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 1 milyondan  çox   əhali 

(ümumi əhalinin 15%-i) öz torpağında qaçqın vəziyyətinə düşdü, 900-ə yaxın 

yaşayış məntəqəsi dağıdıldı, talan edildi və yandırıldı. Hazırda Azərbaycan 

ərazisinin 20 %-dən çox (17 min km²) hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən işğal olunmuşdur.
8
 

1992-ci ilin mayında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Şuşa və 

Laçının işğalı nəinki münaqişənin hərbi tərəfini, eyni zamanda onun 

                                                 
6
 CSCE Seventh meeting of the Committee of Senior Officials. Prague, 27-28 February, 1992, 

CSO. Journal N 2, p.1-4 
7
 Əhmədov E.İ. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və beynəlxalq təşkilatlar. Bakı, 1998, s.5 

8
 Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın tarixindən sənədlər. Bakı, 2005, s. 157 
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mahiyyətini də dəyişərək yeni siyasi problem yaratdı və sülh missiyasını öz 

üzərinə götürmüş Minsk konfransının keçirilməsi yolunda maneəyə çevrildi.  

1992-ci il iyunun 1-dən 5-dək Romada Minsk Qrupunun danışıqları 

seriyasından ilk mərhələ başlandı. Romada 11 ölkənin – ABŞ, Türkiyə, Rusiya, 

İtaliya, Fransa, Almaniya, İsveç, Çexiya-Slovakiya, Belarus, Azərbaycan və 

Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən görüş iyunun 23-də Minskdə 

açılması nəzərdə tutulan beynəlxalq konfransa hazırlıq məqsədi daşıyırdı
9
. 

Roma görüşündə Minsk Konfransının keçirilməsinə əngəl törədən er-

məni təcavüzü barədə məsələ müzakirə olundu. Konfransın qəbul edilməmiş 

sənədlərində ―Laçından hərbi hissələrin çıxarılması”, “Qaçqınların Laçına 

qaytarılması”, “ġuĢadan qoĢunların çıxarılması”, “Bu məsələlərin icrasına 

nəzarət etmək üçün beynəlxalq müĢahidəçilərin yerləĢdirilməsi” və s. kimi 

bəndlər var idi. Təklif edilmişdi ki, ATƏM-in Minsk Konfransı ərəfəsində, bu 

konfransın çağırılması haqqında qərar qəbul edilərkən mövcud olan, yəni Laçı-

nın tutulmasından əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq lazımdır. Ancaq Ermənistan 

nümayəndələrinin konsensusa gələ bilmədiklərindən həmin sənəd qəbul 

edilmədi. 1992-ci il iyunun 15-dən 20-dək Romada Minsk Qrupunun da-

nışıqları seriyasından keçirilən ikinci mərhələdə erməni tərəfi konfransın Laçın 

və Şuşanın işğalı ilə bağlı əvvəlki dörd bəndlik sənədinə Goranboy və 

Ağdərənin adlarını əlavə etməyi tələb etdilər
10

.  

ATƏM çərçivəsində M.Rafaellinin başçılığı altında 11 dövlətin iştirakı 

ilə Romada 1993-cü il fevralın 26-dan martın 1-dək Minsk Qrupu 

danışıqlarının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə həsr edilmiş 

növbəti mərhələsində tərəflər münaqişə zonasına müşahidəçilər qrupunun 

göndərilməsi haqqında razılığa gəldilər
11

 . Çox gərgin keçən danışıqlardan 

sonra tərəflər arasında saziş imzalandı. Qərara alındı ki, atəşin dayandırılması 

müddətləri, ATƏM-in atəşin dayandırılması üzrə müşahidəçilər missiyasının 

işə başlaması və Minsk Konfransının rəsmən açılması ilə bağlı maddələr də 

daxil olmaqla sülh danışıqları prosesinin konkret sənədləri barədə saziş 

imzalamaq üçün Minsk Qrupunun 1993-cü ilin aprel ayında daha bir görüşü 

keçirilsin. İmzalanan saziş aprelin 26-da keçiriləcək ATƏM-in YVŞK-nın  

iclasında bəyənilməli idi
12

. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı hücumu nəticəsində 

1993-cü il martın 27-dən aprelin 3-dək Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun 

işğalı münaqişəni keyfiyyətcə başqa səviyyəyə keçirdi. Ermənistan 

Respublikasının bu təcavüzü Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 

hüdudlarından kənarda yerləşən ərazilərinin intensiv surətdə işğal edilməsinin 

yeni mərhələyə – işğalçılıq mərhələsinə keçməsinə sübut idi. 

Çox təəssüf ki, dünya birliyi Ermənistanın bu açıq-aşkar 

təcavüzkarlığına göz yumdu və təcavüzkarın cilovlanması üçün heç bir əməli 

                                                 
9
 Əhmədov E.İ. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və beynəlxalq təşkilatlar. Bakı, 1998, s.14 

10
 Маммадов И.М., Мусаев Т.Ф. Армяно-азербайджанский конфликт: история, правo, 

посредничествo. Баку, 2008, s.124 
11

 ―Azərbaycan―, 3 mart 1993-cü il 
12

 Маммадов И.М., Мусаев Т.Ф. Армяно-азербайджанский конфликт: история, правo, 

посредничествo. Баку, 2008, s. 124 
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tədbir görmədi. 1992-1993-cü illərdə münaqişəni nizama salmaq üçün BMT 

Təhlükəsizlik Şurasında aparılan müzakirələr zamanı və sənədlər qəbul 

edilərkən Şuranın daimi üzvüləri olan böyük dövlətlər Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsinin kəskinləşməsinin səbəblərinin, xarakterinin və məzmununun 

qiymətləndirilməsinə birmənalı yanaşmadılar. Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 

qəbul edilən bütün sənədlərdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü 

"Dağlıq Qarabağ regionunda və onun ətrafında münaqiĢə" kimi qiymətlən-

dirildi. Şuranın daimi üzvləri münaqişəyə Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ 

arasında olan münaqişə kimi baxırdılar. BMT TŞ-nın 822, 853, 874, 884 saylı 

qətnamələri qəbul edilərkən Şuranın daimi üzvü olan böyük dövlətlər 

Ermənistanın təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına razılıq verməyərək 

münaqişənin ATƏT-in Minsk prosesi çərçivəsində atəşkəs və danışıqlar yolu 

ilə həll olunmasına üstünlük verdilər. Cəzasız qaldığından ruhlanan və bundan 

istifadə edən Ermənistan tərəfi BMT TŞ-nın münaqişəyə dair qəbul etdiyi 4 

qətnaməyə də məhəl qoymadı.  

Vyanada ATƏM-in Minsk Qrupu tərəfindən BMT TŞ-nın 822, 853 və 

874 saylı qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə dair ―Tə'xirəsalınmaz tədbirlərin 

dəqiqləĢdirilmiĢ cədvəli‖ yenidən tərəflərin müzakirəsinə verildi. “Vyana 

cədvəli” prinsipcə “Paris cədvəli”ndən o qədər də fərqlənmirdi. Bu 

“Cədvəl”də Dağlıq Qarabağ ermənilərinin qeyri-konstitusiya qurumu statusu 

alması, yə'ni danışıqlar prosesində Dağlıq Qarabağ ermənilərinin ―münaqişə 

iştirakçısı olan tərəf‖ səviyyəsinə qaldırılması Azərbaycanın mənafeyinə zidd 

idi
13

 . 

ATƏM-in Minsk Qrupunun bu illərdəki fəaliyyətinə nəzər salsaq, 

demək olar ki, onun BMT Təhlükəsizlik Şurasının mə’lum qətnamələrini 

yerinə yeritmək üçün hazırladığı “Təxirəsalınmaz tədbirlər cədvəli” heç bir 

tə’sir gücünə malik deyildi. ATƏM-in başlıca çatışmazlıqlarından biri də, 

məhz ATƏM çərçivəsində və onun himayəsi altında müqaviləni yerinə 

yetirməkdən imtina edən tərəfə qarşı sanksiya qəbul etmə mexanizminin 

olmaması idi. Minsk Qrupu tərəfindən qəbul edilən sənədlər yalnız məsləhət və 

ya tövsiyə xarakteri daşıyırdı. ATƏM-də tətbiq olunan qarşılıqlı güzəşt prinsipi 

müqaviləni pozan tərəfə öz əməllərinə görə məs’uliyyət daşımamaq imkanı 

verirdi. Buna görə də ATƏM tərəflərin razılığı ilə münaqişə bölgəsinə 

müşahidəçilər qrupu göndərə bilərdi. 1992-1993-cü illər ərzində Minsk 

Qrupunun qəbul etdiyi yeganə konstruktiv sənəd də məhz münaqişə bölgələrin-

də beynəlxalq hərbi müşahidəçilərin yerləşdirilməsini nəzərdə tutan 1993-cü il 

1 mart tarixli mandat idi. Bu illərdə hərbi əməliyyatların dayandırılması və 

münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi istiqamətində ATƏM-in və onun 

yaratdığı Minsk Qrupunun göstərdiyi sə’ylər heç bir nəticə vermədi
14

 .  

Torpaqlarına təcavüz olandan sonra da, Azərbaycan bütün vasitəçilik 

missiyalarından imtina etməyərək, problemin ATƏM prinsipləri çərçivəsində 

                                                 
13

 Adjusted Timetable of Urgent Steps to Implement U.N. Security Council Resolutions 822, 

853 and 874. November 12, 1993. 
14

 Əhmədov E.İ. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və beynəlxalq təşkilatlar. Bakı, 1998, s. 

25. 
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həllinə tərəfdar olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Münaqişənin dinc 

vasitələrlə nizama salınması üçün yaradılmış Minsk qrupu çərçivəsində 

aparılan danışıqlarda qarşı duran tərəflər arasında ziddiyyətlərin qalması, 

xüsusilə, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe tutması ilə yanaşı, qrupun 

üzvü olan böyük dövlətlərin mövqeyində də yekdil fikrin olmaması sülh 

prosesinin ləngidilməsinə və münaqişənin dondurulmuş vəziyyətdə qalmasına 

gətirib çıxartdı.  

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin vasitəçilik tarixinə nəzər salsaq 

və bunu şərti olaraq mərhələlərə bölsək, bu mərhələlərin hər biri xeyli dərəcədə 

Rusiya-Qərb qarşıdurması kontekstində qiymətləndirilə bilər. 1992-ci ilin 

martında Minsk qrupu yaradılan zaman Rusiya bu təşəbbüsü müdafiə etsə də, 

dünya dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən münaqişənin nizama 

salınmasına dair vasitəçilik səylərinin fəallaşması Rusiya siyasi dairələrində 

narahatlıq doğurmağa başlamışdı. Belə bir vaxtda münaqişənin dinc vasitələrlə 

həlli prosesində Rusiya təşəbbüsü beynəlxalq təşkilatların və dünya 

dövlətlərinin əlindən almağa və bununla da regionda özünün zəifləmiş 

mövqelərini möhkəmləndirməyə cəhd göstərirdi.  

Rusiya ATƏM-in Minsk qrupunun üzvü olsa da, 1993-cü ildə özünün 

müstəsna rolunu israr etməklə, istər BMT, istərsə də ATƏM çərçivəsində 

regionda ―sülhün və sabitliyin təminatçısı―  statusunu almağa səy göstərirdi. 

Rusiya ATƏM çərçivəsində vasitəçiliyi bitərəfləşdirməklə özünün 

münaqişənin nizama salınması planına aşkar üstünlük verirdi. Münaqişənin 

həllinə dair planlarda ATƏM ilə Rusiya arasında yaranmış fikir ayrılığı ondan 

ibarət idi ki, ATƏM münaqişənin nizama salınmasında çoxtərəfli vasitəçiliyin 

olmasını istəyir, sülh prosesinin beynəlxalq müşahidəçilərin nəzarəti altında 

aparılmasına və çoxmillətli sülhməramlı qüvvələrin formalaşmasına çalışırdı. 

Rusiya isə əksinə, münaqişənin nizamlanmasını öz nəzarətində saxlamaq və 

regionda geosiyasi maraqlarını təmin etmək üçün münaqişə bölgələrində yalnız 

rus qoşunlarının yerləşdirilməsini istəyirdi
15

 . 

Lakin bu məqsədinə nail olmayan Rusiya Ermənistanda öz qoşunlarını 

yerləşdirmiş, onu gizli və aşkar yolla silahlandıraraq Azərbaycan ərazilərinin 

işğal olunmasına imkan yaratmışdır. 1997-ci ilin əvvələrində Rusiyadan 

Ermənistana qanunsuz olaraq dəyəri 1 milyard dollardan çox olan müasir 

silahların verilməsi haqqında faktlar üzə çıxdı. Məlum oldu ki, bu silahlar 

1993-cü ildən etibarən, yəni Ermənistan ilə Azərbaycan arasında qızğın hərbi 

əməliyyatlar getdiyi bir zamanda göndərilməyə başlanmış və bu da Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsinə şərait 

yaratmış, sonralar atəşkəs elan ediləndən sonra da bu proses davam etmişdir. 

1993-cü ilin oktyabrında ABŞ Rusiyanın bu iddialarına qarşı birmənalı 

şəkildə çıxış etməyə başladı. Əvvəlcə, Rusiya hərbi qüvvələrinə BMT 

sülhməramlı qüvvələri statusu verilməsinə qəti e'tiraz edildi. Sonra isə Rusiya 

bu məsələni 1993-cü ilin dekabrında Romada ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri 

Şurasının görüşündə həll etməyə çalışmış, lakin orada da istədiyi mandatı ala 

bilməmişdi. Qərbin kəskin mövqeyi ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya və 

                                                 
15

 Yenə orada,  s. 29-30. 
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Türkiyə dövlət nümayəndələrinin rəsmi bəyanatlarında da öz əksini tapdı. 

ABŞ-ın MDB dövlətləri üzrə koordinatoru Ceyms Kollinz Rusiyanın keçmiş 

SSRİ ölkələrinə təzyiqinin gücləndiyini və ABŞ-ın bunun əleyhinə olduğunu 

bildirdi. O, bəyan etdi ki, ABŞ Qarabağ münaqişəsi regionuna yalnız bir 

dövlətin qoşunlarının gətirilməsinə imkan verməyəcək. Dövlət Departamen-

tinin bəyanatında da qeyd edilirdi ki, ABŞ münaqişənin yalnız ATƏM 

çərçivəsində həllinə üstünlük verir. Dağlıq Qarabağa dair danışıqlarda ABŞ-ın 

xüsusi nümayəndəsi olmuş Con Mareska isə Rusiyanın regionda nüfuzunu 

bərpa etmək istəyinə işarə edərək bildirdi ki, əgər Qərb, xüsusilə ABŞ biganə 

qalarsa, onda Rusiya məsələləri öz bildiyi kimi həll edəcək
16

 . 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ probleminin 

dinc vasitələrlə nizama salınması ümummilli liderim Heydər Əliyevin xarici 

siyasət fəaliyyətində mühüm yer tutmuşdur. Bu məqsədlə 1993-cü ilin ikinci 

yarısından başlayaraq Prezident Heydər Əliyev respublikamızın təhlükəsizlik 

problemlərini, xüsusilə, Ermənistanın ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü 

məsələsini beynəlxalq aləmə çıxararaq, regionda sülhün bərqərar olması üçün 

nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların təsirini artırmağa çalışmışdır. 

Münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün Prezident Heydər 

Əliyevin ən yüksək səviyyədə dövlət başçıları və nümayəndə heyətləri ilə 

ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli görüşlərdə ATƏT-in Zirvə toplantılarında, Minsk 

qrupunun həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, eyni zamanda Ermənistan 

prezidenti ilə birbaşa danışıqlarda göstərdiyi səylər dövlət başçısının apardığı 

ardıcıl və məqsədyönlü siyasətin mühüm tərkib hissəsini təşkil etmişdir. 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizamlanması 

məqsədi ilə məhz Prezident Heydər Əliyevin qətiyyəti, əzmkarlığı və gərgin 

fəaliyyəti sayəsində 1994-cü ilin mayın 12-də atəşkəs haqqında razılıq əldə 

edildikdən sonra ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq 

danışıqlar aparılmağa başlandı
17

 . 

1994-cü ilin dekabrın 5-6-da ATƏT-in Budapeştdə keçirilən Zirvə 

toplantısında Prezident Heydər Əliyevin çevik diplomatiyasının təsiri ilə 

"Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə əlaqədar ATƏT-in fəaliyyətinin intensivləĢ-

dirilməsi" barədə qərar qəbul olundu
18

 . Qəbul edilən sənəddə münaqişə 

bölgəsində sabitliyin təmin edilməsi üçün ATƏT-in çoxmillətli sülhməramlı 

qüvvələrinin yerləşdirilməsi haqqında maddə də öz əksini tapdı. Bundan başqa, 

Budapeştdə həmsədrlik institutu da təsis edildi. Minsk konfransına iki 

həmsədrin təyin edilməsi və Minsk qrupunun iclaslarının onların birgə 

həmsədrliyi ilə keçiriləcəyi barədə qərar qəbul edildi
19

 . Rusiyanın bu münaqi-

şədə maraqlı tərəf olduğu nəzərə alınaraq ATƏM-in Minsk konfransında, o 

cümlədən Minsk qrupunda həmsədrlik Rusiya və Finlandiyaya tapşırıldı. Bu 

                                                 
16

 Maresca J.J. Agony of Indifference in Nagorno-Karabakh. ―The Christian Science Monitor―. 

Boston. June 27, 1994, p.19. 
17

 Azərbaycan Respublikası 1991-2001. Bakı, 2001, s.199. 
18

 Həsənov Ə.M. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Dərslik-

Bakı, 2005, s.725-726. 
19

 CSCE. Budapest Document 1994. Towards a Genuine pornership in a new era. Budapest, 

1994, p. 4-5 
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razılıq təkcə Budapeşt görüşünə qədər gərgin olaraq qalan Qərb-Rusiya 

münasibətlərinin yumşaldılması deyil, həm də münaqişənin həlli istiqamətində 

Rusiyanın ―fərdi sülhpərvərlik― istəyinin qarşısının alınması idi. 

1996-cı ilin dekabrın 2-3-də ATƏT-in Lissabonda keçirilən Zirvə 

toplantısında qəbul edilən və münaqişənin nizama salınmasının beynəlxalq-

hüquqi bazasını təşkil etmiş olan sənəd Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini 

ədalətlə aradan qaldırmaq yolunda böyük siyasi nailiyyət sayıla bilər. Zirvə 

toplantısı zamanı Prezident Heydər Əliyevin gərgin əməyi və diplomatik 

istedadı sayəsində münaqişənin həllinin siyasi-hüquqi çərçivələrini 

müəyyənləşdirən xüsusi bir sənəd qəbul edildi
20

 . Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsinin həllinə dair 3 əsas prinsipi özündə əks etdirən və ATƏT-in 

fəaliyyətdə olan sədri, İsveçrənin xarici işlər naziri Flavio Kottinin adından 

verilən bu bəyanat Ermənistan istisna olmaqla, dünyanın 53 dövləti tərəfindən 

müdafiə olundu və Lissabon sammitinin Yekun sənədlərinə əlavə edildi
21

. 

ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündən sonra Rusiya ilə yanaşı, Fransa və 

ABŞ nümayəndələri də Minsk qrupunun həmsədrləri təyin olundu. 1997-ci ilin 

ikinci yarısından indiyə kimi Minsk qrupunun həmsədrləri Lissabon 

prinsiplərinə əsaslanaraq iki hissədən ibarət - yəni Dağlıq Qarabağın hüdudla-

rından kənarda yerləşən işğal olunmuş 6 rayonun azad edilməsi və Dağlıq 

Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 3 təkliflə çıxış 

etmişlər
22

. Onların 1997-ci ilin iyununda təqdim etdikləri ilk təklif 

münaqişənin "paket" (bu variantda Dağlıq Qarabağın statusu da daxil olmaqla 

bütün məsələlərə eyni vaxtda razılıq verilməsi nəzərdə tutulurdu) həlli, 1997-ci 

ilin sentyabrında irəli sürdükləri ikinci təklif münaqişənin "mərhələli" (bu 

variantda isə münaqişənin mərhələlərlə nizama salınması nəzərdə tutulurdu) 

həllindən ibarət idi
23

. Azərbaycan Prezidenti həmin planlarla tam razı olmasa 

da, həmsədrlərin bu iki təklifini qəbul etdiyi halda, Ermənistan tərəfi qeyri-

konstruktiv mövqedən çıxış edərək həmin təkliflərlə razılaşmadı
24

. 

1998-ci ilin noyabrın 9-da həmsədrlər beynəlxalq hüquq normalarına 

zidd, həmçinin Azərbaycan üçün qətiyyən qəbul edilməz olan və danışıqların 

davam etdirilməsinə imkan yaratmayan üçüncü təklifi irəli sürdülər
25

. Bu təklif 

dünya praktikasında mövcud olmayan "ümumi dövlət" ideyasına əsaslanırdı. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən qətiyyətlə rədd edilən süni 

"ümümi dövlət" təklifi Azərbaycanın mənafeyinə zidd olmaqla yanaşı, ATƏT-

                                                 
20

 Həsənov Ə.M. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Dərslik-

Bakı, 2005, s.726 
21

 OSCE. Lisbon Document 1996. Lisbon, 1996, p.6 
22

 ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan 

qaldırılmasına dair hərtərəfli saziş.-―Azərbaycan―, 21 fevral 2001-ci il 
23

 ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi. Dağlıq Qarabağ silahlı münaqişəsinin 

dayandırılması haqqında saziş.- ―Azərbaycan―, 21 fevral 2001-ci il 
24

 Həsənov Ə.M. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Dərslik-

Bakı, 2005, s. 726 
25

 ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi. Dağlıq Qarabağ silahlı münaqişəsinin hərtərəfli 

həllinin prinsipləri haqqında - ―Azərbaycan―, 21 fevral 2001-ci il 
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in Budapeşt və Lissabon Zirvə toplantılarında qəbul edilən sənədlərə də 

etinasız yanaşılması demək idi. 

ATƏT-in Minsk qrupunun son təklifindən Azərbaycan tərəfi birmənalı 

şəkildə imtina etdikdən sonra, 1999-cu il fevralın 8-də Azərbaycan Prezidenti 

Heydər Əliyev Minsk qrupunun həmsədrləri olan dövlətlərin (ABŞ, Rusiya, 

Fransa) başçılarına eyni məzmunlu məktubla müraciət etdi. Minsk qrupunun 

fəaliyyətini, xüsusilə həmsədrlərin axırıncı təklifini ciddi surətdə tənqid edən 

Azərbaycanın dövlət başçısı "ümumi dövlət" ideyasının ATƏT-in prinsiplərinə 

uyğun olmadığını və sülh prosesinə xeyli zərər verdiyini göstərməklə yanaşı, 

ABŞ, Fransa və Rusiya dövlət başçılarını münaqişənin ədalətlə və tezliklə 

aradan qaldırılması üçün səylərini ciddi surətdə artırmağa çağırdı
26

.  

“Ümumi dövlət” prinsipi nizamasalma prosesinə ciddi maneə 

törətməklə yanaşı, münaqişənin həlli yollarına dair tərəflərin mövqeyindəki 

ziddiyətləri daha da dərinləşdirdi. Nəticədə, danışıqlar prosesində bir 

durğunluq yarandı və münaqişənin nizama salınması istiqamətində müsbət 

irəliləyiş əldə etmək mümkün olmadı. Həmsədrlər tərəfindən irəli sürülən və 

sonuncu olan “Ümumi dövlət” ideyası iflasa uğradıqdan sonra Minsk qrupu 

praktik olaraq dalana dayandı. 

 

Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında aparılan 

birbaĢa danıĢıqlar və onun nəticələri 
 

Danışıqlar prosesinə təkan vermək üçün 1999-cu il aprelin 26-da ABŞ-

ın təşəbbüsü ilə Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında 

artıq yeni formatda birbaşa danışıqlara başlandı və ATƏT-in Minsk qrupu 

tərəfindən danışıqların bu formatı bəyənildi. Lakin bu görüşün nəticəsində də 

münaqişənin nizama salınması istiqamətində konkret nəticə əldə edilmədi.  

Münaqişə tərəflərinin mövqelərində ziddiyyətlərin qalması xüsusilə, 

Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış etməsi səbəbindən ATƏT-in 

1999-cu il noyabrın 18-19-da İstanbulda keçirilən Zirvə toplantısında qəbul 

edilən yekun bəyannamədə yalnız Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında yaranmış 

mövcud vəziyyəti özündə əks etdirən və Minsk qrupu çərçivəsində münaqişə 

tərəflərinin danışıqları davam etdirməyə çağıran 20-ci maddə öz əksini tapdı
27

. 

Sənəddə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin cəhdlərinə müsbət qiymət 

verilməklə yanaşı, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında 

intensivləşən danışıqlardan razılıq ifadə olunur və nizamlama formatına daha 

çox uyğun gələn Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq sülh prosesinin 

davam etdirilməsi üçün görüşlərin keçirilməsi dəstəklənirdi. 

2001-ci ilin əvvəli iki dövlətin prezidentləri arasında keçirilən 

danışıqların intensivliyi ilə müşahidə olundu. Belə ki, 2001-ci ilin yanvarın 26-

da Parisdə əvvəlcə Marini sarayında, martın 5-də isə Yelisey sarayında aparılan 

danışıqlar daha snora aprelin 4-6-da ABŞ-ın Florida ştatının Ki-Vest şəhərində 

Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə davam etdirildi. 

                                                 
26

 «Xalq qəzeti», 17 aprel 1999-cu il 
27

 OSCE. Istanbul Summit Declaration. Istanbul, 1999, p.8 
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Sonradan “Paris prinsipləri” adını almış bu variantda əvvəllər irəli 

sürülmüş 3 təklifin (“paket”, “mərhələli” və “ümumi dövlət”) tərəfləri qane 

edən məqamlarının ümumiləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Daha sonra Minsk 

qrupu həmsədrləri bəyan etdilər ki, onlar münaqişənin həlli ilə bağlı yeni təklif 

üzərində işləyirlər və onu iyul ayında Cenevrədə keçiriləcək növbəti görüşdə 

prezidentlərə təqdim edəcəklər. Lakin adı çəkilən bu görüş Ermənitsanın qeyri-

konstruktiv mövqeyi nəticəsində baş tutmadı. 

ATƏT-in Nazirlər Şurasının 2001-ci il dekabrın 3-4-də Buxarestdə 

keçirilən iclasında qəbul edilmiş bəyanatda sülh danışıqlarının davam 

etdirilməsinin vacibliyi bildirilmiş və tərəflərə münaqişənin beynəlxalq hüquq 

normaları və prinsipləri əsasında tez bir zamanda həll edilməsi üçün səyləri 

artırmaq məsləhət görülmüşdür
28

. 
 

DanıĢıqların “Praqa prosesi” adını almıĢ növbəti mərhələsi 
 

2002-ci ilin mart ayında regiona səfəri zamanı ATƏT-in Minsk qrupu 

həmsədrləri danışıqların Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin şəxsi 

nümayəndələri səviyyəsində davam etdirilməsini təklif etdilər. Bu təklif hər iki 

dövlət tərəfindən qəbul edildi. Belə ki, 2002-ci il mayın 13-15-də və iyulun 29-

30-da Praqa şəhəri yaxınlığında Ştirin ərazisində, daha sonra isə həmin il 

noyabrın 15-də Vyanada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin şəxsi 

nümayəndələrinin üç görüşü baş tutdu
29

. Mahiyyətcə “mərhələli həll” planını 

ehtiva edən Praqa formatının Azərbaycan tərəfindən dəstəklənməsinə 

baxmayaraq Ermənistan tərəfinin Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini yenidən 

ilkin şərt kimi müzakirə olunmasını irəli sürməsindən sonra danışıqlar prosesi 

yenidən dalana dirəndi. 

ATƏT-in Nazirlər Şurasının 2002-ci il dekabrın 6-7-də Portuda 

keçirilən iclasında qəbul edilmiş bəyanatda tərəflər arasında danışıqların 

intensivləşməsinə və Minsk qrupu həmsədrlərinin fəal dəstəklənməsinə 

baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ probleminin hələ də nizamlanmamasına görə 

narahatlıq ifadə olundu. Sülh prosesinin davam etdirilməsinin vacibliyi 

vurğulanmaqla, tərəflər beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri əsasında 

problemin qısa bir zamanda həllinə çağrıldılar. Bununla yanaşı, qəbul edilən 

sənəddə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin, həmçinin onların şəxsi 

nümayəndələrinin davamlı görüşləri dəstəkləndi. Azərbaycan nümayənda 

heyəti ATƏT-in Nazirlər Şurasının bu qərarı ilə əlaqədar olaraq izahedici 

bəyanat verdi
30

. 

Ümumiyyətlə, 1992-ci ildən başlayaraq ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində 

aparılan danışıqlar və bu qurumla qarşılıqlı əməkdaşlıq ümummilli liderimiz 
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Heydər Əliyevin ciddi səyləri ilə Azərbaycanın xarici siyasət kursunun mühüm 

tərkib hissələrindən birinə çevrilmişdir. Yalnız, onu qeyd etmək kifayətdir ki, 

1993-2003-cü illər ərzində Azərbaycanın dövlət başçısı Heydər Əliyev 

Ermənistan Prezidenti ilə 23, ATƏT-in rəhbərliyi və Minsk qrupunun 

nümayəndələri ilə 140-a qədər görüş keçirmişdir. 

2003-cü il dekabrın 1-2-də ATƏT-in Nazirlər Şurasının Maastrixdə 

keçirilən növbəti iclasında qəbul edilmiş bəyanatda Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində edilən cəhdlərin uğursuzluğundan 

narahatlıq ifadə olundu. Nazirlər yenidən sülh danışıqlarına təkan verməyin 

vacibliyini vurğulamaqla tərəfləri münaqişənin beynəlxalq hüquq prinsipləri 

əsasında həll olunması üçün edilən səyləri ikiqat artırmağa çağırdılar. 

Azərbaycan nümayəndə heyəti bu çağırışa uyğun bəyanatla çıxış etdi
31

. 

Ümummili liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam 

etdirərək 2003-cü il oktyabrın 15-də Azərbaycan Prezidenti seçildiyi ilk 

gündən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınmasına xüsusi 

diqqət yetirən cənab İlham Əliyev bu məsələdə yalnız respublikamızın milli və 

dövlətçilik maraqlarını daim üstün tutduğunu nümayiş etdirmişdir. Azərbaycan 

prezidenti bütün xarici səfərlərdə, eləcə də Bakıda keçirdiyi çoxsaylı 

görüşlərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü məsələsini daim önə çəkərək 

Azərbaycan xalqının öz torpaqlarının işğalı ilə heç zaman razılaşmayacağını, 

ehtiyac yarandığı halda, hərbi əməliyyatların başlanmasına qərar verəcəyini 

vurğulamışdır. Bununla yanaşı, Azərbaycanın dövlət başçısı münaqişəni dinc 

vasitələrlə nizama salınmasının tərəfdarı olduğunu bildirmiş, beynəlxalq 

təşkilatların bu sahədə səylərini gücləndirməsinin zəruriliyini bəyan etmişdir. 

Belə ki, 2004-cü il fevralın 4-də ATƏT-in Parlament Assambleyası 

sədrinin Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi Qoran Lenmarkerin 

Azərbaycana səfəri zamanı dövlət başçısı İlham Əliyev qeyd etdi ki, 

münaqişənin nizama salınması prosesinda əsas vasitəçi olan ATƏT-in Minsk 

qrupu ilə yanaşı, digər beynəlxalq qurumlar - ATƏT-in Parlament 

Assambleyası, Avropa Şurası və Avropa İttifaqının da fəaliyyətinin 

gücləndirilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir
32

. ATƏT-in Parlament 

Assambleyasının fevralın ortalarında keçirilən iclası zamanı Qoran 

Lenmarkerin məruzəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənmiş və işğal 

olunmuş ərazilərin qaytarılmasının zəruriliyi ön plana çəkilmişdir
33

. 

2004-cü ilin martın 16-da ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, 

Bolqarıstanın xarici işlər naziri Solomon Passinin Azərbaycana səfəri zamanı 

dövlət başçısı cənab İlham Əliyevlə görüşündə Minsk qrupunun konkret 

təkliflərinin olmadığını və hər iki dövlətin prezidentlərinin dialoqundan çox 

şey gözlədiyini bəyan etdi
34

. Son zamanlar Minsk qrupu həmsədrləri də 

problemin məhz Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin qarşılıqlı anlaşması 

sayəsində həll oluna biləcəyini dəfələrlə vurğulamışlar. Onu da qeyd etmək 
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vacibdir ki, münaqişə başlayandan həqiqətən qarşılıqlı anlaşma mövcud 

olsaydı, heç Minsk qrupunun fəaliyyətinə də ehtiyac duyulmazdı. Çünkü 

tərəflərin bir-birinin şərtlərini qəbul etməməsi, xüsusilə Ermənistanın daim 

qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış etməsi danışıqların nəticəsiz, münaqişənin 

isə həll olunmamış qalmasına gətirib çıxarmışdır. 

Məhz bu səbəbədən də dövlət başçısı cənab İlham Əliyev ATƏT-in 

fəaliyyətdə olan sədrini qəbul edərkən bir daha Minsk qrupunun fəaliyyətini 

tənqid etmiş və Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 

müəyyənləşdirilmiş prinsiplərə sadiq qalaraq, münaqişənin yalnız beynəlxalq 

hüquq normaları əsasında  respublikamızın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi 

şərti ilə nizama salınmasının vacibliyini bildirmişdir. 

2004-cü il aprelin 16-dan başlayaraq Praqada Azərbaycan və 

Ermənistan xarici işlər nazirləri səviyyəsində danışıqlar yenidən bərpa olundu. 

Sonradan “Praqa prosesi” adını almış danışıqların bu mərhələsində 2005-ci 

ilin yayına qədər iki dövlətin xarici işlər nazirləri 11 görüş keçirərək 

münaqişənin nizama salınmasına dair sülh planının yeni variantının detallarını 

müzakirə etdilər. Bununla yanaşı, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 

arasında 2004-cü il aprelin 28-də əvvəlcə Varşavada, sonra isə sentyabrın 15-

də Astanada keçirilən danışıqların başlıca mövzusu xarici işlər nazirlərinin 

Praqa görüşlərində razılaşdırılan məsələlərin əsas detalları oldu. 

ATƏT-in Nazirlər Şurasının 2004-cü il dekabrın 6-7-də Sofiyada 

keçirilən iclasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair qəbul edilən bəyanatda 

Azərbaycan və Erəmnistan prezidentlərinin Minsk qrupununu həmsədrlərini 

himayəsi altında baş tutmuş 3 görüşü dəstəklənirdi. ATƏT-in Minsk qrupu 

həmsədrlərinin “Praqa prosesi”nin nəticələrinə dair sentyabr ayında Astanada 

hər iki dövlətin prezidentlərinə təqdim edilmiş çərçivə sənədi münaqişənin 

nizamlanmasının əsası kimi qeyd olundu
35

.  

2005-ci il yanvarın 3-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda 

Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin aradan qaldırılması istiqamətində əlverişli şəraitin yarandığını 

və bu problemin “Praqa prosesi” əsasında getdiyini bildirməklə danışıqlarda 

yeni mərhələnin başlandığını bəyan etdi
36

. Ermənistanın münaqişənin “Praqa 

prosesi”, yəni “mərhələli həll” variantı ilə razılaşmaq məcburiyyətində 

qalması heç şübhəsiz Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı 

uğurlu xarici siyasətin nailiyyətlərindən biri hesab oluna bilər. 2005-ci il mayın 

15-də Varşavada, avqustun 27-də isə Kazanda iki ölkənin prezidentləri 

arasında keçirilən növbəti görüşlərdə danışqların əsas mövzusu təklif olunan 

yeni sülh planının detallarının müzakirəsi oldu.  

2005-ci ildə dekabrın 5-6-da ATƏT-in Nazirlər Şurasının Lyublyanada 

qəbul edilmiş bəyanatında 2005-ci il ərzində “Praqa prosesi” çərçivəsində 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlarda, xüsusilə ATƏT Minsk qrupu 

həmsədrlərinin himayəsi altında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 
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Varşava və Kazan görüşlərində əldə olunmuş tərəqqiyə razılıq ifadə olunur və 

hər iki ölkənin prezidentinə yaranmış imkanlardan münaqişənin nizama 

salınması üçün istifadə etmək tövsiyə olunurdu
37

. 

Münaqişənin nizama salınmasına dair aparılan danışıqların  ―Praqa 

prosesi‖ adını almış variantın ictimaiyyət üçün açıqlanan əsas elementləri 

ondan ibarət idi ki, burada nizamlanmanın “mərhələli həll” variantının 

detalları müzakirə obyektinə çevrilmişdi. 

Yeni sülh planının əsas prinsiplərini aşağıdakılar təşkil edirdi: 

1.Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin hüdudları boyunca olan işğal 

olunmuş ərazilərdən (Ağdam, Fizuli, Cəbrayıl,Qubadlı və Zəngilan) 

Ermənistan öz qoşunlarını mərhələli şəkildə çıxardır; 

2.Azərbaycan ilə Ermənistan arasında diplomatik və iqtisadi əlaqələr bərpa 

olunur; 

3.Laçın və Kəlbəcər bölgələri istisna olmaqla işğaldan azad olunmuş 

ərazilərə beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin müdafiəsi altında Azərbaycan 

əhalisi qayıdır; 

4.Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi həll olunur. Bu məqsədlə orada 

referendum keçirilir. 

2006-ci il Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması 

istiqamətində aparılan danışıqların intensivliyi dövrü kimi xarakterizə oluna 

bilər. Məhz bu ildə tərəflərin nizamlanmaya bir addım yaxın olması barədə 

təsəvvürlər formalaşdı. Belə ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 2006-

cı il fevralın 10-11-də Paris yaxınlığında Rambuyedə, iyunun 5-də Buxarestdə, 

noyabrın 28-də isə Minskdə görüşdülər. Bundan əlavə, il ərzində hər iki 

ölkənin xarici işlər nazirləri səviyyəsində altı görüş keçirildi. Danışıqların tam 

təfərrüatı açıqlanmasa da, tərəflərin nizamasalma prosesində bəzi elementlərin 

razılaşdırılmasının müzakirə olunduğu bildirilidi.  

ATƏT-in Nazirlər Şurasının 2006-cı il dekabrın 4-5-də Brüsseldə 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar qəbul etdiyi bəyanatda 2006-cı il 

ərzində aparılmış danışıqlar nəticəsində tərəflərin əsas prinsiplər üzrə razılığa 

gəlmələri üçün daha da yaxınlaşması qeyd olundu. Bununla yanaşı, qəbul 

edilən sənəddə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 2007-ci ildə baza 

prinsiplərini razılaşdırmaq üçün səyləri gücləndirməyə çağırıldılar
38

. Keçirilən 

görüşlərdə Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış etməsi “Praqa 

prosesi”nin yenidən dalana dayanmasına və danışıqların nəticəsiz qalmasına 

gətirib çıxartdı. 
  

Madrid sənədinə çevrilən Baza prinsipləri ətrafında 

 aparılan danıĢıqlar prosesi 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama 

salınması prosesini sürətləndirmək üçün Baza prinsipləri 2007-ci il noyabrın 
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sonunda Madriddə tərəflərə təqdim olundu. Bundan sonra, 2008-ci il iyunun 5-

də Sankt-Peterburqda, noyabrın 2-də Moskvada, 2009-cu il yanvarın 28-də 

Sürixdə, mayın 7-də Praqada, iyunun 4-də Sankt-Peterburqda, iyulun 17-18-də 

Moskvada, oktyabrın 8-9-da Kişinyovda, noyabrın 22-də Münhendə, 2010-cu 

il yanvarın 25-də Soçidə, iyunun 17-də Sankt-Peterburqda, oktyabrın 27-də 

Həştərxanda, 2011-ci il martın 5-də Soçidə, iyunun 24-də Kazanda, 2012-ci il 

yanvarın 25-də Soçidə, 2013-cü il noyabrın 19-da Vyanada, 2014-cü il 

avqustun 10-da Soçidə, oktyabrın 27-də Parisdə və 2015-ci il dekabrın 19-da 

Berndə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 18 görüşü keçirilmişdir. Bu 

görüşlərdən 10-u Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə keçirilmişdir. 

Bu görüşlər zamanı danışıqların mahiyyəti haqqında verilən məlumat-

larda bildirilir ki, son beş ildə “Praqa prosesi” çərçivəsində işlənilməsi 

başlanılan və Madrid sənədinə çevrilən baza prinsipləri mövcuddur. Bu prin-

siplərin bəziləri üzrə müəyyən razılaşma əldə edilmişdir. Lakin hazırda 

prezidentlər səviyyəsində müzakirə olunan bir neçə prinsip üzrə anlaşmanın 

müəyyən cizgiləri hiss olunur. Bu kontekstdə bütün məsələlərə dair ümumi 

razılıq əldə olunduqdan sonra yekun hər hansı bir sənədin qəbul ediləcəyi 

bildirilir.  

Heç şübhəsiz ki, Ermənistan tərəfi aparılan danışıqlar prosesində 

həmişə qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək hər dəfə bu prosesi uzatmağa 

çalışır. Aparılan danışıqların gedişi konfidensial səciyyə daşısa da, Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev görüşlərin daha intensiv xarakter aldığını qeyd 

etməklə yanaşı, bu gün danışıqlar masası üzərində bütün işğal edilmiş 

Azərbaycan torpaqlarının qaytarılması və məcburi köçkünlərin öz doğma ev-

eşiklərinə qayıdışı məsələlərinin mövcudluğunu bildirmişdir. Bununla yanaşı, 

Ermənistanın danışıqlar prosesini süni şəkildə uzatdığını və bu taktikanın heç 

bir perspektivinin olmadığını söyləyən dövlət başçısı cənab İlham Əliyev nə bu 

gün, nə on il, nə də yüz il sonra Dağlıq Qarabağın müstəqil olmayacağını 

vurğulamışdır. Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, 

Azərbaycanın mövqeyi birmənalıdır və biz bütün təzyiqlərə baxmayaraq 

sonadək öz mövqeyimizi müdafiə edəcəyik
39

. 

2009-cu ilin iyulun 10-da «Böyük səkkizlər»in İtaliyanın Akvil 

şəhərində keçirilən toplantısında ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentləri Dağlıq 

Qarabağ problemini də müzakirə etdilər. Sonda hər üç prezidentin münaqişə ilə 

bağlı qəbul etdikləri birgə bəyanatda həmsədrlərə Azərbaycan və Ermənistan 

prezidentlərini Baza Prinsiplərinə dair son təkliflərin əks olunduğu, yəni 2007-

ci il noyabrın 29-da açıqlanmış Madrid təklifləri üzrə yeni versiyanı təqdim 

etməyi tapşırdılar.  

Bununla yanaşı, sənəddə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan 

dövlətlərin prezidentləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini qalan fikir 

ayrılıqlarını aradan qaldırmağa və hərtərəfli sülh planının əsasını təşkil edəcək 

Baza Prinsiplərinin razılaşdırılmasını başa çatdırmağa çağırış öz əksini tapdı.  

Eyni zamanda, bəyanatda bu prinsiplərin Helsinki Yekun Aktına, yəni gücün 

                                                 
39

 ―Azərbaycan―, 28 may 2009-cu il 
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tətbiq edilməməsi, ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını təyinetmə hüququna 

əsaslandığı qeyd olundu
40

.  

2010-cu il iyunun 26-da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan 

ölkələrin prezidentlərinin ―Böyük səkkizlərin‖ Torontoda keçirilən sammitində 

qəbul etdikləri birgə bəyanatda münaqişə tərəflərinə təqdim olunmuş 

yenilənmiş Madrid prinsiplərinə istinad edilir. Bu prinsiplərə görə Ermənistan 

qoşunları işğal edilmiş rayonlardan çıxmalı, qaçqınlar öz yurdlarına qayıtmalı, 

münaqişə bölgəsində sülhməramlı qüvvələr yerləşdirilməli, Dağlıq Qarabağa 

özünüidarəetmə imkanı yaradan aralıq status verilməli, yekun statusun 

müəyyənləşdirilməsi isə növbəti mərhələdə müzakirə edilib həyata keçirilə 

bilər.   

      Bu səbəbdən yenilənmiş Madrid prinsiplərinin Azərbaycanın deyil, üç 

həmsədr (ABŞ, Rusiya, Fransa) ölkənin təklifi olduğunu bildirən Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan tərəfinin öz mövqeyini bildirməsinin 

vacibliyini vurğulayaraq qeyd etmişdir ki, ―...Ermənistan ya Rusiya, Fransa, 

Amerika tərəfindən verilmiş təklifə müsbət cavab verəcək və o təqdirdə biz 

məsələnin həllinə yaxınlaşacağıq, ya da ki, mənfi cavab veriləcək və beləliklə, 

danışıqlar prosesi pozulacaq  və Ermənistan ilə Azərbaycan arasında yeni bir 

dövr başlaya bilər‖. Keçən dövr ərzində Ermənistan qeyri-konstruktiv 

mövqedən çıxış edərək vaxt uzatmaq taktikasından istifadə etmişdir. 

2011-ci il mayın 25-də ―Böyük səkkizlik‖ ölkələrinin Fransanın Dovil 

şəhərində keçirilən sammiti çərçivəsində son üç ildə artıq 3-cü dəfə ABŞ, 

Rusiya və Fransa prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama 

salınmasına dair birgə bəyanatla çıxış etdilər41. 

Bəyanatda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin 

prezidentləri Ermənistan və Azərbaycan liderlərini ―iyun ayında keçiriləcək 

Ermənistan-Azərbaycan sammitində siyasi əzmkarlıq nümayiş etdirməyə və 

Əsas Prinsipləri (Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinin Əsas 

Prinsipləri) üzərində işi tamamlamağa‖ çağırmışlar. Bununla yanaşı, sənəddə 

deyilirdi ki, ―Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tərəflərinin dinc tənzimləmə 

istiqamətində addım atmasının vaxtı çatmışdır‖.  Minsk qrupunun həmsədrləri 

olan üç dövlətin başçıları Ermənistan və Azərbaycan liderlərini israrla ―əhalini 

müharibəyə deyil, sülhə hazırlamağa‖ çağırmışlar.  

 

MünaqiĢənin nizama salınması istiqamətində  

Azərbaycan dövlətinin mövqeyi 

 

Münaqişənin nizama salınması prosesində Azərbaycan və Ermənistan 

tərəflərinin mövqelərində müəyyən fərqlər qalmaqdadır. Azərbaycan dövlətinin 

mövqeyi əvvəlki kimi birmənalıdır. Yəni, ermənilər Dağlıq Qarabağ ətrafında 

işğal etdikləri əraziləri mərhələli şəkildə azad etməli, məcburi köçkünlər öz 

doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. Bundan sonra isə, keçid dövründə Laçın və 

                                                 
40

 ―Ayna―, 11 iyul 2009-cu il 
41

 ―Azərbaycan‖,  27 may 2011-ci il. 
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Kəlbəcər rayonlarının azad edilməsi ilə eyni zamanda Dağlıq Qarabağ və 

Ermənistan arasında dəhlizin yaradılması mümkündür. 

Növbəti mərhələdə Dağlıq Qarabağdan olan məcburi köçkünlər öz 

torpaqlarına qayıtmalı və sülhməramlı qüvvələr yerləşdirilməlidir. Dağlıq 

Qarabağın 65 min azərbaycanlı əhalisi tarixən yaşadıqları doğma yurdlarına 

qayıtdıqdan sonra isə status məsələsi ilə bağlı məsələlər aydınlaşmalıdır. 

Dövlət başçısı İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı  

əhalisi oraya, o cümlədən Şuşaya  qayıtdıqdan sonra  status məsələsi müzakirə 

oluna bilər. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

çərçivəsində həllini tapmalıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyd 

etmişdir ki, gələcəkdə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmaları 

yüksək muxtariyyət şəraitində, Azərbaycan dövlətinin tərkibində 

yaşamalıdırlar. 2008-ci il noyabrın 2-də Moskva yaxınlığında ―Mayndorf‖ 

qəsrində   Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan  prezidentlərinin birgə imzaladığı 

bəyannamədə də münaqişənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli nəzərdə 

tutulur. 2009-cu il dekabrın 5-də ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin Afinada 

keçirilən görüşündə qəbul edilmiş sənəd də məhz bu yanaşmanı təsdiq edir.  

Ermənistan tərəfinin mövqeyinə gəldikdə isə, ermənilər öz 

müqəddəratını təyinetmə prinsipini əsas gətirərək Dağlıq Qarabağın müstəqil 

dövlət kimi tanınmasına çalışırlar. Ancaq ermənilər öz müqəddəratını təyin 

etmə hüququndan hələ əsrin əvvəllərində ən yüksək səviyyədə istifadə edərək 

özlərinin müstəqil dövlətini – Ermənistan Respublikasını  yaratmışlar. Dağlıq 

Qarabağ bölgəsinin erməniləri isə müstəqil Azərbaycan dövlətində yaşayan 

milli azlıqlardan biridirlər. Beynəlxalq hüquq normalarına görə milli azlıqlar 

öz müqəddəratlarını təyin edə bilərlər. Lakin bu, müstəqillik formasında ola 

bilməz. Çünki müstəqil dövlətin ərazisində yaşayan milli azlıqların belə hüquq-

ları yoxdur. Bu baxımdan, ermənilərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu 

bəhanə etməsi beynəlxalq hüquq normalarının kobud şəkildə pozulması 

deməkdir. 

Bu səbəbdən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bəyan 

etmişdir ki, Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına 

Azərbaycan dövləti və xalqı heç vaxt imkan verməyəcək. Dağlıq Qarabağa 

yalnız Azərbaycanın tərkibində hər hansı bir status verilə bilər. Lakin bu 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. 

Bundan əlavə, Ermənistan tərəfi aparılan danışıqlarda Dağlıq 

Qarabağın üçüncü tərəf kimi iştirakının təmin olunmasını istəyir. Ancaq bu 

tələb də əsassızdır və heç bir məntiqə uyğun deyil. Çünki Dağlıq Qarabağ 

ermənilərinin müstəqil tərəf kimi danışıqlarda iştirakı məsələsi nəinki ATƏT-

in Minsk qrupunun mandatına ziddir, eyni zamanda 2008-ci ilin sonunda 

Moskvada imzalanmış məlum bəyannamədə də açıq şəkildə bildirilir ki, 

münaqişənin nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqlar prosesində yalnız 

Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri iştirak edə bilər.  

Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu dəfələrlə bəyan 

edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2009-cu il iyulun 13-də Londonda 

məşhur Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda görüşü zamanı Ermənistan 

rəhbərinin Moskva bəyannaməsini tərəf kimi imzaladığını vurğulamaqla 
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yanaşı, danışıqların Ermənistanla Azərbaycan arasında aparıldığını və bunun 

beynəlxalq format olduğunu bildirərək qeyd etdi ki, əgər Dağlıq Qarabağ 

münaqişə tərəfi olsaydı, onda Ermənistan tərəfi bəyannaməni imzalamazdı.  

Bununla yanaşı dövlət başçısı bəyan etdi ki, «Əgər Dağlıq Qarabağın erməni 

icması iştirak etmək istəyirsə, onda onlar Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı 

icması ilə danışıqlara gedə bilərlər»
42

. Buna görə də Ermənistan ilk növbədə 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu qəbul etməli, işğalçılıq 

siyasətinə son qoymalı, sonra isə münaqişənin nizamlanmasının variantları 

barədə öz mövqeyini bildirməlidir.  

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması prosesində 

Azərbaycan dövləti və onun başçısı cənab İlham Əliyev ilk növbədə sülh 

variantına üstünlük verir. Lakin Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqı və 

dövlətinin bu işğalı, etnik təmizləmə siyasəti və torpaqlarımızın müvəqqəti 

olaraq itirilməsi ilə heç vaxt barışmayacağını bildirməklə yanaşı, öz 

torpaqlarımızı azad etmək üçün tam əsasımızın olduğunu və bunun beynəlxalq 

hüquq normaları ilə təsdiq etdiyini vurğulamışdır
43

. Münaqişə həll olunmadan, 

yəni Ermənistan işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxmayınca bölgədə 

heç bir müsbət irəliləyişin mümkün olmayacağını vurğulamaqla yanaşı, dövlət 

başçısı İlham Əliyev ölkəmizin öz milli maraqları uğrunda sona qədər 

mübarizə aparacağını bildirmişdir. Eyni zamanda, bu mübarizədə ədalətin 

Azərbaycanın tərəfində olduğunu söyləyən Prezident İlham Əliyev dünyaya 

bəyan etdi ki, ―Azərbaycan bundan sonra da nə danışıqlar prosesində, nə də 

bölgədə gedən başqa proseslərdə öz prinsipial mövqeyindən dönməyəcəkdir‖
44

.  

Bundan əlavə, dövlət başçısı İlham Əliyev son Münhen danışıqları 

ərəfəsindəki çıxışında dünya birliyinin bu məsələyə biganə qaldığını 

vurğulayaraq qeyd etdi ki, beynəlxalq təşkilatlar lazım olan qərarları qəbul etsə 

də, ancaq onlar icra olunmur və belə olan halda o qətnamələr mənasını itirir. 

Dünyada beynəlxalq hüquq normalarının kobudcasına pozulduğunu bildirən 

Prezident İlham Əliyev  Azərbaycan torpaqlarının uzun illər işğal altında 

qalmasını bunun nəticəsi kimi qiymətləndirdi. Ona görə də ancaq Azərbaycan 

xalqının iradəsinə, gücünə arxalanmağı bildirən dövlət başçısı bu məqsədlə 

iqtisadiyyatımızı və ordumuzu gücləndirməyin vacibliyini vurğuladı. 

Problemin sülh yolu ilə həll olunmasına ümidlərini itirməyən və bu səbəbdən 

münaqişənin nizama salınmasında dinc vasitələrə üstünlük verdiyini söyləyən 

Prezident İlham Əliyev qeyd etdi: ―Biz danışıqlar aparırıq, ancaq bununla 

bərabər, hər an torpaqlarımızı işğalçılardan hərbi yolla azad etməyə hazır 

olmalıyıq‖
45

.  

2010-cu il yanvarın 25-də Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Soçidə Azərbaycan 

və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü zamanı münaqişənin nizama 

salınması istiqamətində danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin 2009-

cu ilin dekabr ayında təklif etdiyi yenilənmiş Madrid prinsipləri əsasında 

                                                 
42

 ―Azərbaycan―, 17 iyul 2009-cu il 
43

 ―Xalq qəzeti―, 07 aprel 2009-cu il 
44

 ―Xalq qəzeti―, 17  oktyabr 2009-cu il 
45

 ―Azərbaycan―, 18 noyabr 2009-cu il 
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aparılmışdır. Bu danışıqlardan sonra Azərbaycan tərəfi Madrid prinsipləri 

əsasında verilən bu təklifi prinsip etibarı ilə qəbul etmiş, Ermənistan isə verilən 

təklifə münasibət bildirmək üçün iki həftə vaxt istəmişdi. Ancaq keçən dövr 

ərzində Ermənistan tərəfdən həmsədrlərin tərəfinə rəsmən heç bir cavab 

verilməmişdir.  

        

Nəticə 

 

Ümumiyyətlə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması 

istiqamətində aparılan danışıqların tarixinə nəzər salsaq, qeyd edə bilərik ki, 

1992-ci ildən beynəlxalq təşkilatların və  böyük dövlətlərin vasitəçilik səyləri 

ilə yanaşı,  1999-cu ilin aprelindən başlayaraq yeni formada da addımlar 

atılmışdır. Bu, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa dialoqunun 

aparılması olmuşdur. Həmin vaxtdan indiyə qədər iki respublikanın 

prezidentləri Moskvada, Vaşinqtonda, Cenevrədə, Yaltada, İstanbulda, 

Davosda, Nyu-Yorkda, Minskdə, Ki-Uestdə, Kişinyovda, Praqada, 

Strasburqda, Varşavada, Astanada, Kazanda, Rambuyedə, Buxarestdə, Sankt-

Peterburqda, Sürixdə, Münhendə, Həştərxanda, Vyanada, Soçidə, Parisdə, 

Berndə və  habelə iki respublikanın sərhədi – Sədərəkdə 50-çox görüş 

keçirmişlər.  

Ancaq çox ağır və çətin keçən danışıqlar zamanı Azərbaycan tərəfi öz 

haqlı mövqeyini müdafiə edərkən bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır. Çünki 

münaqişə başlayandan keçən dövr ərzində aparılan danışıqlarda təcavüzkar 

Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək işğalçılıq siyasətindən əl 

çəkmir. Digər tərəfdən isə, dünya birliyinin ―ikili standartlar‖ prinsipindən 

çıxış etməsi, BMT və ATƏT kimi beynəlxalq təşkilatların öz təklif və 

qətnamələrini həyata keçirmək üçün konkret fəaliyyət göstərməməsi danışıqlar 

prosesində irəliləyişin əldə olunmasına maneə törədir.  

Buna baxmayaraq, Azərbaycan dövləti beynəlxalq təşkilatların, 

xüsusilə də münaqişəni dinc vasitələrlə nizama salmaq üçün fəaliyyət göstərən 

ATƏT-in sülhyaratma təkliflərinə hörmətlə yanaşaraq onun işində müntəzəm 

və əməli şəkildə iştirak edir. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, Azərbaycanın 

Prezidenti İlham Əliyev keçən dövr ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədrləri ilə 70-dən çox görüş keçirmiş və bu da münaqişənin nizama 

salınması istiqamətində aparılan danışıqlarda Azərbaycanın ilk növbədə sülh 

variantına üstünlük verdiyinə sübutdur. 

1992-ci ildən  - 2015-ci  ilə qədər, yəni 23 il ərzində ATƏT-in Minsk 

qrupuna 6 ölkədən ümumilikdə 28 nəfər sədrlik (həmsədrlik) etmişdir: İtaliya – 

1 nəfər; İsveç – 1 nəfər; Finlandiya – 1 nəfər; ABŞ – 11 nəfər; Fransa – 9 

nəfər; Rusiya – 7 nəfər. Ümumiyyətlə, yarandığı vaxtdan etibarən ATƏT-in 

Minsk qrupunun qəbul etdiyi sənədlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, 

sərhədlərinin toxunulmazlığının, suverenliyinin bərpasının zəruriliyi bildirilsə 

də, indiyə qədər bu qurumun fəaliyyəti sülh prosesində arzu olunan nəticəni 

verməmişdir. Buna səbəb bir tərəfdən Ermənistan Respublikasının qeyri-

konstruktiv mövqedən çıxış edərək işğalçılıq siyasətini davam etdirməsi, digər 

tərəfdən beynəlxalq təşkilatların, qarşılıqlı güzəşt prinsipini üstün tutmasıdır. 
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Bundan istifadə edən Ermənistan Respublikası ərazi ələ keçirmək məqsədilə 

başladığı təcavüz üçün daşıdığı məsuliyyətdən qaçmağa can atır, Dağlıq Qara-

bağ ermənilərinin münaqişədə iştirak edən tərəf kimi tanınmasını bütün 

vasitələrlə Azərbaycana qəbul etdirməyə çalışır.  

Bununla yanaşı, keçən dövr ərzində ATƏT çərçivəsində yaradılan 

Minsk qrupu və bu qrupa həmsədrlik edən ABŞ, Fransa və Rusiya kimi böyük 

dövlətlər münaqişənin ədalətli həll olunmasında məsuliyyət daşımayıblar və 

təcavüzkara qarşı heç bir təzyiq göstərmək niyyətində olmayıblar. Bundan 

əlavə, münaqişədə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzündən birbaşa 

danışmadan, işğal etdiyi ərazilərdən çıxmasını tələb etmədən və qəbul edilən 

sənədlərdə bu barədə heç nə demədən münaqişənin ədalətli həlli yolunda 

müsbət irəliləyişə nail olmaq çətindir. Eyni zamanda, təcavüzkar Ermənistana 

qarşı heç bir əməli tədbirin görülməməsi ATƏT-in nüfuzuna xələl gətirməklə 

bərabər, onun tərkibində yaradılan Minsk qrupuna olan ümidləri də heçə 

endirmişdir.  

Ermənistan Respublikası BMT Nizamnaməsinin 1-ci və 2-ci 

maddələrində və ATƏT-in Yekun Aktında ifadə olunmuş beynəlxalq hüququn 

əsas prinsiplərini kobud şəkildə pozmasına baxmayaraq nüfuzlu beynəlxalq 

təşkilatların faktlar toplamaq sahəsində çoxsaylı missiyaları öz nəticələrini 

çıxararkən Ermənistan silahlı qüvvələrinin münaqişədə bilavasitə iştirakını 

etiraf etməkdən çəkinir və ya bunu etmək istəmirlər. Halbuki beynəlxalq 

təşkilatların məlum sənədlərində Ermənistan Respublikasının münaqişədə 

iştirakı etiraf olunub, təcavüz faktları öz əksini tapmışdır. Ona görə də böyük 

dövlətlər müasir beynəlxalq münasibətlər üçün təhlükəli olan təcavüzkarın 

qarşısını almaq istəyirlərsə, BMT Nizamnaməsinin VII fəslinə müvafiq 

surətdə, qəti praktik addımlar atmalı və Ermənistanı beynəlxalq birliyin 

iradəsinə tabe etdirməlidirlər. 

Münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində bütün 

beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlər Azərbaycanın mövqeyinin bir 

daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında 

həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Bu baxımdan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qəbul etdiyi 4 qətnamə, ATƏT, Avropa Şurası və İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatının qərarları da əhəmiyyətlidir və ölkəmizin ədalətli mövqeyinin 

beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün hüquqi əsasdır. Son zamanlar isə, 

Avropa Parlamenti və NATO-nun Zirvə toplantılarında qəbul olunan 

qərarlarda birmənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir və 

işğala son qoyulması bildirilir. 

Münaqişənin nizama salınmasında Azərbaycanın tutduğu mövqe 

birmənalıdır. Problem yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü  və ölkəmizin 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həllini tapmalıdır. Bu 

mövqe beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri, BMT Nizamnaməsi, 

Helsinki Yekun Aktı və münaqişənin nizamlanması istiqamətində qəbul 

edilmiş çoxsaylı  beynəlxalq sənədlərə əsaslanır.  

Azərbaycan Prezidenti  İlham Əliyev bizim tarixi ədaləti, ərazi 

bütövlüyümüzü bərpa edəcəyimizə əminliyini bir daha dünyaya bəyan edərək 

demişdir: ―Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız 

http://az.apa.az/tag/%C4%B0lham+%C6%8Fliyev
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Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyü çərçivəsində 

öz həllini tapmalıdır. Ondan sonra biz azərbaycanlılar əlbəttə ki, bütün qədim 

torpaqlarımıza qayıdacağıq - İrəvana da, Göyçəyə, Zəngəzur mahalına da. 

Bütün bunlar bizim qədim torpaqlarımızdır. Gənc nəsil də bunu bilməlidir ki, 

bizim torpaqlarımız sadəcə olaraq bugünkü müstəqil Azərbaycan torpaqları 

deyil. Biz o torpaqlara da qayıtmalıyıq və qayıdacağıq‖.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬЧИН АХМЕДОВ 

АГРЕССИЯ АРМЕНИИ ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНА: 

ПОЛИТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВЕЛИКИХ 

ДЕРЖАВ 

            В статье исследуется   процесс переговоров по урегулированию 

Армяно-Азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта. Наряду с 

этим глубоко анализируются результаты агрессии Армении против 

Азербайджана, деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию 

конфликта, а также  документы, принятые международными 

организациями в данном направлении.  

            Помимо этого, в статье изучены этапы переговоров, 

осуществляемых непосредственно между президентами Азербайджана и 

Армении. В статье также содержится информация о позиции 

азербайджанского государства относительно урегулирования конфликта 

и причинах, препятствующих мирному процессу.  
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Нагорный Карабах, территориальные претензии, агрессия, Минской 
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SUMMARY 

ELCHIN AHMADOV 

AGGRESSION OF ARMENIA AGAINST AZERBAIJAN: 

THE POLĠCY OF ĠNTERNATĠONAL ORGANĠZATĠONS AND GREAT 

POWERS 

In the article the Armenian-Azerbaijan Upper Garabagh conflict 

settlement and negotiation process have been investigated. In addition, the 

results of the aggression of Armenia against Azerbaijan and the OSCE Minsk 

group’s settlement activity on conflict were studied; documents adopted by 

international organizations in this direction were analyzed. 

In addition, direct negotiations and its stages between the Presidents of 

Armenia and Azerbaijan have been studied in the article. At the same time, the 

position of Azerbaijan in the settlement of the conflict and the reasons 

preventing the peace process were indicated in the article.  

Key Words: Armenia-Azerbaijan conflict, Upper Garabagh, territorial 

claims, aggression, OSCE Minsk group, international organizations, 

negotiation process  
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AZƏRBAYCANIN NAXÇIVAN VƏ ĠRƏVAN BÖLGƏLƏRĠNDƏ  

HƏRBĠ-SĠYASĠ VƏZĠYYƏT VƏ DĠPLOMATĠK MÜNASĠBƏTLƏR 

TARĠXĠ MƏNBƏLƏRDƏ  

 

Məqalədə Naxçıvan, Ordubad, ġərur-Dərələyiz, Sürməli, Zəngəzur 

bölgələrində və Ġrəvan ərazisində erməni millətçilərinin törətdikləri soyqırımı 

cinayətləri Osmanlı mənbələri əsasında təhlil edilir. Bu sənədlər soyqırım ak-

tının törədilmə miqyasının müəyyən edilməsi baxımından obyektiv yanaĢma, 

Osmanlı dövləti tərəfindən həyata keçirilən reaksiyaları və tədbirləri araĢ-

dırmaqda  müstəsna  rol oynayır. 

        Açar sözlər: soyqırım, Naxçıvan, Ġrəvan, diplomatiya, Osmanlı imperiyası, 

tarixi mənbə 

 

1917-ci ilin fevralında Rusiyada baş verən inqilab  əsarətdə olan 

xalqların, o cümlədən Azərbaycan xalqının taleyində mühüm rol oynadı. Nağı 

Şeyxzamanlının təbirincə desək çürümüş nəhəng ağaca bənzər imperiyanın 

yıхılması ilə Rusiyanın hər tərəfində anarхiya başlanmışdı. (42, s. 95). Keçmiş 

imperiyanın ərazisində baş verən bu anarxiyadan əsas əziyyət çəkən və külli 

miqdarda insan qurbanı verən məhz Azərbaycan olmuşdur 

Rusiya imperiyasının süqutu nəticəsində yaranmış mürəkkəb anarxiya 

şəraitindən istifadə edən erməni millətçilərinin Cənubi Qafqaz ərazisində 

müsəlman əhalisinin yaşadığı torpaqlarda özlərinə dövlət yaratmaq ideyasını 

reallaşdırmaq uğrunda açıq mübarizəyə başlamaları türk-müsəlman əhalisinin 

kütləvi soyqırımı ilə müşayiət olunmuşdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, türk-müsəlman əhalisinə qarşı keçirilən 

soyqırım siyasətini əks etdirən  əvəzsiz mənbə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

hökuməti tərəfindən yaradılmış Ələkbər bəy Xasməmmədovun sədrlik etdiyi 7 

nəfərdən ibarət Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasınýn topladýðý materiallar 

hesab edilir. Bu komissiya fəaliyyət göstərdiyi dövr ərzində - 15 iyul 1918-ci il 

– 1 noyabr 1919-cu il – 36 cild və 3500 səhifədən ibarət təhqiqat və istintaq 

materialı toplamışdır (35, 368-369; 38,62). Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının 

sənəd və materialları hazırda Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivində (1; 2; 

3) və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər 

Arxivində (4; 5) qorunmaqdadır. Həmin sənəd və materialların bir qismi nəşr 

də edilmişdir (41). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini 

bərpa etdikdən sonra soyqırım cinayətlərinin araşdırılması istiqamətində 
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əhəmiyyətli tədqiqatlar da aparılmış və mühüm elmi nəticələr əldə edilmişdir 

(34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 296; 41; 43;44).   

Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri Azərbaycanın bir çox 

qəzalarında baş verən soyqırım aktlarını araşdırmaq üçün əsas mənbə rolunu 

oynasa da, bu təhqiqat ölkənin bütün qəzalarını əhatə edə bilməmişdir. Belə ki, 

ermənilər tərəfindən soyqırım aktlarının ən geniş  həyata keçirildiyi Naxçıvan, 

Ordubad, Şərur-Dərələyəz, Sürməli qəzaları tamamilə, bütövlükdə isə İrəvan 

quberniyası bu təhqiqatdan kənarda qalmışdır. Komissiya yalnız Zəngəzur 

qəzasının dağıdılmış kəndləri üzrə 2 cild 80 vərəq sənədlər toplamışdır (38, s. 

62). Bu boşluğu doldurması baxımından Osmanlı arxiv sənədləri əvəzsiz 

mənbə rolunu oynayır.  

Arxiv sənədləri göstərir ki, daşnak-bolşevik alyansı tərəfindən 1918-ci 

ilin martında Bakıda həyata keçirilən və 12 min günahsız insanın öldürülməsi 

ilə nəticələnən türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı aprel ayından başlayaraq 

Azərbaycanın demək olar ki bütün qəzalarında – Şamaxı, Quba, Cavad, 

Lənkəran, Zəngəzur, Cəbrayıl, Cavanşir, Şuşa, Göyçay, Nuxa, Naxçıvan, 

Şərur-Dərələyəz və digər bölgələrində də davam etdirilmiş, yüz mindən çox 

insanın qurbana çevrilməsinə səbəb olmuşdur.  Bu bir danılmaz faktdır ki, 

yalnız Osmanlı dövlətinin hərbi yardımı sayəsində Osmanlı və Azərbaycan 

silahlı qüvvələrindən təşkil edilən Qafqaz İslam Ordusunun apardığı uğurlu 

əməliyyatlar Bakıda və Azərbaycanın qəzalarında erməni silahlı 

birləşmələrinin müsəlman əhalisinə qarşı davam etməkdə olan soyqırım 

cinayətlərinin qarşısını aldı. Lakin Qafqaz İslam Ordusunun nəzarətində 

olmayan Zəngəzur, Naxçıvan və İrəvan kimi bölgələrdə müsəlman əhalisinə 

qarşı amansız cinayətlər davam etməkdə idi. Adı çəkilən bölgələrdən Osmanlı 

hökumətinə göndərilən imdad çağırışlarının əks olunduğu müraciətnamələrdə 

müsəlman əhalisinin məruz qaldığı soyqırım, zülm və işgəncələr haqqında 

ətraflı məlumat verilir (6; 7; 19; 21; 23; 27; 28; 29; 30; 31; 32). 

Ermənilərin müsəlmanlara qarşı törətdikləri soyqırım cinayətləri və 

Osmanlı dövlətinin bu cinayətlərin qarşısını almaq istiqamətindəki fəaliyyəti 

ilə bağlı Osmanlı arxivlərində mühafizə edilən sənəd və materialları bir neçə 

qrupa bölmək olar: a) ermənilər tərəfindən soyqırım və talanlara məruz qalan 

bölgələrdən Osmanlı hökumətinə göndərilən imdad çağırışlı müraciətnamələr; 

b) soyqırımların baş verdiyi bölgələrdəki vəziyyət və müsəlman əhalinin məruz 

qaldığı zülmlər haqqında Osmanlı ordu komandanlıqlarının Hərbi Nazirliyə 

göndərdikləri raportlar; c) İrəvandakı Osmanlı siyasi təmsilçisinin ermənilərin 

törətdiyi vəhşiliklər və qarşıda müsəlman əhalisini gözləyən təhlükələrlə bağlı 

Osmanlı Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyi məktublar; ç) Türk-müsəlman 

əhalisinə qarşı ermənilərin törətdiyi soyqırımların qarşısını almaqla bağlı 

Osmanlı hökumətinin həyata keçirdiyi tədbirləri ehtiva edən yazışmalar, 

sədrəzəmin əmr, sərəncam və göstərişləri. 

  Osmanlı arxiv sənədləri arasında müsəlman əhalisi nümayəndələrinin 

baş verən soyqırım cinayətləri ilə bağlı Osmanlı hərbi və mülki məmurlarına 

yazdıqları ərz-hallar və imdad çağırışlarını özündə ehtiva edən 

müraciətnamələr üstünlük təşkil edir. Bu müraciətnamələr əksəriyyət etibarilə 

Naxçıvan, Zəngəzur, Sürməli, İrəvan, Şərur, Sədərək, Dərələyəz mahalların-



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2016 № 1  
  

 

 

 

 

59 

dan, qismən də İrəvan quberniyasının digər bölgələrindən göndərilmişdir. Bu 

sənədlər hazırda Başbakanlıq Osmanlı Arxivinin Xariciyyə Siyasi (HR.SYS), 

Başbakanlıq Evrak Odası (BEO) və digər fondlarında mühafizə edilir (6; 7; 19; 

21; 23; 27; 28). Bu müraciətnamələr Osmanlı hərbi və mülki hakimiyyət 

orqanları tərəfindən yuxarı instansiyalara və nəhayət baş nazirə çatdırılmışdır. 

Hər bir instansiyadan daha yuxarı instansiyalara ötürülən bu müraciətnamələrə 

müvafiq dərkənarlar qoyulub və baş verən cinayətlər haqqında əlavə üstyazılar 

da yazılmışdır (6; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 22). Arxiv sənəd və materiallarından 

görünür ki, bu müraciətnamələr Osmanlı Daxili İşlər Nazirliyi və Hərbi 

Nazirliyi vasitəsilə sədrəzəmə çatdırılmış və Osmanlı sədrəzəmi müsəlman 

əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün xarici işlər və hərbi 

nazirliklərə müvafiq tapşırıqlar vermişdir (20).  

4 iyun 1918-ci il tarixli Batum müqavilələrinə (Osmanlı-Ermənistan 

müqaviləsinin 6-cı maddəsi və müqaviləni tamamlayan III əlavə) görə 

Ermənistan hökuməti Osmanlı imperatorluğu qarşısında öhdəlik götürürdü ki, 

Ermənistan hökuməti İrəvanda və yeni yaradılan erməni dövlətinin digər 

ərazilərində müsəlmanların sərbəst dini ibadət, mədəniyyət, siyasi və ana 

dilində təhsil almaq hüquqlarını təmin edəcək və Azərbaycan qəzalarında 

erməni silahlı birləşmələri tərəfindən müsəlmanlara qarşı həyata keçirilən 

kütləvi qırğınlar dayandırılacaq (33). Lakin arxiv sənədləri göstərir ki, 

Ermənistan hökuməti yarandığı ilk gündən başlayaraq erməni quldur 

dəstələrinin müsəlman əhalisinə qarşı həyata keçirdiyi soyqırım cinayətləri 

dəstəkləmiş və bir dövlət kimi bu cinayətlərin birbaşa təşkilatçısına və 

iştirakçısına çevrilmişdir. İrəvan müsəlmanları adından Gümrüyə gələn 

Əbdülməcid Məhəmmədzadə, Məhəmməd Axundzadə və Hacı Xəlilzadədən 

ibarət heyətin buradan Osmanlı sədrəzəminə göndərdiyi 12 iyul 1918-ci il 

tarixli teleqramda ermənilərin müsəlmanlara qarşı həyata keçirdiyi soyqırım 

cinayətlərindən bəhs edilərək deyilirdi: ―Rus ordusu Qafqaz cəbhə xəttini tərk 

edəndən sonra İrəvan nahiyəsində hakimiyyəti əlinə alan ermənilər bu ərazidə 

yaşayan yarım milyondan artıq müsəlmanı cəza tədbirləri vasitəsilə hicrətə 

getməyə məcbur etmiş, hicrətə getməyənlər isə məhv edilməkdədirlər. Fevral 

ayının 18-dən başlayaraq indiyədək 300-dən artıq müsəlman kəndini, 

məscidləri, əmlakları məhv etmiş, yüz mindən artıq müsəlman məsum 

müsəlman uşaq və zavallı qadın ac, çılpaq şəkildə çöllərə buraxılmışdır. 

Topların, mitralyözların güllələri altında qaçan qadınların, uşaqların və xəstə 

ixtiyarların hüququna, şərəf və namusuna təcavüz etməkdən belə çəkinmirlər... 

Erməni hökuməti özünü müsəlmanların hüququnu müdafiə edən kimi göstərsə 

də, vəziyyətimiz düzəlmədi. Bu cür ürəkyandırıcı vəhşiliklər edən 

ermənilərdən bir nəfər belə Ermənistan hökuməti tərəfindən cəzalandırılma-

mışdır. İrəvan şəhərində hökumətin gözünün önündə müsəlman bazarları büs-

bütün yandırıldı və buna görə heç kim cəzalandırılmadı...‖ (19). Sənəddə daha 

sonra İrəvan quberniyasının ayrı-ayrı kənd və qəsəbələrində ermənilər tərəfin-

dən törədilən soyqırım cinayətləri haqqında ayrıca bənd-bənd ümumiləşdiril-

miş məlumatlar verilir və sonra bölgənin yarım milyon müsəlmanı adından 

Osmanlı hökumətindən yardım istənilir: ―Bizləri erməni vəhşətindən qurtarıl-

masını yarım milyon müsəlman adına ərz edirik.‖ (19). Bu müraciətlə bağlı 
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Osmanlı sədrəzəmi M.Tələt paşa iyulun 13-də Xarici İşlər Nazirliyinə müvafiq 

tapşırıqlar vermiş və müsəlmanların can və mülklərinin qorunması erməni 

quldurlarından qorunması üçün lazımi tədbirlər həyata keçirilməsi məqsədilə 

müvafiq işlərin görülməsini tapşırmışdır (20). 

Osmanlı arxiv sənədləri təsdiq edir ki, Dünya müharibəsindəki 

məğlubiyyətlə əlaqədar türk orduları Qafqazı tərk etdikdən sonra ermənilərin 

nəzarətində olan bölgədələrki türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırım 

cinayətləri daha geniş miqyas almışdır. 1918-ci ilin noyabrından başlayaraq 

müsəlman əhalisi nümayəndələrinin Osmanlı hökumətinə göndərdiyi 

müraciətnamələr, eyni zamanda Qafqazdakı Osmanlı mülki və siyasi 

məmurlarının raportlarında bu məqam daha aydın şəkildə nəzərə çarpır. İrəvan 

müsəlmanlarının Osmanlı 9-cu Ordusu Komandanlığına ünvanladıqları 18 

yanvar 1919-cu il tarixli müraciətnamədə ermənilərin müsəlmanlara qarşı 

törətdiyi soyqırım əməllərindən bəhs edilərək deyilirdi: ―Dövlət-i Aliyye-i 

Osmaniyyənin əsgərləri vilayətimizdən təxliyə edildikdən sonra erməni milləti 

məmləkətimizdə olan müsəlmanların başına nə bəlalar gətirib və nə 

müsibətlərə bizi mübtəla etdiklərini bu müraciətnaməyə sığdırmaq 

mümkünsüzdür, lakin bunlardan bəzilərini bəyan edirik. Ermənilər külli qüvvə 

və top, tüfənglərlə üzərimizə hücum edib Gərnibasar kəndlərində məskun olan 

yerli əhali və mühacirləri qətl və qarət etdilər. İlk əvvəl zəngin müsəlmanların 

əmlaklarını əllərindən alıb onları qarət etdilər. Müsəlman əhali ermənilərin bu 

təcavüz və zillətini gördükcə əksəri min zəhmətlə ailəsini götürüb bir tərəfə 

hicrət etdilər. Nə qədər müsəlman uşağı çöllərdə soyuq və yağış-qarın altında 

məhv oldu. Ermənilər Şərur nahiyəsindəki bütün kəndləri dağıdıb, talan edib 

İrəvana daşıdılar. Daha sonra Naxçıvan nahiyəsinə getdiklərində müqavimətlə 

rastlaşdıqlarından geriyə dönüb 30 başqa kəndin müsəlman mühacirlərinin də 

məskunlaşdığı 8 dağ kəndini – Şihablı, Qəmərli, Qarağaç, Kerkab, Dehnar, 

Qarabağlar, Akasbəyli və Keşişdağ kəndlərini yerlə yeksan edib əhalisini qətl 

etdilər. Uşaqları süngüyə keçirdilər, ixtiyar qarıları qətl etdilər, gənc qadınları 

özləri ilə apardılar...‖ (24). Müraciətnamənin sonunda Osmanlı dövlətindən 

imdad istənilir: ―Məgər indiyə qədər bizim fəryad və nalələrimiz Osmanlı 

dövlətinə çatmadımı? Əgər tezliklə yardım olunmazsa bölgəmizdəki 

müsəlmanların tamamilə məhv olunacağına heç bir şübhə yoxdur. Aman, 

imdad!‖ (24). Müraciətnamənin sonunda 33 nəfərin imzası vardır və əlavə 

olaraq İrəvan bölgəsi müsəlmanlarının fəryadlarını Osmanlı rəsmilərinə 

çatdırmaq üçün məmur edilmiş 6 nəfərin adları qeyd edilmişdir (24). Əsasən 

İrəvan, Naxçıvan, Zəngəzur, İğdır, Şərur və digər ətraf ərazilərdən Osmanlı 

hökumətinə ünvanlanan bu cür çoxsaylı müraciətlərin hamısının məzmunu 

demək olar ki, yuxarıda verilmiş nümunələrdəki kimidir. Bu tip 

müraciətnamələr eyni zamanda Qars, Bəyazid və Ərzurumdakı Osmanlı mülki 

məmurlarına, valilərə də ünvanlanmışdır.  

Osmanlı arxiv sənədlərində sırasında soyqırımların baş verdiyi 

bölgələrdəki vəziyyət və müsəlman əhalinin məruz qaldığı zülmlər haqqında 

Osmanlı ordu komandanlıqlarının, mülki məmurların və valilərin İstanbul 

hökumətinə göndərdikləri raportlar da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bir çox 

hallarda Şərqi Anadolu bölgələrindəki Osmanlı hərbi və mülki məmurları 
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erməni zülmünə məruz qalan Azərbaycan bölgələrindən – Naxçıvan, Zəngəzur, 

İrəvan və digər nahiyələrdən aldıqları imdad çağırışlı müraciətnamələri 

birbaşa, bəzi hallarda isə müşayiətedici üstyazı ilə birlikdə hökumətə 

çatdırmışlar. Bu sənəd və materiallarda da Osmanlı ordularının Qafqazdan 

təxliyə edilməsi ilə baş qaldıran anarxiyadan istifadə edən ermənilərin 

müsəlmanlara qarşı geniş vüsət alan hücumlarından, bölgədəki müsəlman 

qaçqın və köçkünlərin, müsadirə olunan və aclıq çəkən əhalinin səfalətli 

vəziyyətindən geniş bəhs edilir və əsaslandırılır ki, əgər bölgədəki müsəlman 

əhalisinə Osmanlı hökumətinin yardımı təmin edilməzsə bu ərazilərdə bir dənə 

də olsun müsəlman qalmayacaqdır (6; 7; 11; 14; 15; 25; 28). Vali və hərbi 

komandanlıqlardan İstanbula göndərilən müraciətnamə mətnlərinə əlavə edilən 

üstyazılarda o da qeyd olunur ki, müsəlmanları erməni hücumlarından 

qorumaq üçün Naxçıvan və Şərur bölgəsində Araz hökuməti adlı hökumət 

təşkil olunmuşdur, lakin bu hökumətin lazımi ordu, silah və cəbbəxanası 

olmadığından müsəlman əhalini erməni hücumlarından qorumaya bilmir.  

Ermənilərin müsəlmanlara qarşı törətdikləri soyqırım cinayətləri bağlı 

Osmanlı arxivlərində mühafizə edilən sənəd və materiallar içərisində üçüncü 

qrup sənədlər İrəvandakı Osmanlı siyasi təmsilçisinin ermənilərin törətdiyi 

vəhşiliklər və qarşıda müsəlman əhalisini gözləyən təhlükələrlə bağlı Osmanlı 

Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyi məktublardır. Bu məktublarda Osmanlı 

dövlətinin Ermənistandakı siyasi təmsilçisi Məhəmməd Əli paşa Ermənistanda 

cərəyan edən hadisə və proseslər haqqında məlumat verməklə yanaşı, eyni 

zamanda erməni təcavüzünə məruz qalan müsəlman əhalisinin məruz qaldığı 

zülm və məşəqqətlərə də geniş yer verir və müsəlman əhalisinə qarşı 

ermənilərin törətdiyi soyqırım aktlarına və talanlara münasibətdə Ermənistan 

hökumətinin səssiz qalma mövqeyinə diqqət çəkərək Osmanlı hökumətini 

rəsmi İrəvana təsir göstərməyə çağırır. Məhəmməd Əli paşanın İrəvandan 

İstanbul hökumətinə göndərdiyi məktubların birində bildirilir ki, erməni 

vəhşiliyindən canlarını qorumaq üçün qaçan müsəlman əhali əsasən İğdır və 

Naxçıvan arasında Araz çayı boyunca yerləşmiş, ac-yalavac və səfalət 

içindədirlər, yardım edilməzsə onların hamısı məhv olacaqdır. Lazımi tədbirlər 

görülmədən müsəlman əhalini indiki vəziyyətində qoruyub saxlamaq mümkün 

olmayacaq (16). 

Osmanlı dövlətinin Ermənistandakı siyasi təmsilçisi İstanbul 

hökumətinə göndərdiyi şifrəli teleqramlarda erməni siyasilərinin məqsəd və 

məramlarını da düzgün interpretasiya edərək eyni zamanda qeyd edirdi ki, 

―ermənilərin müsəlmanlara qarşı düşmənçilik hissiyyatlarının asanlıqla aradan 

qalxması mümkün deyildir. Nə qədər ki, ermənilər ―böyük Ermənistan‖ xəyalı 

uğrunda mübarizə aparırlar, bu zaman müsəlman əhalisi üçün daima 

problemlər yaratmış olacaqlar. Buna qarşı indidən tədbirli tərpənib erməni 

hüdudu boyundakı kəndlərdə təşkilati iş aparmaq və müsəlman əhalini 

silahlandırmaq lazımdır ki, heç olmasa erməni hücumlarından müdafiə oluna 

bilsinlər‖ (16; 17). 

Arxiv sənədləri göstərir ki, bəhs olunan dövrdə Osmanlı hökuməti 

İstanbuldakı erməni nümayəndəliyi ilə danışıqlar apararaq bölgədəki müsəlman 

əhalisinin təhlükəsizliyi təmin etməyə çalışmışdır. Rəsmi İrəvan isə, 
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müsəlmanlara qarşı hücumlar təşkil edən erməni quldur dəstələrinin erməni 

hökuməti ilə heç bir əlaqəsinin olmadığını və hökumətin müsəlman əhalisinin 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün əlində olan bütün vasitələrdən istifadə 

etdiyini bəyan etmişdir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, İrəvandakı Osmanlı 

səfirinin İstanbula göndərdiyi şifrəli teleqramlarda müsəlmanlara qarşı erməni 

hücumlarının birbaşa İrəvan hökuməti tərəfindən təşviq və təşkil edildiyi 

birmənalı olaraq vurğulanır (16; 17). 

Ermənilərin müsəlmanlara qarşı törətdikləri soyqırım cinayətlərini əks 

etdirən sənəd və materialların dördüncü qrupu türk-müsəlman əhalisinə qarşı 

ermənilərin törətdiyi soyqırımların qarşısını almaqla bağlı Osmanlı 

hökumətinin həyata keçirdiyi tədbirləri ehtiva edən yazışmalar, Osmanlı baş 

nazirinin əmr, sərəncam və göstərişlərindən ibarətdir. Bu qrup sənədlər bir 

qayda olaraq erməni təcavüzünə məruz qalan müsəlmanların müraciətləri ilə 

birgə Osmanlı məmurları tərəfindən yazılan müşayiətedici məktubları, Şərqi 

Anadolu ərazisindəki Osmanlı hərbi və mülki məmurlarından Osmanlı hərbi və 

daxili işlər nazirlikləri vasitəsilə sədarətə daxil olan yazışmaları əks etdirir. Bu 

yazışmalarda müsəlman əhalisini erməni təcavüzündən qorumaq üçün 

görülməli olan tədbirlərlə bağlı təkliflər verilir və problemin həll yolları 

müzakirə edilir. Məsələn, Üçüncü Ordu Komandanlığından Şərq Orduları 

Qrupunun komandan vəkili Əsəd paşa tərəfindən Baş Komandanlığa 

göndərilən 5 iyul 1918-ci il tarixli şifrəli teleqramda Doqquzuncu Ordu 

Komandanlığının Ermənistanda qalan müsəlmanların ümumi vəziyyəti, onların 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və yurd mübadiləsi ilə bağlı teleqramı Hərbi 

Nazirliyiə çatdırılmışdır. Teleqramda Ermənistan Respublikası ərazisində qalan 

müsəlmanlara qarşı ermənilər tərəfindən irqi, milli və dini zəmində həyata 

keçirilən qırğın və talanlardan bəhs olunur və bildirilir ki, bütün bunlar 

ermənilərin monoetnik dövlət qurmaq arzuları ilə bağlıdır. Belə bir vəziyyətdə 

artıq ermənilərlə müsəlmanların birgə yaşaması mümkün deyildir (18). 

Sənəddə daha sonra Ermənistanda qalan müsəlmanların Osmanlı 

ərazilərindəki ermənilərlə mübadilə edilməsi üçün Gümrüdə erməni 

nümayəndələri ilə aparılan danışıqlar haqqında məlumat verilir və qeyd edilir 

ki, ―ermənilər zahirən müsəlmanlarla ermənilərin mübadilə edilməsi təklifinə 

razı oldular, amma bunu əhalinin arzusu ilə etməyi şərt qoydular. Əgər bu şərt 

qəbul edilərsə, o zaman Osmanlıdakı ermənilər İrəvan ərazisinə getmək 

istəməyəcək, amma oradakı müsəlmanlar məhv olmaqdan qurtulmaq üçün 

Osmanlıya köçəcəklər. Onsuz da müsəlmanlar köçməkdədirlər‖ (19). 

Teleqramın sonunda Ermənistandakı müsəlmanlarla Osmanlı ərazisindəki 

ermənilərin mübadilə edilməsi məsələsinin İstanbulda toplanacaq konfransda 

müzakirə edilməsi və yekun bir qərara gəlinməsi xahiş edilir.  

Ermənilərin Qafqazda, eyni zamanda Cənubi Azərbaycanda müsəlman 

əhaliyə qarşı törətdiyi soyqırım cinayətləri haqqında Doqquzuncu Ordu 

komandanı Şövqi paşanın Başkomandanlıq Vəkalətinə göndərdiyi 25 noyabr 

1918-ci il tarixli raportunda yazılır: ―Ermənilər Osmanlı ordularının irəli 

hərəkata başladığı andan Batum müqaviləsinin imzalanmasına qədər qadın və 

uşaqlara belə rəhm etmədən yaxaladıqları istənilən müsəlmanı qətl edərək 

bugünkü mövqelərinə çəkildilər. Erməniləri təqib edən Osmanlı orduları 
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müsəlman şəhidlərin cənazələrini və parça-parça edilmiş bədən üzvlərini dəfn 

edərək gəldilər. Batum müqaviləsindən sonra da ermənilər bu əməllərini 

davam etdirdilər və hazırda da bu cinayətlər davam edir. Gəncə, İrəvan, 

Ordubad və İran ərazisində bu qətliamlar davam etməkdədir. Osmanlı dövləti 

aclıq çəkən Ermənistana taxıl göndərir və digər köməklər edir, ermənilər isə 

bunun qarşılığında müsəlmanları qətl edir. Ermənistanın dünyaya ermənilərin  

qırğınlara məruz qaldığını təbliğ etməyə çalışdığı bu məqamda onların 

müsəlmanlara qarşı həyata keçirdikləri soyqırım cinayətlərini qarşılarına 

qoymaq və bunu dünyaya bəyan etmək lazımdır. Bununla paralel olaraq bu 

biçarə müsəlmanların həyat və namuslarını erməni təcavüzündən qorumaq 

üçün lazımi tədbirlər görülməlidir‖ (7). 

Osmanlı arxiv sənədləri içərisində diqqəti çəkən sənədlərdən biri də 

erməni təcavüzünə məruz qalan müsəlman əhali ilə bağlı Osmanlı Daxili İşlər 

Nazirliyinin Sədrəzəmliyə müraciətidir. 19 iyul 1919-cu il tarixli bu 

müraciətində Osmanlı Daxili İşlər Nazirliyi erməni təcavüzünə məruz qalan 

müsəlman əhalinin həyat və namuslarını qorumaqla bağlı On beşinci Kolordu 

komandanlığından Hərbi Nazirliyə daxil olan teleqramı hökumətə təqdim edir 

və müsəlman əhalini xain ermənilərdən qorumaq üçün hökumətin adı çəkilən 

müraciətə müsbət cavab verib təcavüzə məruz qalan müsəlman əhalisinin 

Osmanlı ərazisinə qəbul edilməsini xahiş edilir (12). Bu müraciət ətrafında 

gedən yazışmalardan anlaşılır ki, erməni təcavüzündən canlarını qorumaq üçün 

Osmanlı ərazilərinə pənah gətirən müsəlman qaçqınlarının əsasən Van 

vilayətinə gəlmiş və Van valisinin yardımı ilə müvafiq yerlərə yerləşdirilmişlər 

(13). 

Osmanlı arxiv sənədlərinin araşdırılması Osmanlı dövlətinin 

ermənilərin müsəlmanlara qarşı törətdikləri cinayətlərin qarşısının alınması 

istiqamətində bütün mümkün vasitələrdən istifadə etməsini sübut edir. Belə ki, 

Birinci dünya müharibəsindəki məğlubiyyətlə bağlı Osmanlı dövləti İrəvan, 

Naxçıvan, Zəngəzur və digər Azərbaycan bölgələrində davam edən erməni 

vəhşiliklərinin qarşısını almaq üçün birbaşa hərbi müdaxilə etmək imkanında 

olmasa da, həmin bölgələrdən daxil olan məlumatlar əsasında İstanbuldakı 

müttəfiq dövlətlərin nümayəndələrinə dəfələrlə müraciət edib müsəlmanların 

erməni təcavüzündən qorunması və onların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

xüsusunda xahiş etmiş və ―bütün lazımi tədbirlərin görüldüyü və bundan sonra 

da görüləcək‖ cavabını almışdır. Lakin Osmanlı arxivində olan sənədlər 

müsəlmanlara qarşı erməni hücumlarının təşkilində müttəfiq dövlətlərin 

bölgədəki nümayəndələrinin də əli olduğunu və bir çox hallarda onlar 

erməniləri açıq-aydın müdafiə edərək və ya dəstəkləyərək müsəlmanlara qarşı 

təhrik etdikləri faktlarını ortaya qoyur. Məsələn, Osmanlı Hərbi Nazirliyindən 

Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim olunan digər bir sənəddə bildirilir ki, ―Qafqazda 

və Osmanlı sərhədləri hüdudlarında ermənilərin müsəlman kəndlərinə etdikləri 

hücumların Amerika generalı tərəfindən təşkil edildiyi anlaşılır. Bu kimi 

halların aradan qaldırılması üçün siyasi təşəbbüs göstərilməsi lazımdır‖ (26). 

Ermənilərin müsəlmanlara qarşı həyata keçirdiyi təcavüzlərlə bağlı 

Osmanlı arxiv sənədlərinin araşdırılması belə bir qəti nəticəyə gəlməyə imkan 

verir ki, bəhs olunan dövrdə Azərbaycanın Naxçıvan, Zəngəzur, Şərur-
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Dərələyəz, İrəvan və ətraf bölgələrində Ermənistan hökuməti tərəfindən 

birbaşa dəstəklənən və rəhbərlik edilən düşünülmüş soyqırım aktları həyata 

keçirilmişdir. Sənədlərdən aydın olur ki, müsəlman əhalisinə qarşı həyata 

keçirilən bu soyqırım aktlarına Ermənistan hökuməti, erməni ziyalıları və kilsə 

xadimləri rəvac vermiş və bu cinayətlərin həyata keçirilməsinə birbaşa 

rəhbərlik etmişlər. Öldürülən insanlarının cəsədlərinin təhqir edilməsi, cəsədlər 

üzərində təhqiramiz hərəkətlərə yol verilməsi, qadınlara qarşı təcavüz 

aktlarının gerçəkləşdirilməsi kimi qeyri-insani davranışlar Ermənistan 

hökumətinin gözü qarşısında baş vermiş və hökumət bütün bunları səssizcə 

qarşılamışdır. Osmanlı arxiv sənədlərində saxlanılmış məlumatlar onu deməyə 

əsas verir ki, müsəlmanlara qarşı vəhşiliklər törədən quldur dəstələri birbaşa 

erməni hökuməti tərəfindən dəstəklənmiş, himayə edilmiş və yönləndirilmişdir. 

Ermənilər tərəfindən türk-müsəlman əhalisinə qarşı həyata keçirilən 

soyqırımları əks etdirən Osmanlı mənbələrinin elmi dövriyyəyə gətirilməsi 

Naxçıvan, Ordubad, Şərur-Dərələyəz, Sürməli, Zəngəzur qəzalarında və eyni 

zamanda bütövlükdə İrəvan ərazisində törədilmiş soyqırım cinayətlərinin 

dolğun şəkildə öyrənilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Göstərilən 

sənədlər soyqırım aktının miqyasının obyektiv şəkildə müəyyənləşdirilməsi ilə 

yanaşı, Osmanlı dövlətinin bu hadisələrə reaksiyasını və həyata keçirdiyi 

tədbirlərin tədqiq edilməsi baxımından əvəzsiz mənbə rolunu oynayır. 
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РЕЗЮМЕ 

РЕШАД ГАСЫМОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В 

ОТНОШЕНИИ ТЮРКСКО-МУСУЛЬМАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НАХИЧЕВАНСКОЙ И ИРЕВАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В 

ОСМАНСКИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ                                                                                               
В статье на основе  османских архивных источников исследуется 

преступления геноцида осуществленного армянскими националистами в 
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Нахчыванской, Ордубадской, Шарур-Дерелеязской, Зангезурской 

губерниях против тюркско-мусульманского населения. Указанные 

документы наряду с объективной точки зрения определение масштабов 

осуществленного акта геноцида, также играют исключетельную  роль для 

исследоваия реакции и проведенных мероприятий со стороны 

Османского государства. 

  Ключевые слова: геноцид, Нахчыван, Иреван, дипломатия, 

Османская империя, исторический источник 

 

SUMMARY 

 RESHAD GASIMOV 

CRIMES OF GENOCIDE AGAINST TURK-

MUSLIM POPULATION IN THE REGIONS OF NAKHCHIVAN AND 

IREVAN IN OTTOMAN ARCHIVE DOCUMENTS 

The crimes of genocide committed by Armenian nationalists in 

Nakhchivan, Ordubad, Sherur-Derelyez, Surmeli, Zangezur regions and on the 

territory of Yerevan are analyzed on the base of Ottoman sources. The shown 

documents serve as invaluable resources for objective determination of the 

genocide’s scale, at the same time, in terms of research of Ottoman Empire’s 

reaction to these events and carried out actions. 

 Key words: genocide, Nakhchivan, Irevan, diplomacy,  the Ottoman 

Empire, historical source 
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AQRAR SAHƏNĠN ĠNNOVASĠYA YÖNÜMLÜ ĠNKĠġAFININ 

KONSEPTUAL MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

 Məqalədə innovasiya anlayışının mahiyyəti aydılaşdırılmış, aqrar 

sahənin innovasiya yönümlü inkişafı və onun konseptual əsasları tədqiq 

edilmiş, eyni zamanda, həyat fəaliyyətinin keyfiyyətcə yeni səviyyəyə 

çatdırılmasını təmin edən innovasiya siyasəti nəzərdən keçirilmişdir. 

 Açar sözlər: aqrar sahə, innovasiya, iqtisadi inkiĢaf, aqroinnovasiya 

potensialı, innovasiya siyasəti 

 

Aqrar sahə istehsalının innovasiya yönümlü inkişafı, onun dayanıqlığı 

və bu sahədə sosial- iqtisadi məsələlərin həlli üçün zəruri şərtdir. Bu yolun 

əsasını isə yüksək texnologiyalardan kütləvi şəkildə istifadə olunması təşkil 

edir. 

Son dövrlərdə innovasiya nəzəriyyəsi problemlərinə maraq kəskin 

şəkildə artmışdır. Bu mövzuda dərc edilən materialların sayının daim artması 

bu fıkri təsdiq edir. Bununla əlaqədar çoxsaylı diskussiya materiallarına əsasən, 

belə bir qənaətə gəlmək olar ki, innovasiya ayrı-ayrı iqtisadçılar tərəfındən 

müxtəlif cür şərh edilir və yaxud müxtəlif terminlər eyniləşdirilir. Buna görə də 

innovasiyanın mahiyyətinin dəqiqləşdirilməsi məsələsi də aktual 

məsələlərdəndir. 

Ümumilikdə götürüldükdə «İnnovasiya» termininə verilmiş təriflərin 

təhlili bunu söyləməyə əsas verir ki, bu məsələyə üç baxış daha geniş 

yayılmışdır. Birinci nöqteyi-nəzər: innovasiya anlayışı yeniliklər anlayışı ilə, 

yeniliklərin tətbiqi anlayışı ilə eyniləşdirilir. İkinci nöqteyi-nəzər: innovasiya 

yeni məhsulun, yeni texnologiyanın yaradılması prosesi, istehsalın təşkili, 

iqtisadiyyatı və idarə edilməsi prosesi kimi nəzərdən keçirilir. Üçüncü nöqteyi-

nəzər: innovasiya əvvəlki analoqlarından keyfıyyətcə fərqlənən yeni 

məmulatların, elementlərin yanaşmaların istehsala tətbiq edilməsi prosesi kimi 

nəzərdən keçirilir. Biz «yenilik» və «innovasiya» anlayışlarının 

eyniləşdirilməsini əsassız hesab edən tədqiqatçıların fıkrini dəstəkləyirik. 

Yeniliklər elmi tədqiqatların və araşdırmaların konkret nəticəsi olan 

yeni məhsul, texnika, texnologiya, informasiya, metodika və s. şəklində çıxış 

edir. Öz növbəsində, innovasiyanın məqsədi - idarəetmə obyektini 

dəyişdirmək, yeni elmi-texniki, iqtisadi və sosial effekt əldə etməkdir. 

İnnovasiya - yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsul (xidmət), texnika, 
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texnologiya, istehsalın və idarəetmənin təşkili şəklində təcəssüm etmiş və 

müxtəlif effektlər verən elmi biliklərin kommersiyalaşdırılması kimi 

qiymətləndirilir. 

Müasir cəmiyyətdə, iqtisadiyyatda, sosial proseslərdə, ətraf mühitin 

vəziyyətində yaranmış ümdə problemləri yalnız innovasiyalı inkişaf 

strategiyası sayəsində uğurla həll etmək mümkündür. Bu halda mövcud 

resurslardan daha səmərəli istifadə edilməsi və daim artmaqda olan ictimai 

tələbatın ödənilməsini təmin edən ən səmərəli texniki və texnoloji qərarlar 

seçilməsi nəzərdə tutulur. 

Qeyd olunan strategiyanın, texnika və texnoloji sistemlərin yeni 

nəsillərinin yaradılması əsasında daha mükəmməl texnoloji ukladlara və sosial-

iqtisadi strukturlara keçid baş verir. İnkişaf etmiş ölkələrin kənd təsərrüfatında 

getdikcə daha geniş yayılmaqda olan innovasiya strategiyaları tarlaların və 

heyvanların yüksək məhsuldarlığım, xərclərin azaldılmasını, rəqabət 

qabiliyyətliliyini, kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının bütün həyat 

fəaliyyətinin keyfıyyətcə yeni səviyyəyə çatdırılmasını təmin edir. Bu ölkələrin 

təcrübəsi göstərir ki, kənd təsərrüfatı sahəsində dövlətin iqtisadi siyasətində 

prioritetlik, həm əmtəə istehsalçıları, həm də aqrar sahəyə xidmət edən elmi, 

elmi-konstruktor, təcrübi, aqroinnovasiya strategiyasını həyata keçirən digər 

qurumlar üçün hər cür zəruri şəraitin yaradılması və kəndin inkişafında 

innovasiya strategiyasının həyata keçirilməsi üçün həlledici makroiqtisadi 

şərtdir. 

Bu mənada aqroinnovasiya potensialının mahiyyətinin təhlili xüsusi 

maraq doğurur. Məlumdur ki, aqroinnovasiya potensialı anlayışına təkrar 

istehsalın bütün komponentləri daxil edilməklə real potensialdan istifadə 

səviyyəsinin yüksəldilməsi deyil, əsas məqsəd perspektivdə də onun 

intensivləşdirilməsi imkanlarının genişləndirilməsi olmalıdır. Başqa sözlə 

desək, bu anlayış regional inkişafın mövcud ehtiyatlarını üzə çıxarmağa və 

onların keyfıyyət amillərinə daxil edilməsinə əsas verməlidir. (1)  

Məlumdur ki, regionun inkişafı məhsuldar qüvvələrin və istehsal 

münasibətlərinin qarşılıqlı təsirindən bilavasitə asılıdır. Aqropotensial – bir-biri 

ilə üzvi şəkildə qarşılıqlı əlaqəli olan ehtiyatların məcmusu olmaqla, bu 

resurslar potensialdan qənaətlə və bütün istehsal proseslərinin 

optimallaşdırılması əsasında istifadə edilməsini ön plana çəkir. 

Əslində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının faktiki nəticələri elmi - 

texniki nailiyyətlərdən tam və düzgün istifadə edilməklə alma biləcək 

nəticələrdən həmişə geri qalır. İndiki şəraitdə bu gerilik həmişəkindən daha 

aşkar görünür. Məsələn: bitkilərin və heyvanların məhsuldarlıq potensialı 

müvafıq genetik imkanların ən çoxu 35-40%-i həcmində reallaşdırılır. Buna 

görə də ASK-nın inkişafında innovasiya strategiyasının həyata keçirilməsi 

üçün elmi araşdırmalarla yanaşı, mövcud və gələcəkdə gözlənilən elmi - 

texniki nailiyyətlərdən daha geniş və səmərəli istifadə edilməsi imkanlarını 

artırmaq lazımdır. 

Müasir iqtisadi aləmdə innovasiyalar müəssisə və təşkilatların sosial 

iqtisadi inkişaf perspektivlərini müəyyən edən əsas amillərdən biri kimi çıxış 

edir. Əvvəllər bu sahədə uğurlar təbii ehtiyatların əlyetərli olması ilə müəyyən 
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edilirdisə, bu gün iqtisadiyyatda elmə, yeniliklərə, savadlı işçilərə olan 

ehtiyacın ödənilməsinə yönəldilir. Başqa sözlə müasir dövrdə yerli bazarlarda 

və dünya bazarlarında rəqabət qabiliyyəti getdikcə daha artıq dərəcədə yeni 

biliklərə əsaslanan məhsullar istehsalım zəruri edir. (2) 

Aydındır ki, innovasiyalar istehsalın səmərəsini, məhsulun keyfıyyətini 

və sahənin rəqabət qabiliyyətini artırmağın maddi əsası kimi çıxış edir. 

Bununla əlaqədar, müasir iqtisadiyyat getdikcə daha artıq dərəcədə 

innovasiyalı, yəni maliyyə-investisiya yeniliklərinin fasiləsiz işlənib 

hazırlanması və təsərrüfatçılığın təşkilati-iqtisadi mexanizminin keyfıyyətcə 

təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar xüsusiyyətlər kəsb etməlidir. 

Elmi biliyin innovasiyalara çevrilməsi kompleks proses olub, ideyanın 

doğulmasından, yeniliklərin yaradılmasından başlayaraq onun 

mənimsənilməsinə və innovasiyanın özünün istehsalına qədər ardıcıl 

mərhələlərin məcmusudur. İnnovasiya prosesləri regional, sahəvi, funksional, 

texnoloji və təşkilati xüsusiyyətlərin müxtəlifliyi ilə fərqlənir. 

Aqrar sahədə innovasiya prosesi elmi tədqiqat və araşdırmaların yeni 

və ya yaxşılaşdırılmış bitki sortlarına, yeni heyvan və quş cinslərinə, növlərinə, 

yeni və ya yaxşılaşdırılmış qida məhsullarına çevrilməsindən, emal 

sənayesində yeni materialların və yeni texnologiyaların, qoruyucu vasitələrin 

və onların profılaktikasının yeni metodlarının, iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrinin müasir təşkilati və idarəetmə formalarının, sosial xidmətlərin, 

istehsalın səmərəsini artırmağa imkan verən metod və yanaşmaların işlənib 

hazırlanmasından ibarət fasiləsiz prosesdir. 

İnnovasiyalı inkişafa təsir göstərən amillər onların bu prosesə təsirinin 

xarakterinə görə restriktiv (innovasiyalı inkişafı ləngidən) və ekspansionist 

(innovasiya proseslərini stimullaşdıran) amillərə bölünür. Müasir dövrdə 

innovasiyalı inkişafı şərtləndirən amillərə aşağıdakılar aid edilir: 

 təbii resursların mövcudluğu; 

 sanballı elmi-təhsil potensialı; 

 geniş tutumlu daxili ərzaq bazarı; 

 ekoloji cəhətdən təhlükəsiz olan təbii qida məhsulları istehsalı və 

təsərrüfatçılıqda bazar iqtisadiyyatı üsullarına keçid imkanları. 

Aqrar sahədə innovasiyaların mənimsənilməsi heçdə asan proses 

deyildir və bu xüsusi zəhmət, qabiliyyət və dəyanət tələb edir. 

Təhlillər göstərir ki, adətən innovasiyaların mənimsənilməsinə 

bilavasitə və dolayısı ilə mənfı təsir edən, ləngidən amillər aşağıdakılardır: 

 ərzaq məhsullarına daxili tələbatın azalması; 

 aqrar sahəyə dövlət dəstəyinin, o cümlədən elmi-texniki proqramların dövlət 

maliyyələşdirilmə səviyyəsinin aşağı düşməsi; 

 kreditlər üzrə yüksək faiz dərəcələrinin mövcudluğu; 

 innovasiya infrastrukturunun zəifliyi; 

 aqrar sahədəki, müəssisə və təşkilatların ağır maliyyə vəziyyəti; 

 innovasiya menecmenti sahəsində təşkilatların kadr potensialının hazırlıq 

səviyyəsinin kafı olmaması. 
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İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə aqrar iqtisadiyyatın böhranlı 

vəziyyətdən çıxarılması, onun sahələrinin davamlı fəaliyyəti, yerli ərzaq 

məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi innovasiya proseslərinin 

fəallaşmasını zəruri edir. Son illərdə aqrar sahədə sosial- iqtisadi vəziyyətin 

təhlili göstərir ki, burada hələ də maddi və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş 

texnologiyalardan, bitki sortlarından, istehsalın və idarəetmənin qeyri-

mükəmməl metodlarından və formalarından istifadə edilir. Tətbiq fəaliyyətinin 

sınaqdan çıxarılmış mexanizmləri, bazar iqtisadiyyatına müvafıq elmi-texniki 

informasiya sistemləri elmi müəssisələrlə tətbiq strukturları arasında sınaqdan 

çıxarılmış səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmi həddən artıq zəifdir. Yəni 

innovasiya fəaliyyətinin çox aşağı səviyyədə olması innovasiyaların 

mənimsənilməsinin təşkilati-iqtisadi mexanizminin mükəmməl olmaması ilə 

bilavasitə bağlıdır. Bütün bu amillər aqrar sahəyə aid subyektlərin 

deqradasiyasını dərinləşdirir, məhsula çəkilən xərclərin artmasını şərtləndirir, 

rəqabət qabiliyyətinin azalmasına gətirib çıxarır, yerlərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı ləngidir və kənddə həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi imkanlarını heçə 

endirir. 

Nəzərdən qaçırılmamalıdır ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

özünəməxsus xarakteri ilə əlaqədar, iqtisadiyyatın başqa sahələri ilə 

müqayisədə onun məhsullarının rəqabət qabiliyyəti aşağı olur. Bu baxımdan 

aqrar sahədə innovasiya proseslərinin fəallaşmasına ehtiyac kənd yerlərində 

vəziyyətin qənaətbəxşliyinin təmin olunmasını, nəqliyyat-kommunikasiya və 

sosial- infrastruktur təchizatının primitivliyinin aradan qaldırılmasını və 

ümumən rəqabət qabiliyyətliliyin artırılmasına xidmət etməlidir. 

İnnovasiya proseslərini fəallaşdırmaq üçün bu proseslərin sahəvi 

spesifıkası nəzərə alınmaqla aqrar sahədə geniş təkrar istehsal şəraiti təmin 

edilməlidir. Yəni bir daha qeyd edilməlidir ki, aqrar sahədə innovasiya 

proseslərinin mühüm xüsusiyyətləri istehsalın spesifıkası ilə bağlıdır. Qeyd 

olunanları nəzərə almaqla, innovasiyaların predmetinə və tətbiq sahəsinə uyğun 

olaraq onların aşağıdakı tipləri müəyyənləşdirilmişdir: 

 seleksiya-genetika innovasiyaları; 

 texniki-texnoloji və istehsal innovasiyaları; 

 təşkilati-idarəetmə sahəsində innovasiyalar; 

 iqtisadi innovasiyalar; 

 sosial-ekoloji innovasiyalar. 

Aşkardır ki, kənd təsərrüfatının innovasiya yönümlü inkişafının əsası 

birinci tipə xasdır. Buraya bitkilərin yeni sortları və hibridləri, heyvanların yeni 

tipləri, quşların yeni cinsləri, xəstəliklərə, zərərvericilərə və ətraf mühitin 

əlverişsiz amillərinə davamlı bitki və heyvan növ və cinslərinə aiddir. 

Bu mühüm cəhəti də nəzərdən qaçırmamalıyıq ki, kənd təsərrüfatında 

əmtəə istehsalı üçün əsas resurslar insan əməyi ilə yaradılmayan təbiət 

məhsulları - bitkilər, heyvanlar, torpaq, iqlim və hava şəraitidir. Bu cür 

resurslar iqtisadi qanunlardan daha üstün olan bioloji qanunlar əsasında 

fəaliyyət göstərir. Başqa sözlə məhsul istehsalı mahiyyət etibarilə bitkilərin və 

heyvanların bioloji böyümə prosesinin məcmusudur. Bu sahədə hər hansı 
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boşluq və ləngimə, hətta istehsalın qısa müddətə dayanması bitkilərin və 

heyvanların inkişafı prosesinin kəsilməsinə və yaxud tamamilə pozulmasına 

gətirib çıxarır. Başqa sözlə, bitki və heyvanların təkrar istehsalından ibarət təbii 

proses bilavasitə insan həyatının təkrar istehsalında məzmunlu və həlledici 

vasitə olduğuna görə, iqtisadiyyatın bu sahəsində bütün təşkilati proseslər, 

idarəetmə, sosial-iqtisadi, texniki-istehsal, innovasiya və bazar prosesləri 

onların bazasında inkişaf edən bioloji proseslərin - bitki və heyvanların 

böyüməsi proseslərinin tələblərinə və qanunauyğunluqlarına tabe edilməlidir 

(uyğunlaşdırılmalıdır). Ona görə də innovasiyaların idarə edilməsində təkcə 

iqtisadi qanunları deyil, təbiət qanunlarının tələbləri də nəzərə alınmalıdır. Bu 

qanunlar isə onda təzahür edir ki, məsələn, gübrə verilməsini seleksiya 

hesabına kompensasiya etmək, aqrotexnikadakı boşluqları yeni sortlar hesabına 

doldurmaq, yaxud yemləri cins yetişdirmə işi ilə tam əvəz etmək mümkün 

deyildir. Bunu son onilliklərin qlobal sosial - iqtisadi nəticələri bir daha 

təsdiqləyir. 

Torpaq ən mühüm kənd təsərrüfatı resursudur. Kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalının nəticələri intensiv torpaqqoruyucu texnologiyaların 

uğurla tətbiq edilməsindən xeyli dərəcədə asılıdır. Bu texnologiyaların 

müxtəlifliyi becərilən bitkilərin, torpaq və iqlim şəraitinin müxtəlifliyi ilə 

müəyyən edilir və hər bir konkret halda maşın və avadanlıqların, bitkiqoruyucu 

vasitələrin, intensiv sortların spesifık araşdırılmasını, iqtisadi və texnoloji 

baxımdan ciddi əsaslandırılmasını tələb edir. İqtisadi idarəetmə metodlarına 

keçid əkinçiliyin iqtisadi cəhətdən səmərəli variantlarının seçilməsilə, səmərəli 

bazar konyunkturunun müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Kənd təsərrüfatının 

uğurla idarə edilməsi üçün əkinçilik sistemlərində meliorasiya işlərinə, eləcə də 

digər zəruri qurğulara kapital qoyuluşlarına aid normativlər tətbiq 

edilməlidir. 

Məlumdur ki, əkinçiliyin intensivləşdirilməsi aqrokimyəvi xidmətlər 

sisteminin ciddi təkmilləşdirilməsini tələb edir. Bunun üçün torpaqların və 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin analizi ilə məşğul olan laboratoriyalar şəbəkəsi 

genişləndirilməli, analizlərin sayı artırılmalı, onların aparılması metodları və 

müvafıq cihazlar təkmilləşdirilməlidir. Analizlərin həcminin daim artmasını 

nəzərə alsaq, bu işin öhdəsindən yalnız informasiya texnologiyalarından 

istifadə qaçılmazdır. 

Heyvandarlığın intensivləşdirilməsi ilk növbədə istehsal vasitələrinin 

keyfıyyət səviyyəsindən asılıdır. Bu sahənin spesifık cəhəti ondan ibarətdir ki, 

burada əsas istehsal vasitələri olan heyvanlar, bioloji obyektlər, əsas xammal 

olan yem canlı təbiətin məhsuludur. Buna görə də genetik potensialın 

təkmilləşdirilməsi heyvandarlığın intensivləşdirilməsinin əsasını təşkil 

etməlidir. 

Bu məqsədlə yeni cinslər yetişdirilməsi işinin planlaşdırılmasını dəqiq 

kəmiyyət bazasına keçirməyə imkan verən riyazi modelləşdirmə metodları çox 

böyük maraq doğurur. Bu, həm heyvanların məhsuldarlığını yüksəltməyə, həm 

də onların müasir texnologiyalara uyğunlaşma qabiliyyətini, xəstəliklərə və 

ətraf mühitin digər əlverişsiz amillərinə qarşı davamlılığını artırmağa imkan 

verər. 
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Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının nəticələri yüksək dərəcədə 

prosesin qeyri- müəyyənliyi ilə səciyyələnir. Yəni hava şəraiti, iqtisadi risklər, 

qiymətlər, kreditvermə, idarəetmə, o cümlədən innovasiya proseslərinin yüksək 

risk səviyyəsi aqrar sahəyə xas olan cəhətlərdir. Təhlillər göstərir ki, elmi-

istehsalat nəticələrinin maliyyələşdirilməsi, məsrəflərlə nəticələr arasındakı 

zaman fasiləsi və çoxsaylı riskləri, innovasiya məhsullarına tələbatın qeyri- 

müəyyən olmasını şərtləndirdiyindən özəl sərmayədarlar kənd təsərrüfatının 

inkişafına kapital qoymağa maraq göstərmirlər. Maddi-texniki bazanın 

yeniləşdirilməsi üçün tələb edilən kapitalın həcmi, kənd təsərrüfatının ənənəvi 

geriliyi, onun təşkilati və texnoloji səviyyəsini keyfıyyətcə yeniləşdirmək üçün 

xüsusi yığım mənbələrinin məhdud olması kimi spesifık amillər bu sahədə 

vəziyyəti daha da gərginləşdirir. 

Məhz bu şərt aqrar sahənin investisiya cəlbediciliyinin zəif olmasının 

əsasını təşkil edir. Aydındır ki, müasir qloballaşma mühitində elmi 

araşdırmaların nəticəsi olan istehsal-texnoloji innovasiyalar yeni ərzaq 

məhsulları növlərinin istehsalında tətbiq edilir, yaxud bu məhsulların ənənəvi 

növlərinin keyfıyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmağa imkanlar açır. 

Bitkiçilik məhsullarının istehsalında, saxlanmasında və emalında tətbiq edilən 

mütərəqqi texnologiyalar, heyvanların bəslənməsinin yeni metod və formaları 

da innovasiyaların bu tipinə aid edilməlidir. 

Təşkilati-idarəetmə innovasiyaları inteqrasiya tipli strukturların 

(iriləşdirilmiş təsərrüfatlar, aqroholdinqlər, aqrofırmalar, texnoparklar) 

formalaşmasında, informasiya- məsləhət xidmət sahələrinin və sistemlərinin 

yaradılmasında institutsional yenilikləri əhatə edir. 

Məlumdur ki, təsərrüfatçılıq subyektləri misalında innovasiyalar 

menecment, logistika, tətbiq edilən marketinq fəaliyyəti metodları informasiya 

texnologiyaları sahəsinə aid edilir. Struktur transformasiyaları, aqrar islahatlar 

aparıldığı dövrlərdə təşkilati-idarəetmə yenilikləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Lakin keçid dövrlərində xüsusi səriştəliklə formalaşdırılan təşkilati - idarəetmə 

sistemləri və onların daima təkmilləşdirilən forma və metodlarının seçilməsi 

sahənin ümumi inkişafının dayanıqlığına əsas verir. 

Təhlillər göstərir ki, iqtisadi-sosial, ekoloji innovasiyalardan əsasən 

iqtisadi və sosial münasibətlər, istehsalın və bazarın tənzimlənməsi, kənd 

ərazilərinin kompleks inkişafı sistemlərində istifadə edilir. Yeniliklərin 

tətbiqinin yuxarıda sadalanan tipləri çox müxtəlif formalarda təcəssüm edir. 

Bunlara tətbiqi və fundamental araşdırmaların nəticələri, ixtiralar üçün 

patentlər, lisenziyalar və əmtəə nişanları; innovasiya layihələri; milli, regional 

və sahəvi proqramları aid etmək olar. 

Müasir mərhələdə aqrar elm bir sıra səmərəli elmi araşdırmaları təmin 

etmişdir və etməkdədir. Bu tədqiqatların nəticələrinin aqrar-sənaye istehsalında 

reallaşdırılması onu keyfiyyətcə yeni səviyyəyə çatdırmağa imkan verir. 

Tədqiqatçıların çoxunun fıkrincə, innovasiya fəaliyyəti üç əsas tərkib hissədən 

ibarətdir: 

 elmi fəaliyyət; 
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 başa çatdırılmış elmi-tədqiqat, təcrübi konstruktor və texnoloji işlərin 

innovasiya layihələri (məhsullar, əmtəələr, texnologiyalar və s.); 

 innovasiya layihələrinin, məhsul istehsalı texnologiyalarının 

mənimsənilməsi (tətbiq edilməsi) üzrə fəaliyyət. Bu tiplərin vaxtında və 

ardıcıl surətdə reallaşdırılması son nəticələrin səmərəli olmasına əsas verir. 

Elmi araşdırmaların istehsalda tətbiqinə istiqamətlənmiş fundamental 

və tətbiqi elmə dövlət dəstəyi aqrar sahədə elmi-texniki və innovasiya 

siyasətinin əsas prioriteti olmalıdır. Aqrar elmin son məqsədi kənd 

təsərrüfatının səmərəsini artırmaqdır. Aqrar elmə yeni tələblərin əsas cəhəti 

ondan ibarətdir ki, bu elm kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarını tamamlanmış 

tədqiqatlarla təmin etməklə yanaşı onların, nəticələri tövsiyə etməklə 

kifayətlənməyib, onların tətbiqinə zəmanət verməklə bu sahədə müəllif 

məsuliyyəti artırılmalıdır. 

İnnovasiya biznesi aqrar biznesin ən zəif hissəsidir. Aqrar sahədə 

innovasiya mexanizminin xüsusiyyətləri kənd təsərrüfatının bir bioloji sistem 

kimi spesifikası (canlı orqanizmlərlə işləyən sistem olması) ilə bağlıdır. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu məqam aqrar sahənin investisiya 

cəlbediciliyinə mənfı təsir göstərir. Bu səbəbdən investorlarla innovasiya 

təmsilçiləri arasında etimadsızlıqlar ziddiyyətlərə gətirib çıxarır. Məsələn, 

təbiətən innovasiya layihələrindən qısa müddətdə çox yüksək gəlir əldə etmək 

mümkün olmur, optimal çıxış yolu uzunmüddətli layihələrə sərmayə 

qoymaqdır, ortamüddətli layihələrdə isə mənfəət əldə edilməsi bir qədər 

problematik görünür. Eyni zamanda iri aqrobiznes innovasiya layihələrini 

yalnız maksimum mənfəət əldə edilməsi təminatı verildikdə reallaşdırmağa 

qəbul imkanları artır. Bundan əlavə, sosial və ekoloji yönümlü innovasiya 

layihələri böyük maliyyə tutumlu və uzunmüddətli olduğundan (torpaqların 

məhsuldarlığının artırılması və s.) bank kapitalı üçün o qədər də cəlbedici 

olmur. Bu sonuncunun həlli yalnız və yalnız dövlətin prireqatividir. 

Müasir şəraitdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində əsas 

problemlərin həlli yolları kənd təsərrüfatının texnoloji və texniki təchizatının 

yeniləşdirilməsindən keçir. Yerli məhsulların keyfıyyətini və rəqabət 

qabiliyyətini yalnız yeni texnikanın və texnologiyaların yaradılması və 

istehsalda tətbiq edilməsi sayəsində artırmaq mümkündür. 

Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi və enerji təchizatı üçün, xüsusən 

enerjiqoruyucu və resursqoruyucu aqrar texnologiyaların işlənib 

hazırlanmasında və mənimsənilməsində dövlət dəstəyi tələb olunur. Buna görə 

də aqrar sahə üçün spesifık olan daha bir problemi qeyd etmək lazımdır. 

Söhbət kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi və məhsul yığımı, heyvanların 

və quşların saxlanması və bir sıra başqa perspektivli texnologiyaların 

kommersiya şərtləri daxilində mühafızəsindən və təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb 

edilməsindən gedir. Bu məsələ ona görə aktualdır ki, xarici ölkələrlə 

müqayisədə bizdə kənd təsərrüfatının texnoloji yeniləşmə intensivliyi inkişaf 

etmiş ölkələrdən müqayisə edilməz dərəcədə geridədir. 

Yəni bir daha qeyd edək ki, mütərəqqi texnologiyalar yaradılması və 

tətbiqi aqrar sahənin innovasiyalı inkişafında ən mühüm şərtidir. Kənd 

təsərrüfatında hər hansı bitkinin becərilməsi, məhsulun yığılması, daşınması və 
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onun ilkin emalında ümumi texnologiya anlayışı 30-40 və daha çox texnoloji 

prosesi əhatə edir (torpağın əsas və səpinqabağı becərilməsi, səpin və əkin, 

bitkilərin zərərvericilərinə və xəstəliklərinə və alaq bitkilərinə qarşı mübarizə, 

gübrələmə və s.). Bu proseslər də öz növbəsində, bir sıra üsul və qaydaları, 

xüsusi iş orqanlarının, qurğuların, cihaz və avadanlıqların tətbiq edilməsindən 

ibarətdir. 

Fundamental və tətbiqi elmə dövlət dəstəyi aqrar sahənin innovasiyalı 

inkişaf strategiyasında prioriteti olmalıdır. Bu məqsədlə müasir şəraitdə hansı 

istiqamətləri dəstəkləmək zəruri olduğu dəqiq müəyyən edilməli, nəticələrin 

son əmtəə məhsulunda hökmən reallaşması təmin edilməlidir. Bunun üçün 

dövlətin ümumi iqtisadi siyasətdə prioritetlik təşkil edən aqrar siyasəti daima 

yeniləşən strategiya və taktikaya əsaslanmalıdır. Aqrar sahədə dövlətin 

innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsinin əsas istiqamətləri bunlardır: 

 fundamental və tətbiqi araşdırmaların fəallaşdırılması; 

 innovasiya fəaliyyətinin normativ-hüquqi təminatı, intellektual mülkiyyət 

obyektlərinin qorunması və onların təsərrüfat dövriyyəsinə daxil edilməsi; 

 elmi-texniki nailiyyətlərin və qabaqcıl təcrübənin istehsalda 

mənimsənilməsinin sürətləndirilməsi; 

 elmi-texniki araşdırmaların sertifikatlaşdırılması və tətbiq edilməsi, 

kadrların hazırlanması və təkrar hazırlanması sisteminin innovasiya 

prosesinin infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi; 

 əmtəə istehsalçılarının innovasiya fəaliyyəti üçün onlara dövlət dəstəyi; 

 innovasiya layihələri və proqramlarının ekspertiza və seçimi üçün müsabiqə 

sisteminin təkmilləşdirilməsi; 

 aqrar sahənin bütün səviyyələrində innovasiya proseslərinin idarə edilməsi 

və stimullaşdırılması üçün iqtisadi mexanizmin yaradılması; 

 mülkiyyət islahatı və innovasiya sahəsində sahibkarlığın inkişafı; 

 innovasiya fəaliyyətinin subyektləri üçün kadrlar hazırlanması; 

 aqrar sahədə innovasiya fəaliyyətinin təşkilində beynəlxalq əməkdaşlığın 

inkişaf etdirilməsi və i.a. 

Yuxarıda sadalanan istiqamətlərin uğurla həyata keçirilməsi üçün bütün 

səviyyələrdə innovasiya proseslərinin inkişafının prioritetliyi bu sahənin 

səmərəli inkişafının əsası hesab edilməlidir. Aqrar sahədə innovasiya 

siyasətinin həyata keçirilməsinə yönəlmiş qərarlar və praktiki fəaliyyət elmi 

cəhətdən əsaslandırılmalı, innovasiya proseslərinin inkişafı dəqiq 

tənzimlənməli və onların istehsalatda yüksək səmərə verməsinə oriyentasiya 

edilməlidir. 

Aqrar sahə müəssisələrində innovasiya siyasətinin formalaşması bu 

sahədə iqtisadi vəziyyəti sabitləşdirmək məqsədi güdən strateji idarəetmənin 

təşkilinin zəruri elementidir. Məlumdur ki, müəssisələrin innovasiya potensialı 

müəyyən elementlərdən yaranır. Buraya ilk növbədə texniki yeniliklərin işlənib 

hazırlanmasına və istifadəsinə maraq göstərən novator-lider və onun 

komandası, zəruri avadanlıqlar və sahə resursundan ibarət maddi resurslar, 

müəssisələrin xüsusi vəsaitlərindən, borc və investisiya vəsaitlərindən ibarət 

maliyyə vəsaitləri və müvafıq infrastruktur elementləri daxildir.(3) 
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Aqrar sahədə innovasiyaların kompleks xarakterliliyi innovasiyalı 

inkişafın normativ- hüquqi bazasına, təşkilati və idarəetmə məsələlərinə, 

innovasiya marketinqinə, innovasiya strukturunun inkişafına spesifık tələblər 

irəli sürür. Beləliklə, təhlillər göstərir ki, kənd təsərrüfatının bioloji, təbii-tarixi 

və sosial-demoqrafık təbiətinin xüsusiyyəti ilə əlaqədar, aqrar sahədə 

innovasiya prosesləri spesifık şəkildə təzahür edir. Bu isə innovasiya 

proseslərinə yanaşmaların və bu proseslərin idarə edilməsi metodlarının 

özünəməxsus cəhətlərini, innovasiyaların müxtəlif tiplərinin 

əlaqələndirilməsini, innovasiyaların stimullaşdırılmasında dövlətin rolunun 

artmasını şərtləndirir. Aqrar sahədə innovasiya proseslərinin spesifikasını 

nəzərə alaraq, iqtisadiyyatın bu sahəsində həmin proseslərin prioritet 

istiqamətlərinə aşağıdakıları aid edə bilərik: 

 kompleksin təşkilatlarının texnoloji təchizatmın yeniləşdirilməsi; 

 enerjiqoruyucu və resursqoruyucu istehsal, saxlama və emal texnologiyaları; 

 torpaqların münbitliyinin bərpa edilməsi, onların deqradasiyasının bütün 

növlərinin qarşısının alınması; 

 aqroekoloji sistemlərin və aqrolandşaftların adaptiv texnologiyalarının 

işlənib hazırlanması; 

 ekoloji cəhətdən təhlükəsiz məhsullar istehsalının inkişafı; 

 üzvi əkinçilik texnologiyasının tətbiq edilməsi; 

 müasir informasiya və infrastruktur təminatı sisteminin yaradılması; 

 aqrar sahədə intensiv innovasiya fəaliyyəti; 

 dövlət və regional səviyyədə mütərəqqi texnoloji ukladların təşəkkülünə 

yönəlmiş dövlət innovasiya siyasətinin və strategiyasının işlənib 

hazırlanması və i.a. 

Ölkəmizdə və xaricdə aqrar inkişafın təhlili göstərir ki, innovasiyaların 

yaradılması və onların istehsalatda mənimsənilməsi, yeniliklərə həssaslıq üçün 

şərait nə qədər əlverişli olsa elmi-texniki tərəqqinin kənd təsərrüfatındakı 

vəziyyətə təsiri bir o qədər güclü olar. Qeyd edildiyi kimi, keçid iqtisadiyyatlı 

ölkələrin əksəriyyətində yeni təsərrüfatçılıq forma və metodlarının 

yaradılmasında yol verilmiş ləngimələr və səhvlər çox vaxt aqrar sahədə elmi- 

texniki tərəqqini ləngidir. Yaxın keçmişin dərsləri göstərir ki, aqrar sahənin 

innovasiyalı inkişafının təmin edilməsi sistemində verilən qərarlar həyata 

keçirilən tədbirlər elə istiqamətləndirilməlidir ki, onlar uzaq perspektivdə kənd 

təsərrüfatının inkişafının həlledici amili kimi elmi-texniki tərəqqini 

sürətləndirmək imkanlarının genişləndirilməsinə şərait yaratsın. 

Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafı prosesi iki əsas tərkib elementi - 

elmi araşdırmalar və onların istehsalatda mənimsənilməsi yolu ilə müəyyən 

olunduğundan bu sahənin innovasiyalı inkişafını təmin edən sistem də bu 

məzmuna uyğun olmalıdır. Yəni elmi araşdırmaların inkişaf etdirilməsi və bu 

tədqiqatların nəticələrindən istehsalatda istifadə edilməsi aqrar strategiya və 

taktikada önəmli rola malik olmalıdır. Sistem daxilində sıx əlaqələr və 

asılılıqlar olması nəzərə alınmaqla aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının təmin 

edilməsi üzrə tədbirlər kompleks həyata keçirilməli, bütövlükdə sistemə xas 

olan «zəif yerlər» vaxtında aradan qaldırılmalı, lazımi nisbətlərin təmin 
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olunmasına riayət edilməlidir. Hər hansı istiqamət üzrə tərəqqi olmaması və ya 

geriləmə hökmən aqrar sahənin ümumi innovasiyalı inkişafını ləngidir. 

Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının formalaşdırılması və 

təkmilləşdirilməsində məqsəd - innovasiyalar fondunun formalaşmasından və 

onların istehsalatda mənimsənilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasından, 

istehsalatda alınan nəticələrlə elmi-texniki tədqiqatların potensialı arasında 

mövcud fərdləri azaltmaqdan, o cümlədən istehlakçılar üçün əlyetərli olan 

yenilikləri, eləcə də aqrar-sənaye fəaliyyətinin istehsal, iqtisadi və digər 

göstəricilərini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. 

Bu sahənin ölkə, region və təsərrüfat subyektləri səviyyəsində 

innovasiyalı inkişafmı təmin edən sistemin qiymətləndirilməsi spesifık 

xüsusiyyətlərə malikdir. Milli səviyyədə innovasiya fəaliyyətinin normativ-

hüquqi təminatı, eləcə də aqrar elmin maliyyə, kadr və maddi-texniki təminatı 

məsələləri ümumi məqsəd baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təsərrüfat 

subyektləri səviyyəsində müasir şəraitdə innovasiyalı inkişafı məhdudlaşdıran 

amillər maliyyə, kadr və maddi-texniki təminat məsələləridir. Bütün bunları 

nəzərə alaraq, aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının təmin edilməsi üçün 

sistem çoxsəviyyəli olmalı, bütün iyerarxik səviyyələrdə uyğunsuzluqlara və 

ziddiyyətlərə yol verilmədən innovasiya fəaliyyətinin məzmununa və onun 

idarə edilməsinin xüsusiyyətlərinə riayət edilməlidir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının 

təmin edilməsi istiqamətlərindən biri də təşkilati-iqtisadi istiqamətdir. Bu halda 

həmin istiqaməti ayrıca nəzərdən keçirməyə dəyər. Çünki bu sahənin dövlət, 

regional və təsərrüfatlar səviyyəsində innovasiyalı inkişafının idarə edilməsinin 

bütün strategiyasının əsasları bu istiqamətdə cəmləşir. Müasir şəraitdə prosesin 

təşkilinin təkmilləşdirilməsi, aqrar sahənin idarə edilməsinin bütün 

səviyyələrində innovasiya fəaliyyətinin iqtisadi baxımdan stimullaşdırılması, 

kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının yeniliklərə həssaslığının artırılması 

hesabına kənd təsərrüfatı məhsullarının kütləvi istehsalı mühitində 

innovasiyaların mənimsənilməsinin təşkilati-iqtisadi təminatı birinci dərəcəli 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Bir daha aqrar elmin təşkilati-iqtisadi mexanizmi məsələsinə gəldikdə 

isə, bu halda qərarlaşmış sistemə əsaslanmaq tamamilə mümkündür. Lakin 

həmin sistemin təkmilləşdirilməsinə dair müəyyən tədbirlər istisna edilməməli, 

elmin maliyyə, kadr və maddi- texniki təminatının səviyyəsi əhəmiyyətli 

dərəcədə artırılmalıdır. Təhlillər göstərir ki, aqrar sahədə innovasiya 

fəaliyyətinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əsas müddəalar 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

 kompleks elmi-texniki proqramların işlənib hazırlanması və həyata 

keçirilməsi; 

 aqrar elmin, təhsilin və istehsalatın inteqrasiyası; 

 innovasiya fəaliyyətinin təşkilati formalarının təkmilləşdirilməsi; 

 innovasiya prosesinin idarə edilməsi səviyyəsinin artırılması, aqrar sahədə 

innovasiya menecmentinin inkişaf etdirilməsi; 
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 innovasiyalı inkişaf proqramlarının işlənib hazırlanması və həyata 

keçirilməsi. 

İnnovasiya fəaliyyətinin iqtisadi baxımdan stimullaşdırılması onların 

mənimsənilməsində əhatəliliyi artırmağa xidmət etməlidir. Bunun üçün ən 

vacib vasitələrdən biri bu sahəyə dövlətin diqqətinin və qayğısının 

istiqamətləndirilməsi məqsədəuyğun olardı. Araşdırmaların nəticəsi olaraq 

stimullaşdırıcı tədbirlərə aşağıdakıları aid etmək olar: 

 elmi-texniki məhsullar bazarının formalaşması və səmərəli fəaliyyətinin 

təşkili; 

 elmi-texniki nailiyyətlərin mənimsənilməsində aqrar sahədə innovasiya 

prosesinin bütün iştirakçılarının maraqlarını təmin edən iqtisadi mexanizmin 

işlənməsi; 

 elmi-texniki araşdırmaların kommersiyalaşdırılması işlərinin güclənməsi, 

elmi- tədqiqat müəssisələrinin və alimlərin bu məsələyə marağının 

artırılması; 

 kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyində innovasiya fəaliyyəti prioritetliyinin 

təmin edilməsi; 

 elm tutumlu istehsalın inkişafına görə təsərrüfat subyektlərinə güzəştlər 

təqdim edilməsi. 

Aqrar sahədə əmtəə istehsalçılarının yeniliklərə həssaslığının artırılması aqrar 

sahədə innovasiyalı inkişafın əsas şərtlərindən biridir. Bu da öz növbəsində 

sahədaxili elmi-texniki tərəqqinin və aqrar dəyişikliklərin innovasiyalarla 

əlaqələndirilməsini tələb edir. Kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının elmi-

texniki araşdırmalara həssaslığını təmin etmək üçün: 

 iri əmtəə istehsalı formalaşdırılmalı; 

 təsərrüfatçılıq formalarında kooperasiya prinsiplərinin, o cümlədən 

innovasiya sahəsində müştərək fəaliyyət reallaşdırılmalıdır; 

 təsərrüfatdaxili iqtisadi münasibətlərdə, o cümlədən bölmələrin innovasiya 

fəallığını nəzərə alan təsərrüfat hesabı prinsiplərinin tətbiqinin 

genişləndirilməlidir; 

 innovasiya fəaliyyətinin bütün iştirakçılarının imkanlarmı genişləndirən 

iqtisadi hüquq bərabərliyi təmin edilməklə aqrar-sənaye inteqrasiyası 

dərinləşdirilməlidir. 

Kənd təsərrüfatı müəssisə və təşkilatlarının innovasiya fəallığının kəmiyyətcə 

ifadə edilməsi və innovasiya fəaliyyətinin iqtisadi səmərəsinin müəyyən 

edilməsi aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının təşkilati-iqtisadi təminatının 

mühüm aspektlərindən biridir. İstehsalın səmərəli inkişafı getdikcə daha artıq 

dərəcədə vaxtında təqdim edilmiş etibarlı informasiyadan istifadə edilməsinə 

əsaslanır, yəni bu proses informasiya infrastrukturunun inkişaf səviyyəsindən, 

informasiyaya tələbatın və onun mənbələrinin genişlənməsindən asılıdır. Əmək 

prosesində informasiya çox mühüm iqtisadi kateqoriyaya çevrilir. İnnovasiya 

dedikdə yeni fərdlər və ya sosial sistem tərəfindən, məsələn: müəyyən peşəyə 

mənsub insanlar qrupu, kənd sosiumuna aid regionun sakinləri tərəfindən 

adaptasiya edilən ideya, praktika və ya obyekt başa düşülür. Təşkilatın 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

  

 

 

 

 

78 

innovasiya potensialının elementləri maliyyə-təşkilati, maddi-texniki, kadr 

imkanları və sosial-psixoloji amillərdir. 

İnnovasiya prosesi ierarxik olaraq əsasən iki hissəyə bölmək olar: 

innovasiya təşəbbüsü və tətbiq. İnnovasiyanın xarakterinə təsir göstərən bir 

neçə və qarşılıqlı əlaqəli amilləri də fərqləndirmək zəruridir. Bunlara 

aşağıdakıları aid etmək olar: 

 potensial istifadəçilər birliyinin xarakteristikası (məsələn: onların təhsil 

səviyyəsi); 

 sosial sistemin quruluşunun xarakteristikaları (məsələn: bu sistemin ölçüsü, 

təmərküzləşmə dərəcəsi); 

 tətbiq edilməsi ehtimal olunan texnologiyanın xarakteristikası; 

 həmin texnologiyanın tətbiq ediləcəyi müəssisənin xarakteristikaları. 

Zaman göstərir ki, mütərəqqi texnologiyaların bütün sahələrdə 

kompleks şəkildə tətbiq edilməsi əmək şəraitində əsaslı dəyişikliklərə gətirib 

çıxarır və bunun sayəsində həm iqtisadi, həm də sosial məsələləri həll etmək 

mümkün olur. Mahiyyət etibarilə ilə yeni texnologiyalar elmi-texniki 

tərəqqinin nailiyyətlərinin təmərküzləşmiş ifadəsi olmaqla, qısa müddətdə 

sanballı səmərə əldə olunmasını təmin edir. Lakin hər hansı innovasiyanın 

kompleks şəkildə tətbiq edilməsi üçün insanlar bu texnologiyanın imkanlarına 

adekvat səviyyədə istifadə etməyi öyrənməlidirlər. Lakin reallıq bundan 

ibarətdir ki, insanların yeni texnoloji sistemə qoşulması heç də kortəbii şəkildə 

baş vermir. Bu, əsaslı yeniləşmənin dəqiq planının həyata keçirilməsi ilə sıx 

bağlıdır. Ona görə də, mövcud kadrların nəzəri və praktiki səviyyəsinin, 

onların iqtisadi mədəniyyətinin artırılması istiqamətində məqsədyönlü iş 

aparılmalıdır. 

Təcrübə göstərir ki, informasiya sahəsində ən mühüm resurs 

kompüterlərlə birgə işləməyi psixoloji baxımdan bacaran insanlar və onların 

informasiyaya olan tələbatı ilə bağlıdır. Bəzən belə bir yanlış fıkir yaranır ki, 

guya müəyyən sosial sistemdə innovasiyaların adaptasiyası ilə bağlı çətinliklər 

yalnız bürokratizmin və ətalətin nəticəsidir. Lakin əksər hallarda 

innovasiyaların qəbul edilməməsi ilə bağlı əsas çətinliklərin obyektiv səbəbləri 

olur. Çox vaxt vəziyyəti mürəkkəbləşdirən əsas səbəb odur ki, innovasiya 

sosial sistemin vəziyyəti ilə ziddiyyət təşkil edir və bu ziddiyyətləri aradan 

qaldırmaq üçün xüsusi təşkilati-təsərrüfat mexanizmi tələb olunur. 

Müasir mərhələdə davamlı sosial-iqtisadi inkişafın ən zəruri şərti kimi 

kəndin sosial infrastrukturunun dəyişməsinin rolu getdikcə artır. Sosial 

infrastruktur dedikdə əhalinin həyat şəraitinin müəyyənləşdirən mənzil-

kommunal təsərrüfatı, sosial-mədəni və sosial-məişət xidmətləri, istirahət 

amillərini nəzərdə tutulur. Sosial infrastruktur inkişaf etdikcə, istər kənd 

əhalisi, istərsə də şəhər əhalisi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən kəndin 

potensialı artır, şəhərlə kənd arasında əlaqələr güclənir, onların əvvəlki 

avtonomluğu pozulur, şəhər və kənd əməkçilərinin real həyat şəraitinin 

bərabərləşdirilməsi üçün şərait yaranır. 

İnfrastrukturun səmərəli inkişafı onun ayrı-ayrı sahələrinin inkişaf 

istiqamətlərinin və inkişaf sürətinin, sosial-mədəni və sosial-məişət xidmətləri-
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nin həcminin və strukturunun müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Bu halda 

kənddə və şəhərdə xidmətlərin keyfıyyətinin və həyat şəraitinin bərabərləşdiril-

məsinə nail olmaq, onların spesifıkası nəzərə alınmaqla konkret formalarının 

müxtəlifliyini qoruyub saxlamaq lazımdır. 

Kəndin sosial infrastrukturunun inkişafının maddi əsası bu məqsədlər 

üçün ayrılan kapital qoyuluşlarını və maddi resursları artırmaq, onlardan daha 

səmərəli istifadə etməkdir. İnfrastrukturun inkişafının prioritet istiqamətlərinin 

seçilməsi və mövcud vəsaitlərin təmərküzləşməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Kəndin sosial infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi bu sahədə işçilərin sayının 

artırılmasını tələb edir. Bu baxımdan, infrastrukturun inkişaf 

qanunauyğunluqları birbaşa kənd təsərrüfatında işləyənlərin sayının tədricən 

azaldılmasını nəzərdə tutan inkişaf qanunauyğunluqlarına ziddir. Kənddə sosial 

infrastrukturun bəzi sahələrinin müasir səviyyədə inkişaf etdirilməsi prosesləri 

yenicə başlanmışdır. Buna görə də həmin sahələrə ixtisaslı əmək resurslarının 

cəlb edilməsi və sosial infrastrukturun müxtəlif elementlərinin dəyişdirilməsin-

də qarşılıqlı əlaqələrin təmin olunması zəruridir. 

İnfrastrukturun inkişafı kəndin iri sosial - mədəni mərkəzlərdən nisbi 

uzaqlığı kimi amillərin kənd əhalisinin həyat şəraitinə neqativ təsirinin 

azaldılmasına yönəldilməlidir. Kənd çərçivəsində sosial infrastrukturun inkişafı 

üçün nisbətən bərabər imkanlar yaradılması prinsipial əhəmiyyətə malikdir, 

çünki bu sahənin dəyişdirilməsi sahədaxili məsələ deyil, dövlət səviyyəli 

məsələdir və bu məsələni həll etmək üçün onun tərəfindən müxtəlif maliyyə 

mənbələrinin səfərbər edilməsi zəruridir. Eyni zamanda, sosial infrastruktur 

sahəsində baş verən dəyişikliklərin səmərəsini artırmaq üçün həmin 

dəyişikliklərin yolları və formaları müasir iqtisadi tendensiyalara, kəndin 

sosial-iqtisadi inkişafının qanunauyğunluqlarına, şəhər və kənd əhalisinin əmək 

və həyat şəraitinin mümkün qədər bərabərləşdirilməsinə daha artıq müvafıq 

olmalıdır. 

Müasir şəraitdə informasiya mobilliyi kimi keyfıyyət xarakteristikası 

da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu keyfiyyət həm şəxsiyyətin, əmək 

kollektivinin və həm də regiona! mühitin səviyyəsində təzahür edir. Toplu 

anlayış olan informasiya mobilliyi işçilərin mühüm keyfıyyətlərinin – yeni 

biliklərin əldə edilməsi, toplanmış təcrübədən istifadə edilməsi, bu təcrübə və 

biliklərin fəal həyatda tətbiqi, yeni informasiyalara həssaslıq, istehsalatda 

əsaslandırılmış riskə getməyə hazır olmaq, innovasiyaların tətbiqinə məsul 

münasibət kimi keyfıyyətlərin inteqrasiyasıdır. 

Sözün geniş mənasında informasiya mobilliyi - insanların toplanmış 

informasiya resursundan istifadə etməsinə və onun artırılmasına münasibəti, öz 

hərəkətlərində elmi biliklərə əsaslanmaq zərurətinin dərk edilməsi, onların yeni 

informasiya axtarışına yönəlmiş olması kimi ictimai keyfıyyətidir. Bu 

keyfıyyət kollektivin və cəmiyyətin tələblərinə uyğun olmaqla şəxsiyyət səviy-

yəsində fərdiləşərək, şəxsiyyətin gerçəkliyin mütərəqqi dəyişdirilməsinə 

(innovasiyalara) və bu əsasda bütövlükdə kollektivin sosial statusunun 

artırılmasına daxili tələbat kimi təzahür edir. Bu mənada informasiya mobilliyi 

şəxsiyyətin öz qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq üçün idraka və yaradıcı 

fəallığa, bununla əlaqədar yeni sosial rol və funksiyaları mənimsəməyə 
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istiqamətləndirir. Bütün bunlar sonda dəyərlərin strukturunun formalaşdırıl-

masına, bilik və təcrübələrin qazanılmasına və ümumiyyətlə müasir dünyabaxış 

strategiyasına xidmət etməlidir. 

İnsanın mobil davranışının mühüm mərhələləri yeni biliklər 

yaradılmasından, bu biliklərə yiyələnməkdən, onlara geniş yaymaqdan və 

reallaşdırmaqdan ibarətdir. Məlumatlılıq effekti həm innovasiyaların 

yaradılması, həm də onların tətbiq edilməsi mərhələlərində əhəmiyyətli 

dərəcədə özünü göstərir. 

Beləliklə, ölkədə inkişafın müasir mərhələsində aqrar potensialın 

mahiyyətinin nəzəri cəhətdən əsaslandırılması, kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalının daha da inkişaf etdirilməsi üçün bu potensialın praktiki istifadəsi 

və kəmiyyətcə təyin edilməsi problemləri aktualdır və onlara nail olunmasının 

məqsədyönlü istiqaməti innovasiyalı kənd təsərrüfatı istehsalının formalaşdırıl-

masından birbaşa bağlıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

САДИГ САЛАХОВ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

В статье уточняется сущность понятия инновации, инновационное 

развитие аграрного сектора и была изучена ее концептуальная основа. В 

то же время для обеспечения нового уровня жизни была рассмотрена 

инновационная политика.                                                                                               

Ключевые слова: аграрный сектор, инновация, экономическое 

развитие, агро-инновационный потенциал, инновационная политика. 

 

SUMMARY 

SADIQ SALAHOV 

CONCEPTUAL ISSUES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE 

AGRARIAN SECTOR 

The meaning of the notion of innovation, innovation-oriented 

development of the agricultural sector and its conceptual framework have been 
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investigated in the article.  At the same time innovation policy ensuring life 

activity to mount a new level by quality was considered .  

Key words: agrarian, innovation, economic development, potential of 

agrarian innovation, innovation policy 
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REGĠONLARARASI SOSĠAL-ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAF FƏRQLƏRĠNĠN 

AZALDILMASI ĠSTĠQAMƏTĠNDƏ HƏYATA KEÇĠRĠLƏN SĠYASƏT: 

MƏQSƏD VƏ VASĠTƏLƏR 

 

Məqalədə regionlararası sosial-iqtisadi inkiĢaf fərqlərinin azaldılması 

siyasətinin prinsip və məqsədləri müəyyənləĢdirilmiĢ, inkiĢaf fərqliliklərinin 

azaldılması məqsədi ilə tətbiq oluna biləcək vasitələr araĢdırılmıĢdır. 

Açar sözlər: region, regional fərqlilik, sosial fayda, regional inkiĢaf 

siyasəti, inkiĢaf qütbü 

 

 Hər bir ölkənin bünövrəsini təşkil edən regionların sosial-iqtisadi 

inkişaf səviyyələri fərqlidir. Bu fərqliliyin səviyyəsi az inkişaf etmiş ölkələrdə 

inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən daha yüksəkdir. Araşdırmamızın mövzusu olan 

sosial-iqtisadi inkişaf fərqliliyi problemini ilk dəfə Birinci Dünya 

müharibəsindən sonra işsizlik və məşğulluq problemləri ilə inkişaf etmiş 

ölkələr aşkar etmişlər. Hələ regional fərqliliyi və onun mənfi nəticələrini 

azaldacaq nə cür bir siyasətin həyata keçirilməsi elmi səviyyələrdə müzakirə 

olunmazdan əvvəl inkişaf etmiş ölkələrdə bu fərqliliyi azaltmaq üçün dövlət 

müdaxiləsindən istifadə edilməsi üzərində dayanılmışdır. Bəzi ölkələrin dövlət 

proqramlarında regional fərqliliyi azaldacaq tədbirlərə yer verildikdən sonra 

iqtisadçılar belə bir siyasətin prinsip, məqsəd və vasitələrinin nədən ibarət 

olacağını (nə olacağını) müzakirə etməyə başladılar.  

 Fikrimizcə, regionlararası inkişaf fərqlərini azaldacaq siyasət, ilk əvvəl, 

inkişafdan geri qalmış regionların formalaşdırılmasına istiqamətlənməlidir. 

Belə ki, geri qalmış regionların sürətli bir şəkildə inkişaf etdirilməsi həddindən 

artıq əhali sıxlığı problemi ilə qarşı-qarşıya qalan inkişaf etmiş sənaye bölgələ-

rinə doğru olan köçün qarşısını alacaq və nəticə etibarilə inkişaf etmiş 

regionlardakı əhali sıxlığı problemi tədricən aradan qalxacaqdır. Məhz bu 

səbəbdən məqaləmizdə regionlararası inkişaf fərqliliklərini azaltmaq məqsədilə 

geri qalmış regionların inkişafını təmin edə biləcək tədbirlərdən söhbət 

açacağıq. 

 

Regionlararası sosial-iqtisadi inkiĢaf fərqlərini azaldıcı siyasətin baĢlıca 

prinsipləri 

 Regionlararası inkişaf fərqlərini azaltmaq üçün geri qalmış regionların 

inkişaf etdirilməsinə istiqamətlənmiş siyasətin həyata keçirilməsi zəruridir. 

Dünya təcrübəsinə əsaslanaraq qeyd edək ki, inkişaf fərqliliyinin aradan 
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qaldırılmasına xidmət edən siyasətin 3 əsas prinsipindən söhbət açmaq olar. 

Bir-birinin tamamlayıcısı olan bu prinsiplər aşağıdakılardır: 

a) sosial (ictimai) fayda; 

b) yüksəliş və ya inkişaf qütbü; 

c) xalqın qoşulması prinsipi. 

Qeyd edək ki, istənilən ölkədə hər hansı bir iqtisadi sistemin qəbul 

edilməsindən asılı olmayaraq sağlam şəkildə həll edilməsi zəruri olan 3 başlıca 

problem vardır: 

 məhdud resursların bütövlükdə istehsala cəlb olunması problemi. Başqa 

sözlə desək, resurslardan tam istifadə problemi; 

 məhdud resursların cəmiyyət üzvlərinin tələbatlarını qarşılayacaq əmtəə və 

xidmət istehsalında yer alması. Başqa sözlə desək, resurslardan səmərəli 

istifadə problemi; 

 mövcud resurslarla istehsal edilən əmtəə və xidmətlərin həcminin 

artırılması. Başqa sözlə desək, iqtisadi artım və inkişaf problemi. 

Azad təşəbbüskarlığa əsaslanan liberal siyasətin tətbiq edildiyi 

ölkələrdə yuxarıda qeyd etdiyimiz problemlər düzgün işləyən bazar mexanizmi 

vasitəsilə həll edilir. Ancaq problemin həlli qərarı mənfəət ardınca qaçan iş 

adamları tərəfindən alınır.  

Mənfəət ardınca qaçan sahibkarlar istehsala başlamaq qərarını hissləri 

ilə deyil, fəaliyyətin gəlirliliyini hesablamaqla qəbul edirlər. Fəaliyyətin 

gəlirliliyinin hesablanması gəlir gətirə biləcək əmtəə və xidmət sahəsi ilə 

yanaşı, müəssisənin həcminin müəyyən olunmasını, müəssisənin qurulacağı 

bölgənin seçimini əhatə edir. Gəlir olduğu müddətcə yaşaya və ya fəaliyyət 

göstərə bilən sahibkarın şəxsi mövqedən çıxış edərək atdığı addım bəzən cə-

miyyətin məqsəd və mənafeyi ilə uzlaşmır. Başqa sözlə desək, sahibkarların, 

müəssisələrin gəlir əldə etmək məqsədinə xidmət edən investisiya qoyuluşu 

qərarlarında sahibkarın (müəssisənin) şəxsi mənafeyi ilə cəmiyyətin sosial 

faydası toqquşmaqdadır. 

Qeyd edək ki, iş adamları (sahibkarlar) həm qısa müddətdə məhsuldar 

olan və dolayısı ilə yüksək gəlir əldə edə biləcəyi sahələrə meyl edir, həm də 

təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmağa əlverişli şəraiti olan bölgələrdə öz işini 

cəmləşdirir. Dolayısı ilə sahibkarların həm uzun müddətdə məhsuldar olan in-

frastruktur sahələrinə sərmayə qoymamasını, həm də inkişafdan geri qalmış 

regionlara investisiya yönəltməməsini normal qarşılamaq lazımdır. 

Bu halda ―inkişafdan geri qalmış regionların həyati ehtiyaclarını 

qarşılayacaq, eyni zamanda, iqtisadi inkişafın başlaması və davam etməsini 

təmin edəcək investisiya qoyuluşlarını kim həyata keçirməlidir?‖ sualı ortaya 

çıxır. Fikrimizcə, regionlararası sosial-iqtisadi inkişaf fərqliliklərini azaltmaq 

məqsədi ilə inkişafdan geri qalmış regionlarda iqtisadi canlanmanı təmin 

edəcək, uzun müddətdən sonra gəlir əldə etməyə imkan verən ancaq ―sosial 

fayda‖sı yüksək olan sərmayə qoyuluşlarının dövlət və ya dövlətə bağlı müəs-

sisələr tərəfindən həyata keçirilməsi yuxarıda qeyd etdiyimiz problemi aradan 

qaldırır. 

Məhz bu baxımdan qeyd edə bilərik ki, regional inkişaf siyasətinin ilk 

prinsipi inkişafdan geri qalmış regionlarda sosial faydası yüksək və iqtisadi 
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cəhətdən uzun zaman kəsimində faydalı olan investisiya layihələrinin dövlət 

tərəfindən həyata keçirilməsidir. Çünki müasir dövrümüzdə modern dövlət 

məfhumu cəmiyyətin maddi rifahını yüksəltməyə və daima sosial faydanı ön 

plana çəkməyə xidmət edən anlayışı əks etdirir. Bu halda dövlət inkişafdan geri 

qalmış regionlarda həm infrastruktur layihələrini reallaşdırmalı, həm də region-

lara canlılıq gətirəcək investisiya qoyuluşları yönəltməlidir. Dövlətin geri 

qalmış regionlara bu prinsip çərçivəsində müdaxiləsi olmadan regional inkişaf 

siyasətindən söz açmaq mümkün deyildir. Qeyd edək ki, dövlətin geri qalmış 

regionlarda iqtisadi canlanmaya nail olması üçün sözü gedən regionlara 

sahibkarları cəlb etməsi, regiona sərmayə qoyacaq iş adamlarına bir sıra 

maliyyə və vergi təşvik tədbirlərini tətbiq etməsi yetərli deyildir. Bu zaman 

dövlət təşvik tədbirləri ilə yanaşı, regionun infrastruktur layihələrini reallaşdı-

rıb bitirməli və regiona canlılıq gətirəcək fəaliyyətləri özü şəxsən həyata keçir-

məlidir.  

Regional inkişaf siyasətinin daha çox müdafiə olunan ikinci prinsipi, 

başqa sözlə desək, birinci prinsipin nəticəsi və ya tamamlayıcısı deyə 

biləcəyimiz süni inkişaf qütbünün yaradılması prinsipidir. Fransız iqtisadçı 

F.Perroux inkişaf qütbünü belə ifadə edir: ―İqtisadi inkişaf bir ölkənin bütün 

regionlarında eyni anda başlamaz. İqtisadi inkişaf ən uyğun şəraitə sahib olan 

müəyyən regionlarda baş verir. Həmin regiondakı inkişaf müəyyən səviyyəyə 

çatdıqdan sonra müxtəlif yollarla bütün iqtisadiyyata, o cümlədən digər 

regionların inkişafına  da təsir edir‖. 

İnkişaf qütbü – inkişafda olan və ya öz ardınca aparan bir vahidin 

varlığı ilə meydan gəlir. Bu vahidə öz ardınca aparan sənaye də deyilir. Bu 

vahidin (ardınca aparan sənayenin) inkişaf sürəti bütün sənaye sahələrinin orta 

inkişaf sürətindən böyükdür. İnkişaf qütblərinin meydana gəlməsi sənaye 

inqilabına dayanan tarixi bir dövr keçmişdir. Hal-hazırda yalnız inkişaf etmiş 

ölkələrdə deyil, az inkişaf etmiş ölkələrdə belə iqtisadi inkişafın əvvəlcə 

müəyyən yerlərdə baş verməsi reallığından çıxış edərək geri qalmış regionlarda 

süni inkişaf qütbünün yaradılması fikri ön plana çıxır. Regional inkişaf qütbü 

prinsipindən yuxarıda qeyd olunmuş şəkildə istifadə olunur və inkişafdan geri 

qalmış regionlarda süni qütblər yaradılmağa çalışılır. Şübhəsiz, bu zaman belə 

bir sual qarşımıza çıxır: ―Hər cür inkişaf imkanlarından məhrum az inkişaf 

etmiş bir ölkənin inkişafdan geri qalmış bir regionunda iqtisadi inkişafı 

hərəkətə gətirmək və dolayısı ilə inkişaf qütbü yaratmaq mümkündürmü?‖. Bu 

sualı, fikrimizcə, bu cür cavablandırmaq olar: ―Dövlətin qəbul edəcəyi bir sıra 

iqtisadi qərarlarla inkişafa ən uyğun şərtlərə sahib bəzi regionlarda inkişaf qüt-

bünü süni olaraq yaratmaq mümkündür‖. Bu cür bir siyasətin həyata 

keçirilməsi çox çətin olsa da, bu istiqamətdə dünya təcrübəsində bir çox 

təcrübələr vardır.  

Qeyd edək ki, xüsusilə az inkişaf etmiş ölkələrdə inkişaf səviyyəsindəki 

fərqliliyi aradan qaldırmaq baxımından lazımi resursların inkişafdan geri 

qalmış regionların bəzi mərkəzlərinə (süni inkişaf qütbünə) yönəldilməsi fikri 

digər regionların iqtisadi inkişaf sürətinə təsir etdiyindən bəzən müqavimətlə 

qarşılaşır. Süni inkişaf qütbü yaradılarkən investisiya qoyuluşu səyinin 

regionun bütün sektorlarına birdən deyil, əsasən regionun prioritet sahələrinə 
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və ya daha sürətlə inkişaf etmə şansı olan sektorlarına yönəldilməsi diqqət olu-

nası mühüm amildir.  

Regional inkişaf siyasətinin digər bir prinsipi regional fəaliyyətlərə, 

başqa sözlə desək, regional inkişaf planlarına ―xalqın qoşulması‖dır (1). 

Regional inkişaf siyasətinin uğuru region əhalisinin həyata keçirilən siyasətdə 

söz sahibi olması, regionun sosial-iqtisadi həyatına təsir edəcək qərarların 

qəbulu prosesində birbaşa iştirakı ilə bağlıdır. Region əhalisinin regional 

fəaliyyətlərə qoşulması iqtisadi islahatların reallaşdırılması prosesində atılan ən 

demokratik addımdır. Belə ki, regional inkişaf siyasətində insanların rolu 

böyükdür. Belə ki, region əhalisi bu inkişaf proqramlarına qoşulmadıqca, bu 

proqramlar xalqdan, daha doğrusu, region əhalisindən qopmuş bir rəhbərliyin 

əsəri olacaq və proqramın uğuru təsadüfi xarakter daşıyacaqdır. Region 

əhalisinin regional inkişaf proqramlarının reallaşdırılması prosesinə qoşulması 

cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsini yüksəltməklə yanaşı, regional inkişaf 

proqramlarına hərəkətlilik gətirəcək və regionda inkişaf proqramı çərçivəsində 

həyata keçirilən istənilən fəaliyyətə o regionda yaşayan insanlar tərəfindən 

ciddi nəzarət edilməsinə imkan verəcəkdir. 

Araşdırmada qarşıya çıxan başlıca suallardan biri ―Dövlət tərəfindən 

həyata keçirilən regional inkişaf proqramlarına xalqın necə və hansı mərhələdə 

qoşulması‖ sualıdır. Burada geniş mənada qoşulma anlayışı təyinatı ilə 

vəzifəyə gətirilən dövlət məmurları ilə birlikdə regionda yaşayan əhalinin 

birbaşa və ya məsləhətçi formasında regional inkişaf fəaliyyətlərinə 

qoşulmasını əks etdirir. Təcrübə göstərir ki, region əhalisi səlahiyyətli şəxslərin 

seçimində söz sahibi olmaqla regional inkişaf siyasətinin hazırlanması və 

reallaşdırılması prosesində dolayısı ilə də iştirak edə bilər. 

Belə ki, 1963-cü ildən etibarən Fransada ölkə ərazisi regional hissələrə 

(kəsimlərə) ayrılmış, müxtəlif komitə və komissiyalar vasitəsilə xalqın regional 

inkişafla bağlı qərar qəbulu prosesinə qoşulması təmin edilmişdir. 1982-ci ildə 

Fransa hökuməti tərəfindən regional məclislər formalaşdırılmış və bu məclis 

üzvlərinin region əhalisi tərəfindən seçilməsinə qərar verilmişdir. Beləliklə, 

Fransa hökuməti qəbul etdiyi bu qanunla əhalinin yaşadıqları region ilə 

əlaqədar bütün qəbul olunmuş qərarlarda birbaşa iştirakı təmin edilmişdir. 

Regionda həyata keçiriləcək hər bir layihə üçün regional məclisin təmsilçiləri 

ilə dövlət təmsilçiləri arasında müqavilə imzalanır. Bu müqavilə ilə tərəflər 

üzərlərinə qarşılıqlı olaraq öhdəliklər götürürlər. Bu yolla dövlət regionda 

həyata keçirilən layihələrdə region əhalisinin fəal iştirakını təmin edir və onla-

rın vasitəsi ilə regionda həyata keçirilən layihələrə nəzarət etmiş olur.  

 

Regionlararası sosial-iqtisadi inkiĢaf fərqlərini azaldıcı siyasətin məqsədləri 

Regionlararası sosial-iqtisadi inkişaf fərqlərinin azaldılması 

istiqamətində həyata keçirilən siyasətin məqsədləri mövzusunda müxtəlif 

iqtisadçıların fərqli fikirlərinə rast gəlinir. Jules Milhau 1957-ci ildə Fransa 

İqtisad Şurasına təqdim etdiyi hesabatda regionlararası inkişaf fərqlərini 

azaldıcı siyasətin iki başlıca (əsas) məqsədə xidmət etməsini nəzər diqqətinə 

çatdırmışdır (3). Bu məqsədlər aşağıdakılardır: 

1) əhalinin ölkə üzrə bərabər paylanması;  
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2) geri qalmış regionların sosial-iqtisadi inkişafı. 

Digər tərəfdən bu siyasətin məqsədlərinin nədən ibarət olacağı ilə əlaqədar 

müxtəlif iqtisadçıların dəyişik formalarda ifadə edilmiş və aşağıda qeyd 

olunmuş fikirləri vardır: 

a) regional fərqliliyin azaldılması (2); 

b) regionun dəyərləndirilməsi; 

c) regionun formalaşdırılması; 

d) inkişafın ölkəyə yayılması; 

e) regional inkişaf; 

f) regional iqtisadiyyatların inteqrasiyası; 

g) hər cür resursun, iqtisadi fəaliyyətlərin və əhalinin coğrafi bölgələr arasında 

səmərəli paylanmasının asanlaşdırılması; 

h) regionlarda sağlam həyat tərzinin təşviq edilməsi; 

i) sənaye sahələrinin regionlar arasında səmərəli paylanmasının təmin 

edilməsi; 

j) regional tarazlıq; 

k) milli iqtisadi inkişafdan ədalətli bir payın daha az inkişaf etmiş bölgələrə 

yönəldilməsi və s.  

Regional fərqliliyin ən diqqətə çarpan göstəricisi ölkə əhalisinin başlıca 

iqtisadi fəaliyyətlərinin ölkənin müəyyən bir regionunun payına düşməsidir. 

Qeyd etdiyimiz fakt digər regionların əhali sayının seyrək olması və iqtisadi 

cəhətdən daha az inkişaf etməsinə səbəb olur. Məhz regionlararası inkişaf fərq-

liliklərini azaldıcı siyasətin məqsədləri əhali və iqtisadi fəaliyyətlər baxımından 

sözü gedən uyğunsuzluğun aradan qaldırılmasına xidmət edir. 

Regional fərqliliyin ortaya çıxış səbəbi araşdırıldığında ilk əvvəl inkişaf 

üçün uyğun şərtlərə malik bəzi regionlarda inkişaf qütblərinin sərbəst olaraq 

meydana çıxdığı müşahidə edilir. Bu regionların inkişaf etməsi ilə regional 

fərqlilik meydana çıxır və bu hal iqtisadi inkişafın qaçınılması mümkün 

olmayan şərtidir. İnkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş regionun digər regionlar 

üzərində bir sıra mənfi təsirləri vardır ki, bunun birincisi az inkişaf etmiş 

regionlardan inkişaf etmiş regionlara istiqamətlənən əhali köçüdür. Belə bir 

köçün baş verməsi əhali sıxlığı çox olan regionlarla (inkişaf qütbünün olduğu 

bölgələr) əhali sıxlığı az olan regionlar arasında fərqliliyin diqqətə çarpacaq 

şəkildə ortaya çıxmasına səbəb olur.  

Bir region inkişaf etməyə başlayıb digər regionlardan köç qəbul 

edərkən əhali köçünün baş verdiyi regionlar gənc, potensiallı, elmtutumlu 

əmək resurslarını qoruyub saxlaya bilməyəcəkdir. Əhali köçünün baş verdiyi 

regionda məşğulluq imkanlarının və xidmətlərinin azalması yeni köçə səbəb 

olacaq və müəyyən bir nöqtədən sonra hər köç özü ilə bərabər yeni köçlər 

doğuracaqdır. Məsələn, kiçik bir qəsəbədə iş tapa bilməyən bənnanın və ya 

mühəndisin bu qəsəbədən köçməsi yeni evlərin tikilməməsinə səbəb olmaqla 

yanaşı mövcud evlərin təmirini də çətinləşdirir. Evinin yenidən təmirə ehtiyacı 

olan dərzi şərsit və imkanların daha yaxşı olduğu regionlara köçəcəkdir. İşini 

gördürmək üçün dərzi və bənna tapa bilməyən, az gəlir əldə edən ayaqqabı 

ustası əhalinin çox olduğu regionlara köç edəcəkdir. Nəticədə hər köç yeni bir 
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köçə səbəb olmaqla yanaşı əhali köçünün baş verdiyi regionlar əhali itirərək 

səssizliyə və ətalətə bürünəcəkdir. 

Regional fərqliliyin fayda və çətinliklərini araşdırdığımızda, əhalisi sıx 

olan regionların başlanğıcda müəyyən üstünlüklərə malik olduğunu, region 

əhalisi sayının müəyyən olunmuş həddi aşdıqdan sonra isə bir sıra mənfi 

nəticələrin ortaya çıxdığını gördük. Bir tərəfdən müəyyən regionlarda əhali 

sıxlığının çatışmazlıqları, digər tərəfdən əhali sayı az olan regionların 

qarşılaşdığı problemlər ―əhalinin ölkə üzrə səmərəli paylanması‖ məqsədinin 

həyata keçirilməsini zəruri hala gətirməkdədir. Bu məqsədin reallaşdırılması nə 

ölkə əhalisinin regionlar üzrə bərabər şəkildə paylanması, nə də regionlar 

arasındakı əhali hərəkətliliyinin aradan qaldırılması deməkdir. Burada başlıca 

məqsəd əhalisini davamlı olaraq itirən geri qalmış və gedərək geriləyən 

regionlarda inkişafa əlverişli bəzi mərkəzləri müəyyənləşdirərək investisiya qo-

yuluşlarını bu mərkəzlər üzərində cəmləşdirməklə inkişaf etmiş regionlara 

doğru olan köçü dayandırmaqdır. Bu şəkildə formalaşdırılan ―inkişaf qütblə-

ri‖nə ―tarazlıq metropolisi‖ deyilməkdədir. Bu metropolislər inkişaf etmiş 

regionlara doğru yönlənən köçün qarşısında sədd meydana gətirərək əhalinin 

regionlararasındakı paylanmasını tarazlaşdırır. Bu siyasət əslində iqtisadiyyatın 

daha yaxşı işləməsini təmin edən ―şəhər yaratma‖ siyasətidir.  

Yuxarıda deyilənlərə əsasən belə bir qənaətə gəlmək olar ki, regional 

inkişaf siyasətinin birinci məqsədi olan ―əhalinin ölkə üzrə bərabər 

paylanması‖ siyasəti, hər şeydən əvvəl, az inkişaf etmiş regionlarda ―tarazlıq 

metropolisi‖nin yaradılmasını zəruri edir. 

 ―Geri qalmış regionların sosial-iqtisadi baxımından inkişaf etdirilməsi‖ 

məqsədilə ―əhalinin ölkə üzrə rasional paylanması‖ məqsədi bir medalyonun 

iki üzü kimi bir-birini tamamlayan iki məqsəd görüntüsü verir. Bir ölkənin 

müxtəlif regionları arasındakı demoqrafik uyğunsuzluğun aradan qaldıırılması 

regionlar arasındakı sosial-iqtisadi fərqliliklərin aradan qaldırılmasından başqa 

bir şey deyildir (4).  

Regional fərqliliyi aradan qaldırmaq üçün həyata keçirilməsi zəruri 

olan regional inkişaf siyasətinin ikinci məqsədi geri qalmış regionların iqtisadi 

və sosial baxımdan inkişafının təmin edilməsi olmalıdır. Bu məqsədi həyata 

keçirərkən cavab verilməsi vacib olan ilk sual inkişafına qərar verilən region 

ilə ölkə inkişafı arasındakı əlaqələrdir. Burada belə bir sual ortaya çıxır: 

―inkişaf etdirilməsi düşünülən region bütövlükdə ölkə inkişafından ayrı 

olaraqmı, yoxsa milli inkişaf siyasətinin tərkib hissəsi kimi inkişaf etdiril-

məlidir?‖. Aydındır ki, regional inkişaf siyasəti milli inkişaf siyasətinin 

məqsədlərinə nail olmağı nəzərdə tutmalıdır. Hər bir region milli inkişaf 

siyasətinin məqsədlərini nəzərə almadan müəyyən məqsədlərə çatmağa 

çalışarsa, onda ölkə ilə region arasında bir ayrılıq olacaqdır. Bu isə mövcud 

resursların qeyri-bərabər istifadəsinə səbəb olacaqdır. 

Regional inkişaf siyasətinin məqsədləri milli maraqlara zərər 

verməyəcək bir şəkildə ölkənin tamamının inkişaf etməsinə xidmət etməlidir. 

Yalnız sözü gedən regional inkişaf siyasətinin məqsədi ölkənin inkişaf etmiş 

regionlarındakı mövcud fəaliyyətlərin inkişafdan geri qalmış bölgələrə nəqli 

deyil, az inkişaf etmiş regionların iqtisadi inkişaf səviyyələrinin yük-



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

  

 

 

 

 

88 

səldilməsidir. Dolayısı ilə, həyata keçirilən bu siyasətin nəticəsində yalnız az 

inkişaf etmiş regionlar deyil, bütün iqtisadiyyat fayda əldə edəcəkdir. Məhz bu 

baxımdan deyə bilərik ki, bir ölkənin az inkişaf etmiş regionlarının inkişaf 

etdirilməsi bütövlükdə ölkənin inkişaf səviyyəsini yüksəltmək üçün zəruridir. 

Normal səviyyədə həyata keçirilən regional inkişaf siyasəti nisbətən az inkişaf 

etmiş olan regionları ölkə iqtisadiyyatına qazandırmış, inkişaf etmiş 

regionlarda istehsal edilən məhsullar üçün daha geniş bazar imkanları yaratmış 

olur. 

Bir ölkə daxilindəki müxtəlif regionlar arasında mövcud olan fərqliliyi 

azaldacaq vasitələri seçərkən cavab verilməsi zəruri olan ikinci sual – hansı 

fərqliliyin əsas olaraq nəzərə alınmasıdır. Mütləq fərqlilik, yoxsa nisbi 

fərqlilik? Fikrimizcə, regionlar arasında mövcud olan sosial-iqtisadi inkişaf  sə-

viyyələrindəki fərqin azaldılmasına istiqamətlənmiş bir siyasəti həyata 

keçirmək daha məqsədəuyğundur. Çünki bəzən regionlar arasındakı mütləq 

inkişaf fərqi o qədər böyük olur ki, qısa zaman ərzində bu fərqi aradan qal-

dırmağa istiqamətlənmiş səylər iqtisadi artım sürətinin azalması problemini 

meydana gətirir. Dolayısı ilə iqtisadi inkişaf sürətinə mane törətmədən 

regionlararası iqtisadi və sosial fərqliliyi azaltmağa çalışmaq lazımdır.  

Geri qalmış regionların sosial-iqtisadi inkişafını təhlil edərkən qarşıya 

çıxan maneələrə nəzər yetirmək lazımdır. Az inkişaf etmiş regionların 

strukturu araşdırıldığında bu regionların coğrafi faktorlarının, məsələn coğrafi 

mövqeyinin zəif inkişaf etmənin birinci səbəb ola biləcəyi görülməkdədir. 

Bəzən coğrafi şərtlərdən daha çox regionlarda uzun tarixi proses nəticəsində 

meydana gələn ictimai quruluş regionların geri qalmasının ən əhəmiyyətli 

səbəbi olmuşdur. İqtisadi cəhətdən ölkənin, regionun inkişafının başlıca 

səbəbini bir az da ölkə və ya region insanlarında və onların fəaliyyətində 

axtarmaq lazımdır. Belə ki, olduqca əlverişsiz coğrafi şəraitə sahib olmalarına 

baxmayaraq, nail olduqları yüksək həyat səviyyəsi ilə dünyanın inkişaf etmiş 

ölkələri arasına girən bir çox dövlət (İsrail, Danimarka, Hollandiya, İsveçrə və 

s.) saymaq olar. Bu ölkələrin sosial-iqtisadi inkişaflarının başlıca mənbəyi 

orada yaşayan insanların bilik və texnik bacarıqlarında (ən əsası tətbiq etdikləri 

texnika və texnologiyalarda) axtarılmalıdır. 

Geri qalmış regionlardan inkişaf etmiş regionlara doğru əhali 

hərəkətliliyi nəticəsində inkişaf etmiş regionlarda əhalinin orta yaş həddi artır. 

Az inkişaf etmiş regionlardakı məhsuldar işçilərin köçünün geri qalmış 

regionun inkişafına mane olmasını aradan qaldırmaq üçün gənclərə 

istiqamətlənmiş texniki potensial çatışmazlığı ilə, fiziki və mənəvi düşkünlüyü 

ilə mübarizə etmək lazımdır. Xüsusilə gənclərə yüksək təhsil imkanlarının 

yaradılması və onların bilik səviyyələrinin yüksəldilməsi yolu ilə az inkişaf et-

miş bir regionu durğunluqdan qurtarmaq və hətta regionun sosial potensialını 

artırmaq mümkündür.  

Peşə təhsili və mənzil imkanlarının inkişaf etdirilməsi, yeni iş 

imkanlarının yaradılması, regionda hərəkətli həyat tərzinin formalaşdırılması 

köçün vərdiş halına gəlmiş olduğu regionda öz müsbət effektini verəcəkdir.  

Geri qalmış regionda iqtisadi inkişafa əlverişli şərait yaratmaq, başqa 

sözlə desək, iqtisadi inkişafı məhdudlaşdıran maneələri aradan qaldırmaq üçün 
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dövlət regionun köhnəlmiş infrastrukturunu müasir tələblərə uyğun qurmalıdır. 

Qeyd edək ki, mövcud imkanların bərpa edilməsi olduqca əhəmiyyətlidir, am-

ma kifayyət deyildir. Məhz bu baxımdan eyni zamanda yenilikləri region 

iqtisadiyyatına tətbiq etmək, yeni fəaliyyətlərin regionda təşəkkül tapmasına 

şərait yaratmaq lazımdır. Bu yeni fəaliyyət növlərindən biri günəş və külək 

enerjisindən istifadədir. Geri qalmış regionların sosial-iqtisadi inkişafı 

haqqında bütün bu söylədiklərimizlə yanaşı, regional inkişaf siyasətinin milli 

inkişaf siyasəti ilə əlaqəli şəkildə və ya bir-birini tamamlayan formada həyata 

keçirilməsi faktını yaddan çıxartmaq olmaz. 

 

Regionlararası inkiĢaf fərqlərini azaldıcı siyasətin vasitələri 

Regionlararasındakı inkişaf fərqlərini azaldıcı siyasətin vasitələri  

inkişaf etmiş və az inkişaf etmiş ölkələrdə fərqlidir. İnkişaf etmiş ölkələrdə 

həddindən artıq əhali sıxlığı müşahidə olunan regionlardakı problemlər ilə 

inkişaf etməkdə olan ölkələrdəki eyni problem fərqli olduğu kimi, geri qalmış 

regionların problemləri hər iki qrup ölkədə fərqlilik göstərə bilər. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə problemli regionlar dedikdə, sənaye 

fəaliyyətlərinin həyata keçirilmədiyi, iqtisadiyyatı kənd təsərrüfatına dayanan 

regionlar və ya sənaye istehsalının geriləməsi səbəbi ilə iqtisadi canlılığını 

itirməyə başlayan regionlar nəzərdə tutulur. Halbuki, inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə problem regionlar infrastrukturu zəif, kənd təsərrüfatı yönümlü və 

gizli işsizlik səbəbi ilə əhali itirən regionlardır. Bu fərqlilikləri nəzərə alaraq re-

gionları və regionların formalaşdırdığı ölkələri kateqoriyalara ayıraraq bütün 

bölgələr üçün ümumi olan vasitələrin istifadəsindən danışacağıq.  

Regionlararasındakı inkişaf fərqliliklərini azaltmanın birinci şərti geri 

qalmış regionların inkişaf etmiş regionlardan daha sürətli bir şəkildə inkişaf 

etdirilməsidir. Bu şərt reallaşdığı zaman bir tərəfdən regionlar arasındakı 

inkişaf fərqləri azalacaq, digər tərəfdən inkişaf etmiş regionlara olan, başda iş 

qüvvəsi olmaq üzrə hər cür köçün sürəti azalacağından həddindən artıq əhali 

sıxlığının müşahidə olunduğu regionlarda sıxlığın qarşısı alınmış olacaqdır. Bu 

səbəblə ilk əvvəl geri qalmış regionların inkişaf etdirilməsinə istiqamətlənmiş 

iqtisadi vasitələrdən istifadə edilməlidir.  

Regionlararası inkişaf fərqlərini azaltmaq üçün 4 vasitədən istifadə 

edilə bilər (5). Aşağıda qeyd olunan vasitələrdən ilk üçü geri qalmış regionların 

inkişaf etdirilməsinə, dördüncü vasitə isə həddindən artıq əhali sıxlığının 

müşahidə olunduğu regionların inkişafının məhdudlaşdırılmasına xidmət edir: 

1) müxtəlif təşviq tədbirləri (maliyyə və vergi güzəştlərindən) vasitəsilə 

iqtisadi fəaliyyətlərin müəyyən regionlara yönəldilməsini təmin etmək; 

2) regional inkişaf üçün gərəkli dövlət sərmayələrinin qoyulması; 

3) idarəetmə strukturlarının regional inkişaf problemlərinə adaptasiyasının 

təmin edilməsi; 

4) metropoliten bölgələrin inkişafının məhdudlaşdırılması. 

Son olaraq qeyd edək ki, dövlət müdaxiləsi olmadan heç bir regional 

inkişaf siyasətinin təsirli olmayacağı bir həqiqətdir. Nəzərə alınması digər 

mühüm bir məsələ regionlararası inkişaf fərqlərini azaldıcı siyasətin təsirinin 

artırılması üçün regional planlaşdırmadan istifadə zəruridir. 
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РЕЗЮМЕ 

                                                                                ДЖЕЙХУН МАХМУДОВ 

ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА СНИЖЕНИЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ: ЦЕЛИ И СРЕДСТВА 

В статье определено принципы и цели политики снижения 

межрегиональных различий в социально-экономическом развитии, 

исследованы средства, которые могут быть применены в целях 

сокращения социально-экономических различий. 

Ключевые слова: регион, региональные различия, социальная 

польза, политика регионального развития, полюс развития. 

 

SUMMARY 

JEYHUN MAHMUDOV 

THE POLICY, AIMED AT REDUCING INTERREGIONAL 

DIFFERENCES IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT: GOALS 

AND MEANS 

The policy aimed at reducing interregional socio-economic disparities: 

goals  and means. 

Principle and goals of the policy that aimed at reducing interregional socio-

economic disparities are defined and means which can be apply for reducing 

the disparities are explored in this article. 

Key words: region, regional disparity, social benefit, regional 

development policy, growth pole. 

 

 

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dossent. D.Qasımov  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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REGĠONLARIN SOSĠAL-ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFI: NAXÇIVAN MUXTAR 

RESPUBLĠKASINDA AQRAR SEKTORUN ĠNKĠġAFI DÖVLƏT 

PROQRAMININ ƏSAS  ĠSTĠQAMƏTLƏRĠNDƏN  BĠRĠ KĠMĠ 

   

        Məqalədə aqrar sektorun inkiĢafı və əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi  Azərbaycanda  regionların 2004-cü ildən baĢlanılmıĢ məqsədyönlü  

iqtisadi siyasətin icrasının  davamı olaraq, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı”nın əsas 

istiqamətlərdən biri kimi araĢdırılmıĢdır.  

        Açar sözlər: Region, aqrar sahə, Dövlət Proqramı,sosial-iqtisadi inkiĢaf, 

ərzaq təhlükəsizliyi 

        

1991-ci ildə Sovetlər İttifaqının dağılmasından və Azərbaycanın 

müstəqillik əldə etməsindən sonra qarşıda duran həlli vacib problem yeni 

iqtisadi  siyasətinin həyata keçirilməsi və xüsusən də ilk olaraq Azərbaycan 

kəndlisinin ümdə arzusu olan torpaq islahatlarının aparılması idi. Sovetlər 

İttifaqında mövcud olan asılı iqtisadiyyat sisteminin dağılması digər 

respublikalar kimi Azərbaycanı da ağır iqtisadi  böhrana salmış, Respublikanı 

bu böhrandan çıxarmasının yeganə və düzgün yolu ölkə iqtisadiyyatını qısa bir  

müddətə yeni iqtisadi əsaslarla bərpa etmək idi.  Ümummilli Lider Heydər 

Əliyev  tərəfindən uzun illərdən bəri Azərbaycan əkinçisinin torpaq 

mülkiyyətçisi olması arzusu nəhayət reallaşdırıldı, o cümlədən torpağa 

münasibətdə tarixi ədalət bərpa edildi, torpaqlar pulsuz olaraq kəndliyə verildi 

və yeni torpaq əkinçi münasibətlərinin formalaşması üçün real şərait yaradıldı. 

Muxtar Respublikada ilk dəfə olaraq iqtisadi islahatlar aparıldı, keçmiş planlı 

təsərrüfat sisteminin yerində bazar iqtisadiyyatına əsaslanan özəl  sektorun 

yaradılması ilə yeni həyata başlanıldı.(3) 

Müasir Azərbaycanın qurucusu, inkişafın Azərbaycan modelinin 

müəllifi Ümummilli lider Heydər Əliyev strategiyasının həyata keçirilməsi 

nəticəsində ölkədə siyasi və makroiqtisadi sabitliyə nail olunmuş, 

iqtisadiyyatın bütün sahələrində köklü islahatlar aparılmış, dinamik sosial-

iqtisadi inkişafın möhkəm təməli yaradılmışdır. 

    "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı (2004-2008-ci illər)"nın uğurlu icrası bütün regionların inkişafında 

yeni bir mərhələnin yaranmasına səbəb olmuş, formalaşmış əlverişli iqtisadi 

mühit ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində başlanmış tədbirlərin davam 

etdirilməsi zərurətini yaratmışdır. Ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafının 

sürətləndirilməsinə, iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, tarazlı regional və 

davamlı sosial-iqtisadi inkişafa, əhalinin həyat səviyyəsinin daha da 
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yaxşılaşdırılmasına nail olunması məqsədilə 2004-cü ildən başlanmış 

tədbirlərin davam etdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 

2009-cu il 14 aprel tarixli 80 nömrəli Fərmanı ilə "Azərbaycan Respublikası 

regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" 

təsdiq edilmişdir. "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü 

illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nın uğurlu icrası nəticəsində 

ölkədə makroiqtisadi göstəricilərin səviyyəsində yüksək artım əldə edilmiş, 

sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi 

əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəlməsində mühüm rol oynamışdır. 

              Ümumilikdə, ötən dövr ərzində regionların sosial-iqtisadi inkişafı 

sahəsində həyata keçirilən siyasət ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin sürətlə 

yaxşılaşmasına səbəb olmuş, Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) 3,2 dəfə, 

adambaşına ÜDM-in həcmi 2,8 dəfə, qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə artmış və 

ölkəmizdə orta illik iqtisadi artım 12,9 % təşkil etmişdir. Son 10 ildə strateji 

valyuta ehtiyatları 31 dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 6,6 dəfə, ixrac 9,3 dəfə, 

idxal 4,1 dəfə, qeyri-neft ixracı 4,7 dəfə artmışdır.(1) 

              Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 1,2 

milyondan çox yeni, o cümlədən 900 min daimi iş yeri açılmış, 55,6 min yeni 

müəssisə yaradılmışdır. Yeni açılmış iş yerlərinin 80 faizə yaxını regionların 

payına düşmüşdür. Kənd təsərrüfatı sahəsində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

olunması üçün bitkiçilik və heyvandarlıq sahələri inkişaf etdirilmiş, ərzaq 

məhsulları ilə özünü təminetmə səviyyəsi daha da yaxşılaşdırılmışdır. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarında nəzərdə 

tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarının istifadə etdikləri yanacağın, motor yağlarının və mineral 

gübrələrin dəyərinin orta hesabla 50 faizinin dövlət tərəfindən ödənilməsi, 

eləcə də dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına buğda istehsalının 

stimullaşdırılması məqsədilə yardım verilməsi, toxumçuluq və damazlıq işləri 

üzrə müəyyən işlərin görülməsi, aqroservis xidmətlərindən güzəştli qiymətlərlə 

istifadə, Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu və 

Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçılarına verilmiş güzəştli kreditlər kənd təsərrüfatı istehsalı 

sahəsində ilbəil dinamik inkişafın əldə edilməsini təmin edən amillərdən 

olmuşdur (3). 

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu son 10 ildə 1,5 dəfə, taxıl istehsalı 

43,9 faiz, kartof istehsalı 29,1 faiz, tərəvəz 17,8 faiz, bostan məhsulları 20,5 

faiz, meyvə və giləmeyvə 49,1 faiz, üzüm istehsalı isə 2,4 dəfə artmışdır (1). 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafın yeni keyfiyyət mərhələsinə 

yüksəlməsində son on ildə regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul 

edilmiş dövlət proqramlarının uğurlu icrası böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Regionların hərtərəfli tərəqqisi sahəsində 2004-cü ildən başlanmış 

məqsədyönlü siyasətə uyğun olaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi Sədrinin 2005-ci il 9 iyun tarixli Sərəncamı ilə ―Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Regional İnkişaf Proqramı (2005-2008-ci illər)‖ və 2009-cu il 

28 may tarixli Fərmanı ilə ―Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2009-2013-cü 

illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı‖ təsdiq edilmişdir. Hər iki 
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dövlət proqramının uğurlu icrası nəticəsində muxtar respublikada real sektorun 

inkişafının sürətləndirilməsinə, iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, tarazlı və 

davamlı inkişafa, kommunal xidmət və sosial infrastruktur təminatının 

yaxşılaşdırılmasına, məşğulluğun artırılmasına və həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə nail olunmuşdur. 

        Ötən 10 il ərzində sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində həyata keçirilən 

tədbirlər muxtar respublikanın makroiqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşmasına 

səbəb olmuş, Ümumi Daxili Məhsulun həcmi 13,9 dəfə, hər bir nəfərə düşən 

Ümumi Daxili Məhsul 12 dəfə, o, cümlədən kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalı 4,7 dəfə artmışdır. Muxtar respublikanın hərtərəfli inkişafı 

istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq, ―Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı‖ 

nın icrası muxtar respublika iqtisadiyyatının inkişafında mühüm əhəmiyyət 

kəsb etməklə, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsində, yeni müəssisələrin və 

iş yerlərinin yaradılmasında, irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin həyata 

keçirilməsində, kommunal-məişət  xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsində, 

nəticədə, əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasında müstəsna rol 

oynayacaqdır. 

İqtisadi təhlil  göstərir ki, ―Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2009-

2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı‖nın əhatə etdiyi ötən 

beş ildə Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) real həcmi 2,9 dəfə artaraq 2 milyard 

338 milyon 928 min manata çatmış, hər bir nəfərə düşən nominal həcmi 2,7 

dəfə artaraq 5 min 423 manat təşkil etmişdir. Muxtar respublikanın kənd 

təsərrüfatında  2,2 dəfə artıma nail olunmuşdur (1). 

İqtisadi və sosial sahələrdə əldə olunan nailiyyətlər əhalinin rifah 

səviyyəsinin davamlı yüksəlişinə, məşğulluq imkanlarının genişlənməsinə, 

habelə bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqının 1,6 dəfə artaraq 376,6 

manata çatması əhalinin gəlirlərinin yüksəlməsi ilə nəticələnmiş və 2013-cü 

ildə 1 milyard 737 milyon manatdan çox olmuşdur. Muxtar respublika 

iqtisadiyyatının inkişafına bütün maliyyə mənbələri hesabına qoyulmuş 

investisiyanın illik həcmi son beş ildə 3,4 dəfə artaraq 1 milyard 37 milyon 748 

min 400 manat təşkil etmişdir. Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər 

nəticəsində həmin müddətdə muxtar respublikada 22.296 yeni, o cümlədən 

19.215 daimi iş yeri açılmışdır. İqtisadiyyatın dinamik inkişafının nəticəsi 

olaraq, 2013-cü ildə muxtar respublikada 346 növ, 988 çeşiddə məhsul istehsal 

edilmişdir ki, bunun 115 növ, 459 çeşidi ərzaq  məhsullarının payına düşür. 

Özəl sektorun inkişaf göstəricilərinin  dinamikası göstərir ki, da həyata 

keçirilən iqtisadi islahatların uğurlu nəticəsində son illər ərzində muxtar 

respublikanın Ümumi Daxili Məhsulunda özəl bölmənin xüsusi çəkisi artmış 

və 87 faiz təşkil etmişdir (2). 

Kənd təsərrüfatı sahəsində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün 

bitkiçilik və heyvandarlıq sahələri inkişaf etdirilmiş, ərzaq məhsulları ilə özünü 

təminetmə səviyyəsi daha da yaxşılaşdırılmışdır. Belə ki,  kənd təsərrüfatının 

ümumi məhsulu son beş ildə 2,2 dəfə, kartof istehsalı 1,2 dəfə, tərəvəz istehsalı 

1,1 dəfə, meyvə istehsalı 1,2 dəfə, üzüm istehsalı 1,1 dəfə artmışdır. Bu 

müddət ərzində diri çəkidə ət istehsalı 17,2 faiz, süd istehsalı 9,1 faiz, yumurta 
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istehsalı 30,4 faiz, yun istehsalı 9,8 faiz artmış, ərzaq məhsulları ilə özünü 

təminetmə səviyyəsi daha da yaxşılaşdırılmışdır. Bütün bunlar növbəti illərdə 

də muxtar respublika iqtisadiyyatının davamlı inkişafının təmin edilməsi üçün 

möhkəm baza yaratmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 1 

sentyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş  ―Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı‖nın əsas məqsədi 

real sektorun inkişafı, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, sürətli inkişaf 

istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi, xüsusilə kəndlərin inkişafı ilə bağlı 

infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. 

Dövlət Proqramında Muxtar respublika iqtisadiyyatının vacib sahəsi 

olan kənd təsərrüfatında ardıcıl islahatların və yeni texnologiyaların tətbiqi 

davam etdirilməklə aqrar bölmənin inkişafı istiqamətində aşağıdakı tədbirlərin 

həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur: (2) 

- daxili bazarın tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi səviyyəsini 

yüksəltmək üçün ərzaq məhsulları istehsalı həcminin artırılması, tələbatdan 

artıq istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının stimullaşdırılması;  

- ərzaq və digər kənd təsərrüfatı malları bazarlarının qorunması, yerli istehsal 

və idxal olunan ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə ciddi nəzarətin davam 

etdirilməsi;  

- aqrar sənaye sektoruna yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi;  

- suvarma sistemlərinin yenidən qurulması və torpaqların meliorativ vəziy-

yətinin sağlamlaşdırılması, mövcud su resurslarından istifadə imkanlarının 

genişləndirilməsi və suvarma-drenaj şəbəkələrinin inkişaf etdirilməsi;  

- baytarlıq, texniki nəzarət, sanitar və fitosanitar tədbirlərin gücləndirilməsi;  

- fermer təsərrüfatlarına dövlətin maliyyə dəstəyinin gücləndirilməsi, 

mikrokredit təşkilatları və kredit ittifaqlarının fəaliyyətinin stimullaşdırılması;  

- kənd təsərrüfatı sahəsində sığorta sisteminin inkişaf etdirilməsi;  

- aqrar sektora xidmət edəcək birjaların, topdansatış bazarların, auksionların 

təşkilinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi; 

- fövqəladə hallar şəraitində əhalinin ərzaq məhsulları ilə normal təminatı 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi; 

- üzümçülüyün bərpası üçün mövcud üzüm bağlarında aqrotexniki tədbirlərin 

həyata keçirilməsi və yeni üzümlüklərin salınmasının davam etdirilməsi; 

- qiymətli balıq növlərinin istehsalına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi, onla-

rın artırılması və istifadəsi ilə bağlı layihə və tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

- daha uzunmüddətli və daha çox meyvə-tərəvəz çeşidinin saxlanmasına imkan 

verən soyuducu anbarların yaradılması; 

- aqrar sahədə ixtisaslı kadr potensialının gücləndirilməsi; 

- gübrə istehsalı, zərərvericilərə qarşı dərmanlar və kənd təsərrüfatının 

inkişafına müsbət təsir edən məhsulların istehsalının dəstəklənməsi; 

- müasir texnika və texnologiyanın kənd təsərrüfatında tətbiqinə nail 

olunmasının dəstəklənməsi. 

Dövlət  Proqramında müəyyən edilmiş məqsədə nail olmaq üçün 

muxtar respublikada ixracyönümlü və rəqabətədavamlı məhsul istehsalı 

istiqamətində sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, əhalinin, xüsusilə 
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kənd əhalisinin məşğulluq səviyyəsinin və gəlirlərinin artırılması, infrastruktur 

təminatının, o cümlədən kommunal xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılması 

istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi kimi mühüm vəzifələrin yerinə 

yetirilməsi nəzərdə tutulur. 
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                                                           РЕЗЮМЕ 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕРЕГИОНОВ: 

РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК ОСНОВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

В статье развитие аграрного сектора и обеспечение 

продовольственной безопасности населения, являясь продолжением 

целенаправленной экономической политики начатой  с 2004-го года в 

Азербайджане,  исследовано как одно из основных направлений 

«Государственной Программы социально-экономического развития 

Нахчыванской Автономной Республики на 2014-2018-го годы». 

           Ключевые слова: Регион, аграрная отрасль, Государственная 

Программа, социально-экономическое развитие, продовольственная 

безопасность. 
 

SUMMARY 

DILSUZ KASSUMOV 

THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS: THE 

PROMOTION OF AGRARIAN SECTOR IN NAKHCHIVAN 

AUTONOMOUS REPUBLIC AS A MAIN PRIORITIES OF STATE 

PROGRAM 

In this paper was researched the development of agrarian sector and 

providing food supply security as a main priorities of ―State program of 

socioeconomic development of Nakhchivan Autonomous Republic in 2014-

2018 years‖ by the precise economic policy in the Republic of Azerbaijan 

started after 2014 year.  

Key words:  region; agrarian sector; State Program; socioeconomic 

development; food supply security 
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                  “ĠġIQ”  QƏZETĠNĠN  UNUDULMUġ  YAZARI 

"ĠĢıq" qəzeti Azərbaycan mətbuatı tarixində  mühüm yer tutur. Qəzet 

1911/1912-ci illərdə  Bakıda nəĢr olunurdu. "ĠĢıq" qadınlar üçün ilk Azər-

baycan qəzeti idi. Məqalə unudulmuĢ yazıçı Ələkbər Qərib Naxçıvanlının ya-

radıcılığına  həsr olunub. Məqalədə ədəbiyyatĢünaslıqda ilk dəfə olaraq Ələk-

bər Qərib Naxçıvanlının bu qəzetdə dərc olunmuĢ  tipik bədii və publisistik 

əsərləri incələnir, onların ideoloji və bədii xüsusiyyətləri üzə çıxarılır.  

Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı,“ĠĢıq”qəzeti,  Ələkbər Qərib Nax-

çıvanlı,  nəsr,  publisistika                           

   

Ədəbiyyat və mətbuat tariximizin unudulmuş simalarından olan 

Ələkbər Qərib Naxçıvanlı (Abbasov Ələkbər Tağı oğlu) 1910-30-cu illərdə 

ədəbi prosesdə yaxından iştirak etmiş, nəsr, publisistika, ədəbi tənqid və bədii 

tərcümə sahəsindəki səmərəli, məhsuldar fəaliyyəti ilə tanınmış istedadlı sənət-

karlarımızdan biridir. Onun ―Ələkbər Qərib‖, ―Əliəkbər Naxçıvanlı‖ , ―Ələkbər 

Abbasov‖, ―Ə. Qərib‖ və digər imzalarla çap etdirdiyi roman, povest və 

hekayələr, publisistik və ədəbi-tənqidi məqalələr, müxtəlif xalqların 

ədəbiyyatından etdiyi tərcümələr istedad və zəhmətin, ciddi yaradıcılıq axtarış-

larının məhsuludur.Lakin bu görkəmli ədibin çoxşaxəli yaradıcılıq fəaliyyəti 

diqqətdən kənarda qalmışdır. Uzun müddətdir ki, onun ədəbi irsinin 

toplanılması və tədqiqi ilə məşğuluq. Axtarışların nəticəsi olaraq bir çox 

məqalələr dərc etdirmişik. Bu məqalədə isə ədəbiyyatşünaslığımızda ilk dəfə 

olaraq Ə.Q.Naxçıvanlının ―İşıq‖ qəzetində dərc olunmuş əsərlərindən söz 

açacağıq. 

Azərbaycanda qadınlar üçün ilk mətbuat orqanı olan ―İşıq‖ Bakıda 1911-

ci ilin 22 yanvarında nəşrə başlamış, 1912-ci ilin sonlarınadək nəşr olunmuş-

dur. Mətbuat tariximizdən bəhs edən tədqiqatçılar ―İşıq‖ı gah jurnal (məcmuə), 

gah da qəzet kimi yada salmışlar  (bax: 1, s. 47;  2, s. 173-174; 6, s. 61-62). 

Hətta eyni kitabda belə ikili varianta rast gəlirik. Buna səbəb odur ki, ―İşıq‖ 

həcminə və formatına görə qəzetdən bir qədər fərqli idi. Həftəlik nəşr edilən bu 

mətbuat orqanı səkkiz səhifədən az olmurdu. ―İşıq‖ın elə ilk sayında onun 

―tərbiyeyi-ətfala (uşaqların tərbiyəsinə-H.H.), ədəbiyyata, təbabətə və evda-

rlığa dair xanımlar qəzetəsi‖ olduğu konkret şəkildə vurğulanmışdı (4). Bu mə-

nada tədqiqatçı A.Qasımovanın ―İşıq‖ı qəzet sayması təsadüfi deyil (5, s. 6-7). 

 ―İşıq‖ın redaktoru dövrün ziyalı qadınlarından olan Xədicə xanım 

Əlibəyova  (1884-1961), naşiri isə onun həyat yoldaş, hüquqşünas və publisist 

Mustafa bəy Əlibəyov idi. Məhəmməd Hadi, Yusif Vəzir Çəmənzəminli kimi 

ədiblər, tanınmış müəllimlərdən Məmməd Qarayev ―İşıq‖ın nəşrə başlamasını 
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təbrik etmişdilər.Bu mətbuat orqanında qadın təhsili, övlad tərbiyəsi, qadın və 

cəmiyyət, uşaqların fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam ruhda  böyüməsi, elm, 

mədəniyyət məsələləri geniş yer tuturdu. İctimai-siyasi mövzulara da diqqət 

yetirilirdi. Qəzetdə Rəşid bəy Əfəndiyev, Ağababa Yusifzadə və digərlərinin 

maraqlı yazıları verilmişdi.Xədicə xanımla yanaşı, digər qadın yazarların 

məqalələri və bədii əsərləri də həmin qəzetin səhifələrində  dərc olunmuşdur: 

Sona xanım Axundova, Şəhrəbanu xanım Şabanzadə, Gövhər Şövqiyyə, Həyat  

xanım Çayqıraqlı və s.  

―İşıq‖da Naxçıvandan olan müəlliflərin də imzalarına rast gəlirik.  

Romantik ədib Hüseyn Cavidin ―Qadın‖ şeirinin qəzetin 24 mart 1912-ci il 

tarixli sayında  dərci xatırladıla bilər. Əziz Şərifin isə rus ədəbiyyatından bəzi 

tərcümələri ―İşıq‖ qəzetində oxuculara çatdırılmışdır. Qəzetdə yaxından çıxış 

edən müəlliflərdən biri də o zaman Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil 

alan Ələkbər Qərib Naxçıvanlı idi.  

 Ümumiyyətlə, Ələkbər Qərib Naxçıvanlı hələ Qori Müəllimlər 

Seminariyasında 1909/1913-cü illərdə təhsil alarkən bədii və publisistik əsərlər 

yazmışdır. Onun həmyerlisi və və tələbə yoldaşı Xəlil ağa Hacılarov Qori 

seminariyasındakı müəllimləri Firidun bəy Köçərli haqqında 1957-ci ildə 

Tbilisidə  yazdığı xatirədə digər məsələlərlə yanaşı, Ələkbər Qəribi də yada 

salmış, onun da ədəbiyyata, mətbuata gəlişində ustad pedaqoqun təsirini və 

köməyini nəzərə çatdırmışdır: ―Tələbələrimizdən Ələkbər Abbasov öz 

yazdıqları məqalələri Bakı qəzetlərində çap edilmiş görərdi... Tələbələrin bu 

sahədəki fəaliyyətlərinə istiqamət yaradan Firidun bəy Köçərli idi‖ (3, s. 277-

278). 

 Bu baxımdan Ə. Naxçıvanlının ―İşıq‖  qəzeti ilə əlaqələri maraq 

doğurur.  

Ə.Q. Naxçıvanlının ―İşıq‖ qəzetində dərc olunmuş bədii və publisistik 

əsərlərindən heç bir tədqiqatçı söz açmamışdır.Hətta həmin qəzet haqqında ki-

tabça çap etdirmiş Amaliya Qasımovanın əsərində də bu barədə heç bir qeyd 

yoxdur. Tədqiqat zamanı Ə.Naxçıvanlının ―İşıq‖da verilmiş bir neçə əsərini 

aşkara çıxardıq. 

Qəzetin 1911-ci ildəki 31-ci, 32-ci, 33-cü və 34-cü, 1912-ci ildəki 2-ci 

sayında, yəni 5 sayda  Ə.Naxçıvanlının ―Zavallı Leyla xala‖ hekayəsi 

oxuculara  çatdırılmışdır (7). Hekayənin adından sonra ―L.İ.-yə töhfə‖ qeydi 

var. Hekayə Daşlıbulaq kəndinin sakinlərinin qışdakı acınacaqlı durumunun 

təsviri ilə başlayır. Gənc müəllif kəndlilərin ağır güzəranını, maddi 

sıxıntılarını, çarəsiz halını həssaslıqla və ürək yanğısı ilə təsvir etmişdir. 

Yeməyə çörək, geyməyə paltar, daxmalarını isitməyə yanacaq  tapa bilməyən 

kəndlilər hər gün aclıqdan və şaxtadan ölmək təhlükəsi ilə üz-üzədirlər. Onlar 

məcbur qalıb əkin-biçin üçün zəruri olan at və öküzlərini dəyər-dəyməzinə sa-

tırlar, təki bu ağır durumdan yaxa  qurtara bilsinlər. Yazıçının təsvirlərini 

həyəcansız oxumaq olmur: ―Qəzadan bu il qışın əvvəlki iki ayları şiddətlə 

keçdi... Bütün əlacları kəsildikdə yazıq kəndçilər öz külfətlərini, körpə 

balalarını və kəndilərini bu sayaq dəhşətli fəlakətdən amanda saxlamaq üçün 

öz ev heyvanlarını; atlarını, öküzlərini, camış-inəklərini və sair kəndçi 

məişətində ən zəruri və lazımlı olan heyvanlarını bazarda əskik qiymətə satıb 
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vüsul olmuş pulları ilə külfətlərinin ən mühüm mayehtaclarını mühəyya 

qılmağa məcbur olurdular. Bu növ əziyyət və əzabdan əlavə, soyuğun 

şiddətindən köy-kənd əhlinin gündən-günə xəstələri artırdı.Məsum cocuqlar bir 

növ qərib mərəzə düçar olub, həlak olurdular‖.  

Müəllif  yazır ki, qışın sonu yaxınlaşdıqca kəndlilərin qəlbində ümid 

işartıları baş qaldırır, onlar qarşıdan gələn baharda əzab və fəlakətlərdən xilas 

ola biləcəklərinə ümid bəsləyirlər. Havalar isindikcə sanki onların qəlbləri də 

hərarətlə dolur.  

Baharın gəlməsini uşaqlar və yeniyetmələr daha böyük sevinc hissi ilə 

qarşılayırlar. Sonrakı təsvirlərdən öyrənirik ki, onlar qaval, qarmon, mizqan 

çalır, oxuyub oynayır, ətrafdakıları da şənləndirirlər. Bu kimi nikbin təsvirlərin 

ardınca ürəkparçalayan mənzərə ədəbi müstəviyə gətirilir. Yazıçı kəndin 

kənarındakı bir daxmada yaşayan ana ilə xəstə oğulun köməksiz, çarəsiz halına 

diqqət yönəldir: ―Lakin həmin bu vaxtda köyün kənarında xarabaya bənzər bir 

daxmada bir dul arvad pəncərənin qabağından yerdə dizlərini qucaqlayıb, 

məyus və məhzun ahı ah üstündən çəkərək xamuşanə gözlərinin yaşını 

ruxsarına cari qılırdı...Bu övrətin sağ tərəfində divarın dibindən on yaşında, 

xəstəlikdən zəif bir səbi yatacağına uzanmışdı‖.  

Kənd uşaqlarının çalıb-oxumaq səsi getdikcə daha da yaxınlaşır, xəstə 

cocuq isə ac-yalavac vəziyyətdə öz dərdləri ilə baş-başadır. Onun anası Leyla 

xala neçə günlər ərzində çəkdiyi əzab-əziyyətdən sonra daha da zəifləmiş, 

halsız qalmışdır. Biuçarə qadın Tanrıya üz tutaraq ömür kitabını vərəqləyir, 

keçənləri yada salır,böyük Yaradandan imdad diləyir. Yazıçı bu vasitə ilə 

zavallı Leyla xalanın acı taleyini oxucular çatdırır. Bu daxili monolq özünün 

sentimental qayəsi, yanıqlı mündəricəsi ilə səciyyələnir: ―Pərvərdigara, məni 

nə bədbəxt, nə xar-zəlil bir şəxs yaratdın! Ah, mənim nəhs taleyim!.. İki aylıq 

səbi olduğum halda anam vəfat etmiş... Gah o qonşunun, gah bu qonşunun 

qucağında dirilik edib, iki yaşınadək bir gün ac, digər gün tox zavallı ömrümü 

keçirdim...Madərimin vəfatından sonra çox keçmədi ki, atam gedib bir özgə 

arvad təzvic etdi...Bu sitəmkar analığımın əlinin altında mən böyüyüb on iki 

sinnimə yetişdim‖. Məlum olur ki, analığının təkidi ilə Leyla on dörd 

yaşındaykən zorla qonşu kənddəki otuz yaşlı birisinə ərə verilmiş, lakin orada 

da xoş gün görməmişdir: ‖Səkkiz ilin müddətində həmin bu ərim ilə bərabər 

çöllərdə, zəmilərdə, isti günlərin qabağında satılma qul kimi işləməkdən belim 

bükülüb, əllərim qabar oldu. Fəqət heç bir qədr və qiymətim 

bilinmədi.Tündməcaz, bədxasiyyət kişinin əlində əsir olub, düşnam və murdar 

föhşlərini qəbul etdim. Dəhşətli kötəklərinə uzunqulaq kimi dözdüm. Lakin 

övlad anası olduqdan sonra ərim qəflətən mərhum oldu‖.  

Bəla ardınca bəla gəlir. Ərinin ölümündən sonrakı dörd il ərzində iki 

körpə balasını böyütmək üçün hər əzaba qatlaşan Leylanın qəlbinə yenə də dağ 

çəkilir, amansız əcəl övladlarını əlindən alır. Bundan sonra öz əməyi ilə 

güzəranını təmin etməyə çalışan Leyla hər cür çətinliklərlə üzləşir, nəhayət, 

yenidən ailə qurur. Tale bu dəfə də üzünə gülmür, yeni nigahdan oğlu dünyaya 

gəlir, binəva cocuq iki yaşına çatmamış atası ölür.Zavallı Leyla daha da ağır 

vəziyyətə düşür, övladını zor-bəla ilə böyüdür, xəstəlik də bir yandan... Beləcə, 

müəllif Leyla xalanın acılarla dolu həyat yolunun qısa tarixçəsini təsirli bir 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2016 № 1  
  

 

 

 

 

99 

tərzdə oxucuya çatdırır. Bu məqamda da təzadlı təqdim və yozumlar  

hekayənin bədii siqlətini daha da artırır. Bir tərəfdə öz dərdləri ağuşunda 

çırpınan kimsəsiz qadın və onun xəstə oğlu, digər tərəfdə də deyib-gülən, çalıb-

oynayan uşaqların bayram ovqatı. 

Təhkiyə və təsvirlərin davamında süjetin yeni şaxəsi boy verir. Müəllif  

bu dəfə diqqəti Daşlıbulağa  yaxın olan digər bir kənddəki yeniyetmələrin 

bayram payı yığmaq üçün evləri dolaşmasına yönəldir: ―Xülasə, ―Eydi-Xıdır‖ 

münasibəti ilə bu cocuqlar eldəki adətlərinə müvafiq dəstə ilə evləri birər-birər 

dolanıb, avaz ilə səda-sədaya verərək oxuyub, özləri üçün qism-qism pay cəm 

edirdilər. Bu axşam  hamı evlərdə bayram olduğuna görə hər dürlü xoşkbar, 

növ-növ qovurqa, şirniyyat və sair şeylər mövcud olduğundan ―Xıdıra Xıdır‖ 

gəlmiş cocuqlara yaxşı paylar və əksəri bəlkə xoşkbar və qovurqa əvəzinə pul 

verməyi kəndilərinə borc bilirdilər‖.  

Müəllif bu uşaqların başçısı olan on beş yaşlı İskəndərin təmiz qəlbli, 

insaflı, zəhmətsevər bir yeniyetmə olduğunu daha ətraflı şəkildə, səciyyəvi 

xarakter əlamətləri ilə canlandırmışdır. Bu isə gələcək hadisələr üçün müvafiq 

bədii əsaslandırma funksiyası daşıyır: ―İskəndər... yaşının azlığına 

baxmayaraq, məzkur çox böyük vicdan sahibi, rəhimdar, fəsihdil olub, cəmi 

kənd əhlinin mabeynində yaxşı məhəbbət və ehtiram kəsb etmiş idi. Vaqiən, 

İskəndər bilsəydi ki, kənddə bir evdə, ya bir tifli-yetim və ya bir fağır 

yoxsuzluqdan və aclıqdan korluq çəkir və heç kimsədən müavinət gözləmir, 

həmin saat onun imdadına yetişib, bir vəsilə ilə binəvanı rizamənd qılmasaydı, 

özü nə təama meyl etməzdi və nə istirahətə qərarı gəlməzdi‖. 

 Öz kəndlərindən sonra Daşlıbulağa yönələn uşaqların bayramda 

toplayacaqları pulları nəyə sərf edəcəkləri barədə düşüncələrini də yazıçı təbii 

şəkildə  canlandırmışdır. Yollarına davam edən uşaqlar Daşlıbulaq kəndinin 

evlərini dolanıb hədiyyələr topladıqdan sonra ən axırda Leyla xalanın 

qapısında çalıb-oxuyaraq bayram payı istəyirlər. Müəllif  bu təmiz qəlbli 

qadının sarsıntı keçirdiyini vurğulayır:  

 ― - Balalarım, sizə bir pay verməkdən lap acizəm. Zira evimizdə heç bir 

şey yoxdur. Neçə müddətdir ki, oğlum evdə xəstə yatır. Kəndimizə gündəlik 

xörək də tapmağa qadir deyilik. İndi nə etməli? ―Yoxun‖ hər iki üzü qara 

olur... Ümid ki, məndən inciməyəsiniz!‖ 

Axşamdan bəri deyib gülən uşaqların da şən ovqatı dəyişir. Onlar bu 

bədbəxt qadını narahat etdiklərinə görə özlərini qınayırlar.Dəstənin başçısı 

İskəndər isə dərin fikirlərə qərq olmuşdur. Müəllif onun qəlb aləmində baş 

qaldıran narahat duyğuları məharətlə dilə gətirmişdir.On beş yaşlı 

yeniyetmənin nə qədər haqqpərəst, insanpərvər, ədalətli olması, zavallı qadının 

və onun xəstə oğlunun halına ürəkdən acıması, dərin sarsıntı keçirməsi təsirli 

lirik-psixoloji təsvirlərlə öz ifadəsini tapır:  

―-Pərvərdigara, bu biçarə arvadı və xəstə yetimini bu çahi-zəlalətdən 

qurtarmağa bir istitaətim varmı? Bunlara bir müavinət göstərməyə nə çarə 

arayım? Ax! Xudaya, nə üçün məni zəngin etməyibsən ki, laməhala belə 

bədbəxtləri, zarıncı yetimləri mühafizət edim? Ah-ah! Nə yaman övza, nə qara 

gün! İnsafdırmı mən canı salamat, qəlbi şad rahatca atamın qazandığndan 

yeyib keyf edim, amma bu bimar  yetim anası ilə ac-acına künclərdə qalsın?‖ 
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 Bu məqamda İskəndərin narahat düşüncələri özünün məntiqi 

sonluğunu tapır. O, uşaqlara üz tutaraq deyir: 

―-Yoldaşlar, siz nə tövr istəyirsiniz, hər kəs öz hissənizi aparın! Amma 

mən öz payımı büsbütün alıb Leyla xalaya verəsiyəm... Bu günkü gündə onlara 

bir müavinət göstərməkdən dəxi savab bir şey yoxdur‖. 

Digər uşaqlar da onunla həmfikir olaraq yenidən Leyla xalanın 

daxmasına doğru qayıdırlar: ―İskəndər dolu torbanı kamali-ədəblə Leyla 

xalanın hüzuruna təqdim edib, tələsik cibindən pul kisəsini çıxarır, deyir: 

-Xala, bu şeylər biz bu gecə yığdığımız xoşkbar, şirniyyat və sairələr-

dir. Mən və yoldaşlarım səndən artıq təvəqqe edirik ki, bunları bizdən qəbul 

edəsən... 

Sonra İskəndər kisədəki pulların cəmisini... torbanın üstünə qoydu. 

Binəva arvad balaca balaların bu dərəcədə himmət və səxavətlərini görüb 

fövqəladə mütəəssir olub, xeyir-dua ilə bunları yola saldı‖. 

Göründüyü kimi, bu maraqlı hekayədə uşaqların kimsəsiz qadına 

yardımını təsirli boyalarla canlandıran gənc müəllif  humanizmi, xeyirxahlığı 

təbliğ edir, oxucuları da təmiz qəlbli, insaflı olmağa səsləyirdi.  

Hekayədə yazıçının yaratdığı dolğun peyzajlar,  ədəbi müstəviyə 

gətirdiyi etnoqrafik detallar, təsvir etdiyi adət-ənənələr  koloriti daha da 

qüvvətləndirmişdir. Məsələn, müəllif  səhifəaltı qeyddə qış fəsli, çillələr barədə 

aşağıdakı izahatı vermişdir: ―Qış fəsilini  üç mövsümə təqsim edirlər: Böyük 

çillə, kiçik çillə və həftəbeçələr. Böyük çillə qışın qırx əvvəlinci günlərindən 

ibarətdir. İkinci mövsüm kiçik çillədir ki, iyirmi gün, ya ki, üç həftə imtidad 

edir. Bəəd (sonra) həftəbeçələr başlanır. Bunlar da dörd həftə çəkirlər. Bu 

həftələrin zərfində əvvəl torpaq (yer), sonra ruzgar (yel), bəəd su və axırda od 

qışdakı xasiyyətlərini dəyişir‖. Müəllifin ―Xıdır‖ sözünü Xızır peyğəmbərlə 

bağlaması da maraq doğurur. Uşaqların qapı-qapı gəzərək bayram sovqatı 

yığarkən oxuduqları nəğmələr də tarixi-etnoqrafik səciyyəsi ilə diqqəti çəkir: 

Xıdıra Xıdır deyərlər, 

Xıdıra çıraq qoyarlar. 

Mən Xıdırın nəyiyəm? 

Ayağının nalıyam, 

Atının torbasıyam. 

Xanım, ayağa dursana, 

Yük dibinə varsana, 

Boşqabı doldursana, 

Xıdırı yola salsana. 

Xıdır gəlib hayı ilə, 

Bircə dılğır dayı ilə. 

Dayı batdı palçığa, 

Çıxartdıq hay-huy ilə. 

Yuxarıdakı nəğmə ilə onun hazırda daha çox işlənən variantları 

arasında müəyyən fərqlərin də olduğunu deməliyik.Yazıçının təbiət təsvirləri, 

kənd məişətindən yaratdığı lövhələr də əyani müşahidələrin ifadəsi kimi təsirli 

və inandırıcıdır.Məsələn. Daşlıbulaq kəndinin axşamüstü durumunun, 

görünüşünün təsviri bu baxımdan xarakterikdir: ―Gecə qara niqabını yerin 
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üzünə saldıqda ara-sıra əsən isti yellər evin qabağındakı uca təlmələrin 

saxələrini hərəkətə gətirirdi... Otlaqdan... qayıdan... qoyun və quzuların 

mələşməyi, inəklərin bağırtısı, atların kişnəməyi, digər tərəfdən də yel əsdikcə 

ağacların yarpaqlarının xışıltısı biri-birinə qarışıb, qəribə bir avaz dərk 

olunurdu. Cavan qızlar və arvadlar əllərində su ilə dolu küpə, bardaq, səhəng 

bulaq tərəfdən sürətlə qayıdıb gəlirlər. Bir az vaxt keçmiş köydə və ətraflarında 

cəmi səs və sədalar xamuş olub, hər tərəfi dərin sakitlik çulğadı‖.  

Ümumiyyətlə, Ələkbər Naxçıvanlının ―Zavallı Leyla xala‖ hekayəsi 

həm mövzu-ideya, həm də bədii məziyyətləri ilə iyirminci əsrin əvvəlləri 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının dolğun nümunələrindən sayılmağa layiqdir. 

 ―İşıq‖ qəzetində Ə. Naxçıvanlının publisistik səpkili yazıları da yer 

almışdır. Bu baxımdan onun  ―Qraf  L.N.Tolstoyun ətfalına tərbiyə verməsi‖ 

adlı məqaləsi diqqəti çəkir. Həmin məqalə qəzetin 3 mart və  17 mart 1912-ci il 

tarixli 7-ci və 8-ci saylarında dərc olunmuşdur (8). Bu irihəcmli yazı bir 

tərəfdən, seminariya tələbəsi olan Ələkbərin məşhur rus ədibinin həyatına, 

fəaliyyətinə yaxından bələdliyini göstərirsə, digər tərəfdən də uşaqların düzgün 

ruhda təlim-tərbiyəsi baxımından özünəməxsus əhəmiyyət daşıyır. Belə 

materialları dərc etməklə  ―İşıq‖ qəzeti valideynləri, o cümlədən oxucusu olan 

qadınları ailədə övlad tərbiyəsinə diqqətlə, həssaslıqla yanaşmağa yönəldir, 

onlara müvafiq istiqamət verirdi. ―Qraf  L. N.Tolstoyun ətfalına tərbiyə 

verməsi‖ adlı məqaləsinin əvvəlində Ə. Naxçıvanlı övlad tərbiyəsində 

uşaqların şəxsiyyət azadlığı prinsipinin vacibliyinə diqqət çəkərkən ədibin bu 

məsələyə baxışını xatırladaraq yazırdı: ―Lev Tolstoy bacardıqca uşaqlara 

hürriyyət və azadlıq bağışlayıb. Heç bir vəch ilə onları sıxındırmasınlar və 

həmçinin onların xahişlərinə müğayir (zidd) heç bir iş əsla yapmasınlar. Zira, 

mümkündür ki, uşaqlar aqibət şövq və həvəsdən düşüb, hər bir şeydən 

soyusunlar‖. Bu məqamda  o da maraq doğurur ki, L.Tolstoy uşaqların 

tərbiyəsində XVIII əsrin məşhur fransız maarifçisi, azadlıqsevər ideyalarına 

görə tanınan  Jan Jak Russonun təliminə də əsaslanmışdır: ―Qraf görürdü ki, 

ingilisdə ətfal tərbiyəsi üçün hamıdan ziyadə Russonun üsul və qaydaları işlə-

nir. Bənabərin öz ətfalını üç yaşdan ta səkkiz-doqquz yaşlarına kimi məxsusən 

ingilisdən sifariş olunmuş cavanə qovernantkalara (tərbiyəçilərə) tərbiyə üçün 

ixtiyar etmişdi‖. 

Uşaqlarla ailədə humanist və səmimi davranışın vacibliyi, L.Tolstoyun 

və onun xanımının bu məsələyə xüsusi önəm verməsi  də məqalədə vurğu-

lanmışdır. Kiçik yaşlı uşaqların təlim prosesinin səmərəli olması üçün onlarda 

elmə, təhsilə maraq yaradılması, tədris zamanı səmimi mühitin varlığı da 

mühüm şərtlərdəndir. Belə olduqda cocuqlar özlərini daha rahat hiss edər və 

biliyi lazımınca qavramaqda çətinlik çəkməzlər. L. Tolstoy uşaqları sadə, təva-

zökar və mədəni davranışa alışdırmağa xüsusi fikir verirdi. Onların yaxşı 

nümunə görməsi üçün qrafın sarayında hamının belə prinsiplərə riayət etməsi 

vacib idi: ―Uşaqlar öz əmr və buyuruqlarını ev mülazim-qulluqçularına 

ağayanə ton ilə izhar etməyə heç vaxt cürət edəməzdilər. Biləks, həmişə 

borcları idi ki, qulluqçulardan bir iş, xidmət istəyəndə xahiş və təvəqqe 

qaydasınca istəsinlər.‖  
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Ə.Naxçıvanlı bildirirdi ki, uşaqlarda başqalarına hörmət, məhəbbət və 

ehtiram hisinin formalaşdırılması, onların ədalət və bərabərlik tərəfdarı kimi 

böyüməsi də Lev Tolstoyun tərbiyə sistemində öndə dayanırdı: ―Hamı insanlar 

yekdigərinin qardaşıdır, - deyə uşaqlara onların ən səbi vaxtlarından üxüvvət, 

müsavat və ədalət üzrə yaşamağı düşündürürdülər‖. 

Cocuqların kiçik yaşlardan doğruçuluğa alışması, yalan və böhtanlardan 

uzaq olması da tərbiyənin mühüm faktorlarından sayılırdı. L. N. Tolstoyun 

tapşırığına əsasən yalan və böhtan danışan uşaqlar tənbeh edilir, onlara 

səhvlərinin mahiyyəti izah olunurdu. Həm də bu iş zorla, qəddarlıqla yox, sə-

mimi izahat və inandırma kontekstində, uşaqların şəxsiyyətini alçaltmamaq 

şərti ilə aparılırdı. Öz səhvini anlayan uşaqların etirafı ciddiyyətə alınırdı. Həm 

də səhvə yol vermiş uşaqları yalnız valideynləri tənbeh edə bilərdi. Bu işə 

sarayın başqa sakinləri qarışmamalı idi: ―Uşaqların tərəfindən sadir olan kizb 

və yalan çox ciddi surətdə təqib olunub, günahkarlara uca mərtəbədə güclü 

tənbeh edirdilər... Və lakin məsiyyətkar cocuqlar öz günahlarının qəbahətini 

düşünüb, bir cüzi peşimançılıq və tövbə izhar edən kimi bilatəxir əfv olunur-

dular...Və tənbeh də bircə ata və ya validələri tərəfindən qoyulardı‖.  

Tərbiyə prosesində uşaqların müşahidələrinin böyük rolu danılmazdır. 

Formalaşmaqda olan cocuğa  gördüyü hadisələr, davranışlar, eşitdiyi sözlər 

təsirsiz ötüşmür. Ona görə də məqalədə xatırladılır ki, L. Tolstoy bütün 

malikanədə uşaqlar üçün ziyanlı olan hərəkət, rəftar və danışığa yol 

verilməməsini ciddi qayda kimi müəyyənləşdirmişdi. Görkəmli mütəfəkkirin 

özünün  də bu qaydalara əməl etdiyini bildirən Ə.Qərib yazırdı: ―Budur ki, 

axşamlar saat 8-dən sonra uşaqlar yatmaq üçün öz xabgahlarına gedən kimi 

həmişə qraf  həzrətləri söylərdi: - ―Budu, indi biz pək azadıq‖. 

Ailədə kiçik yaşlı uşaqların ilkin təlimində valideynlərin üzərinə 

mühüm vəzifələrin düşməsi də məqalədə L.Tolstoy nümunəsində  nəzərə 

çatdırılmışdır: ―İbtida böyük uşaqların tərbiyə və təlimi ev ara ifa edilirdi. Yəni 

ataları elmi-hesabdan bir para dərslər verərdi. Validələri isə mübtədilərə rus 

lisanından və musiqidən bir para yüngül məlumatlar verməkdə çalışardı‖. 

Sonra isə xarici dillərin öyrədilməsi önə çəkilirdi: ―Növbənöv əcnəbi lisanlarını 

təlim etməkdən ötrü uşaqların hüzurunda anqiliçanlardan başqa, firəng, nemsə, 

şvet və şvetsarkalar mövcud idilər‖. 

Bir yaradıcı ziyalı olaraq Lev Tolstoy təbiətə dərindən məftun idi, ona 

hər şeydən çox önəm verirdi. Ələkbər Naxçıvanlı yazırdı ki, bu böyük ədib 

―fitrətən xariqadə olduğu kimi, onun işləri də qəribə və müstəsna idi. Hər 

şeydən ziyadə, təbiətə əhəmiyyət verdiyindən övladlarına da təbii şeylərdən 

həzz almağını tərbiyə verərdi. O, böyük həkimə hər əyləncə, zövqdən məna-

ziri-təbiiyyəni seyr və tamaşa etmək min qat əfzəl idi‖. Yazıçının əsərlərində 

də təbiətə məhəbbət ideyasının xüsusi mövqeyinin olduğunu vurğulayan  

məqalə müəllifi nəzərə çatdırırdı ki, L.Tolstoy həm bədii yaradıcılığında, həm 

də şəxsi həyatında uşaqları təbiətlə tanışlıq və ona sevgi ruhunda formalaş-

dırırdı: ―Təbiətin mənzərələrini kəndi yaxşı və gözəl gördüyü kimi, mütəəllim-

lərinə də onu gözəl göstərməyə çalışır. Bu yolda tövrlü-tövrlü hekayələr, kiçik 

romanlar nəql etməklə övladlarının təbiətə olan rəğbətini təğviyyə ediyordu. 

Tolstoy təbiət arasında əmrari-həyat edən kiçik-kiçik həşərata dair yaz günləri 
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saatlarla övladlarına məlumat verib, bəzisinin mütəmadiyyən təəşşisini, 

bəzisinin çalışdığını göstərir. İnsanların halının bunlarla qiyas oluna biləcəyini 

bəyan edirdi. Cocuqların işbu həşərata qətiyyən toxunulmamasına ziyadə 

diqqət edib, bu xüsusda çox-çox tənbihlərlə nəsihətlər edirdi‖. 

Məqalə L.Tolstoyun təlim-tərbiyə barədəki fikir və ideyalarında islam 

dinindən əxz olunan məqamların mövqeyi barədəki ümumiləşdirmələrlə 

tamamlanır:  ―Tolstoyun ədalət, müsavat, üxüvvət haqqındakı fikiri tamamən 

islamiyyətin əmri ilə mütabiqdir. Hər nə ki, islamiyyət buyurur,Tolstoy da o 

əmri təqdirən təkrar edir. Hakəza yalan, böhtan, iftira kimi məzhum (haram) 

sifətlərdən qaçmağı və cocuqlara hər zaman mükərrər, dəfələrlə bundan bərri 

olmağı, yenə də Tolstoy müsəlmanlıq qanuni təqdirdən sonra təkrar ediyor. 

İslamlarda bu gün belə tətbiq olunan cocuqları tez yatırıb, sabah tezdən 

oyatmaq üsulunu da Tolstoy öz övladlarına tənbih edirdi‖. Nəzərə alsaq ki, 

tədqiqatlarda da göstərildiyi kimi, L.N.Tolstoyun islam dini ilə yaxından tanış-

lığı olmuşdur, onda Ə.Naxçıvanlının yazdıqlarının da təsadüfi səciyyə daşı-

madığını deyə bilərik. 

Bütövlükdə Ələkbər Naxçıvanlının ―İşıq‖ qəzetindəki əsərləri ideya-

sənətkarlıq baxımından dolğunluğu ilə səciyyələnir.  
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РЕЗЮМЕ 

ГУСЕЙН  ГАШИМЛИ 

                    ЗАБЫТЫЙ ПИСАТЕЛЬ  ГАЗЕТЫ  «ИШЫГ» («СВЕТ») 

            Газета «Ишыг» («Свет») занимается значительное место в истории 

азербайджанской прессы. Она издавалась в Баку в 1911/1912 годах.  

«Ишыг» - первая азербайджанская газета для женшин. Статья посвящена 

творчестве забытого писателя Алекпера  Кариба Нахчыванлы. В статье 

впервые в литературоведении анализириуются характерные художествен-
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ные и публицистические произведения писателя Алекпера Кариба Нах-

чыванлы, опубликованные в этой газете, выявляются их идейно-

художественные особенности. 

Ключевые слова: Азербайджанская литература,  газета «Ишыг»  

(«Свет»), Алекпер  Кариб  Нахчыванлы,  проза, публицистика     

     

SUMMARY 

HUSEYN  HASHĠMLĠ         

THE  FORGOTTEN  WRITER   OF  “ISHIQ”  (“LIGHT”)  

NEWSPAPER 

The newspaper ―Ishiq‖ (―Light‖)  takes an important place in the history 

of  Azerbaijan press. The ―Ishiq‖ newspaper was published during the years of 

1911/ 1912  in Baku. Тhe  ―Ishiq‖  is the first newspaper for women. The 

article has been dedicated to Alekper Garib Nakhchivanli’s works. There have 

been published Alekper Garib Nakhchivanli’s prose and publicity works. There 

have been analysed Alekper Garib Nakhchivanli’s  charakteristic poetry and 

publicity  works, their idealogial-literary features have been clarified.  

               Key words:      Azerbaijan literature,   ―Ishiq‖ (―Light‖) newspaper, 

Alekper Garib   Nakhchivanli,  prose, publicity 
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“EġQ XƏSTƏLĠYĠ” FORMULU “ġAMAN  

XƏSTƏLĠYĠ” ARXETĠPĠNĠN EPĠK PARADIQMASI KĠMĠ 

 

Dastan mətninin struktur elementləri eyni zamanda epik düĢüncənin 

struktur mexanizmləridir. Dastan mətnindəki hər hansı element, mexanizm, 

hərəkət formulu dastanın proyeksiyalandırdığı epik düĢüncədə (dünya 

modelində, Ģüurda) uyğun olaraq Ģüur elementi, Ģüur mexanizmi, Ģüur formu-

ludur. Demək, mətn bir tərəfdən Ģüurun proyeksiyası olmaqla onun 

paradiqması, digər tərəfdən Ģüurun iĢləmə sahəsidir. BaĢqa cür desək, insan 

Ģüuru bir tərəfdən əks olunduğu modeldə konservasiya olunaraq yaĢayır, o biri 

tərəfdən mətn vasitəsilə funksionallaĢır. Mətn olmasa, Ģüur donar. ġüurun 

bütün varlığı informasiya mübadiləsinə bağlıdır. Bu halda mətn informasiya 

mübadiləsinin gerçəkləĢmə vasitəsidir. ġüurun mövcudluğunun əsas forması 

olan (informativ) kommunikasiya prosesi mətn vasitəsilə həyata keçir. “Əsli-

Kərəm” dastanı süjetinin “Kərəmin xəstəliyi” motivinə bu deyilənlər 

müstəvisində yanaĢdıqda, bu motivin türk-oğuz düĢüncə modelində xüsusi yerə 

malik düĢüncə formulu olması üzə çıxır. 

Açar sözlər: Dastan, epos, məhəbbət dastanları, “Əsli-Kərəm”, Ģaman, 

butavermə, eĢq, Ģaman xəstəliyi, arxetip, paradiqma 

 

Azərbaycan qəhrəmanlıq və məhəbbət dastanları öz janr-tematik 

üzvlənmə əlamətlərinə görə fərqlənsə də, bu mətnlər eyni dastanyaratma 

mexanizmləri əsasında qurulmuşdur. Bu cəhətdən məhəbbət dastanlarında buta 

almış qəhrəmanın ―xəstələnməsi‖ ilə şaman vergisi verilmiş gələcək şamanın 

―xəstələnməsi‖ eyni arxetipik yuvaya girir. 

Tədqiqatda əsas məqsəd ―Əsli-Kərəm‖ dastanında Kərəmin ―eşq 

xəstəliyi‖ formulunu ―şaman xəstəliyi‖ kontekstində araşdırmaqdır. 

―Əsli-Kərəm‖ süjetinin növbəti kosmoloji struktur formulunu funksional 

məzmun və mahiyyəti baxımından “Kərəmin xəstəliyi” adlandırmaq olar. Bu 

formul üç cəhəti ilə əlamətdardır: 

1. Formulun məhəbbət dastanları üçün xarakterik olan epik dünya 

modelinin struktur sxemini inikas etməsi ilə; 

2. Formulun mifoloji dünya modelinin struktur sxemini inikas etməsi ilə; 

3. Formulun şaman dünya modelinin ritual arxetipini inikas etməsi ilə.  

Bu dediklərimizin əsaslandırılması üçün öncə formulu onun mövcud 

olduğu motiv sərhədləri daxilində nəzərdən keçirək. Əsli ilə onun bağçasında 

əhd-peyman, halal-himmət edən Kərəm evinə qayıdaraq otağına qapanır: 

―Öz mənzilində ―Əsli‖ deyib gizli-gizli ağlamaqda olsun, sizə deyim 

Ziyad xandan. Ziyad xana xəbər çatdı ki, oğlun xəstələnib, neçə gündü ki, 
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mənzilinnən bayıra çıxmır. Haman saat Ziyad xan qalxıb, oğlunun yanına 

gəldi. Xəbər aldı:  

– Oğlum, dərdin nədi? 

Kərəm dedi: 

– Ata, izn ver, dərdimi saz ilə deyim, dilnən desəm, dilim alışıb yanar. 

Ziyad xan izn verdi. Aldı Kərəm, görək atasına nə dedi: 

 

Keşiş bağçasında bir gözəl gördüm, 

Ağlımı başımnan aldı, nə çarə? 

Darayıb zülfünü, töküb üzünə, 

Sərimi sövdayə saldı, nə çarə?... 

 

...Söz tamam oldu, Ziyad xan dedi: 

– Oğul, sənin dediklərindən mən bir şey başa düşmədim. Əyər aşıqsan 

(aşiqsən – S.R.), de görüm, kimi istəyirsən, sənin üçün alım. 

Kərəm üç yaşında uşaq kimi başladı ağlamağa. Ziyad xan oğlunun 

yanından çıxıb, birbaş divana gəldi, taxtına çıxıb əmr verdi ki, hər kim mənim 

oğlumun dərdini bilə, mən onu dünya malından qəni elərəm. 

Şəhərdə təbib qalmadı gəlməmiş ola, amma heç kim Kərəmin 

dərdindən bir şey anlaya bilmədi.  

Bir gün Kərəm oturmuşdu bağda, özü də çox damaqsızdı. Bir qarı eĢitdi 

ki, Ziyad xanın oğlu xəstədi, heç kim də onun dərdini tapa bilmir, dedi:  

– Hər nə olursa-olsun gərək mən Kərəmin dərdinə çarə tapım, bəlkə, 

Ziyad xan mənə bir qırmızı donluq verə.  

Qarı əsasını əlinə alıb, özünü yetirdi Ziyad xanın bağına, gördü, Kərəm 

çox qəmgin oturub, gözləri yol çəkir, dedi: 

– Oğul, şəhərin gəlinləri, qızları, oğlanları Gülşən bağına seyrə çıxıblar, 

sən nə üçün burada tək-tənha oturubsan? 

Kərəm dedi: 

– Qarı nənə, sənnən bir söz soruşacağam. Ancaq bu söz ikimizin arasında 

qalmalıdı. 

Qarı dedi: 

– Oğul, qarı ki var, bir ovuc darıdı. Hara səpələrsən, elə orada qalar. Sən 

sözünü de. 

Kərəm dedi: 

– Nənə, o qızların içində keşişin də qızı olacaqmı? 

Qarı dedi: 

– Olacaq. 

Kərəm dərinnən bir ah çəkdi. Qarı işi başa düşdü, bildi ki, Kərəm 

Məryama aşıqdı. Balağını qatlayıb, özünü Ziyad xana yetirdi, dedi:  

– Ziyad xan, oğluvun dərdini bilmişəm. 

Ziyad xan soruşdu:  

– Oğlumun dərdi nədi? 

Qarı dedi: 

– Oğlun keşiş qızı Məryama aşıq olub‖ (1, s. 13-15). 
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―Kərəmin xəstəliyi‖ adlandırdığımız bu motivin arxetipik semantikasının 

izahına keçməzdən əvvəl motivi funksional struktur element və mexanizmləri 

baxımından tərkib hissələrinə parçalayaraq öyrənmək lazımdır. İndiki halda 

motivin aşağıdakı tərkib hissələri üzə çıxır: 

a) İlk görüş – butavermə kimi: 
Bu cəhətdən diqqəti cəlb edən Kərəmin Əsli ilə ilk görüşüdür. Onlar 

göbəkkəsmə nişanlı olsalar da, bir-birlərinin üzlərini görməmişlər. Kərəm 

Əsliyə ilk görüşdə aşiq olur. Lakin bu, struktur sxemi bizə başqa məhəbbət 

dastanlarından yaxşı məlum olan butavermədir. Belə ki, Kərəmin Əsli ilə ilk 

görüşü inisiasiya ritualıdır: o, bütün göstəricilər üzrə bir statusdan başqasına 

adlayır. Bu, əski oğuz etnokosmik ənənələri baxımından ərgənlik (ər olma, kişi 

olma, bəy olma) ritualıdır. Sevgili əldə etmə (evlənmə) bu ritual kompleksinin 

tərkib hissəsidir. Ərgənlik ritualı təsəvvüf epoxasında ilahi butavermə ritualına 

çevrilmişdir. Kərəmin Əsli ilə ilk görüşü göbəkkəsmə nişanlıların ilk dəfə bir-

birini görmələridir. Bu, əslində, butavermənin ən qədim formasıdır. Yada salaq 

ki, ov edən Beyrəyi Banıçiçəyin otağına keyik gətirib çıxardığı kimi, Kərəmi 

də Əslinin bağına onun ov quşu tərlan gətirib çıxarır. Demək, keyik, tərlan kişi 

başlanğıcları ilə qadın başlanğıcları arasında mediasiya etmə yolu ilə əlaqə 

yaradan mediatorlardır. Butavermə ritualında mediator Həzrət Əi kultu 

(Müdrik Qoca arxetipi) ilə bağlı ağsaçlı qocadır. Funksional semantika 

baxımından keyik, tərlan və butaverən qoca eyni məna sırasında durmaqla eyni 

funksiyanı yerinə yetirirlər. Epik qanunauyğunluğa görə, eyni funksiyalı 

obrazlar cərgəsində heyvan (və quş) tarixi baxımdan daha qədimdir. Demək, 

Kərəm və Əslinin ilk görüşü motivində təsvir olunan ərgənlik ritualı bu-

tavermənin daha qədim şəklidir. Çünki burada butanı insan yox, heyvan verir. 

Kərəm ilk görüşdən sonra tamamilə yeni insana çevrilir: o, əvvəlki 

statuslarını itirərək yeni statuslar əldə edir. İndi Kərəm: 

– ilahi eşq missiyası ilə yüklənmiş haqq aĢiqi; 

– bədahətən şeir deyən Ģair,  

– saz çalan aĢıq; 

– qeybi bilən övliya; 

– İlahinin təcəllası olan Əsliyə aşiq Kərəmdir.  

Beləliklə, əvvəlki Mahmud yox olmuş, yerinə Kərəm gəlmişdir.  

b) Aşiqlik vergisi – eşq xəstəliyi kimi: 

Kərəmin Əsli ilə ilk görüşü bir ərgənlik ritualı kimi ritual prosesini 

nəzərdə tutur. Ritual epikləşərkən, yəni epik mətnin süjetinə çevrilərkən ritual 

prosesinin elementləri və mərhələləri süjetə yayılaraq onun tərkib hissələrinə 

çevrilir. Bu baxımdan ritual prosesin ayrı-ayrı mərhələləri özünü epik süjetdə 

dəyişik şəkillərlə qorumaqda davam edir. Ritual prosesin funksional struktur 

sxemini qabaqcadan bilməklə süjeti ―oxumaq‖, ritualın strukturunu bərpa 

etmək mümkündür. Bu cəhətdən, Arnold van Qennepə görə, keçid ritualları üç 

fazadan (mərhələdən) ibarət prosesdir: 

1. Bölünmə (s e p a r a t i o n):  
Bu birinci faza bir şəxsin, yaxud bütöv bir qrupun sosial strukturda əvvəl 

tutduğu yerdən və müəyyən mədəni durumlardan qopmasını/ayrılmasını 

nəzərdə tutur. 
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2. Hüdud (m a r q o / l i m e n): 

―Liminal‖ dövr olan ikinci faza ara mərhələdir. Bu mərhələdə ―keçid 

edən‖ subyekt ikili cizgi əldə edir.  

3. Bərpa (r e a g g r e g a t i o n): 

Bərpaedici üçüncü faza keçidi tamamlayır. ―Keçid edən‖ bu mərhələdə 

yenidən sabit durum əldə edir və bunun sayəsində ―struktur‖ tipi olma hüquq 

və vəzifələrini əldə edir (2, s. 17). 

Beləliklə: 

– Fərd (subyekt) keçid ritualının birinci mərhələsində əvvəlki 

durumundan (statusundan) ayrılır; 

– Fərd ikinci mərhələdə aralıq vəziyyətə düşür: ikili statusda olur. 

Burada o, əvvəlki halından (statusundan) yeni hala (statusa) keçir. Lakin bu 

mərhələ aralıq (keçid) mərhələsidir: nə yeni, nə köhnə haldır, bunları 

birləşdirən, qovuşduran ikili haldır. Bu baxımdan, fərd nə köhnə statusundan 

tam ayrılmayıb, nə də yeni statusuna tam şəkildə qovuşmayıb. Bu, hər iki 

(köhnə və yeni) statusun xassələrini dinamik qarşılıqlı təsirdə qovuşduran ikili 

status halıdır. Bu hal (aralıq vəziyyət) ikinci fazanın sonuna qədər davam edir; 

– Fərd üçüncü fazada ritual halından adi həyat halına bərpa olunur. 

Lakin o, öz əvvəlki həyatına yeni statusda, bu statusun ona verdiyi bütün 

sosial-mədəni, siyasi-ideoloji hüquq və vəzifələri qazanaraq qayıdır. Onun yeni 

statusu yeni adla təsbit olunur. 

Ritual nəzəriyyəsinin formalaşmasına A.Qennepin böyük təsiri olmuş 

V.Terner ritual prosesində aralıq mərhələ sayılan ikinci fazanın A.Qennep 

tərəfindən ―liminal‖ mərhələ adlandırılmasına toxunaraq yazır ki, ―limen‖ 

latınca ―astana‖ deməkdir. Müəllif daha sonra bu mərhələdə olan subyektlər 

haqqında göstərir ki, liminal varlıqlar nə burda, nə ordadır, nə bu, nə odur; 

onlar qanun, adət, şərait və mərasim tərəfindən yazılmış və müəyyənləşdirilmiş 

durumların ortasındakı aralıqdadır. Bundan dolayı onların ikimənalı və qeyri-

müəyyən xüsusiyyətləri sosial və mədəni keçidləri rituallaşdıran çox cə-

miyyətlərdə simvolların böyük rəngarəngliyi ilə ifadə olunur. Belə ki, 

liminallıq tez-tez ölümə, bətndaxili həyata, görünməzliyə, qaranlığa, 

ikicinsliyə, boşluğa, gün, ya da ay tutulmasına bənzədilir (3, s. 168). 

Bu deyilənlər bütün dünya keçid mərasimlərinin ümumi struktur sxemini, 

o cümlədən məhəbbət dastanlarındakı butavermə keçid ritualının funksional 

struktur sxemini özündə inikas edir. Mərhum M.Cəfərli bu ümumi struktur 

sxemini əsas götürərək, butavermə ritualının ümumi prosessual strukturunu 

modelləşdirmişdir. O, qəhrəmanların butanı yuxuda almalarını qabardaraq 

yazır ki, qəhrəmanlardan heç biri butanı ayıq vəziyyətdə almır. Onlar yuxulu 

vəziyyətdə olurlar. Yuxu türk mədəniyyətində ölümün simvollarından sayılır. 

Bunu ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ oğuzlarının yuxunu ―kiçik ölüm‖ adlandırmaları 

özündə dəqiq əks etdirir. Bu ―ölüm‖ adi ölüm deyil. Bu ―ölüm‖ – yuxu 

prosesində qəhrəman (öz – S.R.) yeni durumuna transformasiya edir: ona 

aşiqlik, şairlik, saz çalmaq qabiliyyətləri buta verilir. Sonra qəhrəman yuxudan 

– ölümdən ayılır. Və bu vəziyyətdə o, artıq köhnə adam deyil. O, indi buta 

almış, haqq yolunun yolçusu olan ―haqq aşığıdır‖. Beləliklə, butavermə çox 

aydın olaraq üç mərhələdən keçir:  
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1) qəhrəmanın əvvəlki vəziyyəti;  

2) simvolik ölüm – yuxuda buta alması vəziyyəti;  

3) qəhrəmanın yeni vəziyyəti.  

Bu üç vəziyyət – keçid mərhələsi butavermədə o qədər aydındır ki, onları 

struktur-semantik bərpa yolu ilə üzə çıxarmağa ehtiyac olmur. Sadəcə, təsvir 

kifayətdir. Butavermənin bu üç mərhələsi inisiasiya mərasimlərinin üç 

mərhələsi ilə struktur baxımdan eynidir:  

 

Ġnisiasiya 

(ölüb-dirilmə) 

prosesi 

Butavermə prosesi 

Ayrılma 

1. Qəhrəmanın ya yuxuya gedərək, 

ya da huşdan gedərək əvvəlki vəziyyətin-

dən ayrılması 

Keçid 
2. Qəhrəmanın sakral qüvvə ilə 

təmasa girib yeni duruma keçməsi prosesi 

Bərpa olunma 

3. Qəhrəmanı yeni vəziyyətlə həyata 

yenidən qayıtması, doğulması (bərpa 

olunması) 

 

Beləliklə, butavermə qəhrəmanına ölərək o biri dünyaya getməyini, ilahi 

qüvvələrdən yeni status almağını və təzədən yeni statusda bu dünyaya 

gəlməyini simvollaşdırır (4, s. 116-117).  

―Kərəmin xəstəliyi‖ formulunu keçid rituallarının üçfazalı strukturu 

müstəvisində nəzərdən keçirdikdə onun butavermə ritualının subyekti kimi 

hansı fazada olması dərhal üzə çıxır. Kərəm öz ―xəstəliyi‖ ilə butavermə 

ritualının ikinci fazasında, başqa sözlə, A.Qennepin ―limen‖ (astana) adlandır-

dığı aralıq mərhələdədir. Bu mərhələdə Kərəm buta vergisi, o cümlədən bu 

vergiyə uyğun statuslar (haqq aşiqi, şair, aşıq, övliya və s.) almışdır. Lakin hələ 

bərpa fazasına daxil olmadığı üçün onun yeni statusu cəmiyyət tərəfindən 

normal hal kimi qəbul olunmur. Epik düĢüncə (məhəbbət dastanı) bu 

“anormal” halı “xəstəlik” adı altında motivləndirir. Buradan iki nəticə hasil 

olur: 

Birincisi, Kərəmin ritual durumunun ―xəstəlik‖ adı altında motivlənməsi 

Azərbaycan-Oğuz etnokosmik (etnik-mədəni) düşüncəsinin öz 

qanunauyğunluqları və anlayışlar sistemi daxilində baş verir. Belə ki, keçid 

ritualının ikinci fazasında (ikili statusla səciyyələnən aralıq mərhələsində) olan 

subyekt Azərbaycan eposunun qəhrəmanlıq dastanı paradiqmasında, konkret 

olaraq ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ və ―Koroğlu‖da “dəli” adlanır: ―dəli‖ semantemi 

öz mahiyyəti etibarilə “xəstə(lik)” semantemi ilə eyni məna cərgəsinə girir. 

Digər tərəfdən, ümumtürk (ümumoğuz) mədəniyyət tarixində ritual 

davranışının bu ikinci mərhələsi tipinə görə “Ģaman (qam) xəstəliyi” adlanır. 

Ġkincisi, ritualın ümumtipoloji sxeminə görə, aralıq faza olan ikinci 

mərhələnin ardınca bərpa fazası olan üçüncü (sonuncu) mərhələ gəlir. Demək, 
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biz də epik məntiqə görə ―Kərəmin xəstəliyi‖ motivində onun tərkib hissəsi 

kimi ―bərpa formulu‖ ilə qarşılaşmalıyıq. 

c) Kərəmin sağalması keçid ritualının “bərpa” fazası kimi: 

Ritual təcrübəsindən məlumdur ki, hər bir mərasim, ayin hökmən ritual 

patronunun başçılığı altında keçirilir. Biz məhəbbət dastanlarındakı butavermə 

formulunda belə bir patronla birbaşa üzləşmirik. Lakin onun izləri qalmaqda 

davam edir. Kərəmi hər yerdə və hər zaman Sofi adlanan funksioner müşayiət 

edir. O, epik baxımdan qəhrəmanın köməkçisi modelinə aiddir. Bu obrazda çox 

asanlıqla ―əkizlər‖ mifinin sxemini də bərpa etmək mümkündür. Lakin Sofinin 

daha çox məsləhətverici (yolgöstərici) funksiya nümayiş etdirməsi onu ərgən-

lik ritualının patronu (mərasim başçısı) kimi də bərpa etməyə imkan verir.  

Ritualın patronu ritualın bütün sakral-magik dəyərlərini özünə 

konsentrasiya edən fövqəlvarlıqdır. O, iki dünya (insanların yaşadığı profan 

dünya və qeyri-adi varlıqların mövcud olduğu sakral dünya) arasında 

mediasiya etmə (rabitə yaratma) qabiliyyətinə malik varlıqdır. Məhəbbət 

dastanlarında buta verən nurani qoca belə bir mediatordur. O, bir övliya olub, 

Allahla bəndə arasında mediasiya edir. Maraqlıdır ki, butavermə ritualında 

ikinci belə bir mediator da vardır. Bu, qarı obrazıdır. O, Kərəmin dərdinə çarə 

tapır, onu normal həyata qaytarır. Başqa sözlə, butavermə ritualının sonuncu 

fazasının patronu qarıdır. Köhnə statusda (yeniyetmə gənc) və bu statusu təsbit 

edən adla (Mahmud) butavermə ritualına daxil olan, birinci mərhələdə öz 

əvvəlki status və adından ayrılan, ikinci mərhələdə sakral qüvvələrlə təmasda 

olub, onlardan yeni status alan Kərəm üçüncü mərhələdə sakral dünyadan 

mənsub olduğu insanlar dünyasına qayıtmalıdır. Bu qayıtma (bərpa) fazası 

qarının patronluğu ilə həyata keçir. Epik mətndə bütün bu proseslər ―Kərəmin 

xəstələnməsi‖ və ―dərdinə çarə tapılması‖ kimi motivlənir. Proseslərin 

semantik mənzərəsi aşağıdakı kimidir:  

a) Kərəm buta aldıqdan sonra özünə qapanır. Ritual davranışdan irəli 

gələn bu hal cəmiyyətdə insanların adi, normal davranışları baxımından 

anormal hal – ―xəstəlik‖ (qəhrəmanlıq dastanlarında: ―dəlilik‖) kimi qəbul 

olunur.  

b) Heç bir təbib (həkim) Kərəmin dərdinə çarə tapa bilmir. Çünki bu, 

həkimlərin anlayıb müalicə edə biləcəyi ―normal‖ xəstəlik yox, ritual davranış 

formasıdır. Burada həkim yox, Kərəmin keçid ritualındakı ―keçidinə‖ rəhbərlik 

edərək, prosesi tamamlayacaq mediator lazımdır. Bu mediator qarıdır.  

c) Qarının mediativ funksiyası (mediatorluğu) iki cəhətlə: birincisi, onun 

epik süjet daxilindəki sabit yeri, ikincisi, mediativ qabiliyyətləri ilə təsdiqlənir. 

Belə ki, məhəbbət dastanlarında buta almış qəhrəmanın halını anlayan, onun 

dərdinə çarə edən varlıq istisnasız olaraq qarıdır və o, İpək qarı adlanır. Qarının 

mediativ qabiliyyətlərinə gəlincə, bu da süjetdə açıq şəkildə ifadə olunub. 

Doğma atası Kərəmi başa düşmür, onun danışığını anlamır: çünki Kərəm ritual 

məkanında, ritual prosesindədir. Bura adi insanların nüfuz edə bilmədiyi 

magik-mistik dünyadır. Buranın dili də fərqlidir. İndi Kərəm öz dərdini adi 

dillə deyə bilmir: sazla, şeirlə deyir. Birdən-birə saz çalmaq, bədahətən şeir 

demək artıq mistik-magik qabiliyyətlər əldə etməkdir. Ziyad xan və bütün 

digərləri davranışın bu tipini, ritualın magik-mistik simvollarını anlamırlar. 
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Bunu ancaq qarı bilir: çünki o, ritualın sonuncu (bərpa) mərhələsinə rəhbərlik 

edən mediatordur. 

d) Fikrimizcə, məhəbbət dastanlarındakı qarı Yer-Ana obrazının epik 

paradiqmasıdır. İbtidai süjetlərdə qəhrəmanın öz köhnə statusunda ölərək yeni 

statusda doğulması birbaşa Yer-Ana obrazı ilə bağlıdır. Bu obrazın əsas 

funksiyası qəhrəmanı yenidən qurmaqdır. Ritual-mifoloji düşüncədə yenidən 

qurulmaq yenidən doğulmaq deməkdir: doğuluş kosmoqoniyanın əsas vasitə, 

forma və üsuludur. Kərəm də o biri dünyadan bu dünyaya yenidən doğulmaqla 

qayıdır. Bizim fikrimizcə, ritualın qayıdış (bərpa) mərhələsinin məhz qarı ilə, 

yəni qadın başlanğıcı ilə bağlı olması elə doğuluş semantemindən irəli gəlir.  

e) Dastanda qarının mediativ funksiyası, həmin mediasiyanın əsas üsulu 

(mexanizmi) olan doğuluş axetipi ilə bağlı bir mühüm işarə-obraz qalmışdır. 

Bu – “qırmızı don”dur:  

―Bir gün Kərəm oturmuşdu bağda, özü də çox damaqsızdı. Bir qarı eşitdi 

ki, Ziyad xanın oğlu xəstədi, heç kim də onun dərdini tapa bilmir, dedi:  

– Hər nə olursa-olsun gərək mən Kərəmin dərdinə çarə tapım, bəlkə, 

Ziyad xan mənə bir qırmızı donluq verə‖ (1, s. 14). 

“Qırmızı don” bir obraz kimi iki işarəni özündə qovuşduran mürəkkəb 

semiotik məna vahididir. Obrazın hər iki mənası keçid ritualları ilə bağlıdır. 

İşarələrin mənasına diqqət edək: 

Don – milli geyim sistemində qadın paltarıdır. Lakin don məhsuldarlıq 

mərasimlərində yenidən doğuluĢun simvolu və vasitəsidir. Azərbaycanda ta 

qədimlərdən mövcud olan, əsas ritual forması kəndlərdə bu gün də qorunan 

övladlığa götürmə adəti var. Uşağı olmayan ailə başqasının uşağını övladlığa 

götürərkən yeni (ögey) ana uşağı öz donunun boğazından salıb ətəyindən 

çıxardır. Bu hərəkət açıqdan-açığa doğuluşu bildirir. Başqa sözlə, insanlar 

inanırlar ki, uşaq köynəkdən keçirilməklə yenidən doğulur. Bu ritual formulu 

ilə uşağın yeni anası, yeni atası, yeni ailəsi də sanksiyalaşaraq, mövcud siste-

min strukturunun üzvi tərkib hissəsinə çevrilir. Kərəmin ritual prosesində 

olduğunu, ölüb-dirilmə (ölmə və yenidən doğulma) mexanizmi ilə 

gerçəkləşdirilən inisiasiya mərasiminin aralıq fazasında olduğunu, o cümlədən 

bu aralıq dünyasından mənsub olduğu dünyaya yenidən doğuluş mexanizmi ilə 

qayıtmalı olduğunu nəzərə alsaq, onda buradakı ―qırmızı don‖ sadəcə geyim 

əşyası yox, ritual mexanizmidir. Başqa sözlə, məişətdə işlənən hər bir əşya 

ritual kontekstinə daxil olmaqla mərasimi semantika qazanır.  

Qırmızı – ritual-mifoloji düşüncə modelində dünyanın hissələrini 

işarələyən üç əsas rəngdən biri olub, qadınlarla bağlıdır. Mifdə ağ rəng – 

kosmosu və kişi başlanğıcını, qara rəng – xaosu və ölümü, qırmızı rəng – 

kosmosla xaos arasındakı aralıq dünyanı (təmas sahəsini) və qadın başlanğıcını 

bildirir. Bu, ―Dədə Qorqud‖dakı ağ, qırmızı, qara çadır obraz-kompleksi ilə də 

təsdiq olunur. Bu halda ―qırmızı don‖ obrazında ―qırmızı‖ və ―don‖ 

işarələrinin mənaları bir-birini tamamlamaqla yenidən doğuluşu bildirir. Don – 

yenidən doğuluĢ mexanizmi (aləti, aparatı), qırmızı – həmin mexanizmin 

mənsub olduğu kosmoloji sahəni təyin edən iĢarədir. Başqa sözlə, qırmızı 

don bir tərəfdən doğuluş vasitəsidirsə, o biri tərəfdən dünyadəyişmənin 

(mediasiyanın) simvoludur. Yada salaq ki, Azərbaycan nağıllarında birini 
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edam etdirmək istəyən şah qırmızı paltar geyib meydana çıxırdı. Edam 

mərasimində şahın qırmızı paltar geyməsi əski ―çar-jreç‖ (―qam-ğan‖) institutu 

ilə bağlıdır. ―Çar‖ – şah, ―jreç‖ – kahin (―qam‖ – şaman, ―ğan‖ – xan) demək-

dir. İbtidai cəmiyyətlərdə sekulyar-siyasi hakimiyyətlə (güc ilə) mistik-sakral 

hakimiyyət (güc) bir şəxsdə – qəbilənin başçısında mərkəzləşirdi. Başqa sözlə, 

qəbilə başçısı həm profan, həm də sakral dünyanı özündə qovuşduran mediator 

idi. Bu cəhətdən o, təkcə tayfa başçısı yox, həm də mərasim başçısı idi. Heç bir 

ritual, o cümlədən keçid ritualları onsuz baş tuta bilməzdi. O, mərasim zamanı 

qırmızı paltar geyirdi. Qırmızı paltar – iki dünya (kosmos və xaos) arasında 

mediasiyanın həm simvolu, həm də vasitəsi idi. Mərasim məhz qırmızı rəngli 

paltar vasitəsilə öldürülənin bu dünyadan o biri dünyaya gedişini (keçidini) 

təmin edən kontinuuma (mərasimi məkan-zaman sisteminə) çevrilirdi. Bu 

cəhətdən nağıllarda şahların edam zamanı geydiyi qırmızı paltar əski ―çar-

jreç‖lərin (―qam-ğan‖ların//―şaman-xan‖ların) ölənin o biri dünyaya 

göndərilməsi mərasimində geydiyi ―qırmızı don‖un (arxetipin) nağıl paradiq-

masıdır. 

Beləliklə, qarının Ziyad xandan almaq istədiyi ―qırmızı don‖ dastanın 

süjetüstü səviyyəsində bir mükafatdırsa, süjetaltında bunun dastanın bütün 

kosmoloji strukturu ilə təsdiq olunan ritual semantikası var. Kərəm keçid 

ritualının ikinci fazasında – aralıq mərhələsindədir. O, bu fazanı tamamlayıb, 

sonuncu mərhələyə – bu dünyaya qayıdış fazasına daxil olmalıdır. O dünyadan 

bu dünyaya adlama mediator və mediasiya mexanizmi tələb edir. Mediator – 

qarı, mexanizm – qırmızı dondur. Əlavə edək ki, qırmızı don obrazı məhəbbət 

dastanlarındakı qarının Yer-Ana obrazının epik paradiqması olduğunu da təs-

diqləyir. İbtidai süjetlərdə Yer-Ana obrazının əsas funksiyası keçid 

(yenidənqurulma) ritualında ölərək o biri dünyaya (xaosa) gəlmiş qəhrəmanı 

yenidən doğmaqla onu bir statusdan o birisinə transformasiya etməkdir. Səciy-

yəvidir ki, Yer-Ana obrazı qarı obrazının strukturunun arxitektonik 

dərinliklərində qaldığı kimi, onun qəhrəmanı yenidən doğması da bu 

dərinliklərdə itmişdir. Ondan cəmi bir sürəkli işarə qalmışdır. Bu – qırmızı 

dondur. Qarının bütün məhəbbət dastanlarında heç bir halda köynəkdən 

istifadə etməməsi, yalnız ―Əsli-Kərəm‖də onu mükafat kimi arzu etməsi bizə 

ritual doğuluş mexanizmi olan qırmızı donun Yer-Ananın ―ritual qarderobuna‖ 

aid arxaik işarə-arxetip olduğunu ehtimal etməyə imkan verir. 

―Kərəmin xəstəliyi‖ formulu epik mətnin struktur elementi kimi bir 

motivdir. Epik mətn epik düşüncəni inikas edir: mətnin strukturu epik dünya 

modelini proyeksiyalandırır. Epik dünya modeli epik mətndə proyeksiya-

lanaraq onda həm mövcud olur, həm də qorunur. Beləliklə, dastan mətninin 

struktur elementləri eyni zamanda epik düĢüncənin struktur 

mexanizmləridir. Dastan mətnindəki hər hansı element, mexanizm, 

hərəkət formulu dastanın proyeksiyalandırdığı epik düĢüncədə (dünya 

modelində, Ģüurda) uyğun olaraq Ģüur elementi, Ģüur mexanizmi, Ģüur 

formuludur. Demək, mətn bir tərəfdən Ģüurun proyeksiyası olmaqla onun 

paradiqması, digər tərəfdən Ģüurun iĢləmə sahəsidir. BaĢqa cür desək, 

insan Ģüuru bir tərəfdən əks olunduğu modeldə konservasiya olunaraq 

yaĢayır, o biri tərəfdən mətn vasitəsilə funksionallaĢır. Mətn olmasa, Ģüur 
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donar. ġüurun bütün varlığı informasiya mübadiləsinə bağlıdır. Bu halda 

mətn informasiya mübadiləsinin gerçəkləĢmə vasitəsidir. ġüurun 

mövcudluğunun əsas forması olan (informativ) kommunikasiya prosesi 

mətn vasitəsilə həyata keçir. “Əsli-Kərəm” dastanı süjetinin “Kərəmin 

xəstəliyi” motivinə bu deyilənlər müstəvisində yanaĢdıqda, bu motivin 

türk-oğuz düĢüncə modelində xüsusi yerə malik düĢüncə formulu olması 

üzə çıxır. 

Fərdin düşüncəsindəki hər bir formul eyni zamanda konkret bir davranış 

tipinə bağlıdır. Yəni ənənəvi düşüncə ilə yaşayan bütün cəmiyyətlərdə insanın 

bütün həyati hərəkətləri, əslində, məzmunu qabaqcadan bəlli olan davranış 

formullarından ibarət olur. İnsan yatarkən, yeyərkən, işləyərkən, sevgisini, ya-

xud nifrətini gerçəkləşdirərkən, bir sözlə, bütün hallarda hazır davranış 

qəliblərindən istifadə edir. İnsanın davranışında gerçəkləşən, üzə çıxan bu 

davranış modellərinin hər biri onun şüurunda konkret bir formulla bağlıdır: hər 

hansı formul şüurda olmasa, təbii olaraq, davranışda da üzə çıxmaz. Bu 

baxımdan, epik mətndəki ―Kərəmin xəstəliyi‖ formulu konkret motiv kimi epik 

şüurdakı konkret formulu proyeksiyalandırır. Məsələ burasındadır ki, epik 

dünya modelinin tərkib hissəsi olan “xəstəlik” formulu türk-oğuz 

düĢüncəsində mühüm ritual-mifoloji davranıĢ formulu və davranıĢ tipidir. 

Beləliklə, şərti olaraq “Kərəmin xəstəliyi” adlandırdığımız motiv: 

– etnokosmik düĢüncə formuludur; 

– bir düşüncə formulu kimi, ritual hadisəsidir; 

– ritual davranıĢın formulu kimi ərgənlik ritualının ikinci fazası (aralıq 

mərhələsi) ilə bağlı ―haldır‖; 

– ritual davranıĢın tipi kimi şaman olma ritualının mühüm tərkib 

hissəsi olan ―şaman xəstəliyi‖ etnik davranış modelidir. 

Bu cəhətdən, “Əsli-Kərəm” dastanının süjet modelində “Kərəmin eĢq 

xəstəliyi” formulu ritual davranıĢın etnik tipi kimi “Ģaman xəstəliyi” 

arxetipinin epik paradiqmasıdır.  

Hər bir etnik mədəniyyət tipində öz adına malik olsa da, elmi 

ədəbiyyatda ümumiləşmiş adı tunqus dilindən götürülmüş ―şaman‖ olan 

funksioner türk-oğuz mədəniyyətinin üzvi hadisəsidir və oğuzcada ―qam‖ 

adlanır. ―Xəstəlik‖, ―xəstələnmə‖ şaman olmanın funksional strukturuna aid 

―hal‖dır. Dünya xalqlarının şamanlıq təcrübəsini ―arxaik ekstaz texnikası‖ 

müstəvisində ümumiləşdirmiş Mirça Eliade yazır ki, az, ya çox dərəcədə 

patogen səciyyəli xəstəliklər, yuxular və ekstazlar şamanlıq durumunun əldə 

edilməsinin tipik vasitəsidir. Bəzən bu nadir yaşantılar məhz göylərin 

―seçimini‖ bildirir və şamanlığa namizədi yalnız yeni vəhylərə hazırlamağa 

xidmət edir. Lakin daha çox hallarda bu xəstəlik, yuxu və ekstazlar şaman 

olma mərasiminin özü kimi çıxış edir və adi bir adamı müqəddəs olana xidmət 

edən şamana transformasiya edir. Əlbəttə, şamanlığa namizəd hər zaman və 

hər yerdə belə bir ekstatik yaşantıdan sonra qoca ustadların yanında nəzəri və 

praktiki təlim keçir. Lakin məhz bu yaşantı həlledici faktor kimi çıxış edir, 

məhz bu, ―seçilmiş‖ şəxsin dini statusunu köklü şəkildə dəyişir. Gələcək 

şamanın rolunu müəyyənləşdirən istənilən ekstatik yaĢantı keçid 

mərasiminin ənənəvi sxemini özündə daĢıyır: əzab çəkmə, ölüm, dirilmə. 
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Bu nöqteyi-nəzərdən hər cür ―xəstəlik-hal‖ inisiasiya rolunu oynayır. Ona görə 

ki, ―xəstəlik-hal‖ın gətirdiyi əzabçəkmə keçid ritualının sınaqlarına uyğun 

gəlir, ―xəstə seçilmişin‖ psixi təcridolunması keçid mərasimi zamanındakı 

təcridolunma və tənhalığa bərabərdir, xəstənin keçirdiyi ölümün yaxınlaşması 

hissi isə (canvermə, huşun itirilməsi və s.) inisiasiya mərasimlərinin ək-

səriyyətinin tərkib hissəsi olan simvolik ölümü xatırladır... Bir sıra fiziki 

əzablar (simvolik) inisiasiya ölümlərində özünün dəqiq inikasını tapır. Mə-

sələn, şamanlığa namizədin (= xəstənin) bədəninin ―üzvlərinə ayrılması‖. Bu 

ekstatik təcrübə ya ―xəstəlik-hal‖ zamanındakı əzabçəkmə şəklində, ya bir sıra 

ritual ayinlərində, ya da yuxugörmə formasında həyata keçirilə bilər (5, s. 47). 

Bu deyilənləri əyaniləşdirən bir neçə səciyyəvi mətnə diqqət edək. 

ġamanın “ölüb-dirilməsi”, bədəninin “təzələnməsi” haqqında mətn: 

―Ruhlar şaman olacaq adamın ruhunu götürüb yeraltı dünyaya aparırlar. 

Deyilənə görə, orada belə ruhları saxlamaq üçün ayrıca ev də vardır. Güclü 

şamanın ruhu yeraltı dünyada üç il saxlanılır. Zəif şaman ruhları isə orada bir il 

qalırlar. Bu müddət ərzində ruhu oğurlanan adam dəli olur. Halsız vəziyyətdə 

oxuyur, nə etdiyini bilmir. Bu hal ruhun dustaq olduğu vaxta qədər davam edir. 

Həmin adam yalnız yuxu vaxtı yeraltı dünyada olur. 

Abaasılar
46

 şamanların mənəvi atalarıdır. Yeraltı dünyadakı ev də bu 

abaasılarındır. Bu evdə onlar oğurladıqları ruhları tərbiyə edib öyrədirlər. Vaxt 

tamam olanda onlar gələcək şamanın bədənini yarır, hissə-hissə doğrayırlar. 

Gələcək şamanın bədəninin doğranması belə olur. Əvvəlcə onun başını 

kəsib hündür bir ağacın üstünə qoyurlar. Deyilənə görə, baş öz gözləri ilə 

bədəninin necə tikə-tikə doğrandığını görür. Şamanın bədənini doğrayıb 

doqquz yüryə (yüryə – yakut və Altay inamlarına görə xəstəlik gətirən adi 

adamların yaman ruhları – F.Gözəlov, C.Məmmədov) arasında üç dəfə 

bölürlər. Güclü şamanın bədəni bütün yaman ruhlara çatır. Belə olanda şaman 

xəstəlik yaradan bütün ruhların yolunu bilir və xəstəni asan sağalda bilir. Əgər 

şamanın bədəni bölüşdürülərkən yüryələrdən birinə çatmasa, onda həmin şa-

man xəstəlik gətirən yaman ruhları tapıb xəstənin canını ondan ala bilmir. 

Bədəni doğranıb yeyilən gələcək şaman bu vaxt öz evində ağır xəstə 

yatır. Ona nə ölü, nə də diri demək olur. Ruhlar əti doğrayıb böldükdən sonra, 

deyilənə görə, sümüyü təzə ətlə örtüb, başı təzədən yerinə qoyurlar‖ (6, s. 12-

13). 

Yer ana – “heyvan ana” haqqında mətn: ―Şamanın canı yetişib 

kamilləşəndə və özü özünü saxlaya biləndə ana heyvan yer üzünə qalxır. 

Burada o, şamanın bədənini tikə-tikə doğrayır, onları bütün azar-bezar, ölüm 

gələn yollara tullayır, onları ruhların arasında bölür‖ (6, s. 34). 

ġamanı doğan heyvan ana (Yer ana) haqqında mətn: ―Şamanı 

dünyaya gətirən ana heyvandır. Uzaq Şimalda budaqlarında yuvalar olan bir 

şam ağacı boy atır. Ana heyvan qartala çevrilib dəmir lələkli böyük bir quş 

olur, uçub buraya gəlir. O, yuvada oturur, yumurta qoyur. Sonra da bu quş yu-

murtanın üstündə kürt yatır. Əgər quş yumurtanın üstündə düz üç il yatırsa, on-

da yumurtadan çıxan şaman güclü şaman olur. Yox, əgər quş bir il kürt yatırsa, 

                                                 
46 Abaasılar yakut mifologiyasında yuxarı, orta və aşağı dünyaların şər ruhlarıdır – S.Rzasoy 
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onda yumurtadan zəif şaman çıxır. Şaman yumurtadan çıxan kimi ana heyvan 

onu tərbiyə etmək üçün təkayaqlı, təkqollu, təkgözlü iblis şaman qadına verir‖ 

(6, s. 37).  

Beləliklə, ―şaman xəstəliyi‖ bir etnikosmik düşüncə formulu kimi şaman 

olma mərasiminin mühüm mexanizmidir. O, özünü iki mövqedə göstərir: 

1. Şaman olma ritualının (inisiasiya mərasiminin) tərkib hissəsi (fazası) 

kimi; 

2. Şaman olma ritualını bütövlükdə əvəz edə bilən ritual mexanizmi (yəni 

inisiasiya mərasiminin özü) kimi. 

Buradan ―Kərəmin xəstəliyi‖ motivinə nəzər saldıqda aşağıdakı cəhətlər 

aydın şəkildə üzə çıxır:  

– ―Əsli-Kərəm‖də Kərəmin butavermə mərasimində düşdüyü ―halın‖ 

eposda ―xəstəlik‖ adı altında motivləndirilməsi ixtiyari adlandırma olmayıb, 

oğuz etnokosmik ənənəsinin özündən, daha dəqiq ünvanı ilə desək, ―şaman 

(qam) xəstəliyi‖ ənənəsindən gəlir. Bu halda ―Kərəmin eşq xəstəliyi‖ formulu 

ritual davranışın etnik tipi kimi ―şaman xəstəliyi‖ arxetipinin epik 

paradiqmasıdır.  

– Dastanda ―Kərəmin xəstəliyi‖ adı altında motivlənmiş formul təkcə nə 

―Əsli-Kərəm‖lə, nə də ümumiyyətlə məhəbbət dastanları ilə məhdudlaşmır. 

Bu, Azərbaycan dastançılıq düşüncəsinin bütün tarixini əhatə edən ənənədir. 

Qəhrəmanlıq dastanlarında bu xəstəlik ―dəlilik‖ adlanır.  

– ―Kərəmin xəstəliyi‖ bir ritual formulu kimi psixoloji ―hallar‖ 

(durumlar) kompleksidir. Bu halların hamısı M.Eliadenin ―şaman xəstəliyi‖ 

kompleksinə aid etdiyi psixi ―hallarla‖, demək olar ki, eynidir: Kərəmin də 

―xəstəliyi‖ bir ekstatik yaşantıdır, keçid mərasiminin (üçmərhələli – S.R.) 

ənənəvi sxemini özündə daşıyır: Kərəm də əzab çəkir, ölür, başqa sözlə, ölüm 

dünyasında, sakral varlıqlar dünyasında olur, qarının patronluğu ilə yenidən 

dirilir, yəni yeni statusda cəmiyyətə qayıdır. ―Bu nöqteyi-nəzərdən‖ Kərəmin 

xəstəliyi ―inisiasiya rolunu oynayır. Ona görə ki‖, Kərəmin xəstəliyinin 

―gətirdiyi əzabçəkmə keçid ritualının sınaqlarına uyğun gəlir‖, butavermə 

ritualının subyekti kimi seçilmiş ―xəstə Kərəmin‖ psixi cəhətdən cəmiyyətdən 

―təcrid olunması şaman keçid mərasimi zamanındakı təcridolunma və tənhalığa 

bərabərdir‖, ―xəstə Kərəmin‖ keçirdiyi ―ölüm‖ halı (dastanda: ―damaqsızlıq‖, 

yaşamaq hissindən, normal insanlara məxsus həyat instinktindən məhrumluq 

və s.) ―inisiasiya mərasimlərinin əksəriyyətinin tərkib hissəsi olan simvolik 

ölümü xatırladır‖. 

Tədqiqat göstərdi ki, ―Kərəmin eşq xəstəliyi‖ butavermə ritualının for-

mulu kimi oğuz-türk mədəniyyətinin çox qədim qatları ilə bağlı olub, ritual 

davranış kodunun etnik tipi kimi ―şaman xəstəliyi‖ arxetipinin ―Əsli-Kərəm‖ 

dastanındakı epik paradiqmasıdır.  
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РЕЗЮМЕ 

СЕЙФАДДИН РЗАСОЙ 

«БОЛЕЗНЬ ЛЮБВИ» ФОРМУЛА «БОЛЕЗНЬ ШАМАН» КАК 

ПАРАДИГМА ЭПИЧЕСКОЙ АРХЕТИПИИ 

 Эпос- это не только структурный элемент текста, но и в тоже время 

структурный механизм эпической мысли. Эпос- это формула любого 

элемента, механизма, движения, эпического ума (в модели мира, 

сознании) в соответствии с элементом сознания, механизм сознания, 

формула сознания. Значит текст проецируется с одной стороны 

парадигму сознания, с другой стороны - рабочей областью сознания.  

 Другими словами, человеческое сознание, отраженное в модели, 

осознанно сохранено. С другой стороны, функционируется с помощью 

текста Текст без сознания замирает.  Все сознание связано с 

информацией. В этом случае, текст - средство осуществления 

информационного обмена. Основная форма сознания - процесс 

коммуникации,  осуществляется с помощью текста. Сюжет эпоса «Асли  

и  Керем»  - «болезнь Керима»,  подходя к этому мотиву модель тюрко-

огузского мышления - занимает особое место в размышлении.   

             Ключевые слова: Эпос, былина, история любви, Асли-Керем , 

шаман, любовь, болезнь шамана, парадигма.      

 

SUMMARY 

SEYFƏDDIN RZASOY 

THE FORMULA OF  "LOVE DISEASE" AS EPIC PARADIGM OF  

ARKHOTYPE OF  "SHAMAN ILLNESS" 

   The structural elements of the legend’s text are at the same time  the 

structural mechanisms of  epic thought. Any element, mechanism, formula of 

the movement in the text of the legend   is epic thought (world model, 

consciousness),  with an element of consciousness, consciousness mechanism, 

formula consciousness. So, on one hand the  text being  projection of 

consciousness is its paradigm,  on the other hand the working area of 

consciousness. In other words, on one hand the human mind operates by 

conservation in the  reflected  model, on the other hand  it began function  via 

text. Without text  consciousness freezes. Existence  of the consciousness is 

related to exchange of information. In this case, the exchange of information is 
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the mean of  implementation. The main form of consciousness (informative) 

communication process is carried out via text. If to approach the ―Karam’s 

desease‖ in  "Asli and Karam" epic image "Kerem disease" approach in the 

context of the above individuals  we may observe that  this motif has a special 

place in Turk-Oghuz  model of thinking formula. 

 Keywords: the saga, epic, love legends, "Asli and Karam", shaman, 

butavermə, love, shaman's disease, arxetip, paradigm          

 

                               

(Filologiya üzrə elmlər doktoru H.HəĢimli  tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCAN  ƏDƏBĠ  DĠLĠ  TARĠXĠNDƏ  ġƏHRĠYAR 

MƏRHƏLƏSĠ 

 

Məqalədə Seyid Məhəmmədhüseyn ġəhriyarın ədəbi dilimizdəki 

xidmətindən danıĢılır. Bu məqsədlə onun dil-üslub xüsusiyyətləri elmi-nəzəri 

təhlilə cəlb edilir. ġəhriyar orijinal üsluba, özünəxas ifadə tərzinə mailk olan 

Ģairlərdəndir. Onun əsərlərini oxuyanda yalnız özü yada düĢür, çünki onun 

qələmi yalnız özünə məxsusdur, o, öz içindən keçənləri yazıya alır. Dilimizin 

bənzərsiz gözəlliklərindən, çeĢid-çeĢid söz anlamlarından istifadə edən Ģair 

ədəbiyyatla  bərabər, Azərbaycan ədəbi dilinin də inkiĢafında böyük rol 

oynamıĢdır.  

Məqalədə ġəhriyarın dilindəki sadəliyə və bu sadəliyin poetik ustalıqla 

birləĢməsindən yaranan anlam keyfiyyətinə xüsusi diqqət edilir. Belə ki, Ģair 

sözə dəyər vermiĢ, onun təsirindən, məqamlarından istifadə edərək  yüksək nitq 

mədəniyyəti örnəkləri yaratmıĢdır.  

ġəhriyar yüksək duyğuların tərənnümçüsüdür.  O istəyir ki, “dünyaya 

ədalət bayrağı” sancılsın. ġairin dilində bir sıra sanballı və bütün zamanlar 

üçün dəyərli, nəsihət xarakterli fikirlər özünü göstərir. Məqalədə həmin 

fikirlərdən bir sıra örnəklər verilmiĢdir. 

Tarixən Azərbaycan ədəbi dilinin özünəməxsus leksik sanbalı, 

qrammatik qüdrəti olmuĢdur. Bu baxımdan, xalqımızın söz deyənləri qədim 

zamanlardan üzü bəri sözü sənətin layiqli mövqeyinə qaldırmıĢlar. Zaman-

zaman dilimizin daxili imkanları hesabına söz yaradıcılığı prosesi diqqəti 

çəkən amillərdəndir. Bunlar ədəbi dilimizin inkiĢaf üstünlüyünü göstərən 

faktlardır. Məqalədə bu prosesdə  ġəhriyarın da rolu göstərilir. 

 Açar sözlər: ədəbi dil, orijinal ifadə, ədəbi norma, M.ġəhriyar, söz, 

ifadə 

 

Ədəbi aləmdə öz imzası və mövqeyi olan sənətkarlardan biri də Seyid 

Məhəmmədhüseyn Şəhriyardır. O, ədəbiyyatımızda ―xalqın şairi‖, ―bəşəri 

duyğular şairi‖  öz izi olan söz sənətkarı kimi tanınır. ―Sadə bir həqiqətdir ki, 

yalnız öz nəfəsi, öz səsi və öz ahəngi olan yazıçı ədəbiyyata yeni bir şey gətirə 

bilər. Ancaq belələri gərgin əmək və səy sayəsində həyat materialını bədii 

şəklə salıb, qiymətli sənət əsərləri yaratmağa qadir olur‖ (2, s. 271). 

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar da belə şairlərimizdəndir. 

Şəhriyar orijinal üsluba, özünəxas ifadə tərzinə mailk olan şairlərdəndir. 

Onun əsərlərini oxuyanda yalnız özü yada düşür, çünki onun qələmi yalnız 

özünə məxsusdur, o, öz içindən keçənləri yazıya alıb. Dilimizin bənzərsiz 
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gözəlliklərindən, çeşid-çeşid söz anlamlarından istifadə edən şair ədəbiyyatla  

bərabər, Azərbaycan ədəbi dilinin də inkişafında böyük rol oynamışdır.  

Şəhriyarın dilində diqqəti çəkən xüsusiyyətlərdən biri sadəlik və bu 

sadəliyin poetik ustalıqla birləşməsindən yaranan anlam keyfiyyətidir. Şair 

sözə dəyər verir, onun təsirindən, məqamlarından istifadə edərək  yüksək nitq 

mədəniyyəti örnəkləri yaradır.  

 Dil haqqında, söz haqqında çox deyiblər, çox yazıblar. Hətta dili ―bəşər 

tarixinin, insan dühasının ecazkar və hikmətli kəşfi‖ adlandırıblar. Dahi Füzuli 

sözə ―ehya‖ (can, qüvvət, təravət) verməyi məsləhət görüb, Məımməd Araz 

təəssüf edib ki, ―biz sözə ehya verə bilmədik‖, Nəbi Xəzri sözün mənasına 

bələdçilik edə-edə onu tanıyıb və tanıtmağa çalışıb: söz – ürəyin atəşindən su 

içən, odu yaxıb keçən, məbədgah, qibləgah... Şəhriyar isə sözlərin gücü ilə 

böyük mətləbləri sadəliklə anladıb, sözləri coşdurub, lakin sözdən coşmağın 

tərəfdarı olmayıb: 

Sözündə həqiqət olsa da, coşma, 

Bir az çək cilovu, həddini aşma (4, s. 355). 

Sənətkarlıq məsələləri hər zaman ədəbiyyat və sənət qarşısında duran 

önəmli problemlərdən olmuşdur. Hər bir ədəbi simanın özəllikləri onun 

sənətkarlıq keyfiyyətləri ilə bağlıdır. Şəhriyarın sənətkarlığı özünə xasdır, heç 

kəsin yolu ilə addımlamayan, heç kəsi təkrar etməyən, başqalarını 

yamsılamayan şairin öz dünyası, söz dünyası, həyata baxışı, gördükləri, 

duyduqları var və onların tərənnümü fərqlidir. Bu şairin duyğuları da, onları 

tanıdan sözlərin, misraların düzümü, anlamı da seçkindir: 

 Dedim: Ayrılıq, qınama məni, 

 Səni görmüşəm ellər düşməni. 

 Yüz min kərə də sınasam səni, 

 Haman ayrılıq, haman ayrılıq, 

 Aman ayrılıq, aman ayrılıq! (4, s. 84). 

Azərbaycan mədəniyyəti tarixində ədəbi dilin yaranıb formalaşması və 

inkişafı önəmli proseslərdən biri olmuşdur. ―Azərbaycan mədəniyyətinin ağır 

hissəsini təşkil edən Azərbaycan ədəbi dili tarixi ümumtürk mədəniyyətinin 

regional təzahürüdür‖ (1, s. 5). Belə ki, dilimizin xalq ruhuna uyğun, 

Azərbaycan təfəkkürünü yaşadan özəl xüsusiyyətləri vardır. Funksional 

üslubları ilə səciyyələnən ədəbi dilimiz müxtəlif tarixi dönəmlərdən keçərək 

özünəxas normativ faktlar qazanmış və zaman-zaman həm  keyfiyyət, həm də 

kəmiyyət baxımından xeyli dərəcədə zənginləşmişdir. Bu da bir gerçəklikdir 

ki, ədəbi dilimizin həm şifahi, həm də yazılı qolunda bədii üslubun xüsusi yeri, 

rolu, sanbal və çəkisi vardır. ―İstər tarixən qədimliyi, istərsə də müasir 

mərhələdəki inkişafı baxımından bədii üslub ədəbi dilin digər funksional 

üslublarından seçilir.  Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin təxminən minillik tarixi, 

müəyyən mənada, bədii üslubun inkişaf tarixi deməkdir. Belə bir fakt 

inkaredilməzdir ki, Azərbaycan  ədəbi dilinin XIX əsrin ikinci yarısına qədərki 

tarixi, əslində, bədii üslubun tarixi olmuşdur‖ (1, s. 253). 

Ədəbi dilin şifahi qolunda bədii üslubun tarixi daha qədim zamanlarla 

səsləşir. Bu üslub həm də ona görə fərqlidir ki, digər üslublardan seçilərək 

dialekt və şivələrə də müəyyən qədər yer verir. Bədii üslubun digər üslublarla 
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müqayisədə üstün mövqeyi, geniş yayılmağı və başqa üslublara təsirindəndir 

ki, ədəbi dil mövzularında bədii üslubla bağlı məsələlər ön plana çəkilir. Hətta 

bəzən ədəbi dil dedikdə, daha çox bədii ədəbiyyatın dili başa düşülür. Halbuki 

ədəbi dil təkcə bədii əsərlərin dili deyil, həm də elmi və ictimai-siyasi əsərlərin 

dilidir. 

 Azərbaycan  ədəbi dilinin bədii üslubunda  əhəmiyyətli cəhətlərdən biri 

dialekt və şivələrin işləkliyinə meydan açmaqdır. Ümumiyyətlə, bədii üslub  

ona görə maraqlı və önəmlidir ki, başqa üslublardan fərqli olaraq müxtəlif 

leksik layları özündə yaşada bilir. Belə ki, bədii üslubun leksikasında 

köhnəlmiş sözlər və dialekt örnəkləri ilə daha çox qarşılaşırıq. Həmin faktlar 

müxtəlif tarixi mərhələlərdə dilimizin vəziyyəti, özəllikləri haqqında müəyyən 

təsəvvür yarada bilir. Bədii  üslubun məziyyət və keyfiyyəti, digər üslublardan 

seçkinliyi ondadır ki, o, ədəbi dillə xalq danışığı arasındakı uçurumun 

dayazlaşmasında, fərqli əlamətlərin kəmiyyət baxımından azalmasında 

əhəmiyyətli rol oynayır, ədəbi dilin sadəliyini təmin edir. Ədəbi dil ilə xalq 

danışığı arasında bütün dövrlərdə müəyyən fərqlərin olması danılmazdır. Lakin 

həmin fərqlərin kəmiyyət və keyfiyyəti həmişə eyni səviyyə və dərəcədə 

olmamışdır. Ədəbi dillə ümumxalq dili arasındakı bu seçkinliklərin ortadan 

qaldırılmasında dialektlərin xidməti əvəzsizdir. Bu baxımdan, Şəhriyarın dili 

maraqlı və diqqətçəkicidir. Şairin dilindəki ―çaqqışdırmaq‖, ―hövləsək‖, 

―xeymə‖, ―mısmaq‖, ―dönərgə‖, ―qavzanmaq‖, ―küsgümək‖, ―qonuşmaq‖, 

―çönmək‖, ―kərdi‖, ―qapsamaq‖, ―çırtamaq‖ kimi dialekt örnəkləri şairin dilinə 

ümumxalq dilinin şirinliyini qatan dil faktlarıdır. Xəlqilik onun dilində bir 

keyfiyyətdir. Şair əsərlərinin birində haqlı olaraq deyir: ―Türki bir çeşmə isə 

mən onu dərya elədim‖ (4, s. 128). 

O sənətkar dəyərlidir ki, sözə ehtiyac olduqda, yad təsirlərə uymur, ya 

dialektlətə müraciət edir, ya da dilin milli bazası əsasında yeni söz və ifadələr 

yaradır. Ədəbi dildən danışarkən dilimizdəki söz-ifadə yaradıcılığı 

unudulmamalıdır. Bu anlamda dildəki leksik vahidləri iki qrupa ayırmaq 

mümkündür: 

1. Dildə əvvəldən mövcud olan söz və ifadələr. 

2. Sonradan yaradılan, yəni ―müəllifli‖ söz və ifadələr. 

İkinci qrupa aid olan sözlərin yaranması və inkişafında, ilk növbədə. 

ədəbi simalarımıza borcluyuq. Bu anlamda, Şəhriyarın dilində çox maraqlı və 

şairin öz qələminə xas olan ifadələrlə qarşılaşmaq mümkündür. ―Zülmün evi‖, 

―məhəbbətin risalət vədəsi‖, ―siyasət mərəzi‖, ―xəyal meydanları‖, ―qış 

donduran ürəklər‖, ―gözlərin rəfi‖, ―xatirələr səfində xeymə qurmaq‖, 

―ümidplov‖, ―insansız inqilab‖ və s. kimi söz və ifadələr şairin dil-üslub 

keyfiyyətləri sırasına daxildir. ―Tarix üçün bir dil faktı hər hansı tarixi 

sənəddən daha mötəbərdir‖ (3, s. 160). Tarixən Azərbaycan ədəbi dilinin 

özünəməxsus leksik sanbalı, qrammatik qüdrəti olmuşdur. Bu baxımdan, 

xalqımızın söz deyənləri qədim zamanlardan üzü bəri sözü sənətin layiqli 

mövqeyində bərqərar etmişlər. Zaman-zaman dilimizin daxili imkanları 

hesabına söz yaradıcılığı prosesi diqqəti çəkən amillərdəndir. Bunlar ədəbi 

dilimizin inkişaf üstünlüyünü göstərən faktlardır.  
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Məlumdur ki, üslubundan asılı olmayaraq, bütün əsərlərin əsasında söz 

dayanır. Bədii üslubda isə əsas məsələ sözdən necə istifadə etməkdir, yəni uğur 

fikirlərin ifadə tərzi ilə çox bağlıdır. Bu mənada, Şəhriyar sözün mənfəətini 

artıran, dilimizin estetik gözəlliyinə xidmət edən söz ustadı olaraq ədəbi 

dilimizdə öz yerini layiqincə qazanmışdır.  

Şəhriyarın əsərlərində İslam dininin dəyərlərinə yüksək münasibət 

özünü göstərir. Bu mənada, şairin qadınlara münasibəti diqqəti çəkir:     

Qadın bir anadır bəşəriyyətə, 

Önündə təzim et, ədəblə əyil (4, s. 422).  

Analı evlərdə cənnət yaranar, 

Anasız evlərdə həsrət yaranar (4, s. 431). 

Sadəliyi, dilinin xəlqiliyi, qarşıya qoyduğu məsələlər, qələmə aldığı 

mövzular ilə həm çağdaşlarının, həm də özündən sonra gələnlərin 

mənəviyyatında intibah yaratmaq baxımından fərqli bir sənətkar olan Şəhriyar 

bəşəri duyğuların tərənnümçüsüdür. O istəyir ki, ―dünyaya ədalət bayrağı‖ 

sancılsın. Şəhriyarın dilində bir sıra sanballı və bütün zamanlar üçün dəyərli, 

nəsihət xarakterli fikirlər özünü göstərir. Bu fikirlər dahi Nizami Gəncəvinin 

hikmət və nəsihətlərindən geri qalmır: 

Dünyada nə qədər iş var, sənət var, 

Birindən yapışar aqil adamlar. 

Hər kəs öz yerini tapsa həyatda, 

Sanki xəzinə var başının altda (4, s. 335). 

Zəhmətə arxalan, işə güvən sən, 

Budur tərəqqinin yolu əzəldən (4, s. 337). 

İnsanlar biliklə hörmət qazanar . 

Cəhli iqrar etmək səmimiyyətdir, 

Haqqı danmaq isə alçaq sifətdir. 

Düzlüyü özünə bir hünər bil sən, 

Çəkinmə bilməyib üzr istəməkdən (4, s. 429). 

―Şəhriyarın irsi, o cümlədən də, xüsusən ana dilində yazılmış əsərləri, 

Azərbaycan poeziyasının xalq həyatı ilə qaynayıb qarışmasında, şeir dilimizin 

mənəvi sərvətlərindən, ədəbi dilimizin şəhdindən-şəkərindən gözü dolusu 

barınıb-bəhrələnməsində müqayisəyəgəlməz dərəcədə böyük xidmətlər 

göstərmişdir‖ (5, s. 11). 

Ümumxalq dili ruhunda yazılmış əsərləri ilə seçilən şair ədəbiyyatda 

olduğu kimi, ədəbi dilimizdə də yeniliklər yaratmışdır. ―Hansı dildə 

yazmasından asılı olmayaraq, Şəhriyar həmişə vicdanının səsinə qulaq asan, 

qəlbində tüğyan edən duyğuları, başından keçən fikirləri səmimiyyətlə əks 

etdirən bir sənətkar idi‖ (6, s. 7). Əsərlərinin birində özünü ―haqqa doğru 

qaranlıqlarda el məşəli‖ adlandıran Şəhriyar,  özü dediyi kimi,  həm də 

―əbədiyyət gülü‖dür. Bu böyük zəka sahibi ümumşərq mədəniyyəti və 

Azərbaycan ədəbi dili tarixində maraqlı bir hadisədir. Şəhriyar təkcə öz 

vətənində deyil, Azərbaycan dilinin danışıldığı,  anlaşıldığı  bütün  məkanlarda  

tanınan və sevilən şairdir.  ―Bunun  burinci səbəbi, əlbəttə, ―Türkün dilitək 

sevgili istəkli dil olmaz‖ deyən şairin ana dilinə  sonsuz  məhəbbəti  və  

dilimizin  zənginliklərinə dərindən bələd olmasıdır‖ (6, s. 9).  
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Ümumbəşəri dəyərlər içində özünə xas olan bir mövqe qazanmış şairin 

söz gülüstanı rəngarəngdir. Sözə möhtac olmaq sənətkar üçün ağır dərddir, 

lakin dilini sevənlər, onun dərinliyinə girməyi bacaranlar belə bir dərddən 

azaddır və düşüncələrini sözə çevirə bilirlər. Sözsüz ki, sözlər təfəkkür və 

düşüncələr dünyasının açarıdır, insanın iç aləmini bəyan edən, könlündən 

keçənləri çatdıran ən gözəl bələdçidir. ―Xalqın mədəni səviyyəısi nə qədər 

yüksək olursa, onun dilinin səviyyəsi də eləcə yüksəlmiş, sözlərlə zənginləşmiş 

olur‖ (7, s. 87).  

Şəhriyar ―Əsli-Kərəm‖ şerinə bir haşiyə‖ əsərində haqlı olaraq deyir: 

Çox şairin təbi donar  buz  kimi, 

Şəhriyarın şeri də qaynar gəli (6, s. 130). 

Dilimizin söz gülüstanını seyr etməklə kifayətlənməyən Şəhriyarın 

özünəxas söz gülşəni var idi. Xalq ağzının şirinliyini özündə yaşadan, danışıq 

dilinin özəlliklərindən qida alan deyim tərzi onun dil-üslub keyfiyyətlərinin 

önündə gəlir. ―Öz böyük istedadını reallaşdırmaq  üçün  doğma Azərbaycan 

dilinin əsrarəngiz axar-baxarı Şəhriyar üçün vüsətli bir hünər və yaradıcılıq 

meydanı açmışdır‖ (5, s. 9). Azərbaycanda  ―Yalan dünya‖ şerinə gözəl bir 

musiqi əsəri yazılıb. Ritorik sual cümlələrinin bolluğu (dörd misradan ibarət 

olan bir bənddə misraların sayı qədər sual cümləsi vardır) və yüksələn 

intonasiyası ilə dərin bədiiliyin yarandığı bu əsərdəki ritmik təkrarlar, axıcılıq, 

dilin təbiilik və sadəliyi özlüyündə bir qəmli, təəssüflü, düşündürücü  melodiya 

yaradır: 

Sənin bəhrən yeyən kimdir? 

Kiminkisən? Yiyən kimdir? 

Sənə doğru deyən kimdir? 

―Yalan dünya, yalan dünya!‖ (4, s. 134). 

Şəhriyarın ―Heydərbabaya salam‖ poeması ―xalq həyatının mənəvi 

ensiklopediyası‖ adlandırılmağa layiqdir. Bu əsər onu oxuyan hər bir kəsdə 

Azərbaycan mənəviyyatı, adət-ənənələri haqqında hərtərəfli və mükəmməl 

təsəvvür yaratmağa qadirdir. Əsərin  76 bənddən ibarət olan birinci hissəsinin 

16-cı bəndində qədim Azərbaycan xalq mahnısı olan ―Sarı gəlin‖dən bir misra 

verilmiş və şairin müqəddəs arzuları ifadə olunmuşdur: 

Heydərbaba, dağın, daşın sərəsi, 

Kəklik oxur, dalısında fərəsi, 

Quzuların ağı, bozu, qərəsi, 

Bir gedəydim dağ-dərələr uzunu, 

Oxuyaydım: ―Çoban, qaytar quzunu‖ (4, s. 39). 

Şəhriyarın dilində atalar sözünə bənzəyən, məna yükünün ağırlığı ilə 

atalar sözündən geri qalmayan  aforizmlər vardır. Onlar  Azərbaycan xalqının 

hikmət xəzinəsinə daxil olmağa layiq söz-fikir inciləridir. Bu ―müəllifli atalar 

sözləri‖ndə  xalqımızın müdrikliyi, minilliklərdən, yüzilliklərdən üzü bəri 

gələn mənəvi sərvətimiz  qorunub saxlanır:  

Bilsinlər ki, adam gedər, ad qalar, 

Yaxşı-pisdən ağızda bir dad qalar (4, s. 43). 

Zülmün evin səbrü-təhəmmül yıxar (4, s. 55). 

El nisgili pis yandırar, pis yaxar (4, s. 76). 
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Ümidplov bişsə, gözəl bir şeydir, 

Ümid ki var, demək, yeməkdən yeydir (4, s. 77). 

Gözlər yağış yağdırmasa, yanarsan (4, s. 77). 

Bu dünyada bizdən qalan bir səsdi, 

Bir karvanın zəngi qalırsa, bəsdi (4, s. 82). 

Dəli viranəni xoşlar (4, s. 135). 

Azərbaycan xalqının söz qalası möhkəm, söz zirvəsi möhtəşəmdir. 

Sözün sultanı Füzulidən əvvəl də, sonra da sözə dəyər verənlər olub. Onlar 

sözün gücünün böyük olduğunu dərk etməklə bərabər, həm də bəzən unudulan 

bu adi həqiqəti anladıblar. Sözün dərəcəsini qaldıraraq söz qalasına hərə bir 

kərpic hörüb. Sözün həm yaşatmaq, həm də öldürmək, həm qaldırmaq, həm də 

endirmək, bir anda neçə ilin hörmətindən salmaq qüdrəti söz sənətkarlarına 

bəllidir. O da bəllidir ki, sənətkarı söz tanıdır, söz yaşadır. Şəhriyar hələ 

sağlığında əmin idi ki, onun söz və fikirləri ötəri deyil, yaşayacaq və 

nəsillərdən-nəsillərə keçəcək: 

Evlər qalır, ev sahibi yox özü, 

Ocaxların ancaq işıldar közü,  

Gedənlərin az-çox qalıbdır izi, 

Bizdən də bir söz qalacaq, ay aman! 

Kimlər bizdən söz salacaq, ay aman! (4, s. 56). 

 

Aşıq deyər: bir nazlı yar var imiş, 

Eşqindən odlanıb yanaq var imiş, 

Bir sazlı, sözlü Şəhriyar var imiş, 

Odlar sönüb, onun odu sönməyib, 

Fələk çönüb, onun çərxi çönməyib (4, s. 56). 

Şəhriyar nə yazdısa, xalqını sevərək yazdı, nə yaratdısa, ürəklə yaratdı, 

sözləri eldən-elə yayıldı.―Aşıqların sazlarında sözüm var‖ (4, s. 41) deyən 

şairin ―Biz də keçək yurdumuzun sözünə‖ (4, s. 43) misrası bu fikri təsdiq edir. 

 Məlumdur ki, bayatı xalq şeri janrıdır. Lakin yazılı ədəbiyyatımılzda da 

bayatı janrına müraciət edənlər olmuşdur. Bu baxımdan, şah babamız 

Xətayinin, Məhəmməd Əmaninin, Qasım bəy Zakirin yaradıcılığı səciyyəvidir. 

Şəhriyar da bu lakonik, anlam səviyyəsi ilə fərqlənən janrda gözəl əsərlər 

yaratmışdır. Belə əsərlərində onun dili daha sadə, daha təbiidir. Bəndləri bayatı 

formasında olan ―Uşaqlar‖ şerində deyir: 

Deyirdin, itən yaxşı,  

Cövüz tək bitən yaxşı. 

Dünyanı dolanmışam, 

Hər yerdən vətən yaxşı (4, s. 121). 

Bu bədii parça el bayatılarından birini xatırladır və onun dili folklor 

örnəyinin dilindən seçilmir: 

Əzizim, vətən yaxşı, 

Geyməyə kətan yaxşı. 

Gəzməyə qərib ölkə, 

Ölməyə vətən yaxşı.  
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 Vətənini sevən dilini də sevər. Çünki dil vətənin dilidir, ananın dilidir. 

Əsl söz adamları sözdən təkcə faydalanmayıblar, həm də onun məna qatlarını 

üzə çıxarıb, üslub məqamlarını tapıblar. ―Əsl söz sənətkarlarının böyüklüyü 

həm də bununla ölçülür ki, onun istər sağlığında, istərsə də dünyasını 

dəyişməsindən on illər, qərinələr keçəndən sonra əsərlərini oxuyan hər kəs, ilk 

növbədə isə sözə qarşı həssas olan yüksək səviyyəli bədii zövq sahibləri, 

şeirsevənlər dərindən təsirlənir, həmin sənətkarla, onun kəlamı ilə özü arasında 

nə isə bir uyarlıq, yaxınlıq, doğmalıq, səsləşmə, tipologiya görür ‖ (6, s. 23). 

Şəhriyar belə sənətkarlardandır. ―Eyvay, anam!‖ poemasında ―Anam məni 

yaratmış, mən aləm yaratmışam‖ deyən şair ədəbi dilimizdə,  şeriyyətimizdə, 

doğrudan da, dünyanın söz deyənlərinin, söz sərraflarının diqqətini çəkən bir 

aləm yaradıb. 
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РЕЗЮМЕ 

СЕДАГЕТ ГАСАНОВА 

ШАХРИЯАРСКИЙ ЭТАП В ИСТОРИИ АБАЙДЖАНСКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

  В статье говорится о литературных заслугах Сеид 

Мухаммедгусейн Шахрияра . С этой целью исследуется его стиль языка,  

черты характера  в теоретическом анализе. Шахрияр из тех поэтов, 

который имеет уникальный способ выражения. Читая его произведения,  

только о нем и думаешь, потому что его перо принадлежит только ему. 

Он выражает все то,  что у него внутри в письменной форме. 

Неповторимость и красота нашего языка позволяет поэту использовать 

различные значения слов,  наряду с литературой сыграл важную роль в 

развитии азербайджанского литературного языка. Виртуозная простота 

языка Шахрияра, простота поэтического сочетания,  мастерству уделяется 

особое внимание. Так поэт высоко оценил слово, его влияние,  используя 

момент, установив высокий стандарт речевых образцов.                                                                         

            Шахрияр воспеватель высоких чувств. Он хочет вонзить «знамя 

справедливости мира». В языке поэта показывают себя ряд весомых 

значительных и ценных для всех времен наставнических мыслей. В 

статье показан ряд некоторых образцов этих мыслей. С незапамятных 

времен литературный азербайджанский язык имел уникальную 
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лексическую весомость и грамматическую мощь. С этой точки зрения 

ценности нашего народа с незапамятных времен до наших дней искусство 

слова достойно подняли свою позицию. Время от времени за счет 

внутренних возможностей языка процесс творческого слова поразите-

льных факторов. Это показатель факта преимущественного развития 

нашего литературного языка. В статье показана и роль Шахрияра в этом 

процессе. 

 

SUMMARY 

SƏDAQƏT HƏSƏNOVA 

SHAHRIYAR STAGE IN THE HISTORY OF THE  LITERARY 

LANGUAGE OF AZERBAIJAN 

The author deals with the  activity of Sayid Muhammadhuseyn 

Shahriyar  in  our literary language. In this article his language style features 

were involved to scientific-theoretic  analysis.  Shahriyar was the poet of his  

original style and with unique mode of expression. Reading his works we 

remember only himself, as  he had a  pen belonging only to him, he wrote only 

what he felt.    Along with the literature poets who used colorful  word 

meanings, the unique beauty of our language, the variety of literature, played a 

major role in the development of Azerbaijani literary language. 

The special attention was paid to simplicity of the Shahriyar’s language  

and to the quality of meaning which appear by the combination of the 

simplicity with  poetic skill. So that the poet valued every world, and created 

speech  samples of high standards using influence of the word. 

 Shahriyar is a promoter of high emotions. He wants to rise  "the flag of 

justice inthe world . A number of  significant and valuable thoughts for all time 

are used in the poet's language. A number of examples of such statements were 

given in the article.  

Historically, Azerbaijan literary language had its own  influence and 

had grammatical power. In this regard, since the ancient times, people   raised 

the word art to the higher position. From time to time using the resources of the 

creative process of the striking factors of our language. These are facts which 

lead the development of our literature. Shahriyar's role in this process is shown 

in the article.  

Key words: literary language, the original expression, literary norms, 

M.Shahriyar, word, expression 
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HÜSEYN RAZĠNĠN ƏDƏBĠ-TƏNQĠDĠ, PUBLĠSĠSTĠK MƏQALƏLƏRĠ, 

“GÜNDƏLĠK”LƏRĠ, ALDIĞI MƏKTUBLAR VƏ 

FOTOġƏKĠLLƏRĠNĠN ONUN BĠBLĠOQRAFĠYASININ 

HAZIRLANMASINDA ROLU VƏ ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

 Məqalə tanınmıĢ Azərbaycan Ģairi H.Razinin biblioqrafiyasının 

hazırlanmasında onun ədəbi irsinin müəyyən hissəsini təĢkil edən ədəbi-tənqidi 

və publisistik məqalələrinin əldə olunması, öyrənilməsi, mənbələrinin 

dəqiqləĢdirilməsi və hər birinə aid müvafiq Ģərhlərin yazılması ilə bağlı 

araĢdırmaların nəticələrindən bəhs olunur. Müəllif belə qənaətə gəlir ki, bu 

məqalələrlə yanaĢı  Ģairin müxtəlif Ģəxslərdən aldığı məktublar, uzun illər 

ərzində yazdığı “Gündəlik”lər, çəkdirdiyi fotoĢəkillər, haqqında yazan 

müəlliflərin və öz məqalələrinin dərc olunduğu mənbələrin də biblioqrafiyanın 

hazırlanmasında mühüm rolu və  əhəmiyyəiti olmuĢdur. 

Açar sözlər: Hüseyn Razi, biblioqrafiya, ədəbi-tənqidi və publisistik 

məqalələr, “ġərq qapısı” qəzeti, fotoĢəkillər 

                             

         H.Razinin ədəbi irsinin böyük bir hissəsini ədəbi-tənqidi və publisistik 

məqalələri təşkil edir. Onun məqalələrinin əksəriyyəti əməkdaşı olduğu ―Şərq 

qapısı‖ qəzetində, bir qismi isə Bakıda nəşr olunan ―Ədəbiyyat və incəsənət‖, 

―Kommunist‖, ―Azərbaycan müəllimi‖, ―Azərbaycan gəncləri‖, ―Azərbaycan 

pioneri‖, ―Sovet kəndi‖, ―‖Bakinskiy raboçiy‖, ―Azərbaycan‖, ―Elm və həyat‖, 

―Kənd həyatı‖ ―Literaturnıy Azerbaydjan‖ kimi qəzet və jurnallarda, həmçinin 

bəzi kitablarda çap olunmuşdur. 

 H.Razinin mətbuatda dərc etdirdiyi yazılarının bəzisi imzasız, digər 

qismi isə ―Hüseyn Razi‖, ―H.Razi‖ və ―H.Rzayev‖ imzaları ilə çap 

olunmuşdur. İmzasız məqalələrin əksəriyyəti ―Şərq qapısı‖ qəzetində dərc 

edilən bəzi baş məqalələr və ―Bizim təqvim‖ rubrikası ilə müxtəlif şair və 

yazıçılara həsr olunan yazılardır. Bu məqalələrə son dərəcədə ehtiyyatla 

yanaşılmış, onların H.Razi qələminə məxsusluğu tam təsdiq olunduqdan sonra 

biblioqrafiyaya daxil edilmişdir. 

       İmzasız yazıların H.Raziyə məxsus olması bir neçə yolla 

müəyyənləşdirilmişdir: 

       1.Həmin yazıların bir çoxu şairin özü tərəfindən yazılan məqalələrinin 

―Siyahısı‖na daxil edilmişdir (2, s. 40-65). Şübhəsiz ki, H.Razi başqalarının 

yazısını öz adına çıxıb  ―Siyahı‖ya salmazdı. 

       2.Naxçıvan MR-da  ―Şərq qapısı‖ qəzetinin müxtəlif illərə aid elə 

komplektləri var ki, vaxtilə onlar qəzetin redaksiyasına məxsus olan xüsusi 

nüsxələr olmuşdur. İllik nömrələrin hamısını əhatə edən bu nüsxələrdə dərc 
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olunan hər bir yazının üzərində onun müəllifinə çatacaq qonorarın miqdarı 

yazılmışdır. İmzasız çap edilən bir sıra baş məqalə və digər yazıların üzərində 

qonorarın bir müəllif kimi qəzetin əməkdaşı H.Raziyə çatacağı qeyd 

olunmuşdur (5). Beləliklə, üzərində bu cür qeydlər olan yazıların H.Razinin 

qələmindən çıxmasına şübhə yeri qalmır. 

       3.Müxtəlif illərdə ―Şərq qapısı‖ qəzetinin redaksiyası tərəfindən H.Raziyə 

verilən rəsmi arayışlarda onun ayrı-ayrı vaxtlarda həmin qəzetdə hansı 

məqalələrinin dərc olunması təsdiq edilir. Məsələn, 1979-cu ildə qəzetin 

redaktoru S.Kərimovanın imzası ilə H.Raziyə verilən arayışda onun 1977-

1979-cu illərdə ―Şərq qapısı‖nda dərc olunan məqalə, oçerk və zarisovkalarının 

siyahısı verilmişdir ki, (4, s. 1-2). bu yazıların da bir çoxu qəzetdə imzasız 

çıxmışdır. Rəsmi sənəd olan həmin arayış isə tam təsdiq edir ki, bu yazılar 

həqiqətən H.Raziyə məxsusdur.  

       4. H.Razinin Naxçıvan MR-də qorunan şəxsi fondunda və qızı 

F.Rzayevanın arxivində şairin vaxtilə imzasız yazıları dərc olunan müxtəlif 

qəzet kəsikləri vardır. Bunların bəzilərinin üzərində və sonunda redaktorun, 

həmçinin H.Razinin  özünün adını və imzasını qeyd etməsindən aydın olur ki, 

həmin yazılar ona məxsusdur. 

       5. Şairin ―Gündəliy‖indəki bəzi qeydlərindən də onun imzasız dərc 

etdirdiyi yazıları müəyyənləşdirmək olur. Məsələn: ―15 iyun 1965. Səhər 

tezdən AzərTaca (Azərbaycan Teleqraf Agentliyi – F.X.) gəlib axşamkı iclas 

və konsert barəsində (Bakıda keçirilən Naxçıvan MSSR günləriin açılışı 

nəzərdə tutulur – F.X.) teletaypla ―Şərq qapısı‖ üçün 6 səhifəlik icmal verirəm. 

Qəzet həftəlik günlərində məlumatı məndən alacaq və ―xüsusi müxbirimizdən‖ 

adı ilə imzasız çap edəcəkdir‖ (2, s. 6).  

     Beləliklə,  ―Şərq qapısı‖ qəzetinin 1965-ci il nömrələrində dərc olunan 

aşağıdakı yazıların H.Razi qələminə məxsusluğu təsdiqlənir: Naxçıvan MSSR 

ədəbiyyat və incəsənət həftəsinin açılması // Şərq qapısı. – 1965. – 16 iyun; 

Kimyaçılar şəhəri Sumqayıtda // Şərq qapısı. – 1965. – 18 iyun; Neft 

Daşlarında // Şərq qapısı. – 1965. – 19 iyun; Səmimi görüşlər // Şərq qapısı. – 

1965. – 20 iyun. Naxçıvan günlərinin iştirakçılarının Bakıda Volodarskaya 

adına tikiş fabrikində olması haqqında; Bakıda Naxçıvan MSSR Mədəniyyət 

həftəsinin son günləri // Şərq qapısı. – 1965. – 22 iyun. 

       ―31 dekabr 1966. Qəzetin yeni il nömrəsi üçün ―Şaxta babanın 

teleqramları‖ başlığı altında şarjları hazırlayıb verirəm‖ (2, s. 219). 

       Bu yazı həqiqətən də ―Şərq qapısı‖nın 1 yanvar 1966-cı il tarixli 

nömrəsində ―Şaxta babanın sərgisi‖ başlığı ilə imzasız dərc olunmuşdur.  

     Yaxud: ― 7 aprel 1973. Qəzet üçün ―İdeya mətinliyi‖ adlı baş məqalə 

yazdım‖ (2, s. 98). 

     Həmin baş məqalə ―Şərq qapısı‖nın 11 aprel 1973-cü il tarixli nömrəsində 

imzasız dərc edilmişdir. ―Gündəlik‖də rast gəldiyimiz belə qeydlər adı çəkilən 

yazıların H.Raziyə məxsusluğunu təsdiqləyir. 

       H.Razinin haradasa çap edilməsi haqqında məlumatımız olan elə ədəbi 

tənqidi və publisistik məqalələri də vardır ki, onların izinə düşsək də, dərc 

olunduğu mənbələri müəyyənləşdirə bilməmişik. Sayca çox az olan belə 

yazılar təbii ki, biblioqrafiyadan kənarda qalmışdır. Lakin ümid edirik ki, bu 
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istiqamətdə aparılacaq araşdırmalar gələcəkdə biblioqrafiyanın yeni nəşrinin 

daha kamil olacağına imkan verəcəkdir. 

     H.Razinin digər həmkarları ilə birlikdə yazdığı bəzi məqalələri də vardır. 

Belə qoşamüəllifli yazıların hamısı publisistik xarakterlidir və ancaq ―Şərq 

qapısı‖ qezetində dərc olunmuşdur. Araşdırmalar nəticəsində H.Razi ilə şərikli 

məqalə yazan müəlliflər müəyyənləşdirilmiş və onların adı biblioqrafiyanın 

―Müştərək müəlliflərin əlifba göstəricisi‖nə daxil edilmişdir.  

     H.Razinin ədəbi-tənqidi məqalələri nəinki şairin öz yaradıcılığı, həm də 

müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı üçün dəyərli töhfələrdir. 1949-1993-cü 

illər ərzində yazılan və ―Şərq qapısı‖ qəzetində dərc olunan bu məqalələrdə 

folklordan başlamış qədim dövr, orta əsrlər, XIX və XX əsrlər Azərbaycan 

ədəbiyyatının klassiklərindən söz açılmış, onların yaradıcılığı haqqında orijinal 

mülahizələr söylənilmişdir. 

     Biblioqrafiyanın ―Ədəbi-tənqidi məqalələri‖ bölməsinin əsas hissəsini belə 

xarakterli məqalələrin siyahısı təşkil edir. Həmin bölmə H.Razinin Naxçıvan 

teatrında nümayiş etdirilən müxtəlif əsərlərin tamaşasına,  həmçinin 

M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı, M.F.Axundov 

adına Azərbaycan Opera və Balet Teatrı, Ş.Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət 

Musiqili Komediya Teatrı, C.Cabbarlı adına İrəvan Azərbaycan Dövlət Dram 

Teatrı, M.Davudova adına Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı, Cavid Poeziya 

Teatrı və Naxçıvan tibb məktəbininn ―Gənclik‖ teatrının Naxçıvanda nümayiş 

etdiyi tamaşalara rəylərinin adları da daxll edilmişdir. 

     H.Razi yaşadığı sovet dönəmində və ondan sonra SSRİ və dünya 

yazıçılarının, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin fəaliyyətini, yaradıcılığını 

qiymətləndirən və təbliğ edən məqalələr də yazmışdır. Belə məqalələri yazmaq 

bir tərəfdən onun əməkdaşı olduğu ―Şərq qapısı‖ qəzetinin tələblərindən irəli 

gəlirdisə, digər tərəfdən şairin istedadlı sənətkarlara dərin rəğbətini əks 

etdirmək üçün idi. Bir qismi ―Bizim təqvim‖ rubrikası altında, digərləri isə 

xüsusi sərlövhələrlə (―Görkəmli yazıçı və ictimai xadim‖, ―Mübariz yazıçı‖, 

―Alovlu ürək‖, ―Dostluq nəğməkarı‖, ―Görkəmli satira ustası‖, ―Türkmən 

ədəbiyyatının ağsaqqalı‖, ―Böyük dostluq poeziyası‖, ―Bəşəri fikirlər 

romantikası‖, ―Tarixi romanlar ustası‖ və s.) dərc olunan həmin yazılar 

biblioqrafiyanın ən mühüm hissələrindən birini təşkil edir.  

     Biblioqrafiyanın bu bölməsində H.Razinin ədəbiyyat, incəsənət və 

mədəniyyətə dair məqalələrinin və Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayan 

gənc yazarlara tövsiyə xarakterli yazılarının da mənbələri göstərilmişdir. 

     H.Razinin adları biblioqrafiyanın ―Publisistik məqalələri‖ bölməsinə daxil 

edilməsi nəzərdə tutulan yazıları müxtəlif forma və janrlardadır: məqalə, oçerk, 

reportaj, hesabat, yol qeydləri, tənqidi qeydlər, icmal, ədəbi qeydlər, şarj, 

təəssürat, xatirə, xronika, replika, felyeton, satira, yumor, söhbət və s.  

     Sayı 700-dən çox olan bu yazılarda Naxçıvanın ictimai-siyasi həyatı, 

sənayesi, kənd təsərrüfatı, xalq təsərrüfatı, mədəni-məişət şəraiti, maarifi, 

səhiyyəsi, tikinti və quruculuq işləri, rabitə sistemi, istehsal və xidmət sahələri, 

ədəbi mühiti, müəyyən sahələrdəki nöqsanları, bir sözlə 1950-1990-cı illər 

Naxçıvanın hərtərəfli ümumi siması öz əksini tapmışdır. Bu məqalələri həmin 

dövr Naxşıvan həyatının güzgüsü adlandırmaq olar. 
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     H.Razinin publisistik yazıları içərisində açıq məktub,  çıxış və müsahibələri 

də özünəməxsusluğu ilə diqqəti cəlb edir. Naxçıvanda keçirilən gənc 

yazıçıların respublika müşavirəsində (1962), ―Ədəbiyyat və incəsənət‖ 

qəzetinin Naxçıvanda keçirilən oxucular konfransında (1962), ―Şərq qapısı‖ 

qəzetinin Culfa şəhərində keçirilən oxucular konfransında (1965), Azərbaycan 

Sovet Yazıçılar İttifaqının Rəyasət Heyətinin Naxçıvanda keçirilən səyyar 

plenumlarında (1973, 1977), Azərbaycan SSR EA-nın Naxçıvanda keçirilən 

səyyar elmi sessiyasında (1976), Azərbaycanda Ukrayna SSR ədəbiyyat və 

incəsənət günlərinin iştirakçıları ilə Naxçıvanda keçirilən təntənəli görüş 

gecəsində (1979), ―Sovet Naxçıvanı‖ qəzetinin Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı 

Naxçıvan şöbəsi ilə birlikdə keçirdiyi dəyirmi stolda (1986) çıxışları, Naxçıvan 

şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Ə.Sadiqova açıq 

məktubu, Naxçıvanda qastrolda olan M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət 

Opera və Balet Teatrının direktoru və baş drijoru, mayestro Niyazi (1962), 

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru 

R.Bağırov (1986), baş rejissoru V.Əsədov (1987),  rejissoru İ.Cabbarov (1965), 

Naxçıvan şəhərində fərdi sərgisi açılan Azərbaycan SSR xalq rəssamı 

M.Rəhmanzadə (1970), Ordubad Aqrar Sənaye Birliyinin baş direktoru 

N.Babayev (1978), Naxçıvan şəhərinin baş memarı Q.Cəfərov (1978), 

Azərbaycan KP Ordubad Rayon Komitəsinin birinci katibi F.Heydərov (1979), 

Azərbaycan KP İliç Rayon Komitəsinin birinci katibi T.Əliyev (1982) və 

M.Abbasov (1989), M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Akademik Dram 

Teatrında H.Cavidin ―İblis‖ faciəsini tamaşaya hazırlayan rejissor Ə.Şərifov 

(1982), Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri Ş.Bədəlbəyli 

(1982), İliç Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 

N.Məmmədov (1987), Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı Naxçıvan Təşkilatının 

sədri M.Seyidovla (1987) müsahibələrində müəllif dövrünün bir sıra aktual 

problemlərinə toxunmuşdur. Sayca çox olmayan belə yazıların mənbələri 

müəyyənləşdirilmiş, ümumi məzmunları şərh olunaraq biblioqrafiyaya 

salınmışdır. 

     H.Razinin biblioqrafiyaya daxil edilən bəzi publisistik məqalələri isə 

Azərbaycanın ədəbiyyat, incəsənət və mədəniyyət xadimlərinə (Sidqi Ruhulla, 

Mirhəsən Mirişli, İbrahim Həmzəyev, Rəşid Behbudov,  Şövkət Ələkbərova, 

Sara Qədimova, Əlibaba Məmmədov, Habil Əliyev, Ağasadıq Gəraybəyli, 

Hacıbaba Bağırov, Səfər Rəcəbli,  Şəfiqə Axundova, Rəşid Məmmədov, Maral 

Rəhmanzadə, Tahir Salahov, Məmməd Qasımov, Əyyub Səfərov və 

başqalarına) həsr edilmişdir. Bu yazılarda yuxarıda adları çəkilən sənətkarların 

yaradıcılığı və fəaliyyəti haqqında məlumatlar verilmiş, həmçinin onların 

Naxçıvanla əlaqələri, burada yaşayan tamaşaçı, oxucu və sənətsevərlərlə 

görüşlərindən ətraflı şəkildə bəhs olunmuşdur. 

            H.Razinin ədəbi-tənqidi və publisistik məqalələrinin (Azərbaycan, ingilis 

və rus dillərində), həmçinin haqqında yazan müəlliflərin əlifba göstəricisi və 

onların dərc olunduğu mətbuat orqanlarının siyahısının  biblioqrafiyaya daxil 

edilməsi isə ondan istifadə edəcək oxucuların işini asanlaşdırmaq üçündür. 

     S.Mümtaz adına Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi və 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Arxivində H.Raziyə məxsus olan 
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fondlarda onun bəzi avtoqrafları (1, siy. 2, iş 13, 15; siy. 3, iş 5), əsərlərinin 

makina yazıları (1, siy 1, iş 1-5; siy. 2, iş 1-9; siy. 3, iş 1-4; 3, siy. 1, iş 1-10), 

müxtəlif sənədləri (1, siy. 1, iş 13, 23, 24; siy. 2, iş 36-38; siy. 3, iş 31-34), 

fərdi və ayrı-ayrı şəxslərlə, həmçinin kollektiv fotoşəkilləri (1, siy. 1, iş 15-17, 

19, 20; siy.2, iş 39-46; siy. 3, iş 35-39) mühafizə olunmaqdadır. Həmin 

fondlara daxil edilən materialların tam siyahısı biblioqrafiyaya əlavə 

edilmişdir.  

      H.Raziyə məxsus olan sənədlər içərisində onun Azərbaycanın tanınmış elm 

və mədəniyyət xadimlərindən, həmçinin bəzi oxucularından aldığı məktublar 

da diqqəti cəlb edir (1, siy. 1, iş 12, 21, 22; siy. 2, iş 31-35; siy. 3, iş 18-30). 

Alimlərdən Ə.Şərif, K.Talıbzadə, B.Nəbiyev, T.Əhmədov, xalq yazıçılarından 

M.İbrahimov, M.Hüseyn, İ.Əfəndiyev, xalq şairlərindən X.Rza, B.Vahabzadə, 

M.Araz, B.Azəroğlu və başqaları tərəfindən şairə ünvanlanmış sayı 50-yə çatan 

həmin məktubların bir qisminin biblioqrafiyaya daxil edilməsi məsləhət 

bilinmişdir. Bu məktubların əksəriyyəti ədəbi-ictimai əhəmiyyətə malikdir. 

Həmin məktublar vasitəsilə H.Razinin yaradıcılıq qayğıları, kitablarının nəşri 

ilə bağlı çalışmaları, tərcüməçilik fəaliyyəti, ədəbi dostluq əlaqələri, əsərlərinin 

mütəxəssis və oxucular tərəfindən dəyərləndirilməsi, ―Şərq qapısı‖ qəzetində 

ədəbiyyat və incəsənət məsələləri ilə əlaqədar qarşıya çıxan problemlərin həlli, 

Naxçıvan ədəbi mühiti haqqında müəyyən təsəvvür əldə etmək olar. 

              Biblioqrafiyanın hazırlanmasında H.Razinin 1964-cü ildən ömrünün 

sonunadək yazdığı ―Gündəlik‖lərdən də istifadə olunmuşdur. Bu gündəlik 

qeydlərdən onun yaşadığı cəmiyyətdə baş verən ictimai-siyasi məsələlərə 

münasibəti, məşhur şair, yazıçı və digər görkəmli şəxsiyyətlərlə görüşləri və 

söhbətləri, pyeslərinin tamaşaya qoyulması, kitablarının nəşri, bəzi əsərlərinin 

yazılma münasibəti, sandıq şeirləri, erməni şovinistləri ilə mübahisələri, 

Naxçıvanda və respublika səviyyəsində keçirilən tədbirlərdə iştirakı, dostluq 

əlaqələri, Naxçıvanın sosial-siyasi, iqtisadi və mədəni mühiti, düşüncələri və 

deyimləri, ətrafında baş verənlərə rəğbəti və nifrəti və s. haqqında zəngin 

məlumatlar almaq mümkündür. 

     28 cilddən və bir neçə qeyd dəftərindən ibarət olan həmin gündəlik 

qeydlərin xüsusi tədqiqata ehtiyacı vardır. Biz isə biblioqrafiyanı hazırlayarkən 

bəzi faktları dəqiqləşdirmək üçün bu gündəliklərdən istifadə etmişik. 

     Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Arxivi, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası C.Məmmədquluzadə adına Ədəbiyyat Muzeyi və şairin qızı 

F.Rzayevanın şəxsi arxivində H.Razinin həyatı və fəaliyyətinin müxtəlif 

anlarını əks etdirən 150-dən çox fotoşəkli saxlanılır. Bu fotoşəkillərdən 

H.Razinin həyat yolu, ailəsi, ədəbi-ictimai fəaliyyətinin müəyyən məqamları, 

Naxçıvan yazıçıları və məşhur ədəbiyyat və incəsənət xadimləri ilə ünsiyyəti, 

iştirak etdiyi tədbirlər, müxtəlif ölkələrə və şəhərlərə səfərləri, pyeslərinin 

Azərbaycanın ayrı-ayrı şəhərlərində tamaşaya qoyulması və s. haqqında 

məlumat almaq mümkündür. İctimai əhəmiyyətini nəzərə alaraq həmin 

fotoşəkillərdən 70-i biblioqrafiyaya daxil edilmişdir  

     Nəticə olaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, biblioqrafiyanın ―Ədəbi-tənqidi 

məqalələri, ―Publisistik məqalələri‖ bölmələri  və ona (biblioqrafiyaya) edilən 

əlavələr bu yazıların məzmunu, aldığı məktubların mahiyyəti, 
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―Gündəlik‖lərinin biblioqrafiyanın hazırlanmasındakı rolu, fotoşəkillərin 

ədəbi-ictimai dəyəri, şair haqqında yazan müəlliflərin və öz məqalələrinin dərc 

olunduğu mənbələr haqqında ətraflı məlumat verdiyi üçün mühüm elmi 

əhəmiyyətə malikdir. Bu məlumatlar şairin gələcək tədqiqatçılarına istiqamət 

vermək baxımından da qiymətlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ФАРМАН ХАЛИЛОВ 

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ, ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ 

СТАТЬИ ГУСЕЙНА РАЗИ, «ДНЕВНИКИ», ПОЛУЧЕННЫЕ 

ПИСЬМА И ФОТОГРАФИИ.  ВАЖНОСТЬ  РОЛИ В ПОДГОТОВКЕ  

ЕГО БИБЛИОГРАФИИ 

В статье говорится о результате исследования известного 

Азербайджанского поэта Г.Рази о подготовке его библиографии для 

достижения определенного литературного наследия,  который организует 

литературную критику и публицистические статьи, изучение и уточнение 

источников, соответствующие каждому записанному высказыванию. 

Автор пришел к выводу, что наряду с этими статьями,  полученных 

поэтом от различных лиц,  написанных на протяжении многих лет 

«Дневник», письма, сфотографированные фотографии, авторы, которые 

писали о нем и опубликованные статьи,  играют важную роль в 

подготовке библиографии. 

 

Ключевые слова: Гусейн Рази, литературно-критические и 

публицистические статьи, «Шарг гапысы», газета, фотографии  
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SUMMARY 

FARMAN KHALILOV 

LITERARY CRITICISM OF HUSEYN RAZI, HIS  JOURNALISTIC 

ARTICLES, "DAILY" S, ROLE  AND IMPORTANCE OF THE 

LETTERS AND PHOTOGRAPHS IN  PREPARATION OF HIS  

BIBLIOGRAPHY 

 

 The author deals with literary-critical and publicist articles that formed 

the certain part of the literary heritage of famous Azerbaijan poet Huseyn Razi. 

Al these materials h were used while the preparation of his  bibliography. their 

acquisition, study and corresponding to each of the sources were written  and 

helped for investigation.. The author comes to the conclusion that along with 

articles,  the  letters  received from different persons as well, ―daily‖s written 

over the years,  photographs, articles written by different  authors and sources 

where his own articles were published played  important role in the preparation 

of the bibliography. 

 

 Keywords: Huseyn Razi, bibliography, literary-critical and journalistic 

articles, the "Sharq Qapisi" (East’s Gate) newspaper, photographs, 

 

                                                                               
(Filologiya üzrə elmlər doktoru H.HəĢimli  tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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ƏDƏBĠ-BƏDĠĠ  DĠLĠMĠZĠN  MÖHTƏġƏM  ABĠDƏSĠ 

                             

 Məqalədə deyilir ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan türklərinin 

folkloru, etnoqrafiya və tarixilə bağlı möhtəĢəm dil abidəsidir. Eposun 

coğrafiyası Azərbaycan, o sıradan Naxçıvan və ona yaxın bölgələrlə sıx 

bağlıdır. Abidənin Drezden nüsxəsi də Azərbaycanda yazıya alınmıĢdır. 

 Açar sözlər: epos, oğuzlar, variant, ozan, etnik-milli mədəniyyət 

 

 ―Alp Ər-Tonqa‖, ―Şu xaqan‖, ―Oğuz xaqan‖ dastanları kimi, ―Kitabi-

Dədə Qorqud‖ eposu da ümumtürk qəhrəmanlıq tarixinin möhtəşəm ədəbi-

tarixi, bədii-fəlsəfi əsərlərindən biridir.  

Türk dastançılığı tarixində mühüm yer tutan bu epos-dastanlar barədə 

bir sıra yazılı məlumatlar vardır. Bunlar Rəşidəddinin (XIV əsr) tarix, XIV 

yüzilliyin əvvəllərində Misirdə yaşamış Aybək ibn Abdulla ibn Əbubəkrin 

ərəbcə əsəri, İstambulun Topqapı sarayı muzeyində saxlanan Yazıçıoğlu Əlinin 

―Səlcuqnamə‖, XVIII əsr Xivə xanlarından Əbülqazi Bahadurun ―Şəcəreyi-

tərakimə‖, Ağqoyunlu dövlətinin tarixi sayılan ―Kitabi-Diyarbəkiriyyə‖ və 

başqa əsərlərdir. Bu əsərlərlə bağlı qısaca qeyd edək ki, Rəşidəddinin tarixində 

türklər arasında ―Oğuznamə‖yə aid hekayələrin çox olduğu barədə bilgilər 

verilir. Əbülqazi Bahadurun əsərində də ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ haqqında 

müəyyən məlumatlara rast gəlinir. Misirdə yaşamış Əbubəkrin əsərinin Çingiz 

xana aid müqəddiməsində ―Dədə Qorqud‖ boylarından ―Təpəgöz‖ haqqında 

danışılır. Əbubəkrin verdiyi məlumatın digər hissəsi haqqında isə bir qədər 

sonda bəhs ediləcək. Bu məlumatlar sırasında Yazıçıoğlu Əlinin ―Səlcuqnamə‖ 

əsərində ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un müqəddiməsinin əvvəlindəki ilk səkkiz 

çümlənin eynilə verildiyi məlum olur. Həmçinin əsərdə eposla bağlı parçalara 

və ―Kitabi-Dədə Qorqud‖dakı qəhrəmanların adları barədə məlumatlara rast 

gəlinir(14, s. 5, 17, 18). ―Kitabi-Diyarbəkiriyyə‖ əsərindəki məlumata görə, 

Uzun Həsənin böyük babası, Qara Yuluk Osman bəyin nəsil şəcərəsi 52-ci 

babada Oğuz xaqana çatır. Məlumatda Oğuz xaqanın Göyçə dənizi ətrafında 

vəfat etdiyi deyilir. O da məlum olur ki, bu ərəfədə Oğuzun nəvəsi Bayandır 

xaqan Qarabağ qışlağı və Göyçə dəniz yaylaqlarına gedib, orada böyük bir 

qurultay çağırmışdır (8, s. 22). Belə məlumatların sayını bir qədər artırmaq da 

olar.  

 ―Dədə Qorqud‖un islamiyyətdən çox əvvəl yaranmış ‖Basatın 

Təpəgözü öldürməsi‖ boyunda eramızdan əvvəlki türk dini-mifoloji görüşləri 

və tayfa-qəbilə mühitinin izləri özünü saxlamışdır. Boydakı Təpəgöz süjetinin 

ilk yazılı qaynaqlarından biri yunan şairi Homerin ―Odisseya‖ əsəridir. 

Homerdən başqa, yunan tarixçisi Herodot da tarix əsərində Təpəgöz 
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əhvalatından bəhs etmişdir. ―Duxa Qoca oğlu Dəli Domrulun buyu‖nda da 

islamdan əvvəlki mifik ölüm kultunun  izlərinə rast gəlinir. Şübhəsik ki, 

Əzrayıl obrazı bu boya islamın qəbulundan sonra artırılıb(9, s. 32, 33, 34).  

Eposun əksər boyları da bizim eranın II-VI əsrlərində Azərbaycanda yaşamış 

oğuz tayfa-qəbilə birləşmələrinin bahadırlıq ənənələrindən tutmuş, dilini, 

tarixi-etnoqrafik həyatı və məişətilə bağlı çox adətləri, ayinləri, mərasimləri  

əks etdirir(1, s. 8, 9).  

 Ötən əsrin 60-cı illərində görkəmli qorqudşünas M. Təhmasibin dediyi 

kimi, ―Dədə Qorqud‖ boylarında oğuzların Orta Asiya dövrləri ilə bəzən aydın, 

bəzən də çox dumanlı şəkildə müəyyən səsləşmələr olsa da, epos tam, bitkin, 

bədii əsər olaraq Azərbaycan mühitində yaranmışdır(11, s. 32). Doğrudan da, 

bu epos Qafqaz və Ön Asiyada yaşayan türklərin etnik mədəniyyəti və tarixinin 

öyrənilməsində əvəzsiz bir mənbədir. Lakin sovet dövründə folklorşünaslıqdan 

fərqli olaraq tarix elmində bu qiymətli mənbənin yarandığı tarixi şərait və 

məkan barədə tutarlı bir araşdırma aparılmayıb. Bu barədə tanınmış tarixçi Y. 

Mahmudovun son onillikdə apardığı araşdırmadan da görünür ki, sovet 

dövründə ―Kitabi-Dədə Qorqud‖a üz tutan alimlərin əksəriyyəti oğuzçuluğu 

Azərbaycana ―gəlmə‖ hesab edir, tarixi keçmiş olduğu kimi təqdim edilmir, 

əsas tarix kölgədə qalır. Real tarix isə bundan ibarətdir ki, Azərbaycan əski 

dövrlərdən ümumtürk məkanının tərkib hissəsi olub, böyük türk dünyasının 

şimalını cənubu ilə, şərqini qərbi ilə birləşdirən körpü rolunu oynayıb(8, s. 19, 

20). Məlumdur ki, sovet dövründə dastana əvvəllər yasaqlar edilib, sonralar 

bunlar müəyyən dərəcədə aradan qaldırılsa da eposun coğrafiyasını 

məhdudlaşdırma və əski tarixini cavanlaşdırma cəhdləri hiss edilirdi. Dastanın 

əsas coğrafi arealının Qafqaz və Ön Asiya ərazisinin böyük hissəsi təşkil etsə 

də, bəzi alimlər bunlara o qədər diqqət yetirmirdi. Belə ki, X. Koroğlu dastanın 

Orta Asiya mühitində yaranmağa başlayıb Azərbaycanda formalaşdığını 

yazmaqla  eposu Azərbaycan, türkmən və türk xalqlarının şərikli epik əsəri 

hesab etmişdir(6, s. 20-54 ). Rus alimi V. M. Jirmunski də dastanın tapılma 

tarixindən, qədimliyindən, onunla bağlı yazılmış əsərləri saf-çürük edib 

müəyyən elmi fikirlər söyləsə də (14, s. 7-də), eposun əlyazması üzərindəki 

―Kitabi-Dədə Qorqud ala lisani taifeyi oğuzan‖ ifadə birləşməsində verilən 

―oğuzan‖ sözünə görə dastanı Türkmənistanla bağlamışdır. Əlbəttə, eposun 

Qafqaz və Ön Asiya çoğrafiyasına və qədim Azərbaycan oğuz türkcəsinə 

bağlılığı nəzərə alınmadan söylənmiş belə fikirlərin elmi əsası yoxdur. 

  Qeyd edək ki, XX əsrdə Türkiyə alimləri dastanın nəşri, araşdırılması 

sahəsində xeyli dəyərli işlər görmüşlər. Bunlardan Kilisli Rüfət, O. Ş. Kökyay, 

M. F. Köprülüzadə, Ə. İnan, M. Ergin, M. Uraz və başqalarının əməyi çoxdur. 

Amma bu müəlliflərdən də prof. M. Ergin dastandakı oğuzları Qafqaz və Ön 

Asiya mühitinə ―gəlmə‖ saymış, araşdırmalarında bəzən birtərəfli, bəzən də 

məhdudlaşdırıcı fikirlər söyləmişdir. Hər şeydən öncə, M. Ergin Oğuz ölkəsi 

dedikdə, Gürcüstan-Pasinlər-Ağrı dağı üçbucağı içində qalan Araz çayının 

qolları ilə kecdiyi çox da böyük olmayan bir bölgəni nəzərdə tutur. Alim əvvəl 

qeyd edir ki, ―Dədə Qorqud‖ kitabında göstərilən hərəkət alanı geniş anlamı ilə 

Qafqazdan Mərdinə, Trabzon və Baydurtdan Araz və Kür çaylarının aşağısına 

qədər bölgəni içinə alır(2, s. 51, 52). Lakin onun sonra Oğuz ölkəsinin bu 
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bölgənin ortasında, yəni Həsənqala, Qars, Gümrü, Göyçə gölü, Ağrı dağı, 

Qarakösə arasında qalan bölgələrdən ibarət olduğunu deməsi heç bir məntiqə 

söykənmir.  

  Məlumdur ki, sovet dövründə ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ eposu, onun nəşri 

və tədqiqilə məşğul olan əsas alimlər(H. Araslı, M. Təhmasib, Ə. Dəmirçizadə) 

repressiyaya məruz qalmışdır. İdeoloji yasaqlar bəzi məsələlərə obyektiv 

yanaşmaya imkan verməmiş, nəticədə bir çox məsələlər lazımi həllini tapa 

bilməmişdir. Bununla belə, Ə. Abid, H. Araslı, M. Təhmasib, Ə. Dəmirçizadə, 

Ş. Cəmşidov, M. Seyidov eposun nəşri və tədqiqilə bağlı xeyli səmərəli işlər 

görmüşlər. M. Təhmasib eposla bağlı çox məsələlərin düzgün elmi şərhini 

verməklə bərabər, ―Şimali Qafqaz dastançıları e. ə. XIII - VII əsrlərdə oğuzları 

tanıyırmışlar‖ qənaətinə gəlməklə oğuzçuluğun Qafqaz və Azərbaycanda daha 

qədim olduğu fikrini önə çəkmişdir (12, s. 14). Bu istiqamətdə görkəmli 

dilşünas Ə. Dəmirçizadə də yazırdı ki, bizim eradan  sonrakı əsrlərdə Orta 

Asiyadan gələn Oğuz tayfaları Azərbaycanda yerli oğuzlarla rastlaşmış, onlarla 

müəyyən dərəcədə qaynayıb-qarışmışlar.  

   Qədim türklərin, o cümlədən oğuzların ən qədim oturaq məkanı daha çox 

Qafqaz regionu olduğu üçün ümumtürk  mədəniyyəti daha erkən elə burada 

formalaşmışdır. Bunu Y. Mahmudovun da fikirləri təsdiq edir. Alim yazır: 

― Müxtəlif türk etnoslarının qaynayıb-qarışaraq ayrıca və vahid xalqa 

çevrilməsinin ilk faktlarından biri, yəni Azərbaycan xalqının (Azərbaycan 

türklərinin-Y. S.) təşəkkülü prosesi də məhz bu regionda baş vermişdir. Əlbəttə, 

islam dini bu prosesdə  birləşdirici, qaynayıb-qarışmaya yol açan amil rolunu 

oynamışdır. Nəticədə  Qafqazda, o sıradan şimallı-cənublu Azərbaycan və 

Şərqi Anadoluda çoxsaylı böyük türk toplumlarının bir-birini yaxşı başa 

düşdüyü türk dili formalaşmış, bu dildə ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ boylarının 

vahid dastan halında təşəkkülü başa çatmışdır‖ (8, s. 21). Oğuz dastanlarını bir 

yerə toplayıb ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ şəklinə salmış Dədə Qorqud da İnal  

Yavqu xanın vəziri olub. İnal Yavqu xan taxta çıxdıqdan sonra Dədə Qorqudu 

Məhəmməd peyğəmbərin yanına elçi göndərmiş, o da orada islam dinini qəbul 

etmişdir (7, s. 22). 

Nəzərə alaq ki, etnik xarakter etnik simanı müəyyən edən mühüm 

göstəricilərdən biridir. Bu mənada eposdakı oğuzların etnik-milli siması 

aydındır. Onlar cəsur, igid, çalışqan, qarşıya qoyduqları məqsədə çatmaqda 

qətiyyətli türk soylarıdır. Oğuzlar ən qədim türk adət-ənənələrinə də çox 

sadiqdirlər. Bunlardan biri uşağa adı doğularkən deyil, həyatda hünər, igidlik 

göstərdikdən sonra verilməsidir.   

Təbii ki, ―Dədə Qorqud‖ boylarının Naxçıvan və ona yaxın bölgələrlə 

tarixi-coğrafi  bağlılığı çoxdur. Bu barədə az danışılmayıb. Eposda Şərur, 

Dərəşam, Dərəşam suyu, Əlincə qalası, Qara dərə, Ağ qaya, Salaxan qayası, 

Köksü gözəl, Qazangöl, Qazangöl dağı və b. coğrafi obyektlərin olduğu 

aydındır.  Eposdakı ―Köksü gözəl böyük dağa ova çıxdı‖ (14, s. 136) çümləsi 

ilə bağlı mərhum coğrafiyaşünas alim S. Babayevin dediyi kimi, Salvartı 

dağında ―Köksü gözəl‖ adlanan sahə və göl vardır. Bu fikrə onu da əlavə edək 

ki, ―Köksü gözəl‖ həm də Zəngəzur silsiləsinin ―Dəmirli‖ və ―Çadırdaş‖ 

yaylaqları arasındakı böyük dağın qoynunda güllü-çiçəkli, səfalı bir yerin  
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adıdır. Ağrı dağı da eposda Arqubeli, orta Araz ovası (Həsənqala, Kağızman, 

Düzluca, İqdir, Aralıq əraziləri) Sürməli eli şəklində xatırlanır. Van gölünün 

şimal-şərqindəki Aladağ da Oğuz xanın yaylaq yerləri sırasındadır. Sürməli 

ovasının İqdir şəhəri isə Oğuz xanın 21-ci nəvəsinin adını daşıyır. Oğuzlar 

Göyçə gölü və Qərbi Arpaçay arasındakı dağları da ―Alagöz‖ yaylaqları 

adlandırırdı. İndi də belədir. Həmçinin Arazın cənubunda Ərdəbil 

yaxınlığındakı Savalan dağının adını da oğuzlar vermişdir. Belə yer-yurd, dağ 

adları da Naxçıvan və Şərqi Anadolu coğrafiyasında oğuz türklərinin köklü yer 

tutduğunu göstərən tutarlı dəlillərdəndir. 

Naxçıvan, Sürməli və onlara yaxın torpaqlarla bağlı olan ―Uşun Qoca 

oğlu Səkrək boyu‖ndakı hadisələrin də əsas tarixi istinad nöqtəsi Əlincə 

qalasıdır. Boyda deyilir ki, Uşun Qocanın Əkrək adlı böyük oğlu Qazan xanın 

iznilə 300 nəfərlik dəstə ilə Şirokuz kənarından Göyçə gölünədək yürüşə çıxdı.  

Əkrək Əlincə qalasına və onun yanındakı qoruğa düşdükdən sonra qara 

təkurun 600 nəfərlik dəstəsi hücüm edib onları qırdı və Əkrəyi Əlincə 

qalasında dustaq etdi. Xəbər Qalın Oğuz elinə çatdıqda Səkrək izin alıb 

qardaşını qurtarmaq üçün yola çıxdı. Bu yerdə Səkrəyin dilindən bir şeir  

deyilir:   

 Qalxıbanı, ana, yerimdən durdum.   

Yelisi qara qazlıq atıma bütün mindim, 

Ərquru yatan  Ala dağ ətəyinə vardım(5, s. 135). 

Şeirdə ―Ərquru yatan Ala dağ‖- dedikdə ―Əyri yatan Ala dağ‖ anlamı 

başa düşülür. Bəzi müəlliflər eposdakı Ala dağı Ağrı dağı ilə eyniləşdirir. 

Bunlar başqa-başqa dağlardır. Ala dağ Van gölünün şimal-şərqində yerləşir və 

vaxtilə ora da oğuzların yaylaq yerləri idi. Səkrək də Əlincə qalasına  gələrkən 

Ala dağın ətəyindən keçmişdir. 

Eposa görə, Əlincə qalasına çatan Səkrəkdən xəbər tutan təkur onun 

üstünə nə qədər adam yolladısa, Səkrək hamısını qırdı. Axırda  təkur Əkrəyi 

bir dəstə ilə Səkrəyin üstünə göndərdi. Lakin qarşılaşmada qardaşlar bir-birini 

tanıdı. Onlar kafirləri qırdı, bununla Əkrək dustaqlıqdan azad edildi(4, s. 136-

139). Müxtəsər verilən bu məlumat tarixlə səsləşir.  Bunlardan biri, Uşun Qoca 

şəxs adının miladdan öncəki yüzillikdə yaşamış Uşun türk etnosunun adı ilə 

bağlı olmasıdır(10, s. 202). Digər tərəfdən boyda Əlincə qalasında olanlar 

―kafir‖ adlandırılır. Araşdırma göstərir ki, həmin dövrdə qala müsəlman 

oğuzların əlində olmayıb. Ona görə də,  Əlincə qalası ilə bağlı hadisəni Dədə 

Qorqudun islamı qəbul etdiyi dövrdən sonralarda axtarmaq lazımdır. 

Xatırladaq ki, Ağqoyunlu dövlətinin banisi Qara Yuluk Osman bəyin nəsil 

şəcərəsinin 14-çü babası Şəktur xan ərəb xəlifəsi Məmunun müasiri olmuş və 

Əlincə qalasını öz tabeliyinə almışdır. Tarixdən o da məlumdur ki, Əlincə 

qalası xəlifə Harun ər-Rəşidin müasiri olmuş Qğuzun nəsil şəcərəsinə daxil 

olan Qıpçaq xanın da tabeliyində olub(10, s. 196). Bu məlumatlar göstərir ki, 

Harun ər-Rəşidin(786-809) müasiri Qıpçaq xan Əlincə qalasını aldıqdan sonra 

bu bölgə xristian qıpçaqların əlində idi. Beləliklə, Əlincə qalası Qıpçaq xanın 

tabeliyində təxminən Harun ər-Rəşidin hakimiyyətdə olduğu 786-809-cu illər 

arasında, xəlifə Məmunun müasiri Şəktur xanın öhdəsində isə 833-cü ildən 

sonra olmuşdur. Ehtimal ki, Əkrəyin Əlincə qalasında dustaq olduğu və Səkrək 
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tərəfindən azad edildiyi VII əsrin sonları və VIII əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. 

Boyda ―kafir‖ adlandırılan ―qaradonlular‖ da islamı qəbul etməmiş qıpçaq 

türkləridir. 

Eposun yazıya alınması ilə bağlı onu deyək ki, bir qədər əvvəldə adı 

çəkilən oğuz əsilli tarixçi Əbubəkrin ərəb dilində yazdığı əsərindəki məlumata 

görə, VI əsrdə Sasani hökmdarı Ənuşirəvanın dövründə türkcədən farscaya 

çevrilmiş bir kitab olub. VIII əsrdə isə bu kitab  Harun-ər Rəşidin vaxtında 

ərəb dilinə də tərcümə edilib. Tarixçi Əbubəkr də həmin bu əsərdən istifadə 

edərək öz əsərində qədim türk dastanları, Oğuz xan və ―Təpəgöz‖  boyu 

haqqında maraqlı məlumatlar verib. ―Oğuznamə‖ kimi tanınan bu kitab ―Dədə 

Qorqud‖ boylarından  fərqlidir. Burada oğuzların həyatından və ilk 

hökmdarlarından bəhs olunur. Təəssüf ki, həmin  kitabın orijinalı dövrümüzə 

gəlib çatmayıb. Ancaq elmi fakt bundan ibarətdir ki, VIII əsrdə ərəb dilinə 

çevrilmiş bu əsər folklor dilimizdən tərcümə edilə bilməzdi. Şübhəsiz ki, o, 

yazılı bir əsərin tərcüməsidir. Deməli, VIII əsrdə ―Dədə Qorqud‖ kitabının 

müəyyən hissələrilə bağlı yazılı məlumatlar mövcud idi. ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ eposunun yazıya alınma tarixini dəqiq demək çətindir. Amma eposun 

X əsrdən qabaq IX əsrdə yazıya alındığı barədə məlumat var. Bəzi müəlliflər, o 

sıradan  F. Zeynalov və S. Əlizadə də eposun ilk yazıya alınma tarixinin X 

əsrdən qabaq olduğu fikrindədirlər(14, s. 17). Ehtimal ki, bundan sonra 

əlyazmanın üzü ikinci dəfə 1052-ci ildə köçürülmüşdür. 

Folklorşünaslıqdan məlumdur ki, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ haqqında ilk 

dəfə alman ərəbşünası Y.  Reyski məlumat vermək istəsə də, buna nail ola 

bilməyib. O, 1770-ci ildə eposun Drezden əlyazmasına rast gəlmiş, lakin onun 

dilini lazımınca bilmədiyindən üzərində araşdırma aparmamışdır. Sonralar 

dastanın əlyazması Fleyşerin diqqətini cəlb etmişdir. Nüsxənin üzərində 

Osman paşanın vəfat tarixi (1585) qeyd olunduğuna görə, Fleyşer onu XVI əsr 

əlyazmaları kataloquna daxil etmişdir. 1815-ci ildə isə şərqşünas F. Dits 

əlyazmanın üzünü çıxararaq Berlinə gətirmiş və ―Basatın Təpəgözü öldürdüyü 

boyu‖ alman dilinə tərcüməsi ilə nəşr etdirmişdir. F. Dits  bu boydan yunan 

şairi Homerin ―Odisseya‖ dastanında istifadə etdiyini söyləməklə boyun çox 

qədim olduğu qənaətinə gəlmişdir(3, s. 224, 225). Bununla da o, eposun ilk 

tərcüməsi, tədqiqi və nəşrinin əsasını qoymuşdur. 

1859-cu ildə alman şərqşünası Teodor Neldeks dastanı tərcümə etməyə 

çalışmış, lakin o da mətni yaxşı oxuya bilmədiyindən işi yarımçıq qoymuşdur. 

T. Neldeks yarımçıq qoyduğu işi tələbəsi Vasili Bartolda vermişdir. Rus alimi 

V. Bartold abidənin tərcüməsi və tədqiqilə çox məşğul olmuşdur. Onun yazdığı 

məqalələrdə gəldiyi son nəticələrdən biri belədir ki, bu dastan Qafqaz 

mühitindən kənarda formalaşa bilməzdi. Bartold eposun tərcüməsini çap etdirə 

bilməyib. Onun tərcüməsi ölümündən çox sonra H. Araslı və M. Təhmasib 

tərəfindən 1950-ci ildə Bakıda rus dilində çap etdirildi(13, s. 301). Epos 

bundan sonra 1962-ci ildə Moskvada rus türkoloqlarından V. M. Jirmunski və 

A. N. Konanov tərəfindən rus dilində yenidən  nəşr etdirildi.  

Görkəmli dövlət xadimi, ulu öndər Heydər Əliyevin ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ dastanlarının 1300 illiyi haqqında 20  aprel 1997-ci il tarixli 

Fərmanının icrası istiqamətində çox mühüm işlər görüldü. Eposun nəşri, 
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tədqiqi, təbliği sahəsində yeni bir mərhələ başladı. Onlarla sanballı elmi 

məqalə, bir neçə dəyərli monoqrafiyalar nəşr olundu. İkicildlik ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ ensiklopediyası hazırlanıb işıq üzü gördü. Çoxsayda respublika və 

beynəlxalq səviyyəli konfranslar keçirildi, onların materialları çap edildi. H. 

Əliyevin siyasi xəttini uğurla davam etdirən Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyev bu işlərin miqyasını daha da genişləndirdi. 

Prezident İ. Əliyevin ――Kitabi-Dədə Qorqud‖un alman dilinə ilk tərcüməsi və 

nəşrinin 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında‖ 20 fevral 2015-ci il tarixli 

Sərəncamı bu istiqamətdə yeni nailiyyətlərin qazanılması  üçün düşünülmüş 

siyasətin məntiqi nəticəsidir. Eləcə də yubileyin Muxtar Respublikada qeyd 

edilməsi ilə bağlı Ali Məclis Sədrinin təsdiq etdiyi plana əsasən rəngarəng 

tədbirlər keçirilmişdir.  

İlk tərcümə, nəşr və tədqiqinin 200 illik tarixi rəsmi şəkildə qeyd 

olunan abidə təkcə folklor və dilimizin deyil, milli tariximizin də etibarlı 

qaynağıdır. Ədəbi-bədii dilimizin şifahi növünü təmsil edən bu qəhrəmanlıq 

eposu həm də iki əlyazma nüsxəsi ilə dünya elmində tanınmaqdadır.  
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РЕЗЮМЕ 

 ЮСИФ САФАРОВ 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ 

ПАМЯТНИК О ЯЗЫКЕ                                                               

 В статье говорится, что ―Книги-Деде Коркут‖ этнография, 

фольклор азербайджанских турков связанная историей величественное 
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произведение о языке. География эроса Азербайджан, в том числе, 

Нахчыван и близко ему территориями тесно связано. Дрезденский 

экземпляр рамятника да и, в Азербайджане записан. 

 Ключевые слова: эрос, огузы, вариант, озан, этническо-

национальная культура. 

    

SUMMARY 

      YUSIF SAFAROV 

MAGNIFICENT MONUMENT OF OUR LITERARY-ARTISTIC 

LANGUAGE 

 İn the article it is stated that ―Kitabi-Dede Gorgud‖ is a magnificent 

language monument connected with folklore, ethnography, and history of the 

Azerbaijan Turks. The geography of epos is closely connected with 

Azerbaijan, also Nakhchivan and regions neighbouring it. Drezden copy of the 

monument is also preserved in Azerbaijan. 

 Key words: epos, Oghuz people, version, ashug, ethnic-national 

culture 

 
 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru H.HəĢimli  tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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HƏMĠD ARZULUNUN TƏRCÜMƏÇĠLĠK FƏALĠYYƏTĠ 

 

Elmi məqalə Azərbaycan ədəbiyyatının tərkib hissəsi olan Naxçıvan 

ədəbi mühitinin tarixində xüsusi xidmətləri olan Ģair, dramaturq, yazıçı və 

tərcüməçi Həmid Arzulunun tərcümə yaradıcılığından bəhs edir. Bu məqalədə 

əsasən tərcüməçi-alimin alman dilindən Azərbaycan dilinə etdiyi bir neçə 

əsərindən danıĢılmıĢ, bu tərcümələrdən nümunələr verilmiĢ və həmin 

tərcümələr geniĢ tədqiqat obyektinə çevrilmiĢdir. Haqqında danıĢılan həmin 

tərcümə əsərlərində Həmid Arzulu alman dilinin bütün qanun-qaydalarını 

saxlamaqla mükəmməl nümunələr yaratmıĢdır. Bütün bunlar isə məqalənin 

əsasını təĢkil edir. 

Açar sözlər: tərcüməçi-alim, ədəbi mühit, tərcümə əsərləri, yazıçı, 

dramaturq            

 

Muxtar respublikamızda və ondan kənarda həm yazıçı-dramaturq, həm 

tərcüməçi alim, həm də yaradıcı müəllim kimi tanınan Əliyev Həmid Fərhad 

oğlu (Həmid Arzulu) çox geniş yaradıcılıq və fəaliyyət diapozonuna malik 

ziyalılardandır. O, yaradıcılığa hələ 1960-cı illərdən başlamışdır. 1960-cı ildə 

sənət dünyasına ―Tək hörük‖ hekayəsi ilə gələn yazıçı ―Leylək qaqqıltısı‖, 

―Poçt qutusu‖, ―Günəş də bizə yaxındır‖, ―Göy geyimli fateh‖ və s. 20-dən 

artıq bir-birindən maraqlı, dövrünün reallıqlarını əks etdirən hekayələr yazaraq 

dərc etdirmişdir. Onun əsərlərinin çoxu haqqında belə bir fikir irəli sürülür ki, 

bu əsərlər zamanın tələbindən ortaya çıxmışdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

―Həmid Arzulu Naxçıvanda yaşayıb- yaradan ən fəal ziyalılardandır. O, 

ədəbiyyata şeirlə gəlmiş, sonralar isə həm nəsr,həm dramaturgiya, həm də 

alman dilindən bədii tərcümələr sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərərək geniş 

oxucu kütləsinin rəğbətini qazanmışdır. Azərbaycan milli şeirinin müxtəlif 

formalarında yazdığı lirik, ictimai-siyasi mövzuda olan şeir və poemaları qısa 

müddət ərzində onun yaradıcılıq diapozonu, istedadı barədə dolğun təəssürat 

yaratmışdır. ―Məni çağır‖, ―Xanbacı və qonaqları‖ şeirlər kitabında toplanan  

şeir və poemalar müəllifin milli şeirimizin təbiətinə nə qədər dərindən bələd 

olduğundan xəbər verir. Əruz vəznində yazdığı satirik Sabiranə şeirləri, sərbəst 

şeir vəznində qələmə aldığı ―Deyirsən ki, açıq danış‖ poeması, ənənəvi  janrda 

dərc etdirdiyi ―Kəndimizin dastanı‖, ―Bayramım-Novruzum gəlir‖ və nəhayət, 

―Şərq qapısı‖ qəzetinin keçirdiyi müsabiqədə birinci mükafata layiq görülən 

―Heydərnamə‖ poeması‖, digər şeir və mənsur hekayələri Həmid Arzulunun 

poeziya sahəsində çoxşaxəli yaradıcılığa malik olduğunu göstərir.   

Həmid Arzulu yaradıcılığında ən çox nəzəri cəlb edən xəlqilik və milli 

köklərə bağlılıqdır. Xalqın arzu və istəkləri, həyata baxışı, məhəbbət və 
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qayğıları, düşmənə nifrəti onun əsərlərinin əsas ideya və bədii dəyərini təşkil 

edir. Müəllif, hər bir süjetdə tamamilə yeni, gözlənilməz, dərindən düşündürən, 

heyrətləndirən məsələlərdən söhbət açır. Müraciət etdiyi hadisələrə zamanın 

pəncərəsindən baxır və oxucunu düşünməyə, obyektiv nəticə çıxarmağa dəvət 

edir. Onun düşmənə barışmaz nifrəti əsərlərində qabarıq şəkildə təzahür edir və 

bu nifrət oxucuların ürəyindən xəbər verir‖ (5.87).  

 ―Azərbaycan Avropaya  inteqrasiya etməklə yanaşı, dünya 

mədəniyyətinin yaratdığı qiymətli nə varsa hamısından faydalanmağa, milli və 

mənəvi sərvətimizi bu nailiyyətlərlə zənginləşdirməyə çalışır. Müasir 

mərhələdə, ölkəmizin digər dövlətlərlə siyasi-iqtisadi-mədəni sahələrdə belə 

geniş və  sürətli əlaqələr yaratmasında, heç şübhəsiz, hər cür tərcümə işi, 

xüsusilə də bədii tərcümə sənəti mühüm rol oynayır. Bu gün , demək olar ki, 

dövlətlər arasında intensiv əlaqənin əsas açarı tərcüməçilik, tərcümə sənəti ilə 

də bağlıdır. Tərcümə nəinki dövlətlər arasında əlaqə vasitəsi,  həm də ―böyük 

dostluq‖ körpüsüdür‖ (2.4). Dövlətlər və millətlər arasında bütün 

əlaqələr,qarşılıqlı zənginləşmə bu körpünün üstündən keçir. Ona görə də bu 

körpünün dayaqları, sütunları nə qədər möhkəm olarsa, mədəni, mənəvi 

əlaqələr, qarşılıqlı zənginləşmə də bir o qədər sürətlə inkişaf edər, effektli olar. 

Millətlər arasında mədəni əlaqələrin ən qiymətli, dəyərli sahələrindən 

biri də ədəbiyyatdır. Dünyada heç bir ədəbiyyat yalnız öz istedadlarının 

imkanlarına söykənərək inkişaf edə bilməz. O, dünya ədəbiyyatının  ən yeni 

nailiyyətləri ilə müntəzəm zənginləşməlidir. Azərbaycan ədəbiyyatı da heç 

vaxt özünəqapalı qalmamış, dünya klassiklərinin ən qiymətli nailiyyətlərindən 

faydalanmışdır. Dünya xalqlarının elə bir möhtəşəm şair, yazıçı, dramaturqu 

ola bilməz ki, onların mühüm əsərləri dilimizə tərcümə olunmasın. Böyük 

dühaların əsərləri dilimizə dönə-dönə tərcümə olunsa da, illər keçdikcə onların 

əsərlərinin daha kamil tərcüməsinə ehtiyac duyulmaqdadır. Bu müəlliflərin bir 

çox əsərləri orijinaldan birbaşa deyil, başqa bir dil vasitəsi ilə, ən çoxu da rus 

dili vasitəsi ilə dilimizə tərcümə olunmuşdur. Odur ki, tələbkar oxucu kütləsi 

haqlı olaraq həmişə orijinaldan tərcümələrə daha çox meyl göstərir. Lakin uzun 

müddət orijinaldan tərcümə edən kadrların olmaması bizim tərcümə işimizə 

çox ciddi ziyan vurmuşdur. 

            Son illərə qədər alman ədəbiyyatının böyük simaları E.Lessinq, 

Y.V.Höte, F.Şiller, H.Heyne və başqalarının əsərləri ya rus dilindən, ya da sətri 

tərcümə əsasında dilimizə tərcümə edilmişdir. İndi alman ədəbiyyatından 

birbaşa, orijinaldan tərcümə sahəsində bir sıra əsərlərin yaranması bu sahədə, 

yəni alman poeziyasının və nəsrinin dilimizə tərcümə nəzəriyyəsini yaratmağa 

zəruri ehtiyac və imkan yaradır. Bu baxımdan, H.Arzulunun fəaliyyətini qeyd 

etməmək olmaz.  

Bu tərcümələri etməkdə H.Arzulunun əsas məqsədi ―orijinaldan və sətri 

tərcümələr əsasında, dilimizə gəlib çıxan tərcümələri əsli ilə müqayisə etmək, 

onların bədii- sənətkarlıq keyfiyyətini müəyyənləşdirmək, alman klassik 

poeziyasının tərcüməsində ən effektli üsul və metodları aşkar etməkdir.O, həm 

də alman klassik poeziyasının təşəkkülü, inkişaf mərhələlərini, mövcud 

formalarını və onların dilimizə tərcüməsi problemlərini nəzəri və praktik 

şəkildə tədqiq etmiş, alman milli poeziyasının vəzn, vurğu, bölgü, qafiyə 
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sistemləri baxımından poeziyamıza yaxın, oxşar, tamam fərqli, xalis milli 

xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmış, onların dilimizə funksional əks etdirilməsinin 

ən münasib, ən mümkün effektli yollarını aşkarlamış, bu sahənin əsas nəzəri və 

praktik prinsiplərini müəyyənləşdirmişdir‖(2,96). 

Həmid Arzulu həm də alman-Azərbaycan ədəbi əlaqələrini qısa 

araşdıraraq E.Lessinq, V.Höte, F.Şiller, H.Heynenin müxtəlif şeir formalarına 

dair nümunələrinin: poema, ballada, mənzum dramlarının sətri, rus dili və 

orijinaldan tərcümə variantları barədə mövcud tənqidi materialları təhlil etmiş, 

bu əsərlərin ayrı-ayrı hissələrini orijinalla müqayisə etmiş, tərcümələrin bədii 

səviyyəsi barədə konkret nəticələr çıxarmışdır. 

Onu qeyd etmək lazımdır ki, orijinaldan bədii tərcümə etmək üçün 

tərcüməçinin hər iki dili kamil bilməsi ilə yanaşı, özünün də xüsusi şairlik, 

nasirlik istedadı da olmalıdır. Bu müddəaları əsaslandırmaq üçün H.Arzulu 

S.Vurğunun, M.Arifin, Ə.Dəmirçizadənin, F.Vəlixanlının, B.Nəbiyevin, 

Y.Bexerin, N.Zabolotskinin, E.Etkindin və başqalarının söylədiyi qiymətli 

fikirlərə də müraciət etmişdir.     

Həmid Arzulunun alman dilindən bədii tərcümələri onun bu sahədə 

nəzəriyyəçi alim kimi yetişməsində mühüm rol oynamışdır. Alman dilindən 

poeziya tərcüməsi sahəsində çox gərgin işləyən və bu sahəyə fanatikcəsinə 

bağlı olan şair alman klassik şairlərindən Henrix Heynenin ―Hars səfəri‖ 

povestini və bu povestdə olan yüz beytə qədər lirik şeirləri, Yohan Volfqanq 

Hötenin məşhur ―Qərb-Şərq‖ divanını, 1997-ci ildə Qothold Efraim Lessinqin 

alman dramaturgiyasının incisi hesab edilən ―Müdrik Natan‖ mənzum dramını, 

Fridrix Şillerin ―Balladalar‖ını, həmçinin Qothold Efraim Lessinqin ―Emiliya 

Qalotti‖ faciəsini, ―Minna fon Barnhell‖ komediyasını, Bertold Brextin 

―Təbaşir xaç‖ dramını, Stefan Sveyqin ―Novellalar‖ını orijinaldan dilimizə 

tərcümə edərək nəşr etdirmişdir.  E.Lessinqin, F.Şillerin, V.Hötenin, 

H.Heynenin, S.Sveyqin, F.Fümanın, V.Brextin ən mühüm əsərləri məhz  

H.Arzulu tərəfindən tərcümə edilmişdir. Bunlar alman dilindən Azərbaycan 

dilinə orijinaldan tərcümə edilən ilk nümunələrdir.  

H.Arzulu hələ 1974-cü ildə Azərnəşr tərəfindən nəşr edilmiş S.Sveyqin 

―Novellalar‖ını, 1981-ci ildə F.Şillerin ―Əlcək‖ balladasını, ―Azərbaycan‖ 

jurnalı №1-də F.Fümanın ―Alay dostları‖ povestini, 1983-cü ildə Y.V.Hötenin 

―Şeirlər‖- ―Dünya-1‖ kitabını, 2000-ci ildə Y.V.Hötenin ―Lirik şeirlər‖ və 

başqa əsərləri dilimizə tərcümə etmişdir. Onun 2000-ci ildə çapdan çıxan 

―Y.V.Hötenin lirikası və ―Qərb-Şərq divanından nümunələr‖   kitabı 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində mühüm hadisədir.  

Həmid Arzulu həm də alman dilindən bədii tərcümə sahəsində geniş 

tədqiqat aparan və bu sahədə dissertasiya müdafiə edən ilk alimlərimizdən 

biridir. O, 1983-cü ildə ―Alman dilindən Azərbaycan dilinə bədii tərcümə 

zamanı poetik forma və üslubi xüsusuiyyətlərin əks etdirilməsi prinsipləri‖ 

mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. 2009-cu ildə isə  Həmid Arzulu 

―Alman klassik poeziyasının Azərbaycan dilinə tərcüməsinin nəzəri və praktik 

prinsipləri‖ mövzusunda doktorluq işini müdafiə etmişdir. 

Həmid Arzulu  doktorluq dissertasiyasını da əvvəlki işinə uyğun olaraq 

bədii tərcümə sahəsinə həsr etmişdir. Burada o, göstərmişdir ki, ―tərcümə 
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prosesində ən mühüm prinsiplərdən biri və yaxud birincisi tərcümə ediləcək 

əsəri, xüsusilə də poetik mətnləri, şeiri düzgün oxumaq, sözlərin hansı 

məqsədlə işləndiyini dəqiq mənimsətməkdən, qavramaqdan ibarətdir. Müəllifin 

oxucuya çatdırmaq istədiyi mənanı, hikməti, eyhamı, ideyanı yalnız əsəri 

düzgün oxumaq, sözlərin mənasını, rolunu düzgün qavramaqla düzgün də 

tərcümə etmək olar‖(2,11).  

Hər hansı bir əsəri ucdantutma, cümləbəcümlə tərcümə etmək orijinala 

da, doğma dilə də qəsd etmək deməkdir. Çünki hər bir əsər vahid ideyaya, 

məna və ahəngə malik bütöv bir sənətdir. Bu sənəti hissələrə bölməklə yenidən 

yaratmaq olmaz. Bu cür tərcümələr nəinki orijinalı təhrif edir, o həmçinin 

doğma dili, onun qanunlarını da korlayır. Məhz bu cür məsuliyyətlə edilən 

bədii tərcümələr başqa xalqın bədii söz xəzinəsində mövcud olan orijinal ifadə 

və bədii təsvir vasitələrini doğma dilə gətirə bilər. Çünki, tərcüməçinin ən əsas 

xidmətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, dilə başqa dillərdən yeni-yeni bədii 

formalar, bədii ifadə vasitələri, obrazlar gətirsin, dili zənginləşdirsin, 

poetikləşdirsin.. H.Arzulu da öz tərcümələrini bu prinsiplərə uyğun olaraq 

etmişdir. Məsələn, ―F.Şillerin ―Vilhelm Tell‖ əsərində Stauffaxerin 

müharibəyə aid arvadına dediyi: -Arvad, müharibə çox qorxunc dəhşətdir, o, 

sürünü də, çobanı da udur—misralarının doqquz tərcümə variantını verir və 

göstərir ki, ilk baxışdan bu mətnin tərcüməsi üçün heç bir problem yoxdur. 

Lakin burada misraların ümumi mənası deyil, atalar sözünə çox yaxın olan bu 

hikmətli kəlamın məhz təbii deyim tərzini tapmaq lazımdır ki, orijinalın ruhunu 

əks etdirsin. Bunu isə o zaman etmək mümkündür ki, orijinal daim 

tərcüməçinin gözü önündə olsun, o, dönə-dönə tərcümə edəcəyi misraları 

oxusun, eşitsin, bu hikməti elə tərcümə etsin ki, o sxematik ifadədən təbii, canlı 

nitq parçasına çevrilsin‖(4,73).  

H.Arzulu doktorluq dissertasiyasında ―alman-Azərbaycan ədəbi 

əlaqələrinin tarixindən qısa söhbət açir və bu tarixin əsasən XVII əsrdən 

başlandığını göstərir. Y.V.Hötenin ―Qərb-Şərq divanı‖ məhz bu dövrdə 

yaranmışdır. Bu divanda Höte Şərq məsələləri, poetik Şərq obrazlarından, 

atalar sözlərindən istifadə etmişdir. Məsələn, onun ―Hicri‖ şeirində Hafizdən 

xüsusi məhəbbətlə söhbət açılır və ―Tac-taxt‖, ―Xızı bulağı‖, ―Çoban‖, 

―Çinar‖, ―Karvan‖, ―Müşk‖, ―Sərvan‖, ―Meyxana‖, ―Pəri‖, ―Cənnət kimi Şərq 

kəlmələrindən‖, ―Atalara ehtiram var‖, ―Söz ağızdan çıxdı qurtardı‖ kimi Şərq 

mənəviyyatına məxsus  sözlərdən istifadə etmişdir‖ (2,49). 

H.Arzulu Y.V.Hötenin və H.Heynenin bir sıra şeirlərinin tərcüməsi 

əsasında bu şeirlərin obrazlı təbiətini, əlvan ahəngini, xüsusi ritm, qafiyə və səs 

strukturunu, yəni müəlliflərin özlərinə məxsus üslubunu, ən başlıcası isə şeirin 

milli ruhunu və digər cəhətlərini tərcümədə mümkün qədər eynilə saxlamaq 

prinsip və yollarını axtarmış və buna nail olmuşdur.  

H.Arzulu elmi məqalələrindən olan ―Alman şeirinin şəkil, üslubi 

xüsusiyyətləri, ritm və vurğu sistemlərinin tərcümədə bərabər dəyərdə əks 

etdirilməsi problemləri‖ndə alman-Azərbaycan xalqının şeir sistemlərini 

tutuşdurmuş, onların yaxın, oxşar, xalis milli cəhətlərini təhlil etmişdir. 

Göstərmişdir ki, ―Azərbaycan milli şeirinin əsas vəzni heca vəznidir. Bu 

vəznin ən mühüm şərti isə sözsüz ki, ölçü və bölgüdür. Ölçü, ahəng şeirin 
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poetik canı, poetik ruhu, təbiətidir. Burada da təbiətdə olduğu kimi, 

simmetriklik, bərabərlik, eynilik hökm sürür. Lakin klassik alman şeirində 

bizim heca vəznimizə xas olan möhkəm bölgü sistemi yoxdur. Bu dildə şeir ən 

çox vurğulu və vurğusuz hecaların növbələşməsi prinsipi ilə yaranır. Bundan 

başqa, şeirdə vurğu, xüsusilə  məntiqi vurğu mühüm amildir‖(1,57).  

Alman dilində sözün ilk hecası vurğu daşıdığı halda, Azərbaycan 

dilində sözlərin son hecasindakı sait səs vurğu daşıyır. Alman dilində uzanan 

saitlər mövcuddursa, xalis Azərbaycan sözlərində belə uzanma halları yoxdur. 

Alman dilindəki nəqli cümlələrdə xəbər daim ikinci yerdə gəlirsə, Azərbaycan 

dilində xəbər cümlənin sonunda gəlir. Alman dilində ardıcıl gələn misraların 

sayı bərabər olmaya bilər. Misrada fikrin tamamlanması ikinci, hətta üçüncü 

misraya da keçə bilər. Bütün bunlar alman şeir formalarının Azərbaycan 

dilində eyniliyini yaratmaq üçün çətinliklər törədir.  

H.Arzulu həm də V.Hötenin ―Faust‖, Şillerin ―Vilhelm Tell‖, Lessinqin 

―Müdrik Natan‖ mənzum dramlarının Azərbaycan dilinə tərcümələrini də 

orijinalla ətraflı tutuşduraraq geniş təhlil etmiş, ümumiyyətlə, alman mənzum 

dramlarının Azərbaycan dilinə tərcməsi, tərcümə praktikası üçün gərəkli olan 

prinsipial müddəalar irəli sürərək konkret misallarla öz fikirlərini 

əsaslandırmışdır. O, belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, alman qafiyəsiz, lakin 

mənzum dramlarının tərcüməsində dram müəlliflərinin öz əsəri barədə 

söylədikləri fikirlər tərcüməçi üçün çox əhəmiyyətli ola bilər. Çünki Hötenin, 

Şillerin bu əsərləri necə yazmaları barədə çox qiymətli fikirləri vardır. O 

fikirlər tərcüməçi üçün əsərin forma və məzmununu düzgün anlamaqda əvəzsiz 

açar ola bilər. Məsələn, Şillerin ―Vilhelm Tell‖ mənzum dramı haqqında 

H.Arzulu qeyd edir ki, bu iki xalq, alman və Azərbaycan xalqı bir-birindən  

coğrafi məkan baxımından nə qədər uzaqda yaşasalar da, onların elə hikmətli 

atalar sözləri və frazeoloji birləşmələri vardır ki, onlar istər leksik tərkibinə, 

istər mənasına və istərsə də şəkli xüsusiyyətlərinə görə bəzən eyniyyət təşkil 

edir.  

Şillerin məşhur  ―Əlcək‖ balladası da H.Arzulu tərəfindən tərcümə 

olunmuş və ―Alman ədəbiyyatı antologiyası‖ kitabında nəşr olunmuşdur. Şiller 

balladalarının orijinal formaları, əlvan poetik ifadələri mütərcimdən xüsusi 

diqqət və araşdırma tələb etdiyindən H.Arzulu bu əsəri də həmin diqqət və 

araşdırmalara uyğun tərcümə etmişdir. O, göstərir ki, bu diqqət ona görə 

vacibdir ki, həmin formaların Azərbaycan poeziyasında qarşılığı yoxdur. Süni 

şəkildə onu yaratmaq isə bukvalizmə və quru formalizmə gətirib çıxara bilər.   

Ümumiyyətlə, onun bu sahədə 30-dan artıq elmi məqaləsi, 

monoqrafiyası, ―600 Alman-Azərbaycan atalar sözləri lüğəti‖ nəşr olunmuşdur.  

Tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, H.Arzulu ədəbi axtarışların ən müxtəlif 

istiqamətlərində səylə çalışmış, ciddi, bitkin, ideya-bədii mükəmməlliyə malik 

olan bir çox əsərlər yaratmağa nail olmuşdur. Lirik və satirik şeirlər, romanlar, 

povestlər, komediyaları, hekayələri, alman dilindən birbaşa tərcümələri 

H.Arzulunun zəngin və çoxşaxəli yaradıcılığı barədə müfəssəl təsəvvür 

yaradır. 
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H.Arzulunun yaradıcılığında ən çox nəzəri cəlb edən xəlqilik və milli 

köklərə bağlılıqdır. Onun ideyalarını xalqın istək və arzuları, həyata baxışı, 

məhəbbət və qayğıları, düşmənə nifrət təşkil edir.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, istər bədii tərcümə yaradıcılığında, 

istərsə də tərcümə nəzəriyyəsi və praktikasının tədqiqində şəxsi təcrübə və 

şəxsi bədii yaradıcılıq çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. H.Arzulunun fikrincə 

―şəxsi yaradıcılığı olanlar tərcümə nəzəriyyəsi sahəsində dəyərli müddəalar 

irəli sürə və onu əsaslandıra bilərlər. Təsadüfi deyildir ki, böyük 

tərcüməşünasların özləri bədii yaradıcılıqla məşğul olmuş, nəzəriyyə 

kitablarında öz təcrübələri barədə də danışmışlar‖(2,15).  

H.Arzulu tərcümə haqqındakı elmi məqalələrində ən müxtəlif şeirlərin 

tərcüməsini orijinalla tutuşduraraq o nəticəyə gəlir ki, Haynenin lirik şeirləri 

Azərbaycan dilinə, Azərbaycan şeirinə olduqca yatımlıdır. O göstərir ki, bu 

şeirlər tez  əzbərlənən, tez yadda qalan, ürəyi tez fəth edən nəğmələrdir. Bu 

şeirlərdə işıq, musiqi, ahəng, ürək döyüntüləri daha çoxdur. Əsl istedad sahibi 

olan hər bir tərcüməçi şair bu şeirlərə asanlıqla açar tapa və onu gözəl tərcümə 

edə bilər.  

Bədii tərcümə sahəsində çalışmaq istəyən mütərcim üçün əsas tələb 

odur ki, o gərək hər iki dili öz doğma dilini və əsərini tərcümə edəcəyi 

müəllifin dilini yüksək səviyyədə, bütün incəlikləri ilə hər iki xalqın əsl 

nümayəndəsi, hər iki torpağın əsl vətəndaşı kimi, özü də bir ədəbiyyatşünas, 

şair, nasir kimi, nəhayət, bir tərcüməçi məsuliyyəti və peşəkarlığı ilə bilsin.   

H.Arzulunun tərcümələrində hər iki xalqa məxsus poeziya formalarının 

inkişaf və təşəkkül prosesləri müqayisəli şəkildə müəyyənləşdirilmişdir. 

Alman-Azərbaycan xalqlarına məxsus milli forma və janrlar hər iki millətin 

xalq nəğmələri, xalq şeirləri əsasında təşəkkül tapmışdır. Çox maraqlıdır ki, 

ahəngə, vəznə,fonetik və ritmik əlvanlığa, forma quruluşundakı zənginliyə, 

qafiyələnmə və digər cəhətlərinə görə onlarda oxşar və yaxınlıqlar da vardır. 

Lakin alman və Azərbaycan milli şeirlərində tam qarşılığı olmayan xalis milli 

formalar da mövcuddur.   

H.Arzulunun ―Alman klassik poeziyasının Azərbaycan dilinə 

tərcüməsinin nəzəri və praktik prinsipləri‖  adlı elmi məqaləsində də bu 

məsələlər ön plana çəkilir. O, həmçinin Cəngavərlik ruhlu şeirlər olan 

Minezangları, ―Ustad nəğmələri‖ və ―Ustad qoşmaları‖ və s. bu şeir 

formalarının vəzn xüsusiyyətləri, XV əsrdə meydana gələn ―Knitfelferz‖ 

adlanan şeirlər, Martin Lüter və Martin Opic tərəfindən alman şeirinə ilk dəfə 

gətirilən sillabotonik şeir formalarının, XIX əsrdə Aleksandrik və Blankenferz 

adlanan şeirlərin forma və vurğu sistemləri barədə də məlumat vermiş, onların 

Azərbaycan dilinə tərcümə imkanları barədə praktik əhəmiyyətli müddəalar 

irəli sürmüşdür.  

Şair-tərcüməçi hər bir konkret poetik əsəri istər forma və məzmun 

vəhdətinə, istər müəllif üslubuna , istərsə də əsərin leksik-semantik-estetik 

cəhətlərinə, həmçinin ahəng, ritm, vəzn prinsiplərinə görə ciddi şəkildə 

öyrənməli, əsərin bütün bu cəhətlərinə görə doğma dildə vahid prinsiplə deyil, 

bütöv halda şeirin funksional bərabərliyini, bərabər dəyərliliyini hərtərəfli 
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yaratmağa çalışmalıdır. Tərcümə yaradıcılığında mütəxəssislərin hesab etdiyi 

ən doğru prinsip məhz budur.  

Ümumiyyətlə, H.Arzulu  elmi məqalələrinin hamısında Y.V.Höte, 

Şiller və Haynenin ən məşhur şeirlərinin, balladalarının tərcüməsini 

orijinallarla tutuşduraraq müqayisələr etmiş, konkret elmi, nəzəri, praktik 

əhəmiyyətli nəticələrə gəlmişdir. Burada o, alman klassik şeirinin mühüm bir 

qolunu təşkil edən və xüsusi formaya, ahəngə, vəznə və qafiyəyə malik olan 

F.Şiller və Höte balladalarının Azərbaycan dilinə tərcüməsi üzərində geniş 

təhlillər aparmış, həmin tərcümələrdə orijinalın bədii dəyərinin forma və şəkli 

xüsusiyyətlərinin necə əks etdirilməsi yollarını konkret müqayisələrlə 

göstərmişdir. 

Beləliklə, aşağıdakı qənaətə gəlmək olar ki, alman dilindən Azərbaycan 

dilinə bədii tərcümə problemləri təkcə H.Arzulunun tədqiqat işinin obyekti 

deyil, hərtərəfli, çətin elmi axtarışlar tələb edən, getdikcə daha da inkişaf 

edəcək, çoxşaxəli axtarışlarla məşğul olan bütün mütəxəssislərin sahəsidir. 

Sözsüz ki, gələcək tədqiqatçılar, eləcə də bədii tərcümə yaradıcılığı ilə 

müntəzəm məşğul olanlar tərcümə işini daha da genişləndirəcək, 

təkmilləşdirəcəkdirlər.         
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РЕЗЮМЕ 

 НУШАБА MAМEДOВA   

ПЕРЕВОДЫ ГАМИДА АРЗУЛЫ                                                               
Научная статья о творчестве перевода заслуженного поэта, 

драматурга, писателя и переводчика в истории Нахчеванской 

литературной среды и Азербайджанской литературы Гамид Арзулу.  В 

статье в основном рассказывается о его некоторых произведениях 

переведенные с немецкого на азербайджанский язык. Образцы стали 

предметом обширных исследований. В переведенные произведения 

Гамид Арзулу сохранял все нормы прав немецкого языка и создал 

илеальные примеры. Все это характеризует основу статьи. 
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Ключевые слова: художественный перевод, немецкая литература, 

литературная среда, драматург, писатель. 

 

SUMMARY 

                                                                                                              

NUSHABA MAMMADOVA 

TRANSLATION OF  HAMID ARZULU                                                       
 The scientific article deals with the translation activity of the poet, 

playwright, writer and translator Hamid Arzulu who has special services in the 

history of the Nakhchivan literary environment being the composition part of 

Azerbaijan literature. It was spoken about mostly translator-scientist's some 

works translated from the German language into Azerbaijani, the examples 

from these translation were given and the same translations became the object 

of wide investigation in the article. Hamid Arzulu has created perfect examples 

following all rules of  the German language in the translated works. All of 

these form the bases of the article. 

Key words: literary translation ,the German literature, literary 

environment, playw 

 

                                                                           

(Filologiya üzrə elmlər doktoru H.HəĢimli  tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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XANƏLĠ KƏRĠMLĠNĠN SÖZ DÜNYASI 

          

Məqalədə tanınmıĢ Ģair Xanəli Kərimlinin dili üslüb xüsusiyyətləri 

araĢdırılmıĢdır. Onun ədəbi dilimizə gətirdiyi yeni söz və ifadələr  müəyyənləĢ-

dirilmiĢdir. Bu məqsədlə  yaradılmiĢ  söz ifadələr incələnmiĢdir. Ədəbi dilimizə 

gətirdiyi söz və ifadələrin leksik-semantik xüsusiyyətləri  araĢdırılmıĢdır. 

Açar sözlər : dil,üslub,ədəbi dil ,yeni söz ,yeni ifadə 

 

Azərbaycanda müxtəlif ədəbi mühitlər və onları təmsil edən onlarla söz 

sənətkarları vardır. Ədəbi aləmdə onların hər biri öz izi, öz imzası ilə seçilir. 

Ədəbi mühitlər içərisində çağdaş Naxçıvan ədəbi mühitinin də özünəməxsus 

özəllikləri vardır. Bu mühitin nümayəndələrindən biri də Xanəli Kərimlidir. İsti 

şair ürəyi və qabiliyyətli qələmi ilə xalqına xidmət edən bu sadə şair dilimizə, 

onun sözlərinə yüksək qiymət verən sənətlkarlardandır. O, sözə təkcə fikirlərini 

ifadə etmək vasitəsi kimi yanaşmır, həm də onun haqdan gəldiyinə inanaraq 

müqəddəsliyini qəbul edir və yaradıcılığı boyu bu müqəddəsliyi qorumaq 

uğrunda mübarizə aparır. Şairin fikrincə, sözün ölçüsünə, anlamına xələl gətir-

mək olmaz: 

Haqdan gələn bir sözün də 

Mizanını pozmaq olmaz (1, s. 4). 

Sözə qiymət verməyin tarixi çox qədimdir. Sözün uca taxtında bərqərar 

olan dahi Füzulidən qabaq da, sonra da sözün mahiyyət və mənasını dərk edən-

lər onu həm ehtiyatla, həm sevə-sevə işlətmişlər. Sözün gücü böyük qüvvədir. 

Təsadüfi deyildir ki, ulularımız onun gücünü qılıncın gücü ilə müqayisə etmiş 

və üstünlüyü sözün gücünə vermişlər. ―Söz yaddaşı–qan yaddaşı‖ lər, xalqımı-

zın ağzında ―sözü yerə at, sahibi götürər‖, ―söz var dağa qaldırar, söz var, dağ-

dan endirər‖, ―söz var, başı, söz var, savaşı kəsər‖ kimi çox sayda deyimlər 

vardır. Bu, bizim xalqımızın mənəviyyatını təyin edən göstəricilərdən biridir. 

Xanəli Kərimli düşünür ki, Tanrı hər adama söz göndərmir, gərək bunun üçün 

Haqda düz olasan:   

 Gərək haqda düz olasan, 

Haqq da sənə söz göndərə. 

Ürəyinə ilham odu, 

Ocağına köz göndərə. 

Sözə yüksək dəyər verən Xanəli Kərimli sözün insana həmdəm olmağın-

da ürəyin də düzlüyünü və təmizliyi əsas sayır: 

Nə vaxt ki qəlb xıltlı olur, 

Söz də qaçaq düşür səndən. 

Təmizlənib durulduqcan 
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Tər-tər sözlər çırtır dən-dən. 

Sözün gücü elədir ki, həm insanı sevindirir, həm də kədərləndirir. Söz sə-

nətkarlarının həyatı sözlə bağlıdır. Söz hökmrandır. Söz deyəni zirvəyə qaldı-

ran da odur, zirvədən uzqlaşdıran da. Söz sənətkarı həm yaddaşlardan silməyə, 

həm də ölümündən sonra yaşatmağa qadirdir. Bu fikri tarix çoxdan təsdiq edib. 

Nizamiləri, Füzuliləri, Vaqifləri bizdən uzun bir zaman–neçə-neçə yüzilliklər 

ayırır, lakin onlar mənəviyə çevrilib indi də yaşayırlar. Həyatda maddiyyatın 

ömrü qısa, mənəviyyatın ömrü uzundur. Bu baxımdan, mənəviləri yaşadan söz 

əvəzedilməz bi qüvvədir. Xanəli Kərimli söz haqqındakı bu həqiqəti belə ifadə 

edir:   

Odur səni səndən sonra 

Ağladan da, güldürən də. 

Səni min il yaşadan da, 

Səni vaxtsız öldürən də (1, s. 4). 

Dilimizə övlad münasibətində olan Xanəli Kərimlinin həm müxtəlif 

əsərlərində ona olan məhəbbəti üzə çıxır, həm də bu mövzuda şairin ayrıca şeri 

vardır. Müəllif dilimizin yaddaşımızı saxlayan, təzələyən qüdrətindən bəhs 

edərək, onun müxtəlif çalarlarını vurğulayır. Bu dil daşların üzərində olan ulu-

larımızın ürək sözləridir, babalarımızın nəsihətini, nənələrimizin laylasını, 

öyüdünü ifadə edən həlim dilimizdir, döyüşlərdə haqqımızı, hüququmuzu 

müdafiə edən, uğurlara çağıran mübariz dilimizdir, şad günlərimizdə sevinc 

dolu sözlərimizin mənbəyidir, dar günlərimizdə bizə həmdəm təsəllimizdir:   

 Sən mənim daş yaddaşımsan,  

 Daş dilimsən. 

Döyüşdə savaş dilimsən. 

Xoş anımda, dar çağımda 

Arxadaş, qardaş dilimsən (1, s. 9). 

―Arxadaş‖ sözü burada necə də yerinə düşmüşdür. Bu leksik-qrammatik 

vahid  bir zamanlar dilimizdə fəallığı ilə seçilsə də, sonralar passiv leksikaya 

daxil olmuşdur. Xanəli Kərimli dərin mənaya malik olan bu sözü yaradıcılığı 

boyunca dəfələrlə işlədərək ona dirilik verib, işləkliyə layiq olduğunu anladıb. 

Sözün anlamı ―arxa durmaq‖ feli ilə bağlıdır. ―Arxa durmaq‖ dilimizə və dini-

mizə yaraşan sözdür. 

Xanəli Kərimlinin fikrincə, söz düşüncədən yaranmalıdır, şüursuz şəkildə 

işlənməməlidir. Bu haqda şair əsərlərinin birində deyir: 

 Əgər bəladırsa dilin başına, 

Dildə günah yoxdur, ağlını qına (1, s. 75). 

 Öz dilini dünyanın bütün dillərindən uca tutan şair onun yad dillərə 

satanları bağışlamır, onlara rişxəndlə, nifrətlə yanaşır: 

 Yüz illərdir məni məndən aldıran da, öldürən də, 

Zaman-zaman düşmənləri üstümüzə güldürən də 

Öz dilini yad dilinin ayağına atmağındır, 

Tanrı dili türk dilində şeir yazan şairlərin 

―Günahların‖ üzə vurub, başlarına qaxmağındır (1, s. 20). 

Xanəli Kərimlinin dilində çox sayda aforistik ifadələr diqqəti çəkir. 

Məlumdur ki, belə ifadələr atalar sözləri məzənnəsində dəyərləndirilir. Atalar 
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sözlərinin müəllifi bəlli deyil, lakin dilimizdəki hikmətli ifadələrin çoxu müəl-

liflidir. Lakin bu hikmətli fikirlər də atalar sözlərinin təsirini yaşayır. ―Xalqın 

müşahidələrini, təsəvvür və təfəkkür tərzini, canlı məntiqini hifz eləyən atalar 

sözü sıxılmış yaydır: onun əsl enerjisi, təsir qüvvəsi nitq məqamında, konkret 

zaman, şərait daxilində bilinir. Bu halda hər bir paremik vahid əyrini doğrayan 

qılınca, zülməti dağıdan işığa, yaxud dərdlərə şəfa verən məlhəmə çevrilir‖ (3, 

s. 12-13). Xanəli Kərimlinin dilindəki hikmətli ifadələr də oxucunu düşündü-

rür, tərbiyə edir, insanın qəlb aləmində müəyyən izlər qoyur: 

 Hər ulayan Boz Qurd olmur! (1, s. 25). 

 Səbri qeyrətindən uca millətin 

Torpağı bölünər, ruhu aşınar (1, s. 40). 

Yediyi çörəyə dönük çıxan kəs 

Haqqa can atsa da, haqqa yetişməz (1, s. 72). 

Maraqlıdır ki, şair kimi tanınan Xanəli Kərimlinin kiçik həcmdə olsa 

da, nəsrlə yazılan əsərləri də vardır. Onlar şairin dərin düşüncələrinin ifadəçisi 

kimi diqqəti çəkir. Həmin nəsr örnəkləri hikmətli fikirlərlə zəngindir: 

Qiymətləndirmə aqillərin, qeybət etmə nadanların işidir (1, s. 134). 

Vicdanı olmayanın mənəvi ağrısı da olmur (1, s. 135). 

Belə fikirlər ağılın məhsuludur, onları ağıldan dilə, dildən qələmə 

axmasında ürəyin böyük rolu vardır. Şairin yazdıqları təkcə bacarıq və 

qabiliyyəti ilə bağlı deyil, həm də onun duyumunun, dərkinin, böyük ürəyinin 

diqtəsidir. 

Xanəli Kərimlinin dilində bədiiliyi artıran təzadların da özünəxas yeri 

vardır. Onlar obrazlılığı çoxaltmaqla bədii dilin gözəlliyini zənginləşdirməkdə 

fəal nitq vahidi kimi özünü göstərir: 

 Harda savab axtarmışam, 

Orda günaha batmışam. 

Harda günahdan qaçmışam,  

Orda savaba çatmışam (1, s. 12). 

 Xanəli Kərimlinin dilində sözlərin, birləşmələrin, cümlələrin (misrala-

rın) anlamından başqa, şəkilçilərin də rolu vardır. Dilimizə məxsus olan 

şəkilçilərin fərqli məqamda işlədilməsi şairin dil-üslub özəlliklərindən biridir: 

 Keçən ömür-günü ələklədim mən (1, s. 95). 

 Məlumdur ki, dilimizdə adlardan, xüsusilə də isimdən feil düzəldən –lı
4
 

şəkilçisi aktiv mövqelidir və bizim dilimizdə ―ələmək‖, ―ələk‖ sözləri vardır. 

Lakin ―ələk‖ sözünün həmin şəkilçi ilə işlənməsi Xanəli müəllimin qələminə 

məxsusdur və maraqlıdır ki, bu, onun dilinə ağırlıq gətirmir, əksinə onun dilini 

xalq danışıq dilinə bir qədər də yaxınlaşdırır. ―Dil bütün vətəndaşların yalnız 

istifadə etdiyi bir xəzinə yox, həm də zənginləşdirməli olduğu bir xəzinədir. 

Hər kəs dilin lüğət fondunu, ifadə vasitələrini, məna çalarlarını, təşbehlərini 

artıra bilər‖ (2, s. 286). 

Şairin dilində ―fağır etmək‖ əvəzinə, ―fağırlamaq‖, -lan
2
 şəkilçisinin ―tufan‖ 

sözünə qoşulması kimi fərqli faktlar da vardır: 

 Onunçün çoxalıb başından basan, 

Adını, sanını oğurlayıblar. 

Qəlbinin, süfrənin genişliyindən 
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Səni ovundurub fağırlayıblar (1, s. 17). 

Dəniz tufanlanmasa, 

Kükrəməsə, coşmasa, 

Üfunət iyi gələr dənizdən... (1, s. 48). 

 Dilimizdə ―tor qurmaq‖ ifadəsi vardır. Lakin Xanəli Kərimlinin dilində 

―tor‖ sözünün –la
2
 şəşilçisi ilə işlənməsi maraqlı fakt kimi diqqəti çəkir: 

 Quşlar cələ qurub artırmalarda, 

Hörümçək torlayıb girəcəkləri (1, s. 55). 

Bundan başqa, dilimizdə adlardan feil düzəltməyə xidmət edən –al
2
 

şəkilçisi də vardır. Lakin bu şəkilçi Xanəli Kərimlinin qələmində ―yox‖ sözünə 

qoşularaq üslub çaları yaradır: 

 Qəlbimizdə Tanrı xofu yoxalıb,  

Şeytanın, iblisin sanı çoxalıb (1, s. 18) 

 Həmin şəkilçi şairin dilində ―tox‖ sözünə də qoşularaq ―tox olmaq‖ 

felinin sinonimi kimi işlənmişdir: 

 Bir anlıq ağrımın mində birini 

Bölsələr, dünyanın acı toxalar (1, s. 117). 

Dilimizin zəngin və anlam bolluğu ilə seçilən söz xəzinəsindən yerli-

yerində istifadə edən Xanəli Kərimli onun semantik gücündən faydalanaraq 

yeni-yeni ifadələrin yaranmasında fəal iştirak etmişdir. Onun dilində dərdlər 

qəbristanı, sərgərdan ruhlar, agahdar, qiblədar, elçi sifətli ilmə, süfrə 

varaqlar, yalanın dibi, yarısı ölmüĢ ilan, söz sultanları, miskin qurd, qurut 

vermək, dağlar Tanrısı, tarixbazlar, badə dostu, çay yoldaĢı, fəzilət Ģahı, göyün 

əlifbası, köləlik təlimi, yedəyi yad əldə olan nökərlər, azğın ağıllar, qadağalar 

kəməndi, alamor sevgi, Allahın gözəllik təĢbehi, ürəyə dərd ağacı əkmək, 

mənəvi zirvələrin Ģöhrət ilğımı,kibrit ömürlükimi maraqlı söz və ifadələr şairin 

dil-üslub keyfiyyətlərinin bolluğunu göstərir. 

Xanəli Kərimlinin dilində köməkçi nitq hissələri də müəyyən üslubi 

rola malikdir. Dilimizdə məqamına görə qüvvətləndirici rola və əmr mənasına 

malik olan ―ha‖ ədatı şairin dilində zaman anlayışı verən ―hey‖ anlamında 

işlənməsi ilə seçkinlik ifadə edir və dilimizdəki köməkçi sözlərin nə qədər 

əhəmiyyətli olduğunu bir daha təsdiq edir: 

 Ha qaçsam da, bu qovğadan, 

Bir gün una dönəsiyəm (1, s. 11). 

 Şairin dilində cələ,  soyxa adam, bircə hovur isinmək, denə (de(mək) 

əvəzinə), ovsanatdan salmaq kimi  dialekt və xalq danışığından alınmış dil 

faktları da maraqlıdır. 

 Xanəli Kərimlinin dilində Rəsul Rzasayağı deyilmiş fikirlər ifadə tərzi 

ilə seçilən dil-üslub faktlarındandır: 

 Ancaq öz aramızdı, 

Ağlından şikayətçi  

olmayanlar içində 

mənim kimilərin də  

hərdən görünür yeri (1, s. 61).  

 Xanəli Kərimlinin qələmində adi söz və fikirlər bəzən tamamilə fərqli 

don geyir, adi bildiyin həqiqətləri sanki onları oxuyandan sonra dərk edirsən: 
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 İndi qayğılarım birə on artıb, 

Saçıma dən düşüb yaşımdan qabaq. 

Hər günahım üçün, hər səhvim üçün 

Ürəyim ağrıyır başımdan qabaq... 

 Şairin dilindəki ritmik təkrarlar bədii dilin fonetik səviyyədə 

obrazlılığını təmin edir, onun estetik baxımdan gözəlliyini dərinləşdirir: 

Eh... olan olubdu, keçən keçibdi, 

İndi ha düşünək, indi ha anaq. 

Atlanan atlanıb, köçən köçübdü, 

İndi ha göynəyək, indi ha yanaq... (1, s. 83). 

 Xanəli Kərimlinin söz dünyası zəngindir. Onun dilindəki maraqlı dil-

üslub özəllikləri şairin ədəbi dilimizdəki dəsti-xəttini müəyyənləşdirir, şairin öz 

imzasına, öz sözünə  sahibliyini təsdiq edir. Beləliklə, Azərbaycan ədəbi dilinin 

inkişafında Naxçıvan ədəbi mühitinin müəyyən qədər rolu vardır. 
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РЕЗЮМЕ 

ГАНИРА АСГЕРОВА  

МИР СЛОВ ХАНАЛИ КЕРИМЛИ 

В статье рассматриваются особенности языка и стиля известного 

поэта Ханали Керимли . При этoм определяются новые слова и 

выражения, привносимые им в наш литературный язык. В этих целях 

анализируется призводство этих слов и выражений. В ней 

характеризуются лексико-семантические особенности привносимых или 

новых слов и выражений в наш литературный язык. 

 Ключевые слова :язык, стиль, литературный язык, новые слова, 

новые выражения 

 

SUMMARY 
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LANGUAGE WORLD OF KHANALI KERIMLI 

The article deals with the language-stylistic features of the prominent 

poet Khanali Kerimli . It  defines the innovations he brought into our literary 

language. For this reason the poet’s word expression formation is scientifically 

and theoretically analyzed. 
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TARĠXĠ GERÇƏKLĠK PROBLEMĠ "QIZLAR BULAĞI" 

ROMANINDA 

 

 Məqalədə Azərbaycan ədəbiyyatından tarixi roman janrının dəyərli 

nümunələrindən olan Y.V. Çəmənzəminlinin “Qızlar bulağı” romanı təhlil 

olunmuĢ, romanın janrın tələblərinə uyğunluğu, tarixi reallıqların əksi 

məsələləri diqqət mərkəzinə çəkilir. Həmçinin romanda yazıçının istinad etdiyi 

tarixi mənbələrlə yanaĢı əsərdə ZərdüĢtiliyin dini kitabı olan “Avesta” ilə 

səsləĢən məqamlar da müvafiq mənbələrlə müqayisəli Ģəkildə öyrənilmiĢdir. 

Açar sözlər: Y.V.Çəmənzəminli, “Avesta”, D.Dəmirli, “Qızlar bulağı” 

  

Ötən əsrin 30-cu illərində tarixi roman janrına ilk müraciət edənlərdən 

biri də M.S.Ordubadi ilə yanaşı Y.V.Çəmənzəminli olmuşdur.  Onun  "Qızlar 

bulağı" və "Qan içində" romanlarında tarixi təfəkkürlə bədii təxəyyül qovuşuq, 

sintez şəklində verilmişdir. Hər iki romanda yazıçı tarixi hadisələrdən bədii 

düşüncədəki ideyalarını ifadə etmək üçün istifadə etmişdir.  "Qızlar bulağı" 

romanında bədii təxəyyüllə yanaşı, tarix də paralel olaraq çıxış edir. Məlumdur 

ki, Y.V.Çəmənzəminli bu əsərə qədər yazdığı müxtəlif hekayələr və ilk 

romanında ("Studentlər") çağdaş həyat hadisələrini təsvir etdiyindən tarixilik 

yalnız son romanlarında üzə çıxmışdır. Doğrudur, yazıçının "Azəri 

ədəbiyyatına bir nəzər" tədqiqatında və ayrı-ayrı məqalələrində tarixi 

məsələlərə bu və ya digər dərəcədə münasibət bildirilir, lakin bədii əsərdə 

tarixiliklə bədii təxəyyülün sintezi bütün komponentləri ilə  "Qızlar bulağı" 

romanında üzə çıxır.  

 Y.V.Çəmənzəminli romana Zərdüşt təlimini hopdurmaqla 

kifayətlənməmiş, dövrü Şərq xalqlarının adət-ənənələrinə uyğun şəkildə 

qələmə almışdır. Yazıçının "Avesta" ilə əlaqələndirdiyi təsvirlər (adət-

ənənələr, rənglər, rəmzlər və s.)  yalnız bədii təxəyyülün məhsulu olmayıb, 

həm də tarixlə, daha doğrusu "Avesta" təlimi ilə səsləşir. Romanda  Caməsb 

adlı bir Midiyalının  başçılıq etdiyi qəbilənin həyatı, tarixi və quruluşunun 

müxtəlif mərhələləri təsvir edilir. "Xoruz" və "Qoç" qəbilələrinin  getdikcə 

böyüyərək mahal, oba və cəmiyyət halına düşməsi prosesi reallıqlarla 

göstərilir. Yalnız bu əsərində deyil, yazıçının başqa əsərlərində də ("Qan 

içində") "Avesta"dan bəhrələnmə, yaxud istinadları görmək olar. Yazıçının 

"Azərbaycanda Zərdüşt adətləri", "Azəri nağıllarının əhvali-ruhiyyəsi", "Xalq 

ədəbiyyatının təhlili" kimi məqalələrində, "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər" 

tədqiqatında "Avesta"ya müraciətlər edilmişdir.  

 Y.V.Çəmənzəminli Zərdüştilik fəlsəfəsi və "Avesta" ilə hələ Avropada 

mühacir həyatı yaşayarkən tanış olmuş və bu fəlsəfəni dərindən 
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məmimsəmişdir. Tədqiqatçı D.Dəmirlinin yazdığına görə yazıçı "Avesta"nı 

fransız dilində oxumuşdur: "Görkəmli ədib-alim Yusif Vəzir Çəmənzəminli 

Şərq aləminin bu nadir əsərini fransız dilində oxumuş, ondan öz elmi tədqiqat 

əsərlərində, bədii yaradıcılığında geniş istifadə etmişdir" (1, s. 50). 

 Məlumdur ki, Zərdüşt və "Avesta"nın Avropa və dünya fəlsəfi fikrinə 

böyük təsiri olmuşdur. Volter zərdüştliyin əsas əxlaqi-tərbiyəvi mənasına 

böyük üstünlük verirdi. Alman filosofu Kantın Zərdüşt təliminə marağı olmuş, 

"Zend-Avesta"nı alman tərcüməsində oxumuşdur. O, fəlsəfənin müdrikliyə 

doğru inkişafında Zərdüşt təliminə böyük qiymət verirdi. "İnsanlığın tarix 

fəlsəfəsinə dair ideyalar" əsərinin müəllifi Herder Zərdüşt təliminin praktiki 

təbiətini onun dövlət dini olması ilə bağlayırdı. Filosof alim C.Mustafayev 

Zərdüşt təliminin Avropa fəlsəfəsinə təsirindən danışarkən yazır: "Hegel 

fəlsəfəsini öyrənənlər onun Zərdüşt təliminə həqiqətən dərin maraq 

göstərdiyinə yaxşı bələddirlər. "Ruh fəlsəfəsi", xüsusən "Tarix fəlsəfəsi", 

"Estetika" əsərlərində münasib məqamlarda bu təlim xüsusunda fikirlərini 

söyləmişdir. "Zend-avesta"nı anılan Anketi Duipperonun fransız tərcüməsində 

sistemli tədqiq etmişdi" (2, s. 48).  

 "Qızlar bulağı" romanında  Midiya qəbiləsinin həyat tərzindən də 

danışılır; Caməsb adlı bir Midiyalının  başçılıq etdiyi qəbilənin həyatı, tarixi və 

quruluşunun müxtəlif mərhələləri təsvir edilir. "Xoruz" və "Qoç" qəbilələrinin  

getdikcə böyüyərək mahal, oba və cəmiyyət halına düşməsi prosesi reallıqla 

göstərilir: "Kəbusеy bir ağac kötüyünün üstündə оturub, оtun üzərinə yığılan 

kərpicləri göstərərək: – Dərsinizi bu kərpiclərlə ikmal еtməlisiniz, – dеdi. – 

Xоruz qəbiləsinin bütün tarixi burada yazılmışdır. Bunu bilməlisiniz. Bu 

gördüyünüz güllü-çiçəkli qəbilə əvəzində burada bоş bir çöl varmış. Burada 

qəbilə düzəldən, buranı abad еdən midiyalı Cəməsb оlmuşdur. Qəbilənin tarixi 

оnun tərcümеyi-halından ibarətdir. Yazıları kərpiclərə özü həkk еtmişdir. İndi 

Cеyniz оxur da, məzmununu bilərsiniz. Ancaq bunu əlavə еtməliyəm ki, 

Cəməsb zərdüşti imiş. Lakin Zərdüştün bəzi qanunlarına еtiraz еtdiyi üçün 

vətənini tərk еtmək məcburiyyətində qalmışdı. Bu sözlərdən sоnra Kəbusеy 

yоldaşım Cеynizi çağırdı və kərpicləri оxumasını rica еtdi. Cеyniz ən yaxşı 

tələbələrindən hеsab оlunurdu; mixi xətti də gözəlcə оxuyurdu" (3, s. 347). 

 Caməspin ölümündən sonra qəbilə get-gedə böyüyür, sakinləri artdığı 

kimi, qanunları da dəyişir. Vaxtilə qəbul edilmiş qanunların, adət-ənənələrin 

zaman keçdikcə həyati əhəmiyyətini itirməsi nəticəsində onun yerini başqa 

qanunlar, adət-ənənələr tutur. Yeni adət-ənənələrin yaradılmasında qəbilənin 

gəncləri yaxından iştirak edir. Bu adət-ənənələr Azərbaycan mərasimləri ilə 

yaxınlıq təşkil edir. Yazıçı xalqın keçmişi və bu gününü bir-birinə bağlayan 

telləri axtarıb taparkən mənbələrdən, məxəzlərdən məharətlə istifadə edir.  

 Romanın süjet xətti də sadə bir mexanizm üzərində qurulub. Əsərin 

əsas qəhrəmanı zərdüştilik dininə mənsub olan Caməsb gənc yaşlarından 

başlayaraq bu dinin geridə qalmış, bu günün tələblərinə cavab verməyən qayda 

və qanunlarına qarşı çıxdığına görə təqib edilir və qəbilədən tərki-vətən olur. 

Əslində isə o, yeni fikir söyləyir, ideoloq kimi çıxış edir, cəmiyyəti (ibtidai 

icma quruluşunu) kökündən dəyişməyə çalışırdı. Başına bir çox qəzavü-

qədərlər gəldikdən sonra gənc ideoloq Muğan düzünə gəlib çıxır və burada 
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yeni bir dinin əsasını qoymağa nail olur. Caməsbin Muğan düzünə gəlməsini 

də yazıçı təsadüfən vermir. Belə ki, Midiya dövlətinin əsasını təşkil edən yeddi 

tayfadan biri muğlar, mağlar olur ki, yazıçı da əsərini məhz midiyalılar 

üzərində qurmağa qərar vermişdir. O, burada yeni bir qəbilə ilə yanaşı, həm də 

yeni bir din və qayda-qanunun əsasını qoyur. Romanda müxtəlif qəbilələrin 

həyat tərzini təsvir etməklə yazıçı Caməsbin qurduğu qəbilənin və dinin 

müqayissini verməyə çalışmışdır. Qəbilədə müəllimlərdən Xanburabi və 

Kəbusey, gənclərdən Ceyniz, Çopo kimi yeni, açıq düşüncəlilərin olması yeni 

cəmiyyət quruculuğunun inşasına yaxından köməklik göstərir. Xanburabi və 

Kəbusey kimi müəllimlər gənclərə qəbilənin inanc sistemini, tarixini öyrədir, 

qədim mixi yazılarının həkk olunduğu kərpicləri oxutdururlar. Lakin Caməsbin 

qurduğu yeni qəbilə ətrafdan təcrid olunmamışdır. Müəlimlər onları 

qonşuluqda yerləşən "Qoç", "Xoruz", "Quzğun" kimi qəbilələrlə də tanış edir, 

onların yaşayış tərzi, ayin və mərasimləri barədə dolğun təsəvvür yaradır. Bu 

səhnə mübahisə və dialoq şəklində gedir, bununla yazıçı oxucunu (burada 

oxucunun sovet oxucusu, rejimin isə sovet rejimi olduğunu nəzərdən 

qaçırmamalı) qədim Midiya, urartu dövlətləri, Zərdüş dini, "Avesta" kitabı ilə 

tanış edir.  

 Y.V.Çəmənzəminli bu tarixi reallıqları bədii təxəyyülün dili ilə 

verməklə zamanında deyə bilmədiyimiz tarixi həqiqətləri çatdırmağa çalışır, 

Azərbaycan xalqının qədimliyini göstərir, qədim Babil, Urartu, Pars, Xaldey 

kimi ölkələrdən gələn hər qəbilənin özünəməxsus həyat tərzi, adət-ənənəsi 

olduğunu tarixi məxəzlərin və bədii təxəyyülün qovuşuğunda təsvir edir. 

Ədəbiyyatşünas M.Əlioğlunun yazıçının tarixi romanındakı alt qatları bütün 

reallığı ilə ortaya çıxaran fikirləri romanın tarixi əhəmiyyətini bir qədər də 

artırır: "Tarixi məxəzlərdən və etnoqrafik mənbələrdən istifadə yolu ilə irəli 

sürülən bu mülahizələr qədim Asiya, İran və Qafqaz ərazisində yaşamış köçəri 

tayfaların həyatını, sonralar türk, fars, xarəzm, hind və s. xalqlar kimi təşəkkül 

tapmasını onların məişətinə, dininə və psixologiyasına daxil olmuş ünsürləri 

əhatə edir...Tarixin qədim dövrünü, cəmiyyətin ilk yaşayış mərhələsini bu 

istiqamətdə öyrənmək, elmi metoda uyğun olmaqla bərabər, obrazlı təfəkkür 

əsasında canlandırılmağa da müvafiqdir. Yazıçı tarixi mənbələrə və məxəzlərə 

müracit edəndə həqiqətə sadiqdir, götürdüyü mövzunu və qələmə aldığı 

hadisələri, insanları bədii boyalarla canlandıranda hərarətli və səmimidir" (4). 

 "Qızlar bulağı" romanının mənbə və qaynaqları xalqın keçmişi ilə 

yaxından səsləşir, onun həyat tərzini, adət-ənənəsini, özünəməxsusluğunu ifadə 

edir. 2500 il əvvəli təsvir edilən hadisələrə enmək, onu bütün detalları ilə təsvir 

etmək və mahiyyətini açamaq üçün yazıçı tarixiliklə müasirliyin vəhtədini 

bədii təxəyyüldə canlandırmağa müvəffəq olmuşdur. Burada qəbilə üçün 

təhlükə, təbiətə pərəstiş, yas və toy mərasimləri və s. adətlərin təsviri zamanı 

zəngin mənbə və qaynaqlardan istifadə etməklə yanaşı, yazıçı sərhədsiz bədii 

təxəyyüldən də istifadəni şərtləndirir.  Qəbilə üçün təhlükə yaranarkən oxunan 

mahnı həm strukturuna, həm mövzusuna, həm də ideyasına görə diqqəti cəlb 

edir: 

"Hеy, ulusdaşlar! 

Gəlin! Gəlin! 
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Təhlükə var:  

Göyün ulduzunun sayı var, 

İskitlərin sayı yоxdur. 

Gəlin! Gəlin! 

Təhlükə var! 

Qız, gəlin, ahıl-cahıl – hamısı axın-axın gəldi, tоplandı. 

Hər kəs həyəcan içində, mən də həyəcan içində, çıxdım, anlatdım: 

– Silaha sarılın, silaha! Yardıma çağırın, yardıma!.. О gün оn üç ətraf qəbilənin 

küçələrində carçılar qоşaraq: 

Gəlin! Gəlin! 

Təhlükə var!" (3, s. 17). 

 "Qızlar bulağı" tarixi romanının mənbə və qaynaqları "Avesta" və 

Zərdüştilik olduğundan romanda təsvir edilən hadisələr, adət-ənənələr də tarixi 

gerçəkliklə bədii təxəyyülün qovuşuğunda təsvir edilir. Məlumdur ki, 

xalqımızın müqəddəs saydığı od, su, torpaq, hava ünsürləri xaqın tarixi inkişaf 

yolunda, məişətində, həm də şifahi xalq yaradıcılığında başlıca yer tutur. 

Yazıçı "Ənasiri-ərbəə"ni (dörd ünsür) təsvir edərkən tarixə, eləcə də "Avesta" 

kitabına müraciət etmiş, qəbilənin müqəddəs saydığı inanclar arasında 

"Ənasiri-ərbəə"ni bədii şəkildə göstərməyə çalışmışdır. Xüsusilə oda və axar 

suya sitayiş əsərdə geniş yer tutur. Suyu murdarlamazlar düşüncəsi də məhz 

buradan irəli gəlir. Bu gün də insanların Novruza yaxın çərşənbələrdə axar su 

üstünə çıxmaları, çillə kəsdirmələri də məhz qədim inancların davam 

etdirilməsidir. "Suya tüpürməzlər", "odu murdarlamazlar" düşüncəsi romanda 

Xoruz qəbiləsinin əsas inanclarından biri kimi təsvir edilir. Yazıçı "Ənasiri-

ərbəi"nin müqəddəsliyini Xoruz qəbiləsinin məbədində ayin icrası zamanı 

yeddi qızın oxuduğu şərqidə göstərir. Qızlar ünsürlərin adını böyük məhəbbətlə 

çəkərək deyirlər:  

                 "Alovlu atəşdən riza olayım, 

                  Torpaq, hava əsrarına dalayım. 

                  Su yolunda qönçə bir gül olayım, 

                  "Haqq bilib tutduğum yoldan ayrılmam!" (3, s. 19). 

 Zərdüşt fəlsəfəsinin bir çox parametrləri (işıq-kölgə, həyat-ölüm, xeyir-

şər, hörmüz-Əhrimən və s.) ―Qızlar bulağı‖ romanınında da ifadə olunur. Əsəri 

nəzərdən keçirərkən Hörmüz ilə Əhrimən arasındakı mübarizənin şahidi 

oluruq. Buna görə də romanda təsvir edilən dünyanın müəyyən mənada 

"Avesta" dünyası olduğunu görmək olar. Lakin yazıçı bunu o dərəcədə 

incəliklə işləmişdir ki, tarixiliklə bədii təxəyyülün sərhədləri əriyib getmişdir. 

Aydındır ki, romanın süjeti boyu qəbilələr tərəfindən xoşbəxt yaşamağın 

yolları aranılır. Əsərin əsas qəhrəmanı Caməsb dünyanı cismani bir xilqət 

olaraq qəbul edir. Zərdüştdə də belədir. Zərdüştün irəli sürdüyü bu ideya 

Caməsbi tam razı salır. Bu ideyanın isə mayası onu deyir ki, şər və əzab allahın 

şıltaqlığından irəli gəlmir, öz xoşbəxtliyinin fəal yaradıcısı olan insanların 

özlərindən asılı olan bir şeydir.  

 "Avesta"da olduğu kimi, "Qızlar bulağı" romanında da təbiətə pərəstiş 

və sitayiş əsas yerlərdən birini tutur. Yazıçı Xoruz qəbiləsi ilə bağlı təsvirlərdə 

bunu aydın təsvir edir. Evlənmək üçün Qoç qəbiləsinə gedəcək gənclər 
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məcməyi içində bir qab su, bir qədər torpaq və odun parçası gətirirlər. Hər 

kəsin diz çöküb məcməiyə sitayiş etməsi, daha sonra isə nəğmə oxuyaraq  

torpağı həyətdəki bar verən ağacların dibinə tökməsi, suyu səpələməsi, elə 

buradaca ocaq qalayaraq tonqalın ətrafında əl-ələ tutuşub şənlik etmələri, 

hərənin yeddi dəfə yeddi zərərli cücü və həşaratı öldürməsi Zərdüşti inancların 

bədii təfəkkürdəki təsvirindən başqa bir şey deyil.  

 Tarixi mənbələrdən də məlumdur ki, Zərdüşti adətlərə görə meyidi dəfn 

etmirlər, nə də yandırmırlar. Hər ikisini etmək olmaz. Zərdüşti düşüncəyə görə 

meyidi yerə basdırmaq ona görə olmaz ki, torpaq müqəddəsdir, ölü isə torpağı 

iyləndirə bilər və təbiətdə xəstəliyin yayılmasına şərait yaradar. Xəstəlik isə 

Şər qüvvənin-Əhrimənin yaratdıqlarındandır, onun artmasına, yayılmasına yol 

vermək olmaz. Ona görə də əsərdə Jinduqt və onun anasının meyidini dəfn 

etmirlər. Bunun üçün xüsusi ayrılan daxmaya aparırlar. Bura artıq skeletlərlə 

doludur. Meyid burada qaldığı müddətdə quşlara-qartala, şahinə yem olur. Bu 

inanc romanda bütün aydınlığı ilə təsvir edilir.  

 Ümumiyyətlə, Y.V.Çəmənzəminli "Qızlar bulağı" romanında "Avesta" 

dünyasının maddi və mənəvi dəyərlərini bədii cəhətdən təsvir etməyə çalışmış 

və bir etnoqraf, tarixçi və folklorçu kimi çıxış etmişdir. Bu gün xalqımızın 

həyat tərzində bəzi izləri qalan adət-ənənələrin bütün reallığı və detalları ilə 

təsviri həm də xeyirxahlığın, yaxşılığın təsviri kimi mənalanır. Tədqiqatçı 

D.Dəmirli bunu nəzərdə tutaraq doğru qeyd edir ki: "Adamların sinfi 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq onları xeyirxahlığa, yaxşılığa çağırışın 

bütün dövrlərdə əsas əxlaqi tələb kimi qarşıya qoyulduğunu dərindən anlayan 

tədqiqatçı zərdüştilərin davranışına, məişətinə, həyat məqsədinə xüsusi fikir 

vermişdir. "Qızlar bulağı" romanını oxuduqda keçmiş əsərlərin tozlu səhifələri, 

Xoruz və Qoç qəbiləsi, habelə Yel ulusunda yaşayanların həyat tərzi 

gözümüzün önündə canlanır" (1, s. 51).  

 Y.V.Çəmənzəminli bu tarixi həqiqətləri bədii təxəyyülün dili ilə 

verməklə zamanında deyə bilmədiyimiz tarixi həqiqətləri çatdırmağa çalışır, 

Azərbaycan xalqının qədimliyini göstərməklə yanaşı, qədim Babil, Urartu, 

Pars, Xaldey kimi ölkələrdən gələn hər qəbilənin özünəməxsus həyat tərzi, 

adət-ənənəsi olduğunu tarixi məxəzlərin və bədii təxəyyülün qovuşuğunda 

təsvir edir. Ədəbiyyatşünas M.Əlioğlu da yazıçının tarixi mənbələrə və 

məxəzlərə müracit edərkən həqiqətə sadiq qaldığını, götürdüyü mövzunu və 

qələmə aldığı hadisələri, insanları bədii boyalarla canlandırarkən  hərarətli və 

səmimi olduğunu təsdiq edir (4). 

 "Qızlar bulağı" romanında xalqın həyat tərzi adət-ənənəsi, 

özünəməxsusluğu ifadə edilir, 2500 il əvvəl təsvir edilən hadisələrə enilir, onu 

bütün detalları ilə təsvir edərək tarixiliklə müasirliyin vəhdətini bədii 

təxəyyüldə canlandırmağa müvəffəq olur. Burada qəbilə üçün təhlükə, təbiətə 

pərəstiş, yas və toy mərasimləri və s. adətlərin təsviri zəngin mənbə və 

qaynaqlardan istifadə etməklə yanaşı, sərhədsiz bədii təxəyyüldən də istifadəni 

şərtləndirir.   

 Zərdüşt fəlsəfəsinin bir çox parametrləri (işıq-kölgə, həyat-ölüm, xeyir-

şər, hörmüz-Əhrimən və s.) "Qızlar bulağı romanınında da ifadə olunur. Əsəri 

nəzərdən keçirərkən Hörmüz ilə Əhrimən arasındakı mübarizənin şahidi 
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oluruq. Buna görə də romanda təsvir edilən dünyanın, müəyyən mənada, 

"Avesta" dünyası olduğunu görmək olar. Lakin yazıçı bunu o dərəcədə 

incəliklə işləmişdir ki, tarixiliklə bədii təxəyyülün sərhədləri əriyib getmişdir. 

Aydındır ki, romanın süjeti boyu qəbilələr tərəfindən xoşbəxt yaşamaq yolları 

aranılır. 
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РЕЗЮМЕ 

БАХТИЯР АСКЕРОВ 

ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ В РОМАНЕ 

«ДЕВИЧИЙ РОДНИК» 

В статье исследуется проблема исторической достоверности и 

художественного вымысла в романе Ю.В.Чеменземинли «Девичий 

родник». Отмечается, что писатель создавал свой роман, используя 

синтез исторического материала и художественности. В своѐм романе он 

уделяет широкое место миру «Авесты», включая некоторые еѐ сюжетные 

линии, что увеличивает историзм романа. В статье использованы научная 

литература и источники, приводятся суждения из трудов М.Алиоглу, 

Дж.Мустафаева, Д.Дамирли и др. 

Ключевые слова: Ю.В.Чеменземинли, «Авесты», Д.Дамирли, 

«Девичий родник» 

 

SUMMARY 

BAKHTIYAR ASKEROV 

THE PROBLEM OF HISTORICAL REALITY IN THE NOVEL 

“MAIDEN SPRING”  

 In the article is investigated the problem of historical reality and artistic 

imagination in the novel ―Maiden Spring‖ by Y.V.Chamanzaminli. It is noted 

that the writer, Y.V.Chamanzaminli used the historical materials and tried to 

create the unity of the history and artistry, while writing the work. In this 

respect in the novel was given a large place to the ―Avesta‖ world. The writer 

used the book ―Avesta‖ and included some plot lines of this book to the novel, 

in this way he increased the historicity of the work. In the article has been used 

the scientific literature and sources and referenced to the researches of 

explorers, such as M.Alioglu, J.Mustafayev, D.Damirli and others.   

 Key words: Y.V.Chamanzaminli,  ―Avesta‖, D.Damirli, ―Maiden 

Spring‖ 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru H.HəĢimli  tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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ERMƏNĠLƏRĠN AZƏRBAYCANA QARġI ƏRAZĠ ĠDDĠALARI VƏ 

 QANLI CĠNAYƏTLƏRĠ 
 

 Məqalədə ermənilərin mənĢəyi, Cənubi Qafqaza, eləcə də Azərbaycana 

köçürülmələri, çar Rusiyasının ermənilərə hər cür dəstək vermələri tarixi 

faktlarla əsaslandırılmıĢdır. Ermənilərin Naxçıvan ərazisinə köçürülmələri, 

Naxçıvan əyalətinin 61, Ordubad dairəsinin 11 kəndində yerləĢdirilmələri, 

bundan sonra onların Naxçıvana qarĢı ərazi iddiaları tədqiq edilmiĢdir. 

“Böyük Ermənistan” xülyaları ilə yaĢayan ermənilər Naxçıvanı da onun tərkib 

hissəsi kimi görür və bu istiqamətdə hər cür vasitələrə - qanlı qırğınlara və 

soyqırıma da əl atmıĢlar. Məqalədə ermənilərin XX əsr boyu Naxçıvan 

əhalisinə qarĢı həyata keçirmək istədikləri vəhĢiliklər göstərilmiĢ və 

aydınlaĢdırılmıĢdır ki, 1917-1921-ci illərdə Naxçıvanda 73727 nəfər (əhalinin 

38 faizi) əhali ermənilər tərəfindən soyqırıma məruz qalmıĢdır. 

 Açar sözlər: Azərbaycan, Naxçıvan, erməni, ərazi iddiaları, köçürülmə, 

soyqırım 
 

Azərbaycan xalqı tarix boyu erməni millətçilərindən ağır zərbələr almış, 

lakin humanistlik göstərərək bu qeyri-insani hərəkətlərə bir çox hallarda lazımi 

cavab verməmişdir. Bu məsələyə başqa amillər də təsir göstərmişdir. İlk növ-

bədə erməni məkrini, hiylə və xəyanətini lazımi səviyyədə qiymətləndirməmiş, 

unutqanlığımız da buna imkan vermişdir. Dünyanın bir sıra dövlətləri erməni 

amilindən faydalanmış, onları öz maraqlarına uyğun istiqamətləndirmiş, ermə-

ni millətçilərini qızışdırmış və onlara dəstək vermişdir. Böyük dövlətlərin hi-

mayəsi altında fəaliyyət göstərən ermənilər ―böyük Ermənistan‖ yaratmaq 

üçün hər cür vasitə və yollardan istifadə etmiş, vəhşi üsullardan da çəkinmə-

mişlər. 

Çox qısa bir müddətdə mövcud olan erməni dövləti romalılar tərəfindən 

işğal edilmiş və bu dövlətin mövcudluğuna son qoyulmuşdur. Ermənilərin 

yaşadığı ərazi və onların mənşəyi məsələsi haqqında çox dolaşıq və müxtəlif 

fikirlər mövcuddur. Bunları ermənilərin özləri bilərəkdən və məqsədli şəkildə 

irəli sürürlər. Qədim ermənilər özlərinə erməni yox, hay demişlər. Həmin 

ermənilər indiki ermənilər deyil (7). Bununla əlaqədar İ.Şopen yazırdı ki, 

iranlılarla farslar, yunanlılarla ellinlər eyni olmadığı kimi, ermənilərlə haylar 

da eyni köklü xalq deyil. ―Erməni‖ etnonimi ermənilərin özünüadlandırması 

olan ―hay‖ etnonimi ilə üst-üstə düşmür. İndiki ermənilər nə hay, nə də ərmən 

deyillər. Balkan yarımadasından gəlmə olan friq tayfalarının bir qolu olan 
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indiki ermənilər Arme və Hayasa əyalətlərinə gəlib məskunlaşmışlar  (25, 

s.200). Heredota görə, Balkanlarda yaşayan friqlər skiflərin təzyiqləri altında 

Kiçik Asiyaya, hetlər ölkəsinə köçdülər. Q.Melikişvili Hayas əyalətindən bəhs 

edərkən göstərir ki, hələlik anlaşılmayan hay tərkibi və -as şəkilçisi Türkiyənin 

Anadolu bölgəsində yaşayan hind-avropa mənşəli luvi dilindədir və armanlarla 

heç bir əlaqəsi yoxdur. Erməni tarixçisi Q.Kapansyan yazır ki, arim adlanan 

hind-avropa tayfası Balkanlardan Kiçik Asiyanın Hetlər ölkəsinə yerləşdilər, 

sonra isə e.ə. VII-VI əsrlərdə Ərmən yaylasına köçərək ərmən adlandılar. 

Friqlərin bir qolunun güya ―arim‖ adlanması və ―erməni‖ sözünün həmin 

―arim‖ sözündən yaranması fikrini İ.Dyakonov rədd edir (25, s.226). Deməli, 

haylardan xeyli əvvəl Arman yaylası var idi. ―Hay‖ əyaləti isə ermənilərin 

indiki ərazilərindən xeyli uzaqda, Qərbi Fəratın yuxarı axarında idi (9).  

İndi bütün dünya xalqlarında işlənən ―erməni‖ adı mənşəcə yalnız özünü 

―hay‖ adlandıranlara şamil oluna bilən etnik ad deyil (25, s. 235). Qədimdə 

―Armina‖ və ―Armini‖ adları həm arme əyalətinin, həm də əyalətdə 

yaşayanların adlarını ifadə edirdi. Deməli, armi kökünün haylarla heç bir 

əlaqəsi yoxdur və ideya erməni tarixçilərinin uydurmasıdır.  

Arminlərin yaşadığı Arminiya ölkəsinin adına ilk dəfə İran şahı I Daranın 

kitabələrində rast gəlinir ki, bunun da bügünkü ermənilərə aidiyyatı yoxdur. 

Hayların əcdadları Balkanlardan qovulduqdan sonra Mesopotamiyaya gəlib 

çıxmış və az sonra o dövrdə tənəzzülə uğramış Urartu dövlətinin ərazisində 

peyda olmuşlar . E.ə. VII əsrdən başlayaraq yerli xalqların və bura gələn yeni 

etnik qrupların qatışması nəticəsində e.ə. III əsrdə özünə ―hay‖ etnonimi 

götürmüş yeni etnos formalaşmağa başladı. Lakin yunanlar onlara yerləşdikləri 

Arminiya coğrafi ərazisinə uyğun ad verdilər – ―ermənilər‖. İ.Dyakonov yazır 

ki, haylar heç vaxt özlərinə ―erməni‖ deməmişlər (25, s. 226). Ona görə ki, 

―erməni‖ adı ―hay‖lara bir hissəsi Arminidə, sonra Ərməniyədə yaşadıqlarına 

görə kənardan verilmiş ümumiləşdirici addır. Deməli, ―Armin‖ adı 

―Armeniya‖ formasını kəsb etmiş və başqa dillərdə ―hay‖ adlananlar üçün 

etnik ada çevrilmişdir (6, s.21).  
 

Ermənilərin Azərbaycana köçürülməsi 
 

 Erməni dövləti IV əsrdə tarix səhnəsindən silinmiş, 387-ci ildə 

Ermənistan İran və Bizans arasında bölüşdürülmüşdür. 428-ci ildə isə İran 

erməni çarlığının varlığına son qoymuşdur (12, s.262). XI-XIV əsrlərdə isə 

ancaq Osmanlı dövləti ərazisində Kilikiya erməni çarlığı mövcud olmuşdur. 

S.Vims hesab edir ki, əslində heç vaxt müstəqil Ermənistan adlı dövlət mövcud 

olmayıb. Ermənistan eramızın IV əsrinə kimi Roma tərəfindən idarə olunub. I-

IV əsrlərdə dəfələrlə Roma, İran və Bizans arasında bölünüb və erməni şahları 

tərəfindən deyil, onlar tərəfindən idarə olunub. Sonrakı əsrlərdə, ta 1918-ci ilə 

qədər o, digər dövlətlərdən – İran, Roma, Osmanlı, Rusiya imperiyalarından ya 

vassal kimi, ya da tam asılı olmuşdur (14, s.27).  

Ermənilər zaman keçdikcə Osmanlı imperiyasından, Ağqoyunlu və 

Səfəvi hökmdarlarından geniş imtiyazlar qazandılar və mövqelər ələ keçirdilər. 

Ermənilər XV əsrin ortalarınadək Cənubi Qafqazda, demək olar ki, yaşamırdı-
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lar. 1441-ci ildə Azərbaycan Qaraqoyunlu dövlətinin hökmdarı Cahan şah 

erməni katalikosluğunun mərkəzini əhalisi tamamilə azərbaycanlılardan ibarət 

olan İrəvan yaxınlığındakı qədim alban monastırı olmuş Üçmüəzzinə köçürdü 

(11, s.18-19). XVI əsrin əvvəllərində ermənilər kəsbkarlıq üçün bu ərazilərə 

gəlməyə başlamışdı. Ermənilərin İrəvan əyalətinə gəlmələrindən bəhs edən 

İrəvan qalabəyisi və Qərbi Azərbaycan bəylərbəyi Rəvan xanın Şah İsmayıl 

Xətaiyə yazdığı bir məktub deyilənləri tam təsdiq edir: ―...Son illər 

müşahidələrimə görə əhalinin bir qismi, yəni Bəynənnəhreyndən Van gölü 

sahillərinə, oradan da beş-beş, on-on Qafa, bizim torpaqlara gələn ermənilər... 

kəsbkarlıqla, xırda ticarətlə, bənna və dülgərliklə güzəran sürüb farağat 

oturmaqdansa, tabeliyimdəki torpaqlarda yerdəyişmə vurnuxmalarına başlamış, 

geniş oturaq həyat iddialarına qapılmışlar. İndi Ağkilsə (Üçmüəzzin) kəndində 

əyləşən ermənilərin katalikosu II Qriqori  zünnarına xas olmayan fəaliyyəti ilə 

və təxribatçılıq əməlləri ilə idarəmizi müşküllərə məruz qoyub. Katalikos 

erməni dini mərkəzinin vəqf sərmayəsi hesabına öz soydaşlarının türk kəndləri 

kənarında iki-üç ailə olmaqla oturaq məskunlaşmasını maliyyələşdirir, onlara 

ufacıq kilsələr tikdirir, beləliklə, bu tayfanın Qafda qədim mövcudiyyəti 

təsəvvürü yaradılır ki, bunlar istiqbalda nəsillərimizə başağrısı verə biləcək 

fəsadlar törənməsinə zəmin yarada bilər. İndi zikr olunan ərazidə elə bir 

kəndimiz, obamız qalmayıb ki, orada üç yad ailə işığı yanmasın. İsmətsizlik 

əxlaqına qurşanmış hay qız-gəlinləri türk dəliqanlı cavanlarına sırınmağa can 

atır, ...oğuzlara ərə getməyə, başqa sözlə, mülkümüzə, malımıza şərik çıxmağa 

çalışır, siyasətdə sakit təcavüz adlanan cinayətlər törədirlər. Qarışıq 

nikahların vüsəti məni qorxudur, şahım. Mənə səlahiyyət ver, cəmi on beş min 

gəlməni mövsümi işçilər kimi qisim-qisim qaytarım vətənin dışarına. Sənin 

qulun Rəvan xan‖ (16, s.38).  

XVI-XVII əsrlərdə Səfəvi-Osmanlı müharibələri ermənilərin mövqeləri-

nin artmasına təkan verdi. I Şah Abbasın hakimiyyəti dövründə isə onlar üçün 

bir sıra güzəştlər tətbiq edildi. Rusiyanın nümunəsində özlərinə himayədar 

tapan ermənilər Azərbaycan ərazisində erməni dövləti yaratmaq arzusuna 

düşdülər. Bu istiqamətdə onlara I Pyotr, I və II Yekaterina kömək göstərməyə 

başladılar. Lakin müxtəlif səbəblərdən Azərbaycan ərazisində ―erməni dövləti‖ 

yaratmaq mümkün olmadı. 

XIX əsrin 20-ci illərində Rusiya-Qacarlar İranı və Rusiya-Osmanlı mü-

haribələri nəticəsində Cənubi Qafqaza, eləcə də Azərbaycan ərazisinə erməni-

lər köçürüldü. Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi məsələsi hələ 

XVIII əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan torpaqlarında erməni dövləti 

yaratmaq niyyəti güdən Rusiya imperiyasının çoxdankı işğalçılıq planlarının 

tərkib hissəsi idi (11, s.375). Azərbaycan torpaqları Rusiya imperiyası tərəfin-

dən tutulduqdan sonra Türkmənçay müqaviləsinin 15-ci, Ədirnə müqaviləsinin 

13-cü maddələrinə əsasən Qacarlar İranı və Osmanlı imperiyasında yaşayan 

ermənilər kütləvi şəkildə Azərbaycan torpaqlarına köçürüldülər. Osmanlı və 

İranla sərhəd ərazilərdə ermənilərin yerləşdirilməsi çarizmin müstəmləkəçilik 

niyyətlərindən irəli gəlirdi (13, s.3). Azərbaycanın Arazdan şimaldakı torpaqla-

rını işğal edən Rusiya imperiyası erməniləri kütləvi şəkildə ―Rusiya təbəəliyin-

də olan torpaqlar‖ adı altında Azərbaycanın keçmiş İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ 
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xanlıqlarının ərazilərində və Gürcüstanın məhz azərbaycanlılara məxsus 

torpaqlarında yerləşdirdi (11, s.376-377).  

Ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi layihəsi hələ 

1827-ci ildə A.S.Qriboyedovun başçılıq etdiyi Cənubi Qafqaz diyarının 

diplomatik dəftərxanasında hazırlanmışdı. Erməni köçürülmələrinin əsas 

təşkilatçısı və rəhbərləri generallar İ.F.Paskeviç, P.D.Sisianov, N.F.Rtişev, 

diplomat A.S.Qriboyedov, rus ordusunun polkovniki Q.Lazarev (erməni 

mənşəli zabit – İ.H.), knyaz Q.S.Qolitsın, erməni arxiyepiskopu Nerses və b. 

olmuşlar. 1828-ci il fevralın 29-da general İ.Paskeviş göstəriş vermişdi ki, 

ermənilər başlıca olaraq Naxçıvan və İrəvan əyalətlərində, qismən Qarabağda 

yerləşdirilsin, bir sıra müsəlman kəndləri dindaşlarının ən çox məskunlaşdığı 

yerlərə köçürülsün və həmin yerlər ermənilərə verilsin. Erməniləri 

yerləşdirmək üçün 200 min desyatindən çox dövlət torpaqları ayrılmış, habelə 

müsəlmanlardan 2 milyon manatlıqdan yuxarı xüsusi torpaqlar da pulla 

alınaraq ermənilərə paylanmışdır. 1828-1830-cu illərdə Cənubi Qafqaza 

Türkiyədən 84,6 min nəfər, İrandan 40 min nəfərdən çox erməni köçürüldü. 

Rəsmi köçürülmüş 124 min nəfər erməni ilə yanaşı, 10 minlərlə erməni ailələri 

də qeyri-rəsmi surətdə Cənubi Qafqaza gəlmişlər. N.Y.Şavrov 1911-ci ildə 

yazmışdır ki, Cənubi Qafqazda yaşayan 1,3 milyon erməninin 1 milyondan 

çoxu yerli əhali olmayıb, Rusiya hakimiyyət orqanları tərəfindən buraya 

köçürülənlərdir (28, s.63).
 

 

Ermənilərin Naxçıvana köçürülməsi 
 

 Ermənilərin köçürülməsini təşkil edənlər tələb edirdilər ki, xristianları 

Naxçıvan və İrəvan vilayətlərinə getməyə razı salmaq lazımdı. Bu vilayətlərdə 

xristian əhalisini nə qədər mümkündürsə çoxaltmaq lazımdı (24, s.103). İran 

erməniləri İrəvan və Naxçıvan vilayətlərinə köçürülmələrini istəyirdilər. Güney 

Azərbaycanın Təbriz, Marağa, Xoy, Maku, Salmas və b. bölgələrindən 

minlərlə erməni Naxçıvana köçürüldü (21, s. 106). 

 Çar Rusiyası 1828-ci ilin mart ayında Şimali Azərbaycanın İrəvan və 

Naxçıvan xanlıqlarının ərazisində ―erməni vilayəti‖ni yaratdı. Bu, gələcəkdə 

―erməni dövləti‖ yaratmaq yolunda tətbiq olunan bir qurum idi. ―Erməni 

vilayəti‖ İrəvan, Naxçıvan əyalətlərinə və Ordubad dairəsinə bölünmüşdü. 

İrəvan əyalətinə 15 mahal (Qırxbulaq, Zəngibasar, Gərnibasar, Vedibasar, 

Şərur, Sürməli, Dərəkənd-Parçeniş, Səədli, Talın, Seyidli-Ağsaqqallı, Sər-

dərabad, Körpübasar, Abaran, Dərəçiçək, Göyçə), Naxçıvan əyalətinə 5 mahal 

(Naxçıvan, Əlincəçay, Məvazixatın, Xok, Dərələyəz), Ordubad dairəsinə isə 5 

mahal (Ordubad, Əylis, Dəstə, Biləv, Çənnəb) daxil idi. ―Erməni vilayəti‖nə 

6949 erməni ailəsindən ibarət 35560 nəfər köçürülmüşdü. Bunun 23568 nəfəri 

İrəvan əyalətində, 10652 nəfəri Naxçıvan əyalətində, 1340 nəfəri isə Ordubad 

dairəsində yerləşdirildi. Köçürülən ermənilər İrəvan əyalətinin 119 kəndində, 

Naxçıvan əyalətinin 61 kəndində, Ordubad dairəsinin 11 kəndində məskunlaş-

dırıldı. Naxçıvan şəhərində 416 ailə, Əbrəqunus kəndində 36, Bənəniyarda 43, 

Qazançıda 22, Xəlillidə 24, Kültəpədə 70, Nehrəmdə 208, Cəhridə 151, 

Ayrıncda 31, Qarababada 24, Külüsdə 13, Nursuda 30, Şahbuzda 20, 
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Gecəzurda 14, Məzrədə 22, (17, s.117) Əylisdə 37, Aza, Dar, Dizə və Dırnısda 

182 ailə yerləşdirildi (4, s.96). Əliabad kəndinə Xoydan 136 nəfər, Şıxmahmud 

kəndinə Xoy və Salmasdan 430 nəfər, Qaraxanbəyli kəndinə Salmasdan 440 

nəfər, Hacıvar kəndinə Salmasdan 102 nəfər, Aşağı Uzunoba kəndinə Xoydan 

65 nəfər, Badamlı kəndinə Salmasdan 101 nəfər (27, s.123-137), Qulubəy-Dizə 

kəndinə Urmiya və Salmasdan 136 nəfər, Kültərə kəndinə Salmasdan 220 nə-

fər, Didivar kəndinə Salmasdan 15 nəfər, Nəzərabad kəndinə Xoy və Salmas-

dan 138 nəfər (27, s.129, 131-132) erməni köçürülmüşdü. Rusiya işğalınadək 

Naxçıvan əyalətində 434 erməni ailəsi olmuşdursa, sonrakı köçürülənlər he-

sabına erməni ailələrinin sayı 2719-a çatdı (23, s.127). Köçkünlərdən 2285 ailə 

əyalətin Naxçıvan mahalında, 266 ailə isə Ordubad mahalında yerləşdirildi. 

Naxçıvan torpaqları tarixi Azərbaycan ərazisi olmaqla, onun yerli 

əhalisinin tərkibindəki ermənilər gəlmə idi. Gəlmə erməniləri də iki yerə 

bölmək olar: 1. Rusiya işğalınadək bu bölgəyə gələnlər; 2. İşğal zamanı və 

sonra gələnlər. 1801-ci ildə Naxçıvan ərazisində 54, 2 min nəfər azərbaycanlı, 

7,4 min nəfər erməni olmuşdur.  

İşğal dövründə - 1826-cı ildə isə müvafiq olaraq 64,2 və 8,5 min nəfər idi 

ki, bu da ümumi əhalinin 81,7 və 10,8 faizini təşkil edirdi (26, s.143) (26, 

s.143).
 
Köçürmədən sonra  - 1832-ci ildə isə azərbaycanlıların sayı azalaraq 

49,7 min nəfərə (59,4 faizə) enmiş, ermənilərin sayı isə artaraq 29,2 min nəfərə 

(34,8 faizə) çatmışdır (26). Ümumiyyətlə, qeyri-rəsmi köçənlərlə  birlikdə 

Şimali Azərbaycana gəlmiş erməni köçkünlərinin sayı 200 min nəfəri ötmüşdür 

(19, s.136). Çarizmin bu mənfur siyasəti Naxçıvanda etirazla qarşılanmış, 

əhalinin böyük narazılığına səbəb olmuşdu. 

Nehrəm camaatı buna qəti etiraz etmiş və kəndlərində ermənilərə yer 

verməmişlər. Nəticədə onların Araz çayı sahilindəki torpaqları zorla əllərindən 

alınaraq ermənilərə verilmiş, orada onlar Təzəkənd yaşayış yerini salıb 

məskunlaşmışlar. Kəndin yuxarı tərəfindən təqribən 5 km Nehrəmdən aralı 

Güznüt kəndi də belə salınmışdır. Eyni hal Kültəpə, Bənəniyar kəndlərində də 

baş vermişdir. 

Yararlı torpaqların köçkünlərə verilməsi yerli azərbaycanlı kəndliləri 

narahat etməyə bilməzdi. Onlar öz torpaqlarının bir hissəsindən məhrum 

olurdular. Bu hadisələrin şahidi olan rus səfiri A.S.Qriboyedov yazırdı: ―Biz 

onunla həmçinin müsəlmanları onların uzunmüddətli olmayacaq indiki 

ağırlaşmalarla barışdırmaq və onlardan ermənilərin ilk vaxtlarda 

köçürüldükləri torpaqları həmişəlik tutacaqları barədə qorxunu çıxartmaq üçün 

müsəlmanlara olunacaq təlqin barədə çox mülahizələr etdik‖ (22, s. 341). 

Çar Rusiyası erməniləri Şimali Azərbaycan torpaqlarına, eləcə də 

Naxçıvan ərazisinə köçürməklə burada demoqrafik vəziyyəti dəyişdirmək, 

özünə dayaq yaratmaq məqsədi güdürdü. Ermənilər isə ―böyük Ermənistan‖ 

yaratmaq xülyalarını gerçəkləşdirmək, ilk növbədə isə erməni dövləti yaratmaq 

arzusu ilə kütləvi olaraq bu ərazilərdə məskunlaşırdılar. 

Çarizmin köçürmə siyasəti ermənilərin sayının artmasına səbəb oldusa 

da, azərbaycanlılar öz say üstünlüklərini qoruyub saxladılar. Naxçıvan diyarın-

da ermənilərin artımı azərbaycanlılardan üstün ola bilmədi. Rus çarizmi, son-

rakı dövrlərdə isə bolşevik hakimiyyəti məqsədlərinə nail ola bilmədilər. 
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Ermənilərin ərazi iddiaları 
 

 Ermənilər çar Rusiyasının hərtərəfli köməyi ilə Azərbaycan torpaqların-

da yerləşdirildikdən sonra ―erməni dövləti‖ yaratmaq və Azərbaycandan ərazi 

iddiaları irəli sürməyə başladılar. Cənubi Qafqazda Ermənistan (Ararat) 

Respublikası yaradıldıqdan və İrəvan şəhərinin ermənilərə güzəşt edilməsindən 

sonra onlar daha çox şirnikləndilər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 

Azərbaycanın ərazisi 113,9 min kv.km idi ki, bunun 97,3 min kv.km-i 

mübahisəsiz, 16,6 min kv.km-i isə mübahisəli idi (5, s.461). Ermənistan 

Respublikasının ərazisi isə 9,5 min kv.km idi.
 

 
Osmanlı hökumətinin təşəbbüsü ilə İstanbulda Cənubi Qafqaz respubli-

kaları arasında ərazi problemlərini həll etmək üçün konfrans keçirmək qərara 

alınmışdı. Ermənilər İstanbul konfransına təqdim etdikləri layihədə İrəvan, 

Sürməli, Naxçıvan, Axılkələk, Üçmüəzzin, Zəngəzur, Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl 

və Borçalı qəzalarına iddiaları irəli sürmüşdülər (15, s. 152-156). Əraziyə ma-

lik olmayan ermənilər əzəli Azərbaycan torpaqlarına əsassız olaraq iddialar irə-

li sürürdülər. İrəvan quberniyasının İrəvan, Sürməli, Yeni Bəyazid və Üçmüəz-

zin qəzalarında əsasən azərbaycanlılar sakin idi. Bu quberniyada o zaman 

(1918-ci ildə - İ.H.) təxminən 432 min nəfərdən çox azərbaycanlı yaşayırdı. Bu 

da quberniya əhalisinin 38-41 faizini təşkil edirdi. Azərbaycan türkləri İrəvan 

və Sürməli qəzalarının yarıdan çoxunu, Üçmüəzzin və Yeni Bəyazid qəzaları 

əhalisinin isə təqribən üçdə bir hissəsini təşkil edirdi (3, s. 589). 

 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ermənilərin Azərbaycana 

qarşı ərazi iddialarında mühüm yeri Qarabağın dağlıq hissəsi, yəni Dağlıq 

Qarabağ tuturdu. Burada əsasən gəlmə ermənilər məskunlaşmışdılar. Bütün 

Qarabağda 415 min nəfər azərbaycanlı, 170 min nəfər erməni yaşayırdı (3, 

s.589). 

 Erməni daşnaklarının iddiada olduqları ərazilərdən biri Zəngəzur qəzası 

idi. Bu qəza əhalisinin sayına və ərazisinin sahəsinə görə Azərbaycanın ən 

böyük qəzası idi və Gəncə quberniyasının tərkibinə daxil idi. Qəzada 123 min 

nəfərdən çox azərbaycanlı və 99,2 min nəfər erməni yaşayırdı (10, s.116). 

 Ermənilərin iddiada olduqları ərazilərdən biri də Gəncə quberniyasının 

Qazax qəzası və Şərur-Dərələyəz qəzası idi. Qazax qəzasının aran hissəsində 

azərbaycanlılar, dağlıq hissəsində isə az miqdarda ermənilər yaşayırdılar. 

Erməni daşnakları qəzanın bütün ərazisini öz torpaqlarına qatmağa can 

atırdılar. Şərur-Dərələyəz qəzasında əhalinin 72,3 faizi azərbaycanlılar idi (10, 

s.366). Bu qəzada 90250 nəfər əhalinin 59 min nəfərini azərbaycanlı, 29 min 

nəfərini erməni, 2500 nəfərini isə digər millətlərin nümayəndələri təşkil edirdi 

(10, s. 367). 

 Ermənilər daha çox iddiada olduğu ərazilərin biri də Naxçıvan qəzası 

idi. ―Naxçıvan və Şərursuz Ermənistan yaşaya bilməz‖ – mövqeyindən yana-

şan erməni daşnakları bu qədim Azərbaycan ərazisinə sahib olmaq üçün bütün 

vasitələrdən istifadə edirdilər. ABŞ, İngiltərə və Rusiya da Naxçıvanı 

Ermənistana vermək istəsələr də yerli əhalinin inadlı müqaviməti buna imkan 

vermədi. Burada tarixən azərbaycanlılar yaşamışlar, ermənilər bu əraziyə XIX 

əsrin 20-ci illərində köçürülmüşdülər. Naxçıvan qəzasında əhalinin 62,5 faizini 
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(bəzi məlumatlara görə 67 faizini – İ.H.) azərbaycanlılar, 31-36 faizini erməni-

lər təşkil edir. Əslində əhalinin belə nisbəti Rusiya Qafqaza nüfuz etdikdən və 

qonşu dövlətlərdən ermənilərin İrəvan və Naxçıvan vilayətlərinə köçürüldük-

dən sonra yaranmışdı. Böyük strateji əhəmiyyətə malik olan Naxçıvan diyarı-

nın ələ keçirilməsi daşnakların ―böyük Ermənistan‖ yaratmaq planında xüsusi 

yer tuturdu. Ona görə ki, bu bölgə iri dəmiryol qovşağı idi və əlverişli mövqeyə 

malik idi. Buradan bir xətt İranın Maku xanlığına, oradan da Türkiyəyə, başqa 

bir xətt Tehrana gedirdi. Bütün bunlar daşnakları özünə cəlb edir, onların 

dincliyinə haram qatırdı. Ermənilərlə mübahisəli ərazilər Cənubi Qafqazda 

sovet hakimiyyətinin qələbəsindən sonra daşnak-bolşevik sayağı həll edildi. 

Zəngəzur qəzası Ermənistana verildi. Qazax qəzasının dağlıq hissəsi – Dilican 

Azərbaycan xalqının iradəsi əleyhinə ondan alındı. İrəvan və Göyçə əraziləri 

də Ermənistana güzəşt edildi. Sovet imperiyası özünün ilk illərindəcə Azərbay-

canın 30 min kv.km-ə qədər ərazisini hissə-hissə alıb ermənilərə verdi. Rusiya 

Federasiyasının köməyi ilə XX əsrin 90-cı illərində daha 16 min kv.km ərazi-

miz işğal edildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə cəmi 9,5 min kv.km 

ərazisi olan Ermənistan indi 46 min kv.km-ə qədər Azərbaycan ərazisinə 

nəzarət edir. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın itirilməsi faktı ilə barışmır, 

onların geri qaytarılması istiqamətində bütün səyləri ilə mübarizə aparır. Ölkə 

Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, azərbaycanlılar öz tarixi 

torpaqlarına – İrəvana, Göyçəyə, Zəngəzura qayıdacaqlar. 1929-cu ilin fevra-

lında Naxçıvanın 10 kəndi – 657 kv.km ərazisi Zaqafqaziya MİK-in qərarı ilə 

Ermənistana verildi (1, v.2). 
 

Ermənilərin Naxçıvanda törətdikləri qanlı 

cinayətlər və soyqırımlar  
 

Ermənilər Naxçıvana köçürüldükdən və yerləşdirildikdən sonra daha 

böyük ərazilərə sahib olmaq arzusuna düşdülər. Bunun üçün müxtəlif vasitələr-

dən istifadə etməklə azərbaycanlılara qarşı qanlı cinayətlər törətmiş, vəhşiliklər 

etmiş, onları soyqırıma məruz qoymuşlar. Ermənilər Naxçıvanın şəhər və 

kəndlərində 1905-ci ilin may ayından başlayaraq qırğınlar törətmişlər. 

Azərbaycanın görkəmli yazıçısı M.S.Ordubadi ―Qanlı illər‖, M.M.Nəvvab isə 

―1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası‖ kitablarında azərbaycanlılara, 

eləcə də naxçıvanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırımı ətraflı qələmə almışlar. 

Hər iki müəllifin gəldiyi qənaət budur ki, ermənilər bütün cinayətlərdə çar 

Rusiyasına və onun yerlərdəki cinovniklərinə arxalanmışlar. Bir çox hallarda 

isə rus kazakları da ermənilərlə bərabər bilavasitə qanlı qırğınların iştirakçısı 

olmuşlar. 

M.S.Ordubadi 1905-ci ilin may ayında baş verən Naxçıvan hadisələri 

barədə yazır: ―O zamana qədər əsla qara-qorxu görməmiş Naxçıvan müsəlman-

ları gecələr ermənilərin qorxusundan eşiyə, gündüzlər isə uzaqda olan əmlaka 

da gedə bilməzdilər. Naxçıvanın ətrafı hər tərəfdən erməni kəndləri ilə əhatə 

olunduğundan, 6 saat ərzində İrəvandan istədikləri qədər erməni əsgəri gətir-

məyə gücləri çatdıqlarından daha müsəlmanları şirin dillə dindirmək belə 

istəmirdilər‖ (18, s.18). 
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Ermənilər 1905-ci ilin mayın 5-dən başlayaraq Naxçıvan şəhər, Cəhri, 

Şıxmahmud, Tumbul, Kültəpə, Əliabad kəndlərində azərbaycanlılara qarşı si-

lah tətbiq etmiş və bir neçə nəfəri öldürmüşlər. Baş vermiş hadisələrlə əlaqədar 

İrəvanın vitse-qubernatoru Baranovski, İrəvan şəhər qlavası Ağamolov və 

İrəvana getmiş Naxçıvan şəhər qlavası Cəfərqulu xan Naxçıvana gəldilər. 

Qırğınlar ara vermədiyi üçün Tiflisdən general Maksud Əlixanov-Avarski də 

Naxçıvana göndərilir. Ermənilərin məqsədi ―İrəvandan Naxçıvana qədər yol 

üstə yerləşən müsəlman kəndlərini dağıtmaqla İrəvan ermənilərini Naxçıvanda 

hazır əsgəri qüvvələrlə birləşdirmək, Naxçıvandan Zəngəzura kimi yol 

boyunda olan kəndləri dağıdıb Zəngəzur könüllüləri ilə Naxçıvandakı əsgəri 

qüvvəni birləşdirmək kimi alçaq xəyallar‖ı həyata keçirmək idi (18, s.119). 

1905-ci ilin may ayında Ordubad qəzasının Tivi kəndində ermənilərlə 

azərbaycanlılar arasında baş vermiş münaqişə ilə əlaqədar buraya 500-ə yaxın 

əsgər və zabit göndərilmişdi. Sənədlərdən aydın olur ki, bu hərbi hissə 

kənddəki müsəlmanlara qarşı zor tətbiq etmiş, onları yurdlarından qovmuş, 

adamları öldürmüş, əslində isə ermənilərə kömək etmişlər. Kazakların 

köməyindən istifadə edən ermənilər 1905-ci il noyabrın 26-da Naxçıvan 

şəhərindəki müsəlman bazarının tamam qarət etdikdən sonra od vurub 

yandırmışlar. Yanğın nəticəsində bazarda 85 dükan, 75 anbar və b. tikililər 

yanıb külə dönmüşdü (18, s.22). 

Rus kazakları Çeşməbasar kəndində də bir ailəni qətlə yetirmişlər. 

M.S.Ordubadi bu haqda yazır: ―Bu gün (noyabrın 26-sı – İ.H.) kazaklar sülh və 

asayişi təmin etmək üçün Çeşməbasar kəndinə gedərkən Hacı Nəsir Nağı 

oğlunun evini qarətə başlamışlar, bu vaxt qabağa durub mane olmağa çalışan 

Hacının bir zavallı oğlunu öldürmüşlər. Müsibətə düçar olmuş Hacı oğlunu 

qana bulaşmış görərkən çaşıb bir güllə kazaklara atmış, elə buna görə də onun 

ailəsi biədəblər tərəfindən qətl edilmişdir‖ (18, s.21).
 

Noyabrın 30-da Cəhri kəndi ermənilər tərəfindən yandırıldı. İtqıran, 

Xanlıqlar kəndlərində də ermənilər rus hökumət qoşunları ilə əlbir olaraq 

əhaliyə amansız divan tutub həmin kəndləri dağıtdılar. Zəngəzurdan Ordubada 

qaçmaq istəyən 62 nəfər azərbaycanlı qadın və uşağı daşnaklar Qafan 

dərəsində tikə-tikə doğramış, bir kəndin 200-dən çox sakinini qətlə yetirmişlər. 

1905-1907-ci illərdə olduğu kimi, ermənilər I Dünya müharibəsi illərində 

də yaranmış şəraitdən istifadə edərək bir sıra ərazilərdə, eləcə də Naxçıvan 

qəzasında da azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasətini davam etdirməklə 

bölgəyə yiyələnmək məqsədlərini gerçəkləşdirməyə çalışırdılar. 1917-ci ilin 

yanvarından başlayaraq bölgənin ayrı-ayrı kəndlərində azərbaycanlılar 

ermənilər tərəfindən qətlə yetirilirdi. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın bu 

qədim guşəsi və onun sakinləri də başqa torpaqlarımız kimi, erməni 

daşnaklarının düşmən siyasətinin hədəfinə çevrilmişdi. Həmin illərdə 

hadisələrin bilavasitə şahidi, Naxçıvan Müsəlman Milli Komitəsinin katibi olan 

Mirzə Bağır Əliyev gündəlik kimi yazdığı ―Qanlı günlərimiz‖ əsərində (8) 

ermənilərin törətdikləri soyqırımı, şəhərin özündə və Naxçıvanın müxtəlif 

bölgələrindəki vəhşilikləri, Andranik Ozanyanın Naxçıvana hücumu, əhalinin 

ona qarşı inadlı mübarizəsi və s. məsələlər təsvir olunur.  
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Andranik Ozanyan başına topladığı azğın erməni daşnakları ilə 1918-ci il 

iyunun 14-də Araz çayını keçib Naxçıvan ərazisinə daxil olmuş və təkcə Culfa 

rayonunun böyük yaşayış məntəqələrindən biri olan Yaycı kəndində 

ağlasığmaz qırğınlar törətmişdi. Mirzə Bağır Əliyevin ―Qanlı günlərimiz‖ 

əsərində qeyd etdiyi kimi, ―ermənilər Yaycı kəndini bir günün içində yandırıb 

külə döndərdilər. Onlar kənddə qarşılarına çıxan bütün insanları atlarının 

ayaqları altına salıb tapdalayır, qılıncdan keçirirdilər. Tükürpədici fəryadlar 

kəndin küçə və meydanlarını başına götürmüşdü. Qaçıb canlarını qurtarmaq 

istəyən biçarə insanlar hər tərəfdən erməni zərbələrinə tuş gəlirdilər. Küçələrdə 

insan qanından gölməçələr yaranmışdı. Yollar boyu kəsilmiş başlar, ayaqlar, 

qollar tökülüb qalmışdı. Təsəvvür edin ki, qarşıda gurhagurla axan Araz çayı, 

arxada isə daha qorxunc, insanlıq simasını tamam itirmiş erməni adlı yırtıcılar 

sürüsü. Biçarə insanlar düşmən əlinə keçməmək üçün özlərini coşqun 

dalğaların qoynuna atır, əksəriyyəti, xüsusilə qadınlar, uşaqlar və şikəstlər üzə 

bilmədiklərindən boğulurdular...‖ (20, s.19). Ermənilər Yaycının 2500 nəfər-

dən çox sakinini qətlə yetirdilər. Andranikin ordusu Gilançay və Əlincəçay 

ərtaflarındakı kəndlərdə də qırğınlar törətdilər, kəndləri yandırdılar. A.Ozanya-

nın, Ngdenin, Dronun, Gibbonun, Doluxanovun və başqalarının başçılıq etdik-

ləri erməni quldur dəstələri Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz və Ordubad qəzalarında 

50-dən artıq müsəlman kəndlərini viran etdilər, əhalisinə divan tutdular. 

1918-ci il iyunun 4-də Batum şəhərində Osmanlı dövləti Cənubi Qafqa-

zın hər üç respublikası ilə müqavilə bağladı. Azərbaycanla bağlanmış müqavi-

lənin 4-cü maddəsində göstərilmişdi ki, əgər ölkədə asayişi və onun təhlükəsiz-

liyini təmin etməyə ehtiyac olarsa, Osmanlı imperatorluğu Azərbaycan 

hökumətinə silahlı qüvvə ilə yardım göstərməyi öz öhdəsinə götürür. 

Batum müqaviləsinin şərtləri və buna əsasən də Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti rəhbərlərinin Türkiyəyə müraciəti, həm də ermənilərin Naxçıvan 

bölgəsindəki azğınlıqları Osmanlı dövlətini qəti tədbirlər görməyə vadar etdi. 

Cəfərqulu xan Naxçıvanskinin və Kərim xan İrəvanlının xahişlərindən sonra 

türk qoşunları Naxçıvana gəldi, öz qardaşlıq köməyini göstərdi. I Qafqaz 

kolordusunun komandanı Kazım Qarabəkir paşa avqustun 7-də Naxçıvanda öz 

qərargahını qurdu. Bununla da Andranikin başçılığı altında toplanan 8 minlik 

erməni qoşununun Naxçıvana hücumunun qarşısı alındı. Yəni, Andranikin 

ordusu Naxçıvana hücum etmək cürətinə malik olmadı və Sirab yolu ilə 

qırğınlar törədərək Naxçıvan ərazisini tərk etdi. Lakin Naxçıvan camaatının 

dinc yaşaması cəmi bir neçə ay davam etdi. Türkiyə I Dünya müharibəsinin 

nəticəsinə görə Antanta dövlətləri ilə bağladığı Mudros müqaviləsinin 11-ci 

maddəsinə görə bir sıra yerlərdən, o cümlədən Azərbaycandan da qoşunlarını 

çıxarmalı oldu. Kazım Qarabəkir paşanın komandanlığı altında türk qoşunu 

noyabrın 1-də Naxçıvanı tərk etdi. Bu hadisənin Naxçıvanın vəziyyətinə necə 

təsir göstərməsi Naxçıvan Milli Komitəsinin sədri Cəfərqulu xanın sözləri ilə 

belə səciyyələnirdi: ―Türklər getdilər, yenə bizdə müsəlman kənd və qəsəbə-

lərinin məhv edilməsi, heç bir günahı olmayan azərbaycanlı qadın və uşaqların 

döyülməsi və öldürülməsinin qanlı səhifələri təkrar olunmağa başladı. Yenə də 

İrəvan quberniyasında ermənilər tərəfindən qəddar ölümə məhkum edilmiş on 

minlərlə müsəlmanın ürəkparçalayan qışqırıq və nalələri göyə yüksəldi‖. 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

  

 

 

 

 

168 

1918-ci ilin noyabrında yaradılan Araz-Türk Respublikası, onun 

özünümüdafiə dəstələri və taborları Naxçıvanı erməni basqınlarından 

qoruyurdu. Lakin 1919-cu ilin yanvarından ingilislərə arxalanan ermənilər 

bölgəyə basqınlar edir, azərbaycanlılara divan tuturdular. Ermənistanın 

Naxçıvan torpaqlarına yiyələnmək cəhdləri 1919-cu ilin yazında daha da 

qüvvətləndi. İngilislərin köməyi ilə onlar may ayının 20-dən ―erməni 

idarəçiliyi‖ni yaratsalar da iyulun 25-də Naxçıvan bölgəsinin əhalisi erməniləri 

əzərək ərazidən qovdular. Amerikalıların ―neytral zona‖ yaratmaq oyunu da 

ermənilərin xeyrinə idi və bunu yerli əhali bildiyindən imkan vermədilər. 

Naxçıvan əhalisinin ―bütün dünyanın və bütün mədəni qüvvələrin azad həyat, 

xalqların öz müqəddəratını həll etmək hüququ haqqında qışqırdıqları bir vaxtda 

azərbaycanlılar bizdən heç bir cəhətdən üstün olmayan, əksinə bir çox hallarda 

bizdən geri qalan ermənilərin qulu ola bilməzlər‖ fikrinə gəlməsi faktı və 

səbəbləri öz əksini tapmışdır (2, v.2).
 

Naxçıvan əhalisinin 38 faizi itirilsə də, əhalidən 73727 nəfər həlak olsa 

da belə yerli əhalinin inadlı və qəhrəman mübarizəsi erməni qaniçənlərinin 

arzularını gözündə qoydu, onlar Naxçıvana yiyələnə bilmədilər. 1921-ci il 

Moskva müqaviləsi ilə Naxçıvan Azərbaycanın tərkibində saxlanıldı və ona 

muxtariyyət statusu verildi. Qars müqaviləsi respublikalar arasındakı ərazi-

sərhəd məsələlərini dəqiqləşdirdi və Ermənistan da bu müqaviləyə qol çəkdi. 

Lakin nəinki verdikləri sözə, hətta öz imzalarına da hörmətlə yanaşmayan 

ermənilər sovetlər birliyi dövründə də Naxçıvanla bağlı iddialarından əl 

çəkməmiş, XX əsrin 90-cı illərində Naxçıvana basqınlar etmiş, buraya gələn 

qatarlara imkan verməmiş, kommunikasiyaları kəsmiş, Naxçıvan blokada 

vəziyyətinə düşmüşdür. Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri kimi fəaliyyəti, qonşu dövlətlərlə yaratdığı 

əlaqələr Naxçıvanı xilas etmiş və düşmən əlinə keçməsinə imkan verməmişdir. 

Heydər Əliyevin siyasi kursu ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla 

davam etdirilir, ərazilərimiz ciddi surətdə qorunur və güclü milli ordumuzun 

maddi-texniki imkanları artırılır. Biz bunu Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

nümunəsində daha aydın görürük. Xalqımız və ordumuz işğal altında olan 

torpaqlarımızı erməni tapdaqlarından xilas edəcək və ermənilər törətdikləri 

cinayətlərə görə tarix və beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında cavab verəcəklər. 
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РЕЗЮМЕ 

ИСМАИЛ ГАДЖИЕВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ И КРОВАВЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ АРМЯН ПО ОТНОШЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНУ  

В статье на основе исторических фактов обосновано 

происхождение армян, их массовое переселение на Южный Кавказ, в том 

числе и Азербайджан, всяческая поддержка со стороны России. 

Исследовано переселение армян на территорию Нахчывана, обоснование 

их в 61 селе Нахчыванской провинции и 11 селах Ордубадского округа. 

Живя идеей создания «великой Армении», армяне и Нахчыван считали 

его частью и использовали все методы в этом направлении – кровавую 

резню, геноцид по отношению к азербайджанцам. В статье также 

показаны злодеяния армян против нахчыванцев, совершенные на 

протяжении XX века, и выявлено, что в 1917-1921-хх годах армянами в 

Нахчыване убито 73727 человек (38% населения). 

 

Ключевые слова: Азербайджан, Нахчыван, армяне, 

территориальные претензии, переселение, геноцид 

 

SUMMARY 

ISMAIL HAJIYEV 

ARMENIANS TERRITORY CLAIMS AND  

BLOODY CRIMES TO AZERBAIJAN 

The Armenians’ origin, migration to the South Caucasus, 

simultaneously to Azerbaijan supporting to the Armenians by tsar Russia in 

any case have been proved with the historical facts in the paper. The 

Armenians migration to Nakhchivan lands, the settlement of them in 61 

villages of Nakhchivan province, in 11 villages of Ordubad region, hereupon 

their territory claims to Nakhchivan have been searched. Living with the 

―fancy‖ of ―Great Armenia‖ the Armenians consider Nakhchivan also as a part 

of it and they have attempted all kinds of ways, bloody slaughters and 

massacres in this direction. The brutalities the Armenians wanted to carry out 

to Nakhchivan inhabitants for the XX century have been introduced in the 

paper and it has been enlightened that 73727 of inhabitants (38 percent of 

inhabitants) have been exposed to massacre by armenians in 1917 – 1921. 

Key words: Azerbaijan, Nakhchivan, Armenian, territory claims, 

migration, massacre 
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NAXÇIVANIN EPĠQRAFĠK ABĠDƏLƏRĠNDƏ ADLARI ƏKS 

OLUNAN AZƏRBAYCAN HÖKMDARLARI 

 

Naxçıvan ərazisində indiyədək gəlib çatan epiqrafik abidələrdə bir sıra 

görkəmli Ģəxsiyyətlərin, o cümlədən Azərbaycan hökmdarlarının adları əks 

olunmuĢdur. Məqalədə həmin hökmdarlar (ġəmsəddin Eldəniz, Atabəy 

Məhəmməd Cahan Pəhləvan, CahanĢah, I ġah Ġsmayıl, I ġah Abbas, Nadir Ģah 

və s.) haqqında bəhs olunur.  

Açar sözlər: Naxçıvan, kitabə, Ģah, I ġah Ġsmayıl, Nadir Ģah 

 

Orta əsrlərin müxtəlif dövrlərində yerli sənətkarlar tərəfindən həkk 

edilmiş və Naxçıvan bölgəsinin müxtəlif yerlərində indiyədək gəlib çatmış 

epiqrafik abidələr üzərində çoxlu görkəmli şəxsiyyətlərin adları qeyd 

olunmuşdur. Bu şəxsiyyətlər içərisində Azərbaycanda müxtəlif vaxtlarda 

mövcud olmuş dövlətləri idarə edən adamlar – hökmdarlar xüsusi yer tutur.  

1. ġəmsəddin Eldəniz. Azərbaycan Atabəylər (Eldənizlər) dövlətinin 

banisi. Adı Naxçıvan şəhərində inşası 1186-cı ildə başa çatmış Möminə xatın 

türbəsinin və türbə qarşısında 1187-ci ildə ucaldılmış qoşa minarəli baştağın 

kitabəsində qalmışdır (12, s. 373, 378). Hər iki kitabədə Atabəy Məhəmməd 

Cahan Pəhləvanın atası kimi təqdim olunan Şəmsəddin Eldənizin adı ―Atabəy 

Eldəniz‖ kimi qeyd olunmuşdur.  

Mənşəcə Qıpçaq türkü olan və qul kimi Həmədanda Səlcuq sultanı 

Mahmudun vəziri tərəfindən satın alınan Şəmsəddin Eldəniz vəzirin 

ölümündən sonra sultanın xidmətinə keçmişdir. O qısa müddətdə özünün 

qabiliyyəti, fərasəti, xüsusi ilə hərbi işdən baş çıxarması, yaxşı at sürməsi, ox 

atması və s. keyfiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir və Sultan Mahmudun vəfatından 

sonra onu əvəz edən yeni sultan II Toğruldan Əmir titulu alır. Sultan onu oğlu 

Arslanşahın atabəyi təyin edir. 1135-ci ildə hakimiyyətə keçən Məsud 

Şəmsəddini II Toğrulun dul qalmış arvadı Möminə xatınla evləndirir. Bu 

izdivacdan sonra onun Möminə xatından Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvan 

və Qızıl Arslan adlı iki oğlu və bir qızı dünyaya gəlir.  

Bu dövrdə Səlcuq sultanları hərbi iqta sistemi yaratmışdılar və sadiq 

qoşun başçılarını belə torpaq payları – iqta ilə təmin edirdilər. Nəticədə bütün 

sultanlığın ərazisi tabeliyində on minlərlə hərbçi olan hərbi sərkərdələrin - 

əmirlərin arasında bölüşdürülmüşdü. Şəmsəddin Eldəniz də belə əmirlərdən 

biri idi. Arran (Bərdə) 1136-cı ildə Sultan Məsud tərəfindən iqta kimi ona 

verilmişdi. Bərdədə özünə ilkin iqamətgah yaratmış Şəmsəddin Eldəniz 

Arranın böyük bir hissəsini, o cümlədən Naxçıvanı öz idarəsində saxlayan 

Qara Sunqurun, sonra isə onu əvəz edən Əmir Çavlının vəfatından istifadə 

mailto:hacifexreddin@yahoo.com.tr


 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

  

 

 

 

 

172 

edərək Şirvanı və Naxçıvanı ələ keçirir və iqamətgahını Naxçıvana köçürür (2, 

s. 61; 4, s. 302).  

Dövlətin ərazisini genişləndirmək, qüdrətini artırmaq üçün fəal daxili 

və ehtiyatlı xarici siyasət yeridərək Şəmsəddin Eldəniz ölkəni inkişaf etdirmiş, 

nəticədə Azərbaycanda şəhər həyatı yeni çiçəklənmə dövrünə qədəm 

qoymuşdu. Yüksək inkişaf səviyyəsi də olan Naxçıvan şəhəri bir müddət 

dövlətin paytaxtı olmuşdu.  Onun dövründə, 1162-cı ildə paytaxt Naxçıvanda 

şəhər rəisi və şeyxlərin başçısı  Yusif Kuseyir oğlunun xatirəsinə türbə inşa 

edilmişdi. Arvadı Möminə xatının 1175-ci ildə vəfatından sonra onun qəbri 

üzərində möhtəşəm məqbərə inşa edilməsinə başlanır. Ancaq qısa müddət, bir 

ay sonra Şəmsəddin Eldəniz özü də dünyasını dəyişdiyi üçün (rəbiəs – səni 

571/ 19.10.16.11.1175-ci il) məqbərənin tikintisini oğlu Atabəy Məhəmməd 

Cahan Pəhləvan həyata keçirir və bu iş görkəmli Azərbaycan memarı Əcəmi 

Əbubəkr oğlu Naxçıvani tərəfindən 1186-cı ildə başa çatdırılır. Bəzi 

tədqiqatçıların fikrincə, Şəmsəddin Eldəniz özü də arvadının yanında, Möminə 

xatın türbəsinin sərdabəsində dəfn olunmuşdur.     

2. Məhəmməd Cahan Pəhləvan. Azərbaycan Atabəyləri (Eldənizlər) 

dövlətinin ikinci hökmdarı. Şəmsəddin Eldənizin böyük oğlu. Adı XII 

yüzilliyin II yarısında Naxçıvan şəhərində yaradılmış Atabəylər memarlıq 

kompleksinə daxil olan Möminə xatın türbəsinin və kompleksə giriş rolunu 

oynayan qoşa minarəli baştağın kitabələrində əks olunmuşdur (12, s. 373, 378). 

Məhəmməd Cahan Pəhləvanın adı birinci kitabədə Cahan Pəhləvan Atabəy  

Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Eldəniz, ikinci kitabədə isə Əbu Cəfər Məhəmməd 

ibn Atabəy Eldəniz  kimi qeyd olunmuşdur.  

Uşaqlıq və gənclik illərində mükəmməl təhsil alan, hərbi işi, dövlət 

idarəçiliyini, xarici siyasət məsələlərini dərindən mənimsəyən Məhəmməd 

Cahan Pəhləvan anası Möminə xatının Sultan Toğruldan olan oğlu, anabir 

qardaşı Arslanşahın 1161-ci ildə hakimiyyətə gəlişindən sonra sultanlıqda 

vəzirdən sonra üçüncü vəzifə olan ―hacib‖ vəzifəsinə təyin olunmuşdu. Buna 

görə də Həmədanda sultan sarayında yaşayaraq böyük nüfuz qazanmışdı. 

1175-ci ildə atası Şəmsəddin Eldənizin vəfatı ilə əlaqədar təcili Naxçıvana 

gəlmiş, dövlət xəzinəsinin və taxt – tacın əmlakını, eləcə də bütün ordunu 

nəzarəti altına almışdı (4, s. 16).  

1175-1186-cı illərdə hakimiyyətdə olan Məhəmməd Cahan Pəhləvan  

dövləti gücləndirmək, qüdrətini artırmaq sahəsində çox mühüm tədbirlər 

həyata keçirir. Yeritdiyi ağıllı xarici siyasət nəticəsində qonşu ölkələrlə dostluq 

münasibətləri yaradılır, ölkəyə xarici müdaxilələrin qarşısı alınır. 

Ümumiyyətlə, onun dövründə Atabəylər dövləti özünün çiçəklənmə dövrünü 

keçirir, dövlət daha da möhkəmlənir, atabəylərin hakimiyyəti sabitləşir.  

Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvanın dövründə dövlətin ərazisi çox 

geniş idi. Bu əraziləri o hələ sağlığında ikən 4 oğlu arasında bölmüşdü. 

Azərbaycan və Arran türk qızı Qüteybə xatından olan oğlu və varisi Əbu 

Bəkrə, Rey, İsfahan və İraqın bir hissəsi İnanc xatından olan oğlanları Qutluğ 

İnanc Mahmud və Əmir Əmiran Ömərə, Həmədan vilayəti isə adı məlum 

olmayan kənizdən olan oğlu Müzəffərəddin Özbəyə verilmişdi. Qızı Cəlaliyə 

sonralar Naxçıvanı idarə etmişdi.  
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Qaynaqlarda, o cümlədən adı çəkilən kitabələrdə xoşxasiyyətli, adil, 

ədalətli, alim, müdrik və səbrli hökmdar kimi səciyyələndirilən Atabəy 

Məhəmməd Cahan Pəhləvan həm də fövqəladə gücə malik olmuşdur. Bu günə 

qədər də xalq arasında atası Şəmsəddin Eldənizin Novruz bayramı 

şənliklərində keçirdiyi güləş yarışlarında onun həmişə qalib çıxması barədə 

fikirlər dolaşmaqdadır. Gənc Məhəmməd üst – üstə qoyulmuş dörd mis 

təbəqəsini dürmək kimi bükür, bir neçə nalı eyni zamanda əli ilə əyməyi, bir 

yumruğu ilə atı aşırmağı, öküzü götürüb hasardan atmağı belə bacarırdı. Bu 

qeyri – adi qüvvəsinə görə onu el arasında ―Cahan Pəhləvan‖, yəni ―Dünyanın 

pəhləvanı‖, bəlkə də çağdaş anlamda ―Dünya çempiyonu‖ adlandırmışdılar (2, 

s. 112). 

Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvan 1186-cı ildə Həmədanda vəfat 

etmiş və orada dəfn olunmuşdur. Ancaq  onun Naxçıvan şəhərində, Möminə 

xatın türbəsinin sərdabə hissəsində anasının yanında dəfn olunması haqqında 

fikirlər də vardır.    

3. Əbu Səid. Hülaku hökmdarı. Adı Ordubad rayonunun Nüsnüs 

kəndindəki məscid – ziyarətgahının, el arasında ―Qırx kimsənə‖ (Ceheltən, 

Çeltərən, Çehiltənan) adlanan pirin qoz ağacından hazırlanmış giriş qapısının 

üzərində oyma üsulu ilə həkk olunmuş kitabədə qalmışdır (6, s. 218-219; 13, s. 

63). Hülakulər dövlətinə 20 ilə yaxın bir müddətdə rəhbərlik etmiş Ябу Сяид 
Бащадур хан Улжайту Худабяндянин оьлудур. Атасынын вяфатындан сонра 
щижри 716-жы илдя (1316-жы ил) тахта чыхан Ябу Сяид эянж йашларында бюйцк 
щярби мцвяффягиййятляр ялдя етдийи цчцн «Бащадıр» лягяби алмышды. 1328-ci 

ildə qayınatası  Ямир Чобаны və iki ювладını гятля йетирдийи цчцн арвады – 
Ямир Чобанын гызы Баьдад хатıн тяряфиндян щижри 736 (1335-жи ил)-жы илдя 
зящярляняряк юлдцрцлмцшдцr. Бундан сонра юлкядя щярж-мяржлик башлан-
мыш, 8 ил ярзиндя Азярбайжанда сяккиз щюкмдар щакимиййятя эялмишди. Ан-
жаг онларын щеч бири дювляти даьылмагдан хилас едя билмямиш, Щцлакцляр 
сялтяняти Азярбайжанда сона чатмышды (10,  с. 36). 

Kitabədə məscid – ziyarətgahın binasının  ―islam padşahı  Əbu Səid 

Bahadır xanın səltənəti dövründə‖ (1316-1335-ci illər) inşa edilməsinin xüsusi 

olaraq vurğulanması təsdiq edir ki, Naxçıvan ərazisi əvvəllərdə olduğu kimi 

Hülakülər dövlətinin son dövrlərində də onun tərkibində olmuşdur.  

4. CahanĢah. Qaraqoyunlu hökmdarı. Adı Culfa rayonunun Xanəgah 

kəndinin qərb tərəfində, Əlincəqalanın şərq ətəyində indiyədək qalan günbəzin 

– Sahib əl - əzəm Hacı Məhəmmədin oğlu Əmirxanın türbəsinin kitabəsində 

qeyd olunmuşdur (6, s. 147).  Китабядян айдын олур ки, эцнбяз «ян бюйцк 
султан, Султан Жащаншащ Бащадıр хан заманында» инша едилмишдир. 
Гарагойунлу щюкмдары, «Щягиги»» тяхяллцсц иля шеiрляр йазан Жащаншащ 
1435-1467-жи иллярдя щакимиййятдя олмушдур. Mükəmməl təhsil alan, atası 

Qara Yusifin dövlət idarəçiliyində, hərbi yürüşlərində yaxından iştirak edən 

Cahanşah Qaraqoyunlular dövlətinə başçılıq etdiyi zaman tutduğu bir sıra 

torpaqlar hesabına dövlətin ərazisini xeyli genişləndirdi. Onun dövründə 

Qaraqoyunlular dövləti Teymurilərin asılılığından qurtardı və müstəqil oldu. 

Zəmanəsinin yüksək səviyyəli dövlət xadimi kimi diqqəti cəlb edən Cahanşah 

mərkəzi hakimiyyətə tabe olmaq istəməyən köçəri əyanların müqavimətini 
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qırdı, fəal xarici siyasət yeridərək qonşu dövlətlərlə uğurlu müharibələr apardı, 

xarici hücumlara və feodal ara müharibələrinə son qoydu.  

Kitabədə günbəzin Cahanşahın zamanında inşa edilməsinin xüsusi 

vurğulanması təsdiq edir ki, Naxçıvan bölgəsi Qaraqoyunlular dövlətinin 

tərkibində olmuşdur. Bu kitabə Azərbaycan epiqrafik abidələri içərisində 

Qaraqoyunlu hökmdarı Cahanşahın adı qeyd olunan yeganə epiqrafik sənəddir.  

5. I ġah Ġsmayıl. ―Səfəviyyə‖ sufi cəmiyyətinin rəhbər şeyxi, Səfəvilər 

dövlətinin banisi. Adı Culfa bölgəsinin Saltaq kəndində qeydə alınaraq tədqiq 

olunan kitabələrdə qalmışdır (8, s. 148). I Şah İsmayıl Şeyx Heydərin üçüncü 

oğludur. 14 iyul 1487-ci ildə anadan olmuşdur. Atası Şeyx Heydərin 1488-ci 

ildə Şirvanşah Fərrux Yasar tərəfindən qətlə yetirilməsindən sonra Ağqoyunlu 

sultan Yaqub bacısı Aləmşahbəyimi və onun oğlanları Sultanəlini, İbrahimi və 

İsmayılı həbs edir. Ancaq onlar Rüstəm padşahın dövründə həbsdən azad 

edilsələr də, az sonra Rüstəm padşah buna peşiman olur və onları həbs etmək 

üçün əmr verir. Onlarla baş verən döyüşdə Sultanəli, az sonra isə İbarahim 

həlak olur. Şeyx Heydərin dostları az yaşlı İsmayılı qorumaq üçün onun yerini 

tez – tez dəyişir, nəhayət Gilana – lahicana aparıb onu Gərgiyə Mirzə Əliyə 

verirlər. İsmayıl bir neçə il lahicanda yaşayır, orada əsaslı təhsil alır, bir sıra 

elmləri dərindən mənimsəyir, ―Qurani – Kərim‖ oxuyub hafiz olur, hərb 

sənətini dərindən öyrənir.  

Artıq özündə müəyyən güc olduğunu nəzərə alaraq 1499-cu ildə 

İsmayıl ətrafına toplanan yeniyetmə və gənclərdən ibarət dəstə ilə lahicanı tərk 

etdi, Ərdəbilə yola düşdü. Yol boyu ona qoşulan tərəfdarlarının, xüsusilə 

―Səfəviyyə‖ təriqəti mənsublarının hesabına dəstə böyüdü və Taromda onların 

sayı 1500 nəfərə çatdı. Qışı Ərçivanda keçirən İsmayıl az sonra Ərzincana 

daxil oldu. Artıq bu zaman onun dəstəsində 7000 nəfər var idi. Ərzincanda 

keçirilən müşavirənin qərarı ilə İsmayıl 1500-cü ilin sonlarında Şirvana hücüm 

etdi. Cabanı adlı yerdə Fərrux Yasarla baş verən döyüşdə qələbə qazandı. 

Fərrux Yasar öldürüldü. Beləliklə, o atası Şeyx Heydərin və babası Şeyx 

Cüneydin intiqamını aldı. Bundan sonra o Bakını tutdu və orada çox 

qalmayaraq 1501-ci ilin ortalarında Təbriz istiqamətində irəlilədi. Yolüstü 

Naxçıvanın Şərur düzündə 7 minlik qoşunla Ağqoyunlu Əlvənd Mirzənin 30 

minlik ordusunu məğlub etdi. Beləliklə, Təbrizə yol açıldı və İsmayıl 1501-ci 

ilin payızında Təbrizə daxil oldu. Bundan sonra məscidlərdə onun adına xütbə 

oxundu, İsmayıl şah elan edildi, adından üzərində şiəlik ehkamları həkk olunan 

sikkələr zərb olundu. Bununla da  tarix səhnəsinə banisi Şah İsmayıl olan yeni 

bir dövlət - Səfəvilər dövləti çıxdı. Az sonra dövrünün ən qüdrətli 

imperiyalarından birinə çevrilən Səfəvilər dövləti banisi Şah İsmayıl 1524-cü 

ildə 38 yaşında vəfat etsə də,  1736-cı ilədək  mövcud olmuş və tarixdə 

silinməz izlər buraxmışdır. Naxçıvan bölgəsi dövlətin yaranması ərəfəsində, 

Şərur düzündə ağqoyunlularla baş verən döyüşdən sonra İsmayılın ixtiyarına 

keçmiş və dövlət yarandıqdan sonra kiçik istisnalar nəzərə alınmazsa, həmişə 

onun tərkibində olmuşdur. Ona görə də Səfəvilər dövründə bütün ölkələrdə 

olduğu kimi Saltaq kəndində tədqiq olunan kitabədən də məlum olduğu kimi 

Naxçıvanda da quruculuq işləri aparılmışdır.  

Kitabələrdə Şah İsmayıl ―Sultan, rəhbər – fədai, əsfiya, salik – süluk, 
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haqq əl – yəqin Sultan Heydərin oğlu, böyük Sultan, ali nemətlər, qalibiyyət və 

bayraq sahibi, Allahın peyğəmbərlərinin və elçilərinin varisi, xeyir işlər sahibi, 

Əbül – Müzəffər Şah İsmayıl Bahadır xan‖ kimi təqdim olunmuşdur. Atası 

Şeyx Heydərin və Şah İsmayılın özünün adlarına əlavə olunan dünyəvi 

titullarla yanaşı dini titullar, xüsusilə sufiliklə bağlı titul və epitetlər onların 

dünyəvi hökmdar olmaqla yanaşı, həm də dini rəhbər olduqlarını təsdiq 

etməklə bərabər ―Səfəviyyə‖ sufi təriqətinin Naxçıvanda yayıldığını və 

fəaliyyət göstərdiyini  də sübut edirlər.   

6. I ġah Abbas. Səfəvi şahı. Adı Ordubad şəhər Came məscidinin 

şərqdən giriş qapısının baş tərəfində qoyulan kitabədə və yenə də Ordubad 

şəhərindəki Təkeşiyi (Yəhya bəy) məscidinin şərqdən giriş qapısının baş 

tərəfindəki kitabədə qalmışdır (6, s. 278; 7, s.73-74, 107-108; 13, s.80-83, 105-

106). 1571-1629-cu illərdə ömür sürmüşdür. 1587-ci ildə, 16 yaşında 

hakimiyyəti ələ almış, öldüyü günədək dövləti idarə etmişdir. Azərbaycan 

sovet tarixşünaslığında I Şah Abbasa mənfi baxımdan yanaşılmış, o 

Azərbaycan Səfəvilər dövlətini farslaşdırılmaqda təqsirləndirilmişdir. Ancaq 

tarixi faktlar təsdiq edir ki, bu fikir yanlışdır. Artıq sübut olunmuşdur ki, 

Səfəvilər dövləti bütün varlığı ərzində (1501-1736), o cümlədən I Şah Abbasın 

dövründə (1587-1629-cu illər) Azərbaycan dövləti olmuşdur. Onun zamanında 

ölkədə Azərbaycan dili daha da inkişaf etmiş, sarayda, orduda, diplomatik 

yazışmalarda üstün mövqe tutmuşdur. I Şah Abbasın xarici ölkələrə təyin 

etdiyi səfirlərin əksəriyyəti türk əsilli diplomatlar olmuş, dövlət aparatında 32 

mühüm vəzifə Qızılbaş əyanlarına tapşırılmışdı. Hətta paytaxt 1598-ci ildə 

İsfahana köçürüldükdən sonra şəhərdə aparılan quruculuq işləri zamanı Təbriz 

şəhərinin planını  əsas götürərək, gözəl ictimai və yaşayış binaları inşa 

etdirmiş, geniş xiyabanlar saldırılmış, aparılan inşaat – quruculuq işlərini 

əsasən azərbaycanlı sənətkarlar yerinə yetirmişdi. Təbrizlilərin yaşaması üçün 

İsfahanın cənub  - qərbində şah Abbasabad adlı şəhər saldırmışdı (9, s. 717).    

Qaynaqlarda adının əvvəlində ―Adil hökmdar‖ və bu kimi başqa 

epitetlər yazılan, hətta ―Həzrət-i əla şahi-yi Zillullah‖ (―Allahın kölgəsi olan 

əlahəzrət şah‖) kimi dəyərləndirilən (9, s.32), adı şifahi xalq ədəbiyyatı 

nümunələrində ―cənnət məkan‖ epiteti ilə müşaiyət olunan, əcnəbi müəlliflərin 

əsərlərində adına ―Böyük‖ epiteti əlavə edilən I Şah Abbas 42 illik hakimiyyəti 

dövründə keçirdiyi uğurlu islahalar nəticəsində Səfəvilər dövlətinin itirilmiş 

qüdrətini bərpa etmiş, işğal olunmuş torpaqları geri qaytarmış, güclü bir dövlət 

yaratmışdır. O Naxçıvan bölgəsinə, xüsusi ilə Ordubada böyük diqqət və qayğı 

ilə yanaşmış, Ordubad şəhərini xəzinəyə veriləcək bir sıra vergilərdən azad 

etmişdi. Qədim zamanlardan Ordubadda yaşayan Nəsrəddin Tusi nəslindən 

olan, bir müddət Ordubad şəhərinin kələntəri işləyən Hatəm bəy Ordubadini 

özünə baş vəzir təyin etmiş, ona ―etimad əd – dövlə‖ ləqəbi vermişdi. Şah 

Abbas 1606-cı ildə Ordubadda olarkən şəhəri soyurqal olaraq Hatəm bəy 

Ordubadiyə  bağışlamışdı. 19 yanvar 1629-cu ildə vəfat etmişdir.        

7. II ġah Təhmasib. Səfəvi şahı. Adı Naxçıvan şəhərindəki İmamzadə 

kompleksinə daxil olan türbənin inşası haqqında məlumat verən kitabəsində 

qalmışdır (11, s. 310-311). Китабядя ады “Ябу Мцзяффяр шащ Тящмасиб 
Бащадıр хан” kimi гейд едилян, tарихдя ЫЫ шащ Тящмасиб ады иля танынан бу 
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адам Сяфяви шащы Султан Щцсейнин оьлудур. 1722-1732-жи иллярдя 
щакимиййятдя олмушдур. Hakimiyyəti zamanı dövlət işlərini başlı – başına 

buraxmış, nəticədə dövlətin bir sıra torpaqları itirilmiş, fərasətsizliyi üzündən 

Səvəvilər dövləti tənəzzülə uğramışdı. Artıq bu zamanlar özünün hərbi 

qabiliyyəti ilə seçilən sərkərdə Nadirqulu xanla şahın münasibətləri pozulmuş, 

aralarındakı ziddiyyətlər kəskinləşmişdi. Nadir – Təhmasib münasibətlərinin 

sonrakı inkişafı II Təhmasibin 1732-ci ildə Nadirqulu xan tərəfindən 

hakimiyyətdən kənarlaşdırılması ilə nəticələnmişdi. Kembric universitetinin 

professoru L. Lokhartin fikrincə, Nadirqulu xan ―atası kimi qorxaq, qətiyyətsiz, 

asanlıqla təsir altına düşən, əyləncəyə, eyş – işrətə aludə olan, çox nadir 

hallarda hər hansı təşəbbüs göstərərkən hökmən qeyri – düzgün yol tutan‖ 

(bax: 1, s. 408), ―tamamilə cılızlaşmış Təhmasibin‖, ―Türkiyə və Rusiya ilə 

dövlətin maraqlarına zidd olan müqavilə bağlamasından onun devrilməsi üçün 

bəhanə kimi istifadə etdi‖ (bax: 1, s. 164) və o hakimiyyətdən salındı, azyaşlı 

oğlu taxta çıxarıldı.      

8. Nadir ġah. Əfşarlar dövlətinin banisi. Adı Ordubad şəhərinin qərb 

tərəfində yerləşən ―Qoç qəbristanlığı‖nda qeydə alınaraq tədqiq olunmuş 

başdaşı tipli qəbirüstü xatirə abidəsinin yan tərəfində həkk olunmuş kitabədə 

qalmışdır (7, s.91-92; 14, s.62-63). 18 noyabr 1688-ci ildə anadan olmuşdur. 

Həyatının gənclik illəri Səfəvilər dövlətinin tənəzzülü, bir sıra torpaqların, o 

cümlədən Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin osmanlılar, ruslar, əfqanlar 

tərəfindən işğal olunduğu dövrə təsadüf edir. Buna görə də ölkə ağır günlərini 

yaşayırdı. Belə bir şəraitdə, 1722-ci ildə Səfəvi taxtına çıxan II Şah Təhmasib 

artıq bu zamanlar hərbi istedadı ilə fərqlənən Nadiri Xorasanda öz canişini 

təyin edir. Az sonra bir – birinin ardınca böyük qələbələr qazanan Nadir orduda 

baş komandan vəzifəsini tutur. Əldə etdiyi böyük qələbələr Nadirin şöhrətini 

artırır, o sarayda böyük nüfuz qazanır. Nadir  1732-ci ildə II  Şah Təhmasibi 

hakimiyyətdən salır  və onun 8 aylıq oğlu, körpə uşaq Abbas Mirzəni III Şah 

Abbas adı ilə şah elan edir. Özü isə onun qəyyumu olur. Hakimiyyət faktiki 

olarak Nadirin əlində cəmləşir. 1736-cı ildə III Şah Abbasın müəmmalı şəkildə 

vəfatından sonra Nadir Muğanda çağrılan qurultayda şah elan olunur. 

Beləliklə, Səfəvilərin 235 il davam edən səltənətinə son qoyulur. Onu Nadir 

şahın mənsub olduğu Əfşar tayfasının adı ilə adlandırılan. Əfşarlar dövləti əvəz 

edir.  

Tacqoyma mərasimindən sonra Nadir şahın atdığı ən mühüm 

addımlardan biri inzibati ərazi bölgüsündə dəyişiklik edilməsi oldu. Səfəvilərin 

yaratdığı  Şirvan, Qarabağ, Çuxursəd və Təbriz bəylərbəylikləri ləğv edildi və 

―Azərbaycan‖ adlı vahid inzibati ərazi bölgüsü yaradıldı. Bütün Azərbaycan 

torpaqlarını əhatə edən bu ərazi Rusiya və Osmanlı imperiyası ilə həmsərhəd 

olduğundan oraya etibarlı adam kimi qardaşı İbrahim xan hakim (sipəhsalar) 

təyin edildi. 

Hakimiyyəti ələ aldıqdan sonra Nadir şah apardığı uğurlu 

müharibələrdə əldə etdiyi zəfərlərlə daha da şöhrətlənir, nüfuzu artır, dövləti 

möhkəmlənir. Onun fəthləri sırasında Hindistanın tutulması xüsusi yer tutur. 

Belə ki, o tabe olmaq istəməyən əfqanları əzdikdən, Heratı və Qəndəharı 

tutduqdan sonra Hindistana yürüş edir və 20 mart 1739-cu ildə Dehlini tutur. 
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700 milyon rupi dəyərində qənimət alınır. Dünyada məhşur olan ―Kuhi - Nur‖ 

(―Nur dağı‖) adlı məşhur brilyant da həmin qənimətlər sırasında idi.  

Maraqlıdır ki, Ordubad şəhərində tədqiq olunan kitabədə Nadir şahın 

Hindistana yürüşündən bəhs olunur. Kitabədə ―Nadir şah Hindistana getdi. 

1151-ci il‖ (miladi, 21.04.1738-09.04.1739-cu il) sözləri qeyd olunmuşdur. 

Məlumdur ki,  Nadir şah 1737-ci ildə Orta Asiya və Hindistana yürüşə 

başlarkən ölkənin qüvvələrini səfərbərliyə almış, İrəvandan Dərbəndə qədər 

olan ərazilərdə bütün hərbi qüvvələri özü ilə götürmüşdü. Kitabənin tarixi bu 

yürüşlə, daha doğrusu Dehlinin tutulması (20 mart 1739) ilə bir vaxta 

düşdüyündən və Nadir şahın Hindistana yürüşü xatırladıldığından ehtimal 

etmək olar ki, mərhum həmin yürüşün iştirakçısı olmuşdur (4, s. 91-92, 126-

127). Burada mərhumun ölüm tarixinin Nadir şahın Dehlini tutması ilə eyni 

vaxta təsadüf etməsi səbəbindən də həmin hadisənin mərhumun qəbirüstü 

xatirə abidəsi üzərində qeyd olunması fikrindən də yan keçmək olmur. 

Fikrimizcə, ordubadlılar, o cümlədən kitabəni yazan və öz adını da orada qeyd 

edən həkkak Əbülqasim Nadir şahın Dehlini tutmasından xəbərdar olmuş və bu 

böyük hadisəni məxsusi olaraq kitabədə qeyd etmişlər (7, s.91-92; 8, s. 62-63).   

Ancaq təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki,  Nadirdən narazı qüvvələr bu 

böyük şəxsiyyətə, qüdrətli sərkərdəyə sui-qəsd hazırladılar. Nadir şahın şəxsi 

mühafizə dəstəsinin komandanı, qaynı oğlu Məmmədqulu xan, saray işləri 

idarəsinin rəisi Saleh xan bu işin əsas təşkilatçıları idi. Sui – qəsdçilər 21 iyun 

1747-ci ildə gecə yarısı Nadir şahın yatdığı yerə - arvadı Cukinin çadırına daxil 

olmuş və Cukinin səsinə oyanan Nadir şah onlardan iki nəfərini öldürsə də 

ayağı çadırın ipinə ilişərək yıxılmış, bu zaman Saleh xan qılıncla vurub onun 

bir qolunu qoparmışdı. Məhəmməd xan Qacar isə onun başını kəsmişdi (3, s. 

208-210). Beləliklə, dünyanın ən böyük sərkərdələrindən biri, ―Şərqin 

Napoleonu‖ Nadir Şah Əfşarın həyatına son qoyulmuş, bundan sonra onun 

böyük dövləti dağılmışdı. 

Əfşarlar  dövləti çox az yaşasa da yaradıcısı Nadir Şah Əfşarın böyük 

hərbi məharəti sayəsində tarixdə böyük iz qoydu. Əfşarlar  dövlətinin 

yaradılması, Nadir şahın hakimiyyətə gəlməsi ilə əfqanların, rusların, osman-

lıların, özbəklərin və başqa əcnəbi xalqların ölkəyə təcavüzünə son qoyuldu. 

Nadir şah bütün xarici işğalçıları qovub dövlətin sərhədlərindən kənara 

çıxartdı. Bunlardan əlavə Nadir şah böyük fəthlərə imza atdı. Hərbi  şüarı 

―döyüşdə ya düşmənə qalib gəlmək, ya da cəbhədə ölmək, geri çəkilmək 

olmaz!‖ olan bu dahi və qüdrətli sərkərdənin komandanlığı altında ordu böyük 

qələbələr qazandı, Hindistan, Əfqanıstan, Turan və İkiçayarasının bir hissəsi, 

Dağıstan, Gürcüstan və Buxara Əfşarlar dövlətinə birləşdirildi. Hindistanı 

tutmaq müharibələr tarixində ―Nadir şahın möcüzəsi‖ adlandırıldı (3, s. 205).  

9. Heydərqulu xan. Naxçıvan Kəngərlilərinin tayfa başçısı, iri feodal, 

Naxçıvan xanlığının banisi. Nəinki Naxçıvan bölgəsində, bütövlükdə Azərbay-

canda və Yaxın Şərqdə çox məşhur olan, adı islamın müqəddəs kitabı ―Qurani 

– Kərim‖də xatırlanan, Naxçıvan şəhərindən şərq tərəfdə yerləşən  ―Əshabi – 

Kəhf‖ ziyarətgahının məscidindəki kitabədə qalmışdır (6, s. 241).  

1747-ci ildə Nadir şah Əfşarın qətlə yetirilməsindən sonra Heydərqulu 

xan Nadir şahın Naxçıvandakı nümayəndəsi Ağa Həsəni qovmuş və özünü 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

  

 

 

 

 

178 

müstəqil xan elan etmişdi. Onun dövründə xanlıq geniş ərazilərə malik olmuş 

(9428,7 kv.km), xeyli inkişaf etmişdi. O xanlığı möhkəmlətmək, xəzinənin 

gəlirini artıran ticarəti, sənətkarlığı inkişaf etdirmək məqsədilə bir sıra tədbirlər 

həyata keçirmiş, rabitə vasitələrini qaydaya salmış, köhnə körpüləri təmir 

etdirmiş, yeni körpülər saldırmışdı. Heydərqulu xan xanlığın gücünü düzgün 

qiymətləndirərək, fəal, ağıllı və uzaqgörən xarici siyasət yeridərək daha güclü 

xanlarla (məsələn, Pənahəli xan) yaxşı münasibətlər yaratmışdı. 

1763 - cü ildə vəfat etmişdir.    

10. ġükrulla xan. Naxçıvan xanlığının əsasını qoyan Heydərqulu xan 

Kəngərlinin oğlu fasilələrlə Naxçıvan xanlığını bir müddət idarə etmişdir. Adı 

―Əshabi – Kəhf‖in özü tərəfindən yazdırılan kitabəsində əks olunmuşdur (6, s. 

241). Kərim xan Zəndin 1768-ci ildə imzaladığı fərmanla Şükrulla xan 

―Müstəqil xan‖, yəni hakim tituluna layiq görülməklə yanaşı, bütün Kəngərli 

süvarilərinə sərkərdə təyin olunmuşdur. Bundan sonra tümən hakimi kimi 

şöhrət tapmışdır. Sənədlərdə o xanlığın ən ali məqamlısı, ―uca iqballı‖, 

xeyirxah hakim kimi təqdim olunur. Dövlət işlərində ən çox fayda verən və 

xanlıq əhalisinin ən çox hörmətini qazanmış hakimi olan Şükrulla xan xanlığın 

tədbirli bir hakimi olmaqla yanaşı, həm də mahir bir hərbçi idi. O atası 

Heydərqulu xanın Naxçıvançay üzərində saldırdığı körpünü təmir etdirmişdir 

(5, s. 24). Kitabədən məlum olur ki, Əshabi – Kəhfin kitabəsi təbii qüvvələrin 

təsirindən zaman keçdikcə aşınaraq məhv olduğu üçün Şükrulla xanın əmri ilə 

onun üzü ayrı bir lövhəyə köçürülərək əvvəlki yerinə nəsb edilmişdir. Həmin 

vaxt kitabəni həkk edən həkkak bu xeyirxah əməlin sahibi Şükrulla xanın adını 

da kitabənin kənar haşiyəsində qeyd etmişdir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, 

Əshabi–Kəhfdə Şükrulla xanın adını daşıyan bir məqam da vardır. Şükrulla 

xanın özü və ailə üzvləri Əshabi–Kəhfə ziyarətə gedərkən həmin yerdə düşərgə 

saldıqları üçün, oraya el arasında ―Şükrulla xan taxtı‖ deyilmişdir (15, s. 97).  

Kitabənin həkk edildiyi tarix (hicri qəməri, 1190-cı ilin səfər ayı/ 22.03 

– 20.04.1776-cı il) təsdiq edir ki, həmin vaxt Naxçıvanı  Şükrulla xan idarə 

etmişdir.  

Şükrülla xan 1783-cü ildə müharibədə həlak olmuşdur (5, s. 24).  
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РЕЗЮМЕ                                                                                

  ФАХРЕДДИН САФАРЛИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ПРАВИТЕЛИ, КОТОРЫЙ ИМЕНИ 

ОТРАЖЕНА НА ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

НАХЧЫВАНА 

           На эпиграфических памятников, дошедший до нас на территори 

Нахчывана отражена имени многих личностей, в том числе 

Азербайджанских правителей. В статье рассказываются об этом 

правителей (Шамсаддин Элданиз, Атабек Мухаммад  Джахан Пехлеван, 

Джаханшах, шах, Шах Исмаил I, Шах Аббас I, Надир шах и др). 

           Ключевые слова:  Нахчыван, надпись, шах, Шах Исмаил I, Надир 

шах, Шах Аббас I 
 

SUMMARY 

FAKHRADDĠN SAFARLĠ 

AZERBAIJAN SOVEREIGNS REPRESENTING NAMES IN THE 

EPIGRAPHICAL MONUMENTS OF NAKHCHIVAN 

        It has represented names of prominent personalities, including Azerbaijan 

sovereigns in the epigraphical monuments arriving still in Nakhchivan region. 

In this article deals with about these sovereigns (Shamsaddin Eldaniz, Atabek 

Muhammad Jahan Pahlavan, Jahanshah, Shah Ismail I, Shah Abbas I, Nadir 

Shah and etc.)    

         Keywords: Nakhchivan, inscription, sovereign, Shah Ismail, Nadir Shah. 
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GƏMĠQAYA TƏSVĠRLƏRĠ NUH TUFANININ YAġIDIDIR 
 

Naxçıvan ərazisində Nuhun tufanı dövrünə aid çox sayda  abidələr var. 

Gəmiqaya o abidələrindən biridir. Xalq arasında Nuh  və bu abidə ilə  bağlı 

bir çox deyimlər mövcuddur. Gəmiqayadakı qayaüstü təsvirlərin öyrənilməsi 

göstərir ki, onların dərin dini və mifoloji məzmunu mövcuddur, onlar  qədim 

insanların inancları ilə yaxından bağlıdır. Bizim fikrimizcə, bu inanclar müəy-

yən evolyutsiyanın məhsuludur. Gəmiqayadakı arxeoloji abidələrin və  qayaüs-

tü  təsvirlərun  öyrənilməsi onlıarın  bir-birinə sıx  bağlı olduğunu göstərir. 

Tədqiqat əsasında biz dini inancların paleolit dövründə ortaya çıxdığını deyə 

bilərik. Məhsuldarlıq iqtisadiyyatının formalaĢması məhsuldarlıqla bağlı 

inancların ortaya çıxmasını təmin etdi. Neolit dövrünə aid Yaxın ġərq və 

Avropa abidələrinin tədqiqi əkinçilik və heyvandarlıq ilə bağlı inancların 

mövcudluğunu da göstərdi. Sənaye iqtisadiyyatı yarandıqda qədim insanların 

müəyyən iqtisadi azadlığa malik olmalarına baxmayaraq,  təbii fəlakətlər və 

ehtiyac təbii qüvvələrə inancların ortaya çıxmasına səbəb olmuĢdu. 

Gəmiqayadakı qayaüstü petroqliflərin dərin dini və mifoloji məzmunu, 

onların yüksək bacarıqla yerinə yetirilməsi və kompozisiyanın planlaĢdırıl-

ması göstərir ki, onlar müəyyən ictimai ehtiyaclara xidmət edirdilər. Rəsmlər 

əsasən məhsuldarlıqla bağlıdır. Gəmiqaya dağları yay fəslindən baĢqa  həmiĢə 

qarla örtülü olur. Bu abədəyə yalnız iyul və avqust aylarında qalxmaq olur. 

Ona görədə biz düĢünürük ki, təsvirlər ilin müəyyən vaxtlarında  məhsuldarlıq 

ilə bağlı mərasimilər zamanı iĢlənib.  Bu mərasimlər zamanı insanlar dağlara 

qalxıb,  qurban kəsirdilər. 

Hal-hazırda ən qədim təsvirlər eramızdan əvvəl IV minilliyə aid edilir. 

Lakin, son illərdə, Eneolit dövrünə aid Ovçulartəpəsində aparılan arxeoloji  

qazıntılar zamanı kirəmit əĢyalar üzərində rəsmlər aĢkar edilmiĢdi. Bu onu 

sübut edir ki, Gəmiqaya rəsmləri  daha qədim dövrə də  aid edilə bilər.   Ovçu-

lartəpəsində aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, bu əĢyalar Qoyam dağından bura 

gətirilib. Qoyam dağlarında da qayaüstü təsvirlər mövcuddur. Onalr demək 

olar ki, Gəmiqaya təsvirləri ilə eynidir. Tədqiqat əsasında belə qənaətə gəlmək 

olar ki,  Gəmiqayadakı qayaüstü rəsmlər postoral həyat tərzi sürən  tayfalar tə-

rəfindən yaradılmıĢdı. .  

Açar sözlər: Gəmiqaya, Nuh dövrünün  daĢqını, qayaüstü təsvirlər, Ya-

xın ġərq, QaranquĢ platosu 
 

1.Gəmiqaya təsvirləri və Nuh tufanı 

        Mеsоpоtamiyada aparılan arхеоlоji tədqiqatlaradək dünya хalqlarına bu 

rəvayətin yalnız Bibliyada əks оlunan yəhudi variantı məlum idi. Arхеоlоji 

tədqiqatlar zamanı Mеsоpоtamiyada aşkar оlunan miхi yazıların охunması ilə 
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gil lövhələrin bir qrupunda dünyanı su basması haqqında şumеr əfsanəsinin 

yazıldığı müəyyən еdilmişdir. Əfsanənin yazıldığı gil lövhələr е. ə.II minilliyin 

birinci yarısına aid еdilir. 

Mеsоpоtamiyanın qədim rəvayətlərinə görə dünya tufanı zamanı 

Ziusudra canlı aləmi öz gəmisinə alaraq оnları məhv оlmaqdan хilas еtmişdir. 

«Bilqamıs» dastanına görə isə bu vəzifəni Utnapiştim yеrinə yеtirmişdir. Gil 

lövhələr üzərində yazılan bu əfsanələr охunduqdan sоnra dünya alimlərinə 

məlum оldu ki, Bibliyada saхlanan Nuh tufanı haqqında yəhudi əfsanəsi öz 

mövzusunu şumеrlərdən götürmüşdür. Şumеrlərin tariх səhnəsindən çıхması, 

miхi yazıların еlm aləmindən uzun müddət gizli qalması nəticəsində şumеr 

ədəbiyyatı unudulmuş, dünya хalqlarına isə yalnızca Bibliyada təsvir оlunan 

Nuh əfsanəsi bəlli оlmuşdur. Dünya tufanı ilə bağlı Naхçıvanda gеniş yayılmış 

rəvayətlər diqqəti daha çох cəlb еdir. Çünki bu rəvayətlər hеç bir mənbəyə 

dеyil, min illərlərlə хalqın qan yaddaşında qоruyub saхladığı, bəlkə də, şumеr 

əfsanələri və rəvayətləri ilə еyni zamanda yaranmış məlumatlara əsaslanır. 

Maraqlıdır ki, rəvayətlər müəyyən dəyişikliklərlə Şərqi Anadоlu və Qərbi 

Azərbaycanda da gеniş yayılmışdır.   Hadisənin Gəmiqaya ilə bağlı variantının 

qısa məzmunu bеlədir: yеr üzünü su alır. Nuhun gəmisi dəryada хеyli dоlan-

dıqdan sоnra bir dağa dəyir. Nuh(ə.s) dеyir ki, ―nə ağır dağdır‖. Bu dağın adı 

Ağrı dağı qalır. Nuhun gəmisi ikinci dəfə yеnə bir dağa tохunur. Nuh(ə.s.) 

dеyir: ―İnan ki, dağdır‖. Bu dağın da adı İnan dağ-İlandağ qalır. Üçüncü dəfə 

Nuhun gəmisi qayaya tохunanda dеyir ki, ―kəmki qayadır‖. Kəmkidən sоnra 

Nuhun gəmisi Gəmiqayaya yan alır. Rəvayətə görə, Nuhun gəmisi burada 

qalaraq daşlaşmışdır. Gəmidə оlan insanlar isə quruya çıхaraq həyatı davam 

еtdirmişdir. Tufanın bütün aspеktlərinin rеal оlduğunu qəbul еdənlər Ön 

Asiyanın bir sıra bölgələrində, о cümlədən Ağrıdağ və Gəmiqayada Nuhun 

gəmisinin qalıqlarını aхtarmağa da cəhd еtmişlər. Bir sıra müəlliflər bəşər 

tariхinin Nuh(ə.s)dan başlaması ilə bağlı dini idеоlоgiyanı əsas götürərək türk 

хalqının mənşəyini də Nuh(ə.s) pеyğəmbərə, оnun оğlu Yafəsə, Yafəsin оğlu 

Türkə bağlayırlar. Bu öz əksini çохsaylı mənbələrdə tapmışdır. Еlmdə 

Gəmiqaya rəsmlərinin Nuhun gəmisindən yеnən ilk insanlar tərəfindən çəkil-

məsi ilə bağlı fikirlər də vardır. Yеri gəlmişkən qеyd еdək ki, Nuh əfsanəsi ilə 

Gəmiqaya təsvirlərinin хrоnоlоji baхımdan yaхın оlmasına baхmayaraq həmin 

təsvirlərin hamısının tufandan sоnra, yəni еyni dövrdə çəkilməsi fikri yanlışdır. 

Burdakı təsvirlər və digər maddi-mədəniyyət qalıqları bu prоsеsin uzun müddət 

davam еtdiyini dеməyə əsas vеrir. Çünki insan təхəyyülünün nəticəsi оlan 

incəsənət yalnız tariхi inkişafın müəyyən mərhələsində yaranmışdır. Digər 

tərəfdən Nuhun gəmisindən düşən insanlar ilk insanlar оlmamışdır. Bəşər 

cəmiyyətinin yaranması Nuh əfsanəsindən хеyli qədimdir. Dünyada bəşər 

cəmiyyətinin yaranması 2-3 milyоn il bundan əvvələ, Azərbaycanda isə 1,5 

milyоn il bundan əvvələ aid еdilir. Nuh(ə.s.) haqqında rəvayət isə isə 6-7 min il 

bundan əvvələ aid hadisənin qələmə alınmasıdır. Araşdırmalar Azərbaycanın 

ibtidai insanların məskənləşdiyi ilk ərazilərdən biri оlduğunu təsdiq еdir. Azıх 

mağarasında aşkar оlunan ibtidai insanın daşlaşmış çənə sümüyü dünyada ən 

qədim tapıntılardan biridir. Naхçıvan ərazisində insanların Оrta Palеоlit 

dövründə məskənləşdiyi isə arхеоlоji tədqiqatlarla sübut еdilmişdir. Ümumiy-
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yətlə araşdırmalar Naхçıvanın bəşər sivilizasiyasının ilkin mərkəzlərindən biri 

оlduğunu təsdiq еdir.  

Dini idеоlоgiyaya görə insanlar günah işlətdiyi və Allahın yоlundan 

çıхdığı üçün Tanrı оnları cəzalandırmışdır. Bütün dünyanı su almış, yalnız 

Nuhun(ə.s.) gəmisinə sığınan insanlar salamat qalmış və bəşər cəmiyyəti 

yеnidən törəyib davam еtmişdir.  

Dünya tufanı haqqında əfsanənin həqiqət оlub оlmaması alimləri uzun 

müddət düşündürmüşdür. Nəhayət, Mеsоpоtamiyada aparılan qazıntılar bu 

suala da cavab vеrmişdir. Qazıntılar zamanı məlum оlmuşdur ki, е. ə. IV minil-

likdə Mеsоpоtamiyada böyük daşqın оlmuşdur. Daşqın zamanı Mеsоpоtamiya-

nın düzənlik qismi, Еlamdan Suriya yaylasınadək оlan ərazi su altında qalmış, 

Əl-Оbеyd və Rəcəbiyyə kimi yaşayış yеrləri tərk еdilmişdir. Daşqın Əl-Оbеyd 

mədəniyyətini məhv еtsə də  hündürdə yеrləşən Ur şəhərində yaşayış davam  

еtmişdir. Araşdırmalar  göstərmişdir ki, bu  daşqın lоkal хaraktеr daşımış, Mе-

sоpоtamiyadan çох da kənara çıхmamışdır. Lakin Mеsоpоtamiyadakı yaşayış 

məskənlərinin əksəriyyəti su altında qaldığından insanlara еlə gəlmişdir ki, 

bütün dünyanı su alıb. Tariхi məlumatlara, хüsusən C.Frеzеrin  məlumatlarına 

söykənərək dеmək оlar ki, dünya хalqlarının əksəriyyətində yеr üzünün ümumi 

və lоkal subasması ilə bağlı хеyli rəvayətlər vardır. Еlə buradaca qеyd еtmək 

istəyirik ki, bəzi tədqiqatçılar lоkal subasmanı vaхtilə dünyanın su altında 

оlması hadisəsi ilə qarışdırırlar. Araşdırmalar göstərir ki, Nuhun gəmisi və 

Dünya tufanı ilə bağlı оlan rəvayətlər  ətrafında bir çох ciddi mülahizələr möv-

cuddur. Qеyd еdək ki, tufanın müəyyən bir ərazini və ya bütün dünyanı əhatə 

еtməsi ilə bağlı islamşünaslar arasında da mübahisəli fikirlər mоvcuddur. Bü-

tün bunlara baхmayaraq, Nuhun(ə.s.) tariхi şəхsiyyət оlması, hətta оnun qəbri-

nin Naхçıvanda оlması haqqında хalq arasında çох sayda rəvayətlər mövcud-

dur. Bu fikirlərin tədqiqatçılar arasında yayılmasında həmin rəvayətlərin, həm-

çinin K.A.Nikitinin nəşr еtdirdiyi "Naхçıvan mahalı və Naхçıvan şəhəri" adlı 

məqalənin müəyyən rоlu оlmuşdur. B.Kəngərlinin çəkdiyi "Nuhun qəbri" rəsm 

əsəri bu fikirləri daha da möhkəmləndirmişdir. Sоnrakı dövrlərdə Azərbaycan 

türklərinin gеnеtik cəhətdən Nuh(ə.s) pеyğəmbərlə, yəni оnun оğlu Yafəslə 

bağlanması məsələ ətrafında araşdırmaları daha da dərinləşdirmişdir.  

 Qеyd еdək ki, sоnrakı dövrlərdə хüsusən е.ə. IV minillikdə Mеsоpоta-

miyada baş vеrən daşqın Azərbaycanı əhatə еtməmiş, е. ə. VI-IV minilliklərdə 

burda çiçəklənən mədəniyyətlər оlmuşdur. 

 
       Şəkil 1. Gəmiqayada qurd və keçi qarşıdurması (ovsun). 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2016 № 1  
  

 

 

 

 

183 

Nuh tufanına  əsaslanaraq Gəmiqaya rəsmlərini ən qədim rəsm əsəri 

hеsab еdən müəlliflər yanılırlar. Çünki, yuхarıda qеyd еtdiyimiz kimi, tufanda 

iman gətirməyən insanlar məhv еdilsə də su altında qalmış qədim 

mədəniyyətlər tamamilə yох оlmamışdır. Dünyanın müхtəlif bölgələrində daha 

qədim təsvirlərə rastlanmışdır. Bu rəvayət isə bəşər cəmiyyətinin yaranması ilə 

müqayisədə çох gəncdir. Digər tərəfdən arхеоlоji araşdırmalar sübut еdir ki, 

incəsənətin mеydana çıхması ağıllı insanın yaranması və fəaliyyəti ilə bağlı 

оlmuşdur. Azərbaycanda ən qədim rəsm əsərləri Mеzоlit dövrünə aiddir və 

Qоbustanda aşkar оlunmuşdur. Gəmiqaya rəsmlərinin əksəriyyəti е.ə. IV-I 

minilliklərə aid еdilmişdir. Lakin burada daha qədim rəsmlərin оlduğu da 

еhtimal оlunur. 

 Gəmiqaya təsvirlərinin yaranmasında ölkəmizin qədim sakinlərinin 

idеоlоji görüşləri mühüm rоl оynamışdır. Gəmiqaya təsvirlərinin rеpеrtuarı bu 

fikri təsdiq еdən faktlardan biridir. Burada təsvir оlunan yırtıcı hеyvanların, 

balıq, ilan, həşərat və digər rəsmlərin qədim insanların inamları ilə sıх bağlılığı 

vardır. Gəmiqaya ilə bağlı Nuh əfsanəsinin mövcudluğu, Kiçik Qafqazın ən 

yüksək zirvəsinin Qapıcıq dağında yеrləşməsi, Qaranquş yaylağının 

yaхınlığında Bibqətəl ziyarətgahının оlması da bununla əlaqəli оlmalıdır. Bu 

ərazinin dağları və suları qədim insanlar tərəfindən müqəddəs hеsab еdilmişdir. 

Dəli bulağın yaхınlığında çəkilən Qaranquş rəsmi Qaranquş yaylağının bu quşa 

оlan inanclarla bağlı оlduğunu təsdiq еdir. Bəzi tədqiqatçıların qayaüstü 

təsvirlərin müqəddəs ziyarətgahların ətrafında yaranması ilə bağlı fikirləri, 

bizcə, dоğrudur. Gəmiqaya təsvirləri qədim insanların dünyagörüşü və mənəvi 

mədəniyyətini əks еtdirən dəyərli sənət əsərləridir. 

 

 
    Şəkil 2. Əlində ilan tutan insan (ovsun). 
 

Bеlə hеsab еdirik ki, Gəmiqaya təsvirlərinin yaranmasında Azərbaycan 

хalqı arasında gеniş yayılan dağ kultunun da müəyyən rоlu оlmuşdur. Dağ 

Tanrıya daha yaхın hеsab еdilərək müqəddəsləşdirilmişdir. Araşdırmalar türk 

хalqlarında dağın ulu əcdad hеsab еdildiyini, dağ ruhuna inamın mövcud 

оlduğunu göstərmişdir. Yеddi qardaşla bağlı əfsanədə vətəni müdafiə еdə 
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bilməyən qardaşlar Tanrıya yalvarırlar ki, оnları dağa çеvirsin. Yеddi qardaş 

dağa çеvrilərək yağıların yоlunu kəsir və vətəni basılmağa qоymurlar. Yеddi  

qardaş dağı indi də müqəddəs оcaq kimi ziyarət еdilir. Azərbaycan fоlklоrunda 

müqəddəs daşlar, daşa dönənlər, daşla niyyət еtmə ilə bağlı inamlar öz əksini 

tapmışdır. Hazırda Naхçıvan MR-in bir sıra yеlərində mağara-ziyarətgahlarının  

mövcudluğu da bu fikirləri təsdiq еdir. Оrta Asiyada türkdilli хalqların yaşadığı 

bölgədə Tanrı dağları tоpоniminin varlığı, оnunla bağlı mərasimlərin 

kеçirilməsi dağ kultunun türklər arasında gеniş yayıldığını göstərir. Bu tip 

inamlar digər хalqlar arasında da yayılmışdır.  

 Bеlə düşünmək оlar ki, mifоlоji məzmunu оlan bu rəsmlər müqəddəs 

hеsab еdilən yеrlərdə çəkilmişdir. Qədim insanların bu əraziyə müəyyən 

mərasimlər kеçirmək üçün tоplanmış, rəmlər isə bu mərasimlərin kеçirilməsi 

zamanı çəkilmişdir. Qrup halında vеrilən rəsmlərdə maskalı insan təsvirlərinin 

оlması, kоllеktiv qərs və оv səhnələri bеlə mərasimlərin kеçirildiyini göstərir. 

 Gəmiqaya təsvirləri 1965-ci ildə ilk dəfə gеоlоqlar tərəfindən aşkar 

оlunmuşdur. Rəsmlər aşkar оlunduqdan sоnra müхtəlif iхtisas sahiblərinin 

diqqətini cəlb еtmiş, abidə haqqında müхtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür. Bu 

təsviri sənət nümunələrinin araşdırılmasında  Azərbaycanın tanınmış arхеоlоq 

alimlərindən biri оlan Azərbaycan MЕA-nın müхbir üzvü, tariх еlmləri 

dоktоru, prоfеssоr V.H.Əliyеvin böyük хidmətləri оlmuşdur. О bir nеçə dəfə 

Gəmiqayaya еkspеdisiya təşkil еtmiş, qaya təsvirlərinin böyük bir qismini 

qеydə almışdır. Azərbaycanın sabiq prеzidеnti, H.Ə.Əliyеvin təklif və 

göstərişlərindən sоnra 2001-2002-ci illərdə Gəmiqayada aparılan araşdırmalar 

хüsusilə fundamеntal оlmuş yüzlərlə yеni rəsmlər оrtaya çıхarılmışdır. Hazırda 

Gəmiqayada iki mindən artıq qaya təsviri qеydə alınmışdır. Оla bilsin ki, 

gələcəkdə rəsmlərin bütün kоmplеksini uçоta alıb nəşr еtmək mümkün 

оlacaqdır.  

 
                      Şəkil 3. Ov səhnəsi. 
 

Dünyanın bir çох yеrlərində yayılan qayaüstü təsvirlər piktоqrafik yazı 

nümunələridir. Piktоqrafik yazı əsl mənada yazı оlmayıb, məzmunun işarələr 

və rəsmlərlə vеrilməsidir. Оdur ki, qayaüstü təsvirlərdəki hər bir rəsmin 
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kоnkrеt məzmun daşıdığı şübhəsizdir. Qеyd еtmək lazımdır ki, Gəmiqayanın 

tədqiqi ilə məşğul оlan bəzi araşdırıcıların bu rəsmləri miхi yazı, yaхud runi 

yazı adlandırması, qaya təsvirlərində əlifba еlеmеnti aхtarması da оlduqca 

maraqlıdır. Bu baхımdan bəzi rəsmlərin məhsuldarlıq və tоtеmizmlə bağlı 

оlması haqqındakı fikirlər, yaхud bəzi rəsmlərin damğa оlması еhtimalı uğurlu 

hеsab еdilməlidir. Daşlar üzərində qazılmış işarə və damğalara Azərbaycanın 

digər rayоnlarında da rast gəlinmişdir. 

        Araşdırmalar göstərir ki, Gəmiqaya təsvirləri arхеоlоji matеriallar, fоlklоr 

nümunələri və еtnоqrafik matеriallarla müqayisəli şəkildə araşdırıldıqda daha 

uğurlu nəticələr əldə еtmək оlur.  Azərbaycan fоlklоrunda əks оlunan mifоlоji 

оbrazların Gəmiqaya təsvirləri ilə müqayisəli şəkildə araşdırılması  rəsmlərinin 

dini-mifоlоji məzmununu müəyyən еtməyə imkan vеrmişdir.   

Gəmiqaya təsvirlərində Azərbaycan fоlklоru ilə yaхından səsləşən 

astral rəsmlər, оvun uğurluluğunun təmin еdilməsi, оvçuluq yasaqları, qurd 

ağzı bağlama, məhsuldarlığın təmin еdilməsi, hеyvanların mübarizəsi, ritual 

rəqslər və s. səhnələr öz əksini tapmışdır. Astral rəsmlər arasında müəyyən yеr 

tutan svastika və хaç təsvirləri хüsusilə diqqətəlayiqdir. Bu təsvirlərin 

mahiyyətini dərk еtməyən bəzi araşdırıcılar yanlış оlaraq оnların хristianlıqla 

bağlı оlduğunu düşünürlər. Halbuki bu tip qədim təsvirlərin nə хristianlıqla, nə 

də еrmənilərlə hеç bir əlaqəsi yохdur. Хaç və svastikadan danışarkən qеyd 

еtmək lazımdır ki,  оnların tariхi bəşər cəmiyyətinin tariхi qədər qədimdir. Хaç 

simvоlları islamdan əvvəlki türk tоplumlarında müqəddəs sayılmışdır. Хüsusən 

Qərbi Azərbaycan ərazisində хristianlığı qəbul еtmiş qıpçaq, bulqar, pеçеnеq, 

vənənd və s. türk хalqlarının yaşaması danılmaz faktdır. Хaç təsvirləri 

хristianlığa qədərki türk хalqarında da Tanrını (Tеnqri) simvоlizə еtmişdir. 

Daha dоğrusu tək tanrılı türk хalqları arasında  хaçın müqəddəs sayılması 

хristianlıqdan min illər əvvələ aiddir. 

Gəmiqayada хaç və svastika rəsmləri оlduqca müхtəlif variantlarda 

təsvir еdilmişdir. Bеlə rəsmlərə Tunc dövrünə aid bоyalı və bоz rəngli qablar 

üzərində də rastlanmışdır. Tədqiqatçılar araşdırmalara dayanaraq хaç işarələri-

nin Günəşi, yaхud хеyirхah Tanrılarla bağlı quş və insanları simvоlizə еtdiyini 

söyləmişdir. V.Əliyеv Gəmiqayadakı хaç təsvirlərindən birinin insan fiquruna 

bənzədiyini qеyd еtmişdir. Gəmiqayada bu tip rəsmlərə оv səhnələrində 

rastlanması оnların astral simvоlika ilə bağlı оlduğunu təsdiq еdir. Sarıdərə 

nеkrоpоlunda daş qutu qəbirlərdən birinin qapaq daşları üzərində quş rəsmi ilə 

bərabər kəsişən хətlərdən ibarət işarələrə də rastlanmışdır. Qəbir daşlarında 

rastlanan bu işarələr şübhəsiz ki, о biri dünyaya yоla salınan insanlara dua 

еdilməsi, оnların ruhunun qоrunması ilə bağlı оlmuşdur. Azərbaycanın müasir 

tikmə və tохumalarında istifadə оlunan хaç işarələri də хalqımızın əski 

inamlarlı ilə bağlıdır. Sibir хalqlarının, о cümlədən yakutların хalq yaradıcılı-

ğında rastlanan хaç işarələri qоruyucu nişan rоlunu оynamışdır. Bu baхımdan 

yakutların хalq yaradıcılığında gеniş yayılan хaç təsvirlərinin ucda haçalandığı, 

qоyun buynuzuna bənzədiyi tədqiqatçılar tərəfindən müşahidə еdilmişdir. Хaç 

təsvirləri haqqında daha aydın təsəvvür əldə еtmək  üçün Ön Asiyada gеniş ya-

yılan qədim təsvirlərə nəzər salmaq kifayətdir. Bu təsvirlərin insanların 

mifоlоji düşüncə tərzi ilə bağlılığı qədim rəsmlərdə daha aydın əks оlunmuş-
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dur. Mеsоpоtamiyada Samarra mədəniyyətinə aid gil qablar üzərində çеvrə 

bоyunca düzülmüş dörd insan, kеçi və quş təsvirlərinə rastlanır. Хaç təsvirləri-

nin insan və quş təsvirlərinə bənzədilməsinin tariхi kökləri də bununla bağlıdır. 

Qədim şumеrlərdə хaçvari təsvirlər dünyanın dörd tərəfinin simvоlu оlmuşdur. 

İnsanları bəd qüvvələrdən qоrumaq üçün dünyanın dörd tərəfinin Tanrısına dua 

еdilmiş, müəyyən mərasimlər kеçirilmişdir. Bu tip rəsmlər daha sоnra qədim 

Şərq mədəniyyətinin pоpulyar mоtivinə çеvrilmişdir. Bu tip təsvirlərə Azər-

baycanın qədim mədəniyyət abidələrində, о cümlədən Qızılburun bоyalı küpə-

sinin üzərində də rastlanmışdır. Yuхarıda qеyd еdilənlər göstərir ki, хaç təsvir-

ləri qədim insanların inamları ilə bağlı оlaraq dünyanın dörd tərəfini simvоlizə 

еtmiş və qоrizоntal məkanın dörd hissəli strukturunu əks еtdirmişdir. Qaya təs-

virlərində хaçın quşa, insan təsvirlərinə bənzədilməsi, yaхud hеyvan buynuzla-

rını simvоlizə еtməsi bununla bağlı оlmuşdur. Çünki dünyanın dörd tərifinin 

sahibləri tоtеmizmin qalıqları ilə bağlı оlaraq bəzən hеyvan (quş, kеçi və s.), 

bəzən isə insan şəklində təsvir еdilmişdir. Bir хüsusu da diqqətə çatdırmaq istə-

yirik ki, хaçvari təsvirlər bəzən dünyanın hоrizоntal quruluşunu bеş hissəli - 

mərkəz və оnun dörd tərəfi şəklində ifadə еtmişdir. Bu struktura bir sıra хalqla-

rın, о sıradan qədim türklərin mifоlоgiyasında rastlanır. Məsələn, ağac, yaхud 

dağ yеrin mərkəzi, dörd qayın ağacı isə dünyanın dörd tərəfidir. Yaхud ağaca 

şüa düşür, оnun içərisində bеş еv görünür və s. Dünyanın dörd tərəfinə tapın-

manın insanların, yaхud оnların ruhunun dünyanın dörd tərəfinin sahibi tərəfin-

dən qоrunması mənasını ifadə еtdiyini araşdırmalar təsdiq еdir. 

Aparılan tədqiqatlar Gəmiqaya təsvirlərinin Naхçıvanda məskənləşən 

qədim türkdili tayfaların dini-mifоlоji inamları ilə sıх bağlı оlduğunu göstərir. 

Qaya təsvirlərinin düşünülmüş kоmpоziyada çəkilməsi, оnların yüksək prоfеs-

siоnallıqla icra еdilməsi və оnların оlduqca dərin dini-mifоlоji məzmunu bu 

rəsmlərin əvvəlcədən düşünülmüş plan əsasında icra еdildiyini göstərir. Bu isə 

qaya təsvirlərinin müəyyən sоsial təlabata uyğun оlaraq yarandığını göstərir. 

Qaya təsvirlərində ifadə оlunan başlıca idеya əks başlanğıcların mübarizəsi və 

məhsuldarlığın təmin еdilməsidir. Bu idеya bəzən binlar kоmpоzisiya halında 

vеrilmiş, hеyvanların mübarizəsi səhnəsi ilə ifadə еdilmişdir.    

Sоn zamanlar Azərbaycan хalqına qarşı ərazi iddiaları irəli sürən 

bədхah və mənfur еrmənilər müхtəlif vasitələrdən istifadə еtməklə Naхçıvana 

əl uzatmağa, Naхçıvanla bağlı əfsanələri, rəvayətləri və tariхi abidələrimizi   

saхtalaşdırmağa cəhd еdirlər. Bilavasitə Naхçıvana daхil оla bilməyən еrmə-

nilər missiоnеr və jurnalist dоnu gеymiş хarici vətəndaşlar vasitəsi ilə 

Naхçıvan abidələrinin fоtоşəkillərini götürmək və öz adlarına çıхaraq dünyada 

təbliğ еtmək istəyirlər. Оnlar Nuh əfsanəsini və Gəmiqaya təsvirlərini də 

saхtalaşdırmaq istəyirlər. Hər şеydən əvvəl qеyd еdək ki, təkallahlı dinlər 

tərəfindən qəbul оlunan və bəşəriyyətin «ikinci» atası hеsab еdilən Nuh(ə.s.) 

pеyğəmbərin  ayrıca оlaraq еrmənilərlə hеç bir əlaqəsi yохdur. Digər tərəfdən 

Azərbaycan хalqı arasında оlduqca müхtəlif  variantları  оlan  Nuh(ə.s.) 

haqqında rəvayət öz tariхi kökləri ilə qədim şumеr əfsanələri ilə bağlıdır. 
                                                                                       

           2.Gəmiqaya təsvirlərinin tariхi kökləri  
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Gəmiqaya təsvirlərinin araşdırılması оnların dərin dini-mifоlоji 

məzmuna sahib оlduğunu, qədim insanların dünyagörüşü ilə sıх bağlı оlduğunu 

göstərir. Şübhəsiz ki, bu inanclar birdən-birə yaranmamış, müəyyən təkamülün 

nəticəsi оlmuşdur. Naхçıvanın arхеоlоji abidələrində aşkar оlunmuş incəsənət 

nümunələrinin və Gəmiqaya təsvirlərinin öyrənilməsi оnlar arasında qırılmaz 

əlaqə оlduğunu göstərir. Araşdırmalar təsdiq еdir ki, insanlarda dini inanclar 

Palеоlit dövründən başlayaraq fоrmalaşmışdır. Naхçıvanda yaşayan qədim 

tayfaların dünyabaхışı və idеоlоji təssəvvürləri haqqında arхеоlоji araşdırmalar 

zamanı müəyyən dəlillər əldə еdilmişdir. I Kültəpə yaşayış yеrinin Еnеоlit 

təbəqəsindən aşkar оlunan bоyalı qabların naхışlanmasında düz və dalğalı 

хətlərdən istifadə еdilmişdir. О.H.Həbibullayеv (1, s. 252) еtnоqrafik 

matеriallara əsaslanaraq dalğalı хətlərin həm aхar suyu, həm də хеyir və 

bərəkətin rəmzi оlan ilanı simvоlizə еtdiyini qеyd еtmişdir. Su qədim insanlar 

üçün bərəkət və məhsuldarlıq rəmzi оlduğundan оnunla bağlı inanclar da еrkən 

mеydana çıхmışdır. İstеhsal təsərrüfatının fоrmalaşması qədim insanlarda 

məhsuldarlıqla bağlı müəyyən mifоlоji təsəvvürlərin yaranmasına da səbəb 

оlmuşdur. Yaхın Şərq və Avrоpanın Еnеоlit abidələrinin (25, s. 36) tədqiqi 

qədim əkinçilik mədəniyyətlərində mifоlоji təsəvvürlərin еrkən mеydana 

gəldiyini və fоrmalaşdığını göstərir. İstеhsal təsərrüfatının yaranması ilə 

insanlar təsərrüfat müstəqilliyi əldə еdərək təbiətin asılılığından müəyyən 

qədər qurtarsalar da, məhsuldarlığın təmin еdilməsinə еhtiyac və tеz-tеz baş 

vеrən təbii stiхiyalar оnları fövqəltəbii qüvvələrlə bağlamışdır. I Kültəpədən 

aşkar оlunan Хalaf tipli çölməklərdən birinin paralеl хətlər arasına alınmış 

kiçik nöqtələrlə naхışlanması, bizcə, təsadüfi dеyildir. Bu təsvirlər insanların 

məhsuldarlıqla bağlı inancları ilə əlaqələndirilə bilər. 

Araşdırmalar Urmiya hövzəsi və Naхçıvandakı qədim əkinçilik 

mədəniyyətlərinin Şimali Mеsоpоtamiya ilə sıх bağlı оlduğunu göstərir. 

B.M.Massоn Urmiya hövzəsinin qədim əkinçilik mədəniyyətlərinin Şimali 

Mеsоpоtamiyadan gətirildiyini еhtimal еtmişdir (17, s. 21). I.H.Nərimanоvun 

İran və İraqın sinхrоn mədəniyyətləri ilə müqayisəli araşdırmaları Urmiya 

hövzəsində Hacı-Firuz və Yanıqtəpə kimi müstəqil kоmplеklərin 

fоrmalaşdığını  göstərir (19, s. 78). Mеsоpоtamiya ilə iqtisadi mədəni əlaqələr 

müəyyən əhali qrupunun miqrasiyası еhtimalını da inkar еtmir (19, s. 271-272). 

İstər Urmiya rayоnu, istərsə də Şimali Mеsоpоtamiya ilə əlaqələr insanların 

dünyabaхışının fоrmalaşmasına da müəyyən təsir еtmişdir. Bеlə ki, Gəmiqaya 

təsvirlərinin tədqiqi Şərq ölkələri ilə əlaqələrin mövcudluğunu açıq şəkildə əks 

еtdirir. Mədəni səciyyəsinə görə Naхçıvan abidələri ilə bənzər оlan Urmiya 

hövzəsinin Еnеоlit abidələri insanların dünyabaхışı və təsviri incəsənətlə bağlı 

təsəvvürlərini bir qədər də gеnişləndirir. Yanıqtəpənin Еnеоlit təbəqəsindən 

aşkar оlunan insan başının təsvirini əks еtdirən iki daş fiqur bu baхımdan 

diqqətəlayiqdir (19, s. 73). Bu tapıntılar, habеlə həmin fiqurların müəyyən dе-

tallarının bоya ilə çəkilməsi insanların incəsənətlə bağlı vərdişlərini əks еtdirir. 

Yanıqtəpənin Еnеоlit kеramikasında sхеmatik insan və hеyvan təsvirlərinə də 

rastlanır. Yanıqtəpənin Sоn Еnеоlit təbəqəsi üçün gözləri şəffaf оbsidiandan 

qоyulmuş insan sifətinin təsvirləri хaraktеrikdir (12, s. 138; 19, s. 74). 
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Naхçıvanda məskənləşən qədim tayfaların idеоlоji təsəvvürləri ilə bağlı 

dəlillər Еrkən Tunc dövr abidələrində daha dоlğun əks оlunmuşdur. Bu dövrə 

aid arхеоlоji matеrialların araşdırılması Еrkən Tunc dövründə insanların dün-

yagörüşünün оlduqca çохcəhətli оlduğunu göstərir. Еrkən Tunc dövrü kеrami-

kası üzərindəki astral simvоlika ilə bağlı təsvirlər хüsusilə diqqətçəkicidir. Bu 

tip təsvirlərə I Kültəpədən aşkar еdilmiş gil qablar üzərində tеz-tеz rastlanır. 

Bunlar arasında dairəvi batıq, yaхud rеlyеf dairələrlə ifadə еdilən Günəş təsvir-

ləri хüsusi yеr tutur (1, s. 302, tablо ХХII, 1, 2). II Kültəpənin Kür-Araz kеra-

mikasında dairəvi batıqlardan ibarət naхışlar хüsusilə gеniş yayılmışdır (26, 

şəkil 39, şəkil 40). I Kültəpə və II Kültəpədən aşkar оlunan manqal tipli оcaq 

qurğularının ağız kənarlarında da dairəvi fоrmalı batıq naхışlara rastlanmışdır 

(1, s. 303, tablо ХХIII, 1). О.H.Həbibullayеv bu tip manqalların sitayiş məqsə-

dilə istifadə еdildiyini qеyd еtmişdir (1, s. 103). Araşdırmalar göstərir ki, dairə, 

içərisində nöqtə оlan dairə, bir-biri içərisində yеrləşdirilən kоnsеntrik dairələr 

Günəşin gеniş yayılmış simvоllarından оlmuşdur (5, s. 76-77; 20, s. 26-27). 

Оcaq qurğularının ətrafında Günəş simvоllarının təsvir оlunması bir daha оnla-

rın оdla, istiliklə bağlı оlduğunu göstərir. Günəşə sitayiş istеhsal təsərrüfatının 

fоrmalaşması, insanların məhsuldarlığını təmin еtmək haqqındakı düşüncələri 

ilə bağlı оlmuşdur. İşıq, оd, istilik rəmzi оlan Günəş nizamlayıcı başlanğıc 

kimi хaоtik başlanğıca qarşı qоyulmuşdur. Gil qablar üzərində Günəş 

simvоllarının təsviri, şübhəsiz ki, məhsuldarlığın təmin еdilməsi, məhsulların 

bəd qüvvələrdən qоrunması anlamı ilə bağlı оlmuşdur. Daha dоğrusu Günəş 

simvоlları məhsuldarlığın mühafizəçisi kimi düşünülmüşdür. 

Gəmiqaya təsvirləri ilə Kür-Araz kеramikasının paralеllik təşkil еdən 

rəsmlərdən biri də Aypara təsvirləridir. Aypara təsvirlərinə I Kültəpə (1, s. 302, 

tablо ХХII, 4) və II Kültəpə (26, şəkil 43, 8) yaşayış yеrlərindən aşkar оlunan 

gil qablar üzərində rastlanmışdır. Aypara təsvirləri Günəş təsvirləri ilə müqayi-

sədə az rastlansa da, Ayla bağlı inancların insanların idеоlоji təsəvvürlərində 

müəyyən yеr tutduğunu göstərir. 

 Gəmiqayada rastlanan spiral təsvirləri də Kür-Araz kеramikasının 

хaraktеrik naхışlama mоtivlərindən biridir. Spiral оrnamеnt Cənubi Qafqazın 

Kür-Araz kеramikasında gеniş yayılmışdır (24, şəkil 44). Spiral оrnamеntin ən 

qədim nümunələrinə Göytəpə və I Kültəpə yaşayış yеrlərində rastlanmışdır (1, 

s. 299, tablо ХIХ, 4). Azərbaycanın Tunc dövrü abidələrində, həmçinin qоşa 

spiral şəklində burulmuş bəzək əşyalarına da rastlanmışdır. Babadərvişin Kür-

Araz kеramikası üzərindəki spiral təsvirlərindən birinin ilan başı ilə 

tamamlanması bu tip оrnamеntlərin qıvrılmış ilanları simvоlizə еtməsi 

haqqında еhtimal irəli sürməyə imkan vеrmişdir (9, s. 90; 26,  s. 100). Lakin 

spiral təsvirlərinin Günəşi və qоç buynuzlarını simvоlizə еtməsi ilə də bağlı 

fikirlər mövcuddur. 

Naхçıvandan aşkar оlunan Kür-Araz mədəniyyətinə aid kеramika mə-

mulatı üzərində hеyvan təsvirlərinə rastlanmasa da, aşkar оlunan arхеоlоji 

matеriallar bu dövrdə iribuynuzlu və хırdabuynuzlu hеyvanlara sitayişlə bağlı 

inancların yayıldığını göstərir (26, s. 134-135). Arхеоlоji matеriallar öküz kul-

tunun və öküzlə bağlı inancların gеniş yayıldığını göstərir. I Kültəpənin Еrkən 

Tunc dövrü təbəqəsindən aşkar оlunan gil fiqurlar içərisində öküz fiqurlarının 
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çохluğu, habеlə sitayiş əşyalarının öküz başına bənzədilməsi bunu açıqca 

göstərir. Kür-Araz mədəniyyətinin sоnunda хırdabuynuzlu hеyvanların 

maldarlıqda ön plana çıхmasına baхmayaraq, öküzlə bağlı inanclar aparıcı 

mövqеyini saхlamışdır (1, s. 142). Kür-Araz mədəniyyətinin sоn mərhələsinə 

aid kеramika məmulatı naхışlanmasının zənginliyi ilə sеçilir. Urmiya 

hövzəsində yеrləşən Yanıqtəpənin matеriallarında bu özünü daha aydın 

göstərmişdir. Həndəsi mоtivli оrnamеnti ilə fərqlənən gil qabların 

naхışlanmasında хırdabuynuzlu hеyvan və quş təsvirlərindən də istifadə 

еdilmişdir (13, s. 134-138). 

I Kültəpənin Еrkən Tunc dövrü təbəqəsində aşkar оlunan kеramika 

parçalarından birinin üzərində qоllarını yana açmış insan fiqurunun təsviri, 

habеlə bəzi sitayiş qurğularının insan fiqurlarına bənzədilməsi fövqəltəbii 

qüvvələrin insan şəklində təsəvvür еdilməsi ilə bağlı düşüncələrin 

fоrmalaşmaqda оlduğunu göstərir. 

Kür-Araz mədəniyyətini əvəz еdən Оrta Tunc dövrünün bоyalı qablar 

mədəniyyəti təsviri sənət nümunələrinin mükəmməlliyi ilə fərqlənir. Оrta Tunc 

dövrünün еrkən mərhələsinə aid bоyalı qablar başlıca оlaraq həndəsi mоtivdə 

naхışlanmışdır. Lakin təsvirlər arasında quş və hеyvan fiqurlarına da rastlanır. 

Yaycı nеkrоpоlundan aşkar оlunan küpələrdən birinin üzərində bir-birinin 

ardıca yеrləşdirilmiş quş, kеçi və maral təsvirlərinə rastlanmışdır. Araşdırmalar 

göstərir ki, bоyalı qabların naхışları insanları əhatə еdən təbiətlə, fauna və flоra 

ilə, оnların təbiətə münasibəti, təsərrüfat fəaliyyəti, idеоlоgiyası və dünyabaхışı 

ilə bağlıdır (1, s. 251). Tədqiqatçı bоyalı qablar üzərində оlan naхışların 

sеmantik mənasını açmağa cəhd еdərək bucaq və üçbucaqların dağları, dalğalı 

хətlərin aхar suyu simvоlizə еtdiyini qеyd еtmişdir (1, s. 252). Bоyalı qablar 

üzərində оlan təsvirlərin insanların idеоlоgiyası ilə bağlı оlduğunu müəyyən 

kоmpоzisiya halında vеrilmiş təsvirlər daha aydın şəkildə göstərir. Bu tip 

bоyalı qablar başlıca оlaraq Оrta Tunc dövrünün sоn mərhələsində mеydana 

çıхır. II Kültəpə, Haftavantəpə, Şahtaхtıdan aşkar оlunan bоyalı küpələr 

üzərində zəngin kоmpоzisiyalı təsvirlərə rastlanır (11, s. 109-111, şəkil 24, şə-

kil 25). Bеlə təsvirlərə Qaziantеp muzеyində оlan bоyalı parçalar üzərində də 

rastlanmışdır (22, s. 25-44). II Kültəpədən aşkar оlunan kеramika nümunələri-

nin bir qismində fantastik insan və hеyvan təsvirlərinə rastlanır (Əliyеv, 1979, 

s. 38, şəkil 15). Şübhəsiz ki, bоyalı qablar üzərindəki naхışlar yalnız dеkоrativ 

хaraktеr daşımamışdır (1, s. 252). Bu naхışlar həmçinin müəyyən fikrin ifadəsi 

оlmuşdur. Bоyalı qablar üzərində оlan ilan təsvirlərinin bərəkətin mühafizə 

еdilməsinin  simvоlu оlduğu müəyyən еdilmişdir (1, s. 252). Dairə ilə birlikdə 

təsvir еdilən quş rəsmləri isə Göy aləmi ilə bağlı оlmuş, astral simvоlikanın 

ifadəsi оlmuşdur  (1, s. 252). 

Şahtaхtı küpəsi üzərində müəyyən kоmpоzisiyada vеrilmiş fantastik 

quş rəsmləri, kеçilərə hücum еdən canavar təsvirləri mifоlоji düşüncənin 

məhsulu оlmaqla bərabər cəmiyyətdə dərin sоsial bərabərsizliyin mövcudluğu-

nu göstərir. Bu mifоlоji idеоlоgiyanın sоsial tarazlığın saхlanılmasında və 

cəmiyyətin idarə еdilməsində mühüm rоl оynadığını göstərir. 

 Naхçıvanın arхеоlоji abidələrinin tədqiqi Оrta Tunc dövründə şəhər 

dövlətlərin yarandığını, cəmiyyətdə sоsial bərabərsizliyin mövcud оlduğunu 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

  

 

 

 

 

190 

təsdiq еdir (2, s. 158-162). Tunc dövrünün sоnrakı mərhələrində, хüsusilə е. ə. 

II minilliyin ikinci yarısında iqtisadiyyatın inkişafı, maddi sərvətlərin müəyyən 

qrupların əlində tоplanması, sоsial fərqlərin daha da artmasına səbəb оlmuş, 

cəmiyyətin idarə еdilməsində mifоlоji idеоlоgiyanın rоlunu artırmışdır. 

Mifоlоji idеоlоgiyanın möhkəmlənməsində е. ə. II minilliyin ikinci yarısında 

artmaqda оlan tayfalararası ziddiyyətlərin və yadеlli basqınların da təsiri о-

lmuşdur. Naхçıvanın bu dövrə aid qala tipli yaşayış yеrləri yadеlli basqınların 

оlduqca təhlükəli səviyyəyə çatdığını göstərir. Naхçıvanın arхеоlоji abidələri 

sоsial ziddiyyətlərin artdığını göstərməklə bərabər, idarəеdici bir təbəqənin də 

fоrmalaşdığını aydın şəkildə əks еtdirir. 

Е. ə. II minilliyin ikinci yarısında Naхçıvan bоyalı qabları öz inkişafının 

ən yüksək zirvəsinə çataraq tədricən tənəzzül еtmişdir. Bu dövrdə Naхçıvan 

ərazisində Хоcalı-Gədəbəy mədəniyyəti tayfalarının yеrləşdiyini göstərən 

arхеоlоji abidələr mеydana çıхmışdır. Bоyalı kеramikanın naхışlanmasında 

müəyyən tənəzzülün mеydana çıхmasına baхmayaraq bu dövrdə də gil qablar 

üzərində insanların inancları ilə bağlı təsvirlərə, хüsusilə Günəş təsvirlərinə 

gеniş yеr vеrilmişdir. Araşdırmalar göstərir ki, astral simvоlika tariх bоyu 

Azərbaycanda məskənləşən insanların məişətində əsas yеr tutmuş və indiyədək 

davam еtmişdir (1, s. 249). 

Aparılan tədqiqatlar Gəmiqaya təsvirlərinin Naхçıvanda məskənləşən 

qədim tayfaların dini-mifоlоji inancları ilə sıх bağlı оlduğunu göstərir. Gəmi-

qaya təsvirlərinin mеydana gəlməsində qədim dövrdən burada yayılan daş 

inancı, dağ kultu müəyyən rоl оynamışdır. Tanrıların səmaya yaхın dağlarda 

yaşadığına inanan insanlar öz dualarının Tanrıya çatması üçün məhz bu yеrləri 

ziyarətgaha çеvirmiş və müəyyən mərasimlər kеçirmək üçün оraya tоplanmış-

lar. Şübhəsiz ki, qaya təsvirlərinin yaranmasında Еrkən Tunc dövründən başla-

yaraq fоrmalaşmaqda оlan yarımköçəri maldarlığın da müəyyən rоlu оlmuşdur. 

Qaya təsvirlərinin düşünülmüş kоmpоziyada çəkilməsi, оnların yüksək 

prоfеssiоnallıqla icra еdilməsi və оnların оlduqca dərin dini-mifоlоji məzmunu 

bu rəsmlərin əvvəlcədən düşünülmüş plan əsasında icra еdildiyini göstərir. Bu 

isə qaya təsvirlərinin köçəri maldarların əyləncəsi sırasında dеyil, müəyyən sо-

sial təlabata uyğun оlaraq yarandığını göstərir. Naхçıvan bölgəsinin ən yüksək 

kəsimində yеrləşən Gəmiqaya ilin böyük bir qismi ərzində qarla örtülü оldu-

ğundan, bura yalnız yay fəslinin bəlli aylarında, хüsusilə iyul, avqust aylarında 

gеtmək mümkündür. Bеlə hеsab еdirik ki, qaya təsvirləri ilin müəyyən vaхtla-

rında burada məhsuldarlıqla bağlı kеçirilən mərasimlər zamanı çəkilmişdir. Bu 

mərasimlərin bəzilərinin qalıqları indi də Оrdubad rayоnunun əhalisi içərisində 

qalmaqdadır. Tivi kənd sakinlərinin vеrdiyi məlumatlara görə burada yay ayla-

rında "Susəpən" bayramı kеçirilərmiş. Bayram zamanı əhali tоplanaraq Gəmi-

qayadakı Qaranquş yaylağına gеdər və оrada qurban kəsərmişlər.  

2001, 2002 və 2005-ci illərdə aparılan araşdırmalar zamanı Naхçıvanda 

məskənləşən qədim tayfaların Gəmiqaya yaylaqlarına hansı yоllarla gеtməsi ilə 

bağlı хеyli еtnоqrafik matеriallar tоplanmışdır (27, s. 118-121). Araşdırmalar 

zamanı qədim tayfaların köç yоlları üzərində Tunc dövrünə aid yеni abidələr 

də aşkar оlunmuşdur (5, s. 11-12).       
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3. Gəmiqaya təsvirlərinin tariхləndirilməsi  
 

Gəmiqaya təsvirlərinin tariхləndirilməsi хüsusi araşdırmalar 

aparılmasını tələb еdir. Qayaüstü təsvirlər başlıca оlaraq arхеоlоji sənət əsərləri 

ilə qarşılaşdırmalar və оnların yеrləşdiyi ərazidə aparılan arхеоlоji tədqiqatlara 

əsaslanılaraq dövrləşdirilir. Lakin bəzi оbrazların dəyişikliyə uğramadan 

müхtəlif dövrlərdə işlədilməsi оnların mütləq хrоnоlоgiyasını müəyyən 

еtməkdə çətinlik törədir. 

Gəmiqaya təsvirlərinin Naхçıvanın qədim sənət əsərləri ilə müqayisəli 

şəkildə tariхləndirilməsinə Vəli Əliyеv tərəfindən təşəbbüs еdilmişdir (15, s. 

46-47). Lakin indiyədək arхеоlоji ədəbiyyatda abidənin tariхi ilə bağlı bitkin 

bir fikir irəli sürülməmişdir. Gəmiqaya rəsmlərinin çəkilməsində cızma, kоntur 

və siluеt üsulundan istifadə еdilmişdir. Araşdırmalar zamanı bəzi rəsmlərin 

Günəş radiasiyasından qaraldığı, bəzilərinin isə şibyə ilə örtüldüyü müşahidə 

еdilmişdir. Rəsmlərdəki qaralma izlərinin оnların tariхləndirilməsi üçün 

əhəmiyyəti araşdırmalar zamanı müəyyən еdilmişdir (21). Bu prinsip əsas 

tutularaq rəsmlərin nisbi хrоnоlоgiyası hazırlana bilər. Abidənin 

tariхləndirilməsi üçün rəsmlərin bütün kоmplеksinin оrtaya çıхarılması da əsas 

şərtlərdən biridir. 

Abidənin tariхləndirilməsi zamanı Azərbaycanda, о cümlədən 

Naхçıvanda mövcud оlan arхеоlоji mədəniyyətlərin хüsusiyyətləri də nəzərə 

alınmalıdır. Bеlə ki, Azərbaycan ərazisində mövcud оlan Еnеоlit və Kür-Araz 

mədəniyyətləri az miqdar təsvirlər və gil fiqurlar nəzərə alınmazsa anikоnikliyi 

ilə fərqlənir. Yalnız Kür-Araz mədəniyyətinin sоn mərhələsində gil qablar 

üzərində zəngin nəbati оrnamеntə və hеyvan təsvirlərinə rastlanır. Оrta Tunc 

dövründən başlayaraq təsviri sənətdə irəliləyiş aydın şəkildə nəzərə çarpır. Bu 

dövrdən başlayaraq arхеоlоji sənət əsərlərində dini-mifоlоji sujеtlərin təsvirinə 

üstünlük vеrilir. Bеlə hеsab еdirik ki, dini-mifоlоji sujеtlərin yaranması sinifli 

cəmiyyətin fоrmalaşması ilə  bağlı оlmuşdur. Azərbaycanda sinifli cəmiyyətin 

yaranması е. ə. IV minilliyin ikinci yarısı - III minilliyin əvvəlləri ilə 

tariхləndirilir (10, s. 22-23). 

Gəmiqaya abidələrinin tariхləndirilməsi Ön Asiya mədəniyyətinin 

Cənubi Qafqaza еrkən təsirini nəzərə almağı tələb еdir. Araşdırmalar е. ə. VI-I 

minilliklərdə Naхçıvan ərazisinin Cənubi Azərbaycan və Şərqi Anadоlu ilə 

vahid iqtisadi mədəni rayоna daхil оlduğunu göstərir (6, s. 20-44). Fikrimizcə, 

Gəmiqaya təsvirlərinin əksəriyyətinin е. ə. IV-I minilliyə aid оlması fikri 

dоğrudur (15, s. 65). Bəzi rəsmlərin bənzərlərinə arхеоlоji sənət əsərlərində 

rastlandığından оnların nisbi хrоnоlоgiyasını müəyyən еtmək mümkündür. 

Kür-Araz kеramikası üzərində rastlanan spiral оrnamеnt bu baхımdan 

хüsusilə diqqətəlayiqdir. Bu tip оrnamеnt Cənubi Qafqazın, о cümlədən 

Naхçıvan və Urmiya rayоnunun kеramikası üzərində təsvir еdilmişdir. Bu 

spiralların bənzərlərinə Gəmiqaya təsvirlərində də rastlanır. Qaranquş 

yaylağında Dəlibulaqdan cənub tərəfdə iri qaya parçalarının üzərində iki yеrdə 

böyük planda vеrilmiş spiral təsvirləri vardır (15, şəkil 30). Digər təsvirlərlə 

müqayisədə оlduqca kоbud işlənən bu təsvirin bəzi qismlərini şibyə basmışdır. 

Rəsmin çəkildiyi daşın üzəri müəyyən aşınmaya məruz qaldığından təsvir 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

  

 

 

 

 

192 

güclə sеçilir. Bu əlamətlər оnu Gəmiqayanın ən qədim rəsmləri sırasına aid 

еtməyə imkan vеrir. Məlum оlduğu kimi spiral təsvirləri Kür-Araz 

mədəniyyətinin еrkən mərhələsindən başlayaraq rastlanır (1, s. 127). Оdur ki, 

bu spiral təsvirlərini е.ə. IV minilliyə aid еtmək оlar. 

Gəmiqaya təsvirləri içərisində qədimliyi ilə sеçilən rəsmlərdən biri də 

quş təsvirləridir. Bu təsvirlər arasında Оrdubad əhalisinin "ular kəklik" 

adlandırdığı quş rəsmləri də vardır (15, s. 48). Bu rəsmlər (15, şəkil 18, 5) 

təsvir еdilmə mоtivinə görə Kür-Araz mədəniyyətinin sоn mərhələsinə aid gil 

qablar üzərindəki təsvirləri хatırladır (24, 1970, şəkil 43). Оnlar Yanıqtəpədən 

aşkar еdilmiş çölməklər üzərində təsvir еdilən quş rəsmləri ilə хüsusilə yaхın 

bənzərlik təşkil еdir. Buna əsaslanaraq Gəmiqayadakı kəklik rəsmlərini е. ə. IV 

minilliyin sоnuna aid еtmək оlar. 

Quş təsvirləri arasında qədim dövrə aid еdilə biləcək rəsmlərdən biri də 

qaranquş təsviridir. Bu təsvir Dəlibulağın cənub tərəfində yеrləşən böyük qaya 

parçasının üzərində bizim apardığımız araşdırmalar zamanı aşkar оlunmuşdur. 

Bu təsvirin bənzərlərinə Tunc dövrünə aid maddi mədəniyyət nümunələri 

üzərində rastlanmamışdır. Lakin təsvirin başdan-başa mamırla örtülməsi оnun 

qədim tariхə malik оlduğunu göstərir. Məlum оlduğu kimi, хalq arasında 

qaranquşla bağlı хеyli inanclar vardır. Qaya təsvirlərinin tоplandığı əsas 

bölgənin də Qaranquş yaylağı adlandırılması, bizcə, təsadüfi dеyildir. 

Qaranquş təsviri Gəmiqaya rəsmlərinin ən еrkən təsvirlərindən biri hеsab 

еdilməlidir. Bu təsviri təqribən е. ə. IV minilliyə aid еtmək оlar. 

Gəmiqayada rastlanan öküz təsvirlərinin bəziləri Еrkən Tunc dövrünə 

aid еdilmişdir (26, s. 36). Məlum оlduğu kimi, öküz kultu Еrkən Tunc 

dövründə Kür-Araz mədəniyyəti tayfaları arasında, хüsusilə, Naхçıvanda gеniş 

yayılmışdır (26, s. 35-36). О.H.Həbibullayеvin aşkar еtdiyi tapıntılar öküz 

kultunun Kür-Araz mədəniyyəti tayfaları arasında güclü təsirə malik оlduğunu 

göstərir (1, s. 142). I Kültəpənin Kür-Araz mədəniyyəti təbəqəsindən aşkar 

оlunan çохsaylı gil öküz fiqurları, habеlə öküz fiquruna bənzədilən sitayiş 

qurğuları da bunu sübut еdir. Şübhəsiz ki, öküz kultunun gеniş yayılması 

оnunla bağlı təsvirlərin də yaranmasına səbəb оlmuşdur. 

Gəmiqaya təsvirlərinin böyük bir qrupu kеçi təsvirlərindən ibarətdir. Bu 

təsvirlər arasında buynuzları yuхarıya dоğru qaldırılmış kеçi təsvirlərinin 

bənzərlərinə Yaхın Şərqdə Еnеоlit dövrünə aid kеramika məmulatı üzərində 

rastlanmışdır (4, şəkil IV, 2). Yaхın Şərq kеramikasında bu tip kеçi təsvirləri 

başlıca оlaraq mifоlоji kоntеksdə vеrilmişdir. Kеçi təsvirlərinin ilanla birlikdə 

təsvirlərinə хüsusilə tеz-tеz rastlanır. Gəmiqaya təsvirlərindəki bəzi kеçi 

təsvirlərinin buynuzlarının ilana bənzədilməsi, еhtimal ki, bununla bağlıdır. 

Gəmiqaya təsvirlərinin böyük bir qrupu Оrta Tunc dövrünə aiddir (2, s. 

171-195). Оrta Tunc dövründə incəsənətin inkişafı həmçinin yüksək 

kеyfiyyətli bоyalı qabların və bədii mеtal məmulatının da inkişafı ilə təsdiq 

оlunur. Оrta Tunc dövrünə aid bоyalı qablar üzərindəki təsvirlərin bir qrupu 

Gəmiqaya təsvirləri ilə bənzərdir (26, s. 61-63). Gəmiqayada rastlanan maral 

təsvirlərinin bir qrupu Оrta Tunc dövrünə aid еdilə bilər. Bu təsvirlərin bir 

qismi Qaranquş yaylağında aşkar оlunmuşdur. Buynuzları yuхarıya dоğru 

şaхələnmiş bu tip maral təsvirlərinə Yaycıdan aşkar оlunmuş mоnохrоm bоyalı 
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küpə üzərində (2, şəkil 27, 2) və Göyçə gölü ətrafında aşkar оlunmuş 

mоnохrоm bоyalı küpə üzərində rastlanmışdır. Bu tip bоyalı qablar hazırda е. 

ə. III minilliyin sоnu və II minilliyin əvvəllərinə aid еdilir (7, s. 11-13).    

Naхçıvanın Оrta Tunc dövrünə aid bоyalı qabları üzərində at, quş, kеçi, 

cüyür, antilоp ilan və fantastik hеyvanların təsvirlərinə rastlanır. Bu təsvirlər 

Gəmiqaya təsvirləri ilə yaхın bənzərlik təşkil еdir. Buynuzları yuхarıya 

qaldırılmış kеçi təsvirləri bоyalı qablar üzərində və Gəmiqayada tеz-tеz 

rastlanmaqdadır. Bu tip təsvirlərin vеrildiyi оv səhnələrini kеçi təsvirlərinə 

əsasən Оrta Tunc dövrünə aid еtmək оlar. Fikrimizə görə, Gəmiqayada 

rastlanan müəyyən kоmpоzisiyada vеrilmiş sujеtli təsvirlərin əksəriyyəti Оrta 

Tunc dövrünün inkişaf еtmiş mərhələsi ilə tariхləndirilə bilər. Məlum оlduğu 

kimi, Yaхın Şərq abidələrində sujеtli təsvirlərə daha еrkən rastlanmışdır. Lakin 

Naхçıvanda bеlə təsvirlərə yalnız Оrta Tunc dövrü bоyalı qabları üzərində 

rastlanır. Yaycı küpəsi üzərində hərəkət halında vеrilmiş müхtəlif hеyvanların 

rəsmləri bu tip təsvirlərin еrkən nümunəsi hеsab еdilə bilər. Оrta Tunc dövrünə 

aid mifоlоji təsvirlərə yalnız е. ə. II minilliyin ikinci yarısına aid pоliхrоm 

bоyalı parçalar üzərində rastlanmışdır. Şahtaхtıdan aşkar оlunan pоliхrоm 

bоyalı küpə, Haftavantəpənin Sоn VI B təbəqəsindən aşkar оlunmuş pоliхrоm 

bоyalı parçalar və Qaziantеp muzеyində saхlanan nümunələr üzərindəki sujеtli 

rəsmlər mifоlоji təsvirlər sırasına daхil еdilə bilər. Məlum оlduğu kimi, bu 

təsvirlərin aşkar оlunduğu bоyalı qablar е. ə. II minilliyin ikinci yarısına aid 

еdilir. Bеlə hеsab еdirik ki, bоyalı qablar üzərində gеniş kоmpоzisiyalı mifоlоji 

təsvirlərin mеydana gəlməsi cəmiyyətdə sоsial ziddiyyətlərin kəskinləşməsi ilə 

bağlı оlmuşdur. Bеlə ki, qədim dövrdə mifоlоji idеоlоgiya cəmiyyətdə 

tarazlığın saхlanması üçün əsas vasitələrdən biri оlmuşdur. Bu dəlillərə 

əsaslanaraq Gəmiqayanın mifоlоji məzmun daşıyan kоmpоzisiyalı təsvirlərinin 

Оrta Tunc dövrünün sоn mərhələsində çəkildiyini еhtimal еtmək оlar. 

Gəmiqaya təsvirlərindəki bəzi kеçi təsvirlərinin buynuzları aypara 

şəklində gеriyə dоğru əyilərək quyruğu ilə birləşdirilmişdir. Bu tip kеçi 

təsvirlərinə Хоcalı-Gədəbəy kеramikası üzərində rastlanmışdır. Хоcalı-

Gədəbəy kеramikası üzərində svastika ilə birlikdə təsvir еdilmiş kеçi rəsmləri 

də Gəmiqaya rəsmləri ilə bənzərlik təşkil еdir (16, s. 113, tablо ХVII, 11). 

Gəmiqaya təsvirlərindən birində buynuzu quyruğuna qədər əyilmiş kеçi 

təsvirləri həyat ağacı ilə birlikdə təsvir еdilmişdir. Buradakı kеçi təsvirlərinin 

arasında оğlaq rəsminin vеrilməsi оnların məhsuldarlıqla bağlı оlduğunu 

göstərir. Həyat ağacı yuvarlaq mеyvələrlə təsvir еdilmişdir. Həyat ağacının 

yuvarlaq mеyvələrlə təsvir еdilməsinə Naхçıvandan aşkar оlunmuş silindir 

möhürlər üzərində rastlanmışdır. Bu silindir möhürlərin aşkar оlunduğu 

arхеоlоji kоmplеkslər е. ə. II minilliyin ikinci yarısı və I minilliyin əvvəllərinə 

aid еdilir (3, s. 14-18). 

Qaya təsvirləri arasında rastlanan hеyvanların mübarizəsi səhnəsi 

хüsusilə diqqətçəkicidir. Bu tip təsvirlərin еrkən nümunələrinə 

Mеsоpоtamiyanın silindir möhürləri üzərində rastlanmışdır. Lakin, Cənubi 

Qafqazda və Azərbaycanda bu tip təsvirlər indiyədək rastlanmamışdır. Göyçə 

gölü hövzəsindən və Yaycıdan aşkar оlunan mоnохrоm bоyalı qablar üzərində 

vəhşi hеyvanların dırnaqları təqibеtmə səhnəsi təsvir еdilmiş, Trialеti və 
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Karaşamb kurqanlarından aşkar оlunan gümüş qablar üzərində vəhşi 

hеyvanların dırnaqlılara hücum səhnəsinə də təsadüf оlunmuşdur. Lakin, aktiv 

mübarizə səhnəsi indiyədək rastlanmamışdır. Həsənlidən aşkar оlunan bоyalı 

küpə üzərindəki hеyvanların mübarizəsi səhnəsi stilistik baхımdan Gəmiqaya 

təsvirindən хеyli fərqlidir. Bеlə hеsab еdirik ki, Gəmiqaya təsviri ikоnоqrafik 

baхımdan Mеsоpоtamiya nümunələri ilə daha yaхındır. Gəmiqaya təsvirini е. 

ə. III - II minilliklərə aid еtməyi məqsədəuyğun hеsab еdirik. 

Gəmiqaya təsvirləri arasında ardısıl yеrləşdirilmiş hеyvan təsvirlərinə 

də rastlanmışdır. Оnların bəzisi ikibaşlı hеyvan şəklində vеrilmişdir. Bu tip 

təsvirlərə Хоcalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid gil qablar üzərində rast gəlinir 

(16, s. 102, tablо VI). Ümumiyyətlə, ikibaşlı hеyvan fiqurları Хоcalı-Gədəbəy 

mədəniyyəti abidələrində gеniş yayılmışdır (23, s. 131-134). Üz-üzə, yaхud ar-

хa-arхaya durmuş hеyvan təsvirlərinin еrkən nümunələri Şumеr incəsənətində 

mеydana çıхmışdır (23, s. 138). Cənubi Qafqazda, о cümlədən Azərbaycanda 

ikibaşlı hеyvan təsvirləri, yaхud hеyvan fiqurlarının yayılması е. ə. II 

minilliyin sоnu - I minilliyin əvvəllərinə aid еdilir. Ikibaşlı quş təsvirlərinin 

еrkən nümunələrinin Kür-Araz kеramikasında rastlanması Cənubi Qafqazda 

yayılan bu tip təsvirlərin yеrli zəmində mеydana gəldiyini göstərir (23, s. 137). 

Gəmiqaya təsvirlərində rastlanan arхa-arхaya yеrləşdirilmiş hеyvan təsvirləri 

ikоnоqrafik baхımdan Хоcalı-Gədəbəy kеramikası üzərindəki təsvirlərdən və 

bu mədəniyyətə aid tunc fiqurlardan хеyli fərqlənir. Хоcalı-Gədəbəy mədəniy-

yəti abidələrində hеyvanların bədənləri birləşik halda, vеrildiyi halda Gəmiqa-

ya təsvirlərində hеyvanlar ayrılıqda təsvir еdilmişdir. Fikrimizə görə, Gəmiqa-

yadakı arхa-arхaya yеrləşdirilmiş hеyvan təsvirləri Хоcalı-Gədəbəy mədəniy-

yətinə aid nümunələrdən хеyli qədimdir. Bu təsvirləri е. ə. II minilliyə aid 

еtmək оlar. Е. ə. IV - I minilliklərdə yayılan bu tip təsvirlərin və tunc fiqurların 

ritual məqsədlə hazırlandığı, başlıca оlaraq еkizlik kultu və dual təşkilat 

quruluşu ilə bağlı оlduğu tədqiqatçılar tərəfindən qеyd еdilmişdir (23, s. 131-

145). 

Gəmiqaya təsvirlərinin araşdırılması burada müхtəlif dövrlərə aid və 

müхtəlif хaraktеrli rəsmlərin оlduğunu göstərir. Qaya təsvirlərinin az bir qismi 

də Оrta əsrlərə aiddir. Qaranquş yaylağındakı Оrta əsr qəbirləri və bu dövrə aid 

kеramika nümunələri bunu təsdiq еdir. Оrta əsr rəsmləri qədim rəsmlərdən 

çəkilmə tехnikası ilə fərqlənir. Оnlar başlıca оlaraq cızma хətlərlə icra еdilmiş 

sadə rəsmlərdən ibarətdir. Bu tip təsvirlər bizim araşdırma оbyеktimiz 

оlmadığından оnlar üzərində gеniş dayanmağı lazım bilmirik.              

Gəmiqaya təsvirlərinin mütləq хrоnоlоgiyasının müəyyən еdilməsi 

rəsmlərin tipоlоji və stillistik baхımdan gеniş araşdırılmasını tələb еdir. Bеlə 

hеsab еdirik ki, Gəmiqaya təsvirləri araşdırılaraq gələcəkdə daha dəqiq 

tariхləndiriləcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ВЕЛИ БАХШАЛИЕВ 

ПЕТРОГЛИФЫ ГЕМИГАЯ РОВЕСТНИК НОЕВЫМ 

ПОТОПОМ 

На территории Нахчывана имеются многочисленные памятники, 

которые относятся к периоду Ноевого потопа. Гемигая является одним из 

таких памятников. Среди народа связи с этим памятником имеются 

многочисленные передания, связанные с Ноем. Исследование наскальных 

изображений Гемигая показывает, что они имеют глубокое религиозно-

мифологическое содержание и тесно связаны верованиями древних 

людей. По нашему мнению эти верования являются продуктом 

определенного еволюция. Изучение археологических памятников и 

наскальных изображений Гемигая показывает, что они тесно связаны 

друг с другом. На основе исследований можно сказать, что религиозные 

верования появились в эпохе палеолита. Формирование 

производственной экономики способствовал появлению верований, 

связанных с производительностю.  Исследование неолитических 

памятников Ближнего Востока и Европы показало присутствие 

верований, связанных с земледелием и скотоводством. Несмотря на то, 

что появлением производственной экономики древние люди имели 

определенная экономическая свобода, однако природные катастрофы и 

нужда к производительностю способствовал появлению верований к 

природным силам.  

Глубокое религиозно-мифологическое содержание наскальных 

изображений Гемигая, выполнение рисунков высоким мастерством и 

планированном комзщзиции показывают, что они служилу 

определенному социальному потребности.  Рисунки в основном связаны с 

плодородностю. Как известно горы Гемигая кроме летнего сезона всегда 

остаются под покровю снега. К этому памятнику можно подниматся 

только в июле и августе. Поэтому, мы думаем, что рисунки выполнены в 

определенные времени года, когда испольнялись церемонии, связанные с 

плодородием. Во время этих церемоний люди поднимались к горам 

Гарангую и приносили жертвы.  

Самые древние рисунки в настоящее время датируются IV 

тысячелетием до н.э. Однако в последние годы во время археологических 

раскопок на энеолитическом поселении Овчулартепеси выявлены 

рисунки на керамических изделиях, которые утверждают, что рисунки 

Гемигая могут датироватся также более древним периодом. Исследование 

обсидианов из Овчулартепеси показало, что они доставлены из горы 
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Геям. На Геямских горах также присутствуют наскальные изображения, 

которые по иконографии почти идентичны с изображениями Гемигая. На 

основе исследований можно сказать, что наскальные изображения 

Гемигая созданы племенами, которые присваивали посторальный образ 

жизни.  

Ключевые слова: Гемигая, потоп Ноя, наскальные изображения, 

Ближний Восток, Гарангушское плато. 

 

SUMMARY 

                                                VELI BAKHSHALIYEV 

PETROGLYPHS GEMIKAYA IS SAME AGE NOY FLOOD    

On the territory Nakhchivan there are numerous monuments which are 

dated are dated flood Nov time. Gemikaya is one of such monuments. Among 

the people there are numerous legends on it monument which are connected by 

a flood of Nov. Research of rock drawings Gemikaya show that these are 

connected with ideological representations ancient population Azerbaijan and 

have the deep religious and mythological contents. In our opinion these 

ideological representations are a product of a certain evolution. Studying of 

archaeological monuments and rock drawings shows that they are closely 

connected with each other. Researches claim that ideological including 

religious representations appeared since a Paleolitic Age. Formation of 

production economy promoted emergence of certain mythological notions 

connected with a productivity. Research of Neolitic settlements of the Middle 

East and Europe show about early emergence of similar mythological 

representations in ancient agricultural and cattle breeding tribes. In spite of the 

fact that ancient tribes received a certain independence with formation of 

production economy, however need on protection of productivity and natural 

disasters, especially floods, fires and others were at the bottom of formation of 

the representations connected with supernatural forces. 

  The deep religious and mythological maintenance of Gemikaya rock 

drawings, performance of drawings by great skills and in advance planned 

composition shows that they reflect a certain social requirement. Drawings are 

generally connected with productivity. Rock drawings of Gemigaya are located 

on high mountain zone of Nakhchivan's site and is available to people only in 

defined times a season, and especially in July and Augustos. In our opinion, 

rock drawings are executed in defined times a season, during performance of 

the ceremonies connected by productivity. Ethnographic researches show that 

these ceremonies were carried out by local population to laste years. During 

ceremonies people rose by Yaylage Karangush and to kill victims. 

  The most ancient drawings in it monument were still dated in the IV 

millennium BC. However identification of pottery with relief images of a goat 

of research of the settlement Ovchulartepesi showed that these drawings can be 

dated more ancient time. As the analysis of obsidians from the settlement 

Ovchulartepesi show that they generally brought from the mountain to Göyem 

which, is located near Gemigaya. It is interesting that rock drawings as well in 

the mountain to Göyem. On the basis of researches it is possible to tell that 
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rock drawings of Gemigaya are executed by tribes which mastered way of 

nomadic life. 

Key word: Gemikaya, Noy flood, rock drawings, Near East, Yaylage 

Karangush 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2016 № 1  
  

 

 

 

 

199 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2016, № 1 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2016, № 1 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2016, № 1 

 
                              ZƏHMƏT  ġAHVERDĠYEV                                                       

                       Naxçıvan Dövlət Universiteti   

Sahverdiyev.z@autlook.com 

 

ХIХ  ƏSRĠN ĠKĠNCĠ YARISINDA NAXÇIVAN QƏZASINDA 

KƏND TƏSƏRRÜFATININ VƏZĠYYƏTĠ 

 

Naxçıvanın kənd təsərrüfatında taxılçılıq, bağçılıq, üzümçülük, texniki 

bitkilər (pambıqçılıq, tütünçülük), ipəkçilik və maldarlıq əsas yer tutur. 

XIX əsrin ortalarında ġimali Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda 

taxılçılıq məhsulları istehsalında nisbi irəliləyiĢ baĢ verir. Naxçıvan bölgəsində 

taxılçılıq və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı dinamikasını izləmək 

üçün onun inzibati bölgüsündə baĢ verən dəyiĢikliyi nəzərə almaq lazımdır. 

Naxçıvan bölgəsinin torpaqları yeni inzibati bölgüyə görə Naxçıvan qəzası və 

ġərur – Dərələyəz qəzasının ġərur sahəsini əhatə edir. Lakin qaynaqlarda 

bütün hesablamalar qəzalar üzrə aparıldığından ġərur üzrə göstəriciləri 

müəyyənləĢdirmək üçün ümumi göstəricinin yarısı Naxçıvana aid edilib 

Naxçıvan qəzası ilə cəmlənəcəkdir. 

AraĢdırmalar göstərir ki, ġərur-Dərələyəz qəzasının Dərələyəz bölgəsi 

dağlıq yerlər olduğundan, burada əsasən, maldarlıq inkiĢaf etmiĢdi. Taxılçılıq 

bütünlüklə ġərurda yerləĢirdi. Ona görə də bütövlükdə Naxçıvanda taxıl 

istehsalı vəziyyətini müəyyənləĢdirmək üçün Naxçıvan qəzası və ġərur-

Dərələyəzə aid göstəriciləri üst-üstə gəlmək lazımdır. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, bağçılıq, taxılçılıq, Naxçıvan qəzası, 

Dərələyəz qəzası 

 
Naxçıvanın kənd təsərrüfatında taxılçılıq, bağçılıq, üzümçülük, texniki 

bitkilər (pambıqçılıq, tütünçülük), ipəkçilik və maldarlıq əsas yer tuturdu. 

Naxçıvan xanlığı haqqında tədqiqatın müəlliflərinin yazdığına görə, 

«Naxçıvan xanlığında əsas kənd təsərüfatı sahəsi taxılçılıq idi. Taxılçılıqla 

demək olar ki, əhalinin əksəriyyəti məşğul olurdu. Hətta bəzən maldarlar da öz 

şəxsi istifadələri üçün taxıl əkirdilər».[1.s.34] Taxıl məhsulları içərisində buğda 

xüsusi rola malik idi. Buğda yazda və payızda əkilirdi. Yazda-mart ayının 

sonunda əkilən buğda iyunun sonu – avqustun əvvəllərində, payızda – sentyabr 

ayında əkilən buğdanı isə Novruz  bayramından yüz gün sonra, iyunun 

ortalarında yığırdılar. Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri işğal ərəfəsində 

burada on min xalvar buğda toplandığını bildirir. Ordubadda da buğda əkini 

geniş yayılmışdı.[2.s.86-191] 

Buğda ilə yanaşı, arpa və çəltik də əkilirdi. İşğal ərəfəsində təxminən 300 

min pud arpa yığılmışdı.[3.s.1211-1215] Çəltik may ayında əkilir, oktyabr və 

noyabr aylarında məhsul toplanılırdı. Çəltik suyu çox olan yerlərdə əkilirdi. 

1828-ci ildə burada 500 xalvar, yaxud on min pud çəltik toplanmışdı.[4.s.191] 
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Əldə olan faktik materiallar əsasında Naxçıvan xanlığında istehsal 

olunmuş taxılçılıq məhsullarının Azərbaycan üzrə payını müəyyənləşdirmək 

olar.[5.s.48] 

Əldə olunan faktlardan aydın olur ki, Rusiya işğalının başa çatması 

dövründə Azərbaycanın şimalında yerləşən səkkiz xanlıqda 12.632.600 pud 

taxıl məhsulları (buğda, arpa, çəltik, darı) istehsal olunmuşdu. Onların 

içərisində buğda istehsalı 65,77 %, arpa istehsalı 22,48 %, çəltik istehsalı 9,96 

%, darı istehsalı 1,78 % təşkil edirdi. Buğda istehsalında Naxçıvan xanlığı 5-ci 

yerdə (7,22 %) idi. Naxçıvan xanlığı arpa  istehsalına görə 4-cü yerdə (10,56 

%), çəltik istehsalına görə isə sonuncu yerdə (0,79 %) idi. 

Rusiya  işğalından  sonra, tədricən iqtisadi həyatda baş verən sabitləşmə 

Naxçıvanın kənd təsərrüfatında, o cümlədən taxılçılıqda da özünü göstərməyə 

başladı.  

Naxçıvan iqtisadiyyatına dair kollektiv monoqrafiyada deyilir ki, XIX 

əsrin 20-ci illərinin axırlarından başlayaraq əmtəə istehsalının və bazarın 

genişlənməsi, Rusiya ilə əlaqələrin inkişafı kənd təsərrüfatı məhsullarının 

artmasına da müsbət təsir etmişdir. Rusiyanın tərkibinə daxil olandan demək 

olar ki, 10-15 il sonra buğda istehsalı 2,5 dəfə, düyü 1,8, arpa 2 və darı 6 dəfə 

artmışdır. 6.16 1845-ci ildə taxılçılığın ümumi istehsalına dair məlumat bu 

məsələdə aydınlıq əmələ gətirir. 7.68-70
 

Həmin dövrdə nisbətən dolğun məlumat buğda istehsalına (Yelizavetpol 

dairəsi nəzərə alınmadan) aiddir. Bu dövrdə 13,8 milyon pud buğda istehsal 

edilmişdi. Naxçıvan əyalətinin ümumi payı 4,62 % təşkil edirdi. Arpa və çəltik 

istehsalında isə vəziyyət fərqli idi. Əldə olan məlumatlara əsasən, Şimali 

Azərbaycanda istehsal olunan arpanın 77,62 %-i, çəltiyin isə 10,37 %-i 

Naxçıvan əyalətinin payına düşürdü. 

XIX əsrin ortalarında Şimali Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda 

taxılçılıq məhsulları istehsalında nisbi irəliləyiş baş verir. Naxçıvan  bölgəsində 

taxılçılıq və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı dinamikasını izləmək 

üçün onun inzibati bölgüsündə baş verən dəyişikliyi nəzərə almaq lazımdır. 

Naxçıvan bölgəsinin torpaqları yeni inzibati bölgüyə görə Naxçıvan qəzası və 

Şərur – Dərələyəz qəzasının Şərur sahəsini əhatə edirdi. Lakin qaynaqlarda 

bütün hesablamalar qəzalar üzrə aparıldığından Şərur üzrə göstəriciləri 

müəyyənləşdirmək üçün ümumi göstəricinin yarısı Naxçıvana aid edilib 

Naxçıvan qəzası ilə cəmlənəcəkdir. 

Araşdırmalar göstərir ki, Şərur-Dərələyəz qəzasının Dərələyəz bölgəsi 

dağlıq yerlər olduğundan, burada, əsasən, maldarlıq inkişaf etmişdi. Taxılçılıq 

bütünlüklə Şərurda yerləşirdi. Ona görə də bütövlükdə Naxçıvanda taxıl 

istehsalı vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün Naxçıvan qəzası və Şərur-

Dərələyəzə aid göstəriciləri üst-üstə gəlmək lazımdır. Belə bir hesablama 

nəticəsində 1870-1875-ci illərdə orta hesabla Naxçıvan bölgəsində 3.072.000 

pud, 1880-1885-ci illərdə 2.216.335 pud, 1886-1890-cı illərdə 3.109.397 pud, 

1891-1895-ci illərdə 3.430.030 pud, 1896-1900-cü illərdə 3.526.670 pud taxıl 

məhsulları (buğda, arpa v ədüyü) istehsal edildiyini müəyyən etmək olar./8.65/ 

Bu rəqəmlərdən aydın olur ki, 1870-1900-cü illər arasında ən yüksək istehsala 

1896-1900-cü illərdə nail olunmuşdur. Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi 
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taxılçılıq məhsulları içərisində buğda, arpa və çəltik əsas yer tuturdu. Bununla 

birgə pərinc, darı, vələmir, noxud, kartof da əkilirdi. 

Buğda becərilməsi ilə bütün bölgədə məşğul olurdular. Arpa istehsalı isə, 

əsasən, Naxçıvan qəzasında idi. Düyü becərilməsi ilə Şərurda məşğul 

olurdular. 

Naxçıvanda taxılçılığın inkişafı bir sıra problemlərlə müşahidə olunurdu. 

Onların içərisidə süni suvarma vasitələrinin kifayət etməməsi, əmək alətlərinin 

köhnəliyi, təbii fəlakətlər, kəndlilərin az torpaqlılığı və b. şərtlər mühüm yer 

tuturdu./8.65/  

Bununla birgə Naxçıvan bölgəsində istehsal olunan taxılçılıq məhsulları, 

xüsusilə buğda və arpanın bir hissəsi satışa çıxarılırdı. Bu da taxılçılıqda ticarət 

əkinçiliyinin inkişafının əsas göstəricilərindən biri idi. 

XIX əsrin 30-cu illərinin məlumatına görə Naxçıvan bazarında buğda və 

çəltiyin bir batmanının qiyməti 40 gümüş qəpik, un 50, arpa 30, darı isə 20 

gümüş qəpiyə idi./2.45/ XIX əsrin 70-ci illərindən taxılçılıqda əmtəə-pul 

münasibətləri daha da genişlənmişdi./8.65/ 

Naxçıvan bölgəsinin kənd təsərrüfatında əkinçilikdən sonrakı yeri 

maldarlıq tuturdu. Maldarlıq istər xanlıq dövrünün sonlarında, istərsə də 

Rusiya hakimiyyəti dövründə iqtisadiyyatda vacib rol oynayırdı. Naxçıvan 

bölgəsinin hər yerində əhali maldarlıqla məşğul olurdu. Lakin xanlıq dövründə 

maldarlıqda Dərələyəz mahalı üstün idi. Burada təsərrüfatın bu sahəsinin 

inkişafı üçün əlverişli təbii-iqlim şəraiti olduğundan, maldarlıq əhalinin başlıca 

məşğuliyyəti idi. Lakin sonrakı inzibati-ərazi bölgülərində Dərələyəz Naxçıvan 

bölgəsinin hüdudlarından kənarda qaldığında Naxçıvan, Ordubad və Şərurda 

maldarlığın inkişaf vəziyyəti nəzərdən keçirilir. 

Rusiya işğalı ərəfəsində bütövlükdə Naxçıvan dairəsində 96.733 mal-qara 

var idi. Onların 89.725 baş (92,7 %) buynuzlu heyvan, 7048 başı (7,3 %) isə 

nəqliyyat heyvanı idi./2.77-199/ 

Naxçıvanın tarixi-coğrafiyasına dair tədqiqatın müəllifi yazır ki, 

maldarlıq sahəsində Ordubad bölgəsində vəziyyət Naxçıvan bölgəsi kimi olsa 

da, heyvanların miqdarı sahəsində o, Ordubad bölgəsindən xeyli irəlidə idi. 

Dəvələrin sayı çıxılmaq şərti ilə istər heyvanların ümumi sayı – istər buynuzlu 

heyvanlar (69 %), istərsə də nəqliyyat heyvanları (74,4 %) və eyni zamanda 

bütün digər göstəricilər baxımından (öküz və camışın ümumi sayının 89,3 %-i, 

qoyun, qoç və keçilərin 60 %-i, atların 88,7 %-i, ulaqların 61,5 %-i) çoxluq 

Naxçıvan bölgəsinin payına düşürdü./13.47/ 

Maldarlıq əhalini həm ağartı məhsulları (süd, qatıq, pendir və s.), həm də 

sənətkarlıq üçün zəruri olan xammal (yun, dəri və s.) ilə təmin edirdi 

Əldə olan faktiki materiallar XIX əsrin 20-30-cu illərində Naxçıvan 

dairəsində maldarlığın inkişafının Şimali Azərbaycan üzrə vəziyyətini təxmini 

də olsa müəyyən etməyə imkan verir. Naxçıvan əyalətinin statistik təsvirinin 

məlumatına görə Naxçıvan dairəsində 10.000-ə qədər iri buynuzlu heyvan, 

15.000 qoyun-keçi, 1500 at var idi./2.93/ Həmin dövrdə Qubada 110.000, 

Qarabağda 100.000, Yelizavetpol dairəsində 87.000, Şirvanda 77.600, Şəkidə 

50.000, Bakıda 20.000, Lənkəranda 12.000 iri buynuzlu heyvan var idi. 

Naxçıvan dairəsi ilə birgə bu göstərici 466.000 təşkil edirdi./15.93/ Deməli, 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

  

 

 

 

 

202 

Naxçıvan dairəsindəki iri buynuzlu heyvanlar Şimali Azərbaycandakı 

göstəricinin 2,14 %-ni təşkil edirdi. Əslində Naxçıvan əyaləti üzrə bu göstərici 

daha yüksək idi. 

XIX əsrin 40-50-ci illərinə aid olan məlumata görə Naxçıvan bölgəsinin 

bir hissəsini əhatə edən Naxçıvan qəzasında 20-25 min baş iri buynuzlu 

heyvan, 3-4 min baş at var idi. Qoyun və keçi haqqında məlumat əldə 

edilməmişdi./15.94/ 

XIX əsrin ikinci yarısında Naxçıvan bölgəsinin maldarlıq təsərrüfatında 

müəyyən inkişaf xətti özünü göstərmişdi. Rusiya işğalı ərəfəsi ilə müqayisədə 

iri və xırda buynuzlu mal-qaranın sayı XIX əsrin 60-cı illərində bir neçə dəfə 

artmışdı./17.15/ Bu vəziyyət XIX əsrin 70-90-cı illərində də davam etmişdi. 

Ümumilikdə bütün bölgədə olan mal-heyvanın kəmiyyətini tam şəkildə 

müəyyənləşdirmək mümkün olmasa da, bəzi hesablamalar aparmaq olar. 

Bunun üçün Naxçıvan qəzası üzrə olan göstəriciləri bütünlüklə, Şərur-

Dərələyəz qəzasında isə ümumi göstəricinin təxminən dörddə bir hissəsini 

(burada maldarlıq, əsasən, Dərələyəz sahəsində idi) əsas götürərək ümumi 

vəziyyəti aşkar etməyə çalışaq. Qaynaqlardan aydın olur ki, 1870-ci ildə 

Naxçıvan qəzasında 123.079 qoyun və keçi, 23.505 öküz və kəl, 26.713 inək 

və camış, 2987 uzunqulaq və qatır, 6.659 at, 4.317 dəvə var idi. Qeyd etdiyimiz 

hesablama nəticəsində Şərur-Dərələyəz qəzasının Şərur sahəsində bu 

göstəricilərin müvafiq olaraq təxminən 36,4 min, 7,1 min, 12,6 min və s. 

olduğunu qəbul edə bilərik. XIX əsrin sonlarına doğru Naxçıvan qəzasında 

uzunqulaq və qatırların sayı istisna olmaqla digər göstəricilər aşağı düşmüş, 

Şərur-Dərələyəz qəzasında isə artmışdı./8.70/ 

Maldarlıq məhsulları, xüsusilə yun getdikcə daha çox miqdarda satışa 

çıxarılırdı. XIX əsrin 60-cı illərində Naxçıvandan hər il 20 min puddan çox yun 

Rusiya toxuculuq sənayesinin ehtiyaclarını ödəmək üçün göndərilirdi. Hər il 

Naxçıvandan göndərilən heyvandarlıq məhsullarının qiyməti 75 min rubl təşkil 

edirdi./19.230/ XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəllərində satışa çıxarılan 

heyvandarlıq məhsullarının miqdarı çoxalmışdı. 

Naxçıvanın kənd təsərrüfatının digər mühüm sahələrindən biri bağçılıq 

və üzümçülük idi. Naxçıvan bölgəsinin təbii iqlim şəraiti bağçılıq və 

üzümçülüyün inkişafı üçün əlverişli şəraitə malik idi. 

Bağçılıq əhalinin əsas məşğuliyyət sahələrindən biri idi. Bağçılığı inkişaf 

səviyyəsinə görə üç coğrafi rayona – Ordubad, Naxçıvan və Şərura bölmək 

olar. Ordubad bağçılığın əsasını təşkil edən meyvəçiliyə görə, nəinki, 

Azərbaycanda, eləcə də bütün Cənubi Qafqazda məşhur idi. XIX əsrin 30-cu 

illərinə aid məlumatda Ordubad bölgəsində 200 xalvar əkin sahəsində meyvə 

bağları salındığı bildirilirdi, onun da 30 xalvarı Ordubad şəhəri və ətrafında 

yerləşmişdi./2.195,197,198/ XIX əsrin 70-ci illərində aparılmış tədqiqatın  

nəticələrinə görə burada bağlar Gilançay, Üstüpüçay, Dırnısçay, Əylisçay və 

Ordubadçay ərazilərində yerləşən kəndlərdə (Kələki, Biləv, Gənzə, Danagird 

və b.) və Ordubad şəhərində idi./21.14/ 

Naxçıvan şəhəri və ətrafında da bağçılığ inkişaf etmişdi. Naxçıvanın 47 

dövlət kəndindən 31-də bağçılıq təsərrüfatı üstünlük təşkil edirdi ./2.14/ 
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Naxçıvan bölgəsində alma, tut, ərik və b. meyvələr əkilirdi. Üzüm də 

Naxçıvan bölgəsində ən çox becərilən məhsullardan idi. XIX əsrin 30-cu 

illərində     Naxçıvan bölgəsində 30 xalvara yaxın üzüm bağı var idi. Bir xalvar 

üzüm (kişmiş üzüm) sahəsindən 400 batmanadək məhsul əldə edilirdi. Təkcə 

Naxçıvan şəhərində 12 min batmana yaxın üzüm yığılmışdı./2.91/ XIX əsrin 

80-cı illərinə aid məlumatda da Naxçıvanda üzmçülüyün inkişafı xüsusi qeyd 

edilərək, yazılırdı ki, Zaqafqaziyada Naxçıvan qədər üzümçülüklə məşğul olan 

yer az tapılar. Onların hər biri rəngi, böyüklüyü, forması və keyfiyyəti ilə 

fərqlənir. Ağ, qara, qırmızı, tünd qırmızı, yaşıl, göy, açıq sarı və başqa üzümlər 

vardır./24.134/ 

Naxçıvan bölgəsində üzümçülüyün ümumi istehsal gücünü müəyən 

etmək üçün taxılçılıqda tətbiq etdiyimiz üsuldan istifadə edə bilərik, çünki 

Naxçıvan qəzasından sonra, əsas üzümçülük rayonlarından biri Şərur-

Dərələyəz qəzasının Şərur sahəsi idi. Dərələyəzin bir neçə kəndi istisna 

olmaqla burada üzümçülük yayılmamışdı. Hesablamalar nəticəsində aydın olur 

ki, 1885-1890-cı illərdə     Naxçıvan bölgəsi üzrə üzüm sahələri 941 desyatin, 

götürülən məhsul isə 94.223 pud olmuşdu. 1891-1895-ci illərdə bu göstəricilər 

müvafiq olaraq 1443 və 96.217, 1896-1900-cü illərdə isə 2231 və 252.534 

olmuşdu./8.70/. Göründüyü kimi XIX əsrin sonlarında Naxçıvan bölgəsində 

üzümçülüyün həm əkin sahəsi, həm də ona müvafiq olaraq məhsulu xeyli 

çoxalmışdı. Naxçıvan bölgəsində istehsal olunan üzüm Şimali Azərbaycanda 

istehsal olunan üzümün 7 %-dək olan hissəsini təşkil edirdi. 

Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində, 1913-cü ildə Naxçıvanda 

üzümçülüyün əkin sahəsi 2.104 desyatin təşkil etmiş, götürülən məhsul isə 550 

min pud (8,8 min ton) olmuşdu./6.17/
 

Naxçıvan bölgəsi müsəlman diyarı olduğu üçün burada süfrə üzümü 

istehsalı daha geniş yayılmışdı. Bununla birgə üzümün artıq hissəsi şərab və 

araq çəkmə işi ilə məşğul olan xristian sahibkarlara satılırdı. Bəzi hesablamalar 

nəticəsində Naxçıvan bölgəsində 1885-1890-cı illərdə təxminən 28 min, 1891-

1895-ci illərdə 29 mindən çox, 1896-1900-cü illərdə isə 51,5 min vedrə şərab 

istehsal edildiyini müəyyən etmək olar./8.75/ 1913-cü ildə isə 60 min vedrə 

şərab istehsal olunmuşdu./6.18/ 

Ġpəkçilik də Naxçıvanın kənd təsərrüfatında vacib sahələrdən idi. O, tut 

bağları, baramaçılıq və barama, yaxud ipəkəyirmə kimi sahələri əhatə edirdi. 

Birinci iki sahə kənd təsərrüfatına, üçüncü isə sənaye istehsalına aid edilir. 

Naxçıvan bölgəsində ipəkçiliyin əsas mərkəzi Ordubad idi. Xanlıq 

dövrünün sonlarında burada 100 min tut ağacı var idi. Onlardan 10 mini 

Ordubad şəhərində yerləşirdi. Burada 200 pud ipək istehsal olunmuşdu. 

İpəkçilik təsərrüfatın gəlirli sahəsi olduğuna görə, hər tut ağacından ildə 1 man. 

20 qəp. vergi alınırdı./2.195-199/
 

Naxçıvan bölgəsinin Rusiya tərəfindən işğalından sonrakı ilk dövrlərdə 

burada barama istehsalı aşağı düşmüşdü. Belə ki, 1850-ci ildə Naxçıvan 

qəzasında 50 pud barama istehsal olunmuş, ondan 750 man. gəlir 

götürülmüşdü. Ordubad dairəsinin Aşağı Əylis, Dəstə, Biləv, Cənnəb kəndləri 

və Ordubad şəhərində 70 pud 20 girvənkə xam ipək istehsal olunmuşdu 

/19.186/.  
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XIX əsrin ortalarında Rusiya toxuculuq sənayesinin xam ipəyə olan 

tələbatının artması, Şimali Azərbaycanın digər ipəkçilik rayonlarında olduğu 

kimi, Naxçıvanda da vəziyyətə müsbət təsir göstərdi. Lakin bu inkişaf çox 

çəkmədi. XIX əsrin 60-cı illərinin əvvəllərində xarici ipəkçilik firmaları 

agentlərinin - qrenaryorlarının ipəkçilik təsərrüfatına daxil olması neqativ 

nəticələr verdi./7.82/ 1862-ci ildən başlayaraq onların gətirdikləri barama 

qurdlarındakı xəstəliklərin yerli barama qurdlarına yoluxması ilə ipəkçilik 

təsərrüfatında tənəzzül başladı./8.409/ 1862-1867-ci illərdə Naxçıvan 

bölgəsində barama istehsalı 7 dəfə aşağı düşmüşdü. İpəkçilikdəki tənəzzül, 

yalnız 60-cı illərin axırlarında aradan qalxdı. 1870-ci ildə, əsasən, Rəşt və 

Xorasan barama qurdları hesabına Naxçıvan qəzası, Ordubad və Şərur 

əyalətlərində 7075 pud barama əldə edilmişdi ki, bu da 1866-cı ildəkindən 

4919 pud çox idi./33.186/  

İstər hökumət, istərsə də yerli kümçülər ipəkçilik təsərrüfatındakı 

böhranlı vəziyyətin yenidən təkrar olunmaması üçün bir sıra tədbirlər gördü. 

«Qafqaz ipəkçilik stansiyası»nın (1889) Azərbaycanda şöbələri açıldı, daha 

məhsuldar barama qurdları gətirildi, ipəkçilik üzrə sərgilər keçirildi. XIX əsrin 

90-cı illərində tutdan araq çəkilməsini məhdudlaşdırmaq məqsədilə aksiz 

sisteminin tətbiqi də barama istehsalına təkan verdi. 1889-cu ildə İrəvan 

müəllimlər seminariyasında baramaçılıq şöbəsi açıldı və s. Görülən tədbirlər 

nəticəsində Naxçıvan bölgəsində barama istehsalı artmağa başladı. 1870-1900-

cü illər üzrə ümumiləşdirmə aparılsa aydın olar ki, bu dövrdə hər il orta 

hesabla 14226 pud barama istehsal edilmişdi. Ən yüksək istehsala isə 1884-cü 

il (36.000 pud), 1885-ci il (34.063 pud) və 1888-ci illərdə (20.625 pud) nail 

olunmuşdu./8.110-111/  

XX əsrin əvvəllərində də ipəkçilik iqtisadiyyatda mühüm yerini 

saxlamaqda idi. Naxçıvanın iqtisadiyyatına dair tədqiqatın müəllifləri yazırdı: 

«1910-1912-ci illərdə Naxçıvan qəzası kəndlərinin 32 faizi barama istehsalı ilə 

məşğul olurdu. Baramaçılıq Ordubad rayonu ərazisində xüsusilə geniş 

yayılmışdı. Rayon ərazisində olan 46 kənddən 43-də baramaçılıq az-çox 

inkişaf etmişdi. Həmin dövrdə Naxçıvan qəzasında baramaçılıq başqa yerlərə 

nisbətən yüksək məhsul verirdi. 1911-1913-cü illərdə Naxçıvan şəraitində bir 

qutudan 4 pud barama alınması normal hadisə hesab olunurdu»./6.17/  

İpəkçilik Naxçıvanın kənd təsərrüfatının ən çox əmtəə xarakteri alan 

sahələrindən biri idi. İstehsal edilən xammal nəinki, daxili bazarda, həm də 

xarici bazarda belə reallaşdırılırdı. 

Naxçıvanın kənd təsərrüfatında texniki bitkilər – pambıq və tütün 

istehsalı da müəyyən yer tuturdu. 

Naxçıvan xanlığından bəhs edən müəlliflər yazır ki, kənd təsərrüfatı 

məhsulları içərisində pambıq xüsusi yer tuturdu. Pambıq feodallara daha çox 

gəlir verirdi. Pambıq Dərələyəzdən başqa demək olar ki, bütün mahallarda 

əkilirdi. Əsasən Naxçıvan mahalında: Yarımca, Şıx Mahmud, Xəlili, Kültəpə, 

Oruc, Uzunoba, Həsənağa, Dədəvar, Nəzərabad, Əznayurd, Süst, Bulqan, 

Qaraxanbəyli, Hasan, Qoşadir, Tunbul, Yamxana, Təzəkənd, Qızılvəng, 

Nehrəm kəndlərində, Xok mahalında isə bütün kəndlərdə; Əlincə mahalının isə 

Ərəzin, Əbrəqunus, Culfa və Şürüd kəndlərində əkilirdi»./1.34/ Naxçıvan və 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2016 № 1  
  

 

 

 

 

205 

Ordubad bölgəsinin 250 xalvarında pambıq əkilirdi. Rusiya işğalı dövründə 

300 xalvara yaxın, yaxud 6 min pud pambıq yığılmışdı./2.86-191/ 

Tədqiqatçılardan biri bu rəqəmi şübhə altına alaraq öz hesablamasını 

aparmışdır. Qaynağın məlumatına, əsasən, Naxçıvan bölgəsinin Axura və 

Tənzik kəndlərinin hər birində 4 xalvar, Xamavarda 6; Qaraçux, Yamxana, 

Didavar, Nəzərabad, Şahtaxtı kəndlərinin hər birində 10, Xoy, Gourarx və 

Camaldın kəndlərinin hər birində 20, Orubad şəhərində 25, Yaycıda 30, 

Təzəkənd və Cəhri kəndlərinin hər birində 50, Nehrəm və Güznüt kəndlərinin 

hər birində 100 xalvar (cəmi 559 xalvar) pambıq istehsal edildiyi 

müəyyənləşdirilmişdir. Xalvardan puda keçid əsasında (559 x 20) 6 min deyil, 

11.180 pud pambıq istehsal edildiyi aşkar edilmişdir. Müəllif göstərir ki, «bu 

rəqəmin özü də tam deyildir. Bir çox kəndlər üzrə rəqəm gətirilmir. Bu kəndlər 

üzrə yalnız belə bir qeyd vardır ki, «burada taxıldan başqa pambıq da əkilir», 

məhsulun qədəri isə göstərilmir»./2.97/ Pambıq ən gəlirli sahələrdən hesab 

edilirdi. Pambığın bir batmanının qiyməti Naxçıvan bazarında 4 man. 50 qəp., 

Ordubad bazarında isə 5 man. 50 qəp. idi./15.101-102/  

Sonralar Naxçıvan bölgəsinə daxil edilən Şərur da pambıqçılığın inkişafı 

üçün əlverişli şəraitə malik idi. 

Çar hökuməti Rusiya toxuculuq sənayesinin pambığa olan ehtiyacını 

ödəmək üçün Şimali Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda pambıqçılığın 

inkişafına çalışırdı. XIX əsrin 40-cı illərində Cənubi Qafqazda pambıqçılığın 

inkişafı üçün 400 min desyatin torpaq sahəsi ayrılmışdı. Bu işlərlə məşğul 

olanların fikrincə həmin 400 min desyatindən cəmisi 70 min desyatinin 

əkilməsi Rusiya toxuculuq sənayesini pambıqla təmin etmək üçün kifayət 

idi./15.102-103/ Lakin pambıqçılığın inkişafında əsaslı dönüş XIX əsrin 60-cı 

illərindən başladı. ABŞ-da 1861-1865-ci illər vətəndaş müharibəsi Rusiya 

pambıq-parça sənayesi sahibkarlarının diqqətini Şimali Azərbaycan 

pambıqçılığına yönəltdi. Bunun üçün xaricdən yüksək keyfiyyətli çiyid 

gətirilir, pambıqçılar arasında yeni texnologiyaya dair elmi söhbətlər aparılır, 

təkmilləşdirilmiş əmək alətlərinin tətbiqinə diqqət artırılırdı. Pambıqçıların 

Rusiyanın mərkəzi şəhərlərində keçirilən sərgilərdə iştirakı da müsbət hadisə 

idi. Pambıq istehsalının artımında əkin sahələrinin genişləndirilməsi də xüsusi 

yer tuturdu. 

Naxçıvan bölgəsində əsas pambıq istehsalı mərkəzi Naxçıvan qəzası və 

Şərur sahəsi idi (Ona görə də Naxçıvan bölgəsi üzrə pambıq istehsalına dair 

ümumi göstəriciləri müəyyən etmək üçün Naxçıvan qəzası və Şərur-Dərələyəz 

qəzalarına dair məlumatlar (Dərələyəzdə pambıq istehsalı geniş yayılmamışdı) 

toplanmışdır). XIX əsrin 80-cı illərindən bölgədə pambıq istehsalı xeyli 

irəlilədi. 1889-cu il məlumatına görə İrəvan quberniyasında istehsal olunan 550 

min pud pambığın 156.240 pudu (28,4 %) Şərurun, 42 min pudu (7,6 %) 

Naxçıvan qəzasının payına düşürdü./41.19/ Aparılan hesablamalar nəticəsində 

müəyyən edilmişdir ki, XIX əsrin 80-90-cı illərində Naxçıvan bölgəsində 

pambıq əkini sahələri artmaqda davam etmişdi. Naxçıvan bölgəsində pambıq 

əkini sahəsinin orta illik həcmi 5405 desyatin idi. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 

bu göstərici Yelizavetpol quberniyasından 2705 desyatin çox idi. 

Pambıqçılıqda baş verən yeniliklər pambıq istehsalının artmasıda da öz əksini 
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tapırdı. Tarixi qaynaqların araşdırılması nəticəsində məlum olmuşdur ki, 

Naxçıvan bölgəsində 1880-1885-ci illərdə 33.049 pud pambıq istehsal 

edilmişdi. Bu göstərici müvafiq olaraq 1886-1890-cı illərdə 121.602, 1891-

1895-ci illərdə 157511, 1896-1900-cü illərdə 81.295 olmuşdu. Rəqəmlərin 

təhlilindən aydın olur ki, 1886-1890-cı illərdə əvvəlki beş illiyə - 1880-1885-ci 

illərə nisbətən 88553 pud çox pambıq istehsal edilmişdi. Pambıq istehsalı 

1891-1895-ci illərdə yüksək həddə – 157.511 puda çatmış, sonra isə xeyli 

azalmışdı. Pambıq istehsalının belə aşağı düşməsi, ziyanvericilərin yayılması, 

«çor» və «şirə» kimi xəstəliklərin artması və i.a. ilə bağlı idi. Ümumi məhsulda 

Şərurun payı daha yüksək idi. 1880-1885-ci illərdə bu 81,34 %, 1886-1890-cı 

illərdə 75,7 %, 1891-1895-ci illərdə 73,2 %, 1896-1900-cü illədə 72,5 % 

olmuşdu./8.116/  

XX əsrin əvvəllərində də Naxçıvan bölgəsi  pambıqçılıq sahəsində əsas 

yerlərdən birini tuturdu. Pambıq istehsalı ticarət səciyyəsi daşıdığından gəlirli 

sahəyə çevrilmişdi. Birinci dünya müharibəsi iqtisadiyyatın digər sahələri kimi 

pambıqçılığa da ciddi zərbə vurdu. 

Naxçıvan bölgəsində digər bir texniki bitki olan tütün də əkilirdi. Lakin 

pambıqçılığa nisbətən tütünçülük geniş yayılmamışdı. Bu təbii-iqlim şəraiti, 

tütünçülüyün daha böyük zəhmət tələb etməsi və nisbətən az gəlir verməsi ilə 

əlaqədar idi. Ona görə də tütün istehsalı az olub, əsasən, istehsalaka 

yönəlmişdi. 

1914-cü ildə Birinci Dünya müharibəsinin başlanması Naxçıvanın kənd 

təsərrüfatına ağır təsir göstərdi. 

Tədqiqatçılardan birini yazdığı kimi «Birinci Dünya müharibəsi 

Naxçıvanın iqtisadiyyatına mənfi təsir etmişdi. Müharibə dövrünün hərc-

mərcliyindən istifadə edən çar məmurları və hərbi qarnizonların rəisləri iş 

heyvanlarını səfərbər edir, bəzən isə hərbi əhəmiyyəti olmayan kəndli əmlakını 

və ərzağını zəhmətkeşlərin əlindən zorla alırdı»./43.6/ Birinci Dünya 

müharibəsinin sonlarından Naxçıvanda ermənilər tərəfindən törədilmiş 

soyqırımlar, ingilis-amerikan müdaxiləsi və s. kənd təsərrüfatının vəziyyətinə, 

o cümlədən taxılçılığa mənfi təsir göstərdi. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗАХМЕТ ШАХВЕРДИЕВ 

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО В НАХЧЫВАНСКОМ УЕЗДЕ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XĠX ВЕКА 

Садоводство, виноградарство,  технические культуры (хлопок, 

табак ) шелководство и животноводство занимают главное место в 

Нахчыванском сельском хозяйстве. В середине XIX века в Северном 

Азербайджане,  в том числе в Нахчыване  относительно улучшается  

развитие зерноводства. Чтобы определить динамику зерноводства и 

других сельскохозяйственных продуктов Нахчыванской области, должны 

учитываться изменения в его административном деле, в соответствии с 

новым административным делением территории Нахчываной области. 

Нахчыванский уезд и Шарур-Даралаиз занимает площадь Шарурской 

части. Но в источниках все расчеты проводились для всех уездов и 

определить показателей Шарур необходимо соединить половину от 

общего показателя Нахчыванского уезда.                                                                                          

Исследования показывают,  что в горных местах Шарур-

Даралаизского уезда особенно развивалось животноводство .  

Зерноводство находилось в Шаруре. Таким образом для того, чтобы 

определить состояние зернового производства в Нахчыване нужно 

сложить числа показателей Нахчываского уезда и Шарур-Даралаиза.   

Ключевые слова: Сельское хозяйство, садоводство, зерноводство, 

Нахчыванский уезд, Шарур-Даралаиз.                                            
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SUMMARY 

ZAHMET SHAVERDIEV 

THE STATUS OF AGRICULTURE IN NAKHCHIVAN 

PROVINCE AT THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

In Nakhchivan grain agriculture, horticulture, viticulture, industrial crops 

(cotton, tobacco), silk and livestock takes basic place. 

In the middle of the nineteenth century, in the North Azerbaijan, 

including Nakhchivan, occurs relative improvement in grain production. To 

watch the dynamics of grain in Nakhchivan region and other agricultural 

products must be taken into account the change in its administrative division. 

According to the new administrative division of the territory of the Nakhchivan 

region covers the areas of Nakhchivan district and Sharur-Daralayiz district. 

But as all the colculations have been made over provinces, in order to 

determine indicators of Sharur half of all the indicators have to be related to 

Nakhchivan. 

Studies have shown that, as Daralayiz province of Sharur-Daralayiz 

region is the mountainous area, mainly breeding has developed there. Full 

grain-grower has been placed in Sharur. Therefore, in order to determine the 

status of grain production in Nakhchivan, the indicators of Nakhchivan and 

Sharur-Daralayiz region must come up on top. 

Key words: agriculture, horticulture, grain production, Nakhchivan 

province, Daralayiz province 
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RUSĠYA ĠMPERĠYASININ MÜSƏLMANLARI: REGĠONAL 

ĠDARƏETMƏ TƏSĠSATLARINA DAĠR 

(ZAQAFQAZĠYA MÜSƏLMANLARI DĠNĠ ĠDARƏSĠ ÜZRƏ) 
 

Məqalədə islam dininin meydana gəlməsi, onun əsasları və Cənubi 

Qafqazda yayılmasının baĢlıca mərhələləri göstərilir. Ġslam dini təĢəkkül tapıb 

inkiĢaf etdikcə burada da ehkam və dini-hüquqi məsələlərlə məĢğul olan, dini 

ibadətlərin təĢkili funksiyasını həyata keçirən Ģəxslər ayrılırdı. Onlar vahid 

ierarxik sistemə əsaslanmadığından islam dinində müsəlman ruhaniliyi 

anlayıĢı nisbi xarakter daĢıyırdı. Rusiya tərəfindən əhalisi müsəlmanlardan 

ibarət olan torpaqların iĢğalı ilə vəziyyət dəyiĢmiĢ, müsəlman əhalinin dini 

idarəsi üçün dövlət siyasəti həyata keçirilməyə baĢlamıĢdır. Məqalədə bu 

sahədə siyasətin mahiyyəti araĢdırılmıĢ, müsəlmanların regional dini 

idarələrinin yaradılmasının səbəbləri və mahiyyəti qeyd edilmiĢdir. Bu dini 

idarələr içərisində özünəməxsus yer tutan Zaqafqaziya Müsəlmanları Dini 

idarəsinin tarixi və fəaliyyətinin əsas istiqamətləri nəzərdən keçirilmiĢdir. 

Açar sözlər: Ġslam, Rusiya müsəlmanları, dini siyasət, Zaqafqaziya 

Müsəlmanları Dini idarəsi, Ģeyxülislam, müfti 
 

İslam dininin meydana gəlməsi ilə din tarixində yeni mərhələ başlanmış-

dır. İslam dövrünə görə, dünyada geniş yayılmış dinlərdən (dünya dinləri anla-

yışı son zamanlar az tətbiq edilir)-buddizm, induizm, konfutsiçilik, iudaizm və 

xristianlıqdan sonra yaranmasına baxmayaraq, böyük nüfuz qazana bilmişdir. 

İslam ənənəsinə əsasən Məhəmməd peyğəmbər (570-632) 610-cu ildən 

etibarən yeni dini təbliğ etməyə başlamışdır. Tədricən islam bütün atributları 

və Quran kimi səmavi kitabı olan mükəmməl dini sistem kimi formalaşır. İs-

lam dininin əsasını beş ―sütun‖ (ərkan) təşkil edir: 1.əş-şəhəda-dini etiqad. Bu 

özündə iki ehkamı-vahid allaha etiqad (ət-tohid) və Məhəmmədin peyğəmbər-

lik missiyasını (ən-nübuvva) əks etdirir. Həmin müddəa ―La ilahə ill-lallah və 

Məhəmmədin rəsul u-llah‖ kəlmələri ilə ifadə olunur; 2. əs-salat (ibadət); 3. əs-

saum (oruc); 4.əz-zəkat (kasıbların nəfinə vergi); 5. əl-həcc (həccə getmək) 

(12, s. 104). 

Ərəbistan yarımadasındakı güclü bütpərəstlik mərkəzi olan Məkkədə 

(buradakı Kəbədə 360 büt var idi) güclü müqavimətlə qarşılaşan Məhəmməd 

peyğəmbər 622-ci ildə Mədinəyə köçür. Bu hadisə islam tarixində vacib yer 

tutub, yeni müsəlman il hesablanmasının (hicri tarix) əsasını qoyur. Mədinə 

dövründə islamın yayılması artır. 630-cu illərdə Ərəb xilafətinin təşəkkülü ilə 

islamın yayılmasında yeni tarixi dövr başlanır.  

Azərbaycan islam dininin yayıldığı ilk ölkələr sırasına daxildir. İslam 

dininin yayıldığı dövrdə Azərbaycanda dini müxtəliflik var idi. Tarixin qədim 
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çağlarından başlayan bütpərəstlik hələ də müəyyən mövqelərə malik idi. Oda 

inanc-atəşpərəstlik də geniş yayılmışdı. Sonralar ilk təkallahlılıq dinlərindən 

olan zərdüştlük yaranır. Bəzi müəlliflər Azərbaycanı Zərdüştün və 

zərdüştlüyün vətəni hesab edir. Atropatena zərdüştlüyün əsas mərkəzlərindən 

idi. IV əsrdə Azərbaycanın şimalında-Albaniya dövlətində xristianlıq yayılır və 

dövlət dini kimi qəbul edilir. Dini müxtəliflik ümumi sosial-mədəni inkişafa 

müəyyən fərqliliklər vasitəsi ilə dinamika versə də, həmin dövrdə ölkə 

əhalisinin konsolidasiyası prosesinə mane olur, onun siyasi birliyinə imkan 

vermir, xarici qüvvələr qarşısında müdafiəni zəiflədirdi. Belə bir şəraitdə 

Azərbaycanın İslam dünyasının tərkib hissəsinə çevrilməsi tarixi zərurət idi. 

Azərbaycandakı siyasi vəziyyət və əhalinin konfessional tərkibinin 

özünəməxsusluğu islam dininin yayılması prosesinə öz təsirini göstərmişdir. 

İslam dininin yayılması prosesində ilkin və əməvilərsonrası dövr fərqləndirilir. 

Ziya Bünyadov yazırdı ki, biz islam dininin qəbul edilməsi məsələsində yalnız 

əməvilərdən sonrakı Xilafət dövründə (750-1258-Abbasilər dövründə-K.Ş.) 

kəskin dönüş əmələ gəldiyindən bəhs edə bilərik (5, s. 89)  

Azərbaycanın cənubunda, keçmiş Atropatena ərazisində islam dini 

birinci dövrdə, VIII əsrin əvvəllərində hakim mövqe tutur. Arranda (Albaniya 

ərazisində) islam dininin yayılması isə fərqli olmuşdur (5, s. 89-90). Arranın 

düzən ərazilərində islam dini möhkəmlənsə də, dağlıq ərazidə xristianlıq 

qalmış, xristian albanların bir hissəsi tədricən erməni kilsəsinin təzyiqi 

nəticəsində qriqorianlaşdırılmış və erməniləşdirilməyə məruz qalmışdır ([5, s. 

90-100). Qafqazda islam tarixinin tədqiqatçısının yazdığına görə, burada  

―islam fütuhatının tarixi bir çox başqa yerlərdə olduğu kimi daha çox siyasi 

müahidələr tarixini xatırladır: Hicrətin 18-ci ilində ―Azərbaycan əhli ilə‖, 21-ci 

ilində Muğanla, 22-ci ilində Şirvanla, 25-ci ilində Təbriz, Talış, Arranla, 30-cu 

ilndə ―Ermənistan əhli ilə‖ və başqaları ilə sülh müahidələri imzalandı‖ (6,s. 

43). Həmin müahidələrdən birinin məzmununa diqqət yetirək. 18/639-cu ildə 

Azərbaycan mərzbanı İsfəndiyar ibn Fərruxzad ilə bağlanılmış müahidədə 

deyilirdi: ―Bismi-l-lahi-r-Rəhman-i-r-Rəhim! Əmirəlmöminin Ömər ibn əl-

Xəttabın canişini Üqbə ibn Fərqəd Azərbaycanın vadilərindəki, dağlarındakı, 

nahiyələrindəki və sərhədlərindəki əhalisinə, dinlərinin ardıcıllarına- özlərinə 

və mal-dövlətlərinə, dinlərinə və ayinlərinə əmin-amanlıq verir, o şərtlə ki, 

uşaqlardan, dünya malından heç nəyi olmayan mütəmadi xəstələrdən və 

dünyada hər şeydən əl çəkmiş abidlərdən savayı, onlar gücləri çatdıqları qədər 

cizyə ödəsinlər. Bu onlara və onlarla yaşayanlara aiddir. Onlar müsəlman 

döyüşçülərdən bir müsəlmanı bir gün-bir gecə saxlamalı və ona yol 

göstərməlidirlər. Onlardan kim hansı ildə orduya cəlb olundu o, həmin ilin 

vergisindən azad olunur. Kim qaldı ona qalanlaral eyni şey verilir, kim çıxdı 

ona sığınacağına çatana kimi əmin-amanlıq verilir‖ (6,s. 44-45). 

Azərbaycanda islamın yayılmasından sonra, ölkə İslam dünyasının tərkib 

hissəsinə çevrilməklə eyni zamanda, siyasi dəyişkliklərdən irəli gələn bəzi spe-

sifik xüsusiyyətlərə da malik olmuşdur. Azərbaycan islamın qəbulu və yayıl-

masının ilk dövründə bilavasitə, Ərəb xilafətinin tərkibində (VII-IX əsrlər) 

olmuşdur. Ərəb xilafətinin dağılmasından sonra isə, Azərbaycanın özündə ilk 

müsəlman dövlətləri-Şirvanşahlar, Sacilər, Salarilər, Şəddadilər və Rəvvadilər 
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(IX-XI əsrlər) mövcud olur (7). Sonralar Azərbaycan torpaqlarının da tərkibinə 

daxil olduğu müsəlman Səlcuq dövlətinin yaranması ilə, islamın müdafiəsi və 

möhkəmləndirilməsi türk dövlətlərinin əsas prioritetlərindən olur. Azərbayacn 

Atabəylər dövləti (1136-1225) də onların sırasında mühüm yer tuturdu. 

Bütövlükdə islamın, o cümlədən Azərbaycanda islamın tarixində monqol 

dövrünün əvvəlləri ciddi sınaq oldu. Monqollar içərisində buddizm və şama-

nizm üstün idi. Hülaku xanın (1256-1265) hücumları nəticəsində müsəlman 

İsmaililər dövlətinə (1090-1256) son qoyuldu. Azərbaycan torpaqlarının 

yenidən tutulması ilə, mərkəzi Azərbaycan torpaqları olan Elxanilər və ya 

Hülakular dövləti (1256-1357) yaradıldı. Hülaku xan 1258-ci ildə Bağdadı 

tutdu, dağıtdı və Abbasilər xilafətinə də son qoydu. Beləliklə, islam  siyasi-

hakim mövqeyini itirdi və sərt təhlükə qarşısında qaldı.   

Monqolların dövlət hakimiyyətini bərqərar etməsinə baxmayaraq, 

özlərinə məxsus dini hakimiyyətlərini qura bilmədilər. Əvvəlcə Qızıl Orda 

dövlətində (XII əsrin I yarısı-XV əsr), sonra isə Hülakular dövlətində islam 

rəsmi din kimi qəbul edildi. 

Azərbaycanın Qaraqoyunlu (1410-1468), Ağqoyunlu (1468-1501) və Səfə-

vilər dövlətində (1501-1736) də islam dini hakim mövqeyə malik idi. Nadir şah 

Əfşar (1736-1747) islam dininin möhkəmləndirilməsi sahəsində bir sıra tədbi-

lər görməyə çalışmışdır. Xanlıqlar dövründə də islam dövlət dini olaraq qalırdı. 

İslam dininin meydana gəlməsindən sonra, onun tərkibində bir sıra ideya 

cərəyanları yaranmışdır. Ali hakimiyyətə (əl-imam, əl-xulafə) münasibət 

məsələsi üzrə xaricilər, sünni və şiəlik cərəyanları təşəkkül tapmış, lakin 

sonrakı tarixi dövrdə sünni və şiə məzhəblərinin mövqeyi daha üstün olmuş, 

onların da tərkibində müxtəlif cərəyanlar (sünniliyin tərkibində hənəfi, şafei, 

hənbəli, maliki və s.; şiəlikdə ələvi, druzi, zeydi, rafizi, cəfəri, bəhai, isna 

aşariyə, ismaili və s.) formalaşmışdır. XII əsrdə sufizm (müsəlman mistisizmi) 

cərəyanı da genişlənməyə başlayır. 

İslam təşəkkül tapıb inkişaf etdikcə, bütün dinlərdə olduğu kimi burada 

da ehkam və dini-hüquqi məsələlərlə məşğul olan, dini ibadətlərin təşkili 

funksiyasını həyata keçirən şəxslər ayrılırdı. Digər dinlərdən, məsələn 

xristianlıqdan fərqli olaraq, onlar vahid ierarxik sistemə əsaslanmırdı. Bu 

baxımdan islam dinində müsəlman ruhaniliyi anlayışı nisbi xarakter daşıyırdı.  

İslam dinində ruhani məsələlər üzrə əsas söz sahibləri üləmalar hesab 

edilirdi. Tədricən onların içərisindən ali ruhanilər ayrılmağa başlayır. 

Sünnilərdə ali ruhanilər müftilər (VIII əsrdən üləmalar arasından seçilirdi), 

qazilər və əfəndilərlə, şiələrdə isə müctəhidlər, şeyxülislamlar (X əsrin II 

yarısından fakihlərə və məşhur sufilərə aid edilirdi, XII əsrdən isə xəlifələrin 

əyalətlərdə nümayəndələri də belə adlandırılırdı), qazilər və axundlarla təmsil 

olunurdu. Bundan başqa, məscidlərdə çalışan xidməti din adamları da fəaliyyət 

göstərirdi. Məscidin rəhbərləri imam, ibadətə dəvət edənlər isə müəzzin 

adlanırdı. Seyidlər, şeyxlər, pirlər, tələbələri-müridləri olan mürşidlər, həmçi-

nin müxtəlif dərviş ordenlərinin nümayəndələri də ruhanilərə aid idi (16, s. 75). 

Azərbaycanda belə bir vəziyyət XIX əsrin ilk qərinəsində ölkənin Rusiya 

və İran arasında bölüşdürülməsinədək davam etmişdir. Gülüstan (1813) və 

Türkmənçay (1828) müqavilələrinə görə Azərbaycanın şimal torpaqları 
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Rusiyaya, cənubu isə İrana ilhaq edilmişdir. Qacarlar sülaləsinin hökmranlıq 

etdiyi İran müsəlman dövləti olduğuna görə, Azərbaycanın cənubu dini 

həyatını islam ənənələrinə uyğun davam etdirmişdir. Şimalda isə vəziyyət 

fərqli olmuş, Azərbaycan torpaqları xristian-pravoslav Rusiya imperiyasının 

əsarəti altına düşmüş, Azərbaycanın böyük bir hissəsinin dini həyatında yeni 

vəziyyət meydana gəlmişdir. Çar hökuməti Azərbaycanın şimalında tarixən 

formalaşmış dini vəziyyət və ənənələri saxlamaq əvəzinə, onu imperiyanın 

maraqlarına uyğunlaşdırmaq siyasəti həyata keçirməyə başlamışdır. 

Rusiya Şimali Azərbaycanın işğalına qədər islama münasibətdə və 

müsəlman torpaqlarının ələ keçirilməsi sahəsində müəyyən təcrübəyə malik 

idi. Məlumdur ki, ruslarda dövlət IX əsrdə meydana gəlmişdir. Həmin dövrdə 

Kiyev Rusunun qonşuluğunda xristian dövlətlərlə yanaşı, müsəlman dövlətlər 

də var idi. Kiyev Rusu tərəfindən islamın qəbul edilməsi  imkanları real idi, 

lakin bu baş vermədi və 988-ci ildə xristianlıq qəbul edildi. Şərqə və cənuba 

doğru, yəni müsəlman topaqlarına doğru genişlənməkdə iddialı olan dövlətin 

xristianlığı qəbul etməsi tarixi inkişafa dərin təsir göstərdi.  İslam dövlətləri 

xristian dövlətin əsarəti altına düşdü.  

Rus dövləti XV əsrin ortalarından Moskvadan cənubda yerləşən 

müsəlman Qasım xanlığını özündən asılı vəziyyətə salmış, bu XVII əsrin 

sonlarınadək davam etmişdir.  Volqaboyu torpaqlar uğrunda mübarizə isə 

təcavüzkar xarakter almışdır. Rusiya tərəfindən 1552 və 1556-cı illərdə 

müsəlman dövlətləri olan Kazan və Həştərxan xanlıqlarının torpaqları, Böyük 

Noqay ordası və Qərbi Başqırdıstan tutulmuşdu. XVI əsrin sonlarında Sibir 

xanlığı ələ keçirilmişdir. I Pyotrun Azərbaycanın Xəzərsahili torpaqlarını ələ 

keçirməsində (1723-1735) müvəffəqiyyətlərə baxmayaraq, varisləri dövründə 

geri qaytarılmışdı. Rusiyanın müsəlman torpaqları uğrunda mübarizəsi XVIII 

əsrin ikinci yarısında davam etdirilmiş, 1783-cü ildə Krım xanlığı işğal 

olunmuşdur. XIX əsrin birinci qərinəsində Azərbaycan ilə eyni zamanda, 

Dağıstan və Şimali Qafqazın müsəlman torpaqlarının işğalı uğrunda da mühari-

bələr davam etdirilirdi. Çar Rusiyasının Azərbaycan xanlıqları ilə müharibələri 

və ya müqavilələr ilə, həmçinin 1804-1813 və 1826-1828-ci illər rus-İran 

müharibələri ilə Azərbaycanın şimal torpaqlarının Rusiya imperiyası tərəfindən 

işğalı ilə Qafqazarxası torpaqların tutulması başa çatdırıldı. Bu torpaqlar 

Rusiyanın yeni geopolitik şəraitinə uyğun olaraq, Zaqafqaziya adlandırılmağa 

başlamışdır. Həmin dövrdə Zaqafqaziya müsəlmanları termini də tətbiq edilirdi 

ki, bu da əsasən, Şimali Azərbaycan müsəlmanlarına uyğun gəlirdi. 

Şimali Azərbaycanın Rusiya imperiyasının tərkibində olduğu dövrlərdə 

də imperiyanın müsəlman torpaqları və buna müvafiq olaraq müsəlman əhalisi 

artmağa başlayır. 1864-cü ildə Qafqaz müharibəsinin başa çatdırılması ilə 

bütün Şimali Qafqaz işğal olunur. Bundan sonra Mərkəzi Asiyanın türk-

müsəlman torpaqları imperiyaya ilhaq edilir. Beləliklə, XVI-XIX əsrin 

sonlarına qədər olan dövrlərdə həyata keçirilən işğalçı siyasət nəticəsində 

Rusiya imperiyasının tərkibində geniş əraziləri əhatə edən müsəlman torpaqları 

və əhalisi meydana gəlmişdir. D.Y.Arapov yazır ki, XVI-XIX əsrlərdə Rusiya 

siyasətində üstün olan inkişaf məntiqi ona gətirib çıxardı ki, ölkənin 

sərhədlərinin cənuba və şərqə kəskin genişlənməsi xeyli müsəlman əhalisi olan 
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əhəmiyyətli əraziləri (Volqaboyu, Krım, Qafqaz, Türküstan) onun tərkibinə 

gətirdi. XIX əsrin sonlarında 14 milyonluq müsəlman icması pravoslavlıqdan, 

Rusiya imperiyasındakı dini etiqad qrupundan sonra sayına görə ikinci oldu 

(14, s. 5). Rusiya imperiyasının dağılması dövründə, 1917-ci ildə müsəlman 

əhalisinin sayı 20 milyon idi (13). 

Çar Rusiyası tərkibinə müsəlman torpaqları və əhalisinin daxil edilməsi 

ilə eyni zamanda, onların idarə edilməsi məsələsi də gündəliyə gəldi, müvafiq 

ərazi və əhalinin artması ilə onun həlli zərurəti daha da kəskinləşdi. Çar 

hökuməti ilk dövrdə (XVI əsrin ortaları-XVIII əsrin ortaları) müsəlman əhaliyə 

qarşı düşmən mövqe tutdu. Başlıca dini siyasət islamın kökünü kəsmək idi. Bu 

məqsədlə müsəlman əhali hər vasitə ilə xristianlaşdırılır, təqib edilir və 

məcburi şəkildə öz torpaqlarından köçürülürdü. Bunlar çox zaman qanunverici-

lik vasitəsi ilə təsdiq edilirdi. [D. Arapovun tərtib etiyi ―Rusiya imperiyasında 

islam‖ kitabında qanunvericilik sənədləri sistemləşdirilmişdir. (13). Bütün bun-

lara baxmayaraq, dövlətin müsəlman təbəələrinin mənafeyini tam inkar etməsi 

də mümkün görünmürdü. I Pyotrun göstərişi ilə Quranın rus dilinə tərcüməsi, 

1722-ci ildə Dmitri Kantemir tərəfindən Sistem kitabı və ya Məhəmməd 

dininin vəziyyəti adlı tədqiqatın nəşri bu qəbildəndir. Bütövlükdə I Pyotrun 

islama münasibətinə gəldikdə, Azərbaycana aid bir faktı xatırlatmaq olar. I 

Pyotrun 1724-cü ilə aid fərmanına əsasən, Xəzərsahili torpaqlara ermənilərin 

köçürülməsi, onun müsəlman əhaliyə inamsızlığını göstərir (19, s. 51-54). 

II Yekaterinanın dövründə (1762-1796) imperiyanın müsəlman əhalisinə 

münasibətdə əvvəlki siysətdə dəyişiklik baş verir. Hakimiyyət, əslində açıq-

aşkar düşmənçilik mövqeyindən daha çevik bir siyasətə, dini dözümlülük 

adlandırılan siyasətə keçir. Bu siyasətin əsas istiqamətini müsəlmanların dini 

həyatınının tamamilə dövlətin idarəsinə verilməsinin təşkili, müsəlmanlardan 

dini baxımdan etibarlı təbəələrin təmin edilməsi idi. Belə bir siyasət Rusiyanın 

ənənəvi dini siyasətinin əsaslarından irəli gəlirdi. Belə ki, 1721-ci ildə I Pyotr 

pravoslav kilsəsi patriarxlığını ləğv etmiş, dövlət təsisatı olan Müqəddəs Sinod 

yaratmışdır (11). Dövlətin dini işlərin idarəsində üstün mövqeyini təmin edən 

bu model, müvafiq şəkildə digər dinlər üzrə idarə sisteminə də təsir göstərdi. 

Bu sahədə ilk addımı qeyd etdiyimiz kimi II Yekaterina atmışdır. Onun 

tərəfindən 1788-ci ildə yurisdiksiyası bütün Rusiyaya şamil edilən Orenburq 

Müsəlman Dini Məclisi yaradılmışdır. Krımın ilhaqından sonra isə Gireylərin 

yanında mövcud olan müftiyatın saxlanmasını dövlət üzərinə götürmüşdür. 

1794-cü ildə Tavrida Müsəlman Dini İdarəsinin təsisi elan edilmiş, faktik 

olaraq 1831-ci ildə yaradılmışdır (13). XIX əsrin əvvəllərində dini idarə 

sahəsində mərkəzi hakimiyyət orqanlarının yaradılması və stabilləşdirilməsi 

üzrə də işlər aparılırdı. 1801-ci ildə yaradılan Ruhani İşlər mərkəzi idarəsi 

1804-cü ildə Dini etiqad nazirliyinə çevrilmiş, 1810-cu ildə Müqəddəs Sinodla 

yanaşı Xarici dini etiqadlar üzrə Baş idarə yaradılmış,1817-ci ildə birləşmiş 

Dini işlər və xalq maarifi nazirliyi təşkil edilmiş (1824-cü ildə ləğv 

olunmuşdur), 1832-ci ildə Başqa dindən olanların işlər idarəsi Xarici dini 

etiqadların ruhani işləri departamentinə çevrilmiş və Daxili işlər nazirliyinin 

strukturuna daxil edilmişdir (13). Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Şimali 
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Azərbaycan müsəlmanlarının idarəsinin təşkili, həyata keçirilməsi və 

idarəsində həmin orqanlar bu və ya digər dərəcədə iştirak etmişdir. 

Çarizmin Şimali Azərbaycanı işğalınadək Rusiya müsəlmanlarının 

idarəsinin təşkili sahəsində müəyyən təcrübəyə malik olmasına baxmayaraq, 

burada müsəlmanların idarəsinin sistemləşdirilməsi uzun müddət (1801-1872) 

davam etmişdir. Şimali Azərbaycan torpaqlarının və ya yuxarıda qeyd 

etdiyimiz kimi Zaqafqaziya müsəlmanlarının Rusiya imperiyası tərkibinə ilhaqı 

1801-ci ildən başlanmışdır. Çar hökuməti Şimali Azərbaycan müsəlmanları ilə 

ilk tanışlıqdan etibarən, onların şiə və sünni məzhəbinə bölünməsinin ön plana 

çəkilməsini qabartmağa çalışmışdır. Burada islam dininin ənənəsinin müəyyən 

qədər rol oynaması ilə eyni zamanda, çarizmin bu vasitə ilə yerli əhalini bir-

birinə qarşı qoyması siyasəti də müəyyən rol oynamışdır. 

Ümumilkdə Qafqaz müsəlmanlarının, o cümlədən müsəlman şiələrin 

idarəsi haqqında ilk qanunvericilik sənədi 1805-ci il iyunun 30-da Qafqazdakı 

rus qoşunlarının baş komandanı P.D.Sisianovun (1802-1806) adına verilən 

―Yelizavetpol dairəsi (Gəncə şəhəri işğal edildikdən sonra onun adı çar I Alek-

sandrın (1801-1825) arvadının şərəfinə belə adlandırılmışdır.-K.Ş.). Müsəlman 

ruhanilərinin idarəsi üçün qaydalar haqqında‖ fərman olmuşdur. Eyni vaxtda 

―Yelizavetpol dairəsi Müsəlman Ruhanilərinin ştatı‖ haqqında sənəd də qəbul 

edilmişdir. Hər iki sənəd A.Arapovun tərtib etdiyi sənədlər toplusunda nəşr 

edilmişdir (13, док.25, 26). Fərmana görə, müsəlman-şiələr Rusiya 

hökumətinin təyin etdiyi başda  axund olmaqla səkkiz mollanın rəhbərliyi 

altında dini mərasimləri icra edə bilərdi. Müsəlman ruhanilərinə Rusiya 

xəzinəsindən axunda 500, mollalara 100 rubl verilməli idi. Onlar moizələrində 

imperatora sədaqət təbliğ etməli, xəyanət etdikdə isə mülkiyyətləri siyahıya 

alınmalı və müsadirə olunmalı, özləri isə Sibirə sürgün edilməli idi.  

1814-cü ildə Şəki xanlığında ruhanilərin İsmayıl xana qarşı çıxışda 

iştirakı böyük narahatlıq yaratmış, Tiflisə, Qafqazdakı rus qoşunlarının baş 

komandanı general A.F.Rtişşevin (1812-1816) yanına gedən 250 nəfərlik 

nümayəndə heyətinin 23 üzvü çubuqla döyülmə cəzasına məruz qalmış, yaxud 

məskunlaşmaq üçün Sibir və ya Orenburqa göndərilmişdir. Bu hadisələr 

barəsində çar I Aleksandra raport yazan, general digər təkliflərlə birgə,  burada 

da Orenburq müftisinə həvalə edilmiş müsəlman dini idarəsinə oxşar, orqanın 

yaradılmasını bildirmişdir (16, s. 76-77). 

Çarizmin, hələlik, belə bir arzusu olmadığından vəziyyəti dəyişmək 

istəmir. Şimali Azərbaycanın müsəlman əhalisi arasında şiə və sünni kimi 

məzhəb bölgüsünü dərinləşdirmək niyyəti isə davam etdirilir. 1823-cü ildə 

şiələrə rəhbəlik üçün şeyxülislam vəzifəsi təsis olunur. İlk şeyxülislam 

Məhəmməd Əli Hüseynzadə (1823-1846) olur.  

Şiələrdən fərqli olaraq, sünnilər haqqında ilk sənəd nisbətən gec 

verilmişdir. Bu yerli səciyyə daşıyan və 1824-cü il martın 8-də Qafqazdakı rus 

qoşunlarının baş komandanı A.P.Yermolov (1816-1827) tərəfindən tərtib 

edilən  ―Quba qazısına göstəriş‖ idi. Bu sənəddə sünni-müsəlmanların üstün 

olduğu Quba qəzasında müsəlmanların idarəsinin təşkilindən bəhs edilir (15, s. 

309-311). N.V.Xanıkov bu sənədə əsasən belə bir fikrə gəlmişdir ki, ilk dəfə 
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məhz A.P.Yermolov Zaqafqaziyada dini idarə yaradılması zərurətini anlamış-

dır (16, s. 77), halbuki Rtişşevin raportu bunu inkar edir. 

Çar hökuməti Azərbaycan torpaqlarının işğalı prosesində din xadimlərin-

dən istifadə edilməsinə də çalışırdı. 1826-1828-ci illər rus-İran müharibəsinin 

gedişində Rusiya tərəfinə keçmiş Təbriz müctəhidi Mir Fəttah Ağa Təbatəbai 

(1794-1852) ruslara müəyyən xidmət göstərmişdir. Bu xidmətin müqabilində 

Rusiya təbəəliyinə qəbul edilmiş və Qafqaza gəlmişdir. Rusiya hökuməti 

müsəlman-şiələrin idarə edilməsində ondan istifadə etməyə çalışmışdır. 

Tədricən yerli hakim dairələrlə Mir Fəttah arasında ziddiyyətlər yaranmış, o, 

1841-ci ildə Rusiyanı tərk etmişdir (15, s. 311-336).  

Zaqafqaziya müsəlmanlarının idarəsinin təşkili üzrə real işlər Qafqazdakı 

rus qoşunlarının komandanı İ.F.Paskeviç (1827-1831) tərəfindən Türkmənçay 

müqaviləsinin bağlanmasından sonra, 1829-cu ildə həyata keçirilməyə başlayır. 

O zaman müsəlman əyalətlərinin abadanlığı üzrə təkliflərin tərtibi üçün xüsusi 

komitə yaradılmışdır. Bu komitə qarşıya qoyulan bütün işlərlə bacara 

bilmədiyinə görə, ona yalnız Müsəlman ruhanilərinin quruluşu üzrə əsasnamə 

tərtib etmək tapşırılmışdır. Komitə dörd il çalışmasına baxmayaraq, onun tərtib 

etdiyi əsasnamə qəbul edilmədi. Ona qarşı irəli sürülən başlıca tənqidlərdən 

biri ondan ibarət idi ki, müsəlman ruhaniləri sünni və şiələrə bölünmədən 

nəzərdən keçirilmiş və onların bir idarəyə tabe edilməsi nəzərdə tutulmuşdur 

və s. (16, s. 78). 

Növbəti baş komandanlar baron Rozen (1831-1837) və general-adyutant 

Y.A.Qolovinin (1837-1842) zamanında müsəlman ruhanilərin idarəsinin təşkili 

ümumi idarəetmə islahatları kontekstində nəzərdən keçirilmişdir. 

Çarizm müsəlman-sünnilərin idarə edilməsi sahəsində də müəyyən təd-

birlər görməklə onların da diqqət mərkəzində olduğunu bildirməyə çalışırdı. 

1832-ci ildə müsəlman-sünnilərə rəhbərlik etmək üçün müfti vəzifəsi yaradıldı. 

İlk müfti Kazandan olan Tacutdin Mustafa (1832-1842)  olmuşdur. O, müsəl-

manların çar hökumətinə tabe olmasını müdafiə edirdi, belə bir çağırışla 1837-

ci ildə dağlılara müraciət etmişdir. Müfti Qafqaz müsəlmanları arasında kifayət 

qədər nüfuz qazana bilmədiyinə görə sonra Kazana qayıtmışdır (16, s. 93-94). 

Çar hökuməti Zaqafqaziyanın idarəsinin təkmillləşdirilməsi sahəsində 

islahatların hazırlanması zamanı (1840-cı il 10 aprel qanunu) müsəlmanlar ilə 

bağlı məsələlərə onun tərkib hissəsi kimi baxırdı, lakin bu sahədə baş verən 

uğursuzluqlar radikal addımlar atılmasına səbəb oldu. 1844-cü ildə Qafqazda 

canişinlik (1844-1881) təşkil edildi. Zaqafqaziya müsəlmanlarının idarəsi 

məsələsi də məhz canişinlik sistemi tərkibində həll edilə bildi.  

İlk canişin M.S.Voronsov (1844-1854) bu sahə üzrə yeni layihənin 

hazırlanmasını N.V.Xanıkova həvalə etdi. O, müsəlman ruhaniləri haqqında 

Əsasnamə üzərində 1848-ci ilin əvvəllərindən 1849-cu ilin sonlarınadək, iki il 

ərzində ciddi şəkildə çalışdı (17, s. 47-55). Xanıkovun layihəsi Azərbaycanda 

rus çarizminin müstəmləkə siyasətinə dair sənədlər toplusunda çap edilmişdir 

(15, s. 346-363). 

Xanıkovun layihəsi on fəsildən ibarət idi. Burada ümumi müddəalar: 

hüquqları, imtiyazları və vəzifələri haqqında, Zaqafqazaiya şiə ruhanilərinin 

idarəsi və s. məsələlər nəzərdən keçirilmişdir. 
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Xanıkov layihəyə İzah qeydləri (15, s. 364-388) də əlavə etmişdir ki, 

onun birinci şöbəsini tarixi arayış təşkil edir. Arayış bu sahədə ona qədər 

görülmüş işləri müəyyən etməyə imkan verir. Qeydlərin ikinci şöbəsi 

Zaqafqaziya müsəlman ruhani təbəqəsinin tərkibi və xüsusiyyətləri 

haqqındadır. Burada problemin tarxi aspektləri il eyni zamanda, xeyli statistik 

materiallar verilmişdir. Onun məlumatına görə, 1830-cu ildə Zaqafqaziyada 

325 201 müsəlman var idi ki, onlardan 177 736 nəfəri sünnilər, 120 674 nəfəri 

isə şiələr (Qarabağ xanlığının 26 674 nəfər əhalisi məzhəblərə bölünmədən 

verilmişdir) idi. Müsəlman əhaliyə 1540 nəfəri sünnilərə, 1312 nəfəri şiələrə, 

onlardan əlavə 7 nəfərin məzhəbi göstərilmədən  2859 molla düşürdü. 

Ümumilikdə dini şəxslər 5750 nəfər olub, müsəlman əhalinin 1/60-ni təşkil 

edirdi. Hər 114 nəfərə isə bir molla düşürdü. 1848-ci ildə, layihənin tərtib 

olunduğu dövrdə dini şəxslərin sayı sünnilərdə 4061, şiələrdə 3344 nəfər 

olmaqla 7360 nəfərə çatmışdır. Qeydlərin üçüncü şöbəsində Zaqafqaziya 

müsəlman ruhaniləri haqqında təqdim olunan sənədin əsaslarından, sonuncu 

dördüncü şöbədə isə bəzi istisnalardan bəhs edilir. Xanıkovun layihəsinin əsas 

məğzi isə ondan ibarət idi ki, müsəlman ruhanilərin idarəsi üçün dini idarə 

yaradılmalı, o Tiflisdə mərkəzləşdirilməli, dini ierarxiya üzvlərinin hakimiyyəti 

onların seçilməsi üsullarının, dini məhkəmələrin fəaliyyət dairəsinin, 

ruhanilərin gəlirlərinin, nəhayət ruhanilərin rəhbərliyi altında məktəblərin 

quruluşunun  müəyyən edilməsilə məhdudlaşdırılmalıdır (18, s. 134). 

Xanıkovun layihəsi Baş İdarə Şurasında müzakirə edildikdən sonra, 

Voronsovun Qafqaz Komitəsinin rəhbəri Çernışevə təklifi ilə komitə üzvlərinə 

təqdim edildi. Komitə üzvlərindən Bludov, Panin və Perovski əsasnamənin 

başlıca müddəalarını bəyənməsinə dair rəylərini vermişdir (18, s. 135). Daxili 

işlər naziri qraf  L.A.Perovskinin və İmperator dəftərxanası II şöbəsinin rəisi 

D.İ.Bludovun rəyləri ―Колониальная политика…‖ məcmuəsində çap 

edilmişdir (15, s. 389-396). 

Xanıkovun layihəsinin hakimiyyət baxımından üstünlüklərinə baxmaya-

raq, Krım müharibəsinin (1853-1856) başlanması müsəlman ruhanilərinin ida-

rəsi sahəsindəki işlərin davam etdirilməsini arxa plana keçirdi. Müharibə 

dövründə problemə münasibətdə ətalət, əsasən, yeni canişin A.P.Baryatinskinin 

dövründə (1856-1862)  də davam etdi. Bununla eyni zamanda, onun dövründə 

mövcud sərəncamlardan müftinin (həmin dövrdə müfti Məhəmməd Əfəndi 

Müftizadə (1847-1880) olmuşdur. Esadze isə müftinin familiyasını Məmməd-

zadə kimi qeyd edir) 1860-cı ildə Zaqafqaziyanın müsəlman əyalətlərinə 

ezamiyyəti əsasında tərtib etdiyi sənəd və 1862-ci ildə yeni təyin olunan 

şeyxülislam Əhməd Hüseynzadəyə (1862-1884/5-ci illərdə bu vəzifədə 

olmuşdur) verilən qısa təlimat qeyd edilə bilər (18, s. 136). 

Müsəlman ruhanilərinin idarəsinin təşkili sahəsində əsas dönüş canişin 

Böyük knyaz Mixail Nikolayeviçin dövründə (1862-1882) baş verdi. 1864-cü 

ildə Baş idarənin vitse-direktoru (1868-1876-cı illərdə Yelizavetpol 

qubernatoru olmuşdur) F.E.Bulatovun sədrliyi ilə komissiya yaradılır. Müfti və 

şüyxülislam da komissiyanın tərkibinə daxil edilir. [Bu komissiyanın fəaliy-

yəti, əsasnamə layihəsi, onun müzakirəsi və s. məsələlər Esadze tərəfindən 

sənədlər üzrə geniş şərh edilmişdir. (18, s. 137-174). Komissiya Xanıkovun 
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layihəsi və ondan sonrakı sənədlərin yenidən nəzərdən keçirilməsi, həmçinin 

ona verilən təlimatın əsasında yeni əsasnamə layihəsini hazırladı. Layihə 

Zaqafqaziyanın müsəlman əhalisinin üstün olduğu ərazilərin rəislərinə və 

mütəxəssislərə göndərildi. Bu barədə tanınmış islamşünas N.E.Tornaunun 

(1812-1882) və Bakı qubernatoru M.P.Kolyubakinin (1859-1866) qeydləri 

xüsusi qeyd edilir. Esadze Tornaunun qeydlərini kitabının mətn hissəsində (18, 

s. 149-153), Kolyubakinin fikirlərini isə tam şəkildə əlavədə vermişdir (18, 

Прил.I, С. 201-218). Layihə üzrə təkliflər alındıqdan sonra, 1869-cu ilin 

yanvarında Baş İdarə şurasının xüsusi müşavirələrində müzakirə edildi. Bu 

müzakirələr zamanı irəli sürülən təkliflər əsasında layihənin son redaksiyasının 

hazırlanması Şura üzvü M.K.Lomizeyə həvalə edildi. Hər iki müsəlman 

məzhəbi üçün hazırlanmış layihələr Canişin Şurasında Tiflisə dəvət olunmuş 

quberniya rəislərinin iştirakı ilə müzakirə edildi. Bundan sonra Əsasnamə 

layihəsi Peterburqa göndərildi. Qafqaz Komitəsi layihə üzrə qeydlərini 

bildirmək üçün onu ədliyyə, maliyyə və daxili işlər nazirliklərinə, həmçinin 

İmperator dəftərxanasının II şöbəsinə göndərdi. Digər instansiyalardan fərqli 

olaraq, daxili işlər naziri bildirmişdir ki, nazirlikdə müsəlman ruhaniləri üzrə 

yeni komissiya yaradılır və yaxşı olar ki, əsasnamə orada da müzakirə edilsin. 

Canişin məsələnin uzanmasından narahat olaraq, imperatora müraciət edərək, 

layihəyə Dövlət Şurasında baxılması üçün icazə istədi. Dövlət Şurasında 

baxıldıqdan sonra, 1872-ci il aprelin 5-də Əsasnamə təsdiq edildi, müsəlman 

ruhanilərinin idarəsi onun əsasında təşkil olundu və hər iki idarə 1873-cü il 

yanvarın 2-də fəaliyyətə başladı.  

Zaqafqaziya müsəlmanlarının idarəsi haqqında Əsasnamə qəbul 

edildikdən sonra onlar dini ehkamların həyata keçirilməsinin təşkili, metrika 

sənədlərinin tərtibi, dini təhsilin nizamlanması və s. müəyyən edilmiş 

istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərmişdir. [Bu barədə bax: 1,2,3,4] Bu idarələr 

imperiyanın dini idarə sistemində özünəməxsus yer tutmuşdur. Çar hökuməti 

tarixən qısa bir müddət sonra, 1880-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq 1872-ci 

il Əsasnaməsini müzakirə obyektinə çevirməyə başladı. 1887 və 1897-ci illərdə 

yeni layihələr irəli sürüldü. 1905-1907-ci illər inqilabı ərəfəsi və dövründə 

Rusiya imperiyasının dövlət quruluşuna dair verilən imperator fərmanlarına 

uyğun olaraq, müsəlman ruhanilərinin idarəsi məsələsi də gündəliyə gəldi. Bir 

sıra müzakirələrdən sonra 1906-cı ilin mayında yeni layihə təqdim olundu, 

lakin bu layihə də qəbul edilmədi (11, s. 163-166). Beləliklə, 1872-ci il 

Əsasnaməsi imperiyanın sonunadək müsəlman ruhanilərinin idarəsi sahəsində  

əsas sənəd olaraq mövcud olmuşdur.  

Azərbaycan 1918-ci ilin mayında müstəqilliyini elan etdikdən sonra, dini 

idarə sahəsində imperiyadan qalan irsin ləğv edilməsinə başlanmışdır. Höku-

mətin 1918-ci il 18 iyun tarixli qərarı ilə islam dininə aid məsələlərin Nazirlər 

Şurasında müzakirəsi zamanı şeyxülislam və müftiyə həlledici səs hüququ ve-

rildi. Xalq maarifi və dini etiqad nazirliyinin 1918-ci ilin avqustunda müraciə-

tindən sonra ruhani idarələri Tiflisdən Gəncəyə köçürüldü. Hər iki idarənin 

rəhbərinin 1918-ci il 1 sentyabr tarixli qərarı ilə ruhani idarələri birləşdirildi və 

―Məşyəxət-i islamiyyə‖ (Məşixət) adlandırıldı (8, s. 195). Beləliklə, Rusiya 

imperiyasının Zaqafqaziyanı işğalı ilə yaradılan müsəlmanların idarə sistemi 
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rəsmən aradan qaldırıldı, lakin onun təsirləri sonrakı dövrlərdə də özünü 

göstərmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

КЕРИМ ШУКЮРОВ  

МУСУЛЬМАНЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ОБ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

(ПО ДУХОВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ МУСУЛЬМАН 

ЗАКАВКАЗЬЯ) 

В статье рассмотрены формирование, основы и основные этапы 

распростронения исламской религии на Южном Кавказе. В ходе сформи-

рования ислама, как в других религиях, выделялась особая категория лю-
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дей, которая занималась догматическими и религиозно-правовыми вопро-

сами и организацией выполнения религиозного культа. Но в исламе они 

не основаны на единой иерархической системе, поэтому в исламской ре-

лигии термин мусульманская духовенство носила относительный харак-

тер. После оккупации Россией земель, населяющихся мусульманами си-

туация изменилась, для управления религиозными вопросами мусуль-

манского населения государством было разработана конфессиональная 

политика. В статье рассмотрены проблемы этой политики, отмечены 

причины и сущности образования региональных учреждений управления 

мусульман. Были исследованы истории и основные направлении деятель-

ности Закавказского Мусульманского Духовного Управления, которое 

занимало своеобразное место среди этих духовных учреждений. 

Ключевые слова: Ислам, Российские мусульмане, конфессиональ-

ная политика, Духовное Управление Мусульман Закавказья, шейхульис-

лам, муфтий. 

SUMMARY 

KERĠM SHUKUROV 

MUSLĠMS OF THE RUSSĠAN EMPĠRE: REGĠONAL GOVERNANCE 

ĠNSTĠTUTĠONS 

(RELĠGĠOUS ADMĠNĠSTRATĠON OF MUSLĠMS OF ZAKAFKAZĠA 

(TRANSCAUCASĠA) 

This article demonstartes the emergence of Islam, its principles and the 

main stages of its spread throughout the South Caucasus. As Islam was 

awakening and developing people were appointed to be in charge of dealing 

with dogma, religious and legal issues, and to carry out the organization of 

religious worshipping procedures. As they do not refer to a single hierarchical 

system, the Muslim clergy is a relative notion in Islam. The situation changed 

after Russia occupied lands with Muslim populations and it started to 

implement state policies on the religious governance of its muslim population. 

This article examines the essence of the politics in this field, and notes the 

reasons and substance of establishing regional religious administrations of 

Muslims. This article reviews the history and main activities of the Religious 

Administration of the Muslims of the Caucasus, which holds a special place 

amongst all those religious institutions.  

Keywords: Islam, Muslims of Russia, religious politics, Religious 

Administration of the Muslims of the Caucasus, Sheikh ul-Islam, mufti. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASI ƏRAZĠSĠNDƏ 

ZƏNGƏZURUN ĠNTRUZĠV MƏNġƏLĠ TƏBĠƏT ABĠDƏLƏRĠ VƏ 

ONLARIN GEOLOJĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNƏ DAĠR 

 

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yerləĢən intruziv 

mənĢəli təbiət abidələrinin coğrafi mövqeyi, geoloji-geomorfoloji xüsusiy-

yətləri barədə qısa məlumat verilməklə yanaĢı bəzi abidələrin toponomikası 

izah olunur. Tərtib olunmuĢ xəritə- sxemdə təbiət abidələrinin yeri göstərilir. 

Açar sözlər: Təbiət abidələri, intruziv formalar, morfoloji xüsusiyyətlər, 

geoloji qruluĢ, lakkolit 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının geoloji quruluşu, eləcə də relyef 

formaları və relyefin landşaftyaradıcı rolu müxtəlif illərdə Ş.A.Əzizbəyov (5), 

N.Y.Dumitraşko (6), В .A. Antonov(7), M.A.Abbasov (8), K.N.Paffenqols (9), 

S.Y.Babayev (1) və başqaları tərəfindən tədqiq edilmiş və məqalənin 

hazırlanmasında göstərilən müəlliflərin araşdırmalarından, həmçinin, 1:50000 

miqyaslı topoqrafik xəritələrdən ensiklopedik (4), internet materiallarından 

(12) istifadə edilmişdir. Bütün bu göstərilən mənbələr içərisində 

Ş.A.Əzizbəyovun tədqiqatlarına üstünlük verilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinin çox hissəsini Kiçik Qafqazın 

Zəngəzur və Dərələyəz silsilələri, onların Araz çayının dərəsinə doğru uzanan, 

müasir relyefdə orta və alçaq dağlığı formalaşdıran yan tirələri əhatə edir. 

Zəngəzur silsiləsi Kiçik Qafqazın ən hündür silsiləsi və onun zirvəsi Qapıçıq 

(3906m) eyni zamanda Kiçik Qafqazın Azərbaycan Respublikası ərazisində ən 

yüksək nöqtəsidir və daimi qar xəttindən 40-50 m yuxarıda yerləşir. Alt 

Pliosen yaşlı intruzivlər və ekstruzivlər silsilənin cənub-qərb yamacında 

konusvari, günbəzvari çıxıntılar yaradaraq, təkrarolunmaz relyef əmələ 

gətirirlər. Burada alt pliosen intruzivlərindən-sfenolitli və silli intruzivlər və 

ekstruzivlərindən andezit - dasit, dasitlər və az miqdarda diorit və doleritlər 

əsas rol oynayır (1, s. 26). 

mailto:n.bababeyli@nu.edu.az


 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2016 № 1  
  

 

 

 

 

221 

 

ġəkil 1. Qazançı 

 

 
 

ġəkil 2. Nəhəcir 

Başkənd, Qazançı, Berdik, Ortakənd, Xanağa, Paradaş, Xoşkeşin, Gal, 

Sarıdağ və Əshabi-Kəhf intruzivlərinin çöküntü təbəqəsi üst eosendə yuyulmuş 

və müasir görkəmini almışdır. Süxurların səthi üst oliqosendə yuyularaq 

açılmış, Əshabi-Kəhf və Sarıdağın intruziv qatları istisna olmaqla, Naxçıvan 

depressiyası aşağı miosendə bütövlükdə çökmüşdür. Zərən, Əyriçay, Ələhi, 

Bist, Tivi, Qəhrəmançuxur, Xəzəryurd və Biləv intruzivləri orta və aşağı 

eosendə, Kərimqulu-dizə intruziv lay çökü-ntüləri dat və pale-osendə, Aracı 

intruziv doleriti isə alt plio-senin vulkanogen la-yında üzə çıxmışdır (şəkil 3). 

 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

  

 

 

 

 

222 

ġəkil 3. Əshabi-Kəhf 

 

İntruziv ilə 

yanaşı üst eosendə - 

İlandağ, Əlincə, Nəhə-

cir, Qaracəlal, Sürə-

məlik, Qutandağ, Qu-

yuludağ, Qaradağ, 

Xalxal kimi ekstru-

zivlər formalaşmış, 

onların üzərindəki çö-

küntü qatları daha 

sonralar aşınmış, orta 

oliqosenə aid vulkanik 

çökmələr isə üst eosen və alt miosendə, Qutandağ ekstruzivi istisna olmaqla, 

yuyularaq seyrəkləşmişdir. (5, s. 409) 

K.N.Paffenqols Mehri - Ordubad batolitini qipabissal fasiya hesab edir 

və bu fikrə əsasən o, oliqosendən sonrakı - miosenə qədər olan zaman ərzində 

kiçik intruziv və ekstruzivlərin birbaşa əlaqəsi olduğunu iddia edir (9). 

L.N.Leontev, V.E.Xain və Ş.A.Əzizbəyovun (5) oliqosendən qabaqkı intru-

zivlərin yaşı ilə bağlı bu fikirləri qəbul etmirlər. 

Biçənək vulkanik qatımn Aracı (3067 m) və Kükü (3120 m) 

intruzivlərində aşağı pliosenin alt hissələri yuyulmuş və layın subvulkanik 

fasiyalarında onun izləri hələ də qalmaqdadır. Bu isə kiçik intruzivlər və 

Biçənək layının eyni maqmatik faza ilə əlaqədar olmasını göstərir. 

K.N.Paffenqols Biçənək layını qipabissal fasiya kimi, L.N.Leontev və 

V.E.Xain isə efftiziya kimi təqdim edirlər (10, s. l85). 

Ekstruzivlərin əsas morfoloji xüsusiyyətləri ənənəvi geoloji yatıma 

uyğunlaşmayaraq sütunşəkilli (İlandağda), gümbəzvari (Əlincə) və masaşəkilli 

(Nəhəcir) formada olmalarıdır. Bunların bu cür formalaşmasına qatı maqmanın 

yüksək təzyiqlə yer səthinə püskürməsi səbəb olmuşdur (şəkil 1). 

Aşağıda Zəngəzur silsiləsi daxilində bəzi mühüm intruziv formalar 

göstərilmiş və onların geoloji xüsusiyyətləri səciyyələndirilmişdir. 

BaĢkənd. Başkənd kəndi yaxınlığında bir neçə sfenolit  2450,8 m, 

2029,7 m və 2075 m yüksəkliyə malik sillavik intruzivlər vardır. Onlar yuxarı 

eosenin çöküntülərində və çox da dərində yerləşməyən eyni bir intruziya 

daxilində müşahidə olunur. 

Cacıxlıçay. Cacıxlıçay andezit-dasit intruzivi 2,5 km -lik sahəni əhatə 

edir. Intruzivin parçalanmış şimal-şərq hissəsi 310 - 320° azimut istiqamətində 

uzanmışdır. Başdan- başa parçalanmış ərazidə pirit, qalenit, xalkopiritdən təşkil 

olunmuş mavi və yaşıl çöküntülər müşahidə olunmaqdadır. İntruziv süxurların 

cənub-qərb hissəsi güclü şəkildə kaolinləşmiş və piritləşmişdir. Bu süxurların 

rəngi parlaq bozumtul və yaşıla çalan boz, quruluşu tamamilə kristallaşmış 

porfirik, plaqioklaz, kvars, biotit tərkibli mikro qranitdən ibarətdir. 
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ġəkil.4. Zəngəzurun intruziv mənºəli təbiət abidələri 
 

 
1-Qapıçıq; 2-Qazanğöldağ; 3-Göydağ; 4-Boyəhməd; 5-Əlincə; 6-

Nəhəcir; 7-Əshabi-Kəhf; 8-İlandağ; 9-Darıdağ; 10-Berdik; 11-Qazançı; 12-

Şunıd; 13-Sarıdərə; 14-Soyuqdağ; 15-Xaşlıdağ; 16-Daşbaşı. 

Qazançı. Qazançı kəndində andezit - dasit intruzivinin 3 böyük sahəsi 

yerləşir. Birinci - Qazançı kəndindən şimal hissədə yerləşərək, Əlincəçayın sol 

və sağ sahillərini əhatələyir və təqribən 1,5 km
2
-lik ərazini tutur. İkinci - cənub 

intruziv sahəsi Qazançı kəndinin cənub hissəsindədir və şimal intruzivinin 

davamını təşkil edir. Onun kiçik bir hissəsi Əlincəçayın sol sahilində yerləşən 

dördüncü dövrün çökmə süxurlarından ibarətdir. İntruziyanın sahəsi təqribən 

0,2 km
2
-dir. Ondan cənub-qərbdə 1411,0 m yüksəkliklərində iki, o qədər də 

böyük olmayan şimal-qərbə istiqamətlənmiş inieksiyalar yerləşir. Üçüncü - 

qərb intruzivi Qazançı kəndindən 1,5 km şərqdə yerləşir. Bu sahənin 

istiqamətlənmə oxu şimal - şimal-qərbə doğrudur. İntruzivin şimal hissəsi 

birinci intruzivin cənub hissəsindən ayrılmışdır. Sahəsi 1,2 km
2
 olan intruzivin 

bəzi hissələrində üst eosenin çökmə süxurları müşahidə olunur. Qazançı 

intruzisi yaxınlıqda yerləşən Qazançı kəndinin adı ilə, Qazançı kəndi isə ―Dədə 

Qorqud‖ eposunun qəhrəmanlarından biri olan Qazan xanın adı ilə bağlıdır (2). 

Berdik. Berdik intruzivi Qazançı intruzivindən cənub - cənub-şərqdə 

yerləşir. O təqribən 6 km-ə qədər ərazini tutur və üst eosenin çöküntü 

süxurlarında yerləşir. Berdik intruziv süxurları andezit - dasit tərkibə malik 

olub, bəzən də təbaşir hissəciklərinin tərkibində rast gəlinir. Qalın intruzivin 

(Xəritə-sxem B.A.Budaqov və S.Y.Babayevin tərtib 

etdiyi Naxçıvan MR-in oroqrafiya xəritəsi əsasında 

hazırlanmışdır) 
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kənarında bu süxurlar sütunşəkillidir. Yuxarı hissədə ayrılma adətən qayaya 

oxşayır. İntruziv örtüyündə (2048,7 m yüksəklikdə) qalıqların səthi dördüncü 

dövr çöküntüləri ilə örtülmüşdür. Berdik sözünün anlamı əski türkcə ―çətin 

dik‖, ―bükülmüş yamac‖ deməkdir (13). 

Ortakənd. Bu sfenolit intruzivi Ortakənd kəndində yerləşir və eyniadlı 

çay vasitəsilə yuyulmuşdur. Sahəsi 2,2 km
2
 olan intruziv şimal-şərq 

istiqamətdə uzanmış və iki hissəyə parçalanmışdır. Birinci hissə şimal-şərq 

boyunca 30° bucaq altında, digəri isə demək olar ki, geniş sahə tutaraq 

intruzivi kəsib keçir və Qaraxanlıdərə dərəsində azalaraq itir. Süxurlar sınma 

xətti boyu güclü dəmirləşmiş, kaolinləşmiş və piritləşmişdir. Kəsişmə 

zonasında intensiv piritləşmədən başqa, səpinti halında xalkopirit müşahidə 

edilir. Şimal-şərq istiqamətdə sınma xətti boyu Ortakəndçay məcrası ilə çox 

sayda dəmirli - kalium-karbonatlı müalicəvi bulaqlar çıxmaqdadır. Ortakənd 

obyektin coğrafi mövqeyi ilə izah olunur. 

Xanağa. İntruziv Ortakənddən cənub-qərbə doğru və Berdik 

intruzivindən cənub - cənub-şərqə doğru ərazini əhatə edir. Sahəsi təxminən 2 

km , ən hündür zirvəsi 1910,7 m-dir (Xanağa zirvəsi). Ortakəndçayın sol 

yamacında intruzivin tavanında alteosenin arqillitlərinə rast gəlinir. İntruzivin 

cənub-qərb çevrəsində sınma boyunca dəmirləşmiş, kaolinləşmiş və piritləşmiş 

intruziv süxurlar yayılmışdır.  

ParadaĢ. Bu intruziv Paradaş kəndindən şimal-qərbə doğru 0,5 - 1 km-

lik ərazini əhatə edir və sahəsi təxminən 1,5 km
2
-dir. İntruziv biotit andezit-

dasitdən təşkil olunmuş tam kristallaşmış, porfirli və polifirlidir. Əsas üstünlük 

təşkil edən minerallardan plaqioklaz, kvars, horiblend və biotiti göstərmək olar. 

Paradaş ―parçalanmış daş,qaya‖ mənasını verir. 

XoĢkeĢin. Xoşkeşin kəndindən şərqə doğru 1-1,5km məsafəni əhatə 

edən intruziv Xanağa və Paradaş intruzivindən bir qədər cənub-qərbdə yerləşir. 

Onun sahəsi 1,2 kiri-ə qədərdir. O üst eosen çökmə qatından təşkil 

olunmuşdur. 

Gal. Gal kəndinin İlandağ intruzivinin şərq zirvəsi hündürlüyü 2,5 km 

olan, aşağı eosenin andezit-dasitli süxurlarından təşkil edilmişdir. Çox da 

böyük olmayan sahədə intruzivlər səthdə bir neçə çıxışa malikdir. Əsas çıxış 

zirvəyə 1527,3 m yüksəklidə qoşulur və 0,3 km -dən çox olmayan sahəni tutur. 

Ondan cənub-şərqə və şimal-şərqə doğru yuxarı eosenin çöküntü süxurlarına, 

hər birinin sahəsi təxminən 0,1 km
2
, eni 200- 300 m olan üç çıxışa rast gəlinir. 

Göstərilmiş çıxıntılardan başqa, biri əsas intruzivin cənub hissəsində, ikisi isə 

Gal və İlandağ arasnda olmaqla daha 3 çıxıntı müəyyən edilmişdir (şəkil 5,6). 
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ġəkil 5. Gal intruziyası 

 
 

ġəkil 6. Batabat intruziyası 

Əyriçay. Bu intruziv meridian istiqamətində Əyriçayın sol yamacıyla 

(Gilançayın yuxarısında) Xurs kəndindən təqribən 8 km məsafədə cənuba 

doğru uzanır. Aşağı və orta eosen vulkanik çöküntü layları ilə formalaşan 

intruziya yuyularaq dağılıb. Cənubda Nürgüt və Xurs kəndləri arasında sahəsi 

7,5 km
2
 olan intruzivin üzəri dördüncü dövr çöküntüləri ilə örtülüdür. 

Ələhi və Bist. Bunlar Ələhi kəndində Gilançayın sağdan axan adsız 

qolunda, orta eosenin tufagen konqlomerat layı arasında andezit-dasit intruziv 

qatlarından təşkil edilmiş, 3 km-ə qədər uzunluğa və 50-100 m qalınlığa 

malikdirlər. 
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Qəhrəmançuxur. Bu intruziv qatı Ələngəzdağı (2366,2 m) ilə 

Qazangöldağın (3813,5 m) zirvəsi arasında yerləşir və cənub hissədə Əyriçay 

intruzivindən şərqə doğru 1-1,5 km məsafəyə qədər uzanır. Qəhrəmançuxur 

intruzivinin sahəsi təxminən 1,8 km
2
-dir. O, aşağı eosenə aid vulkanik qatı 

kəsib keçir. İntruzivin cənub hissəsindən şimal-qərb istiqamətdə 5 m qalınlığa 

malik andezit - dasitli dayka boyu sınma xətti uzanır. 

Xəzəryurd. İntruziv Xəzəryurdun (3167,5 m) zirvəsini tutur. O, alt 

eosen vulkanik qatnı kəsməsi nəticəsində üzə çıxıb və demək olar ki, en dairəsi 

istiqamətdə yönəlmişdir. Sahəsi təxminən 1,5 km-dir. İntruzivin əsas tərkib 

süxurları biotitli dasitlərdir. Onlar parlaq-boz, tünd-boz və yaşılı-boz rənglərdə 

səciyyələnir. Dasitin tərkibi polifirli, oliqofirli, az miqdarda plezifirlidir. 

Süxurlarda əsas gözə çarpan plaqioklaz, kvars, biotit və buynuzdaşıdır. 

Aksesuar minerallardan - apatit və sirkon, filizlərdən - maqnetit üstünlük təşkil 

edir. Tərkibinin çox hissəsi, xloritləşmiş və kalsitləşmişdir. Xəzəryurd eyni adlı 

tayfanın adından götürülmüşdür. 

Elti. Biləv kəndindən cənubda Elti (1592,6 m) zirvəsi aydın seçilir. 

Burada üst tərəfdə tünd-boz rəngli, polifirli, plezofirli quruluşlu və əsas tərkibi 

felizitli piroksen andezit intruziv qatı aydın seçilir. Süxurlarda mineralların 

aksesuarlarında apatit, filizlərdən isə maqnetit nəzərə çarpır. 

Urumıs. Aşağı eosenə məxsus intruziv qövsşəkilli formada şimal-

qərbə tərəf uzanır. Qalınlığı 5-20 m olan intruzivin mərkəzi hissəsində aplit-

diorit, kənar hissəsində isə qabbro-diorit toplanmışdır. 

Ləkətağ. Ləkətağ intruzivi Əlincəçayın mənbəyində yerləşir və 

Ləkətağ kəndindən Zəngəzur sıra dağlarına qədər uzanır. Alt miosen yaşlıdır. 

Saqqarsu. Zəngəzur sıra dağlarının Göygöllə birlikdə yüksək dağlıq 

hissəsində, Sakların adından götürülmüş Saqqarsu çayının mənbəyində 

yerləşir. Alt miosenə məxsus intruziv qat əsasən qranitli sienitdən, kənar layda 

isə porfir görünüşlü diorit-sienitdən ibarətdir. 

Gəmiqaya. Ordubad rayonu ərazisində, Tivi və Nəsirvaz kəndlərindən 

şimal şərqdə Zəngəzur silsiləsinin suayırıcında hündürlüyü 3725 m zirvədir. 

Sıldırım yamaclı, konusvari formaya malik olan dağ qədim vulkanik 

süxurlardan əmələ gəlmişdir. Min illər boyu Naxçıvan əhalisinin iqtisadi 

həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən Gəmiqaya yaylaqlarının ərazisi bir növ 

müqəddəsləşmiş, hətta burada təbii məbədlər meydana gəlmişdir. Adı Nuh 

əfsanəsi ilə bağlıdır. Yalçın, şiş qayalı, zirvəsi daim qarla, ağ buludlarla örtülü 

olan bu dağ uzaqdan mavi səma fonunda bir növ göylərə baş vuran nəhəng 

gəmiyə bənzəyir. Görünür, belə zahiri oxşarlığa əsasən Kiçik Qafqazın ən 

yüksək zirvəsi olan Qapıçıq dağın (3906 m) xalq arasında Gəmiqaya adı 

verilmişdir. Qədim dünyanın zəngin petroqlif-muzeylərindən sayılan 

Gəmiqaya özünün əzəmətli, fantastik görünüşü ilə insanı heyrətə gətirir. 

Burada e. ə. IV-I minilliklərə aid qayaüstü rəsmlər ərazinin ta qədimdən 

türkdilli xalqlara məxsus olduğunu isbat etməkdədir (11). 
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ġəkil 7. Gəmiqaya, qayaüstü rəsmlər 

 

Carçı daĢı - Ordubad rayonunun Biləv kəndindən сənubda, hündür 

təpənin üzərində yerləşən təbiət abidəsidir. Yerli əhalinin məlumatına görə 

kəndlə bağlı ən mühüm xəbərlər bu daşın üzərinə çıxan carçı tərəfindən elan 

edildiyi üçün belə adlandırılmışdır. 

Gəlin Qayası - Ordubad Rayonunun Unus və Pəzməri kəndləri 

arasında təbiət abidəsidir. Dağın ən yüksək zirvəsində yüksələn abidə insan 

fiquruna bənzəyir. Tarixən dağları, qayaları əfsanələşdirən, müqəddəsləşdirən 

xalqımız onu da müqəddəsləşdirmişdir. Onunla bağlı xalq arasında əfsanələr 

var. Gəlin qayası əfsanələrində xalqımızın mifoloji düşüncələri əks 

olunmuşdur. 
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Ġlandağ - Naxçıvan Muxtar Respublikası zəngin turizm rekreasiya 

ehtiyatlarına malikdir. Ərazinin iqlim şəraiti, mürəkkəb landşaft kompleksləri, 

torpaq bitki örtüyü xüsusi ilə müxtəlif genetik tipə malik geoloji abidələri o 

cümlədən İlandağ bu günə kimi turizm baxımından demək olar ki, 

öyrənilməmişdir. 

Muxtar respublikada çoxsaylı qədim istehkamlar, qalalar, ilkin yaşayış 

yerlərinin bir çoxu məhz geoloji abidələr üzərində yerləşmişlər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında maraqlı turizm obyektlərindən biri 

olan İlandağ lakkoliti dünya ölkələrinin demək olar ki, bütün geologiya 

dərsliklərində onun haqqında məlumatlara rast gəlmək mümkündür (2, s. 58). 

İlandağın zirvəsinə 3 cığır qalxır. Kırna və Şurud kəndləri tərəfdən 

gələn cığırların birləşdiyi yerdə tikinti izləri aydın görünür. Dağ yamacındakı 

daşları üst-üstə qoymaqla ucaldılmış bu müdafiə qurğusu, görünür, daşların 

arasına gil, əhəng, palçıq və s. bərkidici məhlul vurulmadığından uçmuşdur. 

Sağ tərəfdə isə divarı xatırladan hündürlüyü 300-500 m olan qayalar ucalır. 

Burada salamat qalmış divarın-hasarın iç tərəfində 10-12 m
2
-lik yaşayış 

binalarının izləri (güman ki, müdafiəçilərin ―mənzil qərargahı‖ olmuşdur) 

qalmışdır Divar quzey və mərkəzdə bir qat, güneydə isə üç qatdır. Zirvəyə 

qalxanadək 7 yerdə siklop tikililərinin (qalaçaların) hündürlüyü 10-15 m olan 

divar-hasarına rast gəlinir. İlandağın zirvəsində iki haça arasında qalın gil 

təbəqəsi var. Ocaq yerində gilin içərisindən orta əsrlərə aid saxsı qalıqları aşkar 

edilmişdir. Müşahidələrdən aydın görünür ki, İlandağda qədim gözətçi 

məntəqəsi olmuşdur. Yaxınlaşan təhlükə barədə gecələr tonqalın işığı, 

gündüzlər tüstü ilə Əlincəqalaya, oradan da Çalxanqala və Şapurqalaya 

əvvəlcədən xəbər verilirmiş. 

Əzəməti və möhtəşəmliyi ilə ətrafdakı dağ və təpələrdən seçilən İlandağ 

Naxçıvan bölgəsinin yenilməzlik, ucalıq rəmzinə, embleminə çevrilmişdir. 

Romantik bir əfsanədə bu dağ müzəffər sərkərdənin başından düşən daş-qaşla 

bəzədilmiş dəbilqəyə bənzədilir. Daha müdrik görünən başqa bir əfsanədə isə 

İlandağ ―Alın dağı‖ kimi yozulur: Nuhun gəmisinin zərbəsindən ikiyə 

bölünmüş ləkəsiz geniş alma bənzəyən zirvəsində Naxçıvanın keçmişi və indisi 

ağ kağızda sehrli misra kimi həkk olunmuşdur (3, s. 210). (şəkil 8) 

 
ġəkil 8. Ġlandağ intruziyası 
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2415 m yüksəkliyə malik İlandağ zirvəsi muxtar respublikanın 

mərkəzində yerləşir və Göydərə, Əlincə, Nəhəcir, Qaracəlal, Sürəməlik, 

Qutandağ, Qızılboğaz kimi dağlarla əhatələnir. 

Ekstruziv üzəri üst eosenin qumlu-gilli çöküntülərilə örtülmüş, azme-

yilli, yüksək, qəd-qamətli, sərt görünüşlü nizə şəklində olub gözəl görünüşü ilə 

fərqlənir. Ekstruzivin yuxarı hissəsi haçalanır və qərblə şərq zirvələrinə ayrılır. 

Ehtimala görə belə forma onu bir növ ölən ilana bənzədir və bizcə İlandağ adı 

buradan əmələ gəlmişdir. Profildən oval formalı dağın sahəsi təxminən 3 km
2
-

dir və bu ovalın əsas oxu şimal-qərbə istiqamətlənmişdir (şəkil 9). 

 
ġəkil 9. Ġlandağ ekstruziyasının geoloji sxemi. 

 

(Ş. A. Əzizbəyova görə)(5) 

1 - üst hissə, allüvial-delüvial çöküntü; 2 - orta və alt oliqosenə aid vulkanik 

lay; 

3 - üst eosen çökmə süxur layı; 4 - alt pliosen ekstruzivi; 5 - alt pliosenin 

laylı andezit dasit ineksiyası; 6 - yatım elementləri 

İntruziyanı təşkil edən süxurlar andezit-dasit ekstruzivi solğun yaşımtıl-

boz, açıq çəhrayı və daha az boz-qonur rənglərdən ibarətdir. Onlar xırda və 

orta dənəvərdirlər. 

Süxurların porfir tərkibi tam kristallik xarakterlidir. Çöl şpatı parlaq 

kristallik görünüşə malikdir və tündrəngli komponentlərinin (kasaşəkilli 

yalançı buynuzdaşı) uzanma ölçülərinə görə 1 sm, bəzən isə 3-4 sm-ə qədər 

olur. Bəzi yerlərdə təbaşir laylarında ovalşəkilli, düzgün olmayan formada, 

diametri 6-8 sm ölçüsündə andezit- dasitə rast gəlinir (5, s. 437). 

Onlar mikroskopik polifir quruluşludur. Mineral tərkibi plaqioklaz, 

yalançı buynuzdaşı, biotit, avqit, enstatit, klinoenstatit, maqnetit, apatit, sirkon 

və müəyyən qədər serisit, koalinit, kalsit, xlorit, epidot, soizit və limonitdən 

ibarətdir.Burada bəzək daşlarından - moroinə rast gəlinir. 

 İlandağ andezit-dasitinin tərkibindəki mineralların miqdarı aşağıda 

göstərilmişdir. 
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Cədvəl 

İlandağ lakkolitinin əsas mineraloji tərkibi 

 

Elementlər 

Miqdarı (%-lə) Dənəsini

n ölçüsü 

(mm-lə) 

Andezit-dasitlər 

Biotit- 

yalançı 

buynuzdaşı 

Piroksit- 

biotiti 

Biotit- 

yalançı 

buynuzdaşı 

Piroksit- 

biotiti 

Plaqioklaz 27,5 27,0 0,2-5,0 0,1-4,62 

Yalançı buynuzdaşı 7,5 — 0,08-2,0 — 

Biotit 1,5 5,0 0,06-1,8 0,15-1,16 

Avqit və enstatit — 1,5 — 0,08-0,40 

Maqnetit 1,5 0,8 0,02-0,4 0,02-0,26 

Apatit və çirkon 1,0 0,7 0,02-0,2 0,02-0,20 

Əsas kütlə 61,0 65,0 — — 

 

Öz görkəmi, tarixiliyi, zəngin tərkibi və maraqlı genezisinə görə 

fərqlənən İlandağ intruziyası turizm baxımından daha ətraflı tədqiq olunmalı və 

dünya əhəmiyyətli turizm obyektlərindən birinə çevrilməlidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi zəngin turizm - rekreasiya 

potensialına malikdir və bu potensialın böyük əksəriyyətini geoloji abidələr 

təşkil etməkdədir. Muxtar Respublikada turizm imkanlarından lazımı qədər 

istifadə etmək üçün təbiət abidələri, eləcə də intruziv və effuziv relyef 

formaları elmi cəhətdən ətraflı tədqiq edilməli və pasportlaşdırılmalıdır. Bunun 

üçün göstərilən relyef formalarının yaranması, quruluşu, tərkibi və turistləri 

düşündürən bu kimi suallara elmi dəlillərə istinad olunan cavablar 

hazırlanmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

БАБАБЕЙЛИ НАЗИМ, БАБАБЕЙЛИ НИГАР 

О ПРИРОДНЫХ ПАМЯТНИКАХ ИНТРУЗИВНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАНГЕЗУРА 

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ИХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 

В статье характеризуются некоторых гелого-геоморфологические 

характеристики природных памятников интрузивного присхождения 

расположенных на территории Зангезурского хребта Нахчыванской 

Автономной Республики, одновременно выдается краткая информация 

мононимике некоторых природных помятников. На разработанной карте-

схеме указывается географическое распаложение природных памятникв. 

Ключевые слова:  природные помятники, интрузивные формы, 

морфологические особенности,геологическое строение, лакколит. 

 

SUMMARY 

NAZĠM BABABƏYLĠ, NĠGAR BABABƏYLĠ  

ABOUT NATURAL MONUMENTS WITH INTRUZIVE SOURCE IN 

THE ZANGEZUR AREA OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS 

REPUBLIC    AND THEIZ GEOLOGIKALFEATURES 
In the article some are characterized geological-geomorphological 

features of the natural monuments with intrusive source with are placed in the 

Zangezur area of  Nakhchivan Autonomous Republic, at the same time is given 
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short information about toponimic of some natural monuments. On the 

prepareol map is shown geographical location of the natural monuments. 

Key words: naturalmonuments, intrusive forms, morphological 

features, geological structure, laccolite.  
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ARAZ ÇAY HÖVZƏSĠNĠN YUXARI HĠSSƏSĠNDƏ LANDġAFTLARIN 

DEQRADASĠYASI VƏ SƏHRALAġMA PROBLEMĠ 

 

Məqalədə Araz çay hövzəsinin yuxarı hissəsində landĢaft 

komplekslərində baĢ verən deqratasiya və səhralaĢma prosesi, bunu yaradan 

səbəblər- eroziya, ĢorlaĢma, bataqlıqlaĢma, otarılma, biçinlər və s 

səciyyələndirilmiĢ və bu proseslərin coğrafi yayılma xüsusiyyətləri 

göstərilmiĢdir. Proseslər nəticəsində yaranan ekoloji gərginlik mənbələri 

ayrıca qeyd olunmuĢdur. 

Açar sözlər: deqratasiya, səhralaĢma, eroziya, ĢorlaĢma, texnogen 

çirklənmə, iqlim dəyiĢmələri 

 

Landşaftın deqradasiyası və səhralaşma problemi günün aktual və həlli 

vacib məsələsi kimi bir çox beynəlxalq və regional təşkilatların, xüsusilə də, 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ətraf mühit proqramının (UNEP), Beynəlxalq 

Coğrafiya Cəmiyyətinin, Təbiətin və Təbii ehtiyyatların Beynəlxalq Mühafizə 

İttifaqının (MSOP), Beynəlxalq Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin fəaliyyət 

planının tərkib hissəsini təşkil edir. Göstərilən problemin həlli üçün 

səhralaşmaya qarşı son illərdə Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Konvensiyası ilə 

yanaşı ümumdünya və ayrı-ayrı ölkələr üzrə milli fəaliyyət proqramları, 

konkret tədbirlər planları hazırlanmışdır. 

Landşaftın deqradasiyası dedikdə ilk növbədə müəyyən landşaft 

kompleksi daxilində komponentlərin əlaqə zəncirinin nazikləşməsi və ya 

qırılması, müəyyən komponentin dövrədən çıxması və ya yenisi ilə 

əvəzlənməsi, nəticədə bioloji potensialın azalması, yaxud məhvi nəzərdə 

tutulur. Hər iki halda ekoloji gərginlik yaranır və bu özünü zəif, orta, yüksək və 

pozulmuş formalarda göstərir. Deqradasiyanın təzahürü tədricən və ya çox 

sürətlə gedə bilər. Son mərhələdə landşaft kompleksi daxilində bərpa prosesi 

mümkün olmur, kəmiyyət və keyfiyyətlə yeni kompleks yaranır. Landşaftda 

ekoloji gərginliyin əlamətlərini birbaşa və dolayı əlamətlərlə - indiqatorlarla 

müəyyənləşdirmək mümkündür. Torpaq, bitki, relyef birbaşa, hidrogeoloji 

şərait, mikroiqlim dəyişkənliyi, populyasiyada baş verən invaziya və 

ekotopların miqrasiyası isə dolayı əlamətlərə daxildir. 

Tədqiqat obyektində deqratasiyanı yaradan səbəblər müəlliflər 

tərəfindən ayrı-ayrılıqda tədqiq edilmiş və alınan nəticələr öz əksini müxtəlif 

monoqrafiya və məqalələrdə tapmışdır (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

mailto:fatihimat@hotmail.com
mailto:eli.qurbanov57@mail.ru
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Ərazidə deqradasiya həm təbii və həm də antropogen amillərin təsiri ilə 

sahəcə daha yüksək olan çöl və bozqır landşaft kompleksində baş verir (xəritə 

sxem). Təbii amillərə meteo-iqlim şəraitinin dəyişməsi, erroziya, defilyasiya, 

şorlaşma, qrunt sularının səviyyəsinin tərəddüdü, bitkilərdə baş verən 

xəstəliklər, antropogen amillərə isə otarma, şumlanma, ağac tədarükü, 

sututarların inşası, sudan səmərəsiz istifadə, yol çəkilişi, dağ-mədən işləri, 

şəhərsalma və s. aiddir (8). 

Təxmini hesablamalarımıza görə Arazboyu düzənliklərdə Türkiyə 

Respublikasında Sürməli çökəyində torpaqların 40-45%-i, Ermənistanda 92- 

95%-i, Naxçıvan MR ərazisində maksimum 70%-i, İran İslam Respublikasında 

isə 38-42% -i bu və ya digər dərəcədə antropogen və qismən təbii 

deqradasiyaya məruz qalmışdır. Tədqiq olunan ərazidə landşafın dəqradasiyası 

prosesinin təzahürü və inkişafı aşağıdakı amillərlə əlaqədardır (4). 

Külək erroziyası özünü ən aktiv formada Ağrı dağın şimal ətəklərində, 

Sürməli çökəyində xüsusilə Çamurlu, Peyxanlı (Aralıq), Qaraqoyunlu, Yaycı 

ətraflarında, müəyyən qədər Arazın sol sahilində, Sərdərabadda 

göstərməkdədir (şəkil 1). 

Üzvi maddələrin itkisi müxtəlif yollarla baş verməkdədir. Sədərək-

Aralıq yolunun çəkilişi və Aralıq-İqdir avtomobil yolunun təkmilləşdirilməsi 

torpaq və külək erroziyası nəticəsində bu itki xeyli çoxalmışdır. 

 

ġək.1. Ağrı dağın Ģimal ətəyində eroziyanın yaratdığı qum düyünü 

 

ġorlaĢma və ĢorakətləĢmə son illər həyata keçirilən torpaq 

islahatlarından sonra suvarmada aqrotexniki qaydalara, yol və digər 

komminikasiya sistemlərinin inşası zamanı təbiəti mühafizə tələblərinə əməl 

olunmadığından relyefdə yaranmış süni çökəklərin bir çoxu qısa zamanda 
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şorlaşmış sahələrə çevrilmişdir. Belə sahələrə Böyükdüz düzündə, Sürməli 

vadisində, Poldəşdə daha tez-tez rast gəlinir (şəkil 2). 

Bitki örtüyündən məh-rum Duzdağ maili platosunda müx-təlif duzlar 

ka-pilyar sularla sət-hə çıxaraq tala-tala şoran massiv-ləri yaradır. 

ġək.2. Arazboyu Sür-məli  çökəyində ĢorlaĢma  
 

Arazboyunda şorlaşmanın ən başlıca səbəbi hidrogeoloji şəraitlə 

əlaqədardır. Qrunt suları dağlıq hissələrdə 20-40 metr dərinlikdə yerləşdiyi 

halda, Arazboyunda, İqdırda bəzi yerlərdə bu səviyyə 1-1,5 metrdir (9). Eyni 

zamanda Arazboyuna doğru qrunt sularının minerallaşması 0,5-dən başlayaraq 

10 q/l-ə qədər artır. Şorlaşma və şorakətləşmə torpaq deqradasiyasının başqa 

bir əlaməti sayılan qida çatışmazlığı yaradır. 

BataqlaĢmanın inkişafı həm təbii və həm də antropogen təsirlərlə 

sürətlənmişdir. Maili düzənliklərdə əkin sahələrinin həddən artıq suvarılması 

hesabına toplanan sular, kanal və arxlarda yaranan su itkisi, kəhriz göllərində 

təmizlənmə işlərinin aparılmaması çoxlu sayda kiçik bataqlıqların yaranmasına 

səbəb olmuşdur. Kəhriz sistemlərində tunellərin uçması və təmir işlərinin 

aparılmaması ilə əlaqədar olaraq yeraltı sular bəzi yerlərdə səthə çıxaraq 

bataqlıqlar yaradır. Arazın sağ sahillərində Şollu-Poldəst və Daşburun ətrafında 

sahəcə geniş bataqlıqlar yerləşir. Bataqlıqların inkişafında həm də insan 

fəaliyyəti mühüm rol oynayır. Arazboyunun ən böyük bataqlığı sayılan 

Arazdan qidalanan Ağgöl, Zilbirçayın daşması nəticəsində formalaşan Qura-

göl, Çamurlu regionun ən iri bataqlıqlarıdır (şəkil 3). 

Texnogen çirk-lənmə və təsir ən çox dağ-mədən sənayesinin fə-aliyyəti, 

xüsusən, duz istehsalı nəticəsində baş verir və bu zaman tor-paqlarda bütün 

bioge-senotik əla-qələr pozulur.  

Gilli-duzlu terrikonlar müvəq-qəti axarlarla ətrafa yayılaraq torpaq sahə-

lərini örtür və belə sahələrdə illərlə ot bitmir. Keyfiyyətsiz, sənaye 

əhəmmiyyəti olmayan süxur qarşılıqlı tullantı duzlar landşaftın litogen əsa-sını 

onun morfologiyasını da dəyişir. 
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ġək.3. Karasu çayının mənbə hissəsində ba-taqlıq 
 

Duzlucada, Duzdağda əmələ gələn bedlendlər uzun müddətli 

rekultivasiya tələb edir. 

Dünya təcrübəsində texnogen landşaftın məlum rekultivasiya 

metodlarının ekoloji gərgin belə sahələrdə tətbiqi - əkinçiliyin inkişafı, 

meşəsalma, drenaj sisteminin qurudulması, məqsədli sututarların yaradılması, 

məskunlaşma tədbirlərinin qısa zamanda həyata keçirilməsini təmin etmir. 

Texnogen deqradasiyanın başqa bir növü inşaat materialları emalıdır. 

Kəngərli düzündə travertin istehsalı ilə əlaqədar olaraq karxanalar dərin 

çökəkliklər, onlara çəkilən çoxsaylı torpaq yollar və süxur tullantıları bəzi 

yerlərdə təbii landşaftın ilkin görünüşünü tamamilə dəyişmişdir. 

Göstərilənlərlə yanaşı torpaqların deqradasiyasına və səhralaşmanın 

genişlənməsinə məskunlaşma və regionda antropogen təsirlə əlaqədar tez-tez 

baş verən sel hadisələri də səbəb olur (3). 

Landşaftın dəyişməsinin əsas indikatorlarından biri də bitki örtüyüdür. 

Bitki kompleksləri antropogen təsirə zəif, orta, intensiv, dövrü və 

uzunmüddətli məruz qalır. Son illərdə torpaqların özəlləşdirilməsi, icarəyə 

verilməsi Arazboyunda gətirmə konusları üzərində və çay dərələrində 

landşaftın antropogen yükünü xeyli artırmışdır. Arid qış otlaqları kimi istifadə 

olunan düzənliklərdə səhra və yarımsəhraların onsuz da zəif olan biokütləsi 

azalmışdır. Bioloji potensialı artırmaq üçün tədbiq edilən qaydasız suvarma isə 

öz növbəsində şorlaşma, erroziya, bataqlaşma və sair kimi problemlər 

yaratmaqdadır. Yarımsəhra landşaftlarında, eləcə də arid quru çöllərdə fərdi 

təsərrüfatların yaradılması çoxsaylı yeni antropogen modifikasiyalar əmələ 

gətirir. Ərazi payız sonu, qış və yazın əvvəllərində daha çox otarılır. Yayda 

ekstremal iqlim şəraitində isə antropogen təsirdən qismən azad olur. Suvarılan 

əkinçilik massivlərində isə əks mənzərə yaranır. 

Arazboyu düzənlik landşaft kompleksləri daxilində bitki 

komponentinin dəyişməsi özünü aşağıdakı formalarda göstərməkdədir. 

Bitkilərin çeĢidlənməsi otarılma nəticəsində yaranır. Belə ki, heyvanlar 

otların hamısını deyil, özləri üçün lazım olan növləri otlayır və seçim 

nəticəsində müəyyən növlərin azalması, hətta yox olması, alkoloidli, efemerli 

kimi növlərin areal-larının isə genişlən-məsi müşahidə olunur (Şəkil 4).  
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Nəticədə aktiv otarılan yer-lərdə süd-düyən, yovşan, üzər-riyin ha-kim 

olduğu areallar yaranır. 

ġək.4. Otarılmanın yaratdığı  deqradasiya sahələri 
 

Yeri gəlmişkən, tək Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 01 

yanvar 2006-cı il məlumatına görə 100974 baş iri buynuzlu, 601912 baş xırda 

buynuzlu heyvan vardır (9) və bunların əksəriyyəti otlaq şəraitində saxlanılır. 

ġumlanma çox illik səhra və yarımsəhra bitkilərini məhv edir, eyni 

zamanda erroziyanın inkişafı üçün şərait yaradır və torpaqda rütubət itkisinə 

səbəb olur. 

Əkin sahələrində düzgün şumlanma aparılmadıqda meyilli yamaclarda 

erroziya və sürüşmələr baş verir, çılpaqlaşmış sahələr gələcəkdə sel ocaqlarına 

çevrilir (Şəkil 5). 

ġək.5. ġumlanma erroziyası 

 

Təbii yem tədarükündə son 

illər də əsaslı artım olmamışdır.  

Heyvandarlığın inkişaf 

etmə-sinə baxma-yaraq yem 

bitkiləri əkin-lərinin genişlənməsi 

və taxılçılığın in-kişafı ilə izah 

olunan bu müsbət hal, kənd 

təsərrüfatında əkinçiliyin in-tensiv-

ləşməsinin yüksəlməsindən, 

müəyyən qədər  isə təbiəti mühafizə tədbirlərinin artırılmasından xəbər verir. 

Yanacaq tədarükü ilə əla-qədar biokütlənin azalması, xüsusilə də 

meşələrin qırılması Arazboyunda özünü kəskin göstərmişdir. Son illər Tükiyə 

Respublikasında və Naxçıvan Muxtar Respublikasında vaxtında görülən 

müvafiq tədbirlər, xüsusilə yanacaq təchizatının bərpası əhalinin qaz və 

elektrik enerjisi ilə təmin olunması və Araz-boyunda 9118 hektar sahəni əhatə 

edən xüsusi qorunan ərazilərin ayrılması problemin müsbət həllinə imkan 

yarat-mışdır (Şəkil 6). 

Bitki areallarının azal-ması və onların aridləşməsi eyni zamanda iqlim 

dəyiĢmələri ilə əla-qədardır. 
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ġək.6. QırılmıĢ meĢə-nin  yerində formalaĢan   meĢə-kolluq 

Batabat, Tillək meşələrində yaşlı palıd ağac nümunələrində apa-rılmış 

biometrik ölçmələr son illər iqlimdə quraq-lığın artdığını göstərir və sözsüz ki, 

regional ardil-əşmə həm də Arazbo-yunun flora-sından da yan keçməmişdir. 

Regional quraq-lıqlaşmanın ən yaxşı sübutlarından biri də Gəmiqaya və 

Qapıçıq (Naxçıvan MR) və Ağrı dağında buzlaq sahələrinin kiçilməsidir. 

Aşayış məntəqələrinin içməli su ilə təminatı bulaqların suvarma 

funksiyasını məhdudlaşdırır. Çəkilən su boruları ayrı-ayrı landşaft 

komplekslərində su balansını dəyişir, nəticədə bəzi növ bitkilər vegetasiyanı 

tez başa vurur və vaxtından əvvəl quruyur, hidrofil bitkilər mezofillərlə əvəz 

olunur. 

Arazboyunda landşaflarda gedən deqradasiyanın əsas göstəricilərindən 

biri də səthin relyefində baş verən dəyişmələrdir. Geomorfoloji indikatorların 

içərisində yarğanlaşma, qobulaşma, gilli karstların inkişafı, qum təpələrinin 

(dyunların) yaranması və s. daha səciyyəvidir. 

Son illər Ağrı dağın şimal ətəklərində qumların hərəkəti Naxçıvan-

İqdir avtomobil yolunu bir neçə dəfə basmış, bəzi yerlərdə isə qum yığınları 

avtomobil yolunun səviyyəsindən yüksəyə qalxmışdır. 

 

Araz çayı hövzəsi yuxarı hissəsinin landĢaft komplekslərinin 

xəritə-sxemi 

 

Tərtib etdi: N.S.Bababəyli, F.M.Ġmat 
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Beləliklə, landşaftın ayrı-ayrı mühüm komponentlərinin göstəricilərinin 

təhlili göstərir ki, tədqiq olunan ərazinin yarımsəhra landşaftları müxtəlif təbii 

və antropogen amillərin təsirləri altında səhralaşmaya doğru meyl göstərir. 

Ərazinin ekocoğrafi xüsusiyyətləri ilə yanaşı, dağarası çökəklikərdə relyefin 

düzənlik olması və buna da uyğun olaraq zəif səthi axın, səhra bitkilərinin 

geniş yayılması, yüksək kontinentallıq, xüsusi ilə mümkün buxarlanmanın 

yağıntıdan bir neçə dəfə çox olması və beləliklə də deqradasiyanın sürətli 

gedişi yarımsəhra landşaftına artıq səhra görkəmi verməkdədir. 
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РЕЗЮМЕ 

ФАТИХ ИМАТ, АЛИ КУРБАНОВ 

ДЕГРАДАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ И ПРОБЛЕМ ОПУСТЫНЕНИЯ В 

ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА РЕКИ АРАЗ 

В статье характеризуются деградационные процессы в 

ландшафтных комплексах верхней части бассейна р. Араз и причины 

способствующие их образованию – эрозия, засоление, заболочение, 

кормление скота, сенекос и указаваются осовенности географического 

распространения этих процессов. Отдельно указаны источники 
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экологической напряженности, образующиеся в резултате этих 

процессов. 

Ключевые слова: деградация, опустынение, эрозия, засоление, 

техногенное загрязнение, изменения климата. 

 

SUMMARY 

FATIH IMAT, ALĠ QURBANOV 

DEGRADATION OF LANDSCAPES AND PROBLEMS OF 

DESERTIFICATION IN THE UPPER PART OF THE BASIN OF THE 

ARAZ RIVER 

In the article are characterizet degradation processes in the landscapes 

complexes of the upper part of the basin of the Araz river and the reasons of 

their formation – the erosion, saltness, swamping, animal grazing, haymaking 

and are shawn the features of  geographical spreading of these processes. 

Sources of environtental stress, which formed as a result of these processes are 

individually indicated. 

Key words: degradation, swamping, the erosion, saltness, teknogen 

pollution, climate change.  

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN MR-DA BƏZĠ  ĠQLĠM KƏMĠYYƏTLƏRĠNĠN DƏYĠġMƏ 

TENDENSĠYASI VƏ TƏHLÜKƏLĠ ATMOSFER HADĠSƏLƏRĠ 

 

Naxçıvan MR-nın ərazisi iqlimin kontrastlı olması ilə diqqəti cəlb edir. 

Son illərin meteoroloji məlumatlarının çoillik məlumatlarla müqayisəsi 

nəticəsində qlobal iqlim dəyiĢmələri təzahürlərinin  Naxçıvan MR-nın 

ərazisində də müĢahidə edildiyi müəyyən edilmiĢdir. Bu təbii vilayət ərazisində 

nəinki MR üçün, hətta bütün Azərbaycan ərazisi üçün havanın mütləq 

maksimum və mütləq minimum temperaturları qeyd edilir. 

Açar sözlər: iqlim, iqlim dəyiĢmələri, orta temperatur, yağıntılar, dolu, 

qırov, sırsıra 

 

Naxçıvan MR düzənlik zonasının və ona bitişik olan alçaq dağlıq 

hissəsinin kontinental iqlimi yay aylarının güclü rütubət çatışmazlığı ilə 

müşayiət olunan çox yüksək temperaturu ilə səciyyələnir. Vilayətin kənd 

təsərrüfatının gələcək inkişafı fermer təsərrüfatlarının iqlim məlumatları ilə 

daha yaxşı təmin olunmasından  asılıdır. Müasir dövrün tələblərinə uyğun 

olaraq, yəni əhalinin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə  fermer 

təsərrüfatlarının  yeniləşən  meteoroloji məlumatlarla təmin edilməsi öz 

növbəsində sahənin davamli inkişafina, iqlim dəyişmələrinin fəsadlarına 

uyğunlaşma tədbirlərinin hazırlanmasına  zəmin yarada bilər. Belə ki, 

Naxçıvan MR-nin çoxillik iqlim məlumatlarına 1961-1990-cı illərin 

göstəriciləri də əlavə edilməklə bəzi əlverişsiz meteoroloji hadisələr yenidən 

işlənilmişdir. Dunyada baş verən qlobal iqlim dəyişmələrinin regional 

təzahürləri Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda müşahidə olunmaqdadir. 

Xüsusən də son onilliklərdə iqlim dəyişmələri ilə bağli təhlükəli 

hidrometeoroloji hadisələrin təkrarlanmasında artma tendensiyası izlənilir. 

Naxçıvan MR-da  bu proseslər müşahidə edilir, mütləq maksimum və mütləq 

minimum göstəricilər təzələnir. Bu da kənd təsərrüfatı sektorunun, xüsusən 

əkinçiliyin iqlim şəraitinə həssalığını artırır. Məsələn 2000-ci ilin avqust 

ayında Culfa və Ordubad meteoroloji stansiyalarında 46
0
C, 2005-ci ilin  may 

ayında  Şahbuz və Ordubadda 35
0
C qeydə alımışdır ki, bu da  çoxillik 

meteoroloji müşahidə sırası üçün rekord göstəricidir. 

 Orta hesabla isə havanın mütləq maksimum temperaturu burada 5%/il 

artmış, yəni  40-43
o
-yə bəzi yerlərdə isə hətta 46

o
-yə qədər yüksəlmişdir (2). 

Vilayətdə havanın orta aylıq temperaturunun son onilliklərdə  dəyişmə 

tendensiyasını müəyyən etmək üçün  Naxçıvan metroloji stansiyasının 1961-
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2010-ci illər üzrə orta aylıq temperaturlarına dair məlumatlarından istifadə 

edilmiþdir. Ayrılmış iki dövr: iqlim norma göstəriciləri olan 1961-1990-ci illər 

və 1991-2010-cu illəri əhatə edən dövr üçün müqaisəli təhlil aparılmışdır 

(cədvəl 1). 

Cədvəl 1. 
           

Aylar 

Ýllər 

Ý II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÝL 

1991-

2010-ci 

illər üzrə 

orta aylıq 

temperat

ur (
0
C) 

 
-3,0 

 
0,5 

 
6,9 

 
13 

 
17,7 

 
23 

 
26,6 

 
26,9 

 
21,7 

 
15,4 

 
7,9 

 
0,2 

 
13,1 

1961-

1990-ci 

illər üzrə 

iqlim 

norma 

(
0
C) 

 
-3,3 

 
-0,9 

 
6,0 

 
12,1 

 
17,2 

 
22 

 
26,4 

 
25,9 

 
21,4 

 
13,7 

 
6,7 

 
0,6 

 
12,9 

 

Fərq (
0
C) 

 

 
0,3 

 
1,4 

 
0,9 

 
0,9 

 
0,5 

 
1 

 
0,2 

 
1 

 
0,3 

 
1,7 

 
1,2 

 
-

0,4 

 
0,2 

 

1-ci cədvəldən göründüyü kimi dekabr ayı istisna olmaqla bütün aylar 

üzrə orta aylıq temperaturun yüksəlməsi qeydə alınır, xüsusən də payiz və qış 

aylarında bu fərq daha çox nəzərə çarpir: oktyabr –noyabr aylarında 1.2-1.7
0
C, 

fevralda 1,4
0
C, yay aylarinda isə (iyun və avqustda) 1

0
C təşkil 

edir.

 
ġəkil 1.  Naxçıvanda havanın temperaturunun  illik gediĢi  

Naxçıvan MR-da yağıntı rejimində olan dəyişikliyi müəyyən etmək üçün 

1992-2010-cu illər üzrə orta çoxillik yağıntının miqdarı hesablanmış və  1961-

1990-cı illəri əhatə edən iqlim norma göstəriciləri ilə müqayisəli təhlil 
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aparılmışdır (şəkil 1).  Şəkil 1-dən və cədvəl 2-dən göründüyu kimi atmosfer 

yağıntıları aylar üzrə qeyri bərabər paylanır. İki dövr üzrə illik yağıntıların 

miqdarının müqaisəli təhlili göstərir ki 1992-2010-cu illərdə 1961-2010-ci 

illərə nisbətən onun kəmiyyəti 2.7 mm azalmış, lakin ayrı-ayrı aylar üzrə bu 

fərq daha çox olmuşdur. 
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"1961-1990-cı illər üzrə aylıq yağıntının miqdarı

1992-2010-cu illər üzrə aylıq yağıntının miqdarı

    
             ġəkil 2.  Naxçıvanda attmosfer yağıntıların illik gediĢi  

Cədvəl 2. 

Naxçıvanda atmosfer yağıntıların paylanması 
           

Aylar 

Ġllər 

Ý II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XII İL 

1992-2010-

ci illər üzrə 

aylıq 

yağıntının 

miqdarı  

(mm) 

 

15,4 

 

17,1 

 

23,0 

 

42,5 

 

44,7 

 

21,6 

 

12,7 

 

6,0 

 

14,5 

 

19,2 

 

22,6 

 

13,3 

 

252,6 

1961-1990-
cü illər üzrə 

iqlim norma 

(mm) 

 
18,6 

 
17,0 

 
29,9 

 
38,7 

 
39,5 

 
26,6 

 
9,1 

 
5,8 

 
9,1 

 
21,2 

 
18,7 

 
21,1 

 
255,3 

 

Fərq (mm) 

 

-3,2 

 

0,1 

 

-6,9 

 

3,8 

 

5,2 

 

-5 

 

3,6 

 

0,2 

 

5,4 

 

-3 

 

3,9 

 

-7,8 

 

-2,7 

 

 

Məsələn mart və dekabr aylarında aylıq yağıntının miqdarı müvafiq olaraq 6.9 

və 7.8 mm, iyun ayında isə 5 mm azalması müəyyən edilmişdir.  
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May və sentyabr aylarında isə yağıntıların miqdarıda müvafiq olaraq 5.2 və 5.4 

mm artım qeydə alınmışdır. 

Ə.M.Şıxlinskinin hesablamalarına görə 1-2, bəzən isə 3 ay davam edən 

yağıntısız dövr 1-2% / il müşahidə edilir (3).  Orta çoxillik miqdarı 150-300 

mm olan atmosfer  yağıntıları illik buxarlanmanı 15-25%, yay fəslində isə 5-

15%  təmin edir. Buxarlanma çatışmazlığı, hansı ki, onu iqlim suvarma 

norması kimi qəbul etmək olar, ildə 900-1000 mm təşkil edir.  Hündürlük 

artdıqca onun kəmiyyəti azalır, və təqribən 2500 m-də 300 mm olur. 

Burada havanın rütubətliyi çox aşağı olması ilə seçilir. Orta çoxillik 

məlumatlara görə, düzən və alçaq dağlıq zonada bir ildə havanın nisbi 

rütubətinin 30%-dən az olduğu günlərin sayı 120-yə qədər olur. Belə günlərin 

təkrarlanması quraqlığın əsas səciyyəvi xüsusiyyəti hesab edilir. Quraqlıq 

ehtimalı burada Kür-Araz ovalığına nisbətən daha çoxdur. Dağlara doğru 

getdikcə quraq günlərin sayı hər 100 m-də 4 gün azalırsa, 2300 m-dən yuxarıda 

bu kəmiyyət 3 dəfə azalır. 

Ərazi ilin isti dövründə temperaturun sıçrayışlı yüksəlməsi, havanın nisbi 

rütubətinin isə aşağı düşməsi ilə müşayiət olunan küləklərin təsirinə məruz 

qalır ki, onlar əsasən şərq istiqamətli olmaqla quru, isti səciyyə daşıyır. Ağyelli 

günlər Arazboyu düzənliklərdə ildə 70-80 gün müşahidə edilir ki, bu da Kür-

Araz ovalığındakından xeyli çoxdur. 

Arazboyu düzənlikdən başlayaraq yüksəklik artdıqca, ağyelli günlərin 

sayı azalır, və 1500-1600 m-dən yuxarıda demək olar ki, müşahidə edilmir (1) . 

Yüksək dağlıq zonanı çıxmaqla, Naxçıvan MR-nin demək olar ki, bütün 

ərazisi quraq, düzənlik zonanın xeyli hissəsi isə ifrat quraq kimi səciyyələnir. 

Quraqlıq və ağyellər kənd təsərrüfatı bitkilərinin və örüşlərdəki otlaqların 

məhsuldarlığını aşağı salır, şəhərlərdə isə insanların normal həyat şəraitini 

iqlimin komfortlüğü baxımından xeyli çətinləşdirir. 

İqlimin quraqlığına qarşı mübarizə tədbirlərinə quraqlığa daha çox 

davamlı olan kənd təsərrüfatı bitkilərinin rayonlaşdırılması, suvarma 

şəbəkəsinin inkişafı, suvarmanın vaxtında aparılması, ümumiyyətlə əkinçilik 

mədəniyyətinin yüksəldilməsi aiddir. İstər şəhərlərdə və onun ətrafında, istərsə 

də kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələrinin ətrafında salınmış meşə 

zolaqlarının mikroiqlimin yumşaldılmasında xüsusi rolu vardır. 

Havanın termik prosesləri ilə yanaşı, dinamik proseslərin də xüsusi rol 

oynadığı Naxçıvan MR ərazisində əlverişsiz atmosfer hadisələrindən hesab 

edilən dolu  tez-tez müşahidə edilir. Ölçüsü 20 mm və daha çox olan güclü 

dolu yağması nəticəsində əkinlər və bostan bitkiləri məhv olur, ev quşları zərər 

çəkir, ağaclar, binaların damı zədələnir. 

Dolu vurma daha çox yaz-yay dövründə, mart-apreldən iyuna qədər baş 

verir. Düzənlik şəraitdə doluvurmanın 1-2 gün müşahidə edildiyi illər daha çox 

təkrarlanır. Dağlıq rayonlarda dolu düşən günlərin təkrarlanması çoxalır və 

2300 m hündürlükdə 10 gün dolu düşməsi müşahidə edilən illər daha çox  olur. 

Ordubad rayonunun yüksək dağlıq hissələrində dolu düşən günlərin sayı ildə 8-

10 günə çatır.  

Dolu düşən günlərin sayı hündürlüyə doğru hər 100 m-də 0,1-0,2 gün 

çoxalmaqla, 1800-3200 m hündürlükdə maksimum olur və ildə 5-6 günə çatır. 
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Buradan yuxarıda isə termik amilin zəifləməsi ilə əlaqədar olaraq bu hadisənin 

təkrarlanması azalır. 

Əvvəllər doluya qarşı mübarizə üçün yüksək effektivliyə malik olan və 

dolu buludlarını dağıdan qurğulardan istifadə edilirdi və təsərrüfatlara vurulan 

zərərin qarşısı xeyli alınırdı. Lakin birinci Qarabağ müharibəsi zamanı bu 

qurğular və müvafiq struktur ləğv edildiyindən indi bu mübarizə  üsulu tətbiq 

edilmir. Nəticədə hər il, təkcə Naxçıvan MR-da deyil, Azərbaycanın digər 

ərazilərində də dolu xüsusilə kənd təsərrüfatına böyük miqdarda zərər vurur. 

Ən azı Böyük Qafqazın müvafiq ərazilərində doluya qarşı mübarizə 

dəstələrinin yenidən yaradılmasına xüsusi ehtiyac vardır. 

Digər təhlükəli atmosfer hadisələrindən olan şimşək energetikaya və 

aviasiyaya daha çox ziyan vurmaqla MR-nın düzənlik hissələrində ildə 25-35, 

dağ yamaclarında isə 45 dəfə müşahidə olunur. 

İlin soyuq dövründə ərazidə sırsıra və qırov da müşahidə edilir. Qırov, 

sırsıra və sulu qarın donaraq, bir-birinin üzərində qatlar şəklində yaranması 

xüsusilə təhlükəlidir. Bunlar uzunluğu 1 m olan naqilin üzərində 200 q 

ağırlığında toplandıqda onu qırır, xüsusən küləklə müşayiət edildikdə ağacların 

budaqlarını qırmaqla daha böyük ziyan vurur. Sırsıra qış otlaqlarında 

heyvanların təbii ot örtüyü ilə qidalanmasının qarşısını alır, yazın əvvəllərində 

isə daha tez açılmış meyvə ağaclarının çiçəklərini məhv edir, məhsuldarlığı 

xeyli azaldır. 

Orta çoxillik məlumata görə MR-nın ərazisinin çox hissəsində ayrı-ayrı 

aylarda sırsıralı günlərin sayı 1-4 gün olur. Bəzi yerlərdə məsələn, Biçənək 

aşırımında isə bu daha çox müşahidə edilir. Qırovun təkrarlanması düzənlik 

zonada 1-5 gün, yüksək dağlıq rayonlarda isə 10-20 günə qədərdir. 

Qar örtüyünün kifayət qədər olduğu rayonlarda külək tərəfindən qarın 

sovrularaq bir sahədən başqasına aparılmasına, yəni çovğuna rast gəlinir. Onu 

yüksək dağlıq ərazilərin iqlimini səciyyələndirən əsas amillərdən biri hesab 

etmək olar. Aşağı və orta dağlıq zonada çovğun elə də səciyyəvi atmosfer 

hadisəsi deyildir. Bununla belə təqribən 2000-2200 m hündürlükdən sonra 

onun təkrarlanması artır və 3000 m –hündürlükdə ildə 40 gün və daha çox 

müşahidə edilir. Dağ zirvələrində, aşırımlarda, külək tutan yamaclarda 

çovğunların baş verməsi ehtimalı çoxalır və burada onlar daha intensiv 

xarakter alır. 

Naxçıvan MR-nin kontinental iqlimi üçün düzənlik zonalarda oktyabr-

aprel, yüksək dağlıqda isə may-iyun aylarına qədər müşahidə edilən qış 

şaxtaları səciyyəvidir. Arazboyu düzənliklərdə fasiləsiz qış şaxtalarının orta 

çoxillik davamiyyəti  5 gün olsa da maksimum davamiyyət 65 gün olmuşdur. 

Burada əsasən mülayim şaxtalar, yəni -10
o
-dən aşağı olmayan şaxtalar daha 

çox müşahidə edilsə də, 2-5% illərdə –20-33
o
 müşahidə edilən güclü şaxtalar 

da olur. 

Yazda və payızda müsbət orta sutkalın temperatur fonunda bəzən şaxtalar 

müşahidə edilir. Bunlardan yazın axırlarına təsadüf edənlər daha təhlükəli olur. 

Çünki, bu zaman birillik bitkilər hələ möhkəmlənmir, bəzi ağaclar isə 

çiçəkləmə fazasında olur və həmin çiçəkləri şaxta vurur. Ən gec yaz şaxtaları 

düzənlik hissədə apreldə, orta dağlıq zonada isə mayda müşahidə olunur. 
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Çökək relyefə malik olan ərazilərdə şaxtaların təkrarlanması və intensivliyi 

çoxalır. Şaxtaya qarşı mübarizənin müxtəlif üsullarından istifadə edilir ki, 

bunlara misal olaraq ağacların yerüstü hissəsinin torpağa basdırılması, bağ və 

bostanlarda tüstüvermə və başqalarını göstərmək olar. 

Duman aviasiyaya, yerüstü  nəqliyyata mənfi təsir edə bilən zərərli 

atmosfer hadisəsi hesab edilir. Onun təkrarlanması ehtimalı ərazinin xeyli 

hissəsində orta hesabla ildə 20 gündən artıq deyildir. Dağlıq rayonlarda 

dumanlı günlərin sayı aşağı buludluluğun hesabına çoxalır və ildə 70-100 günə 

çatır. 

Naxçıvan MR ərazisində zəif və mülayim küləklər üstünlük təşkil edir və 

güclü küləklər bir qədər az müşahidə edilir. Belə ki, sürəti saniyədə 25 m-ə 

çatan küləklər təhlükəli hesab edilir və onun təkrarlanması ehtimalı 10 ildə bir 

dəfədir. Eyni zamanda fövqəladə meteoroloji sinoptik şəraitdə Naxçıvan və 

Ordubadda çoxillik dövr ərzində bir dəfə sürəti 40 m/san çatan külək müşahidə 

edilmiş, bu zaman evlərin damı dağılmış, ağaclar kökündən çıxarılmışdır. 

Bəzən uzunmüddətli quraqlıqdan sonra güclü küləklər yer səthində olan 

torpaq, qum və başqa materialları sovuraraq aparır və nəticədə toz burulğanları 

yaranır. Naxçıvan MR-da Böyük Cəhrada, Orta Asiyadakı kimi toz 

burulğanları müşahidə edilmir. Burada iyul-avqust aylarında torpaq səthi daha 

quraq olub fiziki aşınmaya daha çox məruz qalanda o qədər də güclü və 

intensiv olmayan toz burulğanları baş verir. Hazırda yaşıllıqların, suvarmanın, 

yaşayış məntəqələrinin nisbətən çoxalması bu əlverişsiz atmosfer hadisəsinin 

qarşısını xeyli almışdır. 

Son onilliklərdə iqlimin sürətlə dəyişməsi, bununla yanaşı həm təbii 

proseslər, həm də antropogen təsirlər nəticəsində torpaqlarda deqradasiya 

proselərinin genişlənməsi, sel təhlükəsi olan ərazilərdə insanların 

məskunlaşması təbii fəlakətlərdən ola biləcək risklərin və fəsadların artmasına 

səbəb olur. İqlim Dəyişmələri üzrə Hökumətlərarası Ekspert qrupunun 

hesabatlarında qeyd olunur ki, iqlim dəyişmələrinin əsas fəsadlarından biri 

təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrin təkrarlanması  və intensivliyinin 

artmasıdır. Son illərdə Azərbaycanda da qlobal iqlim dəyişmələrinin regional 

təzahürləri müşahidə olunmaqdadır. Özünəməxsus mürəkkəb fiziki- coğrafi 

şəraitlə səciyyələnən ölkə ərazisində baş verən müasir iqlim dəyişmələri 

fonunda  təbii fəlakətlərin dinamikasında da artim qeyd olunur. Bunun 

nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına və əhalinin rifahına mənfi təsirlər və risklər 

artır. Buna görə də ölkədə aparılan elmi tədqiqat işlərində uyğunlaşma 

tədbirlərinin hazırlanması məsəl əsi aktualdır. 
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РЕЗЮМЕ 

МАГЕРРАМ ГАСАНОВ, УМАЙРА ТАГИЕВА 

ТЕНДЕНЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ АТМОСФЕРНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ В НАХЧЫВАНСКОЙ АР 

В статье рассматриваются наблюдаемые на территории  

Нахчыванской АР тенденции изменения многолетней среднемесячной 

температуры воздуха, абсолютный максимум температуры, годовые 

количества атмосферных осадков, связанные с глобальным изменением 

климата. Анализируются сезонные изменения этих величин, а так же 

наблюдаемые в области  неблагоприятные атмосферные явления. 

Предлагаются меры по  уменьшению наносимого ущерба этими 

изменениями. 

Ключевые слова: климат, изменения климата, средняя температура, 

осадки, град, изморозь, иней. 

                 

 SUMMARY 

 MAHARRAM GASANOV, UMAYRA TAGHIYEVA 

TENDENCY OF CHANGE OF SOME CLIMATIC PARAMETERS AND 

THE UNFAVOURABLE ATMOSPHERIC PHENOMENA 

IN  THE NAKHCHIVAN A.R. 

The  tendency of change of long-term average monthly air temperature, 

absolute maximum of temperature, annual quantities of an atmospheric 

precipitation in the territory of Nakhchivan,  due to observed global climate 

change are presented in this article. Seasonal changes of these parameters, and 

the adverse atmospheric phenomena which are also observed in area are 

analyzed. Measures for reduction of the caused damage are offered. 

    Key words: climate, climate changes, medium temperature, rainfalls, 

hail, drizzle, hoar frost 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA MEġƏ VƏ MEġƏ-

KOLLUQ LANDġAFT KOMPLEKSĠNĠN EKOLOJĠ 

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ    

 

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meĢə və meĢə-kolluq 

landĢaftı haqqında məlumat verilir. ĠĢin əsas məzmununda meĢə və meĢə-

kolluq landĢaftı qiymətləndirilmiĢ, hansı ki, ən yüksək bal dağətəklərinin Ģimal 

yamaclarında yayılmıĢ enliyarpaqlı meĢə landĢaftı 82 bal, meĢədən kənar 

orpta parçalanmıĢ meĢə-çəmən-kolluq landĢaftı 75 bal, ən aĢağı isə güclü 

parçalanmıĢ dağarası dağ-kserofit landĢaftı 47, dağların cənub ətəklərində 

güclü parçalanmıĢ quru meĢə-kolluq landĢaftı 33 bal almıĢdır. Beləliklə, meĢə-

çəmən-kolluq landĢaftının qiymətləndirilməsinin nəticələri əsasında 

təsərrüfatlarda münbit torpaqlara əlavə vəsait sərf edilməməsi müəyyən olunur 

ki, bunun da böyük iqtisadi əhəmiyyəti vardır. 

Açar sözlər: LandĢaft; torpaq, ekologiya; ĢorlaĢma; eroziya; torpaqların 

ekoloji qiymətləndirməsi; torpaqların bonitirovkası və antropogen faktor 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının əsas aqrar-

sənaye regionlarından biridir. Ona görə də bu regionda kənd təsərrufatının 

sənaye əsasında inkişaf etdirilməsi biz alimlərin qarşisinda əsas bir məsələ 

kimi durur.  

Hər bir ölkənin sosial-iqtisadi cəhətdən yüksəlişi digər faktorlarla yanaşı, 

onun malik olduğu istehlak vasitəsi olan torpaq ehtiyatlarından səmərəli 

istifadə olunmasından da asılıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd 

təsərrüfatının inkişafı ərazidə təbii ekosistemlərin qorunmasından, torpaqların 

münbitliyinin artırılması və mühafizəsi strategiyasının seçilməsindən asılıdır. 

Bu strategiya isə torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi, münbitlik göstəriciləri 

əsasında ekoloji, aqroekoloji modellərin qurulması və torpaq monitorinqi 

məlumatlarına istinad edən elmi-nəzəri və təcrübi konsepsiyanın hazırlanması 

ilə həyata keçirilə bilər.  

Son dövrlərdə dünya miqyasında baş verən mənfi təbii və antropogen 

amillər torpaqların münbitliyini azaldır. Qeyd olunan proseslər Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının ərazisində də geniş miqyasda müşahidə olunaraq, kənd 

təsərrüfatına yararlı torpaqların bir qismini əkin dövriyyəsindən çıxarır. 

Naxçıvan MR-in başqa landşaft kompleksləri kimi bu sahələrdə də torpaqların 

eroziyasına, şorlaşmasına və mənfi antropogen təsirlərinə daha çox rast gəlinir. 
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Torpağın hər hektarından səmərəli istifadə olunması və mühafizəsi landşaft 

komplekslərinin bütün xüsusiyyətlərini bilməyi tələb edir. Ərazinin kompleks 

landşaftına və başqa sözlə ekoloji xarakteristikasına böyük əhəmiyyət verilir. 

Məhz, bu məqsədlə seçilmiş tədqiqat obyektində torpaqların münbitliyinin 

bərpa olunması üçün ərazidə landşaft komplekslərinin öyrənilməsi üzrə 

tədqiqatların aparılması olduqca əhəmiyyətli və aktualdır. Tədqiqat obyekti 

kimi muxtar respublikanın meşə və meşə-kolluq sahələri götürülmüşdür. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının landşaftı (B.A.Antonov 1953, B. 

Budaqov S.Y.Babaev 1968, 1999 və s) kifayət qədər yaxşı öyrənilmişdir. 

Muxtar respublikada meşə və meşə-kolluq landşaft xüsusiyyətlərinin 

təsviri zamanı, biz yuxarıda S.Y. Babaevin xarakteristikasından və adları 

çəkilən digər elmi mənbələrdən, eləcə də Azərbaycanın müxtəlif təbii 

zonalarında aparılmış çoxsaylı tədqiqatların nətıcələrindən istifadə olunmuşdur 

(1, 2, 5, 6, 7). 

Material və iĢin metodikası 

Mövzuya aid ədəbiyyat, çöl materialları toplanılmış və işin metodikası 

hazırlanmışdır. Mövzu işlənərkən tarixin ayrı-ayrı inkişaf mərhələlərində xarici 

ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan və Naxçıvan MR-də meşə və meşə-kolluq 

landşaft kompleksləri üzrə tədqiqat aparan alimlərin monoqrafiya, metodik 

vəsait, xəritə materialları və müasir tələlərə cavab verən iş tərübələrindən 

istifadə olunmuşdur (3, 4, 8,  10, 11, 12). 

Mövzunun yerinə yerinə yetirilməsində ədəbiyyat materialları ilə 

bərabər əsas məsələlərdən biri də çöl materiallarının toplanmasıdır. 

Bu məqsədlə Muxtar respublikada meşə və meşə-kolluq landşaft 

xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üçün əraziyə ekspedisiyalar təşkil olunmuşdur. 

 

Təhlil və müzakirə 
Meşə zonasının landşaftı. Meşə landşaftı Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ümumi ərazisinin 5%-ni tutur. Əvvəllər, meşə və meşə-kollar 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının orta dağlıq zonasını əhəmiyyətli dərəcədə 

örtmüşdür (9). Tədqiq etdiyimiz regionda yaxın keçmişdə meşələr 30 ha çox 

olmuş, lakin onların insanlar tərəfində sistemsiz qırılması nticəsində 14 min ha 

yenmişdir. Bu ərazilərdə meşə bitkilərinin yalnız ağac qalıqları qorunub 

saxlanmışdır. Bu zonada Arpaçay, Naxçıvançay, Alincəçay, Gilançay, 

Vənəndçay və Arazboyunda  Tuqay tipli meşə və meşə-kolluqlar da 

yayılmışdır.  

Biz burada aydın şəkildə bütün ekoloji kompleksin, ilk növbədə isə 

onun meşə komponentinin və xüsusilə buna mənsub olan torpaqların 

deqradasiyasını aydın müşahidə edirik. Bunu səhralaşma prosesi kimi 

qiymətləndirmək olar (Xain, Krilseva 1988, Rozanov 1991). Bu o deməkdir ki, 

ərazidə təbiətin mühafizəsi gücləndirilməlidir. Çünki, bizim bu zonada 

müşahidə etdiklərimiz  YUNESCO-nun  xüsusi məruzəsində ümumi şəkildə 

təqdim olunmuş "Torpaqların qlobal dəyişiklikləri"-nə təmamilə uyğun gəlir 

(Arnold, Szabolcs, Tardulian 1990). BMT də qəbul etdiyi "Torpaqların 

ümumdünya xəritəsi"-ində diqqəti buna yönəltmişdir (Torpaqşünaslıq və 

Aqrokimya, 1983, № 7). Əlbəttə, meşələrin qalıqları qorunmalı, ən azı kiçik  
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sahələrdə bərpa olunmalı, onların torpaqları bütün vasitələrlə qorunmalı və 

yaxşılaşdırılmalıdır. Bütün bunlar məlum dərəcədə təkcə bütövlükdə  kənd 

təsərrüfatının yüksək səviyyəsini təmin etmək üçün deyil, həm də insanların 

həyat rahatlığının yüksəldilməsi üçün ekoloji vəziyyətin ahəngdarlığını təmin 

etməyə qabildir.  

Hal-hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasında meşələr çox az olmaqla, 

tala şəkilində bir bir neçə  sahə alçaq dağların kserofit  və subalp bitkiləri ilə 

əlaqələnməklə  bu regionun tipik bir xüsusi meşə formasiyasini təşkil edir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında meşələr şaquli və üfüqi zonallıqdan asılı 

olaraq müxtəlif olub, hündürlüyü 1800-2600 m dağ yamaclarında meyilliyi 10-

40
0
-də yayılan meşələr də introzonallıq təşkil edir. Naxçıvan MR-də meşə 

sahələri Şahbuz  rayonunda 2500 ha, Culfada 400 ha və Ordubad rayonunda isə 

840 hektar təşkil edir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında L.İ. Prilipko ilk dəfə olaraq meşə 

bitkiləri aşağıdakı təsnifatını təklif etmişdir: Palıd meşə, göyrüş-palıd, 

yemişan-palıd, daşlı cənub yamacların işıqlı meşələri, dağ dərələri və çay 

vadilərinin seyrək və ikincili kolluq meşələri.  

Dağ-meşə landşaftı zonası Azərbaycanda olduğu kimi Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında da yüksək hündürlük qurşağında üçüncü pilləni tutur. Dağ-

meşə bitkiləri Kechili dağında 2400-2450 m yüksəkliyə qədər qalxır. Badamlı 

kəndi və  Cəhriçay arasında yeganə ağac və kol növlərindən (çaykənarı), 

Biçənək peravalında və eyni adlı kənddən yuxarıda şərq palıdı meşələri 

müşahidə olunur. Ağac bitkiliyi subalp çolləri (çəmən-çöl bitkiliyi) və dağ 

çəmənləri ilə növbələşir.  Biçənək meşəsinin əsasını palıd ağacları təşkil edir. 

Bu rayonda və dağ-meşə zonasının bitki örtüyü kompleks xarakter daşıyır.  

Dağ-meşə landşaft zonaları əsas relyef formaları olan sıldırımlı 

suayrıcılar və dərin çay dərələri ilə intensiv surətdə parçalanmışdır. Yalnız bəzi 

rayonlarda qalıq yüksəkliyi, yastı zirvəli tirələri olan geniş hamarlanmış 

suayrıcılarına da rast gəlmək mümkündür.  

Quru arid iqlim şəraitində Araz vadisinə doğru uzanan yamaclarda 

ibtidai skeletli torpaqlarda seyrək meşəlik və Araz palıdından ibarət kiçik 

meşəliklər qeyd müşahidə olunur. Burada quru seyrək meşəliyin fraqmentləri 

saxlanılmışdır. Meşələr kiçik talalar şəkilində yayılmış və burada dağ-kserofit 

bitkiliyi yaxşı inkşaf etmişdir. 

 Orta dağlıq zonanın bəzi yerlərində quraqlığa davamlı alçaq boylu cır 

badam saxlanılmış, yamaclar onun kiçik meşəlikləri ilə örtülmüşdür 

(Qrosqeym 1948). Başqa sözlə desək, bu ağac bitkiliyinin daha qədim 

dövrlərdə də quraq şəraitdə də bitdiyini sübut edir.   

Naxçıvan MR-in hüdudları daxilində bu zona yura-təbaşir və paleogen  

mənşəli çöküntüləri ilə (şirst, qumdaşı, əhəngdaşı) dislokasiya olunmuş, lakin 

güclü  uzununa  və eninə parçalanma (qırılma) proseslərinə məruz qalmışdır.  

Düzənlik və dağətəyi meşə landşaft zonalarında orta illik temperatur 

10-14
0
,  dağlarda 6-10

0
 aşağı düşür (meşə zonasının yuxarı sərhədində 4-5

0
), ən 

isti ayın orta temperaturu 20-25
0
 və ondan yuxarı, soyuq ayınkı isə minus 0-3

0
-

dən  6-8
0
-yə qədər yenir. Dağ meşə zonasında 10

0
-dən yuxarı temperaturun 
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cəmi 1500-dən  4000
0
 qədə təşkil edir. İL ərzində orta illik yağıntı 200-250 dən 

700-800 mm arasında dəyişir və illik buxarlanma 1200-600 mm-dir. 

Meşə zonasında əsasən dağ meşə-çəmən, dağ-meşə-qəhvəyi (şabalıdı), 

qəhvəyi dağ-meşə nepolnorazvitie, yaxşı inkişaf etməmiş dağ-qəhvəyi, 

meşədən sonra dağ-qəhvəyi, subasar yuyulmuş çəmən-meşə, subasar çəmən-

meşə, karbonatlı subasar çəmən-meşə və meşə torpaqlarının digər 

növmüxtəliflikləri yayılmışdır.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında ekoloji şəraitin qorunması 

problemini, onun mümkün sabitliyinin təmin edilməsi və uzunmüddətli 

meliorasiya planlarınin həyata keçirilməsi üçün meşə və meşə-kolluq landşaft 

zonalarında torpaq örtüyünün bonitirovka metodikası üzrə yuxarıda göstərilən 

materiallar əsasında ərazinin bütün landşaft komplekslərini qiymətləndirmək 

lazımdır. Torpaqların qiymətləndirməsinin bu ikinci mərhələsində 

(torpaqşünasların keçirdiyi torpaq növmüxtəlifliklərinin bonitirovkasından 

sonra) regionda müəyyən ərazilərin boniteti haqqında məlumat əldə edilir. Bu 

cür tədqiqatlar aşağıda qeyd olunan diaqnostik əlamətlər əsasında əsasında 

aparılır.  

1. TÖS keyfiyyətini və landşaft komplekslərinin dəyərinin bonitet 

ballarının müqayisəsi. 2. Onların səmərəli istifadəsi üzrə tövsiyələrin 

hazırlanması. 3. Tarlaların quruculuğu, meliorasiya və transformasiyası və 

üçün sahələrin düzgün seçilməsi və s. üçün lazımdır. Bu iş ekoloqlar və 

torpaqşünaslar, ekoloji biliyə malik botaniklər cəlb edilməlidir. 

Torpaqların hazırlanmış bonitirovka şkalaları, aşkar çıxarılan bonitet 

balları TÖS-ün və landşaft komplekslərinin qiymətləndirilməsi üçün yararlıdır.  

TÖS və landşaft komplekslərində torpaqların qiymətləndirilməsi üçün 

aşağıdakı xəritə materiallarından istifadə olunmuşdur.  

Q.Ş.Məmmədov., S.Ə.Hacıyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

1:150 000 miqyaslı torpaq xəritəsi (2010), S.Ə.Hacıyev., N.A.Nəcəfalıyevin 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 1:150000 miqyaslı torpaq-eroziya xəritəsi 

(2011), Q.Ş.Məmmədovun Azərbaycan Respublikasının 1:600000 miqyası 

torpaq xəritəsi  (1991), B.Budagov., S.Y.Babaevin Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 1:150000 miqyaslı landşaft xəritəsi (1999), Q.Ş.Məmmədovun 

torpaqların bonitet şkalası və eyni miqyasda  torpaqların bonitet 

kartoqramından (1991, 1998) istifadə olunmuşdur. Buradan belə nəticəyə 

gəlmək olur ki, tədqiqat işində xəritələr xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Görkəmli 

nəzəriyyətçi kartoqraf A.M. Berlyantın (1986) sösləri ilə desək, bu sistem 

―məkan obrazını‖ dərk etməyə və geniş rəngarəng məlumat almağa imkan 

verir.  

Bu materiallar əsasında ərazinin hər bir landşaft kompleksi üçün TÖS 

müəyyən olunur, ayrı-ayrı növmüxtəlifliklərinin sahəsi hesablanır, onların 

bonitet balı təyin edilir. SPP, puan bonitirovochnoy ayarlanır. Landşaftın 

kompleksinin orta hesablanmış balı aşağıdakı düstur əsasında müəyyən olunur. 

   a1b1 + a2b2+.....+an bn 

B = -------------------------------- 

an 
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Burada B - landşaft kompleks orta bonitet balı, a1 + a2.... an ayrı-ayrı  

torpaq sahələri (ha), b1 b2 ......... bn  torpaq müxtəlifliklərinin bonitirovka balıdır.  

Bunun nəticəsində tədqiqat obyektində landşaft komplekslərinin sayı, 

orta ölçülü balları və nisbi dəyərlilik əmsalları müəyyən olunmuşdur. Landşaft 

kompleksləri torpaqların münbitliyini qiymətləndirərkən yararsız torpaq və 

quru dərələr (2,750 km
2
) nəzərə alınmamışdır (Cədvəl). 

Cədvəl  

Naxçıvan MR-in meşə və meşə-kolluq landşaft kompleksinin orta 

hesabı bonitet balı 

 

№ LandĢaft kompleksi 

Orta 

məhsuldarlıq 

t/ha 

Bal 

bonitet 
LNDƏ 

1 

Orta parçalanmış dağarası 

düzənliklərin çəmən-meşə 

landşaftı  

15,5 73 1,18 

2 

Şiddətli parçalanmış dağlığın 

cənub tərəfi quru meşə-kolluq 

landşaftı  

7 33 0,53 

3 

Orta parçalanmış dağlığın 

şimal tərəfi enliyarpaqlı  meşə 

landşaftı 

17,5 82 1,32 

4 
Şiddətli parçalanmış dağarası 

dağ-kserofit landşaftı 
10 47 0,76 

5 

Şiddətli və orta parçalanmış 

orta dağlığın çöl (bəzən meşə-

çöl) landşaftı 

11 52 0,84 

6 
Orta parçalanmış orta dağlığın 

enliyarpaqlı meşə landşaftı 
14,5 71 1,15 

7 

Orta parçalanmış dağlığın 

şimal tərəfi   meşədən kənar 

meşə-çəmən-kolluq landşaftı  

16 75 1,21 

 Cəmi 13 62 1,00 

Torpaq münbitliyinin qiymətləndirilməsində iqlim materialların 

əsasında biz ayrı-ayrılıqda hər bir landşaft tipinin (LNDƏ) nisbi dəyərlilik 

əmsalını müəyyən edirik. Ayrı-ayrı landşaft komplekslərinin orta hesabı 

bonitet balları üzrə əldə olunan məlumatlar bu tədqiqat işində bizə yardımçı 

olmuşdur. 

Naxçıvan MR landşaft kompleksinin orta hesabı bonitet balı (62) 

vahidə bərabər götürməklə (Ə=100), onların müqayisəli dəyərlilik əmsallarını 

müəyyən edirik. Landşaft kompleksləri üçün aşağıdakı kimi olacaqdır.  1) Orta 

parçalanmış dağarası düzənliklərin çəmən-meşə landşaftı (73:62)- 1,18; 2) 

Şiddətli parçalanmış dağlığın cənub tərəfi quru meşə-kolluq landşaftı (33:62)-

0,53; 3) Orta parçalanmış dağlığın şimal tərəfi enliyarpaqlı  meşə landşaftı  

(82:62)-1,32; 4) Şiddətli parçalanmış dağarası dağ-kserofit landşaftı (47:62)-
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0,76; 5). Şiddətli və orta parçalanmış orta dağlığın çöl (bəzən meşə-çöl) 

landşaftı (52:62)-0,84; 6). Orta parçalanmış orta dağlığın enliyarpaqlı meşə 

landşaftı (71:62)-1,15; 7) Orta parçalanmış meşədən kənar meşə-çəmən-kol 

landşaftı  (75:62)-1,21;  

Aparılmış tədqiqatlardan aydın olmuşdur ki, Orta parçalanmış dağlığın 

şimal tərəfi enliyarpaqlı  meşə landşaftı bitki kompleksinin bonitet balı 82, 

məhsuldarlığı 17,5 s/ha; orta parçalanmış  meşədən kənar meşə-çəmən-kolluq 

landşaftı  bitki kompleksinin bonitet balı 75, məhsuldarlığı 16 s/ha; orta 

parçalanmış dağarası düzənliklərin çəmən-meşə landşaftı bitki kompleksinin 

bonitet balı 73, məhsuldarlığı 15,5 s/ha; orta parçalanmış orta dağlığın 

enliyarpaqlı meşə landşaftı bitki kompleksinin bonitet balı 71, məhsuldarlığı 

14,5 s/ha; şiddətli və orta parçalanmış orta dağlığın çöl (bəzən meşə-çöl) 

landşaftı  bitki kompleksinin bonitet balı 52, məhsuldarlığı 11 s/ha; şiddətli 

parçalanmış dağarası dağ-kserofit landşaftı bitki kompleksinin bonitet balı 47, 

məhsuldarlığı 10 s/ha; şiddətli parçalanmış dağlığın cənub tərəfi quru meşə-

kolluq landşaftı bitki kompleksinin bonitet balı 33, məhsuldarlığı 7 s/ha təşkil 

edir.  

Tədqiqat obyektində torpaq-bitki landşaft kompleksini qiymətlən-

dirərkən şiddətli parçalanmış yüksək dağlığın nival, bəzən də nival-buzlaq 

landşaftı və şərti yararsız sahələr (dağ-mədən tullantıları, daşlı-çınqıllıçay 

yataqları, səthə çıxan gilli-duzlu süxurlar və qayalıqlar nəzərə alınmamışdır.  

 

Nəticə 

Qeyd olunanlardan belə nəticəyə gəlmək olur ki, gələcəkdə landşaft 

kompleksləri üzrə TÖS və torpaq tiplərinin biologi münbitliyi uçotunun ayrı-

ayrılıqda aparılması məsləhət görülür.  

Aparılmış tədqiqatlardan aydın olur ki, əgər torpaqların müqayisəli 

dəyərlilik əmsalı Ə=1 və ya Ə>1 olarsa, onda torpağın münbitliyinin 

artırılmasına ehtiyac yoxdur. Əgər landşaftın nisbi dəyərlilik əmsalı bahiddən 

kiçik olarsa Ə<1, onda əlavə xərclərin hesabına ərazinin orta balına çatdırmaq 

lazım olacaqdır. Beləliklə, ərazidə landşaft komplekslərinin 

qiymətləndirilməsini aparmaqla təsərrüfatlarda münbit torpaqlara əlavə vəsait 

sərf edilməsi müəyyən olunur ki, bunun da böyük iqtisadi əhəmiyyəti vardır.  

Tədqiqat işinin nəticələri, muxtar respublika ərazisinin lanşaftşünaslıq 

istiqamətində qiymətləndirilməsi onu ekoloji baxımından gücləndirir. 

Ekologiya elmi geniş mənada təbii və antropogen yolla dəyişdirilmiş 

landşaftlar haqqında təlimi özündə birləşdirir.  
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РЕЗЮМЕ 

САХИБ ГАДЖИЕВ, ГАМИДА СЕЙИДОВА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ И 

ЛЕСОКУСТАРНИКОВЫХ ЛАНДШАФТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 

НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 В статья приведены свидения о лесном и лесно-кустарниковом 

ландшафтах Нахичеванской Автономной Республики. В основном 

содержании работы оценены лесной и лесно-кустарниковый ландшафты, 

где самый высокий бал-82 расчитан для широколиственного лесного 

ландшафта, распространенного на северных склонах средне 

расчлененного предгорья, 75 баллов-для на северных склонах средне 

расчлененного послелесного лесно-лугово-кустарникового ландшафта 

самый низкий-47 баллов-для сильно расчлененного межгорного горно-

ксерофитного ландшафта, 33 балла-для  засушливого лесно-

кустарникового ландшафта на южных склонах интенсивно расчлененного 

предгорья. 

 Итак, на основе результатов работ по оценке лесного и лесно-

кустарникого ландшафтов устанавливаются расходы дополнительных 

средств для плодородных почв в хозяйствах, что имеет большое 

экономическое значение. 

Ключевые слова: Ландшафт, почва; экология; засоление; эрозия; 

экологическая оценка почвы; бонитировка почв и антропогенные 

факторы 
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SUMMARY 

SAHIB HAJIYEV, HEMIDE SEYIDOVA 

ECOLOGĠCAL VALUĠNG OF THE FOREST AND FOREST 

SHRUBBERY OF LANDSCAPE COMPLEX  ĠN NAKHCHIVAN 

AUTONOMOUS REPUBLĠC 

Some information about forest and forest shrubbery landscape in 

Nakhchivan Autonomous Republic is given in the article. In the basic 

maintenance of the work the forest and forest shrubbery landscapes are valued, 

here the highest point of the broad leaved forest landscape in the middle broken 

to pieces northern slopes of foothills is 82, the middle broken to pieces outside 

of the forest, forest shrubbery landscape is 75, the lowest strongly broken to 

pieces mountain distance mountain kserofit landscape is 47, strongly broken to 

pieces dry forest shrubbery landscape of the southern slopes of foothills has 

been 33 point.  

So, some work is carried out in order to value the landscape of forest 

and forest shrubbery in Nakhchivan Autonomous Republic spending additional 

means to the fertiled soils in the economy is determined and it has a great 

economical importance. 

Keywords: Landscape, soil, ecology, soline, erosion, ecological value 

soils, soils valuation and antropogen influence. 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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N.TUSĠ TƏRBĠYƏNĠN MƏRHƏLƏLƏRĠ BARƏDƏ 

 

Məqalədə Nəsirəddin Tusinin  kamil insan tərbiyəsinin mahiyyəti, yolları 

və mərhələləri haqda fikirləri təhlil edilmiĢdi. Otra əsrlərdə tərbiyə iĢinin 

xüsusiyyətlərini aydın təsəvvür etməkdən ötrü müasir pedaqoji proses, onun 

tərkib hissələri, əsas kateqoriyaları barədə mövcud anlayıĢlara münasibət 

bildirilmiĢdir. Müəllifin fikrincə, pedaqoji prosesin əsas kateqoriyaları 

“öyrətmə” və “öyrənmə”dir. “Təlim”, “tərbiyə”, “təhsil” və “psixoloji 

inkiĢaf” isə öyrətmə və öyrənmə prosesini gerçəkləĢdirən kateqoriyalardır. 

Məqalədə bu kateqoriyaların pedaqoji prosesə və bir-birinə münasibəti də 

nəzəri olaraq Ģərh edilmiĢdir. 

N.Tusinin tərbiyə haqda fikirləri “Əxlaqi-Nasiri” əsəri əsasında təhlil 

edilmiĢdir. Məqalədə göstərilir ki, Tusinin “tərbiyə fəlsəfəsinin” müddəaları 

diqqətlə tədqiq edildikdə  müasir “Milli pedaqogika”nın bir sıra mühüm 

problemlərinin həllinə köməklik göstərəcək ideyalara rast gəlmək mümkündür..  

Məqalədə belə bir nəzəri müddəa xüsusi vurğulanır ki, Tusiyə görə 

tərbiyə insanın bütün ömrü boyu davam edəcək fasiləsiz prosesdir. Buraya 

yalnız ədəb qaydalarını aid etməklə kifayətlənmək olmaz. Əxlaqın 

saflaĢdırılması, ev qurmaq (ailə, onun qurulması və tərbiyə edilməsi), 

cəmiyyətdə idarəetmə və birgəyaĢayıĢ keyfiyyətlərinə yiyələnmə də tərbiyə 

prosesinin məzmununa daxil olan məsələlərdir.  

Məqalədə həmçinin, tərbiyə prosesinin müvəffəqiyyəti üçün uĢağa 

göstəriləcək təsirlərin əvvəlcədən müəyyən edilmiĢ mərhələlərlə, ardıcıllıqla və 

hər bir tərbiyə olunanın fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla tətbiqi barədə 

Tusinin fikirləri Ģərh edilmiĢdir. 

 Açar sözlər: Nəsirəddin Tusi, pedaqoji proses, təlim, tərbiyə, təhsil, 

tərbiyə mərhələləri 

 

Azərbaycanda nəzəri pedaqogikanın görkəmli nümayəndəsi olan 

professor Nurəddin Kazımova görə, ―tərbiyə işinin metodikası tərbiyə 

olunanların mənəvi-psixoloji hazırlıq səviyyələri nəzərə alınmaqla 

qurulduğundan mərhələli olur‖ (1.300). O, tərbiyəvi tədbirin şəraitdən asılı 

olaraq üç və ya beş mərhələdən keçdiyini əsaslandırır.  

Həmin fikirlərin yer aldığı ―Məktəb pedaqogikası‖ (1) dərsliyi işıq üzü 

gördükdən sonra pedaqoji mətbuatda bir-birinə zidd olan çoxsaylı 

münasibətləri bildirən yazılar dərc olundu.  Ən əsas tənqid hədəfi ―Milli 
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pedaqogika‖ ideyası idi. Hazırki yazımızın istiqamətindən kənara çıxmamaq 

üçün bu ideyaya münasibətimizi bir cümlə ilə bildirməklə, hələlik, 

kifayətlənirik: ―Milli pedaqogika‖ nəzəriyyəsi müasir dövrün tələbləri 

baxımından nəzəri-metodoloji və rəsmi-praktik intişarını tapsaydı, pedaqogika 

elmimiz indiki çarəsiz vəziyyətinə düşməzdi. 

Həmin dərslikdə pedaqogika elmi üçün yenilik olan ―tərbiyə 

mərhələləri‖ anlayışı da işlənmiş və konkret tərbiyəvi tədbir mərhələləri 

əsaslandırılmışdır.  

―Tərbiyə mərhələləri‖ anlayışı elmidirmi? Bu mərhələləri bilməyin və 

tərbiyə prosesində onları nəzərə almağın əhəmiyyəti nə dərəcədədir? Nəhayət, 

―tərbiyə fəlsəfəsinin‖ klassik nümayəndələrində bu məsələyə rast gəlirikmi? 

Fikrimizcə, qoyulmuş suallar böyük və mühüm bir nəzəri-pedaqoji 

problemi əhatə edir. Biz bu yazıda sonuncu sualın cavabını konkret olaraq 

Nəsrəddin Tusinin ―Əxlaqi-Nasiri‖ əsərində axtarmağa çalışmışıq.  

Nəsirəddin Tusi tam tədqiq edilməmiş, yetərincə öyrənilməmiş və öz 

xalqına kifayət qədər çatdırılmamış ən möhtəşəm Azərbaycan alimlərindən 

biridir. Tusinin elmi-ədəbi irsi olduqca zəngindir. O, dövrünün ən görkəmli 

alimi hesab edilmiş, ―əllamə‖, ―mühəqqiq‖, ―həkim‖, ―xacə‖, ―ustad‖, ―əsrin 

yeganəsi‖, ―son filosof‖ və s. ləqəblərlə şöhrət tapmış, müxtəlif məxəzlərdə 

yüzdən yuxarı əsərinin adı göstərilmişdir. (2.10) 

―Əxlaqi-Nasiri‖ əsəri N.Tusi yaradıcılığında xüsusi yer tutur. 

Fikrimizcə, Tusini insanlıq tarixində, elmi yaddaşlarda və ictimai fikir 

tarixində 800 ildən artıq bir müddətdə yaşadan da elmi irsinin ―üzük qaşı‖ olan 

―Əxlaqi-Nasiri‖ əsəridir. Ayrı-ayrı elm sahələri üzrə çox qiymətli olan digər 

əsərlərinin heç biri bu qədər geniş təsir dairəsinə malik olmamışdır.  

Əfqan alimi Sərv Guya Etimadi yazırdı ki, ―İslam alimlərindən əxlaq 

haqqında kimlər nə yazıbsa, Xacə Nəsir haqqında dediklərini heç kəs haqqında 

yazmayıblar... Xacə Nəsir fəlsəfəsinin əxlaqi dərinliyi yunan cəmiyyətində 

Aristotelin fəlsəfi-əxlaqi dərinliyindən az deyil... Xacədən sonra yazılan əxlaqa 

dair əsərlər ancaq ondan iqtibas xarakteri daşıyıb, onun hətta təqlidi olub. Onun 

bu sahədəki təsiri təkcə müsəlman alimi üçün deyil, hətta öz dövrünün məşhur 

qeyri-müsəlman alimləri üçün də xarakterik olmuşdur‖ (3.177).  

Əsərin bu qədər dəyərli olması, şöhrət tapmasının səbəbləri, fikrimizcə 

həm də bunlarla bağlıdır: 

- Tusi çox geniş mütaliəsi, özünəqədərki görkəmli fikir sahiblərinin 

insan, onun mahiyyəti, həyatın mənası, onu təkmilləşdirmək yolları haqda 

fəlsəfi təlimləri ilə tanışlığı və dərin zəka qüdrəti ilə ümumiləşdirmə qabiliyyəti 

sahəsində əxlaqa dair dövrünə qədər deyilmiş ən səhih bilikləri yığcam şəkildə 

əsərində cəmləşdirə bilmişdir; 

- ―Əxlaqi-Nasiri‖ orta əsrlər Şərq əxlaqına dair elmi-nəzəri və praktik 

bilikləri tam şəkildə özündə ehtiva edən mükəmməl bir əsərdir. Bu 

mükəmməlliyi Tusi özü belə əsaslandırır: ―Bundan əlavə adı çəkilən kitabda 

(―Ət-təharə‖ – İ.Ə) hikmət fəsillərinin ən əziz fəsilləri verilmiş olsa da, orada 

iki fəsil yox idi: şəhərlər salmaq və ev qurmaq fəsilləri. Halbuki, bu iki hikmət, 

zamanın tələbinə görə, indi böyük əhəmiyyət kəsb etmiş, onun şərh və izahı 

lazım və zəruri olmuşdur. (2.34) 
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Beləliklə, bütün dövrlər üçün əxlaq haqında yazılmış ən mükəmməl 

əsər hesab etdiyimiz ―Əxlaqi-Nasiri‖ əsərinin tədqiqi göstərir ki,  burada 

əxlaqın mahiyyəti, mənbəyi, ən zəruri əxlaqi keyfiyyətlərin dərin elmi-nəzəri 

şərhi ilə yanaşı, insanın əxlaqi inkişafının zəruriliyi, xüsusiyyətləri, əxlaqi 

keyfiyyətlərin formalaşdırılması prosesi, bu prosesin idarə oluna bilməsinin 

mümkünlüyü və zəruriliyi, bir sözlə, pedaqoji terminlə ifadə olunsa, əxlaq 

tərbiyəsi haqqında zəngin fikirlər vardır. Başqa sözlə deyilsə, ―Əxlaqi-Nasiri‖ 

əsərində Nəsirəddin Tusinin ―tərbiyə fəlsəfəsi‖nin müddəaları diqqətlə təhlil 

edildikdə, müasir pedaqogikanın, daha dəqiq ifadədə, müasir milli 

pedaqogikanın bir sıra mühüm problemlərinin həllinə köməklik göstərəcək 

ideyaları aşkar etmək olar.  

Fikrimizcə, belə problemlərdən biri tərbiyə işinin mərhələli olması 

məsələsidir. 

―Əxlaqi-Nasiri‖ əsərini dəfələrlə oxuyub, diqqətlə tədqiq etdikdə belə 

bir qənaət hasil olur ki, müasir elmi pedaqogikada tərbiyə nəzəriyyəsi 

birtərəfli, yarımçıq təqdim edilir. Ayrı-ayrı müəlliflərin problemə yanaşmaları 

müxtəlif olduğundan tərbiyə ya nəzəri ümumiləşdirmələrin nəticələri kimi 

ortaya qoyularaq ―fəlsəfiləşir‖, ya da gündəlik həyati təcrübələrin 

ümumiləşdirməsi kimi meydana çıxdığından ―metodikləşir‖.  

Müasir pedaqogikaya dair dərslik və ya dərs vəsaitlərində tərbiyə 

pedaqoji prosesin tərkib hissələrindən biri kimi qəbul edilir. Yəni təbiət, 

cəmiyyət və təfəkkürdə olan fakt və hadisələrin öyrədilməsi təlim, fərdi 

keyfiyyətlər aşılanması və davranış normalarına yiyələnmə isə tərbiyə hesab 

edilir. Başqa sözlə, pedaqoji prosesin tərkib hissələri kimi, tərbiyədən kənarda 

təlim və təlimdən kənar ayrıca tərbiyə prosesləri haqda danışmaq olar.  

Müasir Azərbaycan pedaqoji elmində,  bizim fikrimizcə, tərbiyə 

nəzəriyyəsi sahəsində ən mükəmməl tədqiqatın müəllifi olan professor 

Nurəddin Kazımovun bu haqda yazdıqlarını tamamilə doğru hesab edirik: 

―Milli pedaqogika təlim, tərbiyə, təhsil və psixoloji inkişaf 

kateqoriyalarının reallıqda bir-birini tamamladığını və bir-birindən ayrılmaz 

olduğunu nəzərə alır: sübut edir ki, bu kateqoriyaları daha geniş həcmli digər 

kateqoriyada istifadə etmək mümkündür. Başqa sözlə desək,  təlim, tərbiyə, 

təhsil və psixoloji inkişafın vəhdəti, onların tamlığı pedaqoji prosesdir‖. (1.10) 

Orta əsrlər Şərq fəlsəfi-pedaqoji fikir tarixində, o cümlədən Nəsrəddin 

Tusinin təlimində də tərbiyə məhz bu cür kompleks, vahid, tam bir proses kimi, 

indiki terminlə desək, pedaqoji proses kimi başa düşülürdü və düzü də budur.  

Yeri gəlmişkən, ―pedaqoji proses‖ və ―onun tərkib hissələri‖ 

anlayışlarına da münasibət bildirmək istəyirik. Pedaqoji proses nədir və bu 

prosesin əhəmiyyəti nədədir? 

Məlumdur ki, cəmiyyətin mövcudluğu iki mühüm prosesdən asılıdır: 

təbiət, cəmiyyət və təfəkkürdə olan fakt və hadisələrin öyrənilməsi; 

öyrənilmişlərin böyüyən nəslə öyrədilməsi. Bu ikinci prosesin iki tərəfi var: 

öyrədən və öyrənən. Öyrənilmişlərin böyüyən nəslə öyrədilməsinin ən 

optimal və səmərəli yolu pedaqoji prosesdir. Pedaqoji proses – öyrədənlə 

öyrənən arasında xüsusi olaraq təşkil edilmiş elə bir qarşılıqlı təsir prosesidir 
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ki, bu zaman həyat üçün zəruri olan bilik, bacarıq və təcrübənin 

mənimsənilməsi nəticəsində insanın inkişafı təmin edilir. (4.15)  

Bəs pedaqoji prosesin ―vəhdət halında birləşdirdiyi kateqoriyalara‖, 

eyni zamanda da onların bir-birinə olan nisbəti necədir? 

―Öyrədən‖ və ―öyrənən‖ məfhumlarının ifadə etdikləri anlayışlar 

barədə. 

―Öyrədən‖ müəyyən bilik, bacarıq və həyati təcrübəyə malik olub, 

öyrətmək funksiyasını yerinə yetirən, bir az da dəqiq desək, öyrətməyə borclu 

olan şəxsdir. Yəni müəyyən sahədə bilik, bacarıq və təcrübəyə malik insanların 

heç də hamısı öyrətmək fəaliyyəti ilə məşğul deyillər. Belə adamların 

―öyrədən‖ olması üçün ―öyrətmək‖ vəzifələri daşımaları zəruridir. Bunlar 

müəllimlər və valideynlərdir. Müəllimlər və valideynlərin öyrətmələrində də 

oxşar və fərqli cəhətlər vardır.  

Müəllimlər öyrətmək üçün xüsusi hazırlanmış, öyrətmək elminin 

(Pedaqogikanın) nəzəri və təcrübi əsaslarına yiyələnmiş və əsas fəaliyyət 

sahəsi öyrətmək olan şəxslərdir. Müasir dövrdə Y.A.Komenskinin dediyi 

―universal müəllimlər‖ yoxdur. Onlar ixtisaslaşdıqları bir və ya çox böyük 

ehtiyac olduqda iki fənn üzrə biliklər verməklə kifayətlənməli olurlar. Hətta 

hər fənnin təmsil etdiyi elm sahələri üzrə biliklərin ümumi əsaslarını tam 

öyrətmək belə getdikcə çətinləşir. Bu halda müəllimin öyrətmək funksiyasında 

fakt və hadisələr barədə biliklər vermək üstünlük təşkil edir. Öyrətmənin sosial 

məsələlərinə həsr olunacaq vəzifəsi isə getdikcə zəifləyir.  

Müəllimin öyrətmə fəaliyyətinin bu deyilən cəhətlərini ümumiləşdirsək 

belə qənaət gəlmək olar ki, müasir dövrdə müəllimin fəaliyyəti tədris etdiyi 

fənnə dair bilik, bacarıqlar öyrətmək və bu biliklərin mahiyyətində olan 

―tərbiyəvi‖ imkanların köməyi ilə böyüyən nəsli həyata hazırlamaqdır.  

Valideynin öyrətməsi isə ailənin təbii funksiyasından irəli gələn 

borcdur. Müəllimin öyrətməsi ümumi qanunauyğunluqların tətbiqi nəticəsində, 

əsasən, elmi xarakter daşıyır. Valideynin öyrətməsi isə təbiidir. Müəllimin 

öyrətməsi xüsusi olaraq təşkil edilmiş proseslə müşayət olunur, valideynin 

öyrətməsi isə xüsusi fəaliyyət növü deyildir. Müəllimin öyrətməsinin müddəti 

məhduddur; insan həyatının müəyyən dövründən başlayır və bəlli vaxtlarda 

əsasən başa çatır. Valideynin öyrətməsi isə uşağın dünyaya gəlməsi ilə 

başlayıb, fasiləsiz olaraq valideynlərin ömrü boyu davam edir.  

Pedaqoji prosesin ikinci tərəfi “öyrənən”dir. Öyrənmə prosesində hər 

iki tərəfin məsuliyyəti, fəallığı, demək olar ki, eyni dərəcədədir. Yuxarıda  

deyildiyi kimi, həyat ―maddi və mənəvi olanın öyrədilməsi və öyrənilməsi – 

tətbiqi – yenidən öyrənilməsi və s.‖ ardıcıllığını ehtiva edən düsturla müşayət 

olunan fəaliyyətdir. Bu, yaradılmışların məhkum olduğu təbii prosesdir. 

Öyrənən o mənada bu prosesin əsas fiquru ola bilər ki, o, öyrənmədən yaşaya 

bilməz. Ayrıca götürülmüş hər hansı ―öyrədən‖ isə öyrətmək məcburiyyətində 

deyil, öyrətmədən də yaşaya bilər.  

Beləliklə, ―öyrənən‖ həyati tələbatlarını ödəməyin yollarını axtarıb 

tapmağa, mənimsəməyə məcbur olan şəxsdir. İnsanın həyati tələbatları onu 

ömrü boyu müşayət etdiyindən, öyrənmək də hər bir insan üçün ömürlükdür. 
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Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmmədin (s.ə.v.) məlum hədisinin mahiyyəti də 

―beşikdən qəbrə kimi‖ öyrənmənin zəruriliyini göstərməkdir.  

Öyrənmənin iki yolu haqda danışmaq olar: düzənsiz, kortəbii yolla 

öyrənmək və mütəşəkkil – xüsusi olaraq təşkil edilmiş yolla öyrənmə. Kortəbii 

yolla öyrənmə prosesində əsas subyekt öyrənəndir. Prosesin digər tərəfini isə 

qeyri-ixtiyari iştirakla seçilən çoxsaylı subyektlər təşkil edə bilər. Yəni kortəbii 

yolla öyrənmə zamanı öyrənən təkcə öyrətmək üçün xüsusi bilik, bacarıqlara 

yiyələnmiş şəxsin yox, çoxsaylı digərlərinin də təsirinə  məruz qalır. Bu halda 

öyrənmə qeyri-dəqiq, dağınıq, ziddiyyətli ola bilir və əksər hallarda proses 

uzun vaxt tələb edir.  

Öyrənmənin ikinci yolu pedaqoji prosesin iştirakçısı olaraq 

öyrənməkdir. Pedaqoji proses xüsusi olaraq təşkil edildiyindən  

- öyrədən müəyyən zəruri biliklərə və öyrətmək qabiliyyətinə malikdir; 

- proses ən optimal müddətdə həyata keçirilir; 

- prosesin səmərəliliyi üçün zəruri vasitələrdən istifadə imkanları mövcuddur; 

- prosesin gedişi və nəticələri izlənilə və təshih edilə bilər. 

Beləliklə, buraya qədər deyilənləri ümumiləşdirərək, yekun qənaətimizi bu cür 

ifadə edə bilərik: 

-  pedaqoji prosesin əsas kateqoriyaları ―öyrədən‖ və   ―öyrənən‖dir; 

-  pedaqoji proses subyektlərin bir-birinə qarşılıqlı təsirinə əsaslansa da 

prosesin səmərəliliyini təmin etməkdə aparıcı tərəf öyrədəndir. Öyrədiləcək 

bilik və bacarıqların, formalaşdırılacaq keyfiyyətlərin məzmunu, öyrətmə və 

öyrənmə üsulları, prinsipləri, öyrənənin fəallıq və müstəqilliyinin təmin 

edilməsi, onların motivləşdirilməsi kimi məsələlər öyrədənin funksiyasına 

daxildir .  

Pedaqoji prosesin digər kateqoriyaları hansılardır, onların bu prosesdə 

yeri və rolu nədən ibarətdir və bir birlərinə münasibətləri necədir? 

Professor N. Kazımov pedaqogikanın kateqoriyalarını müəyyənləşdirər-

kən bu suala qismən cavab vermişdir: ―Milli pedaqogikada beş pedaqoji 

kateqoriya vardır: təlim, tərbiyə, təhsil, psixoloji inkişaf, habelə onları özündə 

birləşdirən pedaqoji proses‖ (1.12). 

İlk baxışda belə görünür ki, ―pedaqoji proses‖ də digər dörd kateqoriya 

ilə bərabərhüquqlu, eyni səviyyəli götürülmüşdür. Lakin diqqət edildikdə aydın 

olur ki, ―pedaqoji proses‖ digər dörd anlayışı özündə birləşdirən, yəni onlardan 

daha ümumi anlayışı ifadə edən kateqoriya kimi buraya daxil edilmişdir. Daha 

konkret mənada təlim, tərbiyə, təhsil və psixoloji inkişaf pedaqoji prosesin 

tərkib hissələri kimi təqdim edilir. Bu kateqoriyaların hər birinin öyrətmə və 

öyrənmə funksiyalarının, imkanlarının sistemi əslində bütövlükdə pedaqogika 

elminin mahiyyətini və məzmununu təşkil edir.  

Beləliklə, təlim pedaqoji prosesin tərkib hissəsi kimi öyrətmə və 

öyrənmənin bilavasitə həyata keçirilmə prosesidir. Bu mənada o, pedaqoji 

proses məfhumu ilə eyniləşmiş olur. Buna görə də pedaqogikada, adətən, təlim 

prosesi zamanı təbiət, cəmiyyət və təfəkkürdəki fakt və hadisələr haqqında 

olan, öyrənəndən asılı olmayaraq mövcud olan biliklər, bacarıq və vərdişlər 

öyrədilməsi nəzərdə tutulur. Təlim prosesi zamanı bəşəriyyətin hazırlamış 

olduğu, təcrübədə sınaqdan çıxıb doğruluğu təsdiq olunan və buna görə də 
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hamı tərəfindən eyni cür qəbul edilən biliklər öyrədilir. İnsanların bu biliklərə 

münasibəti daha çox ağılla, təfəkkürlə bağlı olub, onların inkişafına, daha da 

təkmilləşməsinə istiqamətlənmiş olur.  

Tərbiyə də müəyyən ardıcıllıqla həyata keçirilən öyrətmə və öyrənmə 

prosesidir. ―Tərbiyə‖ anlayışı altında insanın həyatı boyu gördüyü təsirlərin 

hamısı başa düşülməlidir. Təsadüfi deyildir ki, pedaqogikada ―geniş mənada 

tərbiyə‖anlayışı da vardır. Milli pedaqogikanın tələblərindən çıxış edərək şəxsi 

qənaətimiz kimi, bu anlayışın elmi pedaqogikada saxlanılmasını zəruri hesab 

edirik. Uzun müddət Şərqdə, o cümlədən Azərbaycanda ―insanın tərbiyə 

edilməsi‖ dedikdə, bu günkü mənada ―pedaqoji proses‖dən daha geniş 

məsələlər başa düşülmüşdür. Pedaqoji prosesin tərkib hissəsi kimi ―tərbiyə‖ 

dedikdə isə ―əsasən davranışla əlaqədar olan mənəvi keyfiyyətlərin adamlarda 

məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil sürətdə formalaşdırılması başa düşülür‖ 

(1.38). Yəni tərbiyə prosesində insana bilavasitə onun iradəsindən asılı olaraq 

reallaşan, hər bir insanın fərdi keyfiyyətini formalaşdıracaq bilik və vərdişlər 

öyrədilir.  

Təlim və tərbiyə kateqoriyalarından fərqli olaraq təhsil kateqoriyası tam 

mənada proses xarakteri daşımır. Professor Əliheydər Həşimov əsas pedaqoji 

anlayışları xarakterizə edərkən yazırdı ki, ―təhsil təlimin nəticəsi, təlim və 

təhsil almağın əsas yoludur‖ (5.6). Doğrudan da, insanlar müəyyən təhsil 

səviyyəsinə daha çox təlim nəticəsində yiyələnirlər, lakin təlim təhsil almağın 

yeganə yolu deyildir. Müəyyən sahəyə dair bilik və bacarıqlara müstəqil də 

yiyələnmək olar. Bu halda təhsil kateqoriyası pedaqoji prosesin tərkib hissəsi 

olmaqdan çıxır. Çünki bu cür təhsil alma öyrədən və öyrənənin qarşılıqlı təsiri 

olmadan baş verir.  

Təhsil kateqoriyası bu xüsusiyyətinə görə psixoloji inkiĢaf kateqoriyası-

na ( fərdi inkişaf kateqoriyası deyilərsə daha düzgün olardı) yaxındır. Düzdür, 

―inkişaf‖ anlayışı müəyyən mənada prosesi ifadə edir. Lakin pedaqoji prosesin 

kateqoriyası kimi götürüldükdə o daha çox öyrənmə prosesinin nəticəsi kimi 

başa düşülür. Təsadüfi deyildir ki, təhsilin daha düzgün hesab etdiyimiz 

tərifində də təhsillə inkişafın bu baxımdan oxşarlığı öz əksini tapmışdır. 

―Təhsil – bəşəriyyətin hazırlamış olduğu mədəni irsi cəmiyyət tərəfindən 

müəyyən edilmiş səviyyədə mənimsəmək və buna uyğun fərdi inkişafa malik 

olmaqdır‖ (4, s. 17). 

Pedaqoji proseslə onun tərkib hissələri arasında olan nisbəti də, 

təxminən bu cür ifadə etmək olar: 

Təlim - yalnız pedaqoji proses çərçivəsində müəyyən müddətdə baş 

verən mütəĢəkkil prosesdir. Düzgün təşkil edildikdə tərbiyəvi məqsədlərin 

həyata keçməsinə, həmçinin fərdi və ümumi inkiĢafa səbəb olur. Proses boyu 

mərhələlərlə, prosesin sonunda isə tam  olaraq təhsil səviyyəsinə yiyələnməyi 

təmin edir.  

Tərbiyə - əsasən pedaqoji prosesdə və təxminən eyni nisbətdə ondan 

kənarda baş verən, əsasən mütəşəkkil, ömür boyu davam edən prosesdir. 

Düzgün təşkil edildikdə təlimin səmərəliliyinə, təhsil məqsədlərinin həyata 

keçirilməsinə və fərdi inkiĢafa səbəb olur.  
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Təhsil – daha çox pedaqoji proses çərçivəsində, müəyyən ölçüdə isə 

ondan kənarda bəşəriyyətin hazırlamış olduğu mədəni irsi mənimsəmə 

səviyyəsidir. Bu mənimsəmə həm də təlim və tərbiyə proseslərində həyata 

keçirilsə də, təhsil pedaqoji prosesin bitmiş nəticələri ilə müəyyən olunur. 

Təhsil eyni zamanda fərdi və ümumi inkiĢafın da göstəricisidir.  

Fərdi və ümumi inkiĢaf daha çox pedaqoji prosesin nəticələrini ehtiva 

edən kateqoriyadır. Fərdi və ümumi inkişaf son nəticədə pedaqoji prosesin və 

beləliklə də təlim, tərbiyə və təhsilin səmərəsini artırmağa və səviyyəsini 

yüksəltməyə səbəb ola bilir.  

 Pedaqoji proses, onun əsas kateqoriyaları və tərkib hissələrinin müasir 

elmi-pedaqoji şərhini verdikdən sonra onların N.Tusi təlimində necə şərh 

edildiyini təhlil etmək olar. Nəsrəddin Tusinin ―tərbiyə fəlsəfəsi‖ bütövlükdə 

insan həyatının mahiyyətini ifadə edən hikmət haqqında təlimin bir hissəsidir. 

Hikmət haqqında təlimini Tusi bu cür təqdim edir: ―Mərifət sahibləri arasında 

hər şeyi olduğu kimi yerinə yetirməyə hikmət deyilir, bunun nəticəsində 

insanın mənəviyyatı mümkün qədər təkmilləşməli, arzu edilən səviyyəyə 

yüksəlməlidir‖ (2, s. 35). Hər şeyi olduğu kimi dərk edən, varlıqların həqiqətən 

necə olduqlarını təsəvvür edən, eyni zamanda gizli qüvvələri ortaya çıxarmaq, 

müxtəlif sənət və peşələrdən  fayda götürmək, müxtəlif iş vərdişləri əldə etmək 

üçün fəaliyyət göstərən adamı Tusi ən kamil insan hesab edir. Beləliklə, Tusiyə 

görə kamil insan kimi formalaşmaq (və ya formalaşdırılmaq) üçün insan şəxsi 

iradəsindən asılı olmayan nəzəri hikmətə və fəaliyyət və iradəsindən asılı olan 

əməli hikmətə yiyələnməlidir. İnsanın tərbiyə edilməsi barədə Tusi fəlsəfəsini 

də məhz bu müddəalar təşkil edir. Onun insan tərbiyəsi haqqında fikirləri məhz 

əməli hikmətin şərh edilməsi zamanı meydana çıxır.  

Əməli hikmət anlayışı bu günkü  mənada ―geniş mənada tərbiyə‖ kimi 

baş düşülə bilər. Çünki ―əməli hikmət insanın iradi hərəkətlərini 

məqsədəuyğun şəkildə idarə etməsinə, sənət və peşəni, həyatlarını nizama 

salmaq, məişətlərini təmin etmək, rifah hallarını get-gedə yaxşılaşdırıb kamala 

çatdırmaq bacarığına deyilir‖ (2, s. 37). 

Göründüyü kimi, burada insanın bütün həyatı boyu rifah içində 

yaşamağını təmin edəcək bacarıqlara yiyələnməli olduğu zəruri sayılmışdır. 

Beləliklə, Tusi tərbiyənin həyat boyu davam etdiriləcək proses olduğunu qəbul 

edir. Bu prosesin müəyyən hissəsi öyrədənin təsiri altında aparılmalıdır. Tusi 

təlimində ―öyrədən‖ ata-ana və müəllimlərdir. Lakin ətraf mühitin də tərbiyədə 

rol oynaya biləcəyini (daha çox mənfi təsir göstərəcəyini) dəfələrlə qeyd 

etmişdir.  

Tusi insanı yaradılışdan tərbiyəyə möhtac varlıq hesab edir və həyatın 

ayrı-ayrı dövrlərində tərbiyənin məzmununun fərqli olduğunu təsdiq edir. 

Onun fikrincə, insanların ömürlərinin lap ilk çağlarından ata-ana tərbiyəsinə, 

sonra şəriət qayda-qanunlarına, daha sonra əxlaq və əqidənin saflaşdırılmasına, 

hikmətə çatmasına ehtiyacları vardır.  

Tusi tərbiyənin mahiyyətinin daha çox mənəviyyatla bağlı olduğunu 

bildiyindəndir ki, ―öyrədən‖ qismində ilk amil kimi, insanın mənəvi aləmini – 

vicdanını qəbul edir, digər tərbiyəçilər ondan sonra gələnlərdir. ―Bütün 

camaatın ilk mürəbbisi, ümumiyyətlə, onun vicdan səsi olar, ikinci tərbiyəçiləri 
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təmiz, əqidəli, düzgün fikirli adamlar olarlar ki, bunlardan hikmət öyrənib, 

tədricən kamillik dərəcələrinə yiyələnirlər‖ (2, s. 80). 

Tusinin tərbiyə barədə fikirlərinin əsasını məqsədəuyğun, mütəşəkkil 

tərbiyə prosesinin şəxsiyyətin formalaşmasında müstəsna roluna inam təşkil 

edir. Tusiyə görə insanın xoşbəxtlik və bədbəxtliyi onun mənəvi qüvvələrinin – 

fikir, ağıl, şüur və iradəsinin ixtiyarına verilmişdir. Lakin bu qüvvələr öz fitri 

səviyyələrində qalsalar, insanın mənəvi inkişafını təmin edə bilməzlər. Əgər 

insan ―düzgün, ardıcıl, məqsəduyğun, müstəqim xətlə (ən qısa yolla) hərəkət 

etsə, tədriclə elm, mədəniyyət, bilik və hikmətə yiyələnsə (yəni tərbiyə olunsa 

– İ.Ə) təkamülə qadir olan fitri istedadı hədləri aşaraq onu bir mərtəbədən 

başqa bir mərtəbəyə, bir dərəcədən o biri dərəcəyə yüksəldər...‖ (2, s. 53) 

―Əxlaqi-Nasiri‖ əsərinin araşdırdığımız mövzu baxımından tədqiqi 

göstərir ki, Tusi yuxarıdakı iqtibasda verilmiş ―düzgün, ardıcıl, məqsəduyğun, 

müstəqim xətlə‖ sözləri ilə tərbiyə prosesinin (Tusinin təbirincə tərbiyənin) 

səmərəlilik şərtlərini xarakterizə etmişdir. Bu şərtlərdən biri olan ardıcıllıq, 

yəni prosesi təşkil edən elementlərin müəyyən sistem halında, biri digərinin 

üzərində qurularaq onu əvəzetməsi ilə, ən sadə, ancaq ən əsas olandan 

başlayaraq öyrətmə, başqa sözlə desək, mərhələli tərbiyə anlayışı mühüm yer 

tutur.  

Məlumdur ki, Tusi insanın tərbiyə edilməsi dedikdə, ona həyatı boyu 

lazım olacaq bütün zəruri biliklər və mənəvi keyfiyyətlər aşılanması prosesini 

başa düşürdü. Təsadüfi deyildir ki, bizim bu gün uşaqların tərbiyəsi kimi başa 

düşdüyümüz  məsələləri böyük mütəfəkkir ―Evdarlıq elmi haqqında‖ adlı 

fəsildə vermişdir.   

Beləliklə, Tusiyə görə kamil insan tərbiyəsi üç mərhələdən keçməlidir: 

əxlaqın saflaşdırılması, evdarlıq elmi və ölkə (şəhərləri) idarəetmə qaydalarının 

öyrədilməsi.  

Bu mərhələlərin hər birində də öyrədiləcək keyfiyyətlərin ardıcıllığının, 

mərhələliliyinin gözlənilməsi şərti əsas götürülmüşdür.  

Əxlaqın saflaşdırılması ―əxlaq elmi‖nin tədqiqat obyektidir. Bu elmin 

mövzusunu insanın iradəsindən asılı olan, onun yaxşı və pis əməllərini doğuran 

insan mənəviyyatı təşkil edir. Tusiyə görə, əxlaqı saflaşdırmaq qabiliyyətinə 

yiyələnmək üçün hər şeydən əvvəl, insani mənəviyyatın (insani-nəfsin) nədən 

ibarət olduğunu, onun ən yüksək – kamillik dərəcəsinin hüdudlarını, mənəvi 

qüvvələrin sayını bilmək lazımdır. Mənəvi qüvvələrdən düzgün istifadə 

edildikdə insanı səadətə və xoşbəxtliyə çatdırmağın yollarına yiyələnmək 

mümkündür. Eyni zamanda, bu qüvvələrin köməkliyi ilə bəyənilən əxlaqa 

mane olan səbəbləri də müəyyənləşdirmək və qarşısını almaq olar.  

 Müasir elmi pedaqogikada çox vaxt tərbiyənin əsas məqsədini insanda 

müəyyən arzuolunan keyfiyyətlərin yaradılması ilə bitmiş hesab edirlər. 

Tusinin tərbiyə fəlsəfəsində isə bu hal tərbiyənin yalnız birinci mərhələsinin 

sonudur. Tərbiyənin tam olması üçün müəyyən əxlaqi (tərbiyəvi) əsasların 

cilalanması lazımdır. Yəni insani keyfiyyətlər yaradıla, inkiĢaf etdirilə və 

formalaĢdırıla bilər. 

Nəsrəddin Tusinin ―Əxlaqi-Nasiri‖ əsəri məhz bu ardıcıllığı təmin edən 

hikmətin şərhinə həsr edilmişdir.  
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Bu əsaslar üç qüvvə şəklində mövcud olur. Birincilər insanın xoşuna 

gələn şeylər vasitəsilə onu cəzb edir. Tusi bu qüvvəni ―şəhvət‖ adlandırır. 

İkincilər xoşagəlməyən, zərərli şeyləri dəf etmək, şəxsiyyəti mühafizə etmək 

vəzifəsini həyata keçirir. Bu, ―qəzəb‖ qüvvəsi adlanır. Nitq və müqayisənin 

əsası olan üçüncü qüvvə insanın əqli kateqoriyalarından istifadə edərək 

ümumiləşdirmələr aparması ilə müşayət olunur. 

Tusi hər üç qüvvənin insan həyatında müsbət roluna nail olmaq üçün 

onların bir proses halında birləşdirilməsini zəruri sayır. ―Deməli fəzilət sahibi 

olmaq istəyənlər istənilən kamala çatmaq üçün bu qanuna riayət etməli, 

qüvvələrin saflaşdırıb cilalanmasında təbiətin istifadə etdiyi üsulları əsas 

götürməlidir: əvvəlcə şəhvət, sonra qəzəb, daha sonra isə ehtiras qüvvələrini 

mötədilləşdirmək  (―mötədil‖ – mülayim, aza qane olmaq – İ.Ə.) lazımdır‖ (2, 

s. 111). 

Tusi kamil insan tərbiyəsinin ikinci mərhələsi kimi ―evdarlıq elmi‖nə 

yiyələnməyi qəbul etmişdir. ―Kitabın yazılma səbəbi haqqında‖ adlı hissədən 

bəlli olduğu kimi, Tusi ―Əxlaqi-Nasiri‖ əsərini həm də ―şəhərlər salmaq və ev 

qurmaq‖ fəsillərini işləmək xatirinə yazmışdır. Digər tərəfdən, əsərin tədqiqi 

göstərir ki, ―Əxlaqın saflaşdırılması fəsli‖ daha çox məlum hikmət barədə 

Tusiyə qədərki görkəmli filosofların fikirlərinin şərhindən ibarət olduğu halda, 

son iki fəsildə daha çox Tusinin şəxsi fikirləri öz əksini tapmışdır.  

Tusi ―ev qurmaq‖ dedikdə ailə qurmaq, ailənin nizama salınması, 

qorunması, ailədaxili münasibətlər, ailə üzvləri arasında məsuliyyət, ailənin 

iqtisadi əsasları, ailənin gəlirləri, ailə başçısı, ər - arvad münasibətləri və s. 

kimi məsələləri nəzərdə tuturdu. Onun fikrincə, düzgün qurulmuş ailə tərbiyəsi 

müxtəlif təbiətlərə və qabiliyyətlərə malik olmalarına baxmayaraq ailənin 

bütün üzvlərinin vahid məqsəd ətrafında birgə fəaliyyət göstərməsi deməkdir.  

Tusinin övlad saxlamaq və tərbiyə etmək qaydaları haqqında fikirləri bu 

gün də milli tərbiyə sisteminin əsas müddəalarını təşkil edəcək qiymətini 

saxlamaqdadır.  

Uşağın tərbiyə edilməsi ardıcıllığı – mərhələləri barədə Tusinin 

fikirlərini ümumi şəkildə təxminən bu cür ifadə etmək olar:  

1. Nümunələr əsasında ilkin davranış qaydaları, adət-ənənələr və dini 

vəzifələr öyrədilməsi. 

2. Sərvətin, mal-dövlətin, mülkün və sairənin insanın sağlamlığı və mənalı 

həyatı üçün 

olduğunun öyrədilməsi. 

3. Hər kəsin öz qabiliyyətlərinə və maraqlarına müvafiq sahəyə dair bilik və 

bacarıqlar qazanmağa, peşə seçməyə yönəldilməsi. 
Tərbiyə mərhələləri, onların ardıcıllığının zəruriliyi barədə Tusi 

təliminə dair bu qısa yazını Tusinin öz sözləri ilə bitirmək istəyirik: ―Sənət və 

peşə fənlərində öyrətmək və öyrənmək sırası vardır, burada hər işə başlayarkən 

böyük diqqət, səbir, əmək, iradə və ardıcıllıq tələb olunur‖. 

Tusinin tərbiyə haqqında təliminin müasir dövr tərbiyə sahəsindəki 

problemlər baxımından diqqətlə təhlili milli tərbiyə sisteminin etnik-psixoloji 

xüsusiyyətlər baxımından da düzgün qurulmasına əvəzsiz köməyi ola bilər. 
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РЕЗЮМЕ 

ИСМИЛ АЛИЕВ 

НАСРАДДИН ТУСИ ОБ ЭТАПАХ ВОСПИТАНИЯ 

           В статье анализируются взгляды Насраддина Туси о сущности 

этапов воспитания совершенного человека. Для ясного понимания 

особенности воспитательного процесса в средних веках, автор излагает 

свою позицию к существующему научному пониманию педагогического 

процесса, основным его компонентам и категориям. По мнению автора, 

основными понятиями педагогического процесса являются «обучение» и 

«изучение», понятия «учение», «воспитание», «образование» и 

«психологическое развитие», которые отражают части, с помощью 

которых осуществляется педагогический процесс. 

           Взгляды Насраддина Туси о воспитании исследуются на основе 

анализа его произведения «Ахлаги-Насири». Отмечается, что глубокий 

анализ философии воспитания Н.Туси дает богатейший материал для 

успешного решения некоторых современных проблем национальной 

педагогики. По мнению Туси, воспитание есть непрерывный 

пожизненный процесс, охватывающий всю сферу человеческой 

деятельности. Нельзя ограничивать понятие «воспитание» одной только 

«нравственностью». Сюда входит и «очищение нравственности», и 

создание, укрепление и содержание семьи и умение управлять людьми, 

городами и обществом. 

           В статье также анализируются взгляды Н.Туси о роли поэтапного 

решения воспитательных целей, об учете индивидуальных возможностей 

каждого воспитанника. 

Ключевые слова: Насраддин Туси, педагогический процесс, 

обучение, воспитание, образование, этапы воспитания. 

 

SUMMARY 

ĠSMAĠL ALĠEV 

NASIREDDIN TUSI ABOUT THE STAGES OF EDUCATION 

The article analyzes the views of Nasiraddina Tusi on the essence of the 

stages of education of the perfect man. For a clear understanding of the 

educational process in the Middle Ages, the author sets out its position to the 

scientific understanding of the pedagogical process, its main components and 

categories. According to the author the basic concepts of the pedagogical 
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process are "learning" and "teaching" as well as concepts such as "learning", 

"education", "bringing up" and "psychological development" reflects the part 

through which the pedagogical process is realized . 

Nasiraddin Tusi's views on education are studied basing on the analysis 

of his work "Akhlagi-Nasiri." It is noted that a deep analysis of the philosophy 

of education N.Tusi provides rich material for the successful solution of some 

contemporary problems of national pedagogy. According to Tusi, education is 

a continuous lifelong process, covering all spheres of human activity. You can 

not restrict the concept of "education" only with the notion "morality." This 

includes "moral cleansing", and the creation, development and maintenance of 

the family, and the ability to manage people, cities and society. 

The article also analyzes the views of N.Tusi about the role of the 

phased solution  in educational goals and about individual opportunities of 

each pupil. 

Keywords: Nasiraddin Tusi, pedagogical process, training, education, training 

stages.                                                                                                                                         

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ÖYRƏNMƏ FƏALĠYYƏTĠNĠN MOTĠVASĠYASI VƏ 

STĠMULLAġDIRILMASI 

 

Məqalədə öyrənmə fəaliyyətinin stumullaĢdırılması və motivasiyasının 

əhəmiyyəti məsələləri təhlil olunur. Təlabatların, motiv və stimulların bir-biri 

ilə sıx əlaqədar olduğu əsaslandırılır. Stimullar təlabat və motivlərə əsaslanır  

və onlarla vəhdətdədir. Ġnsan, adətən, müxtəlif təlabat və motivlərin təsirini 

eyni zamanda hiss edir və bu təsirlə müvafiq surətdə fəaliyyət göstərir. 

Məqalədə sabit idraki maraqların formalaĢdırılmasının müxtəlif yolları və 

vasitələri araĢdırılır, həmçinin öyrənmə prosesinin gediĢinə və səmərəli nəti-

cələnməsinə təsir göstərən müxtəlif istiqamətləri motivlər müəyyən edir. 

Açar sözlər: motiv, fəaliyyətinin motivasiyası, stimullaĢdırılma, sosial 

motiv, peĢə motivi 

 

Öyrənmə motivasiyası təlim prosesinin məhsuldarlığını müəyyən edən 

amillər arasında aparıcı yer tutur. Motivlər təlim prosesinin başlıca 

hərəkətverici qüvvələridir. Motivlər dedikdə şəxsiyyəti fəaliyyətə sövq edən 

konkret niyyətlər, səbəblər başa düşülür. Fəaliyyətdə olan motivlərin 

öyrənilməsi və onlardan düzgün istifadə, şəxsiyyətin inkişafını lazımi tərəfə 

istiqamətləndirmək pedaqoji əməyin özəyini təşkil edir. Motivasiya şagirdləri 

idraki fəaliyyətə, təhsilin məzmununun fəal mənimsənilməsinə sövq edən 

proseslərə, metodlara, vasitələrə verilən ümumi addır. Müəllimlərdən 

danışarkən öyrətmək motivasiyası, şagirdlərdən danışarkən isə öyrənmə 

motivasiyası haqqında söhbət getməlidir. Motivasiya şəxsiyyətin və onun 

münasibətlərinin dəyişməsi prosesidir. Bu proses motivlərə əsaslanır. 

Motivasiyanı öyrənmək məsələsi pedaqogikanın və pedaqoji psixologiyanın 

mərkəzi  problemidir. Bu sahədə müəyyən nailiyyətlər əldə edilmişdir. Amma 

problem hələ tamamilə həll olunmamışdır.  

Təlim sistemində fəaliyyət göstərən motivləri müxtəlif meyarlara əsasən 

aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: 1) sosial motivlər (sosial dəyəri olan 

motivlər); 2) idraki motivlər; 3) peşə motivləri; 4) estetik  motivlər; 5) 

kommunikativ motivlər; 6) status-mövqe motivləri; 7) ənənəvi-tarixi motivlər; 

8) utilitar-praktiki motivlər (merkantil (xəsis, pulgir) motivlər). 

Cəmiyyətin inkişafının müxtəlif dövrlərində şagirdlərin oxumasında bu və 

ya digər qrup motivlər üstünlük təşkil edir. Qrup halında olan motivlər yaranan 

şəraitdən asılı olaraq öz aralarında dinamik əlaqədə olurlar. Bu əlaqə 

nəticəsində oxumağın hərkətverici qüvvəsi meydana gəlir. Bu qüvvənin xa-

rakteri, istiqaməti motivlərin ümumi təsir gücü ilə müəyyən olunur. 

mailto:farrukhrustamov@gmail.com
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Müxtəlif motivlər təlim prosesinin gedişinə və nəticələrinə eyni təsir 

göstərmək gücünə malik deyildir. Bununla əlaqədar olaraq şagirdlərin 

motivlərini iki yerə bölmək olar:  

1) təhrikedici (sövqedici) motivlər (onlar müxtəlif məqsədyönlü 

hərəkətlərin əsasında durur);  

2) məna kəsb edən motivlər (onlar ictimai məna kəsb edən dəyərləri özünün 

şəxsi səviyyəsinə ―keçirir‖, yəni şəxsi ―mən‖ə çevirir). 

Öyrənmə motivlərini bəzən xarici və daxili motivlərə ayırırlar. Xarici 

motivlər müəllimlərdən, valideynlərdən, sinif kollektivindən, ümumiyyətlə, 

cəmiyyətdən gəlir. Həmin motivlər işarə, tələb, göstəriş, məcburetmə for-

masında olur. Doğrudur, onlar insana təsir edir, amma çox zaman şəxsiyyətin 

daxili müqavimətinə rast gəlir. Şagirdin özünün təşəbbüskar olması vacibdir. 

Çünki insanın motivasiyasının əsl mənbəyi onun özündədir. Ona görə də həl-

ledici əhəmiyyəti xarici təzyiqə deyil, daxili oyadıcı qüvvələrə vermək 

lazımdır. 

Motivlər düşünülmüş və düşünülməmiş olur. Motivlər düşünülmüş olanda 

şagird hər hansı addımı inamla atmağı bacarır. Düşünülməmiş motivlər çox du-

manlı olur. Onlar şüurla idarə olunmur. Bununla belə, onlar çox güclü ola bilər. 

Motivlər içərisində real motivləri fərqləndirmək lazımdır. Bu motivlər 

məktəbin nailiyyətlərini obyektiv olaraq müəyyən edir. Xəyali (şişirdilmiş) 

motivlər də vardır ki, onlar müəyyən şəraitlərdə fəaliyyət göstərə bilər. Təlim 

prosesi real motivlərə istinad etməklə bərabər yeni, daha yüksək və təsirli 

motivlərin əmələ gəlməsinə şərait yaradır. 

Şagirdin öyrənmə prosesinə qoşulmasının bir neçə mərhələsi var: mənfi, 

biganə (və ya neytral), müsbət. Müsbət münasibətin özü üç cür olur:  

1) müsbət-1 (amorf, hissələrə bölünməmiş);  

2) müsbət-2 (idraki, təşəbbüskar, düşünülmüş); 

3) müsbət-3 (şəxsi, məsuliyyətli, təsirli). 

Oxumağa mənfi münasibəti olan şagirdlərin motivləri üçün məhdudluq 

xarakterikdir. Onlar müvəffəqiyyət qazanmağa az maraq göstərir, qiymət 

almağa meyil edir, qarşıya məqsəd qoymağı, ona nail olmağı bacarmır, oxu-

maq istəmir, məktəbə, müəllimlərə mənfi münasibət bəsləyirlər. 

Biganə münasibət bəsləyən şagirdlər də eyni mənfi xarakteristikaya 

malikdirlər. Amma onların qabiliyyətləri və imkanları vardır. Onların 

maraqlarının yönümünü dəyişdikdə müsbət  nəticələr əldə etmək olur.  

Şagirdlərin oxumağa müsbət münasibətinin müxtəlif səviyyələrində 

motivasiyanın qeyri-sabitlikdən tədricən düşünülmüş motivasiyaya doğru 

getdiyi müşahidə olunur. Ən yüksək səviyyə motivlərin sabitliyi ilə, təlim fəa-

liyyətinin və davranışının nəticələrini qabaqcadan görmək, çətinlikləri aradan 

qaldırmaq bacarığı ilə xarakterizə olunur.  

Müəllimlər şagirdlərin təlimə münasibətini fəallıq kimi xarakterizə  edirlər. 

Fəallığın strukturunda aşağıdakı komponentlər fərqləndirilir:  

1) təlim tapşırıqlarını yerinə yetirməyə hazır olmaq;  

2) müstəqil fəaliyyətə can atmaq;  

3) tapşırıqları şüurlu yerinə yetirmək;  

4) oxumaqla sistematik məşğul olmaq;  
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5) öz  şəxsi  səviyyəsini  yüksəltmək  üçün  çalışmaq.  

Məktəblilərin müstəqilliyi  onların fəallığı ilə bilavasitə bağlıdır, bir-

birindən ayrılmazdır. Ən fəal şagirdlər həm də ən müstəqil şagirdlər olurlar. 

Məktəblinin şəxsi fəallığının kifayət qədər olmaması onu başqalarından asılı 

vəziyyətdə qoyur, müstəqillikdən məhrum edir. 

Məktəblilərin aktivliyinə rəhbərlik etməyi ənənəvi olaraq aktivizasiya 

(fəallaşdırma) adlandırırlar. Aktivizasiyanın başlıca məqsədi şagirdlərin 

aktivliyini formalaşdırmaq, təlim-tərbiyə prosesinin keyfiyyətini 

yüksəltməkdir. Pedaqoji praktika aktivləşdirmənin müxtəlif yollarından istifadə 

edir. Onların içərisində təlimin forma, metod və vasitələrinin müxtəlifliyi əsas 

yer tutur. Yaranmış situasiyalarda bunlar məktəblilərin aktivliyini və 

müstəqilliyini stimullaşdırır. 

Dərslərdə yaradılan aşağıdakı situasiyalar daha çox  aktivləşdirici effekt 

verir:  

1) öz fikrini müdafiə etmək;  

2) diskussiyalarda və müzakirələrdə iştirak etmək;  

3) öz yoldaşları və müəllimlər qarşısında suallar qoymaq;  

4) yoldaşlarının cavabları haqqında rəy söyləmək;  

5) yoldaşlarının cavablarına və yazı işlərinə qiymət vermək;  

6) təlimdə geridə qalan yoldaşları ilə məşğul olmaq, başa düşmədiklərini 

onlara izah etmək;  

7) gücü çatan tapşırığı müstəqil seçib götürmək;  

8) idraki məsələnin həllinin bir neçə variantını tapmaq;  

9) özünü yoxlama, özünün idraki və praktik hərəkətlərinin təhlilinə imkan 

verən situasiya yaratmaq;  

10) özünə məlum olan üsulların kompleks tətbiqi yolu ilə idraki məsələləri 

həll etmək. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müstəqil öyrənmənin bütün yeni texnologiyaları, 

hər şeydən əvvəl, məktəblilərin aktivliyini yüksəltməyi nəzərdə tutur. Gərgin 

şəxsi səylər yolu ilə əldə olunan həqiqət böyük idraki dəyərdir. Tədris 

prosesinə yeni növ texnologiyaların, vasitələrin tətbiq edilməsi bu yolda böyük 

imkanlar yaradır. Bu vasitələr şagirdləri xüsusi kompüter proqramlarının 

suallarına daim cavab verməyə, əks-əlaqə yaratmağa məcbur edir. Onların 

yaratdığı təlim rejimi bəzən o qədər aktiv olur ki, şagirdlərin hiss orqanlarının 

və əqli qüvvələrinin həddən artıq gərginləşməsinə gətirib çıxarır. Bu vəziyyət 

müəllimlərdə narahatlıq yaradır. 

Maraq insan fəaliyyətinə güclü təsir edən  motivlərdən biridir. O, hərəkət, 

fəaliyyəti üçün real səbəbdir. Təlimdə çoxlu maraqlar fəaliyyət göstərir. 

L.S.Vıqotski  yazır ki, maraq uşaq davranışının təbii daşıyıcısıdır, onu hərəkətə 

gətirəndir. Uşağı hər hansı bir fəaliyyətə cəlb etməkdən qabaq onu həmin işlə 

maraqlandırmaq lazımdır: o, həmin fəaliyyətə hazırdırmı, qüvvələrini 

toplayıbmı?  Əgər hazırdırsa, deməli, işi uşaq özü görəcək, müəllimin vəzifəsi 

isə onun fəaliyyətinə rəhbərlik etmək və istiqamətləndirməkdən ibarət olacaq. 

Şagirdlərin maraqları onların biliklərinin səviyyəsi və keyfiyyətindən, öz 

müəllimlərinə münasibətindən asılıdır. Şagirdlər sevdikləri və hörmət etdikləri 
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müəllimin fənnini maraqla öyrənirlər. Əvvəlcə müəllim, sonra onun fənni - bir 

çox insanların taleyini müəyyən etmiş dəyişməz asılılıq bundan ibarətdir.  

Məktəblilərdə  sabit  idraki maraqları formalaşdırmaq üçün təcrübədən irəli 

gələn müxtəlif yol və vasitələr içərisində aşağıdakılar xüsusilə fərqlənir:  

— həvəslə tədris etmək;  

— tədris materialının yeniliyi;  

— tarixilik;  

— məktəblilərin həyat planları və meyli ilə əlaqədar biliklərin praktiki 

tətbiqini göstərmək;  

— yeni təlim texnologiyalarından istifadə etmək;  

— təlim formalarını və metodlarını növbələşdirmək, dəyişmək;  

— problemli təlim;  

— evristik təlim;  

— kompüterin köməyi ilə təlim;  

— qarşılıqlı təlim (cüt və ya mikroqruplarda);  

— bilikləri, bacarıqları testləşdirmək;  

— şagirdlərin nailiyyətlərini göstərmək;  

— müvəffəqiyyət qazanmaq üçün situasiyalar yaratmaq;  

— yarış (sinif yoldaşları ilə, öz-özü ilə);  

— sinifdə müsbət mikromühitin yaradılması;  

— şagirdlərə etibar etmək;  

— müəllimin pedaqoji taktı və ustalığı;  

— müəllimin öz fənninə və şagirdlərə münasibəti;  

— məktəb münasibətlərinin humanistləşdirilməsi və s     

Tələbatlar motivlərlə üzvi əlaqədə mövcuddur. Tələbatların əsasında nəyə 

isə olan ehtiyac durur. Tələbatlar aktivliyin mənbəyi və onun hərəkətverici 

qüvvəsidir. Tələbatlar əvvəlcə energetik impuls kimi  meydana gəlir. Onlar 

gərginlik yaradır və insanı axtarış fəaliyyətinə sövq edir. Tələbatın mövzusu, 

predmeti aydın olanda o, motiv statusu kəsb edir. Tələbatlar və motiv- lər ara-

sında əlaqələr çoxmənalıdır. Eyni tələbat bir çox motivlərlə aktivləşdirilə bilər. 

Eyni motivlərin arxasında müxtəlif tələbatlar dura bilər. 

  Motivlərin öyrənilməsi ən çətin praktiki məsələlərdən biridir. Əgər qarşıda 

təlimin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi qoyulursa, həmin məsələni həll etmək 

lazımdır. Öyrənmənin (oxumağın) hərəkətverici qüvvələri haqqında dəqiq 

təsəvvürlər olmadıqda isə həmin məqsədə nail olmaq mümkün deyildir. 

Motivlərin öyrənilməsi onların formalaşması ilə qırılmaz surətdə bağlıdır. 

Bu istiqamətdə müəllimin praktiki fəaliyyəti aşağıdakı alqoritmə istinad 

etməklə həyata keçirilir. 

1. Təlim məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi və dəqiqləşdirilməsi. Bununla 

əlaqədar olaraq təlim prosesini təmin etmək və nəzərdə tutulan vəzifələri  

həyata  keçirmək üçün zəruri motivlərin mahiyyətini, məzmununu, istiqamətini 

və gücünü təhlil etmək vacibdir. Əgər təlimin məqsəd və vəzifələri dövlət stan-

dartından kənara çıxmırsa, o zaman geniş məlum olan ümumi motivlər və 

stimullar hərəkətə gətirilir. 

2. Motivasiyanın yaş imkanlarının üzə çıxarılması. Burada aşağıdakı 

suallara dəqiq cavablar vermək tələb olunur:  
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1. Kiçik, orta və yuxarı məktəb yaşlı şagirdləri motivasiyanın hansı 

göstəricilərinə uyğunlaşdırmaq lazımdır. 

2. Müəyyən sinfin şagirdlərinin motivasiya səviyyəsi onların ―yaş 

normalarına‖, qarşıda duran məqsəd və vəzifələrə, tədris əməyinin 

çətinliklərinə nə dərəcədə uyğun gəlir? 

3. Motivasiyanın başlanğıc səviyyəsinin öyrənilməsi. Şagirdin (sinfin) 

sonrakı motivasiya sferasında baş verən dəyişikliklər haqqında əsaslandırılmış 

fikir söyləmək üçün mütləq motivasiyanın başlanğıc səviyyəsini öyrənmək 

lazımdır. 

4.  Bütünlük təşkil edən motivlərin öyrənilməsi. Bu zaman şagirdin və ya 

onun daxil olduğu mikroqrupun öyrənmə fəaliyyətində hansı motivlərin aparıcı 

olduğunu müəyyənləşdirmək tələb olunur? Yadda saxlamaq lazımdır ki, 

―yaxşı‖ və ya ―pis‖ motivlər yoxdur, onların hamısı vacibdir, lakin onlar 

prosesə və təlimin nəticələrinə müxtəlif cür təsir edirlər. 

5. Motivasiyanın fərdi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. Əgər pedaqoq hər bir 

şagirdin motivasiyasını, fərdi xüsusiyyətlərini öyrənmək imkanına malik 

deyilsə, onda, o, heç olmasa kiçik qrupların ən çox gözə çarpan mo-

tivasiyalarının xüsusiyyətlərini öyrənməyə çalışmalıdır. 

6. Motivasiyanın dəyişmə (enmə, stabil qalma, yüksəlmə) səbəblərinin 

təhlil edilməsi. Motivlərin dəyişməsinə, yəni enməsinə (zəifləməsinə), stabil 

qalmasına, yüksəlməsinə aşağıdakı səbəblər təsir edə bilər: şagirdin motivasiya 

sferasının lazımi səviyyədə inkişaf etməməsi (formalaşmaması), öyrənməyə 

qabilliyin aşağı olması və s. 

7. Zəruri motivlərin formalaşdırılması. Bu məqsədlə müxtəlif metodlardan 

kompleks halda istifadə olunur. Bu zaman şagirdlər bir iş növündən digər iş 

növünə cəlb edilir və optimal çətinlik səviyyəsində olan tapşırıqları yerinə 

yetirirlər.  

8. Nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi və gələcək işlərin planlaşdırılması. 

Görülən işlərdən sonra onları yekunlaşdırmaq və baş verən dəyişiklikləri təhlil 

etmək məqsədəmüvafiqdir. Şagirdlərin real hərəkətləri, onların təlimə 

münasibətinin dəyişməsi nəzərə çarpan göstəricilər olacaqdır. 

Motivasiyanın  formalaşdırılmasının  gedişini və nəticələrini  xüsusi 

qrafikdə qeyd etmək yaxşı olar. Qrafikdə başlanğıc səviyyə və baş vermiş 

dəyişikliklər qeyd edilir. Aşağıdakılar konkret göstəricilər kimi çıxış edir:  

1) öyrənməyə münasibətin tipi;  

2) məqsədlər (şagird hansı məqsədi qoyur və onu həyata keçirir);  

3) motivlər (nə üçün, nəyin xatirinə oxuyur);  

4) emosiyalar (öyrənmə zamanı hansı hissləri keçirir);  

5) öyrənmə bacarığı;  

6) öyrənmə səviyyəsi (hansı nəticələrə nail olub);  

7) öyrənməyə qabilliyin xarakteristikası (potensial imkanları, hansı 

nailiyyətləri qazana bilərdi). 

Öyrənmə motivasiyasını tədqiq etmək, fəallaşdırmaq və inkişaf etdirmək 

üçün müşahidə, anketləşdirmə, intervyu, müsahibə kimi məlum tədqiqat 

metodları tətbiq edilir. 
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Müşahidə materiallarını toplamaq və ilkin mühakimələr söyləmək üçün 

pedaqoji gündəliklər tərtib etmək tövsiyə olunur. Bu gündəliklərdə şagirdlərdə 

motivasiyanın müxtəlif təzahürləri qeyd olunur. 

Motivasiyanı öyrənmək üçün istifadə olunan xüsusi priyomlar 

aşağıdakılardır.   

1. Situasiyaların yaradılması. Bu priyomun mənası şəraiti dəyişməklə 

şagirdlərin davranışının dəyişməsini müşahidə etməkdir. 

2. Yoldaşın seçilməsi. Bu, motivlərin müstəqillik dərəcəsini, onların 

digərləri ilə qarşılıqlı təsirdən asılılığını öyrənmək üçün tətbiq olunur. 

3. Tamamlanmamış cümlələr priyomu. Məktəblilərə tamamlanmamış bir 

neçə cümlə təqdim olunur və onları tamamlamaq təklif edilir. Məsələn, ―Mən 

fikirləşirəm ki, bir vaxt...‖, ―Mən çox şad olardım, əgər...‖ və s. 

4. Tamamlanmamış hekayə priyomu. Bu da 3-cü priyomda olduğu kimi, 

amma daha geniş məzmunda tətbiq olunur. 

5. Şəkil üzrə nağıl söyləmək,  təxəyyüldə situasiyalar yaratmaq. Psixoloqlar 

belə hesab edirlər ki, şagirdlər belə hallarda onları maraqlandıran problemləri 

qeyri-iradi olaraq açıb danışır, onlara öz münasibətlərini bildirirlər. 

Amerika pedaqoqları motivasiyanı formalaşdırmaqla bağlı olan proseslərə 

treninq (xüsusi məĢq rejimi) adı vermişlər. 

İnsan ətrafdakılardan nə qədər az asılı olarsa, bir o qədər müstəqil olar. 

İnsan başqasının oynadığı oyunda ―piyada‖ olmamalıdır. O, başqaları üçün 

bilik, hikmət mənbəyi olmalıdır. Ona görə də məktəblilərə aşağıdakıları 

öyrətmək lazımdır:  

1) qarşıya real məqsədlər qoymaq;  

2) məqsədləri imkanlara uyğunlaşdırmaq;  

3) özünün güclü və zəif cəhətlərini bilmək;  

4) konkret hərəkətləri müəyyənləşdirmək;  

5) perspektivləri planlaşdırmaq;  

6) yaranmış situasiyanı düzgün qiymətləndirmək;  

7) şəxsi iş proqramının yerinə yetirilməsini daim təhlil etmək. 

Tədqiqatlar göstərir ki, təlimdə ən təsirli motivlər daxili motivlərdir. Əgər 

insan davranış və fəaliyyətindən bilavasitə məmnunluq duyursa, həmin motivi 

daxili motiv hesab etmək olar. 

Müasir məktəbdə daxili motivasiyanı təkmilləşdirmək üçün radikal 

islahatlar aparmaq lazımdır. Təəssüf ki, müəllim və məktəb hazırda daha çox 

xarici motivə üstünlük verir. Onlar sorğu keçirmək və qiymətləndirməklə 

məşğul olurlar. Belə olduğu üçün şəxsiyyət öz ―Mən‖ini inkişaf etdirmək 

əvəzinə o, bəzən elə situasiyalara salınır ki, orada ―Mən‖ özünü tam göstərə 

bilmir. Təbiidir ki, belə praktika daxili motivasiyaya mənfi təsir göstərir, 

getdikcə təlimə marağın azalmasına gətirib çıxarır. Şagirdlərin daxili 

meyllərini, humanist pedaqogikanın ideyalarını və prinsiplərini nəzərə almadan 

əsl islahatlar aparmaq qeyri-mümkündür. 

Müəllimlər özünümotivasiyanın aşağıdakı priyomlarını şagirdlərə təklif edə 

bilərlər:  

1) işinizi uzunmüddətli perspektivə planlaşdırın;  
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2) təlimdə özünüzə elə yoldaş seçin ki, onunla ünsiyyətdən bir şey öyrənə 

biləsiniz, həm də ona bir şey öyrədə biləsiniz;  

3) təlim məşğələləri üçün daimi vaxt müəyyən edin (həftənin günləri və 

saatları);  

4) ümumi şəkildə öz təliminizin məqsəd və vəzifəsini müəyyən edin;  

5) təhsilin məzmununu bu günkü və ya sabahkı peşə praktikanıza, adicə 

gündəlik həyatınıza necə gətirməyin mümkünlüyünü özünüz üçün izah edin;  

6) dərsin məzmununu asan mənimsənilə bilən hissələrə ayırın və əvvəlcə 

orta, sonra çətin və nəhayət, asan səviyyədə olan hissəni öyrənin;  

7) öyrəndiyiniz məzmunu öz rəsmləriniz, qeydləriniz, sxemləriniz ilə 

genişləndirin;  

8) tapşırığı yerinə yetirib qurtarandan sonra özünüzə xoş sözlər deyin;  

9) sizi maraqlandıran ayrı-ayrı mövzular üzrə əlavə ədəbiyyat oxuyun və 

onu yoldaşlarınızla, müəllimlə müzakirə edin;  

10) biliklərin möhkəm olması üçün tədris materialının əsas məzmununu 

təkrar edin, öyrənilən materialı çalışmaların köməyi ilə möhkəmləndirin.  

Bununla bərabər şagirdlərə demək lazımdır:  

1. Özünəhörmət hissi nə qədər yüksək olsa, təlimin nəticələri də bir o qədər 

yaxşı olar. 

2. Təlimdə müvəffəqiyyətlər tədris prosesinin katalizatorudur. 

3. Təlimdə uğursuzluq oxumağı dayandırmaq meylinin yaranmasına gətirib 

çıxara bilər. 

4. Sevinc və maraq hissləri öyrənməni asanlaşdırır. 

5. Qorxu və gərginlik təlim prosesini çətinləşdirir. 

Yaxşı müəllimlər motivasiya formalaşdırmağın ustası olurlar. Çoxsaylı 

tədqiqatlar göstərir ki, təlimdə fasilələr şagirdlərin materialı yaxşı 

mənimsəməsinə və yadda saxlamasına kömək edir. Yorulana qədər qısa fasilə 

etmək (üç dəqiqəyə qədər) və ya materialın öyrədilməsi formasının dəyişilməsi 

təlimin səmərəsini yüksəldir. 

Məktəblilərdə oxumağa, məktəbə müsbət münasibətin saxlanılması 

müəllimlərin daimi qayğısı olaraq qalır. İbtidai siniflərdə istifadə olunan 

oyunlardan başqa orta və yuxarı sinif şagirdlərində motivasiya formalaşdırmaq 

üçün aşağıdakı priyomlar tövsiyə edilir:  

1) sinifdə şagirdləri narahat edən məsələlərin müzakirəsi;  

2) şagirdlərə öz fikirlərini söyləməyə imkan yaratmaq; 

3) işlərə qarşılıqlı nəzarət və yoxlamanın tətbiqi və s.  

Şagirdlərin özlərinin öyrənmə (oxuma) sahəsində məqsəd və vəzifələri 

planlaşdırması motivasiyanı formalaşdırmaq yollarından biridir. Bizim 

ölkəmizdə bunu şagirdlərə demək olar ki, öyrətmirlər, lakin xarici ölkələrdə 

fərdi məqsəd və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi yüksək  nəticələr  əldə 

etməyin sınanılmış yollarından biridir. Şagird öz qarşısında fərdi təlim məqsədi 

qoyarsa, onda özünə inam yaranar, bu da təlimdə ona müvəffəqiyyət 

qazandırar. Yaranan müvəffəqiyyət hissi motivasiyanı gücləndirər. Şagirdləri 

qarşılarına məqsəd qoymağa və ona nail olmağa hazırlamaq lazımdır. Sinifdə 

neçə şagird varsa, o qədər də səbəb vardır. Onların hər birini öz daxili 

ziddiyyətləri (oxuyum, ya oxumayım) oxumağa vadar edir.  Əlbəttə, hamı üçün 
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ümumi olan ziddiyyət də vardır, amma əsas etibarilə oxuma (öyrənmə) 

qüvvəsinin əmələ gəlməsi səbəbləri fərdi xarakter daşıyır. 

Pedaqoji prosesin məhsuldarlığına öz təsirinin effektivliyinə görə 

stimullaşdırma ilə müqayisə oluna bilən amilləri çox az tapmaq olar. Ən çox 

təsirli səbəblər içərisində stimullaşdırmanın səkkizinci yeri tutması buna sü-

butdur. 

Tələbatlar, motivlər, stimullar bir-birilə bağlıdır.Stimullar tələbatlara və 

motivlərə söykənir, onlardan ayrılmazdır. İnsan, adətən, eyni zamanda müxtəlif 

tələbatların və motivlərin təsirini hiss edir və ən güclü təsirlərə uyğun olaraq 

hərəkət edir. Bu zaman stimullar bəlkə də başlıca rolu yerinə yetirirlər. 

Məqsədin həyata keçməsində onlara üstünlük verilir. Münaqişəli situasiyalarda 

onların əhəmiyyəti daha vacibdir. Bir tərəfdə insan üçün əxlaqi əhəmiyyəti 

olan motivlər (borc, məsuliyyət hissi), o biri tərəfdə isə az dəyərli, amma emo-

sional baxımdan daha cəlbedici olan tələbatlar durur. Bu halda, stimullar seçim 

etməyə, düzgün qərar çıxarmağa və lazımi istiqamətdə hərəkət etməyə kömək 

edir. Stimulun seçilməsi hətta böyük adam üçün də çox çətin prosesdir. Şagird 

üçün bu, xüsusilə çətindir. Burada işi düzgün seçilmiş və tətbiq edilmiş 

stimullar həll edir. 

A.Maslounun tələbatlar piramidasını yada salaq. Onun fikrincə, orta 

imkanlı insan özünün fizioloji tələbatlarını 85 faiz, təhlükəsizlik tələbatlarını 

70 faiz, ünsiyyətə olan  tələbatlarını 50 faiz, hörmət və ehtirama olan 

tələbatlarını 40 faiz, özünügöstərmə və yaradıcılığa olan tələbatını ancaq 10 

faiz ödəyir. 

Pedaqoq buradan hansı nəticəni çıxarmalıdır? Hər şeydən əvvəl, stimulu 

tələbatların üstünlük təşkil etdiyi sahədə axtarmaq, onların çatdığı inkişaf 

səviyyəsinə istinad etmək lazımdır. İnsanların çoxu ancaq fizioloji tələbatlarını 

ödədiyindən stimulları bu sahədə axtarmalıdır. İntellektual və emosional sfera-

ların inkişafı ilə təcrübənin toplanması yüksələn xətlə baş verir. Hər yeni 

stimul əvvəlki stimula nisbətən üstün olur. 

Motivasiya nailiyyət qazanmaq üçün ən doğru yoldur. Ona görə də, Qərb 

psixoloqları motivasiya  problemini dərindən öyrənirlər. D.Karneqi iddia edir 

ki, dünyada insanları nə iləsə məşğul olmağa vadar edən bir yol vardır. Bu yol 

insanı həmin işi görməyə ―məcbur‖ etməkdən ibarətdir.  

Məktəb  yaşında fəaliyyət və davranış motivasiyasının öz xüsusiyyətləri 

vardır. Məktəbdə təlim-tərbiyə  işindəki  bütün  nöqsanlar  şagirdlərin həqiqi 

davranış motivləri ilə müəllimlərin maraqlanmaması  ucbatından yaranır. 

Müəllim çox zaman təsadüfi davranış aktının ancaq zahiri tərəfinə diqqət verir. 

Ona görə də şagirdləri öyrənmək, həm də stimullardan düzgün istifadə  etmək 

deməkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ФЕРРУГ РУСТАМОВ 

МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В статье анализируются потребности мотивации и стимулирования 

деятельности учения. Обосновываются  потребности, мотивы, стимулы, 

которые связаны между собой. Стимулы основаны на потребности и 

мотивации, неотделимы от них. Человек обычно одновременно чувствует 

влияние различных потребностей и мотивов. И действует соответственно 

под сильным влиянием. В статье определяются различные пути и 

средства, вытекающие из интересов стабильных познавательных 

интересов, выявляются различные мотивы, влияющие на ход и результат 

процесса обучения. 

 Ключевые слова: мотив, мотивация деятельности, стимуляция, 

социальные мотивы, мотивация. 

 

SUMMARY 

FERRUQ RUSTAMOV  

MOTIVATING AND ENCOURAGING THE TEACHING 

ACTIVITIES 

The article analyzes the requirements, motivating and encouraging the 

teaching activities. It proves that the needs, motivations, incentives linked. 

Incentives are based on the needs and motivations, it is inseparable from them. 

A person usually feels the same time the impact of different needs and motives 

and acts accordingly by a strong influence. The article identifies the different 

ways and means for deriving from the interests of the formation of stable 

cognitive interests, identifies the various motivations influencing the course 

and results of the learning process. 

Key word's: Motive, motivation activities, stimulation, social motives, 

professional motivation 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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CƏDĠDĠZM HƏRƏKATI VƏ ONUN TÜRK XALQLARININ TƏHSĠL 

SĠSTEMĠNƏ ĠNTEQRASĠYASI 

                                                                                                                                          

Cədidizmm XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəllərində Krımda, 

Tatarstanda, Volqa boyunda və Orta Asiyada türk mənĢəli müsəlman xalqları 

arasında təĢəkkül tapan ictimai-siyasi, mədəni islahat  və intellektual hərə-

katdır. Bu hərəkatın əsasında qirayətin yeni metodlarının öyrənilməsinin 

əsasının qoyulması və köhnə müsəlman təhsil sistemini dəyiĢdirmək və mü-

səlman üçün Avropa təhsilinin zəruriliyi uğrunda məhdud mədəniyyətçilik 

dururdu. Hərəkatın ideoloji rəhbəri Ġsmayıl bəy Qaspirinski (1851-1914) ol-

muĢdu.                                       

Açar sözlər: ərəb təlim üsulu, hərf-heca, höcələmək, məktəb və məd-

rəsə, F.Köçərli, R.Əfəndiyev, Ġ.Qaspiralı 

 

XIX əsrin sonlarında beynəlxalq siyasi vəziyyətin gərginləşməsi, rus 

işğallarının artması, Osmanlı imperatorluğundan isə yardım ehtimalının 

azalması bir çox türk ziyalılarını narahat edirdir. Odur ki, assimilyasiya 

təhlükəsinin reallaşacağından ehtiyatlanan bu ziyalılar «cədidçilik» adlı 

hərəkatı yaratdılar. Həmin əsrin son illərindən etibarən cədidizm yenilik 

sözünün sinonimi kimi işlənməyə başladı. Rusiya imperiyasının müsəlman 

təbəqələri arasında islami əsaslardan ayrılmadan Avropa təhsilini yaymaq və 

islami fikri Avropa tərbiyəsi ilə uyğunlaşdırmaq ideyası bütövlükdə hərəkatın 

əsasını təşkil edirdi. Bu məqsədə nail olmaq üçün cədidçilər öz ideyalarını 

konkret tələblərə əsaslandırmağa çalışdılar: məktəbin mədrəsədən ayrılması; 

ibtidai məktəblərin öz fənn müəlliminin olması; müəllimə aylıq məvacibin 

verilməsi; üsuli-sövtiyyənin tətbiqi; oxumaqla yanaşı, yazıya əhəmiyyət 

verilməsi; qızlar üçün ayrıca məktəblərin yaradılması; dərsliklərin vahid 

proqram üzrə və yaş səviyyəsinə görə tətbiqi və s. Eyni zamanda, bu 

məktəblərdə ana dilində dərs keçilməsi də nəzərdə tutulurdu. Yeni üsullu 

məktəb-cədidizm ideyası XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində ictimai-siyasi 

hadisələrin sürətli inkişafının, iqtisadi həyatdakı yeniliklərin mədəni həyata 

nüfuzunun nəticələrindən biri kimi meydana gəlmişdir. Zamanın tələblərinə 

uyğun olaraq, köhnə ənənələr yeniliklərlə üzləşdiyindən ideologiya və 

təfəkkürdə baş verən bu dəyişikliklər, ilk növbədə, özünümaarif, təhsil 

sistemində göstərmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Qərb mədəniyyətinin nüfuz 

dairəsinin genişləndiyi həmin dövr elə Avropa təhsil sisteminin Şərqdə tətbiqi 

ilə də əlamətdardır. Bir modernizasiya hərəkatı olaraq, cədidçiliyin yaranması 

və genişlənməsi mürəkkəb tarixi şəraitdə reallaşmışdır. 
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Göründüyü kimi, məhz belə bir müəssisədə təhsil alan türk gənci 

gələcəkdə hər hansı milli-vətənpərvərlik ideyasını irəli sürüb, öz millətini 

köləlik təhlükəsindən qurtara bilərdi. 

Həqiqətən də, türklərin istiqlala qovuşmasının başlıca vəzifəsi olaraq, 

«hakim bir millətin məhkum düşməsi, məhkum bir millətin yox olması 

məktəbsizlikdən irəli gəlir» ideyası geniş əks-səda doğurmuşdu. 

Köhnə müəsalman təhsil sisteminin vəziyyəti onun saxlanmasını 

mümkün hesab etmirdi. Məktəblərin tədris planlarında dini fikirlərlə yanaşı, 

ana dilinin, hesabın, coğrafiyanın, digər dünyəvi fənlərin öyrənilməsi nəzərdə 

tutulurdu. Dünyəvi biliklərə yiyələnmək dövrün tələbi idi. Məktəb elm və 

maarifin təbliği ocağına çevrilməli idi. Elə cədidizm hərəkatının 

nümayəndələrinin tələblərindən biri də məktəblərdə tədrisin məzmun, forma və 

metodlarının dəyişdirilməsi idi. Yeni dövrün pedaqoji təfəkkürü artıq məktəb 

təcrübəsində də öz yerini tutmağa başlamışdı. Maarifə, müasir elmlərə 

yiyələnmək türk millətinin nicat yolu kimi görünürdü (7). 

Cədidizm liberal-burjua dini islahat hərəkatı kimi artıq Rusiya 

müsəlmanları arasında geniş yayılmağa başlamışdı. Yeni nəşr olunmuş 

ensiklopediyalarda cədidizm haqqında aşağıdakı fikirlər söylənilir: Cədidizm 

tarixdə XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Volqaboyu, Krım, Zaqafqaziya 

və Orta Asiyada müsəlmanlar arasında yayılmış maarifçilik, mədəni 

islahatçılıq məqsədi daşıyan ictimai-siyasi bir hərəkat kimi meydana gəlmişdir. 

Onun əsasında müsəlman məktəblərində mövcud olan köhnə sistemin 

yeniləşdirilməsi, yeni təlim metodları və üsullarının tətbiqi, məktəb 

proqramlarına bir sıra dünyəvi fənlərin daxil edilməsi kimi məsələlər dururdu. 

Cədidizm tərəfdarları islamda bəzi islahatların aparılmasını zəruri sayır, onun 

müasir inkişafa uyğunlaşdırılması, milli incəsənət və ədəbiyyatın inkişaf 

etdirilməsi, məktəblərdə ana dilinin tədrisi məsələlərini qaldırır və bunun digər 

müsəlman ölkələrinə inteqrasiyasına çalışırdılar. 

Rusiyadakı 1905-1907-ci illər hərəkatından sonra onlar bir qədər də irəli 

gedərək siyasi quruluşda islahatların keçirilməsinə dair fikirlər söyləyir, öz 

ideyalarının həyata keçirilməsi üçün təşkilatlanırdılar. Tarixdə çox böyük iz 

qoya bilməmiş «İttifaq əl-müsəlman», 1917-ci ildən sonra Orta Asiyada 

«Şurayi-islam», Krımda «Milli fiqə» kimi partiyalar yaratmış, sovet 

hakimiyyəti illərində isə onların bir qismi yeni hökumətlə həmrəy olmuş, 

digərləri isə sovet ideologiyasını qəbul etməyərək ağlarla, basmaçılarla 

birləşmiş, yaxud xaricə emiqrasiya olmuşlar. Beləliklə, XIX əsrin II yarısında 

Rusiya müsəlmanları arasında yaranan cədidizm hərəkatı mədəniyyət və 

maarifi yeni tələblərə uyğun görmək arzusunda idi. Onların bəziləri çox kəskin 

şəkildə milli məktəbdə, eləcə də mədrəsələrdə tədrisin məzmun, forma və 

metodlarının yeniləri ilə əvəz edilməsini məqsədəuyğun sayırdılar. 

Dolayısı ilə də olsa, bu köhnə dini qaydalara, həm də rus 

müstəmləkəçiliyinə qarşı hazırlanmış islahat proqramı idi. Təbii ki, cəmiyyətdə 

cədidizm tam mənası ilə mütərəqqi islahat proqramı və ya pedaqoji cərəyan 

kimi ilk vaxtlar qəbul olunmamış, müəyyən maneələr ilə qarşılaşmışdır. 

Məlumdur ki, bu dövrdə məktəblər dinlə sıx əlaqədə olduğundan təhsildə 

aparılan hər hansı yenilik bilavasitə dinin təbliğinə, onun məzmununa da təsir 
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göstərə bilərdi. Həqiqətən də cədidçilikdə təhsil, mədəniyyət, dil və son 

nəticədə din islahatı nəzərdə tutulurdu. Yeni tədris üsulunun genişlənməsinin 

qarşısını almağa çalışan cəmiyyət üzvlərinin ümumi mövqeyi böyük 

Azərbaycan satirik şairi M.Ə.Sabirin şeirində belə ifadə olunmuşdur: 

 

Vah… bu imiş dərsi-üsuli cədid?! 

Yox…x! Yo…x! oğul, məktəbi-üsyandı bu! 

Molla deyil bundakı təlim edən!  

Əlhəzər et, bir yeni şeytandı bu! 

Dur qaçaq, oğlum, baş-ayaq qandı bu!.. 

 

XX əsrin əvvəllərində köhnə molla məktəblərində, mədrəsələrdə islahat 

başlanmışdı. Məktəblərdə şəriət, din dərsləri ilə yanaşı, dünyəvi elmlər də təlim 

olunurdu. Avropa sistemli üsuli-cədid məktəblərinin sayı artırdı. 1887-ci ildə 

Bakıda böyük maarifçi S.M.Qənizadə və H.Mahmudbəyov tərəfindən açılan ilk 

rus-müsəlman məktəbi bu dünyəvi məktəblərin başlanğıcı olmuşdur. Burada 

əvvəl 42 şagird var idi. 1912-ci ildə həmin məktəblərin yubileyi keçiriləndə bu 

tipli rus-Azərbaycan məktəblərinin sayı 9-a çatmışdı. Bundan əlavə, 8 rus-

Azərbaycan qız məktəbi və birsinifli məktəblər də yeni üsullu məktəblər kimi 

fəaliyyət göstərirdi. Bu zaman artıq şagirdlərin sayı 2249-a catmışdı. Bunların 

337-si qız idi. Əlbəttə, bu rəqəmlər heç də qaneedici deyildi. Üsuli-cədid 

məktəblərinin şəbəkəsinin genişləndirilməsinə ciddi ehtiyac duyulurdu. 

Məsələ burasında idi ki, məktəblərə maliyyə vəsaiti ayırmayan çar 

hökuməti cədidçiliyi ciddi məsələ kimi qəbul etmirdi. Milli ziyalılar isə əks 

mövqe nümayiş etdirərək, xalqın maariflənməsinə yalnız bu yolla müvafiq 

köməklik göstərməyə inanırdılar. Onlar çarizmin maarif siyasətini kəskin 

tənqid atəşinə tutaraq, çar hökumətinin xalqın maariflənməsi, yeni demokratik, 

dünyəvi məktəblərin açılması, əhalinin savadsızlığının aradan qaldırılması, 

elm, mədəniyyət ocaqlarının və s. təşkili ilə maraqlanmadığını bildirirdilər. XX 

əsrin əvvəllərində xalqımızın inkişafı üçün yeni məktəbin müstəsna rolu 

olmasını görən maarifpərvərlər onun inkişafına mane olmaq istəyən adamlarla 

mübarizə aparmalı olurdular. Köhnə dünya təmsilçiləri yenilik qarşısında 

birdən-birə təslim olmaq istəməyərək, yeni üsullu məktəbin açılmasının dinə 

zidd olduğunu isbat etməyə çalışırdılar. Maarifpərvərlər yeni üsulla açılmaqda 

olan məktəblərin daha üstün olduğunu, burada müəllimlərin sinif-dərs sistemi 

və əlifba təlimində səs üsulundan istifadə ilə dərs keçdiklərini izah edirdilər. 

Pedaqogikanın mühüm bəhsi olan didaktika haqqında da maarifpərvərlər bəzi 

fikirlər yürütmüşdülər. Onlar qeyd edirdilər ki, yeni üsulla açılan məktəblərdə 

dərs zamanı müəllimin əyani vəsaitdən istifadə etməsi ilə şagirdlərin dərsi 

qavraması asanlaşır. Belə dərs prosesində müəllimin biliyin möhkəmləndiril-

məsinə, təhsil üsulu ilə elmi biliklərin mənimsənilməsinə üstünlük verilməsi 

real uğur idi. 

Belə bir mütərəqqi ideyalara söykənən cədidçilik yayılma və inkişafına 

görə iki tarixi mərhələyə ayrılır: 1. XIX əsrin 80-ci illərindən Birinci Rus 

inqilabına qədərki dövrdə hökumət bu hərəkata loyal münasibət bəsləyir, geniş 

əhali isə onu ehtiyatla qəbul edirdi; 2. 1905-1907-ci illərdən 1917-ci ilə qədərki 
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dövrdə isə, yuxarıda deyildiyi kimi, artıq o, məktəb islahatı çərçivəsindən 

çıxaraq ictimai-siyasi və sosial-mədəni xarakter daşımış və cəmiyyətdən 

maddi-mənəvi kömək almışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, xalqa öz dilində 

«Avropa fənlərini» öyrətməyə çalışan və bu sahədə ilk dərslikləri yazmağa 

başlamış Əbdülqəyyum Nasiri (1824-1907) türk dünyasının ikinci üsuli-cədid 

müəllimi olmuşdur. Lakin bütün türk dünyasında islahatçı fəaliyyəti ilə seçilən, 

türk-tatar aləmində ilkin olaraq, üsuli-sövtiyyə ilə tədris edilən məktəbin 

əsasını qoyan şəxs isə İsmayıl bəy Qaspıralı olmuşdur. İ.Qaspıralı Qərb 

ölkələrinə səyahəti zamanı məşhur İsveç pedaqoqu Pestalotsinin əsasını 

qoyduğu yeni üsullu məktəb sistemini mənimsəmiş, vətənə qayıtdıqdan sonra 

bu üsulu Rusiyada yaşayan müsəlmanlar arasında yaymağa başlamışdır. Onun 

1883-cü ildən çıxardığı «Tərcüman» qəzeti bu yeni metodu xalq içərisində 

yaymaq işində ən güclü vasitə idi. «Tərcüman» qəzeti Krımdan başlayaraq 

bütün Qafqaz, Kazan, Sibir, Türküstan, hətta Çin, İran, Misir və Türkiyədə də 

geniş yayılmışdı. Qəzetin başlıca məramı - «dildə, fikirdə, işdə birlik» 

olmuşdu. İsmayıl bəy assimilyasiya və ruslaşdırma siyasətinə qarşı da cəsarətlə 

çıxış edir, ruslarla iş birliyinin bərqərar şərtlər əsasında daha düzgün olacağını 

yazırdı. O, yeni üsullu məktəblərin türklərin mədəni səviyyəsini 

yüksəldəcəyinə inanırdı. 

Bunlar, ilk növbədə, M.F.Axundzadənin bu yolda əkdiyi toxumların 

bəhrəsi idi, o toxumlar yavaş-yavaş göyərib bitirdi. Həm də bunlar mətbuat və 

məktəb məsələlərində öz təzahürünü tapırdı. Bununla əlaqədar görkəmli 

ədəbiyyatşünas F.Köçərli yazırdı: «Tazə kitab yazanlar, üsuli-imla tərtib 

qılanlar, qəzet və jurnal verənlər hər birisi bir növ imla və üsuli-təhrif ittixoz 

etməklə çalışır ki, qare onun yazdığını düz oxuyub, fikrini və mətləbini anlasın. 

Sabiqdə müsəlman əlifbasının qüsur və təbdilinə etina etməyən mərhum 

İsmayıl bəy Qaspirinski axır vaxtlarda üsuli-imlanı bilmərrə pozub və 

kəlmələri, - xah tüuriolsun, xah ərəb və əcəmi, - öz istədiyi tərzdə parçalayıb 

təzə bir səbkidə müsəlman hərfləri ilə «Tərcüman»da məqalələr və sair əhvalat 

yazırdı. Üsuli-imlada vüqua gələn və yazımızda müşahidə olunan bu inqilabın, 

bu reformanın banisi Mirzə Fətəli olmuşdur. Əlbəttə, çox müddət çəkməz ki, 

bu mühüm məsələ həll olunar və müsəlmanların əlifbası dəyişdirilib və 

asanlaşıb sair mədəniyyətli millətlərin əlifbası kimi, ülum və maarifin 

intişarına mükəmməl və mübərhən bir alat olar: inşallah Taala». 

Göründüyü kimi, üsuli-cədid məktəblərinin inkişafı dövrün ən qabaqcıl 

ziyalılarını düşündürürdü. Bu cəhəti M.Ə.Rəsulzadə də görür və onu düzgün 

qiymətləndirirdi. O yazırdı: «Rusiyadakı türklərin, bil xassə azərbaycanlıların 

yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Mirzə Fətəli Axundov, Həsən bəy 

Zərdabi və İsmayıl Qaspiralının canlandırdıqları milli-kültür hərəkatı irəliləyir, 

bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi». 

Üsuli-cədid hərəkatı ilə başlanan canlanma qısa müddətdə öz nəticəsini 

verdi. Belə ki, vaxtilə Qafqaz maarif nəzarətinin sonuncu statistik hesabatında 

Qafqaz müsəlmanlarının 500 nəfər uşağından 1 nəfərinin dərs oxuduğu 

bildirilirdisə, 1910-cu ildə Rusiyada yaşayan 20 milyondan çox müsəlmanın 

100-dən çox kitab çap etdirdiyi, 14 min mətbəənin açıldığı, qəzet və jurnalların 

sayının artdığı müşahidə olunur. Müsəlmanlar arasında Rusiya 
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universitetlərinin 20-dən artıq məzunu, o cümlədən Qərbi Avropada təhsil 

almış daha 200-dən çox savadlı şəxs var idi. Məhz belə bir inkişaf milli-mədəni 

quruculuğun genişləndirilməsi yolunda mühüm mərhələ oldu. Əgər cədidizmin 

ilk mərhələsində üsuli-cədid  kitablarının Baxçasaraydan Çinə, Kazandan İrana 

qədər yayılması başlıca vəzifə sayılırdısa, az sonra Qazaxıstan, Qırğızıstan və 

Türkmənistanda da belə məktəblər açılmağa başladı. 1893-cü ildə 

Səmərqənddə «üsuli-cədid» məktəbinin açılması ziyalılar arasında rəğbətlə 

qarşılandı. Belə məktəblər artıq 1897-ci ildə Əndicanda, 1901-ci ildə 

Daşkənddə açıldı. 1907-ci ildən Azərbaycanda yeni üsuli məktəblərə maraq 

çoxaldı. Müəllimlər yeni tədris metodunun ibtidai təhsilin mənimsənilməsini 

hədsiz asanlaşdırdığını təqdir edirdilər. Beləliklə, Krım yarımadasından 

başlanğıc götürən üsuli-cədid məktəbləri artıq Ural dağlarını aşıb, Orta 

Asiyaya, oradan Təbrizə, Tehrana yetişmişdi. Yeni üsulun belə geniş 

yayılması, müsəlman xalqlarının maarif və mədəniyyətinin inkişafında 

əhəmiyyətli rol oynayırdı. Daha müasir və xeyli təkmilləşdirilmiş tədris 

üsulunun tətbiqi cədidizm ideyalarının türk-müsəlman təhsilinin beynəlxalq 

aləmə inteqrasiyası xəttində özünəməxsus rol oynadığını təsdiq edirdi. 
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РЕЗЮМЕ 

                                                                                      ХУМEИР АХМЕДОВ 

ДВИЖЕНИЯ ДЖАДИДИЗМ И ЕГО ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

В конце ХIХ века и в начале ХХ века в Крыму, Татарстане среди 

мусульман тюркского происхождения, Приволжском и Центральной 

Азии формируется реформа социально-политического, культурного и 

интеллектуального движения Джадидизм. На основе етого движения 

было основано создание новых методов исследования и замена старой 

системы мусульманского образования и важность образования в Европе 

для мусульман был ограничен культурой. Возглавляъ етого 

идеологического движения Исмаил бек Гаспиринский  (1851-1914). 

Ключовые слова: арабское методы обучение, буквенно-слогавой, 

мектебь и медресе, Ф. Кочарлинский, Р.Эфендиев, И.Гаспиринский. 
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SUMMARY 

HUMAYIR AHMEDOV 

JADĠDĠZM MOVEMENT AND ITS INTEQRATION TO THE TUKISH 

PROBLEMS EDUCATION SYISTEM 

Djadidism-cultural-reformatory, education and social-political 

movement of Moslem of the Crimea, Transcaucasia, around Volga and Middle 

Asia at the end of XIX century, in the beginning of XX. on the base  of this 

movement there was establishment of new method of learning to read, 

alongside aristocratic objects in Moslem countries. They stood for limitation of 

impact of clergy, teaching in native languages at school. The ideologist of this 

movement was Ismayil bey Gaspirinskiy (1851-1914). 

Keywords: Arabic teaching methods sylabic letter, school, madrasah, 

F.Kocharlinsky, R.Efendiyev, I.Qaspirinsky. 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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N.GƏNCƏVĠNĠN  TƏHSĠL, TƏLĠM VƏ TƏRBĠYƏNĠN ÜMUMĠ 

MƏSƏLƏLƏRĠ HAQQINDA FĠKĠRLƏRĠ 

          Dahi  şair və böyük tərbiyəçi olan N.Gəncəvi təhsil, təlim, tərbiyənin bir 
sıra  ümumi məsələləri haqqında elə dəyərli fikir və ideyalar irəli sürmüşdür 
ki, bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişdir.  

Kamil insanın formalaĢmasında elmin, təhsilin, biliklərə yiyələnməyin 

çox böyük rol oynadığını dönə-dönə qeyd edən Ģairin fikrinə görə insanı 

heyvanlardan fərqləndirən əsas əlamət onun ağlı, kamalıdır. Ağlın çırağı isə 

elmdir, bilikdir: “Qüvvət elmdədir, baĢqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eyləyə 

bilməz”.  

ġair-pedaqoq elmi-biliklərə yiyələnməkdə təĢkil olunmuĢ təlimin 

əhəmiyyətini “Kamil insan” obrazı kimi yaratdığı Ġsgəndərin təlim alması 

səhnəsində konkret nümunələr əsasında göstərmiĢdir.  

      Həm təlim, həm də tərbiyə iĢində müəllimin, tərbiyəçinin rolunu yüksək 

qiymətləndirən Ģair-pedaqoq, demək olar ki, bütün poemalarında bu məsələyə 

xüsusi toxunmuĢdur.  
 Açar sözlər: təlim, tərbiyə, təhsil, tərbiyəçi, müəllim, uĢaq tərbiyəsi 

 

N.Gəncəvi yaradıcılığı hər zaman öyrənilib və öyrənilməkdədir. Dahi 

şairin bitib tükənməyən xəzinə olan xəmsəsi, qəzəlləri, qəsidələri həmişə yeni 

nə isə öyrədir, aşılayır. Nizami yaradıcılığına diqqət etsək onun hər bir 

kəlməsinin xalqdan bəhrələndiyinin, qidalandığının şahidi oluruq.  

Qədim mədəniyyətə və dərin tarixi köklərə malik olan xalqımızın 

mənəviyyat xəzinəsi özünün zənginliyi ilə dünya miqyasında seçilir və 

qiymətləndirilir. Bu xəzinənin həqiqi sahibi olmaq üçün onun daha dərin 

qatlarına milli ideologiyamızın işığında nüfuz etmək milli pedaqogikamızın 

qarşısında duran ən aktual problemlərdən biridir. Mənəviyyat xəzinəmizin bizə 

başucalığı gətirən, heç vaxt solmayan ən qiymətli incilərindən biri dünya 

poeziyasının sönməz ulduzu, ―sözün tam mənasında dahi insan‖ (Y.E.Bertels) 

Nizami Gəncəvinin bizə miras qoyub getdiyi ədəbi-pedaqoji irsdir. Neçə  

əsrlərdir ki, bu irsdən ―əxlaq dərsliyi‖ kimi istifadə olunur və bundan sonra da 

istifadə olunacaqdır (1, s. 6). 

Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi yüksək 

əməllər, nəcib hisslər tərənnüm edən ölməz söz ustasıdır. O, elə bir sənət 

xəzinəsi yaratmışdır ki, bu xəzinənin misilsiz söz inciləri əsrlərin 

imtahanlarından müvəffəqiyyətlə çıxmış, zəmanəmizə qədər gəlib çatmışdır. 
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Bu nadir sənət nümunələri bütün yer üzünü dolaşır, milyonlarla 

insanlara mənəvi qüvvət verir, onları nəcib əməllər uğrunda mübarizəyə 

ruhlandırır. 

Dahi şair və böyük tərbiyəçi olan N.Gəncəvi təhsil, təlim, tərbiyənin bir 

sıra ümumi məsələləri haqqında elə dəyərli fikir və ideyalar irəli sürmüşdür ki, 

bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. 

Məlumdur ki, orta əsrlərdə şəxsiyyətin formalaşmasından bəhs edən 

filosofların, alimlərin əksəriyyəti irsiyyət amilinə üstünlük verirdilər. Lakin öz 

müasirlərindən fərqli olaraq böyük maarifpərvər olan dahi Nizami elmə, 

təhsilə, təlim-tərbiyəyə, müasir elmi dildə desək, pedaqoji prosesə daha böyük 

önəm vermiş, ―Xəmsə‖də həmin məsələlərlə bağlı bu gün də öz dəyərini 

itirməyən hikmətli fikir və ideyalar irəli sürmüşdür.  

Kamil insanın formalaşmasında elmin, təhsilin, biliklərə yiyələnməyin 

çox böyük rol oynadığını dönə-dönə qeyd edən şairin fikrinə görə insanı 

heyvanlardan fərqləndirən əsas əlamət onun ağlı, kamalıdır. Ağlın çırağı isə 

elmdir, bilikdir: ―Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eyləyə 

bilməz‖. Bu barədə ―Dünyagörüşü və ağıl tərbiyəsi‖ fəslində geniş söhbət 

açıldığı üçün burada qısa qeydlərlə kifayətlənirik.  

Yaşadığı dövrün hakim ideologiyasına zidd olsa da dahi şair-pedaqoq 

təhsilin dünyəviliyi, qadınların kişilərlə bərabər təhsil almaq hüququ və s. kimi 

zamanı qabaqlayan mütərəqqi pedaqoji ideyalar irəli sürmüşdür. Belə ki, o, 

təhsilin məzmunundan bəhs edərkən dini biliklərlə yanaşı, dünyəvi biliklərin 

verilməsinə xidmət edən elmlərin: riyaziyyat, həndəsə, astronomiya, 

kosmologiya, təbabət və s. əhəmiyyətini, dünyagörüşünün formalaşmasındakı 

rolunu göstərmişdir.  

Şair-pedaqoq elmi-biliklərə yiyələnməkdə təşkil olunmuş təlimin 

əhəmiyyətini ―Kamil insan‖ obrazı kimi yaratdığı İsgəndərin təlim alması 

səhnəsində konkret nümunələr əsasında göstərmişdir. İsgəndərin hərtərəfli 

inkişafını təmin etmək üçün atası onun təlimin yüksək biliyi ilə şöhrət 

qazanmış Niqumaş adlı alimə tapşırır. O, böyük zəhmət hesabına İsgəndərin 

bütün elmlərin sirlərinə bələd olmasını, ―hər gizli biliyə‖ çatmasını təmin edir. 

Elə buradaca mütəfəkkir şair-pedaqoq şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafında 

tərbiyənin də rolunu xüsusi qeyd edir. Belə ki, İsgəndərin müəllimi ona dərin 

biliklər mənimsətməklə yanaşı, ―ağıla nur‖, ―ürəyə qüvvət‖ verən ―şahanə 

tərbiyə, hünər, nəzakət‖ aşılayır. 

Həm təlim, həm də tərbiyə işində müəllimin, tərbiyəçinin rolunu 

yüksək qiymətləndirən şair-pedaqoq, demək olar ki, bütün poemalarında bu 

məsələyə xüsusi toxunmuşdur. Belə ki, həm Qeysin, həm Bəhramın, həm də 

İsgəndərin valideyinləri öz övladlarının taleyini məhz yüksək savada malik 

olan alim-müəllimlərə, ustad-tərbiyəçilərə etibar edirlər. Təlim-tərbiyədə 

müəllim-tərbiyəçinin yüksək savadı, humanizmi, çalışqanlığı və s. kimi 

keyfiyyətlərini önəmli sayan şair eyni zamanda şagirdin təlimə marağı və 

istedadı, müəllimə münasibətini də xüsusi qeyd edir. Məsələn,  Bəhram Gurun 

müəllimi onun elmə böyük marağını, istedadını görüb, ona daha dərin biliklər 

verməyə çalışır: 

Gördü Ģahzadədə ağıl, kəramət, 
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Duydu var biliyə onda fərasət. 

Gətirdi lövhəni, mili meydana, 

Göyün sirlərini öyrətdi ona (2, s. 27) 

Şəxsiyyətin formalaşmasında təhsil, təlim, tərbiyə ilə yanaşı 

özünütərbiyənin də böyük rol oynadığını irəli sürən şair ―Xəmsə‖də bu barədə 

bir sıra qiymətli fikirlər irəli sürmüşdür. Məsələn, ―Yeddi gözəl‖ poemasında 

şair öyrədir ki, öz-özünü başa düşən, özünü yaxşı tanıyan insana ölüm yoxdur: 

Kim ki, öz-özünü düĢmüĢdür baĢa, 

Ona ölüm yoxdur, o ölməz haĢa. 

NəqĢini bilməyən fanidir, fani, 

Baqi say bu nəqĢi bilən insanı. 

Tanısan özünü, köçsən cahandan, 

Yenə bu dünyada yaĢayacaqsan (3, s.78) 

Elə buradaca şair göstərir ki, özünü tanımayan, öz nöqsanını görmək 

istəməyənlər, ―öz ayranına turş‖ deməyi bacarmayanlar bədbəxtdir, belələri 

dünyaya necə gəliblərsə, eləcə də gedəcəklər, yəni şəxsiyyət səviyyəsinə 

yüksələ bilməyəcəklər: 

Özündən hər kim ki, deyil xəbərdar, 

Bir qapıdan girər, birindən çıxar... 

... Heç kəs öz könlünə tutmayır irad, 

Odur varlığını eləməz abad (3, s. 79). 

Mütəfəkkir şair-pedaqoq başqalarına özünütərbiyə haqqında 

məsləhətlər verməklə yanaşı, ən çox özünə öyüd-nəsihət vermiş, özünə göstəriş 

vermək, özünü ruhlandırmaq, öz nöqsanını etiraf etmək, özünü 

qiymətləndirmək və s. kimi özünütərbiyə üsullarından dönə-dönə istifadə 

etmişdir.  

 ―Xosrov və Şirin‖ poemasından: 

Nizami, nə qədər səndə can durur, 

Daim aĢağı düĢ, istəyim budur! 

Dənizdə bəslənən inciyə bir bax, 

DüĢdüyüçün çıxar baĢlara ancaq. 

Dən kimi düĢ yerə, baĢın ucalsın, 

Sünbül kimi olma – yel yerə salsın (4, s. 52). 

Fikrimizcə, dahi şairin özünün kamil bir şəxsiyyət kimi 

formalaşmasında və dünya şöhrətli ―Xəmsə‖ni yaratmasında məhz özünütəhsil 

və özünütərbiyənin çox böyük rolu olmuşdur. 

Təlim və tərbiyənin şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafında böyük rol 

oynadığını dönə-dönə qeyd etməklə yanaşı, şair-pedaqoq biliklərin 

mənimsənilməsinin və mənəvi keyfiyyətlərin aşılanmasının vasitə, forma və 

yollarını da göstərmişdir. 

Şair-pedaqoqun fikrincə, həm təlimin, həm də tərbiyənin ən qüdrətli 

vasitələrindən biri sözdür. Sözü ―insanın əzəl sirdaşı‖, bu dünyanın ―naxşı‖ 

hesab edən şair bütün poemalarında onun tərifini, dəyərini vermişdir. 

―Xosrov və Şirin‖ poemasında şair-pedaqoq və böyük söz sərrafı: ―Söz 

ruhdur, can üçün ruh bir dərmandır; cantək əzizliyi bəlkə bundandır‖, - deyərək 

öyrədir ki, ―gərək söz üstündə can‖ qoyasan, sözü vaxtında və qədərində 
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deyəsən, xoruztək vaxtsız banlamayasan, elə sözlər seçəsən ki, sənə nöqsan 

tutmasınlar: 

Az danıĢ, desinlər sözündə güc var, 

Çox sözü dinləyən çox nöqsan tutar. 

Çox söyləmək bəlkə sənə asandır, 

                             “Çox oldu” desələr böyük nöqsandır (4, s. 47). 

―Leyli və Məcnun‖ poemasında şair sözün əhəmiyyətini bir daha qeyd 

etməklə yanaşı, söz deməyin qaydalarını, ―Az danışmağın gözəlliyi‖ni öyrədir 

və xəbərdarlıq edir ki, ən təmiz ―incitək‖ saf olan su artıq içiləndə dərd verdiyi 

kimi, söz də həddindən çox deyildikdə ―xırman otu‖ kimi dəyərsiz bir şeyə 

çevrilir, insanlara xeyir əvəzinə zərər yetirir (5, s. 25). 

      Müasir dövrün pedaqoqları və psixoloqları şəxsiyyətin formalaşmasına 

təsir edən amillər içərisində fəaliyyət amilini də xüsusi qeyd edirlər. Halbuki 

dahi şair-pedaqoq hələ səkkiz yüz əlli il bundan əvvəl bu amilin, xüsusilə əmək 

fəaliyyətinin rolunu ―Xəmsə‖də geniş qeyd etmiş, ―həyat əməkdir‖ ideyasını 

irəli sürmüşdür. Onun fikrincə, əməksevərlik, çalışqanlıq, halal əməklə 

yorulmadan məşğul olmaq insanda bir sıra müsbət əxlaqi keyfiyyətlər 

formalaşdırdığı kimi, tənbəllik, yeyib-yatmaq, avaraçılıq da mənfi sifətlərin 

öküzə, camışa, eşşəyə, milçəyə, ağcaqanada və s. heyvanlara xas olan 

cəhətlərin yaranmasına səbəb olur. Mütəfəkkir şair-pedaqoqun möhkəm 

inamına görə əmək fəaliyyəti təkcə əxlaq tərbiyəsinin deyil, əqli və fiziki 

tərbiyənin də mühüm amillərindən biridir.  

– kamil insanın formalaşmasında elmin, təhsilin, təlim və tərbiyənin 

əhəmiyyəti şübhəsizdir, lakin özünütəhsil və özünütərbiyənin rolu daha 

böyükdür; 

– yaxşı təşkil olunmuş təlim, hətta, ―korazehin‖ adamları alim 

səviyyəsinə qaldırmağa, insanın əxlaqını saflaşdırmağa qadirdir; 

– təlim-tərbiyənin müvəffəqiyyəti, hər şeydən əvvəl müəllimdən, 

tərbiyəçidən, eyni zamanda şagirdin elmə marağından, bacarıq və istedadından 

asılıdır; 

– müəllim dərin bilik və yaxşı tərbiyə vermək üçün özü yüksək biliyə 

sahib olmalı, şagirdlərini böyük məhəbbətlə sevməlidir; 

– Şəxsiyyətin formalaşmasında əmək fəaliyyətinin də rolu böyükdür; 

halal əmək insanlarda ən yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşmasına, 

boşboşuna gəzib tüfeyli həyat sürmək isə mənfi əxlaqi sifətlərin yaranmasına 

səbəb olur. 
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РЕЗЮМЕ 

Н.Р.ЮСИФОВА 

Н. ГЯНДЖЕВИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ОБУЧЕНИИ И 

ВОСПИТАНИИ  

Великий поэт и уважаемый педагог N.Ganjavi преследовал 

несколько ценных общие идеи об образовании, подготовке, воспитанию и 

сегодня они не теряют свое значение. 

          При формировании совершенных людей, получивших в любой 

науке, образование имеет большую роль, что поэт несколько раз отметил 

это, для мышления поэта главное, что отличает человека от животных их 

ум, мышление. 

        "Лампа науки является знание". "Власть на науку, никакой другой 

можно принизить другую".    

Педагог-поэт ввел значение для получения научно-знания, что 

созданный как выдающегося человека изображения Искендер на основе 

конкретных образцов.     

Поэт, что оценивает преподавателей, воспитателей роль в 

подготовке и в образовании почти упомянули к этому вопросу во всех его 

стихах. 

Ключевые слова: обучение,  образование, образование,  

репетитор,  учитель, воспитание детей. 

 

SUMMARY 

N.R.YUSIFOVA 

N. GANJAVI ABOUT EDUCATION, TRAINING AND BRINGING UP 

MATTERS 

 Great poet and respected educator N.Ganjavi had pursued some 

valuable general ideas on education, training, bringing up even today they have 

not lose their importance. 

 In forming of perfect people obtaining to any science, education has 

great role that the poet several times noted this, for the thinking of the poet the 

main thing that differentiates human being from the animals are their mind, 

thinking. 

―The lamp of the science is knowledge‖. ―Power is on science, no other one 

can belittle the other one‖. 

 The pedagog-poet had introduced the importance to obtain scientific-

knowledge that created as the prominent human image Isgandar on the basis of 

concrete samples. 

         The poet that evaluates the teachers', educators ' role in training and in 

education almost have mentioned to this matter in all his poems. 

Key words: training, upbringing, education, tutor, teacher, child 

education. 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN QƏZA MƏKTƏBĠNĠN KĠTABXANASI 
 

Məqalədə XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərmiĢ Naxçıvan 

qəza məktəbi və Ordubad normal ibtidai məktəbinin kitabxana fondunun 

yaranması və inkiĢafı məsələlərindən bəhs olunur. Göstərilir ki, bu dövlət 

məkəbləri kimi fəaliyyət göstərən tədris müəssisələrinin kitab fondu müxtəlif 

tədris resursları əsasında təĢkil olunmuĢdur ki, belə bir cəhət Ģagirdlərin təlim 

müvəffəqiyyətinin həyata keçirilməsinə xidmət etmək məqsədini izləyir, 

Ģagirdlərin  sinifdənxaric oxu və mütailəsini formalaĢdırmağa xidmət edirdi. 

Məqalədə bu məsələlər dövrü nəĢrlər və arxiv materialları əsasında  

araĢdırılır. 

Açar sözlər: Naxçıvan qəza məktəbi, kitabxana fondu, dərslik və digər 

tədris resursları, sinifdənxaric oxu və mütailə üçün kitablar, Azərbaycan dilinə 

aid kitablar, arxiv sənədlərində kitab fondunun  təĢkili ilə bağlı yazıĢmalar 
 

XIX əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycan ərazisində rus dövlət  məktəblə-

rinin açılması bu məktəblərdə dərs kitablarının mərkəzləşdirilmiş formada  

komplektləşdirilməsi işinə xüsusi ehtiyac yaratdı. Çünki mövcud dövlət mək-

təblərində fənlərin tədrisi rus dilində  aparılırdı ki, bu da həmin dildə tədris və-

saitlərinin, həmçinin əlavə oxu materiallarının böyük həcmdə toplanıb müxtəlif 

millətlərdən olan uşaqların istifadəsinə verilməsi zəruriyyəti yaradırdı. Tədris 

vəsaitləri hazırlanması işində obyektiv və subyektiv səbəblərdən irəli gələn çə-

tinliklər, çarizmin regiona öz ucqarları kimi baxması məktəb kitabxanalarının 

formalaşdırılması işinə müəyyən təsir göstərsə də, hər halda bu istiqamətdə atı-

lan addımlar, göstərilən səylər dövrünə görə əhəmiyyətli hadisə sayıla bilər. 

Qəza məktəbləri aşağı tip tədris müəssisəsi kimi nəzərdə tutulsa da, burada öy-

rədilən fənlər həm kəmiyyət, həm də keyfiyyətcə mürəkkəb məzmuna və çətin 

quruluşa malik idi. Bu məktəblərdə rus dilində tədris olunan təbiyyət-riyaziy-

yat elmləri, rus dili və ədəbiyyatı, rus tarixi və rus coğrafiyası, həmçinin rəsm 

və rəsmxətt kimi praktik fənlər, peşə, sənət, kənd təsərrüfatının müxtəlif sahə-

ləri üzrə məşğələlərin tədrisi imperiyanın mərkəzlərindən gətirilən dərs kitabla-

rı vasitəsilə təmin edilirdi. 

Yerli dil kimi Azərbaycan dilinin öyrədilməsi isə N. Dementyev, Mirzə 

Kazım bəy, Lazar Budaqovun vəsaitləri hesabına ödənilirdi. Bu kitablar Azər-

baycan kitabiyyatının yeni mərhələsinin yaranması və inkişafına, yeni tipli 

məktəblərin meydana gəlməsi isə yeni forma və məzmunlu kitabxanaların təş-

kil olunmasına, çox gözlətmədən kitabxana şəbəkəsinin genişlənməsinə, 

ümumxalq kütləvi kitabxanalarının və qiraətxanalarının araya-ərsəyə gəlməsi-

nə şərait yaratdı. 
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Bütün Zaqafqaziyada mövcud rus dövlət məktəbi kimi fəaliyyət göstərən 

qəza məktəblərinin yanında məktəb kitabxanalarının da yaradılması nəzərdə tu-

tulurdu ki, bu kitabxanalarda əsasən dərslik, tədris vəsaitləri, bədii əsərlər və 

müxtəlif elm sahələrinə aid kitablar toplanmışdı. Qəza məktəblərinin kitab fon-

dunda rus klassiklərinin əsərləri əhəmiyyətli yer tuturdu. Bu isə öyrənənlərin 

müasiri olduğu rus ədəbi-bədii, ictimai-mədəni  prosesi ilə tanışlığına imkan 

yaradır, Qərb mədəniyyətinə, ictimai-fikrinə gedən yolu işıqlandırırdı. Qəza 

məktəblərinin kitabxanaları müəyyən qəzet və jurnal komplektləri ilə də təchiz 

olunurdu. Müşahidə və təhlillərimiz göstərir ki, bütün rus dövlət məktəblərinin 

kitabxanalarında ―Qafqaz‖ qəzetinin komplektləri dövrü nəşrlərdən biri kimi 

mühafizə olunmuşdur. 

Naxçıvan qəza məktəbi də dərslik, dərs vəsaitləri, həmçinin fənlərin 

öyrədilməsi prosesində istifadə edilən köməkçi vəsaitlərin (xəritə, atlas, qlobus, 

əyani vasitələr və s.) müəyyən komplektinə malik kitabxana ilə təmin olunmuş-

du. Kitabxana şagirdlərin və müəllimlərin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Arxiv sənədləri və müxtəlif istiqamətli mənbələrin  araşdırılması nəticəsində 

aydın olur ki, kitabxananın fəaliyyəti həmişə yüksələn xətt üzrə inkişaf etmiş-

dir. Burada qorunub saxlanılan kitabların sayı ildən-ilə artmış, kitab fondu 

yeni-yeni nəşrlər hesabına zənginləşmişdir. 

Maraq doğuran cəhətdir ki, dövrün müxtəlif məzmunlu nəşrlərində  (təq-

vimlər, yaddaş kitabları, statistik məcmuələr və s.), eyni zamanda arxiv sənəd-

lərində Naxçıvan qəza məktəbinin və Ordubad normal ibtidai məktəbinin 

kitabxana fonduna aid çoxlu sayda məlumatlara, fakt və rəqəmlərə rast gəlmək 

mümkündür. Əlimizdə olan ilk məlumatlardan biri kimi ―Кавказский кален-

дарь‖ illik nəşrində göstərilir ki, 1845-ci ildə Naxçıvan qəza məktəbinin 

kitabxanasında 153 adda tədris vəsaiti mühafizə edilmişdir (1, s. 144). Bu fakt 

məktəbin kitabxana fonduna aid ilk məlumatlardan biri kimi çox əhəmiyyətli 

sayıla bilər. 1853- cü ilin hərbi-statistik mənbələrindən birinin verdiyi məlum-

ata görə  Naxçıvan qəza məktəbinin nəzdində 120 nüsxə kitab və tədris vəsai-

tindən ibarət kitabxana fəaliyyət göstərir (2, s. 253). Sonrakı illərdə kitab-

xananın fondunda komplektləşdirilmiş kitabların sayca artımı müşahidə olunur. 

Kitabxananın fondunda saxlanılan nəşrlərə aid arxiv sənədlərində də 

qorunub saxlanmış faktiki məlumatlara tez-tez rast gəlmək olur. Belə sənədlər-

dən birində göstərilir ki, burada 1865-ci ildə 761 adda 2448 nüsxə kitab olmuş-

dur. Say və məzmun etibarı ilə dövrünə görə çox əhəmiyyətli səviyyədə nəşrlər 

komplektinə malik olan kitabxanadakı bu tədris vəsaitləri haqqında həmin 

sənədə asaslanaraq belə bir qənaətə gəlmək olar ki, digər qəza məktəblərinə 

nisbətən Naxçıvan qəza məktəbinin əsaslı kitabxanası daha zəngin olmuşdur. 

Bu sənəddən aydın olur ki, Naxçıvan qəza məktəbinin kitabxanasının fondunda  

―1865-ci ildə 761 adda 2448 nüsxə dərslik və kitab var idi. Bundan 630 adda 

2278 nüsxəsi rus, 20 adda 23 nüsxəsi Şərq dillərində, 10 adda 12 nüsxə qədim 

klassik dillərində, 12 adda 91 nüsxə Avropa dillərində idi. Kitabxanada 23 

xəritə, 12 atlas, 1 qlobus, 30 şəkil, 4 yazı taxtası var idi‖ (3, s. 175).  

1880- ci ilin nəşrlərindən birində göstərilir ki, Naxçıvan qəza məktəbinin 

fundamental kitabxanasının ümumi kataloqunda  844 adda kitab saxlanılır. 

Lakin burada təəssüflə bildirilir ki, kitabxanada mühafizə olunan kitablar ayrı-
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ayrı elmlər üzrə qruplaşdırılmamış, kitabxananın sistemli kataloqu işlənib 

hazırlanmamışdır. Bu mənbədə həmçinin Ordubad normal ibtidai məktəbinin 

kitabxanası haqqında da məlumat verilir. Göstərilir ki, məktəbin  fundamental 

kitabxanasında xronoloji kataloq üzrə 298 kitab hesaba alınmışdır (4, s. 253) 

Qəza məktəbində kitabların qorunub saxlanmasına, onlardan düzgün isti-

fadə olunmasına ciddi fikir verilirdi. Kitabxanaya daxil olan kitablar səhifələ-

nir, möhürlənərək qaytanlı kitabda qeyd olunurdu. Alınmış kitablar barədə ya-

zışmalar göstərir ki, yuxarı maarif təşkilatları bu sahəyə xüsusi diqqət yetirmiş-

dir. İrəvan Məktəblər Direksiyası bu cəhətə xüsusi fikir vermiş, qəza məktəblə-

rinin kitabxanalarına göndərilmiş vəsaitlərin ünvanına yetişib yetişmədiyi 

haqda həmişə dəqiq təfsilatlı məlumat tələb etmişdir. Məsələn, İrəvan 

arxivlərində saxlanılan sənədlərdən birində Naxçıvan Qəza məktəbinin ştatlı 

nəzarətçisi Aleksandr Sergeyeviç Sergeyev İrəvan məktəblər direksiyasına 

göndərdiyi 30 yanvar 1865-ci il tarixli raportunda məktəblər direksiyasını dərs 

vəsaitlərini aldığı haqda məlumatlandırmağı özünə borc bildiyini yazır. 

Məktəbin nəzarətçisi öz raportunda göndərilən kitabların dəqiq siyahısını da 

göstərir. Siyahıda adı çəkilən vəsaitlər aşağıdakı ardıcıllıqla göstərilmişdir: 

1) ―Rus hüsnüxətti‖ (Yazı nümunələri) – 7 nüsxə 

2) ―Hesab məsələləri‖ – 20 nüsxə 

3) ―Hesab‖ – 15 nüsxə 

4) Востоковун müxtəsər Граматикаsı - 10 nüsxə 

5) Орбелинин 32 komplekt, 3 manat 50-qəpik dəyərində kitabı 

6) Максимовичин «Друг детей» dərsliyi (neçə nüsxə alındığı qeyd 

olunmur) (5), 

Yenə məktəbin ştatlı nəzarətçisi tərəfindən məktəblər direksiyasına 20 

mart 1865-ci il tarixdə göndərdiyi raportda göstərilir ki, 10 nüsxə ―Rus 

hüsnüxətti‖ və 10 nüsxə Peninskinin ―Oxu üçün kitab‖ (―Книга для чтения‖) 

tədris vəsaiti alınmışdır (6). 

Qeyd edək ki, bu arxiv sənədində Ordubad ibtidai məktəbinin müdiri 

A.Bezkvornı məktəblər direksiyasına müraciət edərək Şafranovun ―Şəhər 

məktəblərində ibtidai təlim‖ kitabı üçün hər nüsxəyə görə 65 qəpik 

ödənilməsinə razı olduğunu bildirir (7). 

Göstərilən arxiv sənədndə Qafqaz və Zaqafqaziya tədris müəssisələrinin 

baş inspektorluğunun adından regionun bütün təhsil müəssisələrinə 

göndərilmış 14 iyun 1865-ci il tarixli təlimatının çoxaldılmış surəti də 

saxlanılır. Təlimat tədris müəssisələrinin baş inspektoru Y.Neverov tərəfindən 

imzalanmışdı. Sənədlə tanışlıqdan aydın olur ki, regionda fəaliyyət göstərən 

dövlət məktəblərində istifadə olunan dərs vəsaitlərinin məzmun istiqamətinə 

yuxarı maarif dairələri tərəfindən ciddi şəkildə nəzarət olunur. Təlimatda 

alınan kitabların nə dərəcədə lazım olub olmadığı, məzmunundan asılı olaraq 

neçə nüxsəyə ehtiyacın olduğu, pedaqoji- metodik cəhətdən əlverişli sayılıb 

sayılmaması kimi məsələlərin müəyyənləşdirilməsinə diqqət yetirmək tələb 

olunurdu. Eyni zamaznda, təlimatda  alınan kitablara xərclənən məbləğin də 

sərfəli olmasını nəzərə almaq vacib hesab edilirdi.    

Beləliklə, bütün tədris müəssisələrinə şamil olunan təlimatda yazılırdı: 

―Имея в виду, что в приготовительных классах Кавказского и 
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Закавказского края обучения совершается почти везде по устаревшему 

методу и наставники вовсе не знакомы с новымы приемами начального 

обучения. Я уже рекомандовал всем г.г.Директорам о снабжении училищ 

книгою Шафранова. Теперь я обращаю их винимание на сочинение 

Ушинского «Родное слова» для детей младшего возроста, два томика, год 

первый и год второй, с книгами для учащихся, как и первому, так и 

второму тому, всего 4 томика, цена за все 4 книги 1 руб. 30 коп. Покорно 

прошу г.г.Директоров выписать столько экземпляров этого издания, 

сколько у нихъ находится училищ, сколько у нихъ находится училищ в 

Дирекции такъ, чтобы каждое, в том числе, конечное и Гимназия – 

непременно имело у себя эту драгоценную для наставников книгу, я не 

могу требовать, чтобы каждый учитель приготовительного класса 

непременно преподавал так, как советует  г. Ушинский, но я долженъ 

требовать, чтоб каждый ознакомился с его книгою; пусть онъ заимствует 

из нея то, что ему сподручно, что он может себе усвоить; далее и тоже 

такое частное улучщение рутинного порядка в обучении будет шагом 

впередь и сочтется мною в заслугу тому делу, которому мы себя 

посвятили. Полное применение этого метода и не -возможно в училищах, 

где большинство нерусского происхождения, - но приемы совокупного 

обучения чтению и письму, способ ознакомления детей с окружающими 

ихъ предметами, беседы с ними, обучение счислению и упражнение в 

черчении по квадратикам, - доступны и полезны во всех без исключения 

начальных училищах. Если училище так бедно, что не имеет 1- го руб. 30 

коп. экономической суммы – то для такого книга это должна быть 

куплена на экономическую сумму Дирекции. 

Подлинный подписал Главный инспектор учебных заведений Я. 

Невров» (8).  

Arxiv sənədləri təsdiq edir ki, qəza məktəbləri üçün dərslik və tədris 

vəsaitlərinin göndərilməsinə zamanca heç bir məhdudiyyəti qoyulmamışdır. 

Məktəb kitabxanalarının yeni-yeni kitablarla təchiz edilməsi, kitabxana 

fondunun zənginləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsi işi ilboyu davam etmiş, 

müntəzəm xarakter almışdır. Çox sayda faktlar var. İrəvan məktəblər 

direksiyası tərəfindən yay tətili dövründə, 1861-ci ilin iyul ayında Anopkinin 

―О первоначальном развитии умственных способнестей‖ adlı vəsaitindən 3 

nüxsə  Naxçıvan qəza məktəbinin  və 2 nüxsə isə Ordubad normal ibtidai 

məktəbinin kitabxanalarına göndərmişdir.  

Qeyd edək ki, arxivlərdə Anopkinin göstərilən vəsaiti haqqında İrəvan 

məktəblər direksiyasının yüksək vəzifəli məmurları ilə Naxçıvan və Ordubad 

məktəblərinin ştatlı nəzarətçiləri arasında çoxlu yazışmalar var. 3 dekabr  

1860-cı ildə açılmış, 28 iyul 1861-ci ildə bağlanmış ―Anopkinin ―O 

первоначальном развитии умственных способнестей‖ аdlı qovluqda 

saxlanılan yazışmalar məktəb kitabxanalarına bu vəsaitin hansı məqsədlərlə 

göndərildiyi haqqında ətraflı məlumat əldə etməyə imkan verir. Zaqavqaziya 

Baş Məktəblər idarəsinin rəisi S.S. Krunzenşterinin İrəvan Hərbi qubernatoru-

nun ümumi işlər Depertamentinə göndərdiyi məktubda göstərilir ki, Qafqaz 

Tədris Dairəsinin keçmiş  poneçiteli 1856-cı ildə Anopkinin bu vəsaitini 
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Qafqaz və Zaqavqaziya tədris müəssisələri üzrə  rəhbərlik qəbul edilməsi üçün 

tövsiyyə etmişdir. Popeçitelin fikrincə, bu rəhbərlik uşaqların əqli 

qabiliyyətlərinin inkişafına kömək edəcək bir səviyyədədir. Bu cəhət əsas 

götürülərək Baş Məktəblər İdarəsi tərəfindən ibtidai məktəblər üçün tədris 

(metodiki) vəsaiti və rəhbərlik kimi nəzərdə tutulması razılaşdırılmışdır. 

Popeçitel diqqəti xüsusi olaraq belə bir cəhətə yönəldir ki, Böyük knyaz 

canişin (adı çəkilməsə də Mixail Nikolayeviç Romanov nəzərdə tutulur) əsərin 

nəşr olunması məqsədilə maddi yardım göstərilməsini arzu edir. O, saray 

müşaviri Аnopkinin göstərilən əsərinin nəşr olunmasına görə Qafqaz Tədris 

Dairəsinin kapitalından 700 rubl ayrılmasını istəyir (9). 

İlk olaraq götürülən borc pulun 400 manatı əsərin çap olunmasına 

ödənilir. Vəsaitin hər bir nüxsəsinin 1 rubl 20 qəpikdən hesablanması nəzərdə 

tutulmuşdur. S.S.Krunzenştern daha sonra Departamentin rəhbərini 

məlumatlandıraraq qeyd edir ki, Tiflisdə nəşr olunmuş vəsaitin 25 nüxsəsi 

quberniyanın (İrəvan quberniyasının) Zizə həvalə edilmiş tədris müəssisələri 

üzrə yerinə çatdırılmaqla hər bir nüsxəsi 1 rubl 37 qəpiyə hesablanmışdır. 

Hərbi qubernatorun ümumi işlər Departamenti kitabın satışının təşkili üçün 

İrəvan məktəblər direktoruna göstəriş verir. 

Naxçıvan qəza məktəbinin nəzarətçisinin İrəvan quberniya məktəblər 

direktoruna 23 dekabr 1860-cı il tarixli raportunda göstərilir ki, Anopkinin 

―İbtidai məktəblərdə əqli qabiliyyətlərin inkişafı haqqında‖ adlı dərsliyindən 3 

nüxsə cəmi 4 rubl 11 qəpik olmaqla bizə göndərmənizi xahiş edirəm (10). 

Anopkinin vəsaiti ilə bağlı Ordubad ibtidai məktəbinin nəzarətçisinin eyni 

məzmuna malik raportunda da göstərilir ki, 12 dekabr 1860-cı il İrəvan 

məktəblər direksiyasının məktubuna əsasən Anopkinin əsərinin 2 nüsxəsinin 

bizim məktəbə göndərilməsini Sizdən acizanə surətdə xahiş edirəm (11). 

Daha sonrakı yazışmalarda hər iki tədris müəssisəsinin ştatlı nəzarətçisi   

tərəfindən Anopkinin vəsaitindən göstərilən nüsxədə rəhbərlik etdikləri məktə-

bə çatdığı haqqında İrəvan quberniya məktəblər direksiyası məlumatlandırılır. 

Naxçıvan qəza məktəbi vəsaitin üç nüxsəsi üçün 4 rubl 11 qəpik, Ordubad ibti-

dai məktəbi isə 2 nüxsə üçün 2 rubl 74 qəpik ödəyir. Yazışmalardan aydın olur 

ki, Anopkinin ―İlkin əqli qabiliyyətlərin inkişafı haqqında‖ adlı vəsaiti ümu-

mən İrəvan quberniyasında fəaliyyət göstərən dövlət məktəblərinə cəmi 25 

nüxsə göndərilmiş, bu nüxsələrə görə 34 rubl 20 qəpik  dəyərində pul 

ödənilmişdir. 

Məlumdur ki, bütün Azərbaycan ərazisində, ümumən Qafqazda fəaliyyət 

göstərən dövlət məktəbləri kimi Naxçıvan qəza məktəbində və Ordubad ibtidai 

məktəbində Azərbaycan dili və azərbaycanlıların etiqad etdiyi İslam şəriəti bir 

tədris fənni kimi öyrədilirdi. Azərbaycan dilinin tədrisi keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması məqsədi ilə bu dilə aid dərslik və tədris vəsaitləri 

hazırlanması xüsusi ilə vacib hesab olunurdu. Bununla belə bəhs olunan 

dövürdə bu tədris fənni üzrə dərsliklər, xüsusilə sinifdənxaric qiraət kimi 

istifadəsi vacib olan kitablar çatışmır, bəlkə də, belə demək mümkünsə, yox 

dərəcəsində idi. Xüsusi qeyd edək ki, bu dilin tədrisinə aid dərslik, uşaqların 

mütaliəsi üçün qiraət kitabları, müntəxəbatların hazırlanması işinə dövlət 

qayğısı da olmamışdır. Azərbaycan dilinin öyrənilməsinə aid tədris vəsaitləri, 
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qiraət kitabları ayrı-ayrı şəxslərin, görkəmli pedaqoq-metodistlərin təşəbbüsü 

əsasında hazırlanmışdır ki, onlar öz istedad və zəhmətləri sayəsində şagird və 

müəllimlərin bu sahə üzrə ehtiyaclarınnın ödənilməsinə çalışmışlar. 

Mərhum professor Ağaməmməd Abdullayevin belə bir qənaətini bu gün 

də məqbul saymaq olar ki, XIX əsrdə fəaliyyət göstərən  ―...rus məktəblərində 

Azərbaycan dilini öyrənməkdə məqsəd, yerli əhalini yaxşı idarə edə bilmək 

üçün kadrlar hazırlamaq idi. Digər tərəfdən bu hadisə müəyyən dərəcədə rus və 

Azərbaycan xalqları arasında qarşılıqlı əlaqənin möhkəmlənməsinə xidmət 

edirdi. Azərbaycan dili tədris planlarına daxil edildikdən və məktəblərdə 

öyrədilməyə başladıqdan sonra, həmin fənnə dair dərsliklər hazırlanıb nəşr 

olunması haqqında tədbirlər görüldü və nəticədə bir sıra dərsliklər nəşr 

olunmağa başlandı‖ (12, s. 8). 

Bir az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi XIX əsrin birinci yarısında  yalnız 

N.Dementiyev, Mirzə Kazım bəy, Lazar Budaqovun kimi pedaqoq – alimlərin 

vəsaitləri nəşr olunmuşdursa, əsrin ikinci yarısında Azərbaycan dilinin 

tədrisinə aid vəsaitlər artmaqla yanaşı, pedaqoji-metodik baxımdan da xeyli 

dərəcədə təkmilləşmiş, məzmununa görə əsrin yeni pedaqoji tələblərinə cavab 

verə biləcək səviyyəyə çatmışdı. Mirzə Şəfi Vazehin İ.Qriqoriyevlə birlikdə 

hazırladıqları ―Kitabi-türki‖ (―Татарская хрестоматия адербейджанского 

наречия‖), Иoакиm Константинович Романовун «Татарский букварь», 

L.M. Lazarevin ―Türk dilinin müqayisəli müntəxəbatı‖, Mirzə Ələkbər 

Elxanovun ―Vətən dili‖, A.O.Çernyayevski və Səfərəli Vəlibəyovun ―Vətən 

dili ‖, Rəşid bəy Əfəndiyevin  ―Uşaq bağçası‖ və ―Uşaq gözlüyü‖, S.Ə.Şirvani, 

M.T.Sidqinin və digər böyük pedaqoq-məktəbdarların dərslikləri  isə əsrin 

ikinci yarısında hazırlanmış, yetişən nəsildə milli düşüncənin, vətəndaşlıq 

keyfiyyətlərinin formalaşmasında təsirli  vasitə  olmuşdur. Yarandığı əsrdə və 

sonrakı dövrlərdə yetişən nəslin tərbiyəsində bu dərsliklər əhəmiyyətli rol 

oynamışdır. Bu kitabların böyük bir qismi dövlət və şəxsi yolla açılmış yeni 

üsullu məktəblərin kitabxana fondunda qorunub saxlanmış, gənc nəslin doğma 

Ana dilini mənimsəməsində çox gərəkli tədris- öyrənmə mənbəyi olmuşdur. 

Naxçıvan qəza məktəbi və Ordubad ibtidai məktəbinin kitabxana fondu-

na aid mənbələrin öyrənilib ümumiləşdirilməsi belə bir nəticəyə gəlməyə im-

kan verir ki, buradakı kitabları məzmununa görə  iki böyük qrupa ayırmaq olar: 

I. Tədris vəsaitləri: Bu bölməyə dərslikləri pedaqoji, metodiki vəsaitləri 

aid etmək olar ki, bu cür əsərlər və onların müəllifləri haqqında mənbələrdə 

aşağıdakıları müəyyənləşdirmək mümkün oldu:  

1) Mirzə Kazımbəy, ―Türk-tatar dilinin qramatikası‖ («Грамматика 

турецко -татарского языка»); 

3.P.M.Budaqov, «Турецко – татарский букварь»; 

4. Mirzə Şəfi Vazeh, İvan Qriqoryev, Kitabi-türki («Татарская 

хрестоматия азербайджанского наречия»); 

5. Л. Budaqov, ―lüğəti-türki‖ (Сравнительный словарь турецко-

татарских наречий); 

6.L.Lazarev, ―Türk dilinin müqayisəli müntəxəbatı‖ (Osmanlı və 

Azərbaycan ləhcələri)- ―Сравнительная хрестоматия турецкого языка‖. 

7. İ.К. Romanov, Татарский букварь. 
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8. Yевтушенко, Арфиметика 

9. Paulson, «Cборник» 

10.К.D. Uşinski, «Родное слова», «Детcкий мир» 

11. N.F. Bunakov. «Азбука», «Xрестоматия» 

12. Anopkin, Первоначальный развитии уметвенного способностей 

13. Filonov, «Xрестоматия» 

14. Buslayev. ―Rus dilinin‖ qramatikası 

15. Vostakov,  Müxtəsər  Qramatika 

16. Şafranov, Начальное обучение в городских училишах 

17. Оdоyevski, Сокращенные География 

18. İ.Qreq, Русская грамматика первого возраста (ученической) 

19. Sемуоnоv, География 

20. Davidov, Alqebra 

21. Оvsyannikov, Учебник всеобший историй 

22. Н.А.Коrf. Русская начальная школа 

23. Peninski, Русская язык и чтения 

24. Sazanov, Руководства изучение Руского языка 

II. Rus və Qərbi Avropa yazıçı və şairlərinin əsərləri. Burada rus yazıçı 

və alimlərindən M.V.Lomonosov, N.Karamzin, V. Juкоvsки, V. Bеlinski, 

N.Аnnеnкоv, Коtlyarevski, A. S. Puşkin, M. Y, Lermontov, N. Оstrovski,İ. 

A..Кrılov, А. Talezin, N.V. Qoqol, F.İ. Buslayev, İ. Qonçarov, F. Dostoyevcki, 

N. Nekrasov, Y. Polonski, İ. S. Nikitin, İ.Turgenev, Моrozka, М.Хоmlyaкоv, 

M. Sibiryak, xarici ölkə yazıçılarından V. Şekspir, Q. E. Lessinq, N. Bualonun 

adı və əsərləri qeyd olunmuşdur. 

Bütünlükdə, öyrənilən materiallar göstərir ki, Naxçıvan qəza məktəbi və 

Ordubad normal ibtidai məktəbinin kitabxana fondu şagirdlərin təlim-tərbi-

yəsində xüsusi rol oynamışdır. Bu məktəblərdə təhsil alan azərbaycanlı gənclər 

yuxarıda göstərilən əsərlərlə tanış olmaqla yeni baxışlara, həyati, real biliklərə 

yiyələnməklə gələcəkdə regionun, ümumən Azərbaycanın ictimai-mədəni 

həyatının yenilik duyğuları, düşüncələri ilə zənginləşməsində mühüm rol 

oynamış, xalqımızın azadlığı və xoşbəxt gələcəyi uğrunda mübarizə yollarında 

bu mütərəqqi ideyalardan faydalanmışlar. XIX əsrin birinci yarısından 

başlayaraq məktəb kitabxanaları nəinki şagirdlərin təlimində, həmçinin yaşlı 

nəslin savadlanmasında, onlarda mütailə mədəniyyətinin formalaşmasında, 

dünyagörüşünün qabaqcıl ideyalarla zənginləşməsində müstəsna əhəmiyyətə 

malik olmuşdur. Bu kitabxanalar yetişən nəslin rus mədəniyyəti və 

ədəbiyyatının mütərəqqi ideyalarından bəhrələnməsinə, rus dili vasitəsilə Qərbi 

Avropa mədəniyyəti ilə tanış olmasına imkan yaratmışdır ki, bu da onların 

doğma xalqının öz yaşayışını, həyat tərzini ―zəmanənin təqəzasına‖ (Həsən bəy 

Zərdabi) uyğun qurmaq və inkişaf etdirmək kimi çağrışlarına qanad vermiş, 

yaxşı bir təcrübə olmuşdur. Bu kitabxanalar azərbaycanlı şagirdlər içərisində 

rus dilinin, qismən də Avropa dillərinin öyrənilməsində də böyük rol 

oynamışdır ki, bütün bunlar məktəb kitabxanalarının dövrünün mədəni 

həyatında yeri və mövqeyini gələcəkdə daha dərindən öyrənməyi, bu yaxşı 

ənənələri müasir gəncliyə çatdırmağı vacib şərt kimi qarşıya qoyur. 
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РЕЗЮМЕ 

ВАХИД РЗАЕВ 

О БИБЛИОТЕКЕ НАХЧЫВАНСКОГО УЕЗДНОГО УЧИЛИЩА 

Статья посвящена организации библиотечного фонда в 

Нахчыванском уездном училище и Ордубадском нормальном начальном 

училище осуществлявших деятельность на рубеже XIX и XX веков. 

Указывается, что в этих государственных училищах библиотечный фонд 

организовывался за счет выделенных средств.  

Ключевые слова: Нахчыванское уездное училище, фонд 

библиотеки, выделенные средства, книги для внеклассного чтения, книги 

на азербайджанском языке, письма по организации библиотечного фонда. 

 

SUMMARY 

VAHID RZAYEV 

ABOUT THE LIBRARY OF NAKHCHIVAN REAL SCHOOL 

The paper is devoted to the organization of library fund in Nakhchivan 

Ordubad real school and the normal primary school which carried out activities 

on the turn of the XIX and XX centuries. It is specified that in these state 

schools the library fund was organized at the expense of allocated funds.  

Key words: Nakhchivan real school, library fund, allocated funds, 

books for home reading, books in the Azerbaijani language, letters on the 

organization of the library fund. 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ġƏRQ PERĠPATETĠZM FƏLSƏFƏSĠNDƏ ĠNSAN HƏYATININ 

MƏNASI VƏ MAHĠYYƏTĠ 

 

Məqalədə müasir dövrün ən önəmli mövzularından olan ġərq 

peripatetizm fəlsəfəsində insan həyatının mənası və mahiyyəti məsələsi geniĢ 

səpgidə həm metodoloji əsasları və həm də əsas prinsipləri, insan: onun 

mahiyyəti, kamilliyi və xoĢbəxtliyi, insan varlığının özünəməxsusluğu, insanın 

sosial vəzifələri, məsuliyyəti və azadlığı məsələsi araĢdırılır. Həmçinin ədalət 

və xeyirxahlıq prinsipləri əsasında mütəĢəkkil cəmiyyət sistemi formaları 

haqqında elmi mülahizələr təhlil edilmiĢdir. Tədqiqatda ġərq fəlsəfi fikri 

zəminində peripatetik filosofların, habelə Azərbaycan filosoflarının 

yaratdıqları əsərlərdə insan həyatının mənası və mahiyyəti məsələsi geniĢ 

göstərilmiĢdir. 

Açar sözlər: ġərq, fəlsəfə, insan, peripatetik, yaradıcılıq    

 

İnsan yer üzünün əşrəfi, ən ali, ən qüdrətli, ən ülvi varlığıdır. İnsan 

ictimai şüurun yaradıcısı, ictimai fəaliyyətin və mədəniyyətin subyektidir. 

―İnsan‖ hələ çox qədimdən fəlsəfi problem olaraq öyrənilir. Qədim Yunan 

filosoflarından Protaqor insanı dünyadakı bütün hər şeyin ölçüsü hesab 

etmişdir. 

Şərq peripatetizm məktəbinin nümayəndələri əsasən Aristotelin 

yaratdığı ―Məşşailik‖ məktəbinin təbiətşünaslıq, tarix, coğrafiya, 

ədəbiyyatşünaslıq, fəlsəfə, məntiq, musiqi nəzəriyyəsi və s. istiqamətlərində 

elmi fikirlər irəli sürərək yararlanmışlar. ―Məşşailik (yun. Peripateo – 

gəzişirəm) – Aristotelin Afrikada təşkil etdiyi fəlsəfi məktəb, Aristotel 

mühazirələrini Ligey xiyabanlarında gəzişərək oxuyarmış (məktəbin adı 

buradandır)‖ (1, s. 333). Orta əsrlərdə müsəlman Şərq ölkələrində bu məktəb 

Aristotelin və davamçılarının, qismən də Platonun əsərləri əsasında yaradılmış 

elmi – fəlsəfi təlim olmuşdur. Bu məktəbin nümayəndələri Aristoteli özlərinin 

―Birinci müəllimi‖ (―Əl-müəllim əl-əvvəl‖) adlandırmışlar.  

İnsan onun mahiyyəti və fəaliyyəti orta əsr Şərq peripatetik fəlsəfəsində 

də mühüm problemlərdən olmuşdur. Şərq peripatetik filosofları insanın 

mahiyyət və fəaliyyətində iki başlıca xəttin olduğunu göstərmişlər. Onların 

fikrincə bunlardan biri özünü dərketmə, digəri isə cəmiyyəti dərk etməkdir. 

İnsan həyatının mənası barədə düşüncələr bəşəriyyət yarandığı gündən 

filosofları düşündürmüş, indi də düşündürür. XI əsrdə peripatetik filosof olan 

Ömər Xəyyam deyirdi: 

 Sadəlöv könlümdən mən cana gəldim, 

 Cəfakeş canımdan fəqanə gəldim. 
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Mənsiz də dünyanın işi keçərmiş, 

Əcaba, nə üçün cahana gəldim (2, s. 37). 

 İnsanı bu düşüncələrə vadar edən nədir? Bu barədə fəlsəfi mənbələrdə 

deyilir: ―Hər bir normal insanın həyatında gec-tez elə an gəlib çatır ki, o, 

ömrünün qurtaracağı barədə düşünür. İnsan yeganə canlı varlıqdır ki, öz 

ölümünü dərk edir və bu barədə düşünməyə məcbur qalır. Ancaq insanın 

ölümü ona bir həqiqət gəldiyi kimi, həm də həyəcanlandırır, onun daxili 

dünyasını təlatümə gətirir. Ölüm qarşısında birinci əlamət o olur ki, insan  

ümidsizləşir, özünü itirir, hətta bəziləri çaşır. Bu hissləri yaşayandan sonra, 

insan bütün ömrünü yaşamalı olur; bilə-bilə ki, onu ölüm gözləyir. Hətta ölüm 

qorxusu insanın qəlbinin dərinliyində qalır və o duyğunun təsiri ilə mənəvi 

təkamül prosesi keçir. Belə mənəvi təcrübə olandan sonra. Onda belə bir sual 

meydana gəlir: Ömrün mənası və məqsədi nədir?‖ (2, s. 37).  

Qoyulan suala Qərb və Şərq filosofları müxtəlif cür cavab verir. Hətta 

materialistlər həyatın mənasını kollektivləşmədə, ünsiyyətdə görürlər. Hesab 

edirlər ki, insan təklikdə özünü zəif, gücsüz hiss edir və hissə qapılıb həyatın 

mənasını axirətdə, ölümdən sonra axtarır. Bu dünyadakı həyatı müvəqqəti 

hesab edir. 

Şərq peripatetiklərindən Şihabəddin Sührəvərdi bu məsələyə özünün 

―Filosofların görüşləri‖ əsərində toxunur və yazır: ―Hesab edirlər ki, Allah-

təala öz mənfəətindən, yaxud əmələ gətirdiyinin mənfəətindən ötrü öz iradəsi 

ilə heç nə törətmir, belə ki, iradə yalnız iki tərəfdən birini digərindən üstün 

tutmaqdır. Lakin Allah-təala üçün özünün əmələ gətirdiyi şeydən ötrü həmin 

mənfəəti hasil etmək ondan imtina etməkdən əfzəldir ki, onun iradəsi 

gerçəkləşə. Bu fitri bir şeydir: hər kəs özündən bilir ki, hər hansı bir işi yalnız 

özünə, yaxud başqasına bir mənfəət vermək üçün istəyir. Onun yanında 

başqasından ötrü bu mənfəətin hasil olmağı, hasil olmamaqdan əfzəldir. Allah-

təala qərəzli məqsədlərdən və məqsədinin bir şeylə əlaqələndirilməsindən 

azaddır. Deməli, onun fəaliyyəti heç bir qərəzli məqsəd güdmür, əksinə onun 

mahiyyəti varlığı lazım bilir. Lakin onlar mübahisə yoluna düşüb iradəni təsdiq 

edirlərsə, bununla onların müddəası qətiləşmir. Onun iradəsi həmçinin ilkindir 

və aləmin nə zamanca, nə məkanca, nə də başqa bir cəhətcə ondan geri 

qalmaması lazım gəlir‖ (2, s. 38). 

Şihabəddin Sührəvərdinin bu fikirləri insanla Allah arasında və Allahın 

iradəsinin insana hansı formada tabe etdirilməsini göstərir. 

Bu fikirlərə zidd olaraq sufi filosoflar və islam fəqihləri iddia edir ki, 

insanın həyatının mənasını Allah özü təyin edib, alnında yazmışdır. Cəlaləddin 

Rumi deyirdi ki, ―İnsanın düşüncəsi Allahın iradəsinə tabedir‖ (2, s. 38). Eləcə 

də Azərbaycan mütəfəkkiri Y.V.Çəmənzəmənli deyirdi ki, ―insan öz iradəsinə 

malik olmaq qüdrətindən məhrum bir xilqətdir‖ (2, s. 38).  

Buradan belə çıxır ki, insan həyatının mənası Allahın iradəsində 

axtarmaq lazımdır. Onda Xəyyamın da verdiyi: ―Əcaba, nə üçün cahana 

gəldim?‖ sualına cavab tapılacaq. 

İnsanın xoşbəxtliyi barədə də Şərq peripatetikləri, o cümlədən 

Sührəvərdi öz fikirlərini söyləmişdir: ―Əzab və rahatlıq haqdır, xoşbəxtlik və 

bədbəxtlik insanı təqib edən sabit haqdır. Xoşbəxt insan öləndən sonra əzab 
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görür, Aləm mümkün varlıqdır, hər bir mümkün varlıq öz varlığının 

başqasında asılı olması və öz-özlüyündə mövcud ola bilmək üzündən 

yaradılmış varlıqdır‖ (2, s. 38). 

Deməli, Şərq peripatetiklərinə görə insanın xoşbəxtliyi başqa 

varlıqlardan asılı olduğuna görə yalnız axirətdə mümkündür.  

Başqa bir qrup filosoflar isə belə təsəvvür edirlər ki, insanın xəyalları 

öz imkanlarından o qədər böyükdür ki, onlar bir ömürə sığmır. Ona görə də 

insan öz xəyallarının realizə olunmasını axirətdə axtarır.  

Başqa bir qrup filosoflar isə xoşbəxtliyi insanın hisslərinin 

kamilliyində, vərdişlərin müntəzəmliyində axtarır. İstər Şərq, istərsə də Qərb 

filosofları belə hesab edirlər ki, insanı arzulara aparan onun düşüncəsidir. 

Düşüncə isə məişət tərəfindən irəli gəlir, onu qeyri-varlıqlarla əlaqələndirmək 

düzgün olmazdı. Əgər reallıqlar insanın ən adi ehtiyacını təmin etmirsə onda 

insanlar özünü xoşbəxt deyil, bədbəxt hesab edirlər.  

Yaxın Şərqdə əsrlər boyu əmək məhsuldarlığı insanların sayına 

nisbətdə olduqca az olmuş nəticədə Qərbdə əmək məhsuldarlığı artıb yüksək 

həyat təminatı yaratdığı halda Şərqdə insan artımı əmək məhsuldarlığını 

qabaqladığına görə həyat səviyyəsi aşağı düşmüş, nəticədə insanlar öz maddi 

və mənəvi təminatlarının ödənilməyini o dünyada axtarmışlar. Buradan da 

xoşbəxtlik düşüncəsi Şərqdə və Qərbdə tamamilə fərqli olmuşdur. 

Orta əsr Şərq fəlsəfəsində özünəməxsus yer tutan ―Saflıq qardaşları‖ 

aləmi böyük insan, insanı kiçik aləm adlandırmışlar. Onların fikrincə insan 

quruluş etibarilə fəzilətli şəhər, onun nəfsi isə həmin şəhərin padşahıdır. 

―Saflıq qardaşları‖ ensiklopediyalarına ―İnsanın qarşılıqlı yardıma ehtiyacı‖ 

adlı xüsusi bölmə salmışlar. 

Şərq peripatetizminin görkəmli nümayəndəsi Əbu Əli ibn Sina ―Etikaya 

dair traktat‖ əsərində yazırdı: ―İnsanın özü-özünə (nəfsinə) şeylərdən ən 

yaxınıdır, özünə qarşı onların ən cömərdidirsə və özünə diqqətdə ən üstündürsə 

idarəetmə növlərindən onun başlamalı olduğu birinci şey özünü idarəetməkdir‖ 

(2, s. 3). 

Orta əsr Şərq peripatetik mütəfəkkirlərindən Nəsirəddin Tusi insanı 

aşağıdakı kimi xarakterizə etmişdir. ―Dünyanın intizamı, məişətin nizamı 

əməklə hasilə gəldiyinin insan növü əməksiz yaşaya bilməz. Əmək köməksiz, 

kömək isə icmasız ola bilməz. Deməli insan növü öz təbiəti ilə icmaya 

möhtacdır‖ (2, s. 3). Həmçinin N.Tusi insanın xoşbəxtliyi və yaxud bədbəxtliyi 

nəzəriyyəsini öz elmi sələfləri əsasında qiymətləndirir: ―İnsanın mənəvi 

ehtiyacları fikir, ağıl, şüur və iradə vasitəsilə təmin və idarə edilir. İnsanın 

xoşbəxtlik və bədbəxtlik açarı, kamillik və naqislik sükanı onun ağıl və 

iradəsinin ixtiyarına verilmişdir‖ (4, s. 248). 

Orta əsr Şərq peripatetik filosoflarından Siracəddin Urməvi də insanın 

fəlsəfi təhlilinə geniş yer vermişdir. İnsan mənəviyyatına mühüm əhəmiyyət 

verən filosof insanları fəzilətlərə yiyələnməyə, rəzilətlərdən qaçmağa 

çağırmışdır.  

Urməvi insanın özünü idarə etməsini yüksək məziyyət sayaraq bunu 

fəlsəfi cəhətdən təhlil etmişdir. O yazırdı: ―Xasiyyət nəfsdə sabitləşmiş 
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möhkəm bir tərkibdən ibarətdir ki, ondan baş verən işlər hər hansı fikrə ehtiyac 

olmadan asanlıqla meydana çıxır‖ (2, s. 4). 

Urməvinin fikrincə insanın xilqəti onun zahiri forması, xasiyyəti isə 

daxili formasıdır. İnsandakı bütün yaxşı və pis xasiyyətlərin başlanğıcı isə 

mövcud 4 qüvvəyə - əql qüvvəsi, şəhvət qüvvəsi, qəzəb qüvvəsi və ədalət 

qüvvəsinə bağlıdır. İnsanın xarakteri bu qüvvələrin öz səyi ilə nə dərəcədə 

mötədilləşdirilməsi ilə formalaşır.  

Görkəmli Şərq peripatetik filosof Şihabəddin Suhrəvərdinin də insan 

haqqındakı fikirləri maraqlıdır. Filosof insanı işıqlı ədalətli xeyirxah əməllərə 

çağırır. Haqsızlığa qarşı çıxır, ictimai ədalət ideyasını təbliğ edirdi. Orta əsr 

Şərq peripatetikləri insanın xoşbəxtlik və bədbəxtliyinin açarını onun öz əlində 

ağıl və iradəsində axtarmışlar. İnsan düzgün, ardıcıl və müstəqil olaraq elmə, 

mədəniyyətə, bilik və hikmətə yiyələnərsə daim yüksələr, naqis əməllərdən 

çəkinər, kamilliyə çatar. Lakin insan yaradıldığı fitri dərəcədə oturub cilovu 

nəfsinin ixtiyarına verərsə, nəfsi onu aşağıya heyvani mərtəbəyə sövq edər. 

İnsan fitrətindəki ikili meyl baxımından Şərq mütəfəkkirləri insanın 

peyğəmbərlərə, imamlara (rəhbərlərə), filosoflara və müəllimlərə ehtiyacı 

olduğunu göstərmişlər. 

Orta əsr Şərq peripatetiklərinin insana verdiyi qiymət, onun 

mahiyyətinin fəlsəfi təhlili və onun yaxşılığa doğru kamilləşməsinin cəmiyyət 

üçün zəruriliyi haqqındakı fikirləri dövrün bədii fikrində də özünə məxsus yer 

tutmuşdur. İnsan mahiyyəti onun bədbəxtliyi və kamilliyi ideyalarının bədii 

cəhətdən ən mükəmməl ifadəçilərindən biri dahi Azərbaycan mütəfəkkiri və 

şairi Nizami Gəncəvi olmuşdur. Nizami yaradıcılığında insan xilqəti şərəfli 

yarandığından o zəngin mənəviyyatı, böyük əməllər yolçusu olmalıdır. Bunun  

üçün insandan dərrakə, bacarıq, ağıl, kamal və mərifət tələb olunur. Bunlara 

sahib olmaq üçün isə insanların təhsil və tərbiyəyə ehtiyacları vardır.  

 Nizaminin fikrincə insan, öz biliyi, hünəri, zəhmətkeşliyi, ədaləti ilə 

seçilməlidir. Özünə zəhmət, dostlarına isə rahatlıq axtarmalıdır. Xalq uğrunda 

zəhmətə qatlaşmağı yüksək insanı keyfiyyət sayan Nizaminin sözləri 

ibrətamizdir. ―Gərək özünü şam edib özgələrin xatiri üçün yanasan‖, ―Səy et 

ki, xalqın işinə yarayasan ki, əməlinlə xalq geysin zər-xara‖, Gül kimi 

xasiyyətli ol ki, ―Xoş ətrin dünyanı bürüsün‖ (2, s. 5). 

 Nizaminin ―İsgəndərnamə‖ poemasında təsvir etdiyi ədalətli şəhərin 

sakinləri öz insanlığına və humanist keyfiyyətlərinə görə fərqlənirlər. Həmin 

insanlar aciz olana gülməz koməklik edər, çətinlikdə olana sevinməz, 

çətinlikdən xilas edər. Bir-birindən mümkün olan heç nəyi əsirgəməzlər. 

İnsanlıq haqqında Nizami qənaəti ondadır ki, dünya yaxşılar üzərində dayanıb, 

əgər yaxşılıq itərsə dünya dayanmaz o da itər. 

Şərq peripatetiklərinin insan probleminə münasibəti əsasən üç 

istiqaməti əhatə etmişdir; Birinci istiqamət insanı mahiyyətin açılmasına, ikinci 

istiqamət insan və onun inamı məsələlərinə, üçüncü istiqamət insanı fəlsəfi 

baxımından təhlil etməyə yönəldilmişdir. Bu istiqamətlərdə ümumi cəhət 

ondan ibarətdir ki, insan çalışqan və şüurlu fəaliyyət göstərən varlıqdır. Bütün 

dəyişikliklərin əsasında insan dayanır.  
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Şərq filosofları qeyd olunan prinsiplərin əsasında insan probleminə təbii 

elmlər, ictimai elmlər və ruhanilik baxımından yanaşmışlar. Təbii və sosial 

baxımdan insan müvəqqəti yaşayan maddi canlı və sosial varlıqdır. Ölümü ilə 

hər şey bitir. Ruhanilik baxımından yanaşanlar isə insanı ölümsüz sayırlar. 

Yaşayış mərhələsini insan mövcudluğunun qısa, müvəqqəti bir dövrü hesab 

edirlər. Ümumi fəlsəfədə olduğu kimi, Şərq peripatetik fəlsəfəsində də 

asketizmin əsas xüsusiyyəti olan ölümsüzlük barədə dini və fəlsəfi təlimlər 

olduqca çoxdur. Dini baxışlara görə ölməzlik ruhun İlahi ilə qovuşmasıdır. 

Lakin ruhun İlahi ilə qovuşması heç də şəxsin ölməzliyi deyildir. Bu ideya 

şəxsiz ideyalara və dəyərlərə məxsusdur. İdealist təlimlərdə də ölməzlik şəxsə 

deyil, şəxssiz ideyalara və dəyərlərə aiddir. 

İslamın sevimli peyğəmbəri həzrəti Məhəmməd əleyhis-salam ölüm 

haqqında insanlara bilgi verərək buyurmuşdur: ―Zənn etməyin ölməklə yox 

olacaqsınız. Ölüm sizi bir evdən başqa bir evə götürər‖ (5, s. 9).  

Məşhur yunan filosofu Platon belə hesab edirdi ki, ruh İlahi mənşəyə 

malikdir və o, konkret insanın doğulmasından əvvəl və ölümündən sonra İlahi - 

Aləmdə daim mövcud olmuşdur. Bu baxımdan həqiqətən də ölməzlik ideyası 

mümkündür.  

İslam Aləminin böyük ilahiyyatçı-mütəfəkkiri, orta əsrlərdə yazıb 

yaratmış mütəkəllim, sufizmin görkəmli nümayəndəsi Əbu Həmid Məhəmməd 

ibn Məhəmməd Əl Qəzali ruh haqqında deyirdi: ―Ruh bölünməz və əbədidir, o, 

Allahın əmrindədir. Düşünən nəfs insani ruhdur. Onun iki gücü vardır: 1. 

İdraki güc (dərketmə). 2. Əməli güc (tədbiqi güc). İnsan nəfsinin iki cəbhəsi 

vardır. Birincisi, bədənin tələbatını ödəməyə yönəlmiş nəfs; ikincisi, İlahi – 

Aləmdən sərəncam gözləyən nəfs‖ (3, s. 275). 

Müsəlman ilahiyyatçı Əl Qəzaliyə görə ruh Allahın əmrindən yarandığı 

üçün insan bədəninə yabançıdır və İlahi – Aləmə qayıtmalıdır. Məkana ehtiyacı 

olmayan ruh, qəlb ilə bədən ruhun kiçik aləmidir. Bundan da belə nəticəyə 

gəlmək olar ki, bədən öz növbəsində ruhun zahir olduğu yer kimi əsas subyekt 

sayıla bilər. 

Həyatda hər bir insan ölüm faciəsindən keçməlidir. Məşhur Avstriya 

psixoloqu, psixoanalizmin banisi Freyd Ziqmund göstərirdi ki, ―Həyatın hər bir 

cəhdinin son məqsədi ölümdür‖ (3, s. 274). 

İnsan həyatının mənasız olması fikri ta qədimdən indiyədək ayrı-ayrı 

təlimlərdə səslənmiş və səslənməkdədir.  

Buradan da belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Şərq peripatetik 

fəlsəfəsində zəruri olan insan həyatının mənası bu dünyada ölüm və ölməzlik 

xüsusiyyətləri ilə zəngindir. Belə ki, yaşamaq əbədilik üçün yaratmaqdır. İnsan 

bunu dərk edərək özünün qabiliyyətini və vaxtını tarixi töhfəyə sərf etməlidir. 

Bununla o gələcəyi zənginləşdirir. Deməli, ölüm də həyat kimi müəyyən məna 

kəsb edir. Bu məna amillərindən biri dünyada həyat ölüm olduğu üçün 

mənalıdır. Məna isə sonun olması ilə əlaqədardır. Əgər insan varlığının sonu 

olmasa idi, həyatın ağlasığmaz sonluğu da olsa idi, heç həyatın mənası da 

olmazdı. Deməli, ölməz və əbədi həyata ölüm vasitəsilə nail olunur. Əgər ölüm 

olmasaydı, insan əbədilik haqqında düşünə də bilməzdi. Ölməzlik ölümün 

inkarıdır, ölüm isə həyatın inkarıdır. Deməli, ölməzlik inkarı inkardır, ikiqat 
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inkardır. Bununla belə əbədilik ölümdən keçmək vasitəsilə mümkün olur, ölüm 

dünyada bütün insanların qismətidir. O, vara-dövlətə baxmır deyə qeyd edilir. 

Həyatın mənasına baxışlar Şərq peripatetizm fəlsəfəsində çox müxtəlif 

olaraq qalır; a) Həyatın mənası onun mənəvi-ruhi əsaslarında, həyatın 

özündədir; b) Həyatın mənası həyatın özünün hüdudlarından kənardadır; c) 

Həyatın mənasını insan özü öz həyatına gətirir; d) Ümumiyyətlə, həyatın 

mənası yoxdur.          

Mövzunu əhatə etmək üçün kifayət dərəcədə mövcud ədəbiyyat əldə 

edilmiş və insan mahiyyətinin açılmasına dair orta əsr Şərq peripatetiklərinin 

əsərlərindən istifadə olunmuş, insan mahiyyətinin açılmasına səy 

göstərilmişdir. Şərq peripatetiklərinin insan, onun mahiyyəti, kamilliyi, 

bədbəxtliyi və xoşbəxtliyi haqqındakı fikirləri indi də aktuallıq kəsb edir. İnsan 

fəlsəfi təhlil üçün göstərilən yollar hər zamanın insanları üçün faydalıdır. 

Aparılan elmi tədqiqatda əsasən Şərq peripatetiklərinin əsərlərindən və Şərq 

mütəfəkkirləri haqqında yazılan kitab və məqalələrdən istifadə olunmuşdur. 

Əbu Yusif Yəqub ibn İshaq əl Kindinin ―İlkin fəlsəfə‖, ―Ağıla dair‖ və 

―Əxlaqa dair‖ əsərlərindən, Əbu Nəsir Əl Fərabinin ―Hikmət inciləri‖, 

―Səadətə yetişmə kitabı‖, ―Fəzilətli şəhər əhlinin baxışları‖ əsərlərindən Əbu 

Əli ibn Sinanın ―Etikaya dair traktat‖ından, Şihabəddin Sührəvərdinin 

―Mövcudatın mərtəbələri‖ əsərindən, Siracəddin Urməvinin ―Etik 

fikirlərindən‖, Nəsirəddin Tusinin ―Əxlaqi Nasiri‖ əsərindən istifadə olunmuş, 

onların ideyaları təhlil olunmuşdur. 

Mövzunun məntiqi nəticəsi kimi bu qənaətə gəlmək olar ki, Şərq 

peripatetikləri insan mahiyyətinə onun bütün tərəf və cəhətlərini nəzərə 

almaqla yanaşmağa çalışmış, onun mahiyyətini bütövlükdə təhlil etməyə səy 

göstərmişlər. 
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РЕЗЮМЕ 

САБУХИ ИБРАГИМОВ 

СМЫСЛ И СУТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ     

                               ВОСТОК ПEРИПAТEТИЗМ                                            

           В статье одного из главной темой современной эпохи сдается с 

этим смысл и сущность человеческой жизни в восточной пeрипaтeтизм в 

большом объеме и в то же время ее методологической основе и основные 

принципы, человек: его сущность, само свойства человека, социальные 

объекты человека, его долг исследованы.  статье сфера философско 
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пeрипaтeтик философов, в то же время в работах нраву азербайджанских 

философов смысл и сущность человеческой жизни рассматривается в 

основном. 

Ключевые слова: Восточная философия, человека, пeрипaтeтик, 

креативность. 

 

SUMMARY 

SABUHI IBRAHIMOV  

THE MEANING AND THE ESSENCE OF HUMAN LIFE IN THE 

PHILOSOPHY OF EAST PERIPATEISIM                                                                                 
            In the article one of the main topic of the modern era is dealt with that 

is the meaning and the essence of human life in the east peripateism in a large 

scope and at the same time its methodological basis and the main principles, 

human: his essence,cleverness and mindness, happinies, the self properties of 

human being, social objects of the human, his duty are investigated. n the 

article the scope of phylosophical peripaetic philosophers, at the same time in 

the works fonded by Azerbaijani philosophers the meaning and the essence of 

human life is dealt with largely. 

Key words: East, philosophy, human, peripaetiс, creativity. 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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KƏSĠLMƏZ FAZA FƏZASINA MALĠK ġAXƏLƏNƏN PROSESLƏR 

ÜÇÜN LĠMĠT TEOREMLƏRĠ 

  

ĠĢdə diskret faza fəzasına malik Ģaxələnən proseslər üçün alınmıĢ limit 

teoremlərinə analoji olaraq kəsilməz faza fəzasına malik Ģaxələnən proseslər 

üçün limit teoremləri isbat olunmuĢdur.  

Açar sözlər: Faza fəzası, paylanma funksiyası, limit teoremləri, Markov 

prosesi 

 

Fərz edək ki, özləri kimi yeni hissəciklər yarada bilən eynitipli 

hissəciklərdən ibarət hər hansı bir sistem verilmişdir. Bu hissəciklər insanlar 

qrupu, müəyyən bioloji üsulla çoxalan bakteriyalar, nüvə reaksiyalarında 

neytronlar və s. ola bilərlər. Sıfırıncı nəsil adlandırılan başlanğıc hissəcik 

birinci nəsli təşkil edən hissəcikləri yaradır. Yeni yaranan hissəciklərin 

törəmələri ikinci nəsli təşkil edirlər və s.  

 Sistemin vəziyyəti göstərilən nəsildəki hissəciklərin sayı ilə təyin 

olunur. Kəsilməz hala baxaq. t  momentindəki hissəciklər sayını   0, tt  

ilə işarə edək. Başlanğıc momentdə bir hissəcik olduğunu fərz edək, yəni 

  10  . Bu hissəcik t  zamanı ərzində, keçmişindən və başqa hissəciklərin 

olmasından asılı olmayaraq  tPn1  ehtimalı ilə n  hissəciyə çevrilir, 

 





0

1 1
n

n tP . Təbii ki, əgər başlanğıcda i  sayda hissəcik olarsa, onda bu 

hissəciklər t  zamanı müddətində      ttt i ...21   sayda hissəciyə 

çevrilər,   ktk  -cı hissəciyin törəmələrinin sayıdır. Bütün 

  iktk ,...,1,   təsadüfi kəmiyyətlərinin asılı olmayaraq eyni paylanmaya 

malik olmaları fərz edilir      ikntPtP k
n ,1,1   .  

 Beləliklə, t  zamanı ərzində i  sayda hissəcikdən j  sayda hissəciyə 

keçid ehtimalına         tPuiujutPtP jij 10,|    

ehtimalının i -qatlı bürünməsi kimi baxmaq olar:  

         



jjjj

jjj
i
jij

i

i
tPtPtPtPtP

...
111

*
1

21

21
... .                       (1) 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2016 № 1  
  

 

 

 

 

303 

Məlumdur ki [1],  tPij  keçid ehtimalları aşağıdakı şərtləri ödəyirlər:  

    TtNjitPij  ,,...2,1,0,,0  (mənfi olmamazlıq şərti); 

  TtNitP
j

ij 




,,1
0

 (normallıq şərti); 

     utPuPtP kj
k

kij 


0
1  (Markovluq şərti); 

 









ji

ji
P ijij

,0

,1
0   (başlanğıc şərti). 

 Tərif 1. N -də təyin olunmuş  t  Markov prosesinin  tPij  keçid 

ehtimalları (1) şərtini ödəyirsə, onda ona şaxələnən stoxastik proses deyilir.  

 ,..2,1,0T  olarsa proses diskret zamanlı,   ,0T  olarsa, proses 

kəsilməz zamanlı adlanır. 

 Bu məqalədə kəsilməz faza fəzasına malik şaxalənən stoxastik 

proseslərə baxılır və onlar üçün limit teoremləri isbat olunur.  

 Qeyd edək ki, bu cür proseslərə yığılma haqda teoremlər [2] –də 

alınmışdır. Fərz edək ki,   11,0,..,2,1,0, 0   Pn nn  bircins 

Markov prosesidir.  

 Tərif 2. n  prosesi kəsilməz faza fəzasına malik şaxələnən stoxastik 

proses adlanır o zaman ki,  

    yxPxyP nn    1|                               (2) 

olsun. Burada 0, yx  və   0, xx  artımları asılı olmayan bircins 

prosesdir,   00  . 

 Fərz edək ki,     nnn xPxF    prosesinin paylanma 

funksiyasıdır.   CC  ilə kompleks müstəvinin sağ açıq (qapalı) 

yarımmüstəvisini işarə edək. Ct  üçün  

   dxFeMet n
txt

n
n 





0

  

 funksiyasına baxaq. 

 Asanlıqla göstərmək olar ki,  

    tKt nn 1 . 

Burada  tK  hər hansı sonsuz bölünən paylanmanın loqarifmasının 

mənfi işarə ilə götürülənidir və buna görə də aşağıdakı şəkildə göstərilə bilər 

     


 
0

1 dzeattK tz
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Burada 0a  və   ,0 -da   
1

0

dzZ  şərtini ödəyən 

ölçüdür. (2) şərtindən çıxır ki,      tKet n
tK

n
n ,


  funksiyası  tK  

funksiyasının n -ci iterasiyasıdır, yəni 

    tKKtK nn 1  və    tKtK 1 . 

   xPxq n
n




1|0lim   işarə edək. 

(2)-dən istifadə edərək göstərmək olar ki,      yqxqyxq  . 

Buradan       qexq xq 0,  alınır.  

Tam ehtimal düsturundan  

   



 






 

0

10lim qKqxq
n edxPeeP   və ya  qKq   olur. 

 0'K  və  tKa
t

'lim


  işarə edək. Limit teoremlərinin isbatında 

bizə aşağıdakı lemma lazım olacaqdır. 

Lemma 2. Fərz edək ki,  ,0 -da verilmiş nG  ölçülər ardıcılığı elədir 

ki,   1,0 nG .    



0

dxGet n
tx

n  Laplas çevirmələri ardıcıllığıdır. 

Əgər elə 0,0  nn aa  ardıcıllığı vardır ki,  

 
 tt

a

t
n

n

n  




1
 

şərti C -da yerinə yetirilsin, onda  

   



0

dxxbet tx  və 
 

 xb
a

xG

n

n

t






1
lim . 

 Teorem 1. Əgər 1,1  a  isə, onda  xb  funksiyasının 

0,0  x  kəsilməzlik nöqtələrində  

     
 




b

xbb
xP

nkk
k

n


 


,0lim| . 

0t  üçün  t  Laplas çevirməsi var və    ttt    funksiyası 

      

    10',0

'









o

tqKqqtK
 

 funksional tənliyinin həllidir.  

 Ġsbatı. Teoremin birinci hissəsinin isbatı lemmadan və  

   dyFeexP n

x
qyq

k
k

n 





0

0lim|   
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faktından alınır.  

 Funksional tənlik isə 

 
 

  
 tt

qK

eqt
nn

q
n 


 




'

1
                                     (3) 

yığılmasından,   00   və   10'   şərtləri isə (3) münasibətinin 

müntəzəm olaraq nəinki C  -da, həmçinin C -də yerinə yetirilmə faktından 

alınır.  

 Teorem 2. Əgər 
2

1  kəmiyyətinin riyazi gözləməsi 2
1M  və 

1  isə, onda  

 
   

 



b

xbb
xP

nnn


 


| , 

şərti  xb  funksiyasının 0 x  kəsilməzlik nöqtləri üçün yerinə yetirilir, 

0t  üçün  xb  funksiyasının  

   



0

dxxbet tx  

Laplas çevirməsi vardır və    ttt    funksiyası  

         10',00,   ttK  

funksional tənliyinin həllidir.  

 Teorem 2-nin isbatı Teorem 1-in isbatına analoji olaraq cüzi 

dəyişikliklərlə aparılır.  

 Teorem 3.  Əgər  1
2  arV  və 1  isə, onda 0  üçün  

0,|

2

 












xex

n
P

x

nn
n 


. 

 Ġsbatı. [1]-də olduğu kimi göstərmək olar ki, C  -da müntəzəm olaraq  

    11

2
1

o

tn

t
tKn 






.                                            (4) 

 Buradan C  -da müntəzəm olaraq  

  



2

1  
nn tn  

olduğu çıxır.  

Lemmadan istifadə etməklə  

   0,
2

1  


xxFn
nn


                                    (5) 

alarıq. 
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 İndi fərz edək ki, t  müsbət həqiqi ədəddir. Onda  

 

   

 

 









n

n

x
n

t

n

n

n

n

x
n

t

n
n

t

F

dxFe

F

n

t

xF

dxFe

eM
n





































 



1

1

1

1

1
| 00 . 

(4) və (5)-ə görə bu münasibətin sağ tərəfinin birinci hissəsi   1
/2


 tt   -ə 

yığılır.  

0t  üçün  

   



x

n

y
n

t

n dyFexG
0

 

ardıcıllığı sinqulyar paylanma funksiyaları ardıcıllığıdır. Əgər 0Re s  və 

n , onda  

 



nn

t
sdxGe nn

sx 2
~11

0









 




. 

 Lemmanı nəzərə alsaq buradan sağ tərəfin ikinci hissəsinin 1-ə 

yığılması alınr. Beləliklə teorem isbat olundu.  
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РЕЗЮМЕ 

С.А. АЛИЕВ, В.С. ХАЛИЛОВ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДЛЯ ВЕТВЯЩИХСЯ ПРОЦЕССОВ С 

НЕПРЕРЫВНЫМ ФАЗОВЫМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В работе аналогично предельные теоремы для ветвящихся 

процессов с дискретными фазовым пространствам, доказываются 

предельные теоремы для ветвящихся процессов с непрерывным фазовым 

пространством.  

Ключевые слова: Фазовое пространствo, функция распределения, 

предельные теоремы, Maрковский процесс.   
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SUMMARY 

S.A. ALIYEV, V.S. KHALILOV 

LIMIT THEOREMS FOR BRANCHING PROCESSES WITH A 

CONTINUOUS PHASE SPACE 

In this limit theorems analogous for branching processes with a discrete 

phase space are proved for branching processes with a continuous phase space. 

Key words: Phase space, distribution function, limit theorems, Markov 

processes. 
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QEYRĠ-SƏLĠS ÇOXLUĞA NƏZƏRƏN OPTĠMAL ĠDARƏETMƏ 

MƏSƏLƏLƏRĠ 
 

Məqalədə qeyri-səlis çoxluqların dəyiĢməsi ilə əlaqəli olan optimal 

idarəetmə məsələləri öyrənilir. Bunun üçün çoxluq nəzəriyyəsinə aid bəzi 

köməkçi faktlar göstərilib. 

Açar sözlər: optimal idarəetmə, qeyri-səlis çoxluq, köməkçi fakt, neyron 

Ģəbəkə 
 

Əvvəlcə bəzi köməkçi faktları verək. 

M ilə R
r
 –dən olan qapalı qabarıq məhdud çoxluqlar sinfini işarə edək. 

İxtiyari   üçün onun dayaq funksiyası adlanan  

 
funksiyasını təyin edək . 

İki çoxluğun cəmi və müsbət ədədə vurulması aşağıdakı kimi təyin 

olunur. 

                                                         (1) 

  (2) 

M×M hasilinə baxaq, başqa sözlə (A,B) cütünü təyin edək. Burada A,B M. 

M×M–də toplama və ədədə vurma əməlləri aşağıdakı kimi təyin olunur: 

 
 (3) 

 
(A,B) və (C,D) cütü M×M ekvivalentdir. Əgər A+D=B+C  şərti 

ödənilərsə,ekvivalentlik münasibətini (A,B)≈(C,D) və ya (A,B)=(C,D) kimi 

yazacacağıq. M×M yuxarıda təyin olunmuş əməllərə görə xətti fəzadır və bu 

fəzada skalyar hasil təyin olunub. Bu fəzada 0 rolunu (0,0) sinfi oynayır. 

(A,A), A  cütlər toplusudur. Əgər x=(A,B) olarsa, onda –x=(B,A) olar. 

                                                                        (4) 

(4) formulu hər bir qapalı qabarıq məhdud D M çoxluğuna qarşı qabarıq, 

kəsilməz, müsbət bircins PD(x) funsiyasını qoyur. Bunun əksi də doğrudur:hər 

bir qabarıq, kəsilməz, müsbət bircins P(x) funksiyasına qarşı yeganə qapalı 

qabarıq məhdud D M çoxluğu vardır ki,P(x)=PD(x) olsun.D çoxluğu 0  

nöqtəsində P(x) funksiyasının subdiferensialı ilə üst-üstə düşür: 

mailto:c.zeynalov@mail.ru
mailto:meftun-aliyev@rambler.ru
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. 

Belə təyin olunmuş konstruksiya qabarıq qeyri-səlis çoxluqlar cütü 

fəzasını  əmələ gətirir.Tutaq ki,  Ai
α
, Bi

α
 , i=1,2 qeyri səlis çoxluqlardır və 

. 

Onda  skalyar hasilini aşağıdakı kimi təyin etmək olar: 

                                                                    (5) 

Burada 

 
A, B qeyri-səlis çoxluqları arasındakı məsafə isə 

 elementinin norması kimi təyin olunur[2-4]. 

                                        (6) 

Bu metrikadan istifadə edərək çoxluğun və ya oblastın dəyişmə sürəti 

təyin olunur. Tutaq ki,  anında öyrənilən çoxluq D(t) formasına 

malikdir. T-nin dəyişməsi isə D(t)-də dəyişir. D(t)  çoxluğunun dəyişmə sürəti 

aşağıdakı kəmiyyətlərlə təyin olunur: 

                                                       (7) 

Əgər V1(t), V2(t) M, t , çoxluqları varsa harada ki, 

                                                                          (8) 

Onda D(t)=(V1(t), V2(t)) kəmiyyətini biz D(t) oblastının təyin 

oblastının dəyişmə sürəti adlandıracağıq. 

Burada qeyri-səlis çoxluğa görə optimal idarəetmə məsələsinin ədədi 

həlləri (9), (10) şərtləri daxilində  

                            D(t)=a(t)D(t)+F(t),  t                                                 (9) 

                              D(0)=V                                                                  (10) 

(11) funksiyalarının minimumunun tapılması məsələsinə baxılmışdır: 

                 (11) 

Burada V-α-səviyyəsində idarəedicidir. V
α
(t) . V qeyri-

səlis çoxluğundan (9), (11) məsələsinin həlli də α səviyyəsinə görə qeyri-səlis 

çoxluq olacaqdır.  İdarəedicilər sinfi aşağıdakı 

kimidir: 

                                (12) 

Burada -verilmiş qeyri-səlis 

çoxluqlardır. dan istifadə edərək bu məsələ 

üçün optimallıq şərtini yazaq: 

                                                    (13) 

Burada, 
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Bu formul əsasında (9), (11) məsələsinin həlli üçün aşağıdakı alqoritm 

təklif olunur. Qeyd edək ki, əgər K çoxluğu   

şəklindədirsə, onda V  şərti aşağıdakı şərtə ekvivalentdir: 

 
Burada P0(x), P1(x) uyğun olaraq V

0
, V

(α)
 çoxluqlarının α-

səviyyələrinin dayaq funksiyalarıdır [5-7]. 

Addım 1. Göstərilən şərtləri ödəyən α-səviyyəli  olan 

V0 başlanğıc oblastının seçilməsi. Hesab edirik ki, m=0,1,2,..... məlumdur. 

Addım 2. V=Vm olduqda (9), (10) məsələsini həll edərək-Dm(T)-i 

tapırıq 

Addım 3. (14) şərti daxilində  

                                (14) 

(15) məsələsinin  

                                                (15) 

həllini qabarıq müsbət-bircins P
(m)

(α,x) funksiyası kimi tapırıq, harada ki, 

 
Addım 4. Köməkçi  oblastının α-səviyyəsi P

(m)
(α,x) 

funksiyasının  nöqtəsində subdiferensialı kimi tapılır, yəni 

          (16) 

Addım 5.Növbəti Vm+1 oblastının α-səviyyəsi aşağıdakı münasibətlə 

təyin olunur: 

                            (17) 

burad  a,  monotonluq şərtindən alınır [8]. 

 
İterasiya hər hansı dəqiqlik kriteriyası ödənilənə qədər davam edir. 

Dəqiqlik kriteriyası aşağıdakı kimi ola bilər: 

),0(,)()(
2

)()1( TttVtV
ML

mm    

və ya, 

, 

burada,  verilmiş ədəddir. 

Bunun üçün əvvəlcə çoxsaylı neyron şəbəkəsi seçilir və onun çəki 

əmsalları müəyyənləşdirilir. Çəki əmsallarının təyini üçün əsasən iki 

yanaşmadan istifadə olunur:  

Birinci-analitik yanaşma bu yanaşmada çəki əmsalları müəyyən 

formullarla verilir. 

İkinci yanaşmada çəki əmsalları öyrətmə prosesində müəyyənləşir. 

Burada biz ikinci yanaşmadan istifadə edəcəyik. Bu yanaşmada həllin dəqiqliyi 

giriş və çıxış verilənlərinin sayından və neyron şəbəkənin öyrətmə üsulundan 

asılıdır. Neyron şəbəkələrin tətbiqində giriş və çıxış verilənlərinin seçilməsi ən 

çətin və aktual mərhələdir. 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2016 № 1  
  

 

 

 

 

311 

Optimal idarəetmə məsələlərinin həllinə neyron şəbəkələrin tətbiqində 

öyrətmə prosesi üçün bizə lazımi sayda giriş və çıxış verilənləri lazımdır. 

Eyni ilə qeyri-səlis məsələsini həll etmək üçün neyron şəbəkələri də 

tətbiq edə bilərik. 
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РЕЗЮМЕ 

ДЖАВАНШИР ЗЕЙНАЛОВ, МАФТУН АЛИЕВ 

ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

Здесь изучается задача оптималъного управления, связанная с 

изменением нечетких множеств. Для этого приводятся некоторые 

вспомогателъные факты, относящиеся к теории множеств. 

Ключевые слова: оптимальное управление, нечеткие множества, 

вспомогатель-ный факт, нейроновая сеть. 

 

SUMMARY 

JAVANSHIR ZEYNALOV,  MAFTUN ALIYEV 

THE OPTIMAL CONTROL PROBLEM REGARDING THE FUZZY 

SETS 

 

    In the article  the problems of optimal  management associated with 

changes in the fuzzy sets are investigated. For this  some auxiliary facts 

relating to the theory of sets were shown . 

Key words: optimal control, fuzzy sets, auxiliary fact, neuron network. 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor S.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ÖZLÜ-ELASTĠK LÖVHƏ VƏ SIXILAN ÖZLÜ MAYE ĠLƏ 

DOLDURULAN YARIMMÜSTƏVĠDƏN ƏMƏLƏ GƏLƏN HĠDRO-

ÖZLÜ-ELASTĠK SĠSTEMĠN MƏCBURĠ RƏQSLƏRĠ HAQQINDA 

 

Məqalədə özlü-elastik lövhə və sıxılan özlü maye ilə doldurulan 

yarımmüstəvidən əmələ gələn hidro-özlü-elastik sistemin məcburi rəqslərinə 

aid tədqiqat aparılır. Lövhədə müstəvi deformasiya, yarımmüstəvidə isə 

müstəvi-paralel axın vəziyyətinə baxılır. Lövhənin hərəkəti xətti özlü-elatsik 

nəzəriyyəsinin dəqiq tənlikləri ilə, mayenin hərəkəti isə xəttiləĢdirilmiĢ Navie-

Stoks tənlikləri ilə verilir. Məsələnin həlli özlü-elastik nəzəriyyəsinin dinamik 

qarĢılıq prinsipindən istifadə edərək eksponensial Furye inteqral çevrilməsi 

tətbiq edilərək həll edilir. Ədədi nəticələr lövhənin materialı Rabotnov 

operatorları vasitəsi ilə verildiyi halda alınır. Bu nəticələrdən lövhə 

materialının özlülüyünün baxılan hidro-özlü-elastik sistemin məcburi 

rəqslərinə ciddi ölçüdə təsir etdiyi görünür.  

Açar sözlər: hidro-özlü-elastik sistem, özlü-elastik lövhə, reoloji 

parametr, özlü sıxılan maye, məcburi rəqslər 

 

1. GiriĢ 

İndiyə qədər lövhə – maye tipli hidro-elastik sistemlərin dinamikasının 

öyrənilməsinə xülasələri [1, 2, 3]–də verilmiş bir çox tədqiqatlar həsr 

edilmişdir. Bu xülasələrdən göründüyü kimi aparılan tədqiqatlarda lövhə 

materialının elastik olduğu fərz edilir, bu isə müasir dövrdəki bir çox real 

vəziyyətlərə uyğun gəlmir. Məsələn, əgər lövhə polimer bir materialdan və ya 

polimer materiallı bir kompozitdən hazırlanmışsa, onda bu materialın gərilmə 

və deformasiya əlaqələri yazıldığında zaman faktorunu da, yəni materialın 

özlülüyünü də göz önünə almaq zəruridir. Başqa sözlə desək, yuxarıda qeyd 

edilən hallarda özlü elastik lövhə və mayedən əmələ gələn hidro-özlü-elastik 

sistemlərin dinamikasını öyrənmək zərurəti ortaya çıxır. Lakin indiyə qədər bu 

sahədə heç bir tədqiqat aparılmamışdır və bu məqalə bu sahədə ilkin olaraq 

özlü-elastik lövhə və sıxılan özlü maye ilə doldurulan yarımmüstəvidən əmələ 

gələn hidro-özlü-elastik sistemin məcburi rəqsləri ilə əlaqəli tədqiqata həsr 

edilir. 

2. Məsələnin riyazi qoyuluĢu 
Şəkil 1–də sxematik olaraq göstərilən hidro-özlü-elastik sistem və ona 

təsir edən sabit amplitudlu və zamana görə harmonik dəyişən nöqtəvi yükün 

dinamiyinin tədqiqi özlü-elastik nəzəriyyəsinin və Nyuton özlü mayelərinin 

dəqiq hərəkət tənlikləri çərçivəsində aparılır. 
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Şəkil. 1. 

Lövhədə müstəvi deformasiya, mayedə isə uyğun müstəvi-paralel axın 

vəziyyətinə baxılır. Lövhənin və mayenin nöqtələrinin koordinatlari şəkil 1-də 

göstərilən 1 2Ox x  koordinat sistemində təyin edilir. Lövhənin hərəkət tənlikləri 

xətti özlü-elastodinamika nəzəriyyəsi çərçivəsində aşağıdakı kimi yazılır: 
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  ; 1,2 .i j                                                                                                         (1)                                                                                                       

Mayenin hərəkəti isə xəttiləşdirilmiş Naviye-Stoks tənlikləri ilə verilir: 
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                                                                                                         (2) 

[4]- ə görə, (2) tənliklərinin həlli iki    ve   funksiyaları ilə ifadə edilə bilir 

və bu funksiyalar  

  

(1) (1) 2

(1) 2 22
00 0

2 1
1 0,

t a ta

 




    
     
       

(1) 0,
t

 
 

   
   

2 2

2 2
1 2
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x x

 
  

 
         (3)                                                                                            

tənliklərinin, uyğun olarak, həllidirlər. Burada 
(1)  mayenin kinematik 

özlülüyü adlanır, yəni
(1)(1) (1)
0   . Mayenin 1v , 2v  axma surətləri və (1)p  

təzyiqi   və   funksiyaları ilə asağıdakı kimi ifadə edilir: 

    
1

1 2

v
x x

  
 
 

, 2
2 1

v
x x

  
 
 

,  
(1) (1)

(1)(1)
0 (1)

0

2
p

t

 
 



  
   

  

.             (4) 

Yenə də [4] –ə görə (1) (1)2 / 3    olduğunu qəbul edəcəyik. Qeyd 

edək ki, (1) – (4)-də şərhi [1-3] məqalələrində verilən işarələmələrdən istifadə 

edilir.                             
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Lövhə üzərində, lövhə və maye arasında və maye ilə sərt divar arasında 

aşağıdakı şərtlər ödənir: 

2
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 .                                                   (5) 

Burada   Dirak delta funksiyasıdır. (5)-dən fərz edilir ki, mayeyə aid 

kəmiyyətlərin qiyməti 1x   -da sonludur 

3. Məsələnin həlli metodu 

Axtarılan kəmiyyətləri 1 2 1 2( , , ) ( , )ei tg x x t g x x   şəklində göstərək və 

aşağıda amplitudun üstündəki cizgini yazmayacayıq. [5]-də göstərildiyi kimi 

bu halda özlü-elastik materiallar üçün olan dinamik qarşılıq prinsipindən 

istifadə edərək (1)-dəki gərilmə-şəkildəyişdirmə əlaqələrini aşağıdakı kimi 

yaza bilərik: 

 1 2 1 2( ) ( , ) 2 ( ) ( , )n i t
kn knk

x x M x x e         ,  

0 1 1( ) ( ) ( )c si         ,  0 1 1( ) ( ) ( )c sM i        ,  

1 1

0

( ) ( )cos( )c s s ds   


  , 

1 1

0

( ) ( )sin( )s s s ds   


  , 1 1

0

( ) ( )cos( )c s s ds   


  ,      

                1 1

0

( ) ( )sin( )s s s ds   


  .                                                     (6) 

               

(6) ifadələrini də diqqətə alaraq (1) – (5) sərhəd məsələsinin həll edilməsi üçün 

1x  koordinatına görə  

                     1
2 1 2 1( , ) ( , )

isx
Ff s x f x x e dx






                              (7) 

eksponensial Furye çevrilməsini yuxarıdakı tənliklərə və şərtlərə tətbiq edirik. 

Axtarılan kəmiyyətlərin orijinalları  

      

 1 2 11

1
; ; ;

2
F F Fu u 







  1
12 22 1 2 11 12 22; ; ; ; ; ; isx

F F F F F F Fv v T T T e ds             (8) 

inteqralları ilə verilən tərs Furye çevrilməsi ilə alınır. Qeyd edək ki, (7) 

çevrilməsini tətbiq etməzdən əvvəl 1 1x x h , 2 2x x h , s sh  ölçüsüz 

koordinatlara və Furye çevrilmə parametrinə keçilir. (7) və (8)–dəkiləri tətbiq 

edərək  (1)-dəki tənliklərdən 1Fu  və 2Fu  yerdəyişdirmələrinin Furye 

çevrilmələri üçün aşağıdakı tənlikləri alırıq: 
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2

2 1
1 2

2 2

0F F
F

du d u
Au B

dx dx
    ,  

2
1 2

2 2
2 2

0.F F
F

du d u
Du B G

dx dx
                 (9) 

(9)-da aşağıdakı işarələmələr qəbul edilmişdir: 

            
2 2

0 / ( ) ( ( ) / ( ) 2)A X M s M        , ( ( ) / ( ) 1)B s M    , 

2 2
0( / ( ) 1),D s X M   ( ) / ( ) 2,G M   

2 2 2 2
2 ,X h c                                                                           

             2 0c    .                                                                                     (10) 

Aşağıdakı işarələmələri 
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qəbul edərək (9) tənliklərinin həllini  
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 .        (12) 

şəklində alırıq. (12)-dəki 1Z , 2Z , 3Z  ve 4Z  naməlum sabitlərdir. (1) və (12)-

dən istifadə  edərək lövhəyə aid digər kəmiyyətlərin Furye çevrilmələrinin 

ifadələrini də alarıq. 

Mayeyə aid tənlikləri həll etmək üçün də (6) Furye çevrilməsini tətbiq 

edərək və 
2

F Fh   ,  
2

F Fh    ifadələrini diqqətə alaraq, (3)-dən 
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       (13)                    

tənliklərini alırıq. Bu tənliklərin həllini isə 
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 şəklində yaza bilirik. Qeyd edək ki, (13)-də 1
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h
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   və 
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h

N



  

işarələmələri qəbul edilmişdir. (4) və (14)-dən istifadə edərək 1Fv  və 2Fv  

sürətləri üçün aşağıdakı ifadələri alırıq: 

                     1 2 1 2
1 5 6

x x
Fv h Z se Z e

     
  

,                         

                     1 2 1 2
2 5 1 6 .

x x
Fv h Z e Z se

    
  

                                            (15) 

(15) və (2)-dəki tənliklərdən istifadə edərək mayeyə aid digər kəmiyyətlərin də 

Furye çevrilmələri üçün uyğun ifadələr alırıq. (15)-dəki 5Z , 6Z , 7Z  ve 8Z -lər 
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naməlum sabitlərdir. (12) və (15)-dəki naməlum sabitlər (5) – dəki şərtlərdən 

tapılır və daha sonra  

  1 2 11 12 22 1 2 11 12 22 1 2 11

1
; ; ; ; ; ; ; ; ; Re ; ; ;

2

i t
F F Fu u v v T T T e u u   








 


   

                             1
12 22 1 2 11 12 22; ; ; ; ; ;

isx
F F F F F F Fv v T T T e ds  


                    (16)                              

ifadəsini tətbiq edərək axtarılan kəmiyyətlərin orijinallarını alırıq. Qeyd edək 

ki, (16) inteqralları təqribi ədədi üsullarla hesablanır. Bu hesablamalarda (16)-

dakı məxsusi inteqrallar müəyyən inteqrallarla əvəz edilir və bu müəyyən 

inteqrallar 
* *
1 1[ , ]S S   intervalında hesablanır. 

*
1S -in qiyməti inteqralların 

yığılması ilə tapılır. Bundan basqa, inteqrallar hesablanarkən 
* *
1 1[ , ]S S   

müəyyən N  sayda kiçik intervallara ayrılır və hər kiçik intervalda inteqralın 

hesablanması Qaus inteqrallama metodu ilə 10 düyün nöqtəsindən istifadə 

edilərək aparılır. N -nin də qiyməti inteqralların qiymətinin yığılması ilə təyin 

edilir. 

4. Ədədi nəticələr 

Konkret ədədi nəticələr alarkən (1)-dəki 
*  və * operatorları [6]–da 

verildiyi kimi kəsirli eksponensial operatorlar şəklində, yəni 

             

*0 0
0

0 0

3 3
* ( ) ( ) ( ) ,

2(1 ) 2(1 )
t t t

 
      

 


  
     

     

                                                                                  

                *0 0
0

0 0

3
* ( ) ( ) ( )

(1 ) 2(1 )
t t t

 
      

 


  
     

     

,              (17) 

şəklində seçilir. Burada  

             *

0
( ) ( ) ( , ) ( )x t x t d       


  , 

(1 ))

0

( )
( , )

)(1 ))

p p

p

x t
x t t

p





 

 





 

 ,    

                                                   0 1                                                         (18) 

işarələri qəbul edilir. (18)-də ( )x  qamma funksiyasıdır. Qeyd edək ki, (17) 

və (18)-də  , 0   və  -lar lövhə materialının reoloji parametrləridir. Bu 

parametrlərdən [5]-də göstərildiyi kimi aşağıdakı ölçüsüz 

0

d




  və 

1
1

1
2 01( )Q c h  






 
  
 
 
 

 reoloji parametrlər əmələ gətirilir və lövhə 

materialının özlü-elastikliyinin baxılan hidro-özlü-elastik sistemin məcburi 

rəqslərinə təsiri bu parametrlərin vasitəsi ilə öyrənilir.  
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Lövhə materialının plastik şüşə olduğunu fərz edək və bu materialın 

mexaniki xassələri 
9

0 1.86 10 Pa   , 
9

0 3.96 10 Pa    ve 
3

0 1160kg m  -

dir. Mayenin isə Qliserin olduğunu qəbul edək: mexaniki xassələri 
(1) 1,393 ( )kg m s   ,  31260kg m  ve 0 1459.5a m s . Maye və lövhə 

arasında, yeni 2x h   da, mayenin 2Ox  oxu istiqamətində axma sürətinin 

1 0x   nöqtəsindəki qiymətlərinə yükün rəqs tezliyinin, yəni   -nın Q  və d  

parametrlərinin necə təsir etdiyini göstərən ədədi nəticələr şəkil 2 və 3 – də 

verilir. 

 
Şəkil 2. 

 
Şəkil 3. 

Şəkil 2 və 3-dən göründüyü kimi lövhə materialının özlülüyü mayenin hərəkət 

sürətinin mütləq qiymətini ciddi ölçüdə artırır. Bundan basqa bu nəticələr 

göstərir ki, uyğun tədqiqatların davam etdirilməsi çox önəmlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

МАФТУН ИСМАИЛОВ 

О ВЫНУЖДЕННОМ КОЛЕБАНИЕ ГИДРО-ВЯЗКОУПРУГОЙ 

СИСТЕМЫ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ВЯЗКОУПРУГОЙ ПЛАСТИН И 

ПОЛУПЛОСКОСТИ, ЗАПОЛНЕННОЙ СЖИМАЕМОЙ ВЯЗКОЙ 

ЖИДКОСТИ 

 Проблема, связанная с вынужденной колебание гидро-

вязкоупругой системы, состоящей из вязкоупругого пластины и 

полуплоскости, заполненной сжимаемой вязкой жидкости исследуется. 

Движение пластины описывается с точными уравнениями линейных 

вязко-упруго-динамики и движения жидкости описывается с линеаризо-

ванной уравнений Навье-Стокса. Для решения соответствующей краевой 

задачи используются динамическая принцип соответствия для 

вязкоупругих материалов и экспоненциальная преобразования Фурье. 

Дробно-экспоненциальные операторы Работнова используются для 

описания механические соотношение материала пластины. Численные 

результаты о влиянии реологических параметров материала пластины на 

частотную характеристику скорости жидкости представляется и 

обсуждается. 

Ключевые слова: гидро-вязкоупругой систем, вязкоупругая 

пластин, сжимаемая вязкая жидкост, реологические параметры, 

вынужденая колебания. 

 

SUMMARY 

MAFTUN ISMAILOV 

ON THE FORCED VIBRATION OF THE HYDRO-VISCOELASTIC 

SYSTEM CONSISTING OF THE VISCOELASTIC SYSTEM AND 

HALF-PLANE FILLED WITH THE COMPRESSIBLE VISCOUS 

FLUID 

 The problem related to the forced vibration of the hydro-viscoelastic 

system consisting of the viscoelastic plate and half-plane filled with the 

compressible viscous fluid is considered. The motion of the plate is described 

with the exact equations of the linear visco-elasto-dynamics and the motion of 

the fluid is described with the linearized Navier-Stokes. For solution of the 

corresponding boundary-value problem the dynamical correspondence 

principle for the viscoelastic materials and the Fourier exponential Fourier 

transformation are employed. The fractional-exponential Rabotnov operators 

are used for describing of the constitutive relations of the plate material. 

Numerical results on the influence of the rheological parameters of the plate 

material on the frequency response of the fluid velocity are presented and 

discussed. 
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Key words:  hydro-viscoelastic system, viscoelastic plate, compres-

sible viscous fluid, rheological parameters, forced vibration 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor S.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

  

 

 

 

 

320 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2016, № 1 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2016, № 1 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2016, № 1 

 

YAQUB MƏMMƏDOV 

  ―Naxçıvan‖ Universiteti 

yagubmammadov@yahoo.com 

 

HEYZENBERQ QRUPUNDA HARMONĠK ANALĠZĠN 

ELEMENTLƏRĠ VƏ FUNKSĠONAL FƏZALAR 

 

Heyzenberq qrupunda və daha ümumi olan nilpotent qruplarda 

funksional fəzalar nəzəriyyəsi tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuĢdur. 

Məqalədə Heyzenberq qrupunda harmonik analizin elementləri və funksional 

fəzalar daxil edilmiĢdir. 

Açar sözlər: harmonik analiz, Heyzenberq qrupu, komutator, 

dilatasiya, Riss potensialı 

 

Heyzenberq qrupu kvant fizikasında və riyaziyyatın çoxlu sahələrində, 

o cumlədən Furye analizində, kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsində, 

həndəsə və topologiyada tətbiq olunur. 

Son illər Heyzenberq qrupunda və daha ümumi olan nilpotent qruplarda 

funksional fəzalar nəzəriyyəsi tədqiqatçıların böyük diqqətini cəlb etmişdir 

(bax. monoqrafiya [1]). Bu diqqət dəyişən əmsallı diferensial tənliklər üçün 

məsələlərin həlli ilə əlaqədar yaranan böyük problemlərlə bağlıdır. Məsələn, 

Heyzenberq qrupunda funksional fəzalar nC -də psevdoqapalı oblast üçün 

sərhəd məsələləri ilə sıx əlaqəli ola bilmir. 

Bizim nH  Heyzenberq qrupuna marağımız anizotropiyanın 

özünəməxsusluğu ilə bağlıdır. Bizim yanaşmada nH  başlanğıcdan  12 nR  

evklid fəzası ilə üst-üstə düşür və beləliklə  ―heyzenberq‖ və uyğun evklid 

anizotropiyasının hər hansı  müqayisə  imkanı yaranır. 

            Tərif1.  
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şəklində yuxarı üçbucaq matrislər yığımı  n  tərtibli Heyzenberq qrupu adlanır, 

qrup əməliyyatı olaraq matrislərin vurulması götürülür.  

           Burada n(1)  yazılışı  n  ölçülü vahid matrisı, ),,(= 1 nxxx   sətr 

vektorunu, xt  - sütun vektorunu ( ),,(= 21 nn xxx 
  sətrinə transponirə 

olunur), 0  n  sıfırdan ibarət sətri, 0 t  n  sıfırdan ibarət sütunu göstərir. Qeyd 

edək ki, (1) matrisində baş diaqonaldan aşağıdakı elementlərin hamısı sıfra 

bərabərdir. 

            Tərifdən görünür ki, qrupun ölçüsü  12 n  -ə bərabərdir. Çoxobrazlı 

kimi onu yalnız bir xəritəni saxlayan atlasın köməyi ilə təsvir etmək olar. Belə 

olaraq 
12 nR  evklid fəzası götürülür, koordinatlar  nnn xxxxx 2110 ,,,,,,     olur 

( burada ,
2

1
=0 xxx   ini

n

i
xxxx 

1=
=  ). 

12 nR -in nöqtələri qısaca 

olaraq  ),,(= 0 xxxx   kimi işarə edilir, burada  ),,,(= 1 nxxx   

).,,(= 21 nn xxx 
  

Göstərilən ―nöqtəvi― realizədə matrislərin vurulmasının qrup əməliyyatı 

  əməliyyatına keçir və ),,,(= 0 xxxx  ),,(= 0 yyyy   nöqtələrinə 

yxzzzz  ),,(= 0 nöqtəsini qarşı qoyur:  

).,),(
2

1
(= 00 yxyxyxyxyxz   

yx  nöqtəsini qısaca olaraq  xy ilə işarə edəcəyik. 

Beləliklə model olaraq ( bunu nH  ilə işarə edirik ) Heyzenberq qrupu 

qrup əməliyyatı   şəklində təyin olunan 
12,,  nRyx   nöqtələr yığımı kimi 

çıxış edir. (1)-in ],,[=][ 0 xxxx   matrisləri və ),,(= 0 xxxx  nöqtələri 

arasında matrislərin vurulması əməliyyatını   qrup əməliyyatına gətirən (və 

tərsinə) qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq yaradılır (qrup izomorfizmi). Bu təriflə 

verilən Heyzenberq qrupunu nHeis  simvolu ilə işarə edək. Daxil edilənlərə 

əsasən deyə bilərik ki, özünün Riman və afin strukturuna görə xətti olan və   

əməli ilə təmin olunan 12 nR  fəzası nn HeisH   ilə üst-üstə düşür. 

Gələcəkdə biz zamanı gəldikcə  nH e i s qrupunun verilən tərifinə 

müraciət etsək belə, onun nH  şəklində nöqtəvi realizasiyasından istifadə 

edirik. Bu realizə xüsusi halda ona görə rahatdır ki, nHeis  qrupunun ][e  vahid 

elementi ( 22 n  tərtibli vahid matris)   n

n

He 

12

,00,0,=
  

  nöqtəsi ilə təsvir 

olunur, 
nHxxxx  ),,(= 0  nöqtəsinin tərs elementi isə =x  

0= ( , , ) nx x x H      olur.    



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

  

 

 

 

 

322 

Qeyd.  Deyilənlər nHeis  və nH  arasındakı izomorfizmdən alınır və 

simvolik olaraq aşağıdakı şəkildə yazılır:  

  

.),,(=][

,,00,0,=][

0

1

12

nn

n

n

n

HxxxxxHeis

HeeHeis









  

  

Qeyd edək ki, nHx  elementinə tərs olan element 1x  (başqa sözlə 

xx  =1 ) simvolu ilə işarə edilir. Məsələn,  yx  )(  əvəzinə yx 1
 

yazacağıq. 
nH  Heyzenberq qrupunda G

n
 Li cəbrinə baxaq. Məlumdur ki, o nH -də  

sol invariant vektorlar meydanının bazis sistemindən doğur [2] 

         

 

.,,1,2=  ,
2

1
=)(

,
2

1
=  ,=

0

0

1

0

0

ni
x

x
x

xX

x
x

x
xX

x
X

i

in

in

n

i

i





























                                (2) 

Qeyd edək ki,  G
n
 cəbrini tez-tez (2) bazisli sol invariant vektorlar 

meydanı sistemi ilə eyniləşdirirlər ki, biz (2) meydanında işarələmədə x 

arqumentini atırıq, yəni )(xX i  əvəzinə iX  yazacağıq. 

 nH -də  ZY ,  vektorlar meydanı verilərsə onların komutatorunu  ZY ,  

ilə işarə edirik  

                                    ZYYZZY =, . 

          (2) vektorlar meydanı sistemi üçün   

    ,,1,2,=,,=], 0 njiXXX ijjni                                                    (3) 

komutasiya münasibəti doğrudur ( ij - Kronekker simvoludur). Digər 

komutatorların hamısı eyniliklə sıfıra yaxınlaşır  

.,1,2,=,    0,=],[=],[=],[=],[ 00 njiXXXXXXXX jnijninji 

      

 ,jX  ,jnX   nj ,1,2,=   meydanını baza adlandırırıq. 

         Hər bir  0>r  üçün nH  qrupunda r  avtomorfizmi mövcuddur ( nH -dən 
nH -ə qrup əməliyyatın saxlayan inikas ) və 

                ).,,(= 0

2 xrxrxrxr
                                                       (4) 

münasibəti ilə təyin olunur. 

 r  avtomorfizmi dilatasiya adlanır və özünü evklid fəzası həndəsəsinin 

analoqu kimi təqdim edir. (4) avtomorfizmi və (3) komutasiya münasibəti nH -

də   ― əmələ gələn ― anizotropların miqdarını göstərir. Bu anizotropiya 

həmçinin elementin H  bircinslilik norması anlayışının daxil edilməsini ortaya 

qoyur. )~,(= 0 xxx  ),,,(=),(=~
221 nxxxxxx   götürsək  
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   .=~,~=||

1/2

2
2

1=

1/442

0 







  i

n

i

H xxxxx  

H - bircinslilik onunla bağlıdır ki, 
HHr xrx = . Beləliklə 

H
x  funksiyası 

birinci tərtibdən bircinsdir. H - bircinslilik normasının köməyilə H - metrika 

anlayışı daxil edilir  

.~~)(
2

1
==),(

1/4

4
2

00

1














 yxyxyxyxxyyx

H
                          (5) 

 Bu metrika  

( , ) ( , ) ( , ), , , nx z x y y z x y z H       

üçbucaq bərabərsizliyini ödəyir və qrup əməliyyatına nəzərən invariantdır, 

başqa sözlə desək, əgər 
nHu  olarsa 

).,(=),( yxuyux   
nH - də evklid laplasianının daha yaxın  analoqu sublaplasian adlanan 

ikinci tərtib   

fXfL j

n

j

2
2

1=

0 =  

operatoru olur. Qeyd edək ki, 0X  operatoru 0L - a aşkar daxil olmur. Onda 

həlledici rolu  njX j 21,   operatorları oynayır. 

jX  ― baza ― operatorlarının və sublaplasianın varlığı nH =də Sobolev 

fəzasının, həmçinin Riss və Bessel potensialları fəzalarının analoqlarını təyin 

etməyə imkan verir.  ),( n

p HL   <1 p  fəzası sonlu norması  

  pp

Hp
dxxff

1/

)(=   

olan ),,()( 20 nxxfxf   ölçülən funksiyalar yığımı kimi verilir, burada  dx  

- Xaar ölçüsüdür.  Bizim halda Xaar ölçüsü Lebeq ölçüsü ilə üst-üstə 

düşdüyündən  12)(  n

p

n

p RLHL  olur. 

nH - də Lebeq fəzasını təyin edək  

.<1  ,<)(|)(|=:=)(
1/















  pudVufffLL

p
p

np

n

pp
H

H  

Əgər =p olarsa  

}.|<)(|sup=:{=)( 


 ufessffL
nu

n

H

H  

 Asanlıqla yoxlamaq olar ki, dzdtudV =)(   Lebeq ölçüsü nH - də Xaar 

ölçüsü olur. )( n

pWL H ,  <1 p  zəif pL  fəzası, sonlu norması 
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  .|>)(| : sup= 1/

0>

pn

rp
WL

rufurf H  

olan, lokal inteqrallanan  f  funksiyalar çoxluğu kimi təyin edilir.  

Tutaq ki, w   nH - də mənfi olmayan və ölçülən funksiyadır, onda nH - 

də ölçülən bütün f  funksiyaları üçün )(,

n

wpL H  çəkili Lebeq fəzası aşağıdakı 

kimi təyin edilir: 

}.<=:{=)(
,, 

pwp

n

wp wfffL H  

Nəhayət,  )( nBMO H  fəzasını ( məhdud orta ossilyasiyalı fəza ) sonlu 

norması  

,<)(|)()(|||sup= 11

0,>
*




 vdVufuvfBf

r
B

r
B

r
nur H

 

olan, lokal inteqrallanan f funksiyalar çoxluğu kimi və   çəkili )( n

wBMO H  

fəzasını sonlu norması   

,<)(|)()(|)(sup= 11

0,>
*,




 vdVufuvfBwf

r
B

r
B

r
nur

w
H

 

olan,  lokal inteqrallanan f funksiyalar çoxluğu kimi təyin edirik, burada  

).()(|=|)( 11 vdVuvfBuf
r

B
r

r
B



  

nH  qrupunda  )()( nl

p HW Nlp  ,,1  Sobolev fəzası )( n

p HLf   

funksiyalar  yığımı kimi təyin edilir  

.<
2

=)(;
1

1,...,1=

)(

1

 


pk
ii

ii

l

k
p

def
nl

p fXX
n

fHWf
k

  

Uyğun olaraq  nH  oblastında )()( l

pW  fəzasını daxil etmək olar.  

nH -də Riss və Bessel potensiallarının analoqların təyin edək. )( 0L  

operatoru müsbət təyin edilmiş, mövcud qoşma operatordur. 0L  ilə bu 

operatorun )(2

nHL - də qapanmasını, /2
0 )( L  ilə isə onun  /2 - ci ( 0> ) 

dərəcəsini işarə edək. )()( 2

/2
0

nr HLfL   olduqda  )(2

nHL - də olan f  

funksiyalar yığımını )(2

nr HL  ilə işarə edək. Deyilənləri nəzərə alsaq, 

)(2

nr HLf   funksiyası 

                  
/2

0 2= , ( )
r nf I L g g L H


                                  (6) 

şəkildə təsvir olunar. 

Bu onu göstərir ki, )(2

nr HL  fəzası )( 12

2

nr RL -dən olan standart Bessel 

potensialının analoqudur. (6) təsvirini hər hansı nüvəli g  funksiyasının 

bürünməsi şəklində vermək olar ki, bundan sonra o   

( ), ( )r n n
p pf L H g L H   
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funksiyalarına  genişlənir. 

Analoji olaraq  

                      
gLf r/2

0)(=                                                         (7) 

münasibətindən əmələ gələn təsvir )( nr

p HR , )[1,0,> pr  (≡ nH -də Riss 

potensiallar fəzası)  fəzasını xarakterizə edir. 

Misal olaraq )(2 n

p HR  fəzası olan hala baxaq. Məlumdur ki,  

 uL0  tənliyinin fundamental həlli  

   /2
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222
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||||

==)(
n

'''

n
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H

n

xxx

C

x

C
x



  

şəklindədir [3] , burada nC - hər hansı sabitdir. 

(7) – dən alırıq ki, )(2 n

p HRf   funksiyası  
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bürünməsi ilə təsvir olunur, burada ).( n

p HLg  Bu Nyuton potensialının 

analoqudur. 

Klassik Riss potensialı harmonik analizdə, fynksiyalar nəzəriyyəsində 

və xüsusi törəməli diferensial tənliklər nəzəriyyəsində vacib texniki vasitədir. 

I  klassik Riss potensialı nR - də  

nff <<0    ,)(= /2 



I  

şəklində təyin olunur, burada  Laplas operatorudur. Yaxşı məlumdur ki,            

)()(||)(=)( 1 xfIdyyfyxxf n

n 


   

R
I .       

Heyzenberq qrupunda potensiallara və yaxın nəzəriyyələrə biz  

).(= 22

1=

jj

n

j

YX L  

şəklində təyin olunan sub-Laplasian kimi baxırıq. 

Heysenberq qrupunda Riss potensialı L  sub-Laplasian terminində təyin 

edilir.  

            Tərif 2.  Q<<0  olduqda  I  Riss potensialı )( nHS  ġvarts 

fəzasında aĢağıdakı kimi təyin olunur: 

).,(=),( 2 tzftzf
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 [4]- də Heyzenberq qrupunda Riss potensialı və istilik nüvəsi arasında 

əlaqə öyrənilir. Aşağıdakı teoremdə  I  Riss potensialı üçün ifadə alınır ki, 

bundan da   Riss potensialının məhdudluğu alınır ( bax [4], Teorem1 ).  

             Teorem.  Tutaq ki  nH - də ),( tzqs -istilik nüvəsidir və  Q<0  . 

Onda )( nf HS  üçün  

).,()(
2

=),(
1

2

1

0
tzfdsqstzf s 





















I  

I  Riss potensialı  

                      
),(|),(| tzfCItzf  I                                        (8) 

qiymətləndirməsini ödəyir. (8) bərabərsizliyi Heyzenberq qrupunda Riss 

potensialının qiymətləndirməsini verir.  
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РЕЗЮМЕ 

 Я.МАМЕДОВ 

ЭЛЕМЕНТЫ ГАРМОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА  НА ГРУППЕ 

ГЕЙЗЕНБЕРГА 

Теория функциональных пространств на группе Гейзенберга и 

более общих нильпотентных группах привлекала значительное внимание 

исследователей. 

В статье изложены элементы гармонического анализа и 

функционального анализа на группе Гейзенберга.  

Ключевые слова: гармонический анализ, группа Гейзенберга, 

коммутатор, дилатация, потенциаль Рисса. 
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SUMMARY 

Y. MAMMADOV 

ELEMENTS OF HARMONIC ANALYSIS AND FUNCTIONAL 

SPACES IN HEISENBERG GROUP 

          Functional spaces theory in Heisenberg group and general nilpotent 

groups attracted attention of researchers. 

         In the article elements of harmonic analysis in Heysenberg group were 

included. 

            Key words: harmonic analysis, Heisenberg group, commutator, 

dilations, Riesz potential. 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor S.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MÜƏLLĠFLƏRĠN NƏZƏRĠNƏ 

 

Elmi toplumuz filologiya, tarix, beynəlxalq münasibətlər, coğrafiya, iqtisadiyyat, 

riyaziyyat, pedaqogika və psixologiya elmləri üzrə aparılan və indiyədək çap olunmamıĢ 

yüksək elmi səviyyəli araĢdırmaların nəticəsi olan məqalələr qəbul edilir. 

Çapa təqdim olunan məqalələrə qoyulan tələblər: 

Redaksiyaya təqdim olunan məqalələrin həcmi 10 səhifədən artıq olmamalıdır. 

Məqalənin həmmüəlliflərinin sayının üçdən artıq olması arzuolunmazdır. 

Məqalənin keyfiyyətinə, orada göstərilən faktların səhihliyinə bilavasitə müəllif 

cavabdehdir.    

Təqdim olunan məqalənin sağ küncündə “12”pt ölçüdə qalın və böyük hərflərlə 

müəllifin (müəlliflərin) adı və soyadı, 1 interval ara verməklə aĢağıda iĢlədiyi təĢkilatın 

adı “12”pt ölçüdə adi və kiçik hərflərlə yazılır. Yenə 1 interval ara verməklə müəllifin 

(müəlliflərin) elektron poçt adresi göstərilir. Bunlardan sonra 1 sətir boĢ buraxılaraq 

ortadan “12”pt ölçüdə qalın və böyük hərflərlə məqalənin adı yazılır.  

 Daha sonra bir sətir boĢ buraxılaraq məqalənin əvvəlcə Azərbaycan dilində, 

sonda 2 dildə (ingilis və rus dillərində) xülasələri verilir. Ġngilis və rus dilllərindəki 

xülasələrdən əvvəl sağ tərəfdə “12”pt ölçüdə məqalə müəllifinin (müəlliflərin) adı və 

soyadı, məqalənin adı isə qalın böyük hərflərlə yazılır, sonra “12”pt ölçüdə adi hərflərlə 

xülasələrin mətni verilir. Hər xülasənin sonunda 10 sözü keçməməklə açar sözlər yazılır. 

“Açar sözlər” söz birləĢməsi qalın hərflərlə yazılır.   

 Xülasələr və ədəbiyyat siyahısı 1, məqalənin mətni isə 1,5 interval ara ilə 

yazılmalıdır.   

 Mövzu ilə bağlı mənbələrə istinadlar olmalıdır və istifadə olunmuĢ ədəbiyyat 

siyahısı yazıldığı dildə “12”pt ölçülü, 1 interval ara ilə “kursivlə”, kodlaĢdırma üsulu və 

əlifba sırası ilə göstərilməlidir. “Ədəbiyyat” sözü səhifənin ortasında “12”pt ölçülü qalın 

və böyük hərflərlə yazılır. 

 Redaksiyaya təqdim olunmuĢ məqalələr  (CD və çap variantı) geri qaytarılmır. 

 Məqalələr müəlliflərin çalıĢdığı Ģöbə, kafedraların rəhbərinin razılıq məktubu ilə 

yaxud AMEA-nın həqiqi, müxbir üzvlərinin rəyi ilə birgə  təqdim olunmalıdır. 

Məqalələr, xülasə və açar sözlər WinWord proqramında, yalnız Times New 

Roman Ģirftində yazılaraq kompakt diskdə (CD) və A4 vərəqində təqdim olunmalıdır. 
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