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XX ƏSRĠN 90-cı ĠLLƏRĠNDƏ “QARS MÜQAVĠLƏSĠ”NĠN GÜNDƏMƏ
GƏTĠRĠLMƏSĠ NAXÇIVANIN ERMƏNĠ ĠġĞALINDAN
QORUNMASINDA VASĠTƏ KĠMĠ
Elmi məqalədə 13 oktyabr 1921-ci il tarixində “Qars müqaviləsi”nin bağlanma tarixi
Ģəraitindən, bu müqavilənin Naxçıvan üçün tarixi əhəmiyyətindən geniĢ bəhs olunur. Məqalədə
əsasən XX əsrin 90-cı illərində Naxçıvanın erməni təcavüzündən qorunmasında Heydər
Əliyevin fəaliyyəti və ulu öndər tərəfindən Qars müqaviləsinin yenidən gündəmə gətirilməsinin
əhəmiyyəti hərtərəfli təhlil olunur. Həmçinin ermənilərin Naxçıvana qarĢı təcavüzünün
qarĢısını almaq üçün əhalinin səfərbər olunmasından və Qars müqaviləsinin Ģərtlərinin dünya
dövlətlərinin diqqətinə çatdırılmasından bəhs olunur.
Açar sözlər: Qars müqaviləsi, erməni təcavüzü, Naxçıvanın muxtariyyət statusu, ərazi
bütövlüyü

XIX əsrin birinci rübündə Azərbaycanın Rusiya və İran arasında
bölüşdürülməsindən sonra məqsədli şəkildə Azərbaycan torpaqlarına köçürülən
ermənilər XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq qədim Azərbaycan torpaqlarınına
qarşı iddialarla çıxış edərək işğal etməyə başladılar. 1920-ci ildə ermənilər
aprel çevrilişindən sonra da Azərbaycana qarşı olan ərazi iddialarından əl
çəkmədilər. Onlar hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti vaxtında mübahisəli
ərazilər kimi qələmə verdikləri, əslində isə mübahisəli ərazilər olmayan
Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ və Şərur-Dərələyəz ərazilərini ələ
keçirmək niyyətində idilər. Sovet Rusiyası bu işdə ilk günlərdən erməniləri
dəstəkləyir, onların niyyətinin həyata keçirilməsinə yardım edirdi.
Cənubi Qafqazın yenidən Rusiyanın nəzarəti altına keçməsi regionda
siyasi vəziyyəti dəyişdirdi. Yeni şərait aldadıcı ad altında Rusiya imperiyasının
bərpa olunması, müstəqillik atributlarının aradan qaldırılması ilə
səciyyələnirdi. Rusiya rəhbərliyi Cənubi Qafqaz respublikalarını formal
muxtariyyət hüququ ilə imperiyanın tərkibinə daxil edirdi. Bu şəraitdə
"müttəfiq respublikalar" üçün daha çox ərazinin faktiki nəzarətdə saxlanılması
mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Rusiya Cənubi Qafqazda xristian Ermənistan
və Gürcüstanın daha çox ərazilərə nəzarət etməsində, həmin ərazilərin
xristianlaşdırılmasında maraqlı idi. Ona görə də Rusiya regionda
möhkəmləndikdən sonra Azərbaycan-Ermənistan və Azərbaycan-Gürcüstan
arasındakı "mübahisəli ərazilər" deyilən məsələləri dərhal ikincilərin xeyrinə
həll etdi. Belə ki, əhalisi yalnız Azərbaycan türklərindən ibarət olan Dərələyəz,
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Göyçə, Zəngibasar mahalları Ermənistana, Borçalı mahalı isə Gürcüstana
verildi [4, s. 4].
Ermənistan yaranmış vəziyyətdən, Rusiyanın mövqeyindən daha geniş
şəkildə yararlanmağa çalışırdı. Ermənistan sovet rəhbərliyi tərəfindən
Azərbaycanın Qarabağ, Naxçıvan, Zəngəzur bölgələrinə iddialar davam
etdirildi. Bu iddiaları dəstəkləyən rəsmi Moskvanın Azərbaycanın kommunist
rəhbərlərinə təzyiqləri güclənirdi. Azərbaycan rəhbərliyi Moskvanın təzyiqləri
qarşısında davam gətirməyərək 1920-ci il noyabrın 30-da və dekabrın 1-də
Zəngəzurun Ermənistana verilməsi haqda bəyanatlarla çıxış etdi [4, s.5].
Ermənilər Zəngəzurdan sonra Naxçıvanı da ələ keçirəcəklərinə ümid
edirdilər. Naxçıvanın da taleyi ciddi təhlükə qarşısında idi. Rusiya Naxçıvanın
Ermənistana verilməsini təkidlə tələb edirdi. Zəngəzur itirildikdən sonra
Naxçıvana erməni iddiaları qəti şəkildə rədd edildi. Ermənistan Zəngəzur
məsələsi ətrafında hələ də mübahisələrin davam etdiyini nəzərə alaraq,
Naxçıvanla bağlı ilkin mərhələdə təkid etmədi və 1920-ci il dekabrın 28-də [4,
s.7] Naxçıvana heç bir iddiasının olmaması ilə əlaqədar rəsmi bəyanat verdi.
Lakin ermənilər az sonra Naxçıvan məsələsini yenidən gündəmə
gətirdilər. Türkiyənin işə qarışması ilə məsələ ədalətli həllini tapdı.
Naxçıvanın tarixi taleyini –yəni onun Azərbaycanın tərkibində muxtar
respublika kimi qalma imkanlarını 1921-ci ildə imzalanmış Moskva və Qars
müqavilələri ilə reallaşdırıldı. Sovet-Türkiyə danışıqları nəticəsində 1921-ci il
martın 16-da iki ölkə arasında Moskva müqaviləsi imzalandı. Müqavilə 16
maddədən və 2 əlavədən ibarət idi. Həmin dövrdə bölgədə söz sahibi olan
Türkiyə ilə RSFSR arasında martın 16-da bağlanmış Moskva müqaviləsinin 3cü maddəsində [6, s.84-87] göstərilirdi ki, ― ... danışıq aparan tərəflər
müqavilənin 1(C) əlavəsində müəyyən edilən sərhədlər daxilindəki Naxçıvan
ərazisinin, qəyyumluğunu üçüncü bir dövlətə heç bir vaxt güzəştə getməməsi
şərti ilə, Azərbaycanın tərkibində muxtar bölgə təşkil edilməsi barədə razılığa
gəlmişlər‖. Bu maddə Naxçıvanın taleyinin həll edilməsində tarixi əhəmiyyətə
malik oldu. 1921-ci il oktyabrın 13-də Qarsda bağlanmış Sovet-Türkiyə
müqaviləsi də bu müddəanı təsdiq etdi.
Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün qorunması, onun muxtariyyət
statusunun dönməz xarakterinin təsbit edilməsində 1921-ci il oktyabr ayının
13-də bağlanmış Qars müqaviləsinin [9, v. 135-145] daha böyük əhəmiyyəti
oldu. 1921-ci il oktyabrın 13-də Rusiya nümayəndələrinin iştirakı ilə bir
tərəfdən Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan, digər tərəfdən Türkiyənin
imzaladığları Qars müqaviləsinə əsasən Naxçıvanın ərazisi, sərhədləri daha da
dəqiqləşdirildi, gələcək siyasi-hüquqi statusu qəti olaraq müəyyənləşdirildi.
Bölgənin bütün dövlətləri tərəfindən imzalandığından Naxçıvanın ərazi
bütövlüyünün qorunması və möhkəmləndirilməsi, onun muxtariyyət statusunun
təsbit edilməsində Qars müqaviləsi həlledici rol oynadı. Bu müqavilənin tarixi
əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, Ermənistan Naxçıvanı Azərbaycan torpağı kimi
qeyd-şərtsiz qəbul etdi. Müqavilənin 5-ci maddəsində deyilirdi: ―Türkiyə
hökuməti, Azərbaycanın və Ermənistanın sovet hökumətləri razılığa gəlirlər
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ki, Naxçıvan vilayəti bu müqavilənin III əlavəsində [5, s. 132] göstərilən
sərhədlər daxilində Azərbaycanın qəyyumluğu altında muxtar ərazi təşkil edir‖.
Azərbaycan MİK-in 1922-ci il 3 mart tarixli sessiyasında 1921-ci il
16 mart və 13 oktyabr tarixli müqavilələr təsdiq olundu. Bununla, həmin
müqavilələrin Naxçıvana aid müddəasının hüquqi cəhətdən həyata keçirilməsi
reallaşdırılmağa başladı.
Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında, onun dövlətçilik
mövcudiyyətinin qorunmasında müstəsna rolu olan Qars müqaviləsi çox ağır
bir şəraitdə bağlanmışdır. Naxçıvanın muxtariyyət statusunun əldə
olunmasında əsas rol oynayan Qars müqaviləsinə gedən yol heç də asan
olmamışdır. Bu dövrdə ermənilər Naxçıvanı işğal etmək üçün davamlı olaraq
hücumlar edir, digər tərəfdən də Sovet Rusiyası ermənilərin rəğbətini
qazanmaq üçün Naxçıvanı ermənilərə hədiyyə etmək, daha doğrusu qurban
vermək istəyirdilər. Bunun ən yaxşı nümunəsi yuxarda qeyd etdiyimiz 1920-ci
il noyabrın 30-da və dekabrın 1-də Zəngəzurun Ermənistana verilməsi haqda
bəyanat idi.
Eyni zamanda, əgər Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurularsa bunun
əvəzində Qarabağ və Zəngəzur bölgələrinin Ermənistana verilə biləcəyinə dair
bir sıra vədlər də verilməkdə idi. Bu vədlərin ən əhəmiyyətli nümunələrindən
biri, Leninin "Şərqin Lenini" olaraq xarakterizə etdiyi, müstəqil Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin milli rəhbərliyi tərəfindən həmişə xəyanətdə
günahlandırılan
və
sonradan
Moskvada
zəhərlənərək
öldürülən
Azərbaycandakı Sovet hakimiyyətinin o zamankı rəhbəri Nəriman Nərimanov
tərəfindən Ermənistan kommunistlərinə göndərilən teleqram olmuşdur. 1
dekabr 1920-ci il tarixdə göndərilən bu teleqramda, Ermənistanda Sovet
hakimiyyətinin qurulmasının həvəsləndirilməsi üçün Azərbaycanın Naxçıvan,
Zəngəzur və Qarabağ bölgələrini ona verilə biləcəyi ifadə edilmişdi. Burada
məqsəd yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, Ermənistanı Sovet hakimiyyətini
seçməyə təşviq etmək idi. Bu dövrdə Rusiya rəhbərliyinin xüsusi
məqsədlərindən biri isə potensial etnik gərginlik mərkəzlərinin yaradılması
olmuşdur. Bölgələrdə mərkəz əleyhinə ortaya çıxa biləcək etirazları, bu
bölgələri bir-birlərinə qarşı qoyaraq həll etmə məqsədi güdən bu siyasət Sovet
Rusiyasına Çarlıq rejimindən qalan miras idi. Hələ 19 iyun 1920-ci il tarixdə
Orconikidze, Lenin və Çiçerinə göndərdiyi teleqrafda Qarabağ və Zəngəzur
bölgələrinin özlərini Azərbaycanın bir hissəsi kimi gördüklərini qeyd etmişdi.
Əslində 1920-ci ildə daha öncə Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri
Nərimanovun, Qafqaz Komitəsinin üzvü Mdivaninin, Ermənistan Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin üzvü Nuricanyanın və Mikoyanın ortaq imzaları
ilə Çiçerin və Orconikidzeyə göndərilən teleqramda da Zəngəzur və Qarabağın
Azərbaycana aid olduğu vurğulanırdı XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycanın
digər bölgələrində olduğu kimi, ermənilərin təcavüzü nəticəsində blokadaya
düşmüş Naxçıvanda da vəziyyət çox gərgin idi. 1988-ci ildən başlayaraq,
Naxçıvan MR erməni silahlı quldur dəstələrinin hücumlarına məruz qalırdı. 1819 yanvar 1990-cı ildə Kərki kəndi SSRİ Müdafiə Nazirliyinin VII ordusunun
köməyi ilə işğal olunmuşdu [8, iş 0-08, v.127].
Heydər Əliyevin Naxçıvana rəhbərliyi dövrü, eləcə də Azərbaycan Res7
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publikasının Prezidenti vəzifəsində işlədiyi illər Naxçıvanın muxtariyyət
statusunun möhkəmləndirilməsində mühüm dövr oldu. Belə ki, 1991-ci il
yanvar ayının 11-də Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan MR Ali Məclisi
Moskva və Qars müqavilələrinin iştirakçısı olan dövlətlərə bəyanat verərək [3,
s. 38] onları muxtar respublikanın ərazi bütövlüyünün erməni təcavüzü nəticəsində pozulması faktına münasibət bildirməyə çağırdı. Bu, Naxçıvanın
muxtariyyətinin beynəlxalq müqavilələrlə qorunması faktını ön plana
çəkməklə, muxtar respublikanı hərbi müdaxilə təhlükəsindən diplomatik yolla
qorumaq istiqamətində mühüm səylər idi .
Erməni silahlı qüvvələrinin Naxçıvan MR-in ərazisinə 1992-ci il may
ayının 1-dən başlamış və qısa fasilədən sonra mayın 18-dən 25-dək davam
edən hücumları nəticəsində Sədərək kəndi tamamilə dağıdılmışdı: ölənlər və
yaralananlar var idı. Sədərək kəndinin və Şərur rayonunun bir neçə yaşayış
məntəqəsinin əhalisi daimi yaşayış yerlərini tərk edərək qaçqın düşmüşdülər.
Bunların hamısı iqtisadi, siyasi və psixoloji vəziyyəti daha da
gərginləşdirmişdi.
Ermənistanın hərbi təcavüzünün qarşısını almaq, muxtar respublikanin
ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamaq, əhalini normal iş və yaşayış şəraiti ilə
təmin etmək üçün muxtar respublikanin müdafiəsini möhkəmləndirmək lazım
idi. Bu məqsədlə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Rəyasət Heyəti Naxçıvanın
inkişafı və müdafiə fondunun yaradılması haqqında 25 may 1992-ci il tarixində
qərar qəbul etmişdi[8,iş 0-39, v.9-11 ].
1992-ci ilin may ayında ermənilər Naxçıvana qarşı geniş hərbi təcavüzə
başlayanda Heydər Əliyev 1921-ci ildə imzalanmış Moskva və Qars
müqavilələrinin Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi təminatı üçün böyük əhəmiyyət daşıması faktını düzgün qiymətləndirərək Türkiyənin Baş naziri
S.Dəmirəllə və xarici işlər naziri H.Çətinlə telefon əlaqəsi saxlamış, onlara
erməni təcavüzü barədə məlumat vermişdi. Bunun nəticəsində Türkiyənin
Nazirlər Kabineti Ermənistanın Naxçıvana təcavüzü ilə bağlı 20 may 1992-ci il
tarixli bəyanatla çıxış etmişdi [1, s. 57].
1992-ci ilin may ayından mütəmadi olaraq Ermənistan tərəfdən silahlı
hərbi təcavüz nəticəsində muxtar respublikanın Sədərək, Günnüt, Havuş,
Yuxarı Buzqov, Şada, Biçənək və bir sıra sərhəd kəndləri dağıdılmış, on
minlərlə əhali çadırlarda məskunlaşmışdı. Həmin vaxtdan başlayaraq, muxtar
respublika, sözün əsl mənasında, qapalı bir şəraitdə qalmış, hədsiz dərəcədə
iqtisadi və sosial gərginlik yaranmış, əhalinin yaşayış tərzi dözülməz vəziyyətə
düşmüş, sosial partlayış üçün zəmin yaranmışdı. Mayın 18-də muxtar
respublikanın Sədərək, Günnüt, Havuş, Yuxarı Buzqov, Şada, Biçənək və s.
qəsəbə və kəndlərinə hücumlar başlandı. Sədərəkdə qanlı döyüşlər 40 gün
davam etdi. Kəndlərə xeyli ziyan dəydi, evlər və inzibati binalar dağıdıldı. On
minlərlə insan çadırlarda, meşələrdə ağır şəraitdə yaşamağa məcbur oldu.
Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev həmin dövrdə
Naxçıvanı erməni təcavüzündən qorumaq üçün böyük işlər görürdü. 1992-cü il
mayın 18-də Sədərək rayonunun ərazisinə Ermənistan tərəfindən hərbi hücum
təşkil edilən vaxt Heydər Əliyev təcili olaraq Ali Məclisdə müzakirələr
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apararaq təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirdi. Еrmənistаn tərəfdən hərbi
təcаvüzə məruz qаlmış Milli Оrdunun Sədərək rаyоnunda sərhəd bоyuncа
yеrləşən əsаs mövqеləri hücum zаmаnı güclü hərbi tехnikаdаn istifаdə еdən
düşmənin əlinə kеçmişdi. Hеydər Əliyеv yаrаnmış vəziyyətlə əlаqədаr
Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsının Аli Məclisində vəziyyəti müzаkirə еdib
dərhаl təcili tədbirlər həyata keçirir. O, Nахçıvаnın müdаfiəsini təşkil еtmək və
еyni zаmаndа аtəşin dаyаndırılmаsı üçün Еrmənistаn Prеzidеnti, Türkiyənin
Bаş nаziri Sülеymаn Dəmirəl və Türkiyənin хаrici işlər nаziri Hikmət Çətin ilə
tеlеfоn dаnışıqlаrı аpаrır. Dаnışıqlаr zаmаnı Еrmənistаn Prеzidеntindən
sərhəddə аtışmаnı dаyаndırmаğı tələb еdir, S.Dəmirəl və H.Çətindən isə bunа
köməklik göstərməyi хаhiş еdir.
Mаy аyının 18-də Türkiyənin Bаkаnlаr Kurumundа (Nаzirlər
Kаbinеtində) bəyanat qəbul olunur. Nахçıvаnа еdilən təcаvüzlə bаğlı Türkiyə
hökumətinin bütün dünyаyа yаyılan bəyаnаtının çох mühüm cəhəti bir də
оndаn ibаrət idi ki, Hеydər Əliyеvin göstərdiyi kimi, ―Bəyаnаtdа Türkiyə
hökumətinin 1921-ci il Qаrs müqаviləsinə əsаsən, Nахçıvаn Muхtаr
Rеspublikаsı hаqqındа söz sаhibi оlmаsı, qаrаnt rоlunu оynаmаsı‖ məsələsi
qеyd оlundu və bu dа bütün dünyа ictimаiyyətinə çаtdırıldı. Həmin günlərdə
bütün dünyа infоrmаsiyа оrqаnlаrının məlumаtlаrındа 1921-ci il Qаrs
müqаviləsi, оnun mənаsı və Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı üçün əhəmiyyəti
göstərildi.
Bunlar Heydər Əliyev diplomatiyasının Türkiyə Cümhuriyyəti
tərəfindən dəstəklənməsinə sübutdur. Bütün bu iqtisadi köməklərdən başqa
həm də mənəvi yardım da olunurdu. Təklənmiş, blokada vəziyyətinə düşmüş
Naxçıvan MR özünə Türkiyə kimi arxa, kömək tapmışdı.
Heydər Əliyevin dünya ictimaiyyətinə müraciətindən sonra Naxçıvana
xarici müxbirlərin axını başladı. Onlar gündə bir neçə dəfə Ali Məclisdən
məlumatlar alırdılar. Heydər Əliyev deyirdi: ―Mən şəxsən gündə bir neçə dəfə
onlarla görüşmüşəm, vəziyyət haqqında məlumat vermişəm. Onlar da çox
operativ hərəkət edərək məlumatları bütün dünya informasiya orqanlarına
çatdırmış və bunun nəticəsində dünya ictimaiyyətində böyük bir ciddi rəy
yaranmışdır...‖ [7, s.366].
Bütün bu danışıqların kökündə bir məsələ dururdu: Naxçıvan
həqiqətlərini dünya dövlətlərinə çatdırmaq. Heydər Əliyev dünya
ictimaiyyətində çox ciddi rəy yaratmışdı ki, Naxçıvana, Azərbaycana
Ermənistan tərəfindən hücum olunur. Xarici dövlətlərin Naxçıvana gələn
nümayəndələri Heydər Əliyev tərəfindən qəbul edilərək, onlara lazımi
məlumatlar verilirdi.
Bütün operativ informasiya tədbirlərinin nəticəsində mayın 22-nə qədər
57 dövlət rəsmi surətdə Ermənistan Respublikasının Naxçıvana hərbi
təcavüzünü pisləyib və çox ciddi bəyanatlar vermişdi [10, 1992, 28 may].
Hеydər Əliyеvin düzgün, çеvik siyаsəti nəticəsində Nахçıvаn həqiqətləri bütün
dünyаyа yаyıldı.
Çətin şəraitdə yaşayan Naxçıvan Azərbaycan rəhbərliyindən real kömək
ala bilmirdi. Muxtar respublikaya sosial-iqtisadi problemlərinin həll
edilməsində heç bir yardım göstərilmirdi. Əksinə, Azərbaycanın bəzi rəhbərləri
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muxtar respublikaya kömək etmək əvəzinə, onun rəhbərliyinə, şəxsən Heydər
Əliyevə təzyiq göstərməyə cəhd edir, onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa
çalışırdılar. Heydər Əliyevin xalq tərəfindən müdafiəsi isə getdikcə
möhkəmlənirdi.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında muxtar respublikada dövlət
quruculuğu, hakimiyyət və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi sahəsində mühüm
işlər görüldü, mövcud siyasi böhran aradan qaldırıldı, iqtisadi islahatlar həyata
keçirildi, sahibkarlığın inkişafı üçün müəyyən şərait yaradıldı, hərbi quruculuq
məsələlərinə xüsusi diqqət verildi, Naxçıvana mütəmadi hal almış erməni
hücumlarının qarşısı alındı.
Heydər Əliyevin apardığı siyasətin nəticəsi idi ki, Naxçıvan MR-ə
Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti də (ŞKTC) yardım göstərmişdi. ŞKTC-nin
Naxçıvan torpağına ilk ayaq basmış vətəndaşı – ŞKTC-nin Prezidentinin
müşaviri Əhməd Qazioğlunu 1991-ci il dekabrın 6-da Naxçıvan MR Ali
Məclisinin Sədri Heydər Əliyev qəbul etmişdi. Ə.Qazioğlu bildirmişdir ki,
Kiprdəki türklər Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizənin önündə
gedən naxçıvanlılara böyük məhəbbət bəsləyirlər. ―Bu, bizlərin sizlərə yardımı
yox, könüldən gələn qardaşlıq payıdır‖ [8, iş 0-57, v. 63-64].
Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev qonşu Türkiyə və İranın
rəhbərləri ilə səmimi münasibətlərindən istifadə edərək muxtar respublikaya
yardım, kredit, humanitar kömək, elektrik enerjisi ilə təchiz etmək və digər
məsələlər haqqında razılığa gəlməyə müvəffəq olmuşdu. 1992-ci il Naxçıvan
MR üçün də çox mürəkkəb və məsuliyyətli il idi. Bu dövrdə Ali Məclisin Sədri
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvanın müdafiəsi, sosial-iqtisadi və ictimaisiyasi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində bir sıra mühüm addımlar
atılmışdı.
21 may 1992-ci ildə Türkiyə Respublikasının baş naziri Süleyman
Dəmirəlin tapşırığı ilə Türkiyə Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi nümayəndə
heyətinin Naxçıvan MR-ə gəlişi böyük mənəvi dayaq idi [8, iş 0-60, v.78-79].
Naxçıvanda xalqla rəhbərliyin vəhdəti düşmənə rəşadətlə sinə gərərək
torpaqları qoruyub saxlamağa kömək etdi. Bu dövrdə Heydər Əliyevin siyasi
bacarığı, uğurlu diplomatik gedişləri və Türkiyə Cümhuriyyətinin rəhbərliyi ilə
yaratdığı düşünülmüş əlaqələrlə Ermənistanın hərbi təcavüzünü dünya ictimaiyyətinin pisləməsinə, Naxçıvanın isə xilasına nail oldu [2, s. 59]. Naxçıvan
dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyevin cəsarəti və uzaqgörənliyi nəticəsində
düşmən tapdağına çevrilməkdən xilas ola bildi. Ümummilli liderin qəbul etdiyi
qərarlar, gecə-gündüz yorulmaq bilmədən apardığı siyasət blokadaya alınmış
Naxçıvanı yaşatdı.
Azərbaycanın bu qədim diyarı məhz Heydər Əliyevin uzaqgörən
siyasəti nəticəsində iqtisadi blokadanı yardı. Bir qarış torpağını düşmənə təslim
etmədi. Naxçıvan haqqında dünya dövlətlərinə verilən məlumatlar nəticəsində
Naxçıvana humanitar yardımlar olundu ki, bu da həmin dövrdə Naxçıvan üçün
həyati əhəmiyyət kəsb edirdi.
Heydər Əliyevin siyasi fədakarlığının nəticəsində məşhur Qars
müqaviləsinin şərtləri yenidən gündəmə gətirilməsi ilə Naxçıvan müharibədən
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qorunmağa müvəffəq oldu. Sülh rejimi haqqında Ermənistan rəhbərliyi ilə
razılığa gəlindi. Naxçıvan əsrin bu dəfə ki sərt sınağından da uğurla çıxmağa
nail oldu.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvan yaşayır və qorunurdu. Bu,
xalqın xilaskarını və böyük sərkərdəsini sevindirməyə bilməzdi. Çünki bu
qədim torpaq əsrlərlə yadellilərin hücumlarına məruz qalsa da, xalqın
ölməz sərkərdələri və qəhrəmanları tərəfindən qorunaraq bu günümüzə qədər
öz şöhrətini, əzəmətini saxlamışdır. XX yüzilliyin axırlarındakı xilaskarlıq və
sərkərdəlik missiyasını isə Heydər Əliyev kimi böyük bir şəxsiyyət
aparmışdır.
Bu illərdə göstərdiyi xidmətlərə görə naxçıvanlılar həmişə Heydər
Əliyevə minnətdardılar. Heydər Əliyev həmin dövrdə Naxçıvanda
hakimiyyətdə olmasa idi, yəqin ki, Naxçıvanı da Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərinin taleyi gözləyirdi. Çətin və ağır dövrdə xalqı ilə bərabər bütün
əziyyətlərə dözən Heydər Əliyev bircə addım da olsun geri çəkilmədi.
Qətiyyətlə deyə bilərik ki, Heydər Əliyevin gərgin əməyi, diplomatik
fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının nəqliyyat, enerji
blokadası yarıldı, əhali sözün əsl mənasında, aclıqdan və ölümdən xilas oldu.
Onun siyasi fədakarlığı və diplomatik uzaqgörənliyi nəticəsində məşhur Qars
müqaviləsinin şərtləri bərpa olundu və yenidən qüvvəyə mindi. Naxçıvan
müharibədən qorunmağa müvəffəq olaraq, əsrin budəfəki sərt sınağından da
uğurla çıxmağa nail oldu.
Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişaf
Fondunun maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir- Qrant № EİF/MQM-3Shusa-2014-7(22)-05/01/5.
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РЕЗЮМЕ
МЕХМАН ШАБАНОВ
"КАРССКИЙ ДОГОВОР" ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В 90-Х ГОДАХ
XX ВЕКА В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ НАХЧЫВАНА ОТ
АРМЯНСКОЙ АГРЕССИИ
В научной
статье
рассматриваются условия
заключения
"Карсского договора" 13 октября 1921 г. и историческое значение этого
договора для Нахчывана. В статье всесторонне анализируется
деятельность Гейдара Алиева в направлении защиты Нахчывана от
армянской агрессии в 90-х годах двадцатого века и огромная роль
великого предводителя в возобновлении Карсского договора. А также
говорится о мобилизации населения в целях предотвращения агрессии
Армении против Нахчывана и доведение условий Карсского договора до
сведения стран мира.
Ключевые слова: Карсский договор, Армянская агрессия, статус
автономии Нахчывана, территориальная целостность
SUMMARY
MEHMAN SHABANOV
"KARS TREATY" SIGNED IN 90-IES OF XX CENTURY AS A
MEANS OF PROTECTION AGAINST THE ARMENIAN
OCCUPATION OF NAKHCHIVAN
In the scientific article the conditions of detention of "Kars treaty"
signed in October 13, 1921, and the historical significance of this agreement
for Nakhchivan were discussed. The article comprehensively analyzes the
activity of Heydar Aliyev towards protection of Nakhchivan from the
Armenian aggression in the 90s of the twentieth century and the great role of
the great leader in the renewal of the Treaty of Kars. Also refers to the
mobilization of the population in order to prevent the aggression of Armenia
against Nakhchivan and bringing conditions of the Treaty of Kars to the
world countries.
Keywords: Kars Treaty, Armenian aggression, the status of Nakhchivan
autonomy, territorial integrity
(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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BEYNƏLXALQ HÜQUQ: TƏġƏKKÜLÜ, NORMALARI,
FUNKSĠYALARI VƏ PRĠNSĠPLƏRĠNƏ BĠR NƏZƏR
Məqalədə beynəlxalq hüquq prinsipləri və funksiyaların normaları,
formalaĢma məsələləri təhlil edilir. Tədqiqat problemlərinin nəzəri
aspektlərinə toxunulur. Məqalədə dövlətlərin qədim mənĢəyi, onlar arasında
əlaqələri, inkiĢaf etdirilməsi ilə bağlı beynəlxalq hüquq məsələlərindən bəhs
olunur.
Açar sözlər: beynəlxalq hüquq, BMT, norma, qanun, prinsip, funksiya
Bəllidir ki, beynəlxalq hüquq bu və ya digər konkret şəxsin, qrupun və ya
sinfin istəyi ilə yaranmır. Beynəlxalq hüququn yaranmasını labüd edən
cəmiyyətdə və ümumilikdə dünyada gedən sosial-iqtisadi, siyasi proseslərdir.
Tarixi mənbələrin verdiyi məlumata görə, bəşəriyyətin ilkin dönəmlərində
belə, tayfa və qəbilələr bir-birindən ayrı şəkildə mövcud olmamışlar, onların
münasibətlərini nizmalayan yazılmamış qəbilə və tayfa qanunları olmuşdur. Bu
baxımdan beynəlxalq hüquq anlayışının ilkin mənasından çıxış edərsək
(bildiyimiz kimi, beynəlxalq hüquq termininin ilkin mənası xalqlar arasındakı
münasibətlərin hüququ – just inter jentres - dir), bu hüququn rüşeymlərinin
məhz dövlətəqədərki cəmiyyətdə - yəni ibtidai-icma quruluşu dövründə
yarandığını ehtimal edə bilərik. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, burada
ilk adi, sadə, hətta primitiv hüquq normalarından söhbət gedir. Hətta arxeoloji
qazıntıların nəticələri də onu söyləməyə əsas verir ki, ibtidai-icma quruluşu
dövründə qəbilələr yad, xarici təhlükəyə qarşı ittifaqa girməklə yanaşı,
qəbilələrarası münasibətləri nizamlayan normalar da yaratmışlar. Məhz bu
qaydalar gələcəkdə bizim indiki anladığımız mənada hüquqi normaların
yaranmasına rəvac vermişdir.
Amma biz əgər ―beynəlxalq hüquq‖ anlayışına başqa aspektdən (bu
aspekt – beynəlxalq hüquq dövlətlətarası hüquqdur- prizmasını ehtiva edir)
yanaşırıqsa, onda bu normaların artıq dövlətin təşəkkül tapmasından sonra
yarandığını söyləməliyik. Bu təşəkkül prosesi qarşılıqlı inkişaf və təsir prosesi
kimi qəbul edilməlidir, yəni dövlətçilik formalaşdırqca beynəlxalq hüququn
yaranmasını labüd edir, beynəlxalq hüquq inkişaf etdikcə isə, öz növbəsində,
dövlətçiliyin inkişafını sürətləndirir və s. Necə ki, qəbilələrarası münasibətlər
dövlətlərarası münasibətlərdən öncə gələrək onların yaranmasına səbəb olmuş
və gələcəkdə onun tərkib hissəsinə çevrilə bilmişdir.
Fikrimizcə, beynəlxalq hüquq, ilk növbədə, ictimai praktikanın nəticəsi
sayıla bilər. Bu hüquq insanlar, qruplar, siniflər və s. tərəfindən öz maddi
maraqlarının dərk edilməsinin üsul və vasitəsi kimi yaranmış, yarandığı
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dövrdən
hal-hazıradək dövlət və cəmiyyətin inkişafına böyük təsir
göstərmişdir. İnsanlığın bütün tarixi böyu o insanların həyat tərzi, məişəti,
istehsal vasitələri ilə bir yerdə dəyişmiş, inkişaf etmiş və hətta bəzi zaman
kəsimlərində yuxarıda sadaladığımız faktorlara birbaşa təsir göstərə bilmişdir.
Məhz bu baxımdan, beynəlxalq hüququn təşəkkülünün təbii-obyetktiv
səbəblərindən danışmaq mümkündür. Yəni beynəlxalq hüquq anlayışı və bu
anlayışın ehtiva etdiyi ictimai-siyasi hadisə obyektiv səbəblərdən formalaşmış
və yenə də obyektiv səbəblərdən ya dəyişilmiş, ya da ilkin mənasını itirmişdir.
Beynəlxalq hüququn təĢəkkülü. Beləliklə, beynəlxalq hüququn
təşəkkülü – ayrıca hər hansı bir dövlətin ―istəyi‖ və ya ―tələbi‖ deyil, insanlarla
onu əhatə edən aləmin qarşılıqlı münasibətləri, insanlığın maddi rifah halının
tarixi inkişaf qanunauyğunluqları, əmək bölgüsü, dövlətlərin yaradılması və s.
faktorlarla birbaşa bağlı olan mürəkkəb bir prosesdir. Onu da söyləyək ki,
burada dövlətlərin ―istəyi‖ əslində özü ictimai münssibətlərdən başqa bir şey
deyildir. Beynəlxalq hüquq – bizi əhatə edən aləmin bir hisəsidir, bu səbəbdən
də daima insanlara, millətlərə, xalqlara, dövlətlərə əks təsir göstərir. Məhz bu
əks təsir də bəşəriyyətin tərəqqisinə təkan verir.
Bildiyimiz kimi, yaradılan hər bir yeni dövlət istər-istəməz beynəlxalq
münasibətlərə girməyə məcbur olur. Bu zaman ona qədər yaradılan beynəlxalq
təcrübədən istifadə etməli olur. Haqqında söhbət açdığımız beynəlxalq hüquq
da, onun norma və prinsipləri də məhz bu beynəlxalq təcrübənin bir hissəsidir.
Bu beynəlxalq praktikaya istinad, ondan faydalanma son nəticədə yeni
yaradılan dövlətin beynəlxalq fəaiyyətinin sərhədlərini müəyyən edir, hüquq
anlayışının dərkinin aspektlərini formalaşdırır.
Beynəlxalq hüquq bir üstqurum kateqoriyası və hadisəsidir. Amma onu
yalnız iqtisadi basiz üzərində formalaşmış üstqurum hadisəsi hesab etmək
yalnışlıq olardı. Bu daha çox özünəməxsus cəhətləri olan xüsusi növ üstqurum
hadisəsidir və daha geniş hadisələri və anlayışları ehtiva edir. Başqa sözlə,
beynəlxalq hüquq elə bir üstqurumdur ki, bütün beynəlxalq münasibətləri –
iqtisadi, hərbi, siyasi və s. münasibətləri əhatə edən bazis üzərində formalaşır.
Beynəlxalq hüququn təşəkkül tarixinin mərhələlər üzrə və ya dövrlərə
bölgüsündə mütləq bir fikir mövcud deyildir. Beynəlxalq hüququn təşəkkül
tarixinin ictimai-iqtisadi formasiyaların təşəkkül tarixinə uyğun olaraq
dövrləşdirilməsi, fikrimizcə, yalnışlıqlara gətirib çıxara bilər. Bizim fikrimizcə,
bu tarixi beynəlxalq münasibətlərin yaranması və inkişafı tarixi ilə uyğun
şəkildə dövrləşdirilməsi daha düzgün nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bu zaman
ilkin mərhələ kimi ibtidai-icma münasibətləri mərhələsi, başqa sözlə desək,
lokal beynəlxalq münasibətlər mərhələsi götürülməlidir. Adət-ənənələrin
yaranması dövrü də məhz bu mərhələyə təsadüf edir.
Bəşəriyyətin inkişafının iklin mərhələlərində beynəlxalq münasibətlər
regionallıqla səciyyələnirdi. Bu mərhələdə beynəlxalq hüquq da regionallıq
xüsusiyyətinə malik idi. Beynəlxalq hüququn universallaşmasına qədərki
dövrdə hüququn ―mədəni‖lərin hüququ və digər xalqların hüququ şəklində
bölgüsü mərhələsi mövcud olmuşdur. Çağdaş dönəmdə isə beynəlxalq hüquq
hərtərəfli tanınma və qəbul edilmə, eyni zamanda, tətbiq edilmə mərhələsini
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yaşayır. Amma bu zaman da yuxarıda söylədiyimiz regionallıq tendensiyaları
hələ də özünü göstərməkdədir (məsələn, müəslman dövlətlərində büynəlxalq
hüququn fərqli xüsusiyyətləri mövcuddur və s.).
Beynəlxalq hüququn elmi səviyyədə dərki, bu hüquq barədə elmi
mülahizələr hələ orta əsrlərdə yaranmağa başlamışdır. Bu elmin inkişafında bir
çox ziyalı mütəfəkkirin əməyi olmuşdur.
Beynəlxalq hüququn mahiyyəti özünü nədə göstərir? Bu suala dolğun
cavab vermək üçün müvafiq ədəbiyyatlarda bu anlayışın necə açılmasına nəzər
yetirməliyik. Bu yozumların bolluğuna və müxtəlifliyinə baxmayaraq bütün
mülahizələri bu şəkildə ümumiləşdirmək mümkündür: müəlliflərin əksəriyyəti
beynəlxalq hüquqa xüsusi hüquqi sistem kimi yanaşaraq, onun subyektlər
arasında münasibətləri tənzimləyən prinsip və normalardan ibarət olduğunu
göstərirlər.
Əgər diqqətlə nəzər salsaq görəcəyik ki, beynəlxalq hüququn mahiyyəti
barədə irəli sürülən mülahizələrin böyük əksəriyyəti beynəlxalq hüququn
hüquqi təbiətinin bu və ya digər tərəfini göstərərək, onun mahiyyətini tam aça
bilmir. Maraqlıdır ki, son dövrlərə qədər bu məsələlərə həsr olunmuş elmi
ədəbiyatlarda beynəlxalq hüququn mahiyyəti nədənsə onun sinfi olması ilə
əlaqələndirilirdi. Bu hadisəyə yalnız sinfilik prizmasından baxmaq lazım deyil,
bu prizma beynəlxalq hüququn mahiyyətini tam açmaq üçün kifayət deyildir,
daha geniş aspektdən yanaşaraq onun mahiyyətindəki yaradıcılıq səciyyəsini
də görmək vacibdir. Unutmaq lazım deyil ki, beynəlxalq hüquq sadəcə prinsip
və normaların məcmusu deyil, bu prinsip və normalar, öz növbəsində, ən azı
5000 il bundan öncə yaranmış hüquq düşüncəsinin normativ təzahürüdür.
Haqqında danışdığımız düşüncə isə insanların öz şəxsi maraqlarını dərk etməyə
başlamasının məntiqi nəticəsidir.
Beynəlxalq-hüquqi normalar dövlətlərarası münasibətlərin mürəkkəb
prosesini və ictimai münasibətlərin daimi dəyişkənliyini əks etdirir. Onların
əsasında yaranan hüquq düşüncəsi isə beynəlxalq hüquqda öz əksini tapır.
Beynəlxalq hüquq xalqların subyektiv maraqlarına deyil, ictimai inkişafın
obyektiv faktorlarına uyğun gəlir. Bu və ya digər hüquqi normanın təşəkkül
tapması prosesi bu və ya digər dövlətin mövqeyindən deyil, obyektiv şəraitdən
asılı olur.
Beynəlxalq hüququn tədqiqinə həsr olunmuş ədəbiyyatda bəzən
ziddiyyətlərə də rast gəlmək mümkündür. Məsələn, beynəlxalq hüququn
inkişafını tarixi inkişaf qanunauyğunluqları ilə əlaqələndirən müəlliflər belə
hüququn yaranmasını cəmiyyətin siniflərə bölünməsi və dövlətlərin yaranması
prosesinə bağlayırlar. Amma hüququn cəmiyyətin siniflərə parçalanması və
dövlətlərin yaranması prosesi ilə əlaqələndirənlər faktlarla bunu sübut etmək
iqtidarında deyillər. İctimai şüurun digər formaları kimi, beynəlxalq hüquq
obyektiv şəkildə mövcud olur, sadəcə ayrıca insanların, qrupların və siniflərin
dünyagörüşünün toqquşma meydanı olduğuna görə mübarizəni (o cümlədən
sinfi mübarizəni) də əks etdirir.
Bəşəriyyət tarixinin ikinci minilliyinin ilk əsri beynəlxalq hüququn
inkişafının da yeni mərhələsi sayıla bilər. Əgər bir müddət bundan öncə
beynəlxalq hüququn faydaları və ümumiyyətlə, zəruriliyi məsələsi şübhələr
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yaradırdısa, çağdaş dönəmdə bu hüquqi sistem insan iradəsindən asılı
olmayaraq mövcud olan və inkişaf edən obyektiv reallıq kimi qeyd-şərtsiz
qəbul edilir.
1989-cu ildə BMT-nin Baş Assambleyası 44/23 nömrəli ― Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının beynəlxalq hüququnun onilliyi‖qətnaməsini qəbul
etmişdir (1). Bu qətnamədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının beynəlxalq hüquq
prinsiplərinə sadiqlik və hörmət, beynəlxalq hüququn tərəqqisi və inkişafı
sahəsinə verdiyi töhfələrdən danışılır. Bu qətnamədə, həmçinin vurğulanır ki,
bu mərhələdə beynəlxalq münasibətlər sahəsində hüququn əhəmiyyəti
gücləndirilməlidir. Bunun üçün isə beynəlxalq hüquq sahəsinə marağın
artırılması, maarifləndirici təbliğatın aparılması, beynəlxalq hüququn tədqiqi
vacib və əhəmiyyətlidir. 1990-1999-cu illər BMT tərəfindən beynəlxalq hüquq
onilliyi elan edilmişdir.
Beynəlxalq hüququn inkişafının qanunauyğunluqları, prinsip etibarilə,
beynəlxalq münasibətlərin qanunauyğunluqlarına uyğun gəlir. Beynəlxalq
hüquq beynəlxalq münasibətlərin təsiri altında formalaşaraq bu münasibətlərə
qarşılıqlı olaraq təsir göstərir. Beynəlxalq münasibətlərə müxtəlif obyektiv və
subyektiv faktorlar təsir göstərir: dövlətlərin iqtisadi inkişaf səviyyəsi, ictimai
əxlaq və mənəviyyat, milli maraqlar, ekologiya, qlobal problemlərin əmələ
gəlməsi, elmi-texniki tərəqqi və s. (2, 55). Haqqında danışdığımız beynəlxalq
hüquq da bu faktorlar sırasındadır. Maraqlıdır ki, bu faktorlar içərisində yalnız
beynəlxalq hüququn rolu durmadan artır, bəzən isə hətta ilk sıralara qaldırılır.
Beynəlxalq hüququn funksiyaları. Beynəlxalq münasibətlərdə
beynəlxalq hüquq koordinasiyaedici (əlaqələndirici) funksiyanı yerinə yetirir.
Məhz beynəlxalq hüququn köməyi ilə dövlətlərarası münasibətlərdə hamı
tərəfindən qəbul edilən davranış standartları müəyyənləşdirilir.
Beynəlxalq hüququn tənzimləyici funksiyası dövlətlər tərəfindən qəti
qaydaların qəbul edilməsini ehtiva edir. Elə qaydalar ki, onlar dövlətlərin
birgəyaşayışını və ünsiyyətini tənzim edir.
Beynəlxalq hüququn digər funksiyası təminedici funksiya sayılır. Bu
funksiyaya əsasən, beynəlxalq hüquq dövlətləri riayət edəcəkləri hüquqi
normalar və davranış qaydaları ilə təmin edir.
Nəhayət, beynəlxalq hüququn sonuncu funksiyası qoruyucu funksiyadır
ki,
məhz bu funksiya dövlətlərin hüquq və maraqlarının toxunulmazlığını təmin
etməyə imkan verir.
Beynəlxalq hüquq normalarının təsnifatı. Beynəlxalq hüquq
normaları bir neçə kriteri əsasında təsnif edilir. Məsələn, beynəlxalq-hüquqi
münasibətlərə girən tərəflərə görə, beynəlxalq hüquq normalar universal və
partikulyar deyə iki yerə bölünür. Universal (adından da göründüyü kimi,
ümumi) normalardan fərqli olaraq, partikulyar normalar dar çərçivə daxilində
az iştirakçılar arasındakı münasibətləri nizamlayan normalar sayılır.
Partikulyar normaları həm də lokal və regional norma da adlandırmaq
mümkündür. Maraqlıdır ki, lokal və ya regional normalar yalnız eyni regionda
olan, və ya qonşu olan dövlətlər aradındakı münasibətləri deyil, hətta fərqli
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qitələrdə yaranan dövlətlər arasındakı münasibətləri də tənzimləyə bilir.
Universal normalar beynəlxalq hüququn bütün subyektləri arasındakı
münasibətləri nizamlayır və ümumi səciyyə daşıyır.
Daha bir təsnifata nəzər salaq. Hüquqi tənzimləmənin metoduna görə
isə beynəlxalq-hüquqi normalar iki yerə bölünür: dispozotov və imperativ
normalar.
Dispozitiv normaya əsasən, beynəlxalq hüquq subyektləri vəziyyət və
situasiyadan asılı olaraq öz hərəkət proqramlarını müəyyənləşdirmək hüququ
qazanırlar. Bunun əksinə olaraq imperativ normada hərəkətlər proqramı
əvvəldən müəyyən olunur, qəti və dəyişməz olur. Bu normaya görə, beynəlxalq
hüquq subyektləri hüquq və vəzifələrin siyahısını, həcmini və məzmununu
dəyişdirə bilməzlər.
Beynəlxalq hüququn prinsipləri (jus codens). Beynəlxalq hüququn
prinsipləri ictimai təcrübənin nəticəsi olaraq meydana çıxan, hüquqi cəhətdən
təsdiqlənən subyektlərin riayət etdikləri davranış qaydalarıdır. Beynəlxalq
hüququn prinsipi – bütün subyektlər üçün məcburi xarakter daşıyan beynəlxalq
hüquq normasıdır (3). Hüquq prinsipləri ilə hüquqi düşüncə prinsiplərini
fərqləndirmək lazımdır.
Beynəlxalq hüquq prinsiplərinə riayət etmək məcburi xarakter daşıyır.
Beynəlxalq hüquq prinsipini ləğv etmək üçün ictimai təcrübəni aradan
qaldırmaq lazımdır, bunu etmək qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən də bəzən
ayrı-ayrı dövlətlər beynəlxalq hüquq prinsiplərinə uyğun olaraq ictimai
təcrübəni dəyişdirməyə daha çox üstünlük verirlər.
Nəticə. Çağdaş dönəmdə qloballaşan dünyada öz yerini tutmaq üçün
hər bir dövlət, hər bir qrup, cəmiyyət və ayrılıqda götürülmuş insan hüquq,
xüsusilə beynəlxalq hüquq normaları ilə ən azından tanış olmalıdır. Beynəlxalq
hüquq haqqında dərslik müəlliflərinin söylədiyi kimi, ―Bеynəlхаlq
münаsibətlərin inkişаfının оbyеktiv qаnunаuyğunluqlаrını bilmək, bеynəlхаlq
həyаt hаdisələrini аnlаmаq və mövcud vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək, dоst
və düşməni tаnımаğı bаcаrmаq və bütün Аzərbаycаn insаnlаrının mənаfеyini
dаim müdаfiə еtmək dövlət və hökumət аdаmlаrının siyаsi-məfkurəvi
fəаliyyətləri üçün də çох vаcibdir‖ (4, 4).
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РЕЗЮМЕ
ГУЛТЕКИН АХМЕДОВА
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ВЗГЛЯД НА ФОРМИРОВАНИЕ,
НОРМЫ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ
В статье исследуются вопросы формирования, нормы, функции и
принципы международного права. Автор затрагивает теоретические
аспекты исследуемой проблемы. В статье рассказывается, что история
международного права связана с развитием государств и отношений
между ними и берѐт своѐ начало ещѐ со времен античности. В процессе
формирования международного права как самостоятельной правовой
системы были установлены его основные принципы, о которых и идет
речь.
Ключевые слова: международное право, ООН, нормы, закон,
принцип, функция
SUMMARY
GULTEKIN AHMEDOVA
INTERNATIONAL LAW: FORMATION, NORMS,
FUNCTIONS AND PRINCIPLES
The article examines the issues of formation, norms, functions and
principles of international law. The author touches upon the theoretical aspects
of the research problem. The article tells the story of international law related
to the development of States and relations between them and originates more
from the time of antiquity. In the process of formation of international law as
an independent legal system were established its basic principles, and which
are in question.
Keywords: international law, the United Nations, norms, law, principles,
function
(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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TORPAQ MÜNASĠBƏTLƏRĠNĠN TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠNĠN
ZƏRURĠLIYĠ VƏ ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ
Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi
olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu, onunla əlaqədardır ki,dövlətin, torpaq
sahiblərinin və torpaqdan istifadə edənlərin iqtisadi mənafeləri torpaq
münasibətlərinin tənzimlənməsi prosesində reallaĢır. Bu prosesdə həm dövlət,
həm də bazar mexanizmləri iĢtirak edir. Lakin aydın məsələdir ki, tənzimləmə
prosesində dövlət mexanizmləri üstünlüyə malik olur.
Açar sözlər: bazar iqtisadiyyatı, torpaq münasibətləri, torpaq sahəsinin
qiyməti, torpaq mülkiyyəti, icarə haqqı, torpaq kadastrı
Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsində istifadə olunan iqtisadi
mexanizmlər aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:
1. Torpaq münasibətlərinin bütün subyektləri üçün istehsal prosesinin həyata
keçirilməsində bərabər ilkin şəraitin və imkanın yaradılması
2. Bu prosesdə obyektiv və subyektiv xarakter daşıyan amillər arasında düzgün
fərq qoyulması, onların səbəblərinin aydınlaşdırılması;
3. Torpaq üzərində mülkiyyət hüququnun həyata keçirilməsində əhalinin
müxtəlif sosial qruplarının mənafelərinin, onların bərabər hüquqlu olmalarının,
torpaqdan istifadə edənlərin müxtəlif formalarının nəzərə alınması
4.
Kənd
təsərrüfatında
istehsalın
səmərəli
yerləşdirilməsi
və
ixtisaslaşdırılmasının stimullaşdırılması
5. İqtisadi tənzimləyicilər sisteminin, renta tənzimləyicilərinin digər iqtisadi
alətlərlə (qiymət, borc faizi, torpağın qiyməti, vergilər və i.a.) qarşılıqlı
fəaliyyətinin formalaşdırılması üçün torpaq rentasından istifadə edilməsi.
6. Torpaq sahələrinin ekoloji mühafizəsinin gücləndirilməsi və i.a. (1, s.118120).
Aydın məsələdir ki, torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi və idarə
olunması hüquqi baza yaradılmadan öz-özünə reallaşa bilməz. Odur ki, torpaq
münasibətlərinin tənzimlənməsi, torpaq resurslarının idarə edilməsinin bazar
təsərrüfatına uyğun iqtisadi mexanizmlərinin işlənib hazırlanması və onlardan
istifadə olunması üçün aşağıdakıların həyata keçirilməsi böyük fayda verə
bilər:
- Torpaq sahəsinə sahibolma və ondan istifadəetmə hüququnun olmasına
təminat verilməsi;
- Torpaqdan istifadə üçün ödəniş haqqının təkmilləşdirilməsi;
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- İcarə münasibətlərinin daha da təkmilləşdirilməsi;
- Dövlət və ictimai ehtiyaclar üçün torpaq sahələri geri alındıqda, yaxud da
məqsədli təyinatı dəyişdirildikdə kompensasiya ödənişləri sisteminin işlənib
hazırlanması və zaman keçdikcə daha da təkmilləşdirilməsi;
- Torpaq sahələrinin pulla qiymətləndirilməsinin yeni sisteminin işlənib
hazırlanması;
- Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların girov qoyulması, torpaq sahələrinin
iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi sistemi, torpaqların normativ (baza)
qiymətlərinin müəyyən edilməsi də daxil olmaqla tənzimlənən torpaq bazarının
formalaşdırılması;
- Torpaq kadastrı, torpaq sahələrinə mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı da daxil
olmaqla müvafiq infrastrukturun və informasiya təminatının yaradılması;
- Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan qeyri-səmərəli istifadə olunmasına,
möhtəkirliyin inkişafına yol verməmək üçün məhdudiyyətlər sisteminin işlənib
hazırlanması və istifadə edilməsi;
- Torpaqdan istifadə sahəsində hüquq pozuntularına yol verənlərə qarşı iqtisadi
və inzibati sanksiyalar sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiq olunması;
- Torpaq resurslarının idarə edilməsi sistemində ən ümumi dəyişikliklərin
edilməsi (2, s. 381).
Bunlar torpaq bazarının formalaşması və torpaqdan istifadə üçün
ödənişlərin təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynaya bilər.Torpaq
münasibətlərinin tənzimlənməsi və torpaq resurslarının idarə edilməsinin
iqtisadi mexanizminin əsası torpaqdan istifadənin pullu olmasıdır.Torpaqdan
istifadənin pullu olması, habelə torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi və
torpaq resurslarının idarə edilməsi sistemləri özlərində vergitutmanı, torpaq
üzərində mülkiyyət hüququna sahib olmaq üçün ödənilən haqqı, torpaq
qanunvericiliyinin pozulmasına görə ödənilən cərimələri, torpaqların
münbitliyinin bərpası üçün kompensasiya verilməsini, torpağın münbit qatının
zədələnməsi və ya tamamilə məhv olmasını, torpaq sahələrinin
sığortalanmasını, torpaqla əlaqədar aparılan sövdələşmələrdən daxil olan
rüsum və gəlirləri özündə əks etdirsə də vahid sistem əmələ gətirmir. Bunlar
torpaq sahələri ilə əlaqədar möhtəkirliyin inkişaf etməsi, torpaqdan istifadə
sahəsində hüquq pozuntuları və münaqişələrinin meydana gəlməsi üçün münbit
şərait yaradır ki, bu da ölkədə həddindən çox itkilərin baş verməsinə gətirib
çıxarır. Bu çətinlik özünü ilk növbədə torpaq sahələrinin normativ
qiymətlərinin müəyyən edilməsində göstərir.
Müstəqilliyimizin ilk illərində mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq
bunlar bəlkə də qəbul edilməsi mümkün olan hal hesab edilə bilərdi. Lakin
sonralar Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilən torpaq islahatları və
onun müsbət nəticələr verməsi torpaq münasibətlərinin təkmilləşdirilməsini
zəruri edirdi. Başqa sözlə, torpaq sahibləri və torpaqdan istifadə edənlərə,
onların istehsal və qeyri-istehsal sahələrində qarşılarına qoyduqları vəzifələri
yerinə yetirə bilmələri üçün optimal variantlar formalaşdırmağa, torpaq
sahələrindən intensiv istifadə edilməsinə, ərazilərin bərabər mənimsənilməsinə,
kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarda meliorativ tədbirlərin aparılmasına və
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ekoloji vəziyyətin yaxşılaşmasına şərait yaratmaq məqsədilə konkret
tədbirlərin görülməsi tələb olunurdu. Torpaq sahələri qiymətləndirilərkən
təbiətin insan cəmiyyətinə hazır halda bəxş etdiyi bu əvəzolunmaz ümumi
investisiya əmtəəsinin mütləq mənada elastik, başqa sözlə, əvəzedicisinin
olmaması, ona olan tələbin artması ilə əlaqədar qiymətin yüksəlməsi,
torpaqdan istifadə edənlərin maliyyə imkanları nəzərə alınmalıdır.
Bütün bunlar nəzərə alınmaqla torpaqdan pullu istifadə sisteminə aşağıdakılar
daxil edilməlidir:
- Torpaq sahələrinin mülkiyyətçiləri və istifadəçiləri torpaq vergisi, o cümlədən
müəyyən edilmiş normadan artıq torpaq sahəsi üçün mütərəqqi vergi;
- Dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlardan istifadə edənlərtorpaq sahələrini icarəyə götürənlər üçün icarə haqqı;
- Torpaq mülkiyyəti və icarə hüququ əldə etmək üçün ödənişlər;
- Torpaq sahələrinin satışından, vərəsəliyin, bağışlanmanın, mübadilənin və
torpaqla əlaqədar digər sövdələşmə və əməliyyatların rəsmiyyətə
salınmasından əldə edilən gəlirlərdən alınan rüsumlar;
- Kadastr və digər informasiyalardan istifadə üçün ödənişlər, torpaqla aparılan
sövdələşmələr və əməliyyatların təmin edilməsi ilə əlaqədar digər xidmətlər;
- Torpaqdan istifadə sahəsində qaydaların pozulmasına görə pulla ifadə olunan
cərimələr;
- Torpağın təyinatına uyğun istifadə olunmaq məqsədilə yararlı hala salınması
üçün bərpa işləri ilə əlaqədar kompensasiya ödənişləri (iqtisadi ziyanın
ödənilməsi);
- Torpaqların və digər daşınmaz əmlakın və onlarla əlaqədar mülkiyyət və icarə
hüquqlarının sığortalanması zamanı sığorta rüsumları;
- Torpaqların məqsədli təyinatının dəyişdirilməsi üçün ödənişlər.
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları üçün torpaq vergisi ilk
növbədə müxtəlif keyfiyyətli torpaqlarda təsərrüfatçılıq etmək üçün bərabər
sosial-iqtisadi şəraitin, torpaqdan istifadə sisteminin səmərəli təşkili ilə
əlaqədar tədbirlərin reallaşdırılması üçün sabit maliyyə əsaslarının
yaradılmasına, torpaqların münbitliyinin qorunub saxlanması və bərpasına,
torpaq sahələrindən istifadənin səmərəliliyinin yüklənməsinə imkan verməlidir
(3, s. 176-177).
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün ayrılan torpaq sahələrinə
görə ödənişin torpaq sahələrinin məhsuldarlığının nəzərə alınmaqla müəyyən
edilməsi məqsədəuyğundur. Torpaq haqqının ödənilməsinin bu sisteminə
keçilməsi müxtəlif təyinatlı torpaq sahələri üzrə vahid kadastr
təsnifləşdirilməsi sisteminin yaradılmasını tələb edir. Bu məqsədlə aqrarsənaye kompleksində torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsinin iqtisadi
mexaniziminin təkmilləşdirilməsi, tənzimlənmənin iqtisadi metodlarının
yaxşılaşdırılması və torpaqdan istifadə edənlərin iqtisadi mənafelərinin nəzərə
alınması lazımdır.
Torpaqdan səmərəli istifadə sahəsində qərb ölkələrinin təcrübəsi nəzərə
alınmaqla mövcud torpaq münasibətlərinin təhlili belə bir nəticə cıxarmağa
imkan verir ki, ölkəmizdə yeni torpaq münasibətlərinə, onların dövlət
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tərəfindən tənzimlənməsi sisteminin formalaşdırılmasının nəzəri konsepsiyasının işlənib hazırlanmasına ehtiyac vardır.
Bu konsepsiyada aşağıdakıların nəzərdə tutulması məqsədəuyğun olardı:
1. Torpaq üzərində mülkiyyət münasibətlərinin daha da təkmilləşdirilməsi. Bu,
torpağa sahiblik və ondan istifadənin çoxsaylı formalarının səmərəli işləməsi
üçün rəqabət mühitinin təmin olunmasına öz töhfəsini verə bilər;
2. Torpağın bazar dövriyyəsinin tədriclə genişləndirilməsi. Bu məqsədlə
əvvəlcə icarənin müxtəlif formalarından geniş istifadə oluna, sonra isə
torpaqların girov qoyulması, pay torpaqları şəklində istifadəyə verilməsi,
torpaq sahələrinin mübadiləsi ilə əlaqədar əməliyyatlar aparıla bilər. Yalnız
axırıncı mərhələdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün torpaq
sahələrinin sərbəst surətdə alqı-satqısının aparılması məqsədəuyğun olardı;
3. İstehsalın intensivləşdirilməsi, insanların torpaq resurslarına mənfi təsirinin
azaldılması, torpaq sahələrinin deqradasiyasına yol verilməməsi onların
məhsuldarlığının yüksəldilməsini nəzərdə tutan torpağa sahiblik və ondan
istifadənin səmərəlilik göstəricilərinin artırılması üçün təsərrüfatdaxili
idarəetmə mexanizminin yaradılması;
4. Torpaq münasibətlərinin bilavasitə dövlət tərəfindən iqtisadi və hüquqi
vasitələrlə tənzimlənməsi.
Bizə elə gəlir ki, bütün bunlarla əlaqədar olaraq xarici təcrübədən və
daxildə əldə edilmiş nailiyyətlərdən istifadə olunmaqla torpaq
münasibətlərinin, o cümlədən torpağın bazar dövriyyəsinin dövlət tərəfindən
tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi perspektivlərini müəyyən etmək lazımdır.
Həm də bu konsepsiyada torpağın dövriyyəsini həyata keçirən bazar
münasibətlərinə xüsusi yer ayırmalıdır. Çünki bazar münasibətləri şəraitində
torpağın dövriyyəsi iqtisadiyyatın aqrar bölməsinin normal fəaliyyət
göstərməsi üçün başlıca şərtlərdən biridir.
Torpağın bazar dövriyyəsi səmərəli və səmərəsiz ola bilər. Bu, onun
həyata keçirildiyi yerdən və vaxtdan asılıdır. Torpaq xüsusi və ictimai, o
cümlədən dövlət mülkiyyətində olduqda əmtəəyə çevrilə bilər. Burada əsas
məsələ torpaq münasibətləri ilə əlaqədar qara bazarın əmələ gəlməsinə imkan
verilməməsidir. Odur ki, torpaqla əlaqədar həyata keçirilən hansı
əməliyyatların qeyri-qanuni olduğunu dəqiq müəyyənləşdirmək, vergi
tədbirlərindən, ilk növbədə torpağın satışından əldə edilən gəlirdən vergi
alınmasından geniş istifadə etmək lazımdır. Bu sahədə inkişaf etmiş ölkələrin
təcrübəsi diqqətə layiqdir. Belə ki, gəlir məbləğindən və torpağın satın alınması
ilə satılması arasındakı müddətdən asılı olaraq onların (yəni torpağın satın
alındığı və satıldığı) qiymətlər arasındakı fərq mütərəqqi dərəcə ilə vergiyə
cəlb olunur.
Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki,
müxtəlif şəraitdə təsərrüfatçılıq edən bütün məhsul istehsalçıları üçün rəqabət
mübarizəsində bərabər vəziyyət yaradılmalıdır.Torpağın bazar dövriyyəsinin
formalaşdırılması sahəsində ən aktual məsələlərdən biri də onun, yəni torpağın
iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış qiymətinin müəyyən edilməsidir. Çünki
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torpağın iqtisadi qiyməti torpaq rentasının, icarə haqqının müəyyən edilməsinin
əsasıdır (4, s. 121).
İqtisadi qiymətləndirmə meyarlarının isə iki qrupa bölünməsi
məqsədəuyğundur:
1. Torpağın məhsuldarlığını səciyyələndirən göstəricilər-kənd təsərrüfatı
bitkilərinin məhsuldarlığı. Bu məqsədlə ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı bitkilərinin
(dənli bitkilər, o cümlədən payızlıq buğda, pambıq, kartof, tütün, tərəvəz və
i.a.) məhsuldarlığı göstəriciləri hesablanır.
2. Gəlirlilik meyarları. Bunlar torpağa mütləq və nisbi xarakteristika
verilməsindən, keyfiyyətcə müxtəlif torpaq sahələrinin gəlirliliyinin müəyyən
edilməsindən ibarətdir. Bunlar öz ifadə-sini konkret olaraq aşağıdakılarda tapır:
torpaq sahəsinə qoyulan xərcin ödənilməsi müddəti; kadastr qiymətləri; tam
dəyər və dünya qiymətləri ilə torpaq sahəsi vahidindən əldə edilən ümumi və
əmtəəlik məhsulun, xalis gəlirin, mənfəətin məbləği və i.a.
Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsinə yanaşılmasında əldə rəhbər
tutulan əsas prinsip ondan ibarətdir ki, qüvvədə olan iqtisadi qaydaya görə
torpaq münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi üçün baza kimi rentadan istifadə
edilməlidir. Burada məqsəd torpaqdan istifadə sahəsində mənfi təsirləri aşkara
çıxararkən çox mühüm qərarların qəbul edilməsidir. (5, s. 417-418).
Məhsuldarlıq torpağın keyfiyyətini və istehsalın səmərəli təşkil
olunub-olunmamasını səciyyələndirir. Maya dəyəri isə özündə həm canlı, həm
maddiləşmiş əməli məsrəflərini ehtiva etməklə, həm də texnika, yanacaqyağlama materialları ilə təminolunmanı nümayiş etdirir.
Təbii-iqtisadi bal dörd-beş il üzrə orta hesabla hesablansa daha
yaxşıdır. Bu, həyata keçirilən prosesə tam ətraflı xarakteristika verməyə şərait
yaratmış olar. Hesabat dövrünün göstəricisi kimi təhlil olunan təsərrüfatın
göstəricisi, əsas dövrün göstəricisi kimi isə müqayisə üçün əsas götürülən
təsərrüfatın (rayonun, zonanın, ölkənin) göstəricisi götürülür.
Torpaq sahələrindən istifadə edilməsinə qiymət verərkən aşağıdakı bal
sistemindən istifadə etmək olar. Torpaq sahəsinə verilən balın: a) 100-dən
yuxarı olması şəraitin əla; b) 88-100 bal arasında olması şəraitin yaxşı; c) 7587 bal arasında olması şəraitin qənaətbəxş; ç) 75 baladək olması isə şəraitin
qeyri-qənaətbəxş olması deməkdir. Beləliklə, təbii – iqtisadi balın vasitəsilə
torpaqdan istifadə üçün icarə haqqını və torpaq vergisini müəyyən etmək,
torpaqdan istifadənin strukturunu optimallaşdırmaq olar və i.a. Bu göstəricinin
bir neçə il üzrə hesablanması torpağın icarəyə verilməsi müddətinin uzadılması
və ya ona xitam verilməsi haqqında qərar qəbul etməyə imkan verir.
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РЕЗЮМЕ
ДИЛСУЗ ГАСЫМОВ
НЕОБХОДИМОСТЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В условиях рыночной экономики особое значение приобретает
решение
проблемы
экономического
регулирования
земельных
отношений, его содержания на конкретных этапах земельной реформы.
Экономические
интересы
государства,
землевладельцев
и
землепользователей реализуются в процессе государственного и
рыночного регулирования земельных отношений.
Учитывая отношение западных стран по созданию экономических
условий для эффективного использования земли проведенный анализ
существующих земельных
отношений позволяет считать, что
необходимо совершенствовать земельные отношения и определить пути
ее реализации. Все эти и другие вопросы, связанные с этой проблемой,
рассматривается в данной статье.
Ключевые слова: рыночное экономика, земельные отношении,
цена земельного участка
SUMMARY
DILSUZ GASIMOV
NECESSITY AND BASIC DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF
LAND RELATIONS
In a market economy is particularly important solution to the problem
of economic regulation of land relations, its contents at specific stages of the
land reform. The economic interests of the state, landowners and land users
are implemented in the process of state and market regulation land relations.
The analysis of existing land relations in view of the western countries to
establish economic conditions for the effective use of the land suggests that the
need to improve land relations and identify ways to implement it. All these and
other issues related to this problem is discussed in this article.
Key words: land market, real estate, land price, land rent, differential rent,
cadastral valuation of the land, the land market segmentation
(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof. S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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MÜSTƏQILLIK DÖVRÜNDƏ NAXÇIVAN MUXTAR
RESPUBLĠKASINDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ VƏZIYYƏTĠ
Məqalədə, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi dövründə (19912016-cı illər) Naxçıvan Muxtar Respublikasının kənd təsərrüfatının inkiĢaf
dinamikasından, əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair qəbul
olunmuĢ Dövlət Proqramlarından, bitkiçilik və heyvandarlıq sahələrində
müxtəlif emal sənayesi müəssisələrinin yaradılmasından, eləcə də kənd
təsərrüfatı ilə məĢğul olan təsərrüfat subyektlərinə milyon manatlarla güzəĢtli
kreditlərin ayrılmasından, texnika və avadanlıqların lizinq yolu ilə fermerlərə
verilməsindən bəhs olunur.
Açar sözlər: Naxçıvan, kənd təsərrüfatı, bitkiçilik, heyvandarlıq, kredit.
Naxçıvan Muxtar respublikasının əhalisinin əksəriyyəti (təxminən 70
faizi) kəndlərdə yaşayır və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Hazırda muxtar
respublikada il ərzində yaradılan əlavə dəyərin orta hesabla üçdə bir hissəsi
kənd təsərrüfatının payına düşür.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq torpaq islahatının Naxçıvanda
keçirilməsi, torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi, kolxoz və sovxozların
əmlakının özəlləşdirilməsi, burada digər sahələrlə müqayisədə kənd
təsərrüfatında islahatların daha sürətlə aparılmasına imkan yaratmışdır. 1991-ci
ildən bu günə qədər olan dövr ərzində əldə olunmuş müsbət meyilli
dəyişikliklərin dinamikliyini təmin etmək, qarşıya çıxan problemləri aradan
qaldırmaq məqsədilə müvafiq qanun və fərmanlar qəbul edilmişdir.
Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının inkişafı əsasən intensiv amillər
hesabına təmin olunur. Yüksək məhsuldarlığı olan toxum sortlarının,
gübrələrin dövlət dəstəyi ilə alınaraq torpaq mülkiyyətçilərinə çatdırılması,
suvarma sistemlərinin müntəzəm olaraq təkmilləşdirilməsi və ya yenidən
qurulması, ən müasir texniki avadanlıqların lizinq yolu ilə fermerlərin
istifadəsinə verilməsi və digər bu kimi tədbirlər kənd təsərrüfatı istehsalının
artımına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir.
Nəticədə meliorasiya və irriqasiya tədbirləri gücləndirilmiş, lizinq
xidməti yaxşılaşdırılmış, taxıl və soyuducu anbarların tutumu artırılmış,
istixana komplekslərinin, quşçuluq və balıqçılıq təsərrüfatlarının, meyvətərəvəz emalı müəssisələrinin işə salınmasına əlverişli şərait yaradılmışdır.
100 milyon kubmetr tutumu olan Heydər Əliyev su anbarının ölkə
prezidentinin himayəsi ilə tikilib istifadəyə verilməsi nəticəsində 16 min 800
hektara yaxın sahənin suvarılması təmin olunmuş,
6919 hektar yeni torpaq
sahəsi əkin dövriyyəsinə daxil edilmişdir.
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Aqrar sektorun dinamik inkişafının təmin edilməsi məqsədi ilə bir çox
hüquqi tənzimlənmə mexanizmlərinin işə salınması nəticəsində kənd
təsərrüfatında çalışanların maliyyə, texniki və digər iqtisadi vasitələrlə
dəstəklənməsi sayəsində məhsul istehsalının artmasına gətirib çıxarmışdır.
Muxtar Respublikada mövcud əkinə yaralı torpaq sahələrinin
genişləndirilməsi istiqamətində meliorasiya və irriqasiya işləri davam
etdirilmiş rayonlarda suvarma boru xəttinin çəkilişi, nasos stansiyalarının
tikintisi, su anbarlarının yenidən qurulması, yeni torpaq sahələrinin əkin
dövriyyəsinə qatılması eləcə də yeraltı suvarma və kollektor drenaj şəbəkəsinin
tikintisi davam etdirilmişdir.
Hazırda muxtar respublikada həyata keçirilmiş aqrar islahatların
nəticəsində özəl mülkiyyətə əsaslanan aqrar münasibətlərin formalaşması
prosesi başa çatdırılmışdır. Qeyd olunan proseslərin keyfiyyətcə daha yüksək
mərhələyə keçidini, müasir tipli aqrar-sənaye sektorunun formalaşmasını təmin
etmək məqsədilə sistemli tədbirlər görülməkdədir. Bu mühüm tədbirlərdən
mütəşəkkil ticarətin təşkilinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi, əsas ərzaq
məhsullarının zəruri səviyyədə istehsal olunmasına şəraitin yaradılması, yerli
və xarici mənşəli ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə səmərəli nəzarət
mexanizminin tətbiqi və ərzaq bazarında ekoloji, sanitar, baytar və fitosanitar
tələblərinə cavab verməyən məhsul və xidmətlərin qarşısının alınması, kənd
təsərrüfatı məhsullarının ixracına dövlət himayəsi və bu sahədə fəaliyyət
göstərən təsərrüfat subyektlərinə güzəştli kreditlərin, lizinq obyekti olan
texnikaların verilməsi hazırda daha çox önəm verilən istiqamətlərdəndir.
17 sentyabr 2008-ci il tarixdə təsdiq olunmuş "2008-2015-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı
təminatına dair Dövlət Proqramı" kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının
artırılmasında yeni istiqamətləri müəyyənləşdirmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqlim şəraiti və torpaq xüsusiyyətləri, eyni
zamanda daxili tələbat nəzərə alınaraq əkinçilik həmişə ön planda olmuşdur.
Muxtar respublikada taxılçılığın inkişafına xüsusi diqqət və qayğı göstərilmiş,
məhsuldar taxıl sortları gətirilib əkilərək, taxıl əkən fermerlərə güzəştli
kreditlər verilmişdir.
Nəticədə Muxtar Respublikada kənd təsərrüfatının davamlı inkişafına
xidmət edən infrastrukturun, texnika parkının, səmərəli kredit təminatının və
sığorta sisteminin gücləndirilməsi əkinçiliyin inkişafına əlverişli şərait
yaratmışdır.
Muxtar respublikada bitkiçiliklə yanaşı heyvandarlığın inkişafı
sahəsində də bir sıra mühüm işlər görülmüş, mal-qaranın alınması və saxlanmasına yardım məqsədilə heyvandarlıqla məşğul olan fermerlərə banklar və
digər kredit təşkilatları tərəfindən müxtəlif güzəştli şərtlərlə kreditlər verilmiş,
mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasına, heyvandarlıq məhsullarının
intensiv artımına nail olunması istiqamətində də bir çox işlər görülmüşdür.
Digər tərəfdən baytarlıq xidmətlərini müasir tələblər səviyyəsində təşkil
etmək məqsədilə bu sahənin maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırılması

26

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2016 № 2
istiqamətində davamlı tədbirlər görülmüşdür. Bütün bunlar heyvandarlığın
inkişafına öz müsbət təsirini göstərmişdir.
Hazırda Muxtar Respublikada 3- ətçilik, 2- südçülük, 1- gön dəri emalı,
1- balıq konserv istehsalı müəssisəsi, 1 yem istehsalı zavodu və 2 yem sexi
təşkil edilmişdir.
2015-ci ildə bitkiçilik məhsulları istehsalının həcmi 2008-ci ilə nisbətən 2,7
dəfə artaraq 256 milyon 82 min manata, heyvandarlıq məhsulları istehsalının
həcmi isə 2,5 dəfə artaraq 146 milyon 909 min manata çatmışdır. ―Naxçıvan
Aqrolizinq‖ Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə cəmi 1685 ədəd müxtəlif
təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası və avadanlığı muxtar respublikaya
gətirilmişdir. Müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası və avadanlıqları
güzəştli şərtlərlə lizinq yolu ilə məhsul istehsalçılarına verilmişdir. Tələbata
uyğun olaraq taxılçılığın və kartofçuluğun inkişafında müsbət dinamika
saxlanılmışdır.
Muxtar respublikada əhalini təzə və keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə
təmin etmək məqsədilə ümumi sahəsi 105 min kvadratmetrdən çox olan istixana kompleksləri, ümumi tutumu 12 min 250 ton olan soyuducu anbarlar, tutumu 27 min ton olan uzunmüddətli və 43 min 400 ton olan qısamüddətli taxıl
ehtiyatı anbarları, 17 taxıl emalı müəssisəsi, 222 heyvandarlıq, 64 quşçuluq, 94
arıçılıq, 12 balıqçılıq, 68 bağçılıq və üzümçülük təsərrüfatı təşkil olunmuşdur.
Toxumçuluq və tingçiliklə məşğul olan təsərrüfatlara subsidiyaların
ödənilməsi, yanacaq-sürtgü materiallarına görə verilən yardımların 25 %
artırılaraq 50 manata çatdırılması, istifadə olunan gübrələrin 70 %-nin pulsuz
verilməsi satılan texnikaların dəyərinə 40 % güzəşt tətbiq edilməsi kənd
təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarlara güclü stimul vermişdir.
Bütün bu görülən tədbirlər Muxtar Respublikada yerli istehsalın daimi
olaraq artması kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına olan daxili tələbatın
idxaldan asılılığını əsasən aradan qaldırmışdır.
1 yanvar 2016-cı il tarixə muxtar respublikanın bütün təsərrüfat kateqoriyalarında iribuynuzlu mal-qaranın baş sayı 114 min 137 başa, xırdabuynuzlu heyvanların baş sayı 701 mi başa çatdırılmış və arı ailələrinin sayı isə 69 mini
ötmüşdür.
2015-ci ildə Muxtar Respublikada ət istehsalı diri çəkidə 27,2 faiz
artaraq 25296,6 tona, yumurta istehsalı 4,6 faiz artaraq 73 milyon 486 min
ədədə, süd istehsalı 1,7 faiz artaraq 80243,6 tona çatdırılmışdır.
Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan 11 təsərrüfat subyektlərinə bu günə qədər 90 milyon manatdan çox güzəştli kreditlərin verilməsi təmin olunmuşdur.
Təkcə 2015-ci ildə 402 milyon 991 min 800 manat həcmində kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdir.
Aparılan təhlillər göstərir ki, ötən dövr ərzində Muxtar Respublikada
meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması, torpaq və su
ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi, aqrar bölmənin madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsi, səmərəli kredit mexanizminin
qurulması, dövlət yardımlarının verilməsi və bu sahə üzrə aqrotexniki
tədbirlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi kənd təsərrüfatı sahəsinin dinamik
inkişafına zəmin yaratmışdır.
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РЕЗЮМЕ
А.Ю.САФАРОВ
ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НАХЧЫВАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ
В статье говориться о динамике развития сельского хозяйства
Нахчыванской Автономной Республики, о государственных программах,
принятых с целью надежного обеспечение населения продуктовыми
продукциями, о создании различных обрабатывающих предприятий в
области животноводства и растениеводства, а также о выделении кредита
хозяйством, на предоставлении фермерам техники и оборудование путем
лизинга по сниженным ценам.
Ключевые
слова:
Нахчыван,
сельскоге
хозяйства,
растениеводства, животноводства, кредит
SUMMARY
A.Y. SAFAROV
CURENT STATE OF AGRICULTUR OF THE NAKHCHIVAN
AUTONOMOUS REPUBLIC
IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE
In the article the author deals with the Dynamics of the economy of the
Nakhchivan Autonomous Republic during the independence period (19912016)
Besides adopted state programs on reliable supply of population with food
products and the establishment of processing enterprices in the sphere of plant
growing and animal husbandry were analyrid.
As well as million manats of concessional loans to etites engaged in
agriculture. Techniques and equipments given to farmers through leasing were
investigated.
Key words: Nakhchivan, agriculture, plant growing, animal husbandry,
credit
(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof. S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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SOSĠAL SAHƏLƏRĠN ĠNKĠġAFINDA MALĠYYƏ AZADLIĞI VƏ
BEYNƏLXALQ PORTFEL ĠNVESTĠSĠYALARININ TƏġKĠLĠ
Tədqiqat sosila sahələri inkiĢaf etdirmək məqsədi ilə maliyə azadlığının
təĢkili üzrə araĢdırma həəyata keçırilmiĢdir. Hazırkı tədqiqatda sosial inkiĢafın
əsas amillərindən biri kimi investisiya portveli analiz edilmiĢ və makro-iqtisadi
təsirlər verilmiĢdir.
Tədqiqatın əhəmiyyəti aĢağıda verilmiĢdir:
- Nəzarət olunan amillərin marketink anlayıĢı azərbaycanda gəlirli
turizm sahəsinin yaradılmasına töhfə verəcək
- Azərbaycanda turzm sektorunun marketinqi biznesə marağı əhəmiyyətli
dərəcədə artıracaqdır
- Nəticədə tədqiqat təhcizat və xidmət standartlarının yüksəldilməsi və
müəssələrin inkiĢafı baxımından bir sıra üstünlüklər təmin edəcək.
Həmçinin tədqiqat müxtəlif turzm sektorlarının təkminləĢdirilməsində
əsas rol oynayır.
Açar sözlər: portfel investisiyalar, maliyyə azadlığı, sosial inkiĢaf
Dünya iqtisadiyyatında, xüsusilə, 1990-cı illərin əvvəllərindən etibarən
beynəlxalq investisiya bazarlarının sürətlə liberallaşaraq qloballaşması müddəti
ilə məhsul və xidmətlə bərabər investisiya faktorurun da qlobal hərəkəti
meydana çıxmışdır. 1970-ci illərdən hazırki dövrədək ilk olaraq, ABŞ və
İngiltərədə başlayan beynəlxalq maliyyə bazarlarındakı nəzarət və qadağaların
aradan qaldırılması müddəti, sonra bir çox inkişafda olan ölkələrdə tətbiq
olunan stabillik və struktura uyğun proqramlara bağlı olaraq sürət qazanmışdır.
1970-ciillərdə beynəlxalq investisiya bazarlarında ən böyük paya sahib
olan ticarət bank kreditləri 1990-cı illərdə öz yerini təhvil və hissə sənədlərinə
istiqamətli portfel investisiyalarınavermişdir.Beynəlxalq investisiya bazarlarında portfel investisiyalarının payının artması dünya iqtisadiyyatının işləmə
zamanında iqtisadi böhranlarıntempini də dəyişdirmişdir. 1990-cı illərdə Meksika, Türkiyə, Braziliya və Şərqi Asiya ölkələrində olan böhranların ―maliyyə ‖
tərkibinə sahib olması,ümumi olaraq beynəlxalq investisiya axınlarının, xüsusi
olaraq da portfel investisiyalarının təsirlərinin müzakirəsinə səbəb olmuşdur.
Bu məqalədə əvvəlcə beynəlxalq portfel investisiyalarının səbəbləri
analiz edilərək, bu investisiyaların beynəlxalq investisiya hərəkətləri
çərçivəsindəki payı aydınlaşdırılacaqdır. Bununla yanaşı, portfel
investisiyaların, xüsusilə,inkişafda
olan ölkə iqtisadiyyatı üzərindəki
təsirlərindən istiqamətlənərəkmilli iqtisadi siyasət tətbiqlərində yaratmış
olduğu problemlərdən danışılacaq.
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a) Beynəlxalq portfel investisiyalarının səbəbləri
Xüsusi xarici investisiya hərəkətlərindən biri olan portfel investisiyaları,
yığım sahiblərinin beynəlxalq investisiya bazarlarında beynəlxalq siyasi
risk,valyuta kursunun dəyişmə riski, məlumat almaq riski kimi əlavə risklər
almaqla investisiya qazancıyla faiz vədividend gəliri kimi qazanclar əldə etmək
məqsədiylə səhm sənədi,istiqraz və digər investisiya bazarları vasitələrinə
investisiyalarını ifadə edir.Burada portfel investisiyacasının fərqli fəaliyyət
ərazilərini və ölkələri, faiz, dividend və risklər baxımından dəyərləndirdikdən
sonra gəlirlərin optimumpaylanmaya tabe olacağı fərz edilir. (2, s. 16).
Bu
yanaşma
beynəlxalq
investisiya
axımları
analizlərinə
müasir
portfelnəzəriyyəsininprinsiplərinin tətbiq edilməsinə əsaslanır. Bunlardan ən
vacibi,
fərqli
ölkələrdəki
investisiya
gəlir
səviyyələrininorta
hesablauyğunlaşdırılmasıdır. İnvestorlar fərqli ölkələrdəki aktiv qazacları daha
yüksək olduğu zaman portfellərini beynəlxalq olaraq fərqliləşdirib rifah
hallarını artıra bilirlər.Maliyyə sektoru xaricə açılan bir siyasətdə o ölkənin
maliyyə vasitələrindən əldə edilən gəlirin digər ölkənin maliyyə vasitələrindən
əldə ediləcək gəlirireal məzənnə nizamlaması, gözlənilən inflyasiya payı və
risk faktoru cəminə bərabər olduğu zaman daxili və xarici faiz arbitrajı
edəbilmə ehtimalıortaya çıxmaqdadır.
İd= if+ rf+ Apf+R
İd: Söz açdığımız ölkənin finansal vasitə gəliri
if : Digər ölkələrin finansal vasitə gəliri
rf:Real məzənnə nizamlaması
Apf: Gözlənilən inflyasiya payı
R : Risk faktoru
Yuxarıdakı bərabərliyin pozulması halında beynəlxalq iqtisadi siyasət
tətbiq ediciləri, beynəlxalq faiz dərəcələri və valyuta quruluşları istifadə
etməklə ölkəyə sərmayə hərəkətləri vasitəsi iləresursagiriş ve çıxışı yerinə
yetirirlər. Bu tərz bir siyasət tətbiq edilə bilməsi isə maliyyə bazarların azad
olmasını zəruri edir.
İnkişafda olan ölkələrin, xüsusilə, 1980-ci illərin əvvəllərindən tətbiq
etdilən maliyyə azadlığı proqramlarının əsasında maliyyə inkişafının iqtisadi
böyüməsi üzərində təsiri olması yanaşması durur. Buna görə maliyyə azadlığı
ilə faizlərin artması nəticəsində yığımlar məhsuldar olmayan aktivlərdən bank
sektoruna istiqamətlənəcək bu fondların səmərəli investisiyalarda istifadəsi ilə
sürətli iqtisadi böyümə olacaqdır. Maliyyə azadlığı daxilində real depozit və
kredit faiz dərəcələri sərbəst buraxılacaq, yeni maliyyə təşkilatları və vasitələri
formalaşacaq. Ödəniş balansının investisiya hesabının liberallaşdırılması isə
maliyyə azadlığnın beynəlxalq əlaqəsini əmələ gətirəcəkdir. Maliyyənin
inkişafı ilə iqtisadi böyümə arasındakı əlaqəni əsas göturən empirik
fəaliyyətlərdə, istər bank, istərsə də səhmlər bazarın genişlənməsinin real
iqtisadi böyüəsinə müsbət təsir etdiyi ortaya çıxarılmışdır.
Bu çərçivədə daxili və xarici borcun təsiri altında olan birçox inkişafda
olan ölkə maliyyə ehtiyaclarını ticarət və mübadilə rejimlərini müstəqil edərək
beynəlxalq sərmayə bazarlarından təmin etməyə başlamışlar. Bu kimi ölkələrdə
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real faizlərin yüksək və valyuta məzənnələrinin aşağı saxlanılması qısa
müddətli investisiya istiqamətlərinin lazım olan ölkələrə istiqamətlənməsinə
yol açmışdır.
İnkişafda olan ölkələrin tətbiq etdiyi maliyyə azadlıq proqramlarının
təsiri ilə sözü gedən ölkələrə istiqamətlənən qısa müddətli investisiyanın
artması inkişaf etmiş ölkələrdə izlənən yumşaq pul siyasətləri və bunun
nəticəsində beynəlxalq faiz dərəcələrinin aşağı düşməsi göstərilir. Bununla
yanaşı, inkişaf etmiş ölkələrdə ənənəvi istehsal üsullarını istifadə edərək
kütləvi istehlaka yönələn məhsulların artıq mənfəətli olmaması və real
iqtisadiyyatdan qaçan investisiya qoyuluşunun fondlar şəklində gəliri yüksək,
riski aşağı olan faliyyət sahələrinə yönəlməsi də maliyyə hərəkətlərini
tezləşdirən bir faktor olmuşdur.
Bu çərçivədə beynəlxalq portfel investisiyalarındakı artımın səbəbləri
olaraq,qabaqcıl ölkələrdə faiz paylarının düşməsi itələyici faktor,yaranmaqda
olan ölkələrdə tətbiq edilən maliyyə sərbəstləşmə proqramları isə cəzb edici
faktor şəklində göstəriləbilməkdədir.Şüphəsiz, bu irəliləmələri dünya
miqyasındatətbiq edilən rekonstruksiyafəaliyyətlərindən ayrı tutmaq mümkün
deyildir.
b) Beynəlxalq sosial investisiyaların inkişafında portfel investisiyalar
1980-ci illərin başlanğıcında yaşanılan borc böhranından sonra 1990-cı
illərin başlanğıcından etibarən bütün beynəlxalq maliyyə göstəriciləri, xüsusilə,
inkişafda olan ölkələrə artan nisbətdə bir fond axışının başladığını göstərir.
Bu arada avro bazarlarda, maliyyəsərbəstləşmə və qiymətli kağızlardan daha
çox istifadə edilməyə başlanılması nəticəsində institutsional investorların
getdikcə daha çox portfelinvestisiyalarına yönəldiyi hiss ediləbilər. Bu da
banklardan əldə edilən maliyyələşdirmədən zaman içərisində uzaqlaşmasını
özü ilə birlikdə gətirmişdir. Başqa sözlə,zamanın ən gözəçarpan dinamiki,
1970 ci illərin əksinə, beynəlxalq investisiya hərəkətləri içində ticarət bank
kreditlərinin payının azalmasıdır. Bu çərçivədə artan birbaşa xarici sərmayə və
portfel investisiyaları ticarət banklardan qeyri-bank subyektlərinə keçmişlər.
1970 ci illərin
başlanğıcında yaşanılan benzin böhranı ilə 1981-ci ildə yaşanan borc böhranına
qədər keçən vaxtda inkişaf etməkdə olan ölkələrə istiqamətlənən xüsusi
investisiya axınları 165 milyard dollar, başqa sözlə, söhbətini etdiyimiz
ölkələrin ÜDM-in %- i olaraq gerçəkləşmişdir.1990-1996 periodu üçün 1.04
trilyon dollar, başqa sözlə, həmin ölkələrin ümumi ÜDM-in3 % dir (4, s.31).

Səhmlər
Yeni ölkə fondları

1989

1990

1991

1992

1993

4.0
3.5
2.2
0.0
1.3

5.5.
3.8
2.9
0.1
0.8

12.7
7.6
1.2
4.9
1.5

23.7
13.0
1.3
5.9
5.8

42.6
13.2
2.7
7.3
3.2
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İnkişaf etməkdə olan ölkələrə istiqamətlənən portfel investisiyalarının
tərkibinəbaxanda təhvil və səhm sənədi investisiyalarında böyük artımlar
görülür. Bu isə investisiyaların vacib ölçüdə beynəlxalq sərmayə bazarlarına
edildiyini göstərir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin dövlət maliyyəsində yaşadığı
çətinliklərgötürdükləri borclara istiqamətliportfel investisiyalarında artımlar
təmin edilərkən həmin ölkələrdə özəlləşdirmə işlərinin sürətli getməsi və
sərmayə bazarlarının gəlir paylarının yüksəkliyi portfel investisiyaları
içərisində səhm sənədlərini ön plana çıxartmışdır. Bu mövzuda yaranan
bazarların performansfaizləri ilə bağlı olaraq Cədvəl 2-də daha yaxşı bir fikir
verəbilər (5, s. 17).
Ölkə
1993
Polşa
717.9
Türkiyə
213.7
Filippin
133.2
Zimbabve
122.3
İndoneziya
109.1
Malayziya
99.3
Tayland
97.0
Braziliya
91.3
Tayvan
86.9
Argentina
67.3
Portfel investisiyalarının mənbələri bu cür sərmayə mübadiləsinin
davamlılığı baxımından əhəmiyyət daşımaqdadır. Portfel investisyaları ev
sahibi olan ölkənin birjasından alınır. Bu halı ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr
baxımından, uzun müddətli və yüksək gəlirli investisyalara yönəlmələri səbəbi
ilə institutsional investorlar az riskli, qısa müddətli gəlirli investisya
gözləntiləri ilə hərəkət edən özəl xarici investorlar və ölkə fondları isə daha
risklidir. Cədvəl 2-dən yola çıxaraq,xüsusilə, 1990-cı illərdə portfel
investisyalarının təhvil və xəzinə bonuna istiqamətli qısa müddətli gəlir
gözləntisi içərisində spekulyativ mənbələrdən yönləndirildiyini demək
mümkündür.
b) Sosial inkişafın əldə edilməsində makro iqtisadi təsirlər
Maliyyə sərbəstləşməsi nəticəsində artan beynəlxalq sərmayə
mübadilələrinin inkişaf etməkdə olan ölkələrin millivalyutalarınınödənişlər
balansında iştirakı və yerli resursların bölüşdürülməsinə müsbət təsiri kimi
faydalarından bəhs edilməkdədir. Beləliklə, bir çox inkişaf etməkdə olan
ölkənin milli maliyyə bazarlarında edilən nizamlamaları ölkəyə xarici
sərmayəni cəlb edə bilmək və dövlətin götürdüyü uzunmeddətli kredi
borclarını ödəmək məqsədi ilə etdikləri görülməkdədir (11).
Portfel axınlarında görülən sürətli artımlar, xüsusilə, bir çox inkişaf
etməkdə olan ölkə üçün son on illik borc böhranından sonra beynəlxalq
maliyyə bazarlarına qayıdışın bir göstəricisidir. ―Bu cür sərmayə daxil olmaları
beynəlxalq investorların tətbiq olunan siyasətinə qarşı olan inamın və dəstəyin
bir göstərici olaraq şərh edilir. Bunun yanında inkişaf etməkdə olan ölkələr
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birbaşa investisiya, kommersiya krediti və s. investisiya axınlarının əksinə,
daxili borcları ödəmək portfel fəaliyyətləri ilə ödəməkşansına sahibdirlər‖.
Yenə borclanmanın yaradacağı faiz yükünün daşına bilinməyəcək səviyyələrə
çatdırılması səbəbi ilə portfel investisyaları ilə təmin olunan fondlar, ödəmələr
balansına fayda verməkdədir.
Portfelaxınlarındakı sürətli artımlar özü ilə birlikdə bir çox problemi
gündəmə gətirməkdədir. Sözü gedən axınların makro iqtisadi sabitlik
böyüməyə fayda təmin edib-etməməyi və milli iqtisadi siyasətləri üzərindəki
təsirləri çərçivəsində portfel axınlarının yaratmış olduğu problemlər müzakirə
edilməkdədir.
Maliyyə azadlığı nəticəsində artan porfel hərəkətlərinin millivəsaitlərin
artırılmasıvə resursların bölüşdürülməsiyolu ilə makro iqtisadi sabitliyə və
böyüməyə fayda təmin edib-etmədiyi mövsuzu mübahisəlidir. Ticarətin
sərbəstləşdirilməsi və maliyyə sektorunun böyüməsinin, öz fəaliyyətinə təhkim
olunan bazarlarda resursların bölgüsünüpozan, böyüməyi yavaşladan və gəlir
bölgüsünü daha qeyri-bərabər hala gətirən nəticələrə yol açdığı görülməkdədir.
Yüksək inflyasiya və büdcə kəsrinin hökmran olduğu iqtisadiyyatlarda,
investisiyanın kənardan gələ bilməsi üçün milli faizin ən az xarici real faiz+
risk mükafatı və devalvasiya gözləntisini aşan səviyyədə olması lazımdır. Bu
vəziyyətdə yüksək real faizlər və milli pulun həddindən artıq qiymətləndiriməsi
nəticəsində beynəlxalq ticarətin əsas prinsipləri olan məhsullardanisbi qiymət
strukturu mənfi təsirlənərək xarici ticarət balansı pozulmaqdadır. Bu şərtlərdə
faiz və məzənnə siyasətləri ənənəvi funksiyalarını itirməkdə və investisiya
hərəkətlərinə tabe hala gəlməkdədirlər (10).
Faizlərin real ölçülərdə yüksək və valyuta məzənnələrinin aşağı tutulması
iqtisadiyyatın rəqabət gücünü zəiflətdiyindən bu gücü təkrar geri qazanmanın
tək yolu ödənişləri aşağı salmaqdır. Yüksək faizli kreditlərin investisiyaları
çökdürdüyü vəziyyətdə iqtisadiyyatın böhrana girməməsi üçünancaq verilən
kreditlərin ödəniilməsi üçün borcalanlara borcverənlər tərəfindən təzyiq
edilməməsi yolu ilə mümkündür. Bu isə gəlirin onsuz da qeyri-bərabər
bölüşdürüldüyü bir ölkədə milli gəlir bölgüsünün əməyi ilə yaşayışını təmin
edənlər əleyhinə pozulmasıyla nəticələnməkdədir.
Milli faiz nisbəti və valyuta məzənnəsinin investisiya hərəkətlərinə
təslim olması nəticəsində milli iqtisadiyyat siyasətlərinin iqtisadi və sosial
məqsədlər daxilində istifadə edilməsi də mümkün deyil. Həddindən
artıqdəyərləndirilmişmilli pul siyasəti ilə cari kəsrlərinin böyüməsi dövrünə
girilirkən fazi nisbətlərinin yüksəldiyi nəticəsində dövlət borclarının
ödənilməsi xərci yüksəlməkdədir, bu isə investisiya və istehsalı azaldaraq
iqtisadiyyatın real istehsal iqtisadiyyatından maliyyəəməliyyatlarınınəsas
olduğu struktura çevrilməsinə yol açır (9).
Digər tərəfdən bazar mexanizmiınin tam olaraq işləmədiyi ölkələrdə
tətbiq edilən libereallaşma proqramları, özəlləşdirmə fəaliyyətləri, inkişaf etmiş
maliyyə infrastrukturu, hüquqi məhdudiyyətlər, bazar mədəniyyətinin
formalaşmaması kimi müxtəlif məhdudiyyətlər ilə də qarşı-qarşıya
olmaqdadırlar. Bu məhdudiyyətlərin investisiya axınlarındagörünən müddət
fərqliliklərinə da təsir etməsi nəzərdən qaçırılmamalıdır. Qeyd olunan
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çərçivədə milli maliyyə bazarlarının nəzarətsiz şəkildə sərbəstləşməninmakro
iqtisadi sabitlik və böyüməni təmin edib-etməməsi müzakirələri bir tərəfə, milli
iqtisadi siyasətlərini sadəcə investisiya axınlarını nəzarət edən mexanizmə
çevirərək ölkənin istehsalat və məşğulluq həcmini artıranvə rifaha
istiqamətlitətbiqlərdənkənarlaşdırır.
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РЕЗЮМЕ
АНАР ЕМИНОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Исследование было проведено в целях развития социальных
отраслей и разработки финансовой независимости в организации
вкладываемых
инвестиций.
В
данном
исследовании
были
проанализированы также портфельные инвестиции, как один из основных
направляющих факторов, и показаны макроэкономические влияния.
Основная значимость исследования выражена нижеследующим образом:
- Изучение и восприятие факторов маркетингового контроля даст
возможность созданию прибыльной индустрии туризма в Азербайджане.
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- Маркетинг туристического сектора в Азербайджане в значительной
степени повысит интересы существующих смежных предприятий.
- В результате исследование создаст ряд преимуществ для повышения
стандартов развития предприятий, снабжения и обслуживания. Кроме
того, существующее исследование может стать главным средством
воздействия для развития различных туристических секторов и центров.
Ключевые слова: портфельные инвестиции, финансовая
независимость, социальное развитие
SUMMARY
ANAR EMINOV
FINANCIAL FREEDOM IN THE IMPROVEMENT OF SOCIAL
SPHERES AND ORGANIZATION OF INTERNATIONAL
PORTFOLIO INVESTMENTS
Research have been carried out investigate the organization of the
financial freedoms in order to develop social sectors. In current research one of
the key determinant factors of social development such as investment portfolio
was analysed and given the macro-economic effects.
The significance of the study are presented in the following way:
- Understanding of marketing controlling factors will contribute to the
creation of the lucrative tourism industry in Azerbaijan
- The marketing of the tourism sector in Azerbaijan will singinficantly
increase interest in related businesses
- In result research will provide a number of advantages to the
development of enterprises and raising standards of suply and service.
Also, the current research could be key leverage to different tourism
sectors improvement
Key words : portfolio investments, financial freedom, social improvement
(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof. S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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BĠZNESĠN ĠNKĠġAFINADA VERGĠ SĠSTEMĠNĠN ROLU
Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artirilması istiqamətində biznes
fəaliyyətinin inkiĢaf etdirilməsi siyasəti mühüm yer tutur. Bunun üçün də
məqalədə vergi sisteminin təkminləĢdirilməsi hesabına sahibkarlıq fəaliyyətini
inkiĢaf etdirməklə vergitutma bazasının geniĢləndirilməsi, iqtisadiyyata
investisiya qoyuluĢunun stimullaĢdırılması, siyasəti öyrənilmiĢ. Sonda bu
siyasətin dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin artırılmasına, əhalinin həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsinə və sosial iqtisadi inkiĢafın sürətlənməsinə təsiri
araĢdırılmıĢ və elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢdır.
Açar sözlər: Biznes , vergi sistemi, investisiya, vergi qanunvericiliyi,
vergi tənzimlənməsi, vergi islahatları.
Biznesin inkişafında vergilərin rolu çox mühümdür. Çünkü təkmil
olmayan vergi sistemi bir çox hallarda müəssisələrin mürəkkəb və bəzən də
çıxılmaz maliyyə vəziyyətinə düºməsinə səbəb olur. Buna görə də, biznesin
inkişafında vergi sisteminin rolu mövzusunun öyrənilməsi mühüm yer tutur.
Qeyd olunan məslələrin həllində vergi sisteminin biznesin inkişafına təsirinin
gücləndirilməsi mühüm rol oynayır. Qüvvədə olan vergi qanunvericiliyinin
səmərəliliyi və vergi sisteminin təkmillik səviyyəsi ölkə iqtisadiyyatının
vəziyyətinə birbaºa təsir göstərir.
Hal-hazırda respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafı dövlətin vergi
siyasətindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bununla əlaqədar olaraq deyə
bilərik ki, müasir dövrdə istehsal və xidmət sahələrində biznesin
stimullaşdırılması və səmərəliliyin artırılması istiqamətində ―biznesin
inkişafında vergi sisteminin rolu ‖ mövzusu olduqca aktualdır.
Qeyd etməliyik ki, müstəqilliyin ilk illərində yaranmış vergi sistemi
iqtisadi baxımdan cəlbedici olmayan, olduqca kövrək bir sistemidi.Yeni
yaranmağabaşlayan biznes sahəsi cox zəyif inkişaf etmişdi.Ona görə, də.
1993-cü ilin sonlarından başlayaraq 1999-cu ilə qədər biznesin inkişafına
stimul yaratmaq üçün vergi sisteminin təkminləşdirilməsi istiqamətində
mühüm işlər görülmüşdür..
Artıq 1999-cu ilin sonlarında sahibkarlıq
fəaliyyətinin inkişafını daha da sürətləndirmək üçün vergi xidmətində əsaslı
dəyişikliklərin aparılması zərurəti yaranmışdır. 1999-2005-ci illər Azərbaycanın vergi xidmətinin mühüm islahatlar dövrü kimi xarakterizə edilə bilər.
Bütövlükdə bu dövrdə aparılan vergi islahatlarını bir neçə mərhələyə bölmək
olar.
Birinci mərhələ 1999- 2001-ci illəri əhatə edir bu mərhələdə bütün
diqqət təkmil qanunvericiliyin yaradılması, inzibati idarəetmənin
36

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2016 № 2
yaxşılaşdırılması və vergilərin dövlət büdcəsinə tam səfərbər olunmasına
yönəldilmişdi. Bu mərhələdə görülən əsas işlərdən biri də vergi sisteminin daha
da təkminləşdirilməsi üçün 2001-ci ildə Vergi Məcəlləsi qüvvəyə minməsidir
(3).
İkinci mərhələ 2002-2004-cü illəri əhatə edir bu mərhələdə vergi
xidmətinin müasirləşdirilməsi prosesi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Aparılan
struktur islahatları nəticəsində kiçik və orta biznes subyektləri üçün əlverişli
vergi tutma mexanizmlərini özündə birləşdirən optimal vergi sistemi
yaradılmış, sadələşdirilmiş vergi sistemi tətbiq edilmişdir.Bütün bunlar son
nəticədə vergi inzibatçılığının əhəmiyyətli şəkildə yaxşılaşmasına və
sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına şərait yaradır.
Üçüncü mərhələ 2005-ci ildən sonrakı dövrü əhatə edir bu mərhələdə
dövlət idarəçiliyinin müasir Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq
istiqamətində təkmilləşdirmələrin aparılması, texnoloji baxımdan təkmil, vergi
orqanları ilə vergi ödəyicilərinin arasında elektron əlaqələrin inkişafına, müasir
kompyuter və proqram təminatları, geniş təhlil bazasına malik informasiya
sistemlərinin qurulmasına söykənən bir vergi xidmətinin qurulması idi. Artıq
bu istiqamətdə mühüm işlər görülmüşdür.Hazırda vergi xidmətini tam
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinə keçirilmişdirki bu da biznesin
inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Biznesin inkişafı istiqamətində 1993-1995-ci illəri və 1997-2000-ci
illəri əhatə edən iki dövlət proqramının qəbul edilməsinin xüsusi rolu olmuş,
biznesin inkişafı Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətinin prioritet sahələrdən
birinə çevirmişdir.Bu proqramlar çərçivəsində iqtisadiyyatın və biznesin
tənzimlənməsi sahəsində əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmiş, sahibkarlara
dövlət maliyyə köməyi sistemi təşkil edilmişdir.Azad sahibkarlığın və bazar
iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında rəqabət mühitinin formalaşdırılması sahəsində
həyata keçirilmiş tədbirlər qısa zaman kəsiyində öz müsbət təsirini göstərmiş
və özəl sektorun həm ümumi daxili məhsul da, həm də büdcə gəlirlərində
xüsusi payı artmışdır (3).
Ötən illər ərzində biznesi tənzimləyən prosedur və qaydalar xeyli
liberallaşdırılmış, sahibkarlığa dövlət maliyyə yardımı mexanizmi işə salınmış,
ölkədən məsulların ixracı btün vergilərdən azad edilmiş, idxalda rüsumların
15%-lik maksimal həddi müəyyənləşdirilmiş, sahibkarların hüquqlarının
müdafiəsinin işlək mexanizmləri yaradılmış və sahibkarlıq subyektlərinin
dövlət qeydiyyatına alınması prosedurları sadələşdirilmişdir.
Ölkədə investisiya qoyuluşlarının genişləndirilməsi və sahibkarların
istifadəsində qalan maliyyə vəsaitlərinin artırılması məqsədilə mənfəət
vergisinin dərəcəsi mərhələlərlə aşağı salınmışdır. Beləki, mənfəət vergisinin
dərəcəsi 2003-2006-cı illər ərzində 27 faizdən 22 faizə, 2010-cu ilin yanvar
ayının 1-dən 20 faizə endirilmişdir.Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin maksimal
dərəcəsi 35 faizdən 25 faizə endirilmişdir.
Vergi dərəcəsinin azaldılması vergi yükünü aşağı salır. Eyni zamanda
biznesmenlərin vergi dərəcəsinin aşağı salınması nəticəsində sərəncamlarına
əlavə dövriyyə vəsaitləri əldə edir və onu yenidən istehsal edərək əlavə
gəlirlərin və deməli həm də əlavə vergi tutma bazasının yaranmasında iştirak
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edirlər. Beləliklə vergi dərəcələri aşağı salınmaqla vergi tutma bazası
genişlənir. Bunun praktiki nəticəsi isə vergi daxil olmaların da özünü
göstərir.Məsələn, vergi daxil olmalarında mənfəət vergisi 2014-cu ildə 2005-ci
illə müqayisədə isə 5 dəfə artmışdır (7).
Biznesin inkişafında vergi sisteminin rolu həm stimullaşdırıcı, həm də
məhdudlaşdırıcı xarakter daşıya bilər. Müxtəlif vergi növlərinin tətbiqi və ya
ləğv edilməsi, vergi bazasının müəyyən edilməsi qaydalarında dəyiºikliklər,
vergi dərəcələrinin dəyiºdirilməsi, vergi güzəºtlərinin təbiqi və ya ləğv edilməsi
kimi vasitələrlə dövlət sahibkarlıq fəaliyyətini müəyyən sahələrdə stimullaşdıra
və ya məhdudlaşdıra bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, vergilər sahibkarlıq
fəaliyyətinə həm mənfi, həm də müsbət təsir göstərə bilər. Belə ikili təsiri
iqtisadi islahatlar aparılmasında, xüsusilə vergi islahatlarında mütləq nəzərə
almaq lazımdır.
Belə ºəraitdə biznrs subyektlərində vergitutma mexanizminin təkmilləºdirilməsi problemlərinə vergilərdən stimullaşdırma üçün istifadə
edilməsi, işgüzarlıq fəallığının və təºəbbüskarlığın məhdudlaşdırılması
hallarına gətirən təsirlərin aradan qaldırılması aid oluna bilər. Bu baxımdan,
verginin istehsalın tənzimlənməsini təmin edə bilən xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İnkişaf etmiş ölkələrdə sahibkarlıq
subyektlərinin maliyyə menecmentində vergi məsələlərinə, xüsusilə verginin
tənzimləmə metodlarına xüsusi yer verilir. Məsələ burasındadır ki, vergi
amilinin lazımi səviyyədə nəzərə alınmaması müəssisələrdə arzuolunmaz
maliyyə vəziyyətinin yaranmasına və müflisləºmələrə gətirə bilər. Eyni
zamanda, vergi güzəºtlərindən düzgün istifadə investisiyaların, elmi-texniki
yeniliklərin istehsalda tətbiqini stimullaşdıra bilər.
Biznes fəaliyyətinin inkişafı üçün vergi sisteminin təkminləşdirilməsi
sahəsində vahid və təkmil qanunvericilik bazası yaradılmış, vergi tutmanın
sadələşdirilməsi, onun bazasının genişləndirilməsi,vergi yükünün azaldılması,
vergi ödəyicilərinin hüquqlarının genişləndirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli
işlər görülmüşdür. Görülən işlərin davamı olaraq sahibkarlığın inkişafını təmin
etmək üçün yerli istehsal və sosial infrastrukturun yaradılmasına, güzəştli
kreditlərin ayrılmasına, insan və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə yolu ilə
mövcud potensialın reallaşdırılmasına, yerli və xarici investorların ölkəyə,
xüsusilə regionlara cəlb olunmasına şərait yaradılmışdır (4).
Bazar münasibətləri dövləti biznes fəaliyyətinin tənzimlənməsi
proseslərindən azad etmir eyni zamanda, bu sahədə Beynəlxalq təcrübənin
öyrənilməsi vergi tənzimlənməsinin səmərəli mexanizmlərinin yaradılması
üçün əhəmiyyətlidir. Dövlət bazar mexanizmlərinin fəaliyyəti üçün lazım olan
normal şəraiti yaratmalı, bu mexanizmlərdən biri və demək olar ki, ən əsası
vergilərin köməyilə tənzimləmədir. Vergilər dövlətin iqtisadi tənzimlənməsinin
əsas aləti kimi çıxış edir.Dövlət ölkənin vergi sistemini yaratmaqla vergi
siyasətinin məqsədləri üçün ondan istifadə etməyə çalışır. Biznes fəaliyyətinin
daha da stimullaşdırılması məqsədilə vergi sisteminin təsirinin artırılması
istiqamətində aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi gələcəkdə sahibkarlıq
fəaliyyətinin inkişafına və büdcə gəlirlərinin artmasına şərait yarada bilər.
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beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla sahibkarlıq fəaliyyətinə mənfi təsir
edən inzibati maneələrin azaldılması və qeydiyyat prosedurlarının daha da
sadələşdirilməsi;
sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində əsasız yoxlamaların ləğv edilməsi
müasir şəraitdə sahibkarlıq subyektlərinə dövlətin vergi təsirlərinin
metodlarının müəyyən edilməsi;
təsərrüfat subyektlərinin nisbi və mütləq vergi yüklərinin hesablanması
metodikasının,
onun
optimallaşdırılması
və
müəssisələr
üçün
yüngülləşdirilməsi yollarının müəyyən edilməsi;
büdcə
gəlirlərinin
sahibkarlıq
fəaliyyətinin
səmərəliliyinin
yüksəldilməsi hesabına artırılmasına nail olunması.
nağdsız ödəməmələr sisteminin sadələşdirilməsi;
Biznes fəaliyyəti sahəsində yuxarıda qeyd etdiyimiz islahatının həyata
keçirilməsi ölkəmizdə sahibkarların sayının artamasına və istehsal həcimlərinin
yüksəlməsinə səbəb olacaqdırki bu da sonda büdcənin vergi daxil olmalarının
artmasına və ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının yüksəlməsinə səbəb olacaq.
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РЕЗЮМЕ
БАГИРОВ ИСМАИЛ
РОЛЬ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА
В направлении увеличения государственных доходов политика
развития бизнес деятельности занимает важное место. Для этого в статье
изучается политика развития предпринимательской деятельности за счет
совершенствования налоговой системы, способствующая расширению
базы налогообложения, стимулированию инвестиционных вкладов в
экономику. В статье также исследовано влияние этой политики на
увеличение налоговых доходов в государственный бюджет, на
повышение жизненного уровня населения, и на ускорение социальноэкономического развития и все это обосновано с научной точки зрения.
Ключевые слова: бизнес, налоговая система, инвестиции,
налоговое законодательство, налоговое регулирование, налоговые
реформы.Rusca xualsə
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ABSTRACT
ĠSMAYIL BAGIROV
THE ROLE OF THE TAX SYSTEM FOR BUSINESS
DEVELOPMENT
Develop policies to increase state budget revenues of business activity
is also important. For this article to improve the tax system by broadening the
tax base through the development of entrepreneurial activity, investment and
stimulate the economy, politics learned. At the end of this policy to increase
tax revenues to the state budget, increasing the living standards and social
impact of the acceleration of economic development, investigated and
substantiated.
Key words: Business , the tax system, investment, tax laws, tax regulations,
tax reforms
(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof. S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA TĠCARƏT VƏ XĠDMƏT
SAHƏLƏRĠNĠN YENĠ ĠNKĠġAF MƏRHƏLƏSĠ
Elmi məqalədə bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar ticarətin və
xidmət sahələrinin inkiĢafı üçün yaranan əlveriĢli Ģərait, bu sahələrin inkiĢaf
etdirilməsi və tənzimlənməsi sahəsində dövlətin yeritdiyi siyasətə ətraflı yer
verilmiĢdir.
Mövzuya uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında ticarət və
xidmət sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi üzrə son illərdə həyata keçirilmiĢ
mühüm tədbirlər, bölgədə müasir xidmət Ģəbəkələrinin yaradılması
məsələlərinə geniĢ diqqət verilmiĢdir.
Pərakəndə və topdan ticarətin təĢkili məsələlərinə, istehsalla istehlak
arasında yaranan iqtisadi əlaqələrdə ticarətin roluna toxunulmuĢ və son
illərdə bu sahənin fəaliyyətinin yekun göstəriciləri statistik məlumatlar
əsasında təhlil edilmiĢdir.
Açar sözlər: pərakəndə ticarət, topdan ticarət, istehsal, istehlak,
xidmət, inkiĢaf.
Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində iqtisadiyyatın digər sahələrində
olduğu kimi ticarətin və xidmət sahələrinin inkişafı üçün əlverişli şərait
yaranmış oldu. Bu sahələr daha çox sərbəstləşdi, yeni qüvvələr cəlb edildi,
ticarətin təşkilatı və iqtisadi mahiyyətini daha dərindən dərk etmək üçün yeni
sahənin genişlənməsinə daha böyük ehtiyac duyuldu. [1]
Ticarətin yeni formatda fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilk növbədə
onun maddi-texniki bazasının yaradılmasını tələb edirdi. Bu baxımdan ölkədə
qəbul edilmiş və 1995-2000-ci illəri əhatə edən Dövlət Əmlakının
Özəlləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiş oldu. Bu
dövrdə keçmiş sovet ticarətinə aid olan ticarət təşkilatlarının balansında olan
tikililərin, eləcə də onlar tərəfindən əvvəllər istifadə olunan icarə obyektlərinin
özəlləşdirilməyə verilməsi yeni quruluşda ticarətin ilkin maddi-texniki
bazasının təməli kimi əvəzsiz oldu. Bunlardan əlavə ayrı-ayrı yeni fəaliyyətə
başlayan sahibkarların öz vəsaitləri hesabına tikib istifadəyə verdikləri çox da
iri olmayan ticarət, kütləvi iaşə şəbəkələri və digər xidmət sahələri ticarətin və
xidmət sahələrinin ilkin maddi-texniki bazası kimi əsaslı önəm daşıdı.
Ticarətin ilkin dövrdə bazar iqtisadiyyatına uyğunlaşmasında bir
pərakəndəlik hökm sürürdü. Sovet dönəmindən qalan mərkəzi idarə
idarəetmədən birdən-birə yeni sərbəst ticarət üsuluna keçilməsi heç də asan
deyildi. Ticarət, iaşə və digər xidmət sahələrinin bazar iqtisadiyyatının
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tələblərinə uyğun aparılması üzrə ortada heç bir tənzimləyici hüquqi normativ
sənədlər yox dərəcəsində idi.
Ticarət və xidmət sahələrinin vergiyə cəlb olunmasında bir
pərakəndəlik mövcud olmaqla, vergi ödəmələrinin əsaslı olmasını təsdiq edən
anlaşılan hüquqi sənədlər qəbul olunmamışdır.
Bu sahənin tənzimlənməsini təmin edəcək hüquqi dövlət sənədlərinin
olmaması və yaxud mükəmməl olmaması yeni təşəkkül tapan özəl ticarətin
inkişafını ləngidir, bu sahəyə dövlət orqanları tərəfindən nizamsız
müdaxilələrin aparılmasına imkan verirdi.
Ticarətin bazar iqtisadiyyatına keçidinin ilk dövlət sənədi olan ticarətin
liberallaşdırılmasına dair 1992-ci ilin əvvəlindən omaqla tətbiq olunan
qaydaların müəyyən üstünlükləri olsa da, bu sahənin birdən-birə yeni
mexanizma ilə idarə olunması qısa müddətdə qiymətlərin sürətlə qalxmasına
və hiperinflyasiyanın yaranmasına səbəb oldu. Yaranmış vəziyyət yenicə
dövriyyəyə buraxılmış milli valyutanın (manatın) əsaslı sürətdə qiymətdən
düşməsinə rəvac verdi.
Yaranmış vəziyyət ticarətin yeni qaydalarla idarə olunmasını, qiymət
siyasətinin tam düşünülmüş formada həyata keçirilməsini tələb edirdi.
Mövcud
vəziyyətin
normallaşdırılması
üçün
bu
sahənin
tənzimlənməsinə dair yeni, bazar iqtisadiyyatına uyğun dövlət tənzimləmə
sənədlərinin qəbul olunmasına başlanılması bu sahənin idarə olunmasında
yaranmış qeyri-müəyyənliklərin aradan qaldırılmasına təkan vermiş oldu.
Bu baxımdan 15 dekabr 1992-ci ildə qəbul edilmiş "Sahibkarlıq
Fəaliyyəti haqqında", 04 iyun 1999-cu ildə qəbul edilmiş "Kiçik sahibkarlığa
dövlət köməyi haqqında" 03 oktyabr 1992-ci ildə qəbul edilmiş "Reklam
haqqında" Qanunlar, 25 oktyabr 2002-ci ildə qəbul edilmiş "Sahibkarlıq
fəaliyyəti subyektlərinin fəaliyyətinin "Bir pəncərə" prinsipi üzrə təşkilinin
təmin edilməsi tədbirləri haqqında" ölkə Prezidentinin Sərəncəmı,
"Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 24 iyun 1997-ci il tarixli
Fərmanı, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 aprel 1998-ci il
tarixli "Azərbaycan Respublikasında ticarət, məişət və digər növ xidmət (iş
görülməsi, xidmət göstərilməsi) Qaydaları haqqında" 80N-li Qərarı [2],
Azərbaycan Respublikası Prezidentinn 28 sentyabr 2002-ci il tarixli
Fərmanının icrası ilə əlaqədar "Sahibkarlığın inkişafına mane olan
müdaxilələrin qarşısının alınması haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 30 sentyabr 2002-ci il tarixli Fərmanı, "Naxçıvan Muxtar
Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsinin bəzi məsələləri
haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 14 may 2003cü il tarixli Fərmanı, "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sahibkarlığa Kömək
Fondu haqqında əsasnamə"nin və "Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Sahibkarlığa Kömək Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında" Fərmanı dövlətin sahibkarlığın bütün sahələrinin
inkişafına xüsusi önəm verdiyini göstərən əsas tənzimləyici hüquqi-normativ
sənədlər oldu. [3]
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Kiçik sahibkarlığın bir sahəsi olan ticarət, iaşə və digər xidmət
sahələrində əsasən sadələşdirilmiş vergi qaydalarının sonrakı illərdə tətbiq
edilməsi bu sahənin fəaliyyətini daha da canlandırmış və vergi ödəmələri
sahəsində tam şəffavlığın yaranmasına imkan vermişdi.
Bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq bu sahənin
tənzimlənməsinin dünya praktikasına uyğunlaşdırılması üzrə dövlətin qəbul
etdiyi bütün kateqoriyalı hüquqi-normativ sənədlər ölkəmizdə və onun
ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında ticarət, iaşə və digər
xidmət sahələrinin davamlı inkişafının təmin olunmasına şərait yaratmışdır.
Bazar iqtisadiyyatının tələblərindən və dövlətin bu sahədə yeritdiyi
uzaqgörən, davamlı iqtisadi siyasətdən bəhrələnən muxtar respublikada
ticarət, iaşə və digər xidmət sahələrdə çalışan sahibkarlar sovet dönəmindən
qalan özəlləşdirilmiş ticarət sahələri ilə qənaətlənməmiş və Naxçıvan
şəhərində və rayon mərkəzlərində müasir ticarət və xidmət şəbəkələrinin
tikilib istismara verilməsinə və bununla da ticarətin maddi-texniki bazasının
müasir tələblər baxımından yeniləşməsinə nail olmuşlar.
Bunların sırasına daha iri və müasir xidmət sahələri olmaqla "Cahan
Holdinq" şirkətlər qrupuna aid olan 2011-ci ildə yaradılmış 250-dən çox iş
yeri olan Cahan AVM MMC-nin "Geyim malları", "Mebel malları", yeyinti
məhsulları üzrə ixtisaslaşmış "Qida marketi", 172 və 96 oturacaq yerli "Mado"
və "Lavaza" kafeteriyaları, 500-dək satıcı yeri olan müxtəlif tipli mal qrupları
ilə işləyən Cahan Ticarət Mərkəzi, 10-11 min mal çeşidi ilə ticarət edən 50dək satıcı yeri olan "Gəmiqaya Tikinti Materialları" satış mərkəzi, bu şirkətə
aid olan Elit və Belissa kimi geyim və mebel satışı ticarət mərkəzləri daxildir.
Bunlardan əlavə müasir görkəmi ilə gözoxşayan ayrı-ayrı fiziki şəxslərə
məxsus ümumi sahəsi 2500 kvm, 50 satıcı yerli "Gənclik Ticarət Mərkəzi",
3000 kvm-dən çox sahəsi olan, 75-dək satıcı yerli Park AVM Naxçıvan şəhər
əhalisinə və qonaqlara yüksək keyfiyyətli ticarət və iaşə xidmətləri
göstərməkdədirlər. Ümumi ticarət sahəsi 400 kvm-dən çox olan 2015-ci ildə
fəaliyyətə başlamış "Sizin market" qısa müddətdə alıcıların dərin rəğbətini
qazana bilmişdir.
Müasir arxitekturası ilə şəhərə gözəllik verən ümumi sahəsi 1500 kvm,
15 satıcı yerli "Kitab evi" profilinə uyğun ticarət sahəsində özünə əhəmiyyətli
yer tutmuşdur.
Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı rayon mərkəzlərində və kənd yaşayış
məntəqələrində xidmət sahələrinin genişləndirilməsi sahəsində əsaslı işlər
aparılmaqdadır. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, muxtar respublika rəhbərliyinin
göstərişi əsasında dövlətin dəstəyi ilə son illərdə kənd mərkəzlərinin
tikintisinin aparılması ilə bərabər burada ayrıca xidmət şəbəkələrinin
yaradılmasına rəvac verilmişdir ki, bu da müasir xidmət sahələrinin kəndlərdə
də fəaliyyət göstərməsinə imkan yaratmışdır.
Son dövrlərdə muxtar respublikada kütləvi iaşə şəbəkələrinin yeni
ünvanlarının yaranması geniş hal almış, bu sahədə göstərilən xidmətin
səviyyəsi əsaslı sürətdə yüksəlmişdir. Bu sıraya Naxçıvan şəhərindəki
"Təbriz" restoranını, Park AVM-ə məxsus restoranı, 500 oturacaq yeri olan ən
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müasir tələblərə cavab verən "Nuh yurdu" iaşə kompleksini, toy
mərasimlərinə xidmət göstərən 16 şadlıq sarayını və s. göstərmək olar.
Əhaliyə göstərilən müxtəlif xidmət sahələrinin yaradılması və
genişləndirilməsi sahəsində əsaslı fəaliyyət göstərilmişdir. Paltarların və
xalçaların yuyulması üzrə müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş Naxçıvan
Kimyəvi Təmizləmə Müəssisəsi, çoxlu sayda paltar tikişi və təmiri
şəbəkələrinin, xüsusilə qadın gözəllik salonlarının yaradılması diqqəti cəlb
edir.
01.07-2015-ci il tarixə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ticarət və
xidmət şəbəkələrinin tərkibi ərzaq malları üzrə 674 vahid, qeyri-ərzaq malları
üzrə 608 vahid, digər iş və xidmət sahələri üzrə isə 509 vahiddən ibarət
olmuşdur. [4] Ticarət və xidmət sahələrinin regionlar üzrə yerləşməsi şəhər və
rayonlarda əhalinin məskunlaşması vəziyyətindən, rayon mərkəzlərinin şəhər
və qəsəbə tipli olmalarından və Naxçıvan şəhərinin muxtar respublikanın
paytaxtı olması statusundan xeyli dərəcə asılı olmaqla formalaşmışdır.
Məlumdur ki, ticarət ölkənin iqtisadi həyatının bütün sahələrinə aktiv
təsir göstərir. O, iqtisadiyyatda, ictimai təkrar istehsalda bir-birilə sıx əlaqədə
olan istehsal, bölgü, mübadilə və sonda istehlak elementlərinə təsir göstərir.
Mal mübadiləsinin funksiyası bir tərəfdən maddi nemətlərin istehsalı və
onların bölgüsü digər tərəfdən isə maddi nemətlərin istehlakı arasında əlaqə
yaratmaqdan ibarət olub.
İstehsal
ilə
istehlak
arasında
əlaqə
yaradılması
və
möhkəmləndirilməsində topdan ticarətin fəaliyyəti, onun düzgün təşkili xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir və topdan ticarət öz funksiyalarına müvafiq olaraq topdan
mal alışını və topdan mal satışını əhatə edir.
Topdan ticarətin inkişafı istehsal, nəqliyyat və ticarət amilləri ilə
əlaqədardır. Onun fəaliyyəti sənaye ilə kənd təsərrüfatı, şəhərlə kənd arasında,
sənayenin ayrı-ayrı sahələri və ölkənin müxtəlif iqtisadi rayonları arasında
mal yeridilişini səmərəli təşkil etməyə yönəldilmişdir. Bu, ölkədə iqtisadi
rayonların tarazlaşmasına bilalvasitə təsir göstərir, ölkələrarası mal
tədavülünün, yəni xarici ticarətin həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır.
Bugün muxtar respublikada topdan ticarətin təşkili və aparılması həm
mövcud olan müxtəlif istehsal müəssisələri, həm də bilavasitə topdan ticarət
fəaliyyətini aparan fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyət dairəsinə daxildir.
Aparılan topdan ticarət eyni zamanda xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrinin
möhkəmləndirilməsində və inkşaf etdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Gəmiqaya Şirkətlər Qrupuna daxil olan " Naxçıvan Taxıl Məhsulları"
MMC əhalidən qəbul etdiyi taxılın tədarükü, saxlanılması, emalı və satışını
həyata keçirən, bu sahədə fəaliyyət göstərən ən iri müəssisədir. Qısa və uzun
müddətli saxlama üçün 47 min tonluq anbarları olan bu müəssisə muxtar
respublikada taxıl ehtiyyatlarının saxlanılması üzrə ixtisaslaşmış bir
müəssisədir. Müəssisə taxıl tədarükü, onun emalı və satışı üzrə məşğul olmaqla
bərabər, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən özəl dəyirmanların taxıla olan
təlabatının ödənilməsini təmin edir.
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Kənd təsərrüfatı məhsullarının topdan alışı və satışı üzrə fəaliyyət
göstərən Naxçıvan "Meyvə-Tərəvəz Məhsulları" MMC yarandığı son illərdə
bölgələrdə fəaliyyət göstərən fermer təsərrüfatlarından və əhalidən becərilən
kartof, soğan və uzun müddət saxlama qabiliyyətli meyvələrin tədarükü,
saxlanılması və topdan satışı ilə məşğuldur. Yaradılmış bu müəssisə və bir
neçə kiçik həcmli saxlanc anbarları (onların ümumi tutumu 12.3 min tondur)
mövsumlar-arası dövrdə muxtar respublika əhalisinin bu məhsullara olan
tələbatının ödənilməsində mühüm rol oynayan topdan satış müəssisəsidir.
Muxtar respublikada pərakəndə ticarətin geniş çeşiddə ərzaq malları ilə
təchiz olunmasında "Ləzzət Qida Sənaye" MMC-nin xüsusi yeri vardır. Bu
müəssisə həm özünün istehsal sahələrində istehsal olunan yeyinti
məhsullarının, həm də geniş çeşiddə idxal olunan ərzaq mallarının topdan satışı
üzrə fəaliyyət göstərir.
Topdan satış fəaliyyəti ilə məşğul olan "Bizim Qida" MMC bölgənin
ticarət şəbəkələrini "Azərsun" Holdinqin müəssisələrində istehsal olunan
yeyinti məhsulları ilə təchiz edən iri topdan satış müəssisəsidir.
Digər bir topdan satış fəaliyyətini həyata keçirən müəssisə "Dostluq
Ticarət" MMC-dir. Bu müəssisə əsasən MDB məkanında istehsal olunan geniş
çeşiddə ərzaq mallarının idxalı və topdan satışını həyata keçirir.
Göstərilənlərdən əlavə 10-a yaxın fiziki şəxs müxtəlif çeşiddə (dar
çərçivədə) ölkəmizdə istehsal olunan ərzaq mallarının muxtar respublikada
topdan satışını həyata keçirirlər.
Müşahidələr gösətrirki bölgədə fəaliyyət göstərən topdan satış
şəbəkələrinin çoxluğu bu sahədə ədalətli rəqabət mühitinin bərqərar olmasına
əsaslı səbəb olmuş, topdan satış müəssisələri ilə pərakəndə ticarət arasında
daimi, fasiləsiz və davamlı əlaqələrin mövcudluğu təmin olunmuşdur.
Ticarətin davamlı fəaliyyətinin təmin olunması üzrə dövlətin yaratdığı
münbit şərait (normal vergi dərəcələri, haqsız rəqabətə yol verilməməsi,
tənzimləyici hüquqi-normativ sənədlərin mövcudluğu) bölgədə əhalinin bütün
növ ərzaq və qeyri-ərzaq malları ilə fasiləsiz təminatına şərait yaratmışdır.
Ticarətin təşkili, yeni-yeni müasir xidmət şəbəkələrinin tikilib
istifadəyə verilməsi, ticarət və digər xidmət sahələrində xidmətin səviyyəsinin
yüksəldilməsi, gəlirlərinin artması və buna müvafiq olaraq alıcılıq
qabiliyyətinin illər üzrə dinamik artımı, bu sahələrin inkişafına göstərilən
dövlət dəstəyi muxtar respublikada ticarət və xidmət sahələrində dövriyyənin
və xidmətin həcminin davamlı olaraq yüksəlməsinə imkan vermişdir.
Yalnız son 2015 təsərrüfat ilinin bu sahələr üzrə yekun nəticələrinə
nəzər salsaq aydın olur ki, bu ildə muxtar respublikada əmtəə dövriyyəsinin
həcmi 1.276.987,6 min manat təşkil etmişdir ki, bu da müqayisəli qiymətlərlə
10 il əvvəlki 114.936,8 min manat göstəricidən 10,0 dəfə, son bir ilin
1.064.176,0 min manatlıq göstəricisindən isə 5.9% artım deməkdir. [5]
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi isə 2015-ci ildə
195829,5min manat olmaqla, 10 il qabaqkı göstəricini (56,7 min manat)
müqayisəli qiymətlərlə 34,5 dəfə, bir il əvvəlki 180737, 6 min manat
göstəricini isə 3,4% üstələmişdir.[5]
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Xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 2015-ci ildə 512.354,5 min ABŞ$
təşkil etmişdir ki, bu da on il əvvəlki dövriyyəyə nisbətdə (53535,6 min
ABŞ$) 9,6 dəfə artım deməkdir. Xarici ticarət dövriyyəsində yaranan artım
əsasən ixracın hesabına olmuşdur. [5]
Muxtar Respublikada pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin ilbəil
yüksəlməsinə yeni, müasir ticarət şəbəkələrinin tikilib istifadəyə verilməsi və
xidmət mədəniyyətinin yüksəldilməsilə yanaşı, daxili bazarın yerli məhsullar
ilə təchizatında əsaslı irəliləyişlərin əldə olunması ilə bağlı olmuşdur.
Hazırda muxtar respublikanın istehsal müəssisələrində 361 növdə
məhsul istehsal olunur ki, bu məhsulların 119 növü ərzaq, 242 növü qeyriərzaq mallarından ibarətdir. 107 növdə ərzaq, 236 növdə qeyri-ərzaq malları
olmaqla, ümumilikdə, 343 növdə məhsula olan tələbatın yerli istehsal
hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir.
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РЕЗЮМЕ
САДЫГРАГИМОВ

НОВЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ В НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
В научной статье особое внимание уделено развитию торговли и
сферы обслуживания в условиях рыночной экономики, государственной
политике развития и регулирования этих отраслей в создавшихся
благоприятных условиях.
В соответствии с темой научной статьи всесторонне
характеризуется развитие торговли и сферы обслуживания в
Нахчыванской Автономной Республике.
В научной статье обращено особое внимание на организацию
оптовой и розничной торговли и роли торговли в взаимосвязи между
производителем и потребителем. Также на основе статистических данных
проанализированы результаты деятельности этих отраслей.
Ключевые слова: розничная торговля, оптовая торговля,
производство, потребление, обслуживание, развитие.
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SUMMARY
SADIQ RAHIMOV
NEW STAGES OF DEVELOPMENT OF TRADE AND SERVICE IN
NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC
In the scientific article focuses on the development of trade and services
in a market economy, public policy development and regulation of these
industries has created favorable conditions.
In keeping with the theme
of a scientific article is characterized by the development of a comprehensive
sales and service in the Nakhchivan Autonomous Republic.
In a
scientific paper paid special attention to the organization of wholesale and
retail trade and the role of trade in the relationship between producer and
consumer. Also on the basis of statistical data we analyze the results of the
activities of these industries.
Keywords: retail, wholesale, production, consumption, maintenance,
development.
(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof. S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA NAĞDSIZ
ÖDƏNĠġLƏRDƏN ĠSTĠFADƏNĠN HƏCMĠNĠN ARTIRILMASI
YOLUNDA HƏYATA KEÇĠRĠLƏN TƏDBĠRLƏR
Məqalə Naxçıvan Muxtar Respublikasında nağdsız pul dövriyyəsinin
artırılmasına və nağd ödəniĢlərlə əməliyyatların miqyasının azaldılmasına
yönəldilmiĢ dövlət tədbirlərinin keçirilməsi və görülən iĢlərin verdiyi
səmərədən bəhs edilmiĢdir. Bu sahədə görülən iĢlərə infrastrukturun
geniĢləndirilməsi, institusional mühitin formalaĢdırılması və stimullaĢdırma
tədbirlərinin mütəmadi Ģəkildə aparılması nağdsız hesablaĢmaların miqyasını
geniĢləndirmiĢdir.
Açar sözlər: nağdsız hesablaĢmalar, bank əməliyyatları, maliyyə bazarı,
investisiya qoyuluĢu
Azərbaycanda iqtisadi sahədə keçid dövrünün başa çatması,
respublikamızın sosial-iqtisadi cəhətdən modernləşməsi biznes və maliyyətəsərrüfat sistemində şəffaf mexanizmlərin tətbiqini zərurətə çevirmişdir.
Dünya təcrübəsi sübut edir ki, hesabatlılığın və şəffaflığın təmini sahəsində
mühüm tədbirlərdən biri də nağdsız ödəniş sisteminə keçiddir.
Bu gün ölkə iqtisadiyyatının müasirləşməsində, şəffaf idarəetmə
sisteminin qurulmasında nağdsız ödəniş sisteminin genişləndirilməsinin rolu
danılmazdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
göstərişlərinə uyğun olaraq nağdsız ödəniş sisteminin genişləndirilməsi ilə
bağlı həyata keçirilən tədbirlərin əsas məqsədi iqtisadi subyektlər arasında
şəffaflığa nail olunmasından, «gizli iqtisadiyyat»ın həcminin azaldılmasından,
vergidən yayınma hallarının qarşısının alınmasından ibarətdir. Nəzarətdən
kənarda qalan iqtisadi əməliyyatlar bir tərəfdən dövlət büdcəsinə vergi
daxilolmalarının azalmasına, digər tərəfdən isə iqtisadi mexanizmlər vasitəsilə
dövlət tərəfindən iqtisadi tənzimləmə üsullarının səmərəliliyinin aşağı
düşməsinə səbəb olur (2, s. 12).
Müasir dövrün tələblərindən irəli gələrək maliyyə bazarının daha da
inkişafı, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşu imkanlarının genişləndirilməsi,
vahid elektron ödəniş məkanının formalaşdırılması və ölkədə nağd pul
dövriyyəsinin məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar müasir elektron ödəniş
xidmətlərinin daha da təkmilləşdirilməsi, nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması
tədbirlərinin ardıcıl olaraq davam etdirilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu tədbirlər təsərrüfat subyektlərində maliyyə intizamının gücləndirilməsi,
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korporativ sektorda şəffaflığın artırılması, o cümlədən vergidən yayınma
hallarının aradan qaldırılmasına xidmət edir (3, s. 196).
Nağdsız ödənişlərin genişləndirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən
tədbirlərin əsas məqsədi ölkədə iqtisadiyyatın inkişafının keyfiyyətcə yeni
mərhələyə keçməsindən, iqtisadi sistemin subyektləri arasında şəffaflığa nail
olunmasından, müşahidə oluna bilməyən iqtisadiyyatın (gizli iqtisadiyyat)
həcminin azaldılmasından, vergilərdən yayınma hallarının minimuma
endirilməsindən ibarətdir. Hazırda nəzarətdən kənar qalan iqtisadi əməliyyatlar
bir tərəfdən dövlət büdcəsinə daxil olan vergi daxilolmalarının azalmasına,
digər tərəfdən isə iqtisadi mexanizmlər vasitəsilə dövlət tərəfindən iqtisadi
tənzimləmə üsullarının effektivliyinin aşağı düşməsinə səbəb olur (3, s. 177).
Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, nağdsız ödənişlər iqtisadi artıma o zaman
effektiv təsir bağışlaya bilər ki, ölkədə müəyyən ödəniş infrastrukturu, istifadə
bacarıqları, institusional mühit yaradılsın.
Məhz bu faktorları nəzərə alaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da
nağdsız ödənişlərin iqtisadiyyatdakı çəkisini artırmaq üçün 2013-2015-ci illəri
əhatə edən ―Naxçıvan Muxtar Respublikasında elektron ödəniş məkanının
formalaşdırılması və nağdsız hesablaşmaların həcminin artırılması üzrə
tədbirlər planı‖ işlənib hazırlanmışdır və icrası uğurla başa çatdırılmışdır (4).
Tədbirlər planının icrasında ötən dövr ərzində əhəmiyyətli addımlar
atılmışdır. Statistik göstəricilərdən məlum olur ki, ötən dövr ərzində muxtar
respublikada nağdsız hesablaşmaların ötən illərlə müqayisədə dəfələrlə artaraq
2015-ci ildə 12 faiz həcminədək çatmışdır.
Bununla yanaşı, dövlət orqanlarının və digər qurumların korporativ
informasiya
sistemlərinin
elektron
ödəniş
sistemlərinə
texnoloji
inteqrasiyasının tamamlanması istiqamətindəki mövcud problemlər və onların
həlli yolları öz əksini tapmışdır.
Əlbəttə ki, nağdsız ödənişlərin inkişafı üçün lazımi infrastrukturun
yaradılması ilə birgə maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi və institusional
mühitin formalaşdırılması da zəruridir. Bu baxımdan tədbirlər planının
icrasının ilkin mərhələsində nağdsız ödəniş alətlərindən istifadə vərdişlərinin
kütləvi təbliği ilə əlaqədar muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında əhali
arasında maarifləndirici tədbirlər keçirilmiş, orta və ali təhsil müəssisələrində
nağdsız ödəniş vərdişlərini inkişaf etdirən xüsusi məşğələlər təşkil edilmişdir
(4).
Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən bank sektoru təklif etdikləri bank
məhsulları ilə vətəndaşların daha rahat və təhlükəsiz, müasir yaşam tərzinin
formalaşmasına xidmət göstərirlər. Bu gün muxtar respublikanın bütün
rayonlarında və Naxçıvan şəhərində quraşdırılmış bankomat və POS-terminal
şəbəkəsi əhalinin rahatlığını təmin etməklə yanaşı, nağdsız ödəniş sahəsində
iqtisadi mədəniyyətin formalaşmasına və ümumilikdə, iqtisadi artımın davamlı
xarakter almasına öz töhfəsini verməkdədir (1, s. 12).
Nağdsız ödəniş infrastrukturunun tərkib hissələri olan bankomat və
ödəniş kartlarının sayıda artırılmışdır. Belə ki, 1 may 2015-ci il tarixə
Naxçıvan şəhərində 53 ədəd, muxtar respublikanın digər rayonlarında 41 ədəd
olmaqla ümumilikdə, 94 ədəd bankomat şəbəkəsi quraşdırılıb vətəndaşların
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istifadəsinə verilmişdir. Ümumilikdə quraşdırılmış POS-terminalların sayı isə
965 ədəd olmuşdur. Bu gün muxtar respublika sakinlərinə verilmiş ödəniş
kartlarının sayı isə 210 min 795 ədəd təşkil edir. Bu isə hər iki nəfərdən birinin
ödəniş kartı ilə təmin edilməsi deməkdir.
Banklar eyni zamanda 22 mübadilə məntəqəsi, 2 informasiya köşkü və 2
yeni quraşdırılmış Milli ÖN ( milli ödəmə nöqtəsi) terminalları vasitəsilə də
vətəndaşlara xidmət göstərməkdədir. Əhaliyə göstərilən bank xidmətlərinin
keyfiyyətinin və səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə gələcək müddət ərzində
terminalların sayının artırılması da planlaşdırılır.
Hal-hazırda muxtar respublikada fəaliyyət göstərən bank və bank
filiallarından 16-sı əhalidən əmanətlərin cəlb edilməsi, 18-i xarici valyuta
əməliyyatlarının aparılması, 4-ü qiymətli metallarla əməliyyatların aparılması,
2-i qiymətli kağızlarla əməliyyatların aparılması, 17-i isə ödəniş kartları ilə
əməliyyatların aparılması funksiyalarına malikdirlər (5).
Naxçıvan Muxtar Respublikasında nağdsız hesablaşmaların miqdarını
artırmaq məqsədilə bir çox sahələrdə POS-terminallar quraşdırılmışdır.
Vətəndaşların kommunal xərclərinin ödənişlərinin rahat şəkildə təmin edilməsi
məqsədilə 1 may 2015-ci il tarixə ―Naxçıvanpoçt‖ Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətində 104 ədəd, ―Naxçıvanqaz‖ İstehsalat Birliyində 39 ədəd və
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Energetika Agentliyində 21 ədəd,
―Naxçıvan Su-Kanalizasiya‖ Açıq Səhmdar Cəmiyyətində isə 5 ədəd POSterminal quraşdırılmışdır (1, s. 25).
Eyni zamanda kommunal xidmət haqlarının internet üzərində elektron
ödəniş sistemləri vasitəsilə ödənilməsi imkanları da yaradılmışdır. Nağdsız
ödənişlərin genişləndirilməsi məqsədilə muxtar respublikada vətəndaşlara
ödəniş kartları vasitəsilə vergi və rüsumları, Naxçıvan Muxtar Respublikası
üzrə sosial sığorta haqlarını nağdsız şəkildə, istər müvafiq idarələrdə
quraşdırılmış POS-terminal, istərsə də internet portalları vasitəsilə ödəmə
imkanları təqdim edilir. Eyni zamanda mobil və stasionar rabitə üzrə xərclər,
qaz, enerji kimi kommunal xərclər internet üzərindən elektron şəkildə ödənilə
bilər.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında nağdsız ödənişlərlə əməliyyatları
artırmaq məqsədi ilə görülən tədbirlərin əyani izahı olaraq Naxçıvan şəhəri və
7 rayon üzrə quraşdırılmış POS-terminalların və bankomatların miqdarını
göstərmək olar.
Muxtar respublikada POS-terminal şəbəkəsinin ən sıx quraşdırıldığı yer
məhz Naxçıvan şəhəridir. 2015-ci il tarixə Naçıvan şəhərində quraşdırılmış
POS-terminalların sayı 475 ədədə çatmışdır. Quraşdırılmış POS-terminal
şəbəkəsi şəhər əhalisinə müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə xidmət göstərir (1, s.
38).
POS-terminal və bankomat şəbəkəsinin ən çox quraşdırıldığı ikinci rayon
məhz Şərur rayonudur. Belə ki, 2015-ci il tarixə burada quraşdırılmış POSterminalların sayı 135 ədəd, bankomatların sayı isə 9 ədəd təşkil edir. Rayonda
quraşdırılmış POS-terminal şəbəkəsi əhaliyə müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə
xidmət göstərir. POS-terminalların quraşdırılma yerləri təyin edilərkən əhalinin
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daha çox ödənişlərini həyata keçirmək üçün müraciət etdikləri kommunal
xidmət müəssisələri diqqətdə saxlanılmışdır (1, s. 39).
POS-terminal şəbəkəsinin intensiv istifadə olunduğu rayonlardan biri də
Babək rayonudur. Belə ki, 2015-ci il tarixə burada quraşdırılmış POSterminalların sayı 72 ədəd təşkil edir. Vətəndaşların ödənişlərini daha rahat,
təhlükəsiz və şəffaf şəkildə aparmaları üçün ―Naxçıvanpoçt‖ Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Babək rayon filialında 28 ədəd, Babək Rayon Qaz
İstismar İdarəsində 6 ədəd, Babək Rayon Elektrik Şəbəkəsində 4 ədəd POSterminal quraşdırılmışdır (1, s 40]
2015-ci il tarixə quraşdırılmış POS-terminalların Ordubad rayonu üzrə
sayı 56 ədəd, Culfa rayonu üzrə 109 ədəd, Şahbuz rayonu üzrə 42 ədəd,
Kəngərli rayonu üzrə 59 ədəd və Sədərək rayonu üzrə 17 ədəd təşkil edir.
Muxtar respublika üzrə bir POS-terminala düşən əhali sayı 2013-cü ildə
1587 nəfərdən 2015-ci ildə 422 nəfərədək irəliləyərək 274,6 faizlik artım
göstərilmişdir. Eyni dövrdə bu göstərici respublika üzrə 99,2 faizlik bir artımla
müşahidə olunur.
Əgər 2014-cü ilin yanvar ayında muxtar respublika üzrə aparılmış
nağdsız əməliyyatların həcmi 246 min manat təşkil edirdisə, bu göstərici
dekabr ayında 1 milyon 780 min manat olmuşdur. Ümumilikdə 2014-cü il
ərzində muxtar respublika üzrə aparılmış nağdsız əməliyyatların həcminin 12
milyon 513 min manat, 2015-ciilin ilk dörd ayı ərzində isə bu göstərici 5
milyon 618 min manat olması onu deməyə əsas veririk ki, Tədbirlər Planının
icrası müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilmişdir (1, s. 30).
Təkcə internet və digər ödəniş sistemləri vasitəsilə aparılan nağdsız
ödənişlərin həcmində ötən illə müqayisədə 4 dəfədən çox artım müşahidə
edilib və 2016-cı ilin aprel ayına 1 milyon 575 min 829 manat olub. Bu
göstərici əhalinin bu sahədə məlumatlarının artdığını deməyə əsas verir. Cari
ilin aprel ayı ərzində əldə olunmuş ümumi göstərici ötən illə (1 milyon 407 min
223 manat) müqayisədə 69%-lik artımla müşahidə edilib.
Ödəniş infrastrukturunun əsasını təşkil edən ən vacib ünsürlərdən biri də
ödəniş kartlarıdır. 2015-ci ilin aprel ayından bu günə Naxçıvanda fəaliyyət
göstərən bank və bank filialları tərəfindən 19 min 375 ədəd ödəniş kartı
emissiya edilərək əhalinin istifadəsinə verilib. Eyni zamanda təsərrüfat
subyektləri arasında da qeyri-nağd hesablaşmaların mümkünlüyünün təmin
olunması məqsədilə muxtar respublikada banklar tərəfindən korporativ kartlar
da təklif edilməkdədir. 1 may 2016-cı il tarixə artaraq 230 min 171 ədədə çatan
ödəniş kartı sayı muxtar respublikada hər 100 nəfərdən 52-nin ödəniş kartı
sahibi olduğunu göstərir.
Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, nağdsız ödənişlər iqtisadi artıma o zaman
təsir göstərir ki, ölkədə müəyyən ödəniş infrastrukturu, istifadə bacarıqları,
institusional mühit yaradılsın. Ancaq infrastrukturun genişləndirilməsi,
institusional mühitin formalaşdırılması və stimullaşdırma tədbirlərinin
mütəmadi şəkildə aparılmasına baxmayaraq, hələ də bu sahədə çatışmazlıqların
olması özünü büruzə verməkdədir. Buna səbəb isə məhz ictimaiyyətin hələ də
nağdsız ödənişlərə tam olaraq üstünlük verməməsindən irəli gəlir. Və hələ də
bankomatların qarşısında nağd pul çəkmək üçün növbələrin yarandığını
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müçahidə etmək mümkündür. Bankomatdan sadəcə nağd pul çəkmək üçün
istifadə edən vətəndaşlarımız isə kifayət qədərdir. Halbuki bankomat adlanan
bu ödəniş aləti əslində bir çox nağdsız əməliyyatları həyata keçirməyə də
imkan verir.
Görülən bu işlərlə yanaşı qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq məqsədi ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi ―2016-2018-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında müasir elektron ödəniş xidmətlərinin tətbiqinin və
nağdsız hesablaşmaların genişləndirilməsi üzrə Proqram‖ı təsdiq edib. Proqram
elektron ödəniş infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, yeni xidmətlərin tətbiqi
və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, əhalinin və iqtisadi subyektlərin elektron
və ödəniş xidmətlərindən daha aktiv istifadəyə təşviq edilməsi ilə bağlı
tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur (5).
Bütün bu görülən işlər onu göstərirki Naxçıvan Muxtar Respublikasında
nağdsız ödənişlərlə əməliyatların aparılmasına dövlətin xüsusi diqqəti və səyi
nəticəsində uğurla həyata keçirilir. Bunun üçün hazırlanan tədbirlər planının
uğurlu icrası və əldə oluna müsbət nəticə görülən işlərin əbəs olmadığının
dəlilidir.
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РЕЗЮМЕ
НАИМ ДЖАХИДЗАДЕ
MЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИМЫЕ C ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ
ОБЪЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАССЧЕТОВ В
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В статье говорится о проведении государственных мероприятий,
направленных на
увеличение безналичных денежных оборотов и
уменьшение масштабов наличных платежных операций, а также об
эффективности проводимых работ в Нахчыванской Автономной
Республике. Проводимые в этой области работы по расширению
инфраструктуры,
формированию
институциональной
среды
и
постоянному проведению стимулирующих мероприятий расширили
масштаб проводимых безналичных расчѐтов.
Ключевые слова: безналичные расчѐты, банковские операции,
финансовый рынок, инвестиционные вложения.
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SUMMARY
NAIM JAHIDZADEH
THE CONDUCTING MEASURES ABOUT INCREASING OF NONCASH PAYMENTS IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC
The Article deals about increasing the turnover of cash payments and
reducing of non-cash transaction, conducting of state measure and its benefits.
The expansion of infrastructure, formation of institutional environment and
carrying out of stimulation measures regularly all together have expanded the
scope of non-cash payments.
Key words: non-cash payments, bank transactions, finance market,
investment
(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof. S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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MALĠYYƏ HESABATLARININ BEYNƏLXALQ
STANDARTLARINA ƏSASƏN HESABLAR VƏ ĠKĠLĠ QEYDĠYYAT
Məqalədə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına uyğun
hesabların xüsusiyyətləri, hesabların maliyyə hesabatlarına uyğun ikili
qeydiyyat prosesi və maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesi
araĢdırılmıĢdır.
Açar sözlər: hesablar, ikili qeydiyyat, aktivlər, xüsusi kapital,
öhdəliklər, gəlirlər, xərclər, maliyyə bərabərliyi. Hesabların məzmunu və
xüsusiyyətləri.
Müəssisələrdə fəaliyyət dövrü ərzində çox sayda və fərqli əməliyyatlar
baş verir. Bu gün göstərilən xidmət üzrə gəlir beş aydan sonra müəssisənin
hesabına daxil olur, müəssisəyə alınan avadanlığın dəyəri altı ay sonra
ödənilir, əmək haqqı hər ayın sonunda ödənilir. Bu əməliyyatların sayı və
növü təbii olaraq daha da artıq olacaqdır. Baş verən əməliyyatların maliyyə
hesabatlarında ifadə ardıcıllığında qarışıqlıq baş verəcəkdir. Fərqli tarixlərdə
və məbləğlərdə baş verən əməliyyatların təsnifi bir yerdə göstərilməsi vacibdir.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı fərqli əməliyyatların asanlıqla
qeyd edilməsi üçün hesablara ehtiyac duyulur. Hər bir ölkənin öz qanun və
təlimatlarına uyğun olaraq maliyyə orqanları tərəfindən qəbul edilmiş vahid
hesablar planı tərtib edilir. Bu hesab planların hamısı beynəlxalq uçot
prinsiplərinə dayanaraq tərtib edilir.(1, s.46)
Müəssisənin fəaliyyətində maraqlı olan və müəssisə haqqında iqtisadi qərarlar
verən məlumat istifadəçilərinin informasiya ehtiyacları, hazırlanan maliyyə
hesabatları ilə qarşılanır. Baş verən əməliyyatların təsadüfi qeyd edilməsi
hazırlanacaq maliyyə hesabatından düzgün informasiya almağa imkan
verməyəcək. Buna görə də maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı yaxşı
kodlaşdırılmış hesablar planından istifadə edilməlidir. İstifadə ediləcək
hesablar maliyyə hesabatlarının informasiyalarını düzgün əldə etməyə kömək
edəcəkdir.
Hesabların əsas xüsusiyyətləri və hesablarda baş verən əməliyyatların
ümumi xüsusiyyətləri aşağıda açıqlanıb.
•
Maliyyə hesabatları ilə əlaqədar hər ünsürə aid adı olan bir hesab istifadə
edilir.
•
İstifadə edilən hesablar , debet və kredit tərəf olmaqla ikitərəfli işləyir.
•
Maliyyə əməliyyatı üzərindəki məbləğ mühasibatlıq prinsiplərinə uyğun
olaraq əlaqəli hesabın debet və ya kredit tərəfində qeyd edilir.
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•
Hər hansı bir hesabın debet və kredit tərəfinə ilk dəfə qeyd edilməsi
həmin hesabın açılması əməliyyatı adlanır.
Maliyyə bərabərliyi və hesablar
Hesablar əsasən əməliyyatların təsnifinə görə balans hesabları, nəticə
(Mənfəət və Zərər) hesabları və maya dəyəri hesablarına bölünür.
1-1

Hesablar planının maliyyə hesabatları ilə olan əlaqəsini digər bir sxem
vasitəsi ilə təqdim edə bilərik. 1-2

Sxem 1-1 dən görüldüyü kimi Balans hesabları ilə müəssisənin aktiv və
passivlərində olan dəyişmələr, Nəticə hesabları vasitəsilə müəssisənin gəlir və
xərclərində olan dəyişmələr gözələnir. Maya dəyəri hesabları istehsal
müəssisələrində istehsal olunan məhsulların və göstərilən xidmətlərin maya
dəyərinin uçota alınması üçün istifadə edilir.
Mühasibatlığın əsası və iş prosesi ana mühasibatlıq bərabərliyinə
bağlıdır. Müəssisə təsis olduğu vaxtdan etibarən aktivlər və öhdəliklər arasında
bərabərlik əlaqəsi mövcud olur. Hər şəraitdə aktivlərin cəmi ilə öhdəliklərin
cəmi bərabər olmalıdır. Bərabərlik əlaqəsinin pozulması mühasibatlıqda
əməliyyatların əksik və ya xətalı olduğu mənasını daşıyır.(1, s.48)
Müəssisənin aktivlərində meydana gələn artma və ya azalmanın qeyd edildiyi
hesaba Aktiv hesablar, Xüsusi kapital və ya öhdəliklərdə meydana gələcək
artma və ya azalmanın qeyd edildiyi hesablar isə Passiv hesablar adlanır.
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Maliyyə əməliyyatları ikitərəfli bir təsirə malikdir. Buna görə hər hansı bir
mühasibat əməliyyatı qeyd edilərkən debet tərəfinə qeyd edilən rəqəmsal
məbləğ ilə kredit tərəfə qeyd ediləcək əməliyyatın rəqəmsal məbləği eyni
olmalıdır.
∑ debet= ∑ kredit
Məsələn bankdan götürülən 10 000 manat pulu müəssisənin kassasına 10 000
manat olaraq mədaxil ediləcək və buna uyğun mühasibat əməliyyatı baş
verəcək. Əks vəziyyətdə götürülən pul 10 000 manat olub kassaya 9 000 manat
kimi mədaxil edilsə əgər, əməliyyatın qeydiyyatı vaxtı bərabərlik pozulur.
Burada diqqət edilməli ən mühüm məsələ hər hansı bir qutuya girən hər zaman
o qutudan çıxana bərabər olacaq. Hesablar planının maliyyə hesabatlarına
uyğun əməliyyat qaydaları aşağıdakı sxemdə göstərilib.
1-3

Aktiv hesabların əməliyyatları
Müəssisənin kassa və ya bank hesablarında olan pul , pul vəsaitlərinin
ekvivalentləri, ehtiyatlar, debitor borclar, binalar, qeyri maddi aktivlər vəs.
pula çevrilmə ehtimalı olan bütün iqtisadi dəyərlər aktivləri formalaşdırır. Bu
aktivlərdə əmələ gələn artım və ya azalmalara aid hərəkətlərin qeyd edildiyi
hesablara Aktiv hesablar deyilir.
Aktiv hesablar üzrə əməliyyatları apararkən aşağıdakı bəzi xüsüsiyyətlərə
diqqət yetirmək vacibdir.
•
Bütün aktiv hesablarda ilk qalıq (açılış hesabı) hesabın debetinə qeyd
edilir.
•
Bütün aktiv hesablarda artmalar hesabın debetinə qeyd edilir.
•
Bütün aktiv hesablarda azalmalar hesabın kreditinə qeyd edilir.
•
Bütün aktiv hesablarda dövrün sonuna ya heç qalıq qalmaz (debet və
56

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2016 № 2
kredit əməliyyatların cəmi bir-birinə bərabər olar) ya da debet qalığı qalar.
•
Dövrün sonunda qalıq qalan aktiv hesablar balans hesabının aktiv tərəfini
formalaşdırır.
•
Son qalıq (debet)=İlk qalıq (debet)+dövriyyə (debet) - dövriyyə (kredit)
Passiv (Xüsusi Kapital+Öhdəliklər) hesabların əməliyyatları
Passiv hesablar aktivlərin əmələ gəlmə mənbələrini özündə əks etdirir.
Passiv hesablar ―Xüsüsi Kapital‖ və ―Öhdəliklər‖- in cəmindən formalaşır.
Passiv hesablar üzrə əməliyyatları apararkən aşağıdakı bəzi
xüsüsiyyətlərə diqqət yetirmək vacibdir.
•
Bütün passiv hesablarda ilk qalıq (açılış hesabı) hesabın kreditinə qeyd
edilir.
•
Bütün passiv hesablarda artmalar hesabın kreditinə qeyd edilir.
•
Bütün passiv hesablarda azalmalar hesabın debetinə qeyd edilir.
•
Bütün passiv hesablarda dövrün sonuna ya heç qalıq qalmaz (debet və
kredit əməliyyatların cəmi bir-birinə bərabər olar) ya da kredit qalığı qalar.
•
Dövrün sonunda qalıq qalan passiv hesablar balans hesabının passiv
(xüsusi kapital + öhdəliklər) tərəfini formalaşdırır.
•
Son qalıq (kredit)=İlk qalıq (kredit)+dövriyyə (kredit) - dövriyyə (debet)
Maya dəyəri, Gəlir və Xərc hesablarının əməliyyatları
Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin nəticəsi mənfəət və ya zərərlə
nəticələnir. Müəssisələrin əsas məqsədi hesabat dövrünü mənfəətlə
bağlamaqdır. Mənfəət əldə edilməsi üçün əldə edilən gəlirin çəkilən xərcdən
böyük olması vacibdir.
Maya dəyəri, xərc, zərər, satış, gəlir və mənfəət hesabları üzrə əməliyyatları
apararkən aşağıdakı bəzi xüsüsiyyətlərə diqqət yetirmək vacibdir.
•
Maya dəyəri, xərc və zərər hesablarda ilk hərəkət hər zaman hesabın
debetinə qeyd edilir.
•
Maya dəyəri, xərc və zərər hesablarda artmalar hər zaman hesabın
debetinə qeyd edilir.
•
Maya dəyəri hesabları hesabat dövrünün sonuna mühasibatlıq
qaydalarına uyğun olaraq əhatəli Mənfəət (Zərər) cədvəlindəki hesablara əks
etdirərək bağlanır. Xərc və Zərər hesabları qaydalara uyğun olaraq dövrün
mənfəət və ya zərərini təyin etmək üçün əlaqəli hesablarla bağlanır.
•
Satış , gəlir və mənfəət hesablarında ilk hərəkət hər zaman hesabın
kreditinə qeyd edilir.
•
Satış , gəlir və mənfəət hesablarında artmalar hər zaman hesabın
kreditinə qeyd edilir.
•
Əhatəli Mənfəət (Zərər) cədvəlindəki Satış , Gəlir və Mənfəət hesabları
qaydalara uyğun olaraq dövrün mənfəət və ya zərərini təyin etmək üçün əlaqəli
hesablarla bağlanır.(2, s.147)
1.
Sahibkarlar 30 000 manat Nizamnamə kapitalı olan müəssisəni təsis
edirlər.
Təsisçilər
İlkin - 10 000 manat pul bank hesabına
Tural - 15 000 manat dəyərində nəqliyyat vasitəsi
Elnur - 5 000 manat dəyərində debitor borc
57

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
Pay qoyuluşu edirlər (aktivin istənilən hissəsi təşkilati hüquqi formasından asılı
olmayaraq Nizamnamə Kapitalına pay qoyuluşu edilə bilər)
2.
10 000 manata nəğd vəsait hesabına satmaq üçün mal almışlar.
3.
Maya dəyəri 10 000 manat olan malın hamısını 12 000 manata nəğd
satmışlar.
4.
5 000 manat debitor borc müəssisənin bank hesabına daxil olub
5.
İşçilərə 1 500 manat əmək haqqı ödənilib.
6.
300 manat kommunal xərc ödənilib.
7.
10 000 manat dəyərində satılan mal dövrün Mənfəət (Zərər) hesabının
debetinə bağlanır.
8.
İşçilərə verilmiş əmək haqqı xərci olan 1500 manat dövrün Mənfəət
(Zərər) hesabının debetinə bağlanır.
9.
300 manat kommunal xərc dövrün Mənfəət (Zərər) hesabının debetinə
bağlanır.
10. 12 000 manat malların satışından gəlir dövrün Mənfəət (Zərər) hesabının
kreditinə bağlanır.
11.
200 manat dövrün Mənfəət (Zərər) hesabının debetindən bağlanaraq
Hesabat dövrünün Mənfəəti hesabının kreditinə verilir.
Qeyd: T-hesabda məbləğin önündə olan rəqəmlər əməliyyatın sıra nömrəsini
göstərir.
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Qeyd etmək lazımdır ki, hesablar və ikili qeydiyyatın aparılması maliyyə
hesabatlarının hazırlanması prosesində böyük əhəmiyyətə malikdir. Hesabların
düzgün və maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları qaydalarına uyğun
olaraq qruplaşdırılması uçot aparan şəxslərin qarşısında duran ilk vəzifədir.
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РЕЗЮМЕ
ГАСАНОВ ЭЛЪВИН, ГЕЙДАРОВ ХЕЙАЛ
ОТЧЕТ И ДВОЙНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ
ОТЧЕТНОСТЕИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
В статъе исследованы особенности финансовои отчетности
соответствующие международным стандартам, вычисление финансовых
отчетностей соответствующие процессу двойной регистрации и процесс
подготовки финансовых отчетностей.
Ключевые слова: двойная регистрация, активы, частный капитал,
прибыли, обязателъство, финансовое равенство, счеты.
SUMMARY
HASANOV ELVIN, XAYAL HEYDAROV
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARDS ACCOUNTS AND DUAL
ENROLLMENT
In the article the properties of accounts correspond the financial reports to
its international standards, and the two sided registration process and the
preparation process of financial reports.
Key words: accounts, two sided registration, actives, special invest,
priorities, incomes, spending, financial equality.
(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof. S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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MƏġĞULLUQ SĠYASƏTĠNĠN TƏNZĠMLƏNMƏSĠNƏ ELMĠ
YANAġMA
Məqalədə iĢsizlik və məĢğulluq anlayıĢlarının elmi mahiyyəti qeyd
olunur. MəĢğulluq siyasəti sahəsində dövlətin tənzimləmə siyasətinin həyata
keçirilməsi məsələləri və bu istiqamətdə hüquqi normativ aktların qəbulu
göstərilmiĢdir. Məqalədə iqtisadi sahədə tanınmıĢ alimlərin elmi
yanaĢmalarından istifadə edilmiĢdir.
Açar sözlər: sosial-iqtisadi inkiĢaf, bazar münasibətləri, yeni iqtisadi
Ģərait, məĢğulluq potensialı və s.
Hazırkı dövrdə ölkələrin iqtisadi siyasətlərinin ən zəruri məqsədlərini
sosial dayanıqlığın təmin edilməsi, iqtisadi tarazlığın qorunması, bu sahədəki
tərəqqinin və firəvanlığın mümkünlüyü təşkil etməkdədir. Bu mənada:
1. milli iqtisadiyyatın zəruri prinsipləri ola biləcək istiqamətlərin
müəyyənləşdirilməsi;
2. müasir düna gerçəklikləri ilə səsləşən tərəflərin üstün tutulması;
3. iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə əhəmiyyətli təsir edəcək sahələrin
inkişafı üçün müvafiq potensialın düzgün istifadəsinin təmin olunması;
4. innovativ inkişafın davamlı hal alması və s. həllivacib olan çox mühüm
məsələlərdir;
5. həyata keçirilən məşğulluq siyasətinin nəzərdən keçirilməsi;
Məşğulluq ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafını əks etdirən ən mühüm
göstəricidir. Burada insanların qanunvericiliklə təmin olunan fəaliyyəti,
məqsədyönlü iqtisadi hərəkəti, işaxtaranların işəgötürənlərlə münasibətlərinin
tənzimlənməsi, gəlir (qazanc) gətirəcək sahələrdə fəaliyyətin göstərilməsi kimi
məsələlər dövlətin sosial siyasətinin ən mühüm tərkib hissəsi kimi qəbul edilir.
Azərbaycan Respublikasının müasir müstəqillik illərində sosial sahədə qəbul
etdiyi qanunvericilik və digər hüquqi-normativ aktlarında çox mühüm sosial
bəla olan işsizliyin minimuma endirilməsi, bunun əsasında da məşğulluq
səviyyəsinin yüksəldilməsi, nəticə etibarı ilə milli iqtisadi potensialın
artırılması əsas hədəflər kimi götürülmüşdür.
Təbii ki, məşğulluğun təmin olunması cəmiyyətin, insanların və dövlətin
işsizlikdən və onun təzahür edən firksion, struktur, məcburi və tsiklik (2, s.
192) və s. kimi formalarından qorunmasının və bu sahədəki müqavimət
gücünün artırılmasının ən dolğun mahiyyətini ortaya qoymaqdadır.
Xalqımızın ümummilli lideri böyük Heydər Əliyev ölkəmizdə məşğulluq
siyasətinin tənzimlənməsi istiqamətində həlledici mərhələni başlatmaqla yeni
iqtisadi şəriat üçün münbit zəmin yaratmış oldu. Belə ki, ―Məşğulluq
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haqqında‖Azərbaycan Respublikasının 2 iyul 2001-ci il tarixli qanunu ilə qəbul
edilərək məşğulluq sahəsində dövlət siyasətinin əsasları da müəyyənləşdirilmiş
oldu. Həmin qanunda ―məşğul şəxs‖ adlandırılan insanlar, məşğulluq
sahəsində həmkarlar ittifaqlarının vəzifəsi, məşğulluğun təmin edilməsində
işaxtaranlarla işəgötürənlər arasındakı münasibətlərin təşkili və s. kimi
məsələlər öz əhatəli əksini tapmışdır. Orada göstərilir ki:
―Məşğulluq-Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, Azərbaycan
Respublikasında daimi yaşayan və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və
əcnəbilərin (bundan sonra vətəndaşların) Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə zidd olmayan və bir qayda olaraq onlara qazanc (gəlir)
gətirən fəaliyyətidir‖ (1, s. 470).
Göründüyü kimi, bu qanun, ölkə vətəndaşlarının məşğulluq potensialının
gücləndirilməsi ilə yanaşı, həm də ölkəmizdə daimi yaşayan əcnəbi
vətəndaşların da müvafiq fəaliyyətinin tənzimlənməsinə münbit zəmin
yaratmaqdadır. Yəni ―Məşğulluq haqqında‖ qanun yeniləşən dünya ilə səsləşən
tarixi-rəsmi sənəd kimi dövlətin ali məqsədlərinə xidmət edə bilən bir hüquqi
aktdır. Eyni zamanda bu, məşğulluq məsələsi də daxil olmaqla sosial siyasətin
dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin ən vacib meyarlarından birini təşkil edir.
Görkəmli iqtisadçı alim Şahbaz Muradov təqdiqatlarında gəldiyi
nəticələrə əsasən məşğulluq iş yerləri ilə təmin edilmələri üzrə işçilər
arasındakı münasibətlərin və istehsal vasitələri ilə iş qüvvəsinin birləşməsinin
tarixi xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən sosial-iqtisadi prosesdir (4, s. 163).
Doğrudan da, məşğulluğun elmi mahiyyətində insan amili ilə yanaşı,
istehsal vasitələrinin və həm də səmərəli iqtisadi münasibətlərin mövcudluğu
çox zəruridir. Çünki, belə yanaşma məşğulluğun elmi əsaslandırılmasında bir
tamlıq, vəhdətlik yaradır, ona məna verir. Elə təsadüfi deyildir ki, iqtisad
elmində də məşğulluq anlayışına iqtisadi kateqoriya kimi, real gerçəklikdə iş
qüvvəsi daşıyıcılarının iş yerləri arasında bölünməsi və onların istehsal
vasitələri ilə birləşməsi üzrə olan ictimai iqtisadi münasibətləri kimi baxılır (7,
s. 12).
Bunlardan əlavə, ən mühüm iqtisadi tədbirlərin məcmuusu olaraq qəbul
edilən məşğulluq problemi haqqında iqtisad elmi tarixində bir sıra nəzəriyyələr
də mövcud olmuşdur. Bu sırada:
1. klassik, 2. neoklassik nəzəriyyələri və 3. C.M.Keynsin məşğulluqla
bağlı irəli sürdüyü müddəalarını qeyd edə bilərik.
Klassik nəzəriyyənin baxışlarına əsasən onu qeyd etmək lazımdır ki, tam
məşğulluq mümkün olmaqla adi bir haldır. Adı çəkilən nəzəriyyənin
tərəfdarlarından olan D. Rikardo, C. Mill, E. Edcuort və başqaları iqtisadi
proseslərin istiqamətləndirilməsində dövlətin tənzimlənmə siyasətini məqbul
hesab edirdilər. Bununla birlikdə, onlar bazar iqtisadiyyatını təbii ehtiyatlardan,
resurslardan kifayət qədər istifadə olunmasında yetkin hesab edirdilər.
Fikirlərini belə əsaslandırırlar ki, bu iqtisadi sistem şəraitində daxili
resurslardan, o, cümlədən əmək ehtiyatlarından, işçilərdən (işçi qüvvəsi),
istehsal amillərindən və s. tam olaraq istifadə etmək üçün hər cür real imkan və
şərait vardır. Bu isə təbii ki, iqtisadi proseslərin, eləcə də məşğulluğun
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tənzimlənməsində səmərəli şəraitin yaradılmasına imkanlar yaradır.
Tərəfdarların fikrincə təbiətdə, cəmiyyətdə və təbii ki, iqtisadiyyatda qarşıya
çıxan obyektiv və subyektiv problemlərin mövcudluğu qısa müddətlidir. Qeyd
edək ki, onlar bu problemlərə əsasən quraqlıqları, siyasi çəkişmələri,
müharibələri, birjalardakı iflasları və sairi aid edirlər.
Məşğulluğun elmi-nəzəri mahiyyətinin açılıb göstərilməsində neoklassik
nəzəriyyənin davamçılarının da müstəsna xidmətləri olmuşdur. Belə ki, bu
sahədə A. Marşall və A. Piqunun adlarını qeyd edə bilərik. Xüsusən A. Piqu
müəllifi olduğu ―İşsizlik nəzəriyyəsi‖ adlı əsərində öz fikirlərini ifadə etmişdir.
Bu məktəbin nümayəndələri məşğulluğa iki amil üzrə yanaşırdılar. Bunlardan
biri əməyə olan tələbi, digəri isə əmək üzrə təklifi özündə əks etdirirdi. Yəni
onlar birinci halda əmək məhsuldarlığının ən yüksək səviyyəsini təmin edəcək
əsasda işçi qüvvəsindən istifadə edilməsinin, ikinci halda isə işçilərin real əmək
haqqı əsasında yerinə yetirdikləri əməyin səmərəlilik dərəcəsinin üzərində
dayanırdılar (3, s. 299-300).
Məşğulluğun sosial-iqtisadi, hətta zaman-zaman siyasi mahiyyəti iqtisad
elminin dahi nümayəndəsi C.M.Keyns tərəfindən açılıb göstərilmişdir. Onun
―Məşğulluğun, faizin və pulun ümumi nəzəriyyəsi‖ əsərində (1936-cı il)
iqtisadiyyata dövlətin ardıcıl müdaxiləsini qəbul edərək məşğulluğu da bu
əsasda təmin etməyi məsləhət görürdü. Alimin fikrincə, bu müdaxiləni dövlətin
əsaslı vəsait qoyuluşundan və istifadədən yaranan və dövlət xərcləri ilə
tamamlanan məcmu tələbə təsir etmək vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür.
Yəni istehlak səviyyəsinin yüksəldilməsini və təmin edəcək alıcılıq
qabiliyyətini nəzərdə tuturdu. Bu zaman iqtisadi tsikli sabitləşdirmək və
məşğulluğun yüksək səviyyəsini təmin etmək məsələləri də Keynsin əsas
ideyaları sırasında birincilik təşkil edirdi (5, s. 63). C.Keyns yazmış olduğu
həmin tarixi əsərində klassiklərin əsaslandırdığı nəzəriyyənin baxışlarının
qəbul edilməz olduğunu bildirirdi. Deyirdi ki, bu cür yanaşma cəmiyyətin
iqtisadi mənafeləri ilə uyğun gəlməməklə yanaşı, həm də ciddi maneələrə şərait
yaradır. C.Keyns də bazar iqtisadiyyatı tərəfdarı idi. Onun dövlət siyasəti ilə
tənzimlənməsi ideyasının müəllifi və dəstəkləyicisi idi. Konkret olaraq, Keyns
nəzəriyyəsini elə məşğulluq nəzəriyyəsi də hesab etmək olar. O vurğulayırdı
ki, səmərəli tələbin artırılması yolu ilə işsizliyin aradan qaldırılmasına nail
olmaq olar ki, bu da öz növbəsində məşğulluğa doğru mühüm bir addımdır.
Məşğulluq çox mürəkkəb və çoxcəhətli bir anlayışdır. İnsan fəaliyyətinin
bütün sahələrində təzahür edən, özünü göstərən və meydana çıxan məşğulluq
bütövlükdə cəmiyyətin mövcudluğu və yaşamasının da maddi və mənəvi
əsasıdır. Əgər belə qeyd etmək mümkündürsə, harada insan varsa, onun
hərəkəti varsa, izi, əməyi və əməyinin nəticəsi varsa, deməli orada məşğulluq
da var. Məşğulluq anlayışını (məfhumunu) dərk etmək üçün ilk baxışda
insanların (praktik olaraq) vaxt ayırdığı, başının qarışdığı, düşüncəsinin,
əqlinin, zehninin, fiziki qabiliyyətinin, bacarığının, elminin, biliyinin və digər
keyfiyyətlərinin yönəldiyi fəaliyyət növü kimi qəbul etmək lazımdır. İnsanların
hər biri ayrılıqda (fərdi) və yaxud da bütövlükdə cəmiyyət miqyasında bir növü
məşğul olmağa maraqlıdır. Çünki, məşğulluq insanın yaşayışının təmin
edilməsi, insan isə məşğulluğun təminatı və mövcudluğu üçün zəruridir.
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Bütün bunlardan da görünür ki, məşğulluq həllivacib olan və bütün
dövrlərdə aktuallığını saxlayan, eləcə də məşğulluq səviyyəsinin
yüksəldilməsini hədəfləyən hər bir ölkə üçün ən zəruri sosial iqtisadi vəzifədir.
Bu mənada istər məşğulluğun təmin edilməsinə bir başa xidmət edən, istərsə də
ona dolayı yolla təkan verən tədbirlərin həyata keçirilməsi ölkəmizdə də
prioritet
olaraq
seçilmişdir.
İqtisadiyyatın
sahə
strukturunun
möhkəmləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi, yeni istehsal və xidmət sahələrinin
yaradılması, neft və qeyri-neft sənayelərinin biri-birinə stimul verməklə
inkişafı məhz həmin məqsədin gerçəkləşməsinə istiqamətlənib. Bu mənada
1994-cü ildə ―Əsrin Müqaviləsi‖ndən təməlini götürməklə, 1995-ci ildən
başlanan iqtisadi (aqrar) islahatlarla qətiyyətlə davam edən, İKT və turizm kimi
strateji sahələrin sıçrayışlı inkişafı ilə uğurla müşayiət edilən və həmin
tədbirlərin sosial, iqtisadi və məntiqi davamı olan sənayeləşmə siyasətinin
həyata keçirilməsi ilə daha da çevik xarakter alan müstəqil Azərbaycan
iqtisadiyyatı formalaşmışdır. Bu tədbirlərin ən böyük təkanverici qüvvəsi kimi
2011-ci ildə Bakı şəhərində Balaxanı və Sumqayıt Kimya, 2015-ci ildə
Mingəçevir Sənaye Parklarının yaradılmasını göstərə bilərik. Qeyd etmək
lazımdır ki, Azərbayacan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 24 aprel 2013cü il tarixdə imzalanmış Fərmanla ―Sənaye Parkları haqqında Nümunəvi
Əsasnamə‖, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Sədrinin 6 iyun
2013-cü il tarixli Fərmanı ilə isə ―Sənaye Parkları haqqında Əsasnamə‖ də
təsdiq edilmişdir. Bundan əlavə, 13 iyun 2016-cı il tarixdə ölkə başçısı
tərəfindən imzalanan Sərəncamla Masallı Sənaye Məhəlləsinin yaradılması
qeyd olunan tədbirlərin davamıdır.
Təkcə bir faktı qeyd etmək yerinə düşər ki, Mingəçevir Sənaye Parkında
9 fabrik fəaliyyət göstərəcək. Bunlar pambıq iplik, akril iplik, yun iplik, corab
məhsulları, ayaqqabı istehsalı, toxuma, parça boyama, tikiş və tibbi kosmetika
fabrikləri inşa edilib istifadəyə veriləcəkdir ki, bunların da hamısında
ümumilikdə 6000-ə yaxın yeni iş yerinin açılması nəzərdə tutulmuşdur. Burada
eyni zamanda 450-1500 manat arasında əmək haqqı veriləcəyi və işçilərin
sığortalanması da təmin ediləcəkdir (8). Sənaye Parklarının yaradılması və
səmərəli fəaliyyətinin təşkili iqtisadiyyatın istehsal qabiliyyətinin daha da
gücləndirilməsinin, məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsinin, əmək
ehtiyatlarından dolğun istifadənin və bu əsasda məşğulluq səviyyəsinin
yüksəldilməsinin, eyni zamada iqtisadi münasibətlərin daha da
təkmilləşdirilməsinin, dayanıqlı, müqavimətli iqtisadiyyatın mövcudluğunun
ən gerçək təsdiqi olacaqdır.
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РЕЗЮМЕ
ДЖАВАДХАН ГАСЫМОВ
НАУЧНЫЙ ПОДХОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ
ЗАНЯТОСТИ
В статье изложены научные объяснения безработицы и
трудоустройства. Были рассмотрены вопросы претворения в жизнь
политики выравнивания путем продуманной политики и помощи
государства, принятие юридических нормативных актов в этом
направлении. В статье были использованы научные цитаты знаменитых
ученых в области экономики.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, рыночные
отношения, новые экономические условия, потенциал занятости и т. д.
SUMMARY
JAVADKHAN GASIMOV
SCIENTIFIC APPROACH OF REGULATION OF
EMPLOYMENT POLICY
In the article scientific explanations of unemployment and employment
are stated. Questions of implementation of policy of alignment by the thought
over policy and the help of the state, acceptance of legal statutory acts in this
direction have been considered. In the article scientific citations of the
wellknown scientists in the field of economy have been used.
Key words: socio-economic development, market relations, new
economic opportunities employment potential ect.
(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof. S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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CABĠR NOVRUZ YARADICILIĞININ DĠL-ÜSLUB
XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
Məqalədə Cabir Novruzun poetik dilindən danıĢılır. Bu məqsədlə onun
dil-üslub xüsusiyyətləri təhlil edilir. Bundan baĢqa, Ģairin dilimizə gətirdiyi
yeniliklər üzə çıxarılır, yaratdığı yeni ifadələrdən bəhs edilir. Məqalədə irəli
sürülən elmi-nəzəri fikirlər dil faktları ilə əsaslandırılır.
Açar sözlər: ədəbi dil, üslub, söz, sənətkarlıq, elmi-nəzəri fikirlər.
Məlumdur ki, söz sənəti kimi tanınan ədəbiyyat dilsiz, sözsüz mümkün
deyil. Bütün ədəbiyyatın – həm bədii, həm elmi, həm publisistik, həm rəsmiişgüzar yazıların, o cümlədən məişət üslubunun əsasında söz dayanır. Söz, həm
də sənətkar üçün ilham qaynağıdır. Sözdən istifadə edən hər bir sənətkar onu
işlətdikcə, sözün ecazkar aləminə düşdükcə istər-istəməz onun dərin qatlarına
enə bilir və bu prosesdə onun dili və üslubu müəyyənləşir. Belə məqamlarda
sənətkar həm sözünü deyə bilir, həm də söz sənətində müəyyən bir iz qoyur.
Bu fəaliyyət hən söz sənətkarının bacarığını ortaya qoyur, həm də üslubiyyat
elminə gələn faktları üzə çıxarır. Ədəbi dilimizdə özünəxas izi olan söz
sənətkarlarından biri də Cabir Novruzdur. Söz C.Novruz üçün yüksək məqam,
uca taxt-tac deməkdir. Şairin fikrincə, sözün ölçüsünə, anlamına xələl gətirmək
olmaz:
Kimsə məni söz taxtımdan sala bilməz.
Bir gün ölüm didər məni, dələr məni,
Son məqamım, son saatım gələr mənim.
Gözlərimə qara zülmət dolar mənim,
Sözlərimə qara zülmət dola bilməz (1, s. 34).
Cabir Novruz maraqlı dili ilə diqqəti çəkən şairlərimizdəndir.
Şair əsərlərinin birində deyir:
Yoxdur elə bir qüvvə
Şeri, sözü öldürə! (1, s. 10).
Doğrudan da, söz ölməzdir, əzəli və əbədidir. Yaranan gündən bəri söz
yaşayır, gözəlləşir, onun yeni-yeni mənaları yaranır. Cabir Novruz işlətdiyi
sözləri özünə ən müqəddəs olanlardan hesab edir:
Misralarım, sözlərim,
ən mehriban kəslərim...
Doğma torpağım qədər
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Doğmam, müqəddəslərim... (1, s. 19)
Torpaq sevgisini şeirlərinə köçürən, onları əzizləri qədər sevən şairin
sözləri içdən gəlir. Ona görə də səmimidir, insanın qəlb aləminə təsir edir. Hiss
edirsən ki, şairin dediklərində heç bir artıq söz yoxdur və o, ədəbi dilimizə
xidmətdə fərqlidir. Sözsüz ki, bu fərqlilik hər bir sənətkara nəsib olmur. Yalnız
öz sözü olan, öz izi olan sənətkarlar, düşündüklərini səmimi olaraq dilə gətirən
yazarlar oxucunu inandıra bilir, onlarda müəyyən bir təsir oyadır. Cabir
Novruz bu prosesdə əsərlərinin gücünə inanır. Çünki o, dərdinə, sevincinə şərik
olan, ən incə duyğularını əks etdirən şeirlərini sevdiyi kimi, şeirləri də onun
mənəviyyatını tanıda bilir:
Sizə yaxınlaşanda
Görürəm ki, güclüyəm.
Sizdən uzaqlaşanda
Görürəm ki, heç nəyəm...
Sizə yaxınlaşanda
Görürəm qüvvətliyəm,
Müqəddəsəm, uluyam,
Sizdən uzaqlaşanda
Görürəm ki, çox adi
Fikirlərin quluyam.
Mən olmasam, nə eybi,
Siz varsınız, bəsimdir (1, s. 9).
Dilimizdə ―ana dili‖dən başqa, ―şeir dili‖ deyilən bir ifadə də var. Bu
dil adi dil deyil. O, poeziyanın çox qədimlərə dayanan tarixi təcrübəsi əsasında
yaranıb inkişaf edir. Şeir dili də ana dilindədir, lakin dilimizin əzəməti
poetikada ədaha qabarıq görünür. Şerin müəllifi xalqa, onun dilinə dərindən
bələd olmasa, şeir dili formalaşa bilməz. Bu dil sənətkarda poetik mədəniyyət
formalaşdırır və şairin kimliyi onun dili sayəsində meydana çıxır. Dil
sənətkarın poetik təfəkkürünün açarı, düşüncələrinin ifadəçisi olmaqdan başqa,
oxucuya təsir göstərmə vasitəsidir. Çünki o, sənətkarın qələmi ilə bədii don
geyinir, poetiklik qazanır və bu poetiklikdə diqqəti çəkən bir fərdilik özünü
göstərir. Bu, dilin dinamikliyi ilə bağlıdır. Bədii dildə durğunluq mümkün
deyil. Söz məna hərəkətindədir, gözəl formaya düşmək təmənnasındadır. Və bu
formanı sözə, şübhəsiz ki, sənətkarlar verir. Söz sənətkarlığın mayasıdır. Sözü
sənət amilinə çevirən isə sənətkardır.
Azərbaycan ədəbi dili zəngin və tarixən qədimdir və onun söz estafeti
nəsəlbənəsil davam edir. Söz estafetini uca tutanlardan biri kimi Cabir Novruz
çalışır ki, sözləri ana torpağa bağlı olsun, xalq dilinin dadından, duzundan
faydalansın, onlarda vətən dəyərlərindən bir iz olsun:
Çalışmadım şeirlərim,
Küylü olsun, haylı olsun .
Qoymadım ki, bircə sözüm
Bu torpaqdan ayrı olsun,
Çalışdım ki, hər sözümün
Yeri olsun, yurdu olsun!
Çalışdım ki, hər sözümün
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Canı olsun, odu olsun!(1, s. 14).
Cabir Novruzun dilində sözlər şairin qələminə xas olan bir axıcılıqla
süzülür. Oxucuya elə gəlir ki, həzin bir nəğmə oxunur. Şairin misralarındakı
bölgülər sistemlidir və düzgünlüyü ilə diqqəti çəkir. Həmin misralarda şairin öz
səsi eşidilir, öz nəfəsi duyulur. ―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).
Söz sənətkarları dil üzərində kəşflər edən, yaradıcılıq işi aparan
adamlardır. Belə bir əməliyyata cəhd etməyən şairlərdə xaslıq olmur, əksinə
təqlidçilik özünü göstərir. Əsl söz ystaları sözlərə yaradıcılıqla yanaşır və
yalnız bu zaman poeziya sevincinə, zövq yüksəkliyinə səbəb olmaq
mümkündür. Xalqımız o xoşbəxt zalqlardandır ki, bu sevinc və zövqü daha
çox yaşayıb. Bu xoşbəxtlikdə milli dilimizin rolu böyükdür. Cabir Novruz da
həmişə milliliyin tərəfdarıdır. Yad ləhcələrin dilinə qarışmasından, ana dilinin
məhəlli dil hesab edilməsindən narahat olan şair deyir:
Polad sədlər qoyuldumu cəh-cəhinə,
Yad ləhcələr qarışdımı ləhcəsinə,
Qara əllər onu xalqdan ayırdımı,
Ana dili məhəlli dil sayıldımı,
Donar şair, yanar şair, ölər şair (1, s. 16).
Cabir Novruzun dilində sözlərin sıralanması diqqəti çəkir. Sözlər elə
sıralanır ki, ritm əmələ gətirir və beləliklə də bədii dilin obrazlılıq səviyyəsi
çoxalır. Bu, şairin dil-üslub özəlliklərindən biridir:
Düşməni qul etmək olar,
Min əsr yol getmək olar,
Dünyanı titrətmək olar,
Kaş millətdə ruh yaşasın! (1, s. 27).
Ümumiyyətlə, ritm
Cabir Novruzun poeziyasında diqqəti çəkən
yüksək fonetik obrazlılıq örnəyidir. ―Əsərin oxucuya təsir etməsi, onu
həyəcanlandırması, onun beynini müəyyən fikirlərlə doldurması, ürəyində
işıqlı duyğular oyatması bədii keyfiyyətdən, yəni əsərin dərin həyati
mənasından, obrazlılığından, qabaqcıl ideyanı əks etməsindən və canlı, ifadəli
yazılmasından asılıdır‖ (2, s. 259-260).
Cabir Novruzun dilində bədii dilin bütün səviyyələrdə obrazlılıq
örnəkləri ilə qarşılaşmaq olar. Lakin fonetik səviyyə daha güclüdür:
Çoxu pul yığıb çin-çin düzdülər,
Mənsə dövlət dedim şeirlərimə.
Sətiri çinlədim sətir üstünə,
Qızıl yerinə, altun yerinə (1, s. 131).
Şair adi, xalq danışıq dili üçün səciyyəvi olan leksik-qrammatik
vahidlərdən bol-bol istifadə edir ki, bu da dilin sadəlik və təbiiliyini
əsaslandırır:
Dünyada nə olsa, ürəyimdədir,
Bir insan sevinsə, bir gül açılsa,
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Bir ömür məhv olsa, bir ev uçulsa,
Bir güllə atılsa, ürəyimdədir (1, s. 59).
Şair sözlərdə yeni anlam çalarlarını, poetik imkanları üzə çıxarmağa
qabildir və belə məqamlarda sözün biri digərini gətirir. Dildə elə bir söz
tapmaq çətindir ki, bədii fikrin ifadəsində az və ya çox dərəcədə iştirak
etməsin. Bu prosesdə şairlərin obyektiv hadisə olan dilə subyektiv münasibəti
formalaşır və poetik faktlar çoxalır. Cabir Novruzun dilində belə maraqlı
faktlar çoxdur.
Xalq daha doyub cana,
Astarlar üzə çıxıb,
Əvəzində ekrana
Hər cür gəvəzə çıxır (1, s. 136).
Bəzən şairin dilində az işlənsə də, qulağa və ürəyə yatan leksikqrammatik vahidlərdən istifadə olunur ki, bu, onun dilinin üslub
keyfiyyətlərinin çoxalmasına müsbət təsir edir. Şairin dilində fonetik üslubi
vasitələr diqqəti çəkən bədiilik örnəkləri kimi özünü göstərir:
Ömrümün, günümün bu qürub çağı
Ruhumda baharı göyərdə bildin.
Könlümdə qaralan odu, ocağı
Təzədən yandırıb közərdə bildin (1, s. 74).
Cabir Novruz üçün söz ecazkar və qüdrətli bir aləmdir. Bu aləmin
adamları sözə güvənir, sözə inanır, söz deyir. Lakin hər bir söz ürəyə girmir.
Ürəyə girməyən söz isə təsirsiz qalır. Sözün qəlbə yol tapması üçün sənətkar
onları adi şəkildə işlətməməlidir, o, daxilindən gələn sözləri dilə gətirməlidir.
Cabir Novruzun təbiri ilə deyilsə, şairin ruhu onun sözlərində, şeirlərində
olmalıdır. Bu anlamda, şair deyir:
Ruhum, təbiətim şeirlərimdə,
Əsil-nəcabətim şeirlərimdə
Qəlbimin aynası – bütün sözlərim,
Bütün yaxşılarım, bütün pislərim.
Daddığım acılar, ağrı-əzablar,
Həyata verdiyim sual-cavablar,
Fərəhli günlərim, ağır günlərim,
Ömrümə, bəxtimə yağı günlərim.
İlk məhəbbətimin qönçə çağları,
Bütün ölülərim, bütün sağlarım
Hamısı yaşayır şeirlərimdə,
Həyatım başlayıb şeirlərimdən (1, s. 39-40).
Əsl şairlər söz mülkünün qulu olmağı fəxarət sayıblar. Doğrudan da,
sözü hökmran hesab edə-edə, onun quluna çevrilə-çevrilə söz qalasını fəth
etmək, onun zirvəsinə ucalmaq olar. Cabir Novruzun qələmi ilə şerə çevrilən
sözlər sanki onun həyatının izlərini yaşayır, mərhələlərindən xəbər verir:
Məni kim tanıyır məndən savayı?!
Bircə öləcəyim gündən savayı,
Qalan hər hikmətim şeirlərimdə,
Avtoportretim şeirlərimdə (1, s. 41).
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Cabir Novruzun dilindəki ellipslər onun üslub keyfiyyətlərini çoxaldan
vasitələrdən biridir. Onlar şairin dilindəki qrammatik obrazlılığın güclənməsinə
səbəb olur:
Bu torpağı yada vermək dəhşətdisə,
Bu dəhşətlə razılaşmaq daha dəhşət...
Çöl düşmənim qorxuncdursa, dəhşətdisə,
İç düşmənim daha qorxunc, daha dəhşət...
Özümüzə güvənməmək dəhşətdisə,
Özgələrə arxalanmaq daha dəhşət...
Vəhşi olmaq, cəllad olmaq dəhşətdisə,
Naçar olmaq, miskin olmaq daha dəhşət...
Qəflətlərdə olmağımız dəhşətdisə,
Durmağımız daha müşkül, daha dəhşət (1, s. 23).
Cabir Novruzun dilində onun ətrafa, insanlara, təbiətə münasibətini,
qiymətləndirməsini ifadə edən bir çox fikir və ifadələr orijinallığı ilə fərqlənir.
Onun əsərlərində ―həqiqi şair necə olmalıdır?‖ sualına cavab tapmaq olar.
Şairin fikrincə, əsl şair qürurlu olmalı, vətənini, xalqını sevməli, başqaları
qarşısında əyilməməlidir. Yaltaqlıq kimi mənfur xüsusiyyət şairə yad
olmalıdır:
Yaltaqdan şair olar,
Şairdən yaltaq olmaz,
Şairin qürurunu
Heç nəylə almaq olmaz...
Oyuncaqdır əllərdə
Yenə bəzi yazarlar,
Əsil şair heç zaman
Əldə oyuncaq olmaz...(1, s. 34-35).
Cabir Novruzun fikrincə, hər əlinə qələm alan şair hesab olunmur. Elə
―qələm sahibləri‖ vardır ki, təzə söz demək əvəzinə, lazımsız təriflər qoşaraq
əl-ayağa dolaşır. Bu haqda şair deyir:
Məddahlardır yenə də
əl-ayağa dolaşan.
Onları nə ki yazar,
Heç insan saymaq olmaz...
Kişilikdir şairin
Ömrü, yolu, amalı,
Qorxaqların sözünə,
Şerinə uymaq olmaz...
Cabir Novruz şerində sanki şairliyin məziyyətini göstərir:
`
... Bütün şahlar, xaqanlar
Baş əyiblər şairə,
Şair əyildi, ondan
Xalqına dayaq olmaz (1, s. 35).
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Ümumiyyətlə, əsərlərində şairi əsl insan hesab edən, xalq adamı, millət
adamı kimi dəyərləndirən Cabir Novruz həqiqi insanın məsləkinin dəyişməz
olduğunu göstərir. Bu mövzuda o, atalar sözllərinə müraciət edir:
Atalar deyiblər: həqiqi insanın
Dünyası dəyişər, məsləki dəyişməz (1, s. 28).
Cabir Novruz əsərlərində şair haqqında kəskin sözlərlə son fikirlərini
söyləyir:
Şairi yalnız millət
Mühakimə eləyər
Ayrı yerdə
Məhkəməsi baxılmaz(1, s. 35).
Şairlərin sözləri onların mənəviyyatıdır. ―Qələm sahibinin mənəvi
heykəli‖ onun sözləridir, fikirləridir. Özü dediyi kimi, ―payız yerə qəm
yazanda doğulan‖ şair şeir səadətini əzab-əziyyətlə qazanmağı ilə fəxr edir:
Diş-dırnaqla qazandığım səadəti
Min-min hazır səadətə dəyişmərəm (1, s. 8).
Sadə adamların şirin ləhcələri ilə böyüyən, onların şirinlik və
gözəlliyindən dadan Cabir Novruz şeirlərinin birində deyir:
Mən nə qərar şairiyəm, nə də arxiv şairiyəm,
Təpədən dırnağa kimi elin, xalqın şairiyəm (1, s. 111) –
deyən Cabir Novruz xalqımızın dilindən doğma, isti ifadələri seçməklə, o
sözlər əsasında özü də yenilik yaradaraq dilin üslub keyfiyyətlərini artırmağa
xidmət etmişdir: ―kürül-kürül odlanmaq‖, ―xalqınq xidmətdə tamah gəzənlər‖,
―torpaq məcnunu‖, ―vətən məcnu8nu‖, ―qeyrət südü‖, ―ədalət çələngi‖, ―şərəfli
təqsir‖, ―əyri sərvət‖, ―sərdabə sevgilər‖, ―xəyal atı‖, ―sözlərin boyundan
kəsmək‖, ―sevgi meridianları‖, ―sevgidən tökülmüş mavzoley‖, ―bəşərin
mənəvi mərkəzi‖, ―insan qiyafəli soxulcan‖, ―şairlə düzlüyün birliyi‖, ―şairlə
mərdliyin vəhdəti‖, ―gözünə görüşdən sürmə çəkilən günlər‖, ―barmağı
öpüşdən xınalı günlər‖ və s.
Əbədi yaşaram mən bu cahanda,
Xeyir taparsınınz şeirlərimdən.
Bir vaxt bu dünyada mən olmayanda
Məni taparsınınz şeirlərimdən (1, s. 41).
Cabir Novruzun dilində təzadın həcm baxımından yığcam, məna
baxımından geniş olan örnəkləri ilə tez-tez qarşılaşırıq. Məcazın bu növü şairin
dil-üslub zənginliklərini çoxaltmağa xidmət edir:
Fələyi tanımaq olur,
İnsanı tanımaq olmur.
Hər şeyi tanımaq olur,
İnsanı tanımaq olmur.
Ha axtar, dolan aləmi,
Bərabəri, tayı yoxdur.
Sərsəm yoxdur onun kimi,
Onun kimi dahi yoxdur (1, s. 42-43).
Şairin yaratdığı təzadda müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur. Bu
anlamda, şairin dilində aşağıdakı vasitələr daha aktivdir:
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1. Təsdiq və inkar feillərin bir araya gəlməsi:
Şeytanı tanımaq olur,
İnsanı tanımaq olmur,
İlanı tanımaq olur,
İnsanı tanımaq olmur.
2. Antonim sözlər:
O cür qəlblərə aşiyan,
Gözəllik, yaraşıq yoxdur.
O boyda zülmət daşıyan,
O boyda gur işıq yoxdur (1, s. 43).
Sözə yüksək dəyər verən Cabir Novruz sözün insana həmdəm
olmağında ürəyin də düzlüyünü və təmizliyini əsas sayır.
Cabir Novruzun dilindən alınmış ―soyuq təfəkkür‖, ―fikir çaparları‖,
―minnətli hörmət‖, ―əsrin kağız qulduru‖, ―səbr dağı‖, ―inam dağı‖, ―ağıl
xalqı‖, ―iyli, paslı şeir‖, ―millətsiz vəkillər‖, ―paxılllamaq azarı‖, ―iftira
sapları‖, ―ulduz üzmək‖, ―ümid hörmək‖, ―qeyrət südü‖, ―azad həbs‖, ―azad
qazamat‖, ―məslək alveri‖, ―göy kağıza bəndə olmaq‖, ―söz loğmanı‖, ―vəzifə
dəlisi‖, ―qeyrət satmaq‖, ―ar satmaq‖, ―şöhrətin vəzifə atı‖, ―cibə çökən
vicdanlar‖ kimi söz və ifadələr onuin qələminin xaslığını göstərən dil
vahidləridir.
Cabir Novruz sözə yüksək münasibətdə olan sənətkarlardan öyrənməyi
tövsiyə edir. Əsərlərinin birində belə bir misra ilə qarşılaşırıq:
Gedəyin söz loğmanı Nizaminin yanına (1, s. 121) və s.
Bu misradakı ―söz loğmanı‖ ifadəsi dilimiz üçün uğurlu faktlardan
biridir.
Cabir Novruzun dilindəki hikmətli ifadələr də oxucunu düşündürür,
tərbiyə edir, insanın qəlb aləmində müəyyən izlər qoyur:
Davaların ən qanlısı
Hakimiyyət davasıdır (1, s. 74).
Sözü yemək olmayır (1, s. 118).
Diri üçün iynə boyda hörməti mən,
Ölü üçün min heykələ dəyişmərəm (1, s. 53).
Cabir Novruzun hökm xarakterli bir misrası adi və böyük həqiqətə
söykənir:
Bu xalqa layiq olsun bu xalqdan danışanlar (1, s. 120).
Cabir Novruz əsərlərinin birində belə deyir:
Sehr dolu bir qalaya sığındım,
Şeir əkdim bu qalanın içində (1, s. 33).
Dil-üslub xüsusiyyətlərinin araşdırılması göstərir ki, bu söz qalasında
Cabir Novruzun da izi vardır.
Təzə kəslər düşər eşqə, təmənnaya,
Təzə sözlər köhnələri salar saya.
Neçə təzə şair gələr bu dünyaya,
Amma biri Cabir Novruz ola bilməz (1, s. 34).
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Cabir Novruz sözlərin eyni mənada, eyni havada olmasını, təzə havaya
həsrət qalmasını istəmir, o, yenilik tərəfdarıdır. Doğrudan da, sözün də hava
kimi təzələnməyə ehtiyacı vardır və zaman-zaman nə yaxşı ki, şairlər bui
ləyaqətli vəzifəni yerinə yetiriblər. Şairin dilində diqqəti çəkən gözəl fəlsəfi
fikirlər vardır:
Bir arzum var, ey insanlar, qoyun deyim,
Sağlığında qiymət verin insanlara,
Yaxşılara sağlığında yaxşı deyin,
Sağlığında yaman deyin yamanlara (1, s. 51).
Şair yenilik xatirinə yazmaq istəmir, təzə söz istəyir, sənətin, şerin,
sözün ilhamla yaranmasını arzulayır. Çünki söz, söz xatirinə deyiləndə quru
olur, qəlbə təsir edə bilmir, lakin ilhamla deyiləndə təzələnir, təravətli olur:
Azərbaycanı sevin, sevin Azərbaycanı,
Bu gün odlu sevgiyə onun ehtiyacı var...
Sevin odum, ocağım, evim Azərbaycanı,
İndiki dərdlərinə eşqimiz əlac olar...(1, s. 35).
Şair istəyir ki, onun könlü şeirlərindən oxunsun və könüllər söz
arxasında gizlənməsin.
Cabir Novruz isə bir həqiqəti anladırdı ki:
Ucuz şöhrət arxasınca qaçmadım...
Hayla, küylə istəmədim xalqımı (1, s. 33).
Doğrudan da, Cabir Novruzun sözləri hay-küylü deyil, sakit deyilsə də,
axar-baxarlıdır, mənaları dərindir, yerinə düşəndir. Yerində, məqamında,
fikirlərə uyğun anlamında işlənən söz qiymətlidir, onun mahiyyəti də, təsiri də,
inanadırıcılığı da güclüdür.
Cabir Novruzun sözləri həm gözəl səslənir, özünə xas olan mənası ilə
könüllərə girə bilir. Özü dediyi kimi, o, sözlə doğulmuş, sözlə böyümüş, sözlə
yatıb-durmuş, sözlə nəfəs almışdır:
Söz ilə məni doğdu,
Mənim Qızılgül anam.
Söz ilə varid oldum
Sözlə gəldim cahana.
Mən söz ilə boy atdım,
Sözdən-sözə yol açdım.
Axşam söz ilə yatdım,
Sübhü söz ilə açdım (1, s. 224).
Məlumdur ki, fikrin ifadəsi üçün söz seçimi böyük və əsas məsələdir.
Lakin sənətkarın yeniliyi, sənətkarlığı yalnız sözləri seçməklə bitmir, bu
prosesdə ən başlıca iş sözləri yeni şəkildə təqdim etmək və onların gizli
anlamlarını açaraq təravətini hiss etdirməkdir. Bu baxımdan, ədəbi dilimizdə
Cabir Novruzun özünə məxsus imzası vardır.
Cabir Novruzun dilində ritmik təkrarlar, intonasiya, alliterasiya və
assonans kimi fonetik üslub vasitələri dilin estetik gözəlliyinin, incəlik
sanbalının artırılmasında mühüm rol oynayan vasitələrədn biri kimi diqqəti
cəlb edir:
Bu dünya düzələn deyil,
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Ürəyi soyuq dünyadır,
Qəmləri sağalan deyil,
Dərd-bəladan tox dünyadır .
İlk gündən vəfası yoxdur,
Keyfindən cəfası çoxdur,
Kürəyi oyuq-oyuqdur,
İpləri qırıq dünyadır (1, s. 195).
Adi söz ilə poetik sözün məzənnəsi bir deyildir. Poetik söz sənətkarın
sözüdür, bədiiliyin ifadəçisidir. ―Söz əsl sənətkar üçün hər hansı donuq vahid
ola bilməz. O, bu donuqluğun arxasında sözün danışdığı bütün semantik yükü
və üslubi zənginliyi görməli və onun malik olduğu sonsuz imkanlardan
məharətlə istifadə etməyi bacarmalıdır. Bəlkə elə buna görə də çox zaman
sənətkarın yaradıcı təxəyyülü dildə mövcud olan hazır fraza qəliblərinə sığmır,
adi deyiliş çərçivəsinin sıxıntısına dözə bilməyib yeniliyə can atır‖ (3, s. 75).
Bu mənada, şair Cabir Novruzun dilindəki söz və ifadələr çox zaman aforistik
məzmunu ilə yadda qalır.
Könül, düşmə təmənnaya,
Həyat boşdu, mənə görə...
Uymaq bu fani dünyaya
Aldanışdı, mənə görə.
Hamımız beşgünlük qonaq,
Axırımız qara torpaq...
Yaşamaqdan yaşamamaq
Daha xoşdu, mənə görə (1, s. 170).
Bəlkə də bunlar adi fikirlərdir, lakin gərəkli və dəyərli fikirlərdir. Şair
bu fikirləri bədii şəkildə yada salmaqla onların gərəyini anladır, mənasını
xırdalayır və bununla da dilin gözəlliyinə xidmət edir.
Cabir Novruzun deyiliş tərzi sadə, lakin gözəldir, o, bədii sözün qüdrəti
ilə, xalq müdrikliyindən qidalanan deyiliş formasının gücü ilə dəyərli
həqiqətləri bir daha xatırladır, gəncləri tərbiyə edir, uşaqlara nəsihət verir,
böyükləri ayıq-duyuq olmağa çağırır. ―Poeziyamızda əsas amillərdən biri də
deyiliş tərzinin gözəlliyidir. Hamının bildiyini, eşitdiyini və gördüyünü elə
eşitdiyi və gördüyü qədər də şeir qəlibinə salmaq şeir deyil, adicə nəzmdir.
Nəzm isə oxucuda heç bir bədii emosiya yarada bilməz. İstedadı istedadsızdan
ayıran əsas amil isə hamının müşahidə etdiyi həyat hadisəsinə öz gözü ilə
baxıb, qəlbinin istedadından doğan həyəcanı ona qatıb, ona tamam başqa rəng
vermək qabiliyyətidir‖ (5, s. 7).
Əsərlərinin birində Cabir Novruz deyir:
Hey ürəyim qəmli, hey qanım qara,
Baxmışam sahilsiz qəbristanlara.
Ulduzlar sanında məzar görmüşəm,
Yenə də özümü ölməz bilmişəm (1, s. 53).
Dil-üslub xüsusiyyətləri ilə Cabir Novruz ədəbi dilimiz tarixində,
doğrudan da, ölməz şairlərdəndir.
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SUMMARY
SADAGAT HASANOVA
LANGUAGE-STYLE FEATURES OF CABIR NOVRUZ
The article deals with poetic language of Cabir Novruz. For this
purpose language-style features are analyzed. Besides it innovations were
discovered which were brought to our language by poet and deals with new
expressions created. In the article the stated scientific – theoretical opinions
were grounded on language facts
Key words: literary language, style, word, mastery, scientifictheoratical opinion.
РЕЗЮМЕ
САДАГАТ ГАСАНОВА
ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ
ДЖАБИРА НОВРУЗА
В статье повествуется о поетическом языке Джабира Новруза. В
этой статье анализируются особенности его языкового стиля. Кроме
этого, раскрываются новшества, принесѐнные поэтом в Азербайджанский
язык и говорится о новых выражениях, созданых им. Приведенные в
статье научно-теоретические мысли были основанны на языковых
фактах.
Ключевые слова: литературный язык, стиль, слово, мастерство,
научно-теоретические мысли.
(Filologiya üzrə elmlər doktoru H.HəĢimli tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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CƏLĠL MƏMMƏDQULUZADƏNĠN DĠLĠNDƏ YUMOR
Cəlil Məmmədqüuluzadə ciddi və satirik əsərlərlə yanaĢı, yumoristik
gülüĢün üstünlük təĢkil etdiyi bir sıra janrlara aid yaddaqalan nümunələr də
yazmıĢdır. Xüsusilə də onun hekayə yaradıcılığı bu baxımdan səciyyəvidir.
Ədibin hekayələrinin bir qismini Azərbaycan yumoristik hekayələri sislsiləsinə
daxildir və burada əsas yer tutur.
Mirzə Cəlil təbiətində yumor hissi olan bir publisist-yazıçı kimi
fəaliyyət göstərmiĢdir. Təsadüfi deyildir ki, ġərqin böyük gülüĢ mücəssəməsi
Molla Nəsrəddinin adını naĢirlik və redaktorluq elədiyi dərgiyə vermiĢ və özü
də satirik-yumoristik əsərlərinin çoxunu “Molla Nəsrəddin” imzası ilə
yazmıĢdır. Onun gizli imzası kimi iĢlənən bu söz sonralar ədibin ədəbi
təxəllüsünə çevrilmiĢdir.
Cəlil Məmmədqüuluzadənin “Poçt qutusu” hekayəsi yumoristik
hekayənin ən gözəl nümunələrindən biri kimi diqqəti çəkir. Ədəbi aləmdə
həmin əsərə görə Mirzə Cəlil “kiçik hekayənin böyük ustadı” hesab olunur.
Cəlil Məmmədqüuluzadənin yumoristik dilində diqqəti daha çox cəlb
edən tipikləĢdirmə və özünəməxsusluqdur. Bu mənada, onun üslubu, doğrudan
da, əvəzedilməzdir. Bu xüsusiyyətin ədibin dilində yaratdığı məna dərinliyi
baxımından demək mümkündür ki, o, Azərbaycan yumoristik nəsrinin klassik
örnəklərini yaratmıĢdır.
Açar sözlər: XX əsr, Cəlil Məmmədquluzadə, yazıçının dili, yumor,”
Poçt qutusu” hekayəsi
XX əsrin əvvələrində Azərbaycan nəsrində satira ilə bərabər
yumordan da istifadə edilmişdir. Yumor daha geniş, üstün mövqeyə malik
olmuşdur. XX əsrin əvvəllərində öz hekayələri ilə diqqəti çəkən Cəlil
Məmmədquluzadə yaradıcılığında yumoristik məqamlar daha səciyyəvidir.
Söz, onun rəngarəng məcazilik imkanları, komik müqayisələr, xüsusi
adlar və ləqəblər, vulqar sözlər və birləşmələr XX əsrin əvvəllində satirik
yazıçılarının yaradıcılığında da komizmin əsas leksik-üslubi vasitələridir.
Cəlil Məmmədquluzadə ciddi və satirik əsərlərlə yanaşı, yumoristik
gülüşün üstünlük təşkil etdiyi bir sıra janrlara aid yaddaqalan nümunələr də
yazmışdır. Xüsusilə də onun hekayə yaradıcılığı bu baxımdan səciyyəvidir.
Ədibin hekayələrinin bir qismini Azərbaycan yumoristik hekayələri sislsiləsinə
daxildir və burada əsas yer tutur.
Mirzə Cəlil təbiətində yumor hissi olan bir publisist-yazıçı kimi
fəaliyyət göstərmişdir. Təsadüfi deyildir ki, Şərqin böyük gülüş mücəssəməsi
Molla Nəsrəddinin adını naşirlik və redaktorluq elədiyi dərgiyə vermiş və özü
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də satirik-yumoristik əsərlərinin çoxunu ―Molla Nəsrəddin‖ imzası ilə
yazmışdır. Onun gizli imzası kimi işlənən bu söz sonralar ədibin ədəbi
təxəllüsünə çevrilmişdir. ―Azərbaycan bədii dilində kinayə üslubu, yanıqlı
gülüşün ifadə tərzi, sözün əsl mənasında onun adı ilə bağlıdır‖ (2, s. 12).
C.Məmmədquluzadə hekayələrində rəngarəng komizm üsullarından
istifadə olunmuşdur. Satirik və yumoristik ovqat yaratmaq üçün Cəlil
Məmmədquluzadə bir sıra hallarda mürəkkəb sözlərlə ifadə olunmuş
adlardan da istifadə etməyi sevir. Bu məqsədlə əsasən ərəb mənşəli və sonu
―ullah‖, ―Məmməd‖, ―Qulu‖, ―Əli‖, ―Vəli‖, ―Həsən‖, ―Hüseyn‖ sözləri ilə
bitən mürəkkəb antroponimləri seçir. Bunlara örnək olaraq ―Şeyx Nəsrullah‖
(―Ölülər‖ dramı), ―Məşədi Fərəcullah‖ (―Danabaş kəndinin məktəbi‖ ),
―Kərbəlayı Həsənqulu‖, ―Qulaməli‖, ―Nəcəfəli‖, ―Molla Orucəli‖ (―İranda
hürriyyət‖ hekayəsi)və s. (7, . 306).
Cəlil Məmmədqüuluzadənin ―Poçt qutusu‖ hekayəsi yumoristik
hekayənin ən gözəl nümunələrindən biri kimi diqqəti çəkir. Ədəbi aləmdə
həmin əsərə görə Mirzə Cəlil ―kiçik hekayənin böyük ustadı‖ hesab olunur.
―Bu yığcam əsər Cəlil Məmmədqüuluzadənin kiçik bir hekayənin hüdudları
daxilində az qala roman mövzusu ola biləcək ictimai mətləbləri ifadə etmək
imkanlarının əyani göstəricisidir‖ (4, s. 14). Hekayədə təmiz qəlbli, sadə bir
kənd adamı olan, divanxananı (hansı ki, orada adamların şikayəti dinlənilir və
onlara cəza verilirdi) yaxşı tanıdığı (çünki adamlara divanxananı tanımaq
məcbur edilirdi) halda avamlıq və cahilliyinə görə poçtun nə olduğunu
bilməyən Novruzəli gülüş hədəfidir. XX yüzilin əvvəlində mənəvi baxımdan
təmiz, lakin savadsız Azərbaycan kəndlisinin tipik obrazı kimi Novruzəli
davranış və nitqindəki sözlərlə özü də bilmədən yumor hədəfi olur.Toponimik
vahidlər gülüş yaratma xüsusiyyətinə malikdirlər. Məsələn, ―İtqapan‖,
―Danaqırt‖, ―Zurnalı‖, ―Təzəkənd‖, ―Təzəkli kəndi‖, ―Gərməçataq kəndi‖ və
başqa toponimlər haqqında da söyləmək mümkündür Əsərdə Novruzəlinin
yaşayış yerini bildirən kəndin adında da mənalı bir gülüş var: İtqapan.
Novruzəlinin sovqat gətirdiyi xan özü də bu kənddəndir. Lakin o, öz
həmkəndlisi Novruzəlinin dərdlərini (başqa tayfadan olan katdanın onları
kəndliləri incitdiyini) dinləmək belə istəmir və onu irəvanlı dostu Cəfər ağaya
yazdığı məktubu poçt qutusuna salmağa göndərir. Bir qədər sonar
Novruzəlinin xəbəri polis idarəsindən gəlir. Xan özü də buna təəccüb edir:
– Balam, o kətdi bir fağır adamdı, o nə qayırıb ki, pristav onu tutub
saxlayıb? (6, s. 126).
Burada ―kəndli‖ əvəzinə ―kətdi‖, -dır şəkilçisi yerinə -dı, ―nə edib?‖
sual əvəzliyinin ―nə qayırıb‖ şəklində işlənməsi danışıq dili əlamətlərindən
olaraq, Mirzə Cəlilin dilinə xas cəhətlərdəndir. Onun üslubunun əsasında
ümumxalq danışığı dayanır. Bu səbəbdən də, ədibin yumoristik əsərləri dilinin
təbiiliyi ilə, yumoristik obrazları isə son dərəcə fərdiliyi ilə seçilir. ―Bədii sənət
əsərinin xalq tərəfindən anlaşıqlı bir dildə yazılması həmin əsərlərin bəsitliyini
nəzərdə tutmayır. Yazıçı, sənətkar öz əsərini istər adi danışıq dilini təkrar
etmək, istərsə adi həyat hadisələrinin sadəcə surətini çəkmək sayəsində deyil,
bu həyatın tipik cəhətlərini ayırıb seçmək məharəti, onların bədii
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ümumiləşdirmə səviyyəsinə qaldıra bilmək məharəti sayəsində yaradır‖ (3, s.
135).
Hekayədə xanın dilindən verilmiş ―Di indi əhvalatı nağıl elə,
Novruzəli! Sənin bu hekayətin çox Ģirin hekayətdi” sözlərini əsərin komizmi
haqqında da demək olar. Əsər çox şirin yumor dili ilə qələmə alınıb. Avam
Novruzəlinin məktubu poçt qutusuna salandan sonra durub gözləməsi,
məktubları yığıb ünvanlarına göndərmək üçün aparan poçt işçisinə ―…ay aĢna,
hara aparırsan kağızları? Xalq səndən ötrü kağızları bura salmayıbdı ki!..
Novruzəli hələ ölmüyübdü ki, sən onun ağasının kağızını aparasan‖ deyərək
onu vurub yerə sərməsi əhvalatı oxucunu güldürür. Lakin oxucu Novruzəliyə
nifrətlə yanaşmır, əksinə ona ehtiram göstərir, yalnız onun avamlığına gülür.
Yumor elə nöqsanlara gülür ki, onları düzəltmək, bədii gülüşün təsiri ilə aradan
qaldırmaq mümkün olur.
Cəlil Məmmədqüuluzadə sözün mahiyyət və dəyərini bilən
sənətkarlardandır. O, ―bədii əsərlərin dilində yumor‖ dedikdə, ilk yada
düşənlərdən biridir və bəlkə də birincisidir.Yumoristik gülüş onun əsərlərinin
mayasını təşkil edir. ―Bədii gülüş həmişə yazıçı tendensiyasının ifadəçısı
olmuşdur‖ (1, s. 42).
Cəlil Məmmədqüuluzadənin yumoristik dilində diqqəti daha çox cəlb
edən tipikləşdirmə və özünəməxsusluqdur. Bu mənada, onun üslubu, doğrudan
da, əvəzedilməzdir. Bu xüsusiyyətin ədibin dilində yaratdığı məna dərinliyi
baxımından demək mümkündür ki, o, Azərbaycan yumoristik nəsrinin klassik
örnəklərini yaratmışdır.
Bədii dilimizə, yüksək sənətkarlıq məsələlərinə sadiq qalan Cəlil
Məmmədqüuluzadə Azərbaycan ədəbi dilinə zarafatla yazmaq üslubunu
gətirərək əsərlərində böyük estertik zövqün yaranmasına səbəb olmuşdur.
Yazıçının yumor baxımından maraqlı əsərlərindən biri də ―Quzu‖ hekayəsidir.
- Xan, utanıram deməyə, axı o quzunun pulu indiyə kimi qalır.
-Əziz xan təəccüblə soruĢur:
– Necə quzu? Məgər mən sənin pulunu vermədim?
Qəribədir ki, Məmmədhüseyn yersiz olaraq cəhd edir ki, xanı pulun
verilməməsinə inandırsın (və bu məqamda az qala oxucunu da inandırır):
– Xan, doğrudu, cibinizdən bir üçlük çıxardınız ki, verəsiniz, amma
həmən üçlüyü verdiniz kamança çalana; yoxsa mənə vermədiniz. Hazır
kamançaçı Əzim ölmüyüb ki! Ġstəyirsiniz, çağırın sual edin. Yoxsa qurban
olsun sizə o üç manat, onun mahiyyəti nədi ki, mən yalan ərz edim? Qurban
olsun… (6, s. 199).
Xan narazılıq eləsə də, nəhayətdə pulu verir.
Azərbaycan dilində adamın işi çox olanda ―min dənə işim var‖ deyirlər.
―Quzu‖ hekayəsində bu ifadə fərqli formadadır (iki min) və diqqəti çəkir. Həm
də xanın dilindəki təkrar sözlər, qeyri-adi söyüşlər, sual cümlələri yumoristik
ovqat yaradır:
–Niyə axı pulun indiyə kimi qalıb? Mən nə bilim nə puldu, nə
cəhənnəm oğlu köpəyin quzusudu?! Küçənin ortasında baĢlamısan quzu belə
gəldi, kamança belə getdi. Utanmırsan? BaĢlamısan, bilmirəm nə quzu, nə
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axmaq oğlu, kamançaçı köpək oğlu, nə axmaq oğlu axmağ? Quzu, mən
bilmirəm nə quzu? BaĢım qarıĢıb, iki min iĢim var, baĢlamısan küçənin
ortasında bilmirəm nə quzu, nə zəhrimar oğlu zəhrimar! (6, s. 199).
Hekayənin dil sadəliyi xalqın bütün təbəqələrinin onu başa düşüb
anlamasına imkan yaradır. Bundan başqa, əsərin məzmunu da özəllikləri ilə
ona təbiilik və sadəlik verir ki, bunu da anlaşmada böyük əhəmiyyəti vardır.
―Yumor, hər şeydən öncə, xalq təfəkkürünün cilalanmış formalarındandır.
Yumor bir üslubi kateqoriya kimi janr məxsusluqlarına malikdir və onlardakı
əsas xassə yumor simptomları ilə bağlıdır. Ədəbiyyatda yumor söz vahidindən
daha çox, məzmun, ideya vahidi kimi də xarakterikdir‖ (5, s. 61). Bu anlamda,
Mirzə Cəlilin yumoru daha keyfiyyətlidir. Belə ki, bu yumor söz və ideyaməzmun vəhdəti ilə diqqəti çəkir.
Cəlil Məmmədqüuluzadənin əsərlərində bir sıra danışıq dili faktları
yendilər (endilər), gəti (gətir), sahat (saat), natoryus (notarius), həyə (əgər),
çöndərmək (döndərmək), güdək (gödək), həmi (həm iştirak bağlayıcısı) kənd
adı (Qurtbasar) və s. yumoristik məzmunu tamamlayan faktlardandır.
Cəlil Məmmədquluzadə ―Saqqallı uşaq‖ hekayəsində üslub vasitəsi
kimi Azərbaycan ədəbi dilinin bütün imkanlarından istifadə edərək adi məişət
hadisəsindən doğan hiss və düşüncələri yumoristik gülüşün dərinliyini özündə
yaşadan söz, ifadə və cümlələrə çevirmək yollarının, demək olar ki,
hamısından bacarıqla istifadə etmişdir. Yazıçının yumor üslubunda yazılmış
hekayələrində söz sırasının üsluba uyğunlaşdıraraq nəsr dilində də
pozulmasının əhəmiyyəti, dialekt-şivə leksikasının imkanlarından istifadənin
gülüş yarada bilən məqamlarda işlənməsi, açıq və gizli istehzalar dilə xüsusi
gözəllik verir. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrinin maraqlı xüsusiyyətlərindən biri
də budur ki, sənətkar bəzən dildə hazır şəkildə olmayan, ilk dəfə işlənsə də,
adama doğma görünən, müəllifin dilinə xas olan birləşmələrdən istifadə edir ki,
bu da əsərlərin dil səmimiliyini çoxaldır. Bundan başqa, xalq milli
təfəkkürünün məhsulu olan frazeoloji birləşmələrin təsir gücündən
faydalanmaq nəticəsində üzə çıxan dil vahidləri Cəlil Məmmədquluzadə
nəsrinin spesifik cəhətlərindəndir.
―Saqqallı uşaq‖ hekayəsi maraqlı bir süjet üzərində qurulub.
Uşaqlardakı pis vərdişin – karandaş, kömür, mismar və ya bıçaqla divarların
yazılmasının öz övladlarında olmadığına sevinən ata bir gün qapısının
yanındakı divara yazılan cızma-qaranı görüb narahat olur. Əsərdə həmin
―yazı‖nın təsviri belədir: ―…deyəsən, bir heyvan baĢıdır, qulaqları da deyəsən
var, bir-iki ayağı da var, altında beĢ dəfə əlif yazılıb və bundan savayı beĢ-altı
yumru Ģey çəkilib‖ (6, s. 264).
Övladları bu işdən xəbərsiz olduqlarını deyəndə ata daha da pərt olur.
Uşaqların bu hadisəni boynuna almayaraq danması ona çox ağır gəlir. Elə bilir
ki, uşaqlar qorxudan yalan danışırlar. Bu yazı bir neçə dəfə təkrar olunur və
kişi bu qərar gəlir ki, bu haqda bir daha danışmasın, bəlkə uşaqlar özləri
düşünərlər ki, bu iş, doğrudan da, pis işdir. Nəhayət, bir gün həqiqət üzə çıxır.
Onlara yağ, süd, yumurta gətirib satan Kəblə Əzimin ardınca çıxan ev yiyəsi
onun divara ―yazı‖ yazdığını görür və baxır ki, bu yazı onu və uşaqlarını
narahat edən həmin yazıdandır: inək şəkli, altında beş cızıq və bəzi yumru
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işarələr. Kəblə Əzimin açıqlamasını anlayan ev yiyəsi oxucuya ―yazı‖nın
mənasını açır: ―inəyin altında yazdığı beĢ cızığın mənası bu imiĢ ki, mən ona
beĢ manat inək yağından borclu qaldım. Girdə yazılar da yumurtadan qalan
borcunun hesabı imiĢ” (6, s. 267). Və müəllif onun ―saqqallı uşaq‖ adlandırır.
Mirzə Cəlil insanı öz mühitində və olduğu kimi göstərmək realizminə
həmişə sadiq olmuş, həyat və məişət hadisələrini yumor işığında böyük
sənətkarlıqla təsvir etmişdir. Onun yumoristik əsərlərində kədərdən gülüşə
doğru maraqlı bir yol gedir.
Cəlil Məmmədquluzadənin duzlu-məzəli hekayələri Azərbaycan ədəbi
dilində yumoristik üslub çalarlarının zənginləşməsinə, danışıq dilinin ədəbi dil
səviyyəsinə qalxmasına kömək etmişdir. Onun əsərləri indi də böyük zövq və
şövqlə oxunur.
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РЕЗЮМЕ
ГАНИРА АСКЕРОВА
НАХЧЫВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮМОР И СТИЛЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОЗЕ В
НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Перу
Джалила
Мамедкулузаде
наряду
с
серьезными
сатирическими произведениями принадлежат незабываемые образцы
ряда литературных жанров, где преобладает юмористический смех. Это
особенно характерно творчеству писателя по рассказам. Ряд рассказов
литератора, вошедший в цикл азербайджанских юмористических
рассказов, занимает здесь особое место.
Мирза Джалил в общем известен как публицист-писатель с
природным юмористическим чувством. Неслучайно, что именем
великого юмориста Молла Насреддина им назвал журнал, издателем и
редактором которого являлся сам литератор. Кроме того, большинство
своих сатирико-юмористических произведений он подписывал именем
«Молла Насреддин»а, что в дальнейшем стало его литературным
псевдонимом.
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Рассказ «Почтовый ящик» Джалила Мамедкулузаде как
прекрасный образец юмористических рассказов привлекает особое
внимание. Именно за это произведение Мирза Джалила считают
«большим мастером маленьких рассказов»
В языке Джалила Мамедкулузаде привлекают особое внимание
типизация и своеобразие. В этом оеношение его сьтиль незваменим. Все
это и глубокий смысл, смеха в языке автора дают основание говорить, что
великим юмористом создани классические образцы азербайджанской
юмористической прозы.
Ключевые слова: ХХ века, Джалила Мамедкулузаде, язык
писателя, юмор, Рассказ «Почтовый ящик», типизация

SUMMARY
GANIRA ASGEROVA
HUMOUR IN THE PROSE AT THE BEGINNING OF THE XX
CENTURY AND ITS STYLISTIC OPPORTUNITIES
Along with serious and satirical works Jalil Mammadguluzadeh wrote a
lot of mentionable samples in a number of genres in which the humourous
laughter prefers. Particularly his short story creativity can be characterized
from this point of view. A part of the writer‘s short stories are included into the
Azerbaijan humorous stories series and holds a special place.
Mirza Jalil was a humorous publicist-writer by nature. It is not
accidental that he named the magazine which he published and edited, after
Mollah Nasraddin, the great symbol of laughter of the East and wrote most of
his satirical and humouristic works under the name ―Mollah Nasraddin‖. This
word which was the writer‘s private signature, later on became his pen-name.
Jalil Mammadguluzadeh‘s story ―Letter-box‖ draws attention as one of
the best samples of his humorous stories. In the literary world Mirza Jalil was
considered ―the great master of short stories‖ for this story.
What attracts more attention in Jalil Mammadguluzadeh‘s creativity is
making things typical and specific. In this meaning, his style is really
irreplaceable. From the view point of depth of meaning created by this feature
in the writer‘s language it is possible to say that he created the classical
samples of the Azerbaijan humorous prose.
Key words: XX century, Jalil Mammadguluzadeh, writer‘s language,
humour, story ―Letter-box‖, typical
(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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NƏZAKƏT ĠSMAYĠLOVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti
nezaket.ismayılova@yahoo.com
MƏMMƏD ARAZ YARADICILIĞINDA UġAQ ƏDƏBĠYYATI
NÜMUNƏLƏRĠNiN ARAġDIRILMASI VƏ TƏHLĠLĠ
Bu elmi məaqlədə M.Araz yaradıcılığında uĢaq ədəbiyyatı
istiqamətində araĢdırma aparılmıĢ, bu yöndə yazılmıĢ əsərlər tədqiqata cəlb
edilmiĢdir. Burada əsasən vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, təbiətə məhəbbət
mövzulu əsərləri diqqətə çəkilmiĢdir. Məhz belə mövzular yeniyetmələrin yetkin
bir insan kimi tərbiyə olunmasında mühüm rolu var.
Ümumiyyətlə, M.Arazın çoxĢaxəli yaradıcılığının mayasında Vətən,
insan, təbiət mövzuları aparıcı yer tutur.
Açar sözlər: Vətən, təbiət, insan, ədəbiyyat, şeir.
Uşaq ədəbiyyatının vəzifəsi uşaqları zəngin mənəviyyata və estetetik
zövqə uyğun tərbiyə etmək, zəmanəmizin ən hümanist biliklərinə yiyələnən,
yetkin insan kimi yetişdirməkdir. Bu istiqamətdə yazan sənətkarlar öz xalqının
mübarizələrlə zəngin tarixi keçmişinə dərindən bələd olmalı, bu günün tələb
etdiyi ideyalarla ayaqlaşmağı bacarmalı, vətəpərvərlik və vətəndaşlıq
ideyalarını hər şeydən uca tutmalıdır. Onu milli ideallara xidmət etməyə
yönəltməli, onda vətənə, xalqa sədaqət, doğma torpağa məhəbbət hissi
oyatmaq üçün şairin əsas amalına çevrilməlidir. Bütün bu yuxarıda sadalanan
fikirlərin hamısına Məmməd Araz yaradıcılığında rast gəlmək mümkündür.
Onun çoxşaxəli yaradıcılığının mayasında Vətən, təbiət, insan mövzuları daha
üstünlük təşkil edir. Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus mövqeyi olan
təkrarsız, özünəməxsusluğunu qoruyub saxlayan şairin bir-birindən dəyərli
əsərləri hər zaman aktualdır və dəyəri ilə seçilir.
Vətən sevgisi ədəbiyyatın əzəli və əbədi mövzularındandır. İstər klassik
ədəbiyyatda, istərsə də müasir söz sənətində bu əlaməti təsdiq edən yüzlərlə
dəyərli bədii nümunələri misal göstərmək mümkündür. Bütün bunların
içərisində çağdaş poeziyamızda özünə klassik rütbə, titul qazanmış xalq şairi
M.Araz Vətənə münasibəti, yurd sevgisi doğma torpağa bağlılığı nə qədər
sələflərindən fərqlidirsə, bir o qədər də orijinaldır.
Məhz bu istiqamətdə yazılmış mövzular yeniyetmələrin qəlbində nəcib
hislər oyadır, onları gələcək haqqında gözəl və ümidli arzulara qanadlandırır.
Bu gün bütün qeyrətli, vətənpərvər millətin dərdini öz dərdi bilən vətən
övladları kimi Məmməd Araz da şeirlərində erməni işğalına məruz qalmış
torpaqlarımız , vətən yolunda axıdılan şəhid qanları üçün nalə çəkib qan
ağlayan ana, bacılarımıza yas tutur. Şairin Vətən harayı, məğrur səsi itirilmiş
torpaqların azad edilməsinə səfərbərlik harayıdır.
Qoca millət, hər andımız
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Amanımız
əgər varsa,
zərrə qədər imanımız,
İmanımız-Vətən!-desin
Hər yaxşımız yamanımız.
Vətən desin!
Vətənpərvərlik, vətəndaşlıq M.Araz söz sənətinin ana xəttini, ana
sütununu təşkil edir. M.Araz yaradıcılığı da tarixililik, millilik, bütövlülük və s.
kimi dövrün şirinli-acılı həqiqətlərini özünəməxsus tərzdə əks etdirmək
qabiliyyətinə malikdir. Bütün bunlar da yeni formalaşan gənc nəslin zəngin
tarixi keçmişinə dərindən bələd olmasına, vətənpərvərlik və vətəndaşlıq
ideyalarını hər şeydən uca tutulmasına səbəb olur.
M.Arazın Vətən anlayışında Araz yarası özünəməxsus yer tutur. O,
Araza adi gözlə, adi çay kimi baxmır, onu duyur, onunla yaşayır, onunla
coşub- daşır, sərt qayalara çırpılır, amma təslim olmur. Hər iki sahilin dərdini
çəkir... Arazı günahlandıran ittiham edən şairlərin heç biri M.Araz qədər onu
sevə bilmir. Bunun üçün ürəkdən yanğı gərəkdir,
Yox, Araz deyən də mən
Yalnız çay düşünmürəm
O, tarixdir baxıram
Ağlayır da gülür də
―Avesta‖nın külündən
Bulanıqdır hələ də...
Şairin Araza həsr etdiyi ―Arazın işıqları‖ ―Araz üstə çinar gördüm‖,
―Arazın nəğməsi‖ ―Mən Araz şairiyəm‖ ―Araz yadıma düşüb‖, ―Yenə Arazı
gördüm‖ və s. şeirləri ilə Araza dastan bağladı və Araza əbədiyaşarlıq
qazandırdı.
Sudan çıxan balıqtək,
Ölərəm mən Arazsız.
Tayı itmiş ceyran tək,
Mələrəm mən Arazsız
O, mənim mürəkkəbim
Mən onun qələmiyəm
O, mənim telli sazım
Mən onun ―Dilqəm‖iyəm
Məmməd Araz ―Araz axır‖ poemasında Arazın fonunda insanı
düşündürən milli-tarixi və bəşəri problemləri bədii cəhətdən ümumiləşdirərək
göstərməyə çalışmışdır. Şair öncə özünə ən böyük dərd kimi ikiyə bölünmüş,
xalqın, torpağın həsrət yanğısını yaşadı. Azərbaycanı ikiyə bölən Araz çayını
özünə təxəllüs seçdi, və Araza neçə-neçə nəğmələr qoşdu. ―Bu gecə yuxuda
Arazı gördüm‖ şeirində şair deyir.
Bu gecə yuxumda Arazı gördüm
Arazı bəxtindən çox razı gördüm,
Üstündən yol atdı: ―cəsarətlə keç!‖
Dedi: Cəsarət üstündə şahə qalxmasa,
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Təbriz itirəcək Təbrizliyini!
Nə qədər yataqda Araz var hələ,
Arazdan içməmiş, Təbriz var hələ,
Ya mənim dərdimlə yaşar bu dağlar,
Ya da ki üstümə aşar bu dağlar...
Arazla Azərbaycanın
bütövlük həm də parçalanma tarixinə nəzər
salaraq, onu bir ideal kimi yaşamağa çalışır. Beləliklə, böyük Azərbaycancı
şair azərbaycançılığın tərkib hissəsi olan bu mübarizə idealını ―Araz axır‖
şeirində çox uğurla davam etdirir.
M.Arazın 1986-cı ildə yazdığı ―Böyüklər, uşaqlar...‖ adlı şeirində:
İnandım: hər uşaq bir od parçası!
İnandım: səngiməz bu od, bu ocaq!
Təbrizlə Naxçıvan arasındakı
Çəpəri yıxan da bunlar olacaq
Bu gün orta yaşlı uşaqları milyonlarla yeniyetmələr ordusu təmsil edir.
Doğma torpağa sevgi, vətəndaşlıq və vətənpərvərlik, müasirlik aşılayan
M.Araz poeziyası
böyük poeziyadır.O,Azərbaycançılıq məfkurəsini daima təbliğ edən və
Azərbaycan istiqlalına xidmət göstərən əbədiyaşar sənət adamıdır.
Şair ―Vətən nəğməsi ‖ ―Mənim yurdum‖, ―Mənim Naxçıvanım‖,
―Vətən mükafatı‖, ―Yəqin dağlar küsüb məndən‖, ―Vətən qızı‖, ―Əlvida,
dağlar‖, ―Salamat qal‖, və s.kimi şeirlərində ata –ana ocağına, doğma
Naxçıvana, güneyli-quzeyli Azərbaycana,nəhayət, bu yurdun vətəndaşına
məhəbbətini ifadə edir. Bu şeirlər Vətən partiyası haqqında yazılmış həm
tutarlı, həm də təsdiqini tapmış bədii nümunələrdir.
Ana torpaq, əzəl gündən
Gül-çiçəkli yarım sənsən
Ömrüm boyu könül səsim,
Ana torpaq, qüdrətini
Vəsf eləyən şair varmı?
Sənin dərya seiriyyətin
Bir ürəyə sığışarmı?
Vətən məhəbbəti, Vətən sevgisi şairin od-alov saçan misralarına dərdli,
nisgili, həzin lirik şeirlərinə çökdü. Bu da yeni nəslin mənəvi-əxlaqi
tərbiyəsinin formalaşmasında ,nəhəyət, həyata baxışlarında mühüm rol
oynamış,gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında müsbət təsir
göstərmişdir. M.Arazın şeirlərində hər daş, hər qaya ulu tariximiz, nəsillərin
yaddaşı insanlığa qayıdış yaxın və uzaq keçmişimiz görünür. Şair dəyərli,
kəsərli yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatında Vətən poeziyasının həm
güldürən, həm ağaladan söz dünyasını qurmağı bacardı. Onun ədəbiyyat
bağçasında yazdığı solmayan çiçəklər heç vaxt ətri və tərəvətini itirməyəcək.
Bütün bunların hamısı vətən sevgisi ilə birləşərək vətən nəğmələrini əmələ
gətirir.
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Vətən nəğmələri olmasa, bir an
Könlümdə dil açıb yar ola bilməz
Nəğməsi olmayan, şeiri olmayan
Bir xalqın tarixi yazıla bilməz.
M.Araz hansı mövzuda yazır –yazsın bir amala xidmət edirdi;
insanlığa, sevgiyə xoş günlərə. Hələ 1956-cı ildə qələmə aldığı ―Müharibə
olmasa‖ bu baxımdan daha səciyyəvidir.
Yer minillik barını
Bircə gündə yetirər,
Alim ayı, ulduzu
Dartıb yerə gətirər
Müharibə olmasa!
Bəli, müharibələrin insan həyatında törətdiyi qırğınlar, fəlakətlər ölçüyə
gəlməzdir.Onun şeirləri insanları azad görməyə, yeni nəsli inamla qurmağa,
fədakarlıq nümunəsi göstərməyə səsləyir. Şairin şeirlərində bəşəri hislər daha
üstünlük təşkil edir ―Biz deyirik ‖ şeirini M.Araz xoş arzu və niyyətlərlə
qələmə almış və üzünü bəşər övladına tutaraq:
Biz deyirik, evləri yox,
Döyüşləri məhv edək!
Biz deyirik bəşəri yox,
Silahları məhv eləyək!Sözləri ilə başladığı əsərində:
Hər milləti çağırırıq
Bu dünyaya qulaq assın!
Qoy sabahı quran nəslin
Heç burnu da qanamasın!―Müharibə olmasa‖ şeiri kimi ―Biz deyirik‖ şeiri də bəşəri duyğuların
və insanlığın böyük əksəriyyətinin arzu etdiyi fikirlərdir.
M.Araz kiçik yaşlı məktəbliləri də nəzərdə tutaraq bir sıra şeirlər
yazmışdır. Onun ―Günəşlə oynayan uşaq‖, ―Meymuna əl çalmaq öyrədən
uşaq‖, ―Mənim validolum ‖ kimi şeirlərində uşaqların həyatı, yaş səviyyəsi ilə
bağlı bir sıra tərbiyəvi fikirlər irəli sürülür, körpələrə hədsiz məhəbbət ifadə
olunur. ―Qızımın sualları ‖ adı altında toplanmış şeirlər isə bütövlükdə uşaq
ədəbiyyatının dəyərli nümunələri sayıla bilər. Burada körpə qəlbin saf, ləkəsiz
aynasında əks olunan və həyat hadisələrinin ifadəsi kimi ortaya çıxan suallar
səmimi boyalarla ifadə olunmuşdur. Bu suallara verilən cavablar isə hər
şeydən öncə uşaqların təmiz, saf qəlbli, savadlı böyüyüb vətəndaş kimi
yetişməsinə yönəldilmişdir.
M.Araz yaradıcılığında məktəb və tərbiyə məsələləri də mühüm
yerlərdən birini tutur. Bir sıra şeirlərində və ―Atamın kitabı‖ poemasında şair
özünün uşaqlıq illərinə, məktəbdə təhsil aldığı çağlara nəzərə salır, ―acısı da
bal dadan o illərin‖ xatirələrinə üz tutur, əlifbanı necə öyrənməsi, hər hərfi
keçdikcə sevinclə qanadlanması, ata fərəhi və s. öz əksini tapmışdır. ―Xarici
dil müəllimi‖ şeirində isə təsvir obyektinə bir qədər qeyri-adı, daha doğrusu,
poetik münasibət, ―Qırmızı qələm‖ şeirində qırmızı alma çəkdiyi, qırmızı
―beş‖ lər aldığı illəri xatırlayır. İkinci dünya müharibəsinin törətdiyi
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çətinliklər, aillələrdə yaşadığı anlar uşaqlıq xatirələri belə təsvir olunur.
―Dəryazların, külünglərin, sazaqların, küləklərin dilini‖ öyrənməli olduqlarını
həyatda sınaq məktəbi keçdiklərini yada salır.
Mən çox gözəl öyrəndim
Dəryazların dilini;
Küləklərin dilini
Onda zaman müəllim,
Təbiət dərslik idi
Dil dərsimiz bunların
Hökmünə təslim idi
O zamankı uşaqların yaşadığı həyat tərzini müəllif öz timsalında
xatırlamaqla göstərməyə çalışmışdır. Şairin əsərlərini oxuyan hər kəs ailədə
valideyn nüfuzunun nə dərəcədə mühüm rol oynadığının şahidi olur. Bu
mənada ―Atamın kitabı‖ poeması əvəzsizdir. Diqqətəlayiq haldır ki, poemada
qələmə alınan atanın nüfuzu zorakılığa, lovğalığa, süni məhəbbətə gərəksiz
mərhəmətə əsaslanmır. Ailənin başçısı öz nüfuzunu həyatı və işi, vətəndaşlıq
siması, davranışı ilə qazanır. Halallıq, zəhmətsevərlik, torpağa məhəbbət onun
əsas keyfiyyətlərindəndir. Yaşadığı ömrünü özünəməxsus intizamla yaşayan
valideyn eyni dəqiqliyi övladlarına da aşılayır.
Dünyagörmüş ataların əmək tərbiyəsi də təkrar olunmazdır. O, ailədə
uşağın gündəlik zəhmətini görəcəyi işləri məktəbdə öyrəndiyi həftələrlə,
rəqəmlərlə uyğunlaşdırır. Beləliklə, məktəbdə və ailədə tələblər üst-üstə düşür:
-Bu gün nə oxudunuz?...
-―D‖ hərfi ata
-Demək, dəryazı döy deyib dədələr...
-Mənim çöl əlifbam maçqal dilində:
-―O- keçdim deməli orağı yağla,
―C‖-keçdim cütü qulaqla...
Nə yaxşı əlifba ―A‖ dan başlanır,
Atadan başlanır,
Anadan başlanır...
Ailənin təməli möhkəm özüllər üzərində dayanmalıdır. Bu, şairi həmişə
düşündürmüş yaradıcılığında diqqəti cəlb edən məsələlərdən olmuşdur. Şairə
görə, odlar yurdunun övladı bəşəriyyətin kəşfi üçün ―Azərbaycan dünyası‖ adlı
zirvədə dayanmalıdır. Qeyd edilən kəşfin mahiyyəti, məzmunu isə, tamamilə,
milli ailədən və bu ailənin uşaqlara verilən tərbiyədən aslıdır.
M.Araz mənsub olduğu xalqın həyatını, mənəvi ailəmini,
psixologiyasını, adət-ənənələrini yaxşı bilən şairdir. Onun hər şeirində xalqın
təfəkküründən qidalanan nikbinlik, təbiilik hakimdir. Xəlqilik, xalq ruhunun
inkiası onun əsərlərinin daxili məzmundan, ümumi ruhundan, bədii-estetik
keyfiyyətlərindən doğur. Onun qələmə aldığı ―Nənəmin kitabı‖ şeiri ilə
fikrimiz bir daha təsdiqlənir.
Sinəmə el sazı açdı o kitab,
Sinəmə çox kitab yazdı o kitab...
O kitabın səsi el səsi idi,
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O kitab nənəmin sinəsi idi.
Şairin sənət dünyasında xalq məhəbbəti, el həqiqətləri nənənin dilindən
eşitdikləri bədii yaradıcılığının nüvəsində dayanır. Özünəməxsus milli baxış
tərzindən baxdığına görə şairin sənət inciləri mənəviyyatın güzgüsünə, açılan,
görünən üfüqə bənzəyir.
Akademik İsa Həbibbəyli M.Araz haqqında belə demişdir. ―M Araz
Azərbaycan şeirinin görkəmli nümayəndəsidir. İndiki səviyyədə onun şeirləri
və poemaları, bədii publisistikası yalnız öz yaradıcılığının deyil mənsub olduğu
xalqın da tərcümeyi halının əsas hissəsidir .
M.Araz şeiri qaynar həyat seli, sehirli mənəvi dirilik çesməsidir ―
Atamın kitabı‖ əsəri birlik və mənəvi ucalıq haqqında yazılmış ən kamil
poetik dastandır. Qədim şərq filosofları göstərir ki, dünyadakı bütün hadisələr
və şeylər həmçinin canlı varlıqlar dörd maddi ünsürün- odun, havanın, suyun,
torpağın müxtəlif birləşmələrindən ibarətdir. Dünyanın yeddi müdriklərindən
sayılan qədim yunan filosofu Heraklitə görə ―Bu dünya həmişə müntəzəm
yanan və müntəzəm sönən canlı bir atəş olmuş, bu cür qalır və qalacaq‖.
Fikrimizcə,varlıqların əsası haqqındakı bu fələsəfənin M.Araz ünvanlı ifadəsi
isə belə olar: ―Bu dünya həmişə müntəzəm daşlaşan və müntəzəm insanlaşan
canlı bir daş olmuş bu cür qalır və qalacaq ‖
Bir qayaya söykənmişəm, deyirəm kaş
Bax beləcə daşa dönəm, yavaş-yavaş
Taleyimi qayaların taleyinə bağlıyam
mən,
Bircə insan düşüncəmi saxlayım mən
M.Araz yaradıcılığında insanı təbiətdən ayırmamış, onu ustalıqla
təbiətləşdirmiş, təbiəti isə insanlaşdırmışdır. Şair kamil insana daş kimi bütöv,
dözümlü, hər zərbəsindən dəyişilməyən bir varlıq kimi baxmışdır. O, varlıqları
daşlaşan ruhlar hesab etmişdir. Tarix əlifbası daşdan başlayır.
Əl dəydi: yumşalır göyərir indi,
Başı daş olubdu, daşı baş olub,
Bunları seçmək də hünərdi indi,
O, vətənin hər daşı və torpağını nənəmizin, babamızın ruhunun
daşlaşdığı və zaman-zaman onların insanlığa qayıdacağına inanır.
Nə zamansa bu daşlarla
Bir dil tapan tapılacaq
Bu daşların, qayaların
Keçmişini oyadacaq
Ordu -ordu qayalıqlar
İnsanlığa qayıdacaq,
Şair yaradıcılığında, əsasən, insan problemini insanın mahiyyətini,
onun həyatda yeri və insanın insanlaşmasını ön plana çəkir. Bu nöqteyinəzərdən şair daha çox insanların təbiətdəki və insanlar arasındakı ziddiyyətli
anlarına daha çox fikir verir və bu ziddiyyətin həll edilməsi yollarını axtarır.
―Atamın kitabı‖ poemasında doğma yerlərin təbiətini daha böyük
ilhamla əks etdirmiş, eyni zamanda bu yerlərin təmiz dağ havasını həmişə
sinəsində duyduğunu dönə-dönə nəzərə çatdırmışdır. Uşaqlıq illərinin xoş
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xatirələrinin bağlı olduğu Nursu kəndi şairin poetik təqdimində bəşər
ünvanının bir nöqtəsi kimi mənalandırılır. ―Mən insan bilmişəm qayanı daşı‖deyən şair təbiətə cəmiyyəti, insanları da müqayisə edir.
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РЕЗЮМЕ
НАЗАКЯТ ИСМАИЛОВА
ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ ДЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ МАМЕДА АРАЗА
В этой научной статье анализированы и вовлечены к
исследованию произведения детской литературы М. Араза. Здесь в
основном подчеркивается тема патриотизма, героизма и любви к природе.
Именно такие темы играют важную роль в воспитании подростков как
взрослых.
В общем, в многогранном творческом потенциале М. Араза
доминирует тема Родины, человека и природы.
Ключевые слова: Родина, природа, человек, литература,
стихотворение.
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SUMMARY
NAZAKAT ISMAYILOVA
THE ANALYSIS AND RESEARCH OF THE SAMPLES OF CHILD
LITERATURE IN MAMMAD ARAZ'S CREATIVE ACTIVITY
In this scientific article research has been carried out in the field of
child literature in Mammad Araz's creative activity and his works concerning
on this topic have been given careful consideration. Works that were mainly
depicted love to nature , heroism , patriotism has drawn attention. These topics
just play an important role in upbringing of teenagers as an adult man.
Generally , topics relating to motherland , human and nature take the major
part in the basis of Mammad Araz's diversified creative activity.
Key words: motherland, nature, people, literature, poet
(Filologiya üzrə elmlər doktoru H.HəĢimli tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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MÜASĠR AZƏRBAYCAN DĠLĠNDƏ SĠFƏTĠN DƏRƏCƏ
ġƏKĠLÇĠLƏRĠNĠN ĠġLƏNMƏ MƏQAMALARI
Sifətin dərəcə Ģəkilçiləri, baĢqa sözlə desək, sifətlərdə əlamət və
keyfiyyətin azlığını, yaxud çoxluğunu bildirməyə xidmət edən Ģəkilçilər bir
sözdən yeni bir söz yaratmır, sadəcə, hər hansı bir sifətdə əlamət və keyfiyyətin
adi dərəcəyə nisbətən az, yaxud çox olduğunu bildirir. Bu Ģəkilçilər yeni söz
yarada bilmədiyi kimi, sözlər arasında qrammatik əlaqə yaratmaq funksiyasını
da yerinə yetirə bilmirlər. Bu xüsusiyyətləri ilə sifətin dərəcə Ģəkilçiləri müasir
Azərbaycan dilində özlərini əsil formadüzəldici Ģəkilçilər kimi aparırlar.
Açar sözlər: Azərbaycan dili, sifət, azaltma dərəcəsi, Ģəkilçi
Sifətlər bir nitq hissəsi olmaq etibarı ilə isimləri müxtəlif cəhətlərdən
təyin etməyə xidmət edir. M.Hüseynzadə yazır ki, eyni əlamət, keyfiyyət və s.
bildirən sifətlər əşyaları eyni dərəcədə təyin etmir, onların təyinlik dərəcəsi
bəzən adi halda, bəzən az, bəzən də çox ola bilər. Digər tərəfdən bir əşyanın
keyfiyyəti, əlaməti, xasiyyəti, həcmi və s. başqa bir əşyanın eyni nişanələri ilə
müqayisə edilir ki, buradan da sifətin mənaca müqayisə dərəcələri meydana
çıxır (4, s. 89). B.Xəlilova görə, əşyanı təyin edən sifətlər lüğəvi məna
qruplarına görə bir-birindən fərqlənir. Bu cür məna qruplarının müqayisəsi
sifətin dərəcələrini meydana çıxarır (5, s. 107). F.Cəlilov bu münasibətlə yazır:
«Hər hansı bir məfhumun əlamətləri (çəkisi, rəngi, həcmi, iyi və s.) müəyyən
ölçüdə olur ki, onu da dərəcə kateqoriyası ifadə edir. Məsələn, «alma»
məfhumunun yeməli, çürük, ətirli, yekə, xırda, təzə, qırmızı, quru və s.
əlamətləri müxtəlif ölçülərdə ola bilər: ən yeməli, lap çürük, xoş ətirli, lap
yekə, xırdaca, təptəzə, qırmızımtıl, qıpqırmızı, qupquru və s. Məhz əlamət
ölçülərinin müxtəlifliyi dildə dərəcə kateqoriyasınının yaranmasına səbəb
olmuşdur. Dərəcə kateqoriyası sintaktik yolla ifadə olunduğu kimi (bal kimi
şirin), morfoloji yolla da ifadə oluna bilir (2, s. 225)». N.Məmmədova görə,
sifətləri başqa nitq hissələrindən fərqləndirən cəhətlərdən biri də onların dərəcə
əlamətlərini qəbul etməsidir. Dərəcə əlamətlərini qəbul etmək ancaq sifətlərə
xas olan xüsusiyyətdir (7, s. 175).
Qeyd edək ki, dilçilikdə, o cümlədən də Azərbaycan dilçiliyində sifətin
dərəcələri problemi, eləcə də sifətin dərəcələrinin sayı məsələsi mübahisəli
şəkildə qalmaqdadır. A.M.Şerbak bu münasibətlə yazır: «Sifətlərin qrammatik
planda fərqləndirici cəhəti əlamətin müxtəlif səviyyələrdə mövcudluğunu ifadə
edən formaların əmələ gəlməsidir. Hind-Avropa dillərindəki müəyyən
formalara yaxınlığını nəzərə alaraq türkoloqlar çox vaxt onları müqayisə
dərəcəsi adlandırır və ikidən yeddiyə qədər müqayisə dərəcəsi ayırırlar. Biz
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türk dillərində sifətin müqayisə dərəcələri barədə danışmağı mümkün hesab
etmirik. Çünki bu formalar müxtəlif əşya və məfhumlar arasındakı keyfiyyət
fərqini deyil, danışanın nöqteyi nəzərindən normaya uyğunluğu (qırmızı),
normadan azlığı (qırmızımtıl), normadan çoxluğu (ən qırmızı, qıpqırmızı),
başqa sözlə, özlüyündə keyfiyyəti ifadə edir» (16, s. 113). Uyğun fikrə
K.M.Lyubimovda da rast gəlirik. Onun fikrincə, türk dillərində formaların
qrammatik sistemi kimi sifətin müqayisə dərəcəsi mövcud deyildir. Nə türk, nə
də Azərbaycan dilində sifətin müqayisə dərəcələri morfoloji üsulla əmələ
gəlmir. Sifət dərəcələrinə aid edilən bütün formalar leksik xarakter daşıyır,
çünki bəzi şəkilçilərin köməyi ilə azaltma, yaxud çoxaltma mənalı yeni sözlər
əmələ gəlir. Biz sifət dərəcələrini (əsasən azaltma dərəcəsini) əmələ gətirən
aşağıdakı morfemləri formadüzəldici morfemlər kimi xarakterizə edirik:
1. -mtıl, -ımtıl, -umtul, -ümtül şəkilçisi. Bu morfem rəng bildirən bəzi
sifətlərə əlavə olunaraq əlamətin normadan az olduğunu bildirir. Müq. et:
ağımtıl, bozumtul, qaramtıl, sarımtıl və s. H.Mirzazadə bu morfemə yazı
abidələrimizin dilində rast gəlinmədiyini söyləyir və onun ədəbi yazı dilində az
da olsa, nisbətən sonralar normalaşdığını ehtimal edir (8, s. 93). Uyğun fikir
Azərbaycan dilində sifətin dərəcə kateqoriyasını tədqiq edən B.M.Tağıyev
tərəfindən də söylənilmişdir. Onun fikrincə, XX əsrin əvvəllərinə qədərki yazı
dilimizdə bu morfemə təsadüf olunmur (15, s. 26). Azərbaycan yazılı
abidələrinn dilində müşahidə olunmasa da, K. Brokelman orta türk dövrünü
səciyyələndirən yazılı abidələrdə -mtıl… şəkilçisinin işləndiyini qeyd edir
(bax: 14, s. 182). Bu şəkilçiyə türk (3, s. 76; 10, s. 266), qaraqalpaq (12, s.
207), türkmən (13, s. 148) dillərində də rast gəlirik. Müq. et: türkcə goğümtül,
sarımtıl, akımtıl, morumtul, acımtıl, türkməncə qöqümtül, aqımtıl, qaramtıl,
qaraqalpaqca karamtıl və s.
Müasir Azərbaycan ədəbi dilində -mtıl, -ımtıl, -umtul, -ümtül şəklində
işlənən bu şəkilçi dialekt və şivələrimizdə çeşidli fonetik formalarda müşahidə
olunur. Məsələn, Azərbaycan dilinin keçid şivəsində bu şəkilçi -mtır, -ımtır, untur formalarında (müq. et: sarımtur, bozumtır ~bozuntur, ağımtır və s.) (9, s.
241) müşahidə olunur.
2. -raq, -rək şəkilçisi. Azərbaycan dilində, o cümlədən də oğuz qrupu
türk dillərində qeyri-məhsuldar olan bu şəkilçi sifətin formadüzəldən şəkilçisi
kimi bir-iki sözün tərkibində özünü göstərir. Müq. et: yaxşıraq, gödərək,
kiçirək. Bununla bərabər qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan dilinin yazılı
abidələrində, eləcə də şivələrdə bu şəkilçi ilə işlənən xeyli söz vardır: artıqraq,
yekrək, nazikrək, ucaraq, yandırıcıraq, yekərək, toxraq, şadraq, yaxşıraq,
şivərək, şaqrak, yastıraq, qararaq, uzunrax, qoçaqraq, boloconrax, yaşdırax,
açıqrax, qısaraq və s. (2, s. 233). Müasir türk dilində də -raq2 şəkilçisi geniş
istifadə dairəsinə malik deyil. Bunu nəzərə alaraq A. Eyvazov yazır ki, müasir
türk ədəbi dilində bu şəkilçi bəzi sifətlərlə işlənsə də, bədii ədəbiyyatda buna
dair misallar tapmaq çətindir. Məsələn, müasir türk ədəbi dilində: acırak,
incerek, alçarak, küçürek, ufarak, azarak, büyürek, çokarak, aşağırak və s. (3, s.
35). Müasir türkmən dilində də bu şəkilçi məhsuldar deyil. Müq. et: qısqarak,
ovnukraq, acıraq, aqırrak (13, s. 146).
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3. -mtraq şəkilçisi. Bu şəkilçi əmələ gətirdiyi məna çaları baxımından mtıl…şəkilçisindən heç nə ilə fərqlənmir.Başqa sözlə desək, -mtraq şəkilçisi də
əlamət və keyfiyyətin adi dərəcəyə nisbətən az olmasını ifadə edir. Müq. et:
ağımtraq, acımtraq, sarımtraq, qırmızımtraq. -mtıl…şəkilçisindən fərqli olaraq
-mtraq şəkilçisi daha az sifətə qoşula bilir. Müasir türk dilində -mtraq şəkilçisi
Azərbaycan dili ilə müqayisədə daha işləkdir. Müq. et: beyazımtrak
«ağımtraq», ekşimtirek «turş təhər», mavimtrak «mavi təhər», morumtrak
«bənövşəyi təhər», kırmızımtrak, acımtrak, sarımtrak. Nümunələrdən də
göründüyü kimi, -mtraq morfemi müasir türk dilində, başlıca olaraq, rəng və
dad bildirən siftlərlə işlənir. M. Ergin -mtraq şəkilçisini nəzərdə tutaraq yazır:
«Bu şəkilçi də bənzərlik ifadə edən şəkilçilərdəndir. Funksiya baxımından msı4 şəkilçisi ilə aralarında heç bir fərq yoxdur. Yalnız bu şəkilçinin istifadə
dairəsi daha dardır. Dad və daha çox rəng bildirən sifətlərdən dad və rəng
sifətləri əmələ gətirməkdə istifadə olunur» (11, s. 171).
4. -şın şəkilçisi. Öz semantikasına görə -şın şəkilçisi -mtıl… və -mtraq
şəkilçisinə uyğun gəlir. Müq. et: sarışın, qaraşın. Bu şəkilçi müasir türk dilində
də müşahidə olunur. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq türk dilində bu
şəkilçinin istifadə dairəsi nisbətən daha genişdir. Başqa sözlə desək, türk
dilində təkcə kara və sarı sözləri deyil, eləcə də digər rəng bildirən sözlər bu
şəkilçi ilə işlənə bilir. müq. et: sarışın, karaşın, mavişin, akşın, gökşin (11, s.
176). Bu şəkilçi Azərbaycan yazı dilində XX əsrdən işlənməyə başlamışdır.
Başqa sözlə, bu şəkilçiyə Azərbaycan yazılı abidələrinin dilində rast gəlmək
mümkün deyil (15, s. 26). A. M. Şerbak qədim türk dilində «göyümtül»
mənasında kökşin sözünün işləndiyini qeyd etsə də (16, s. 119), digər
tədqiqatçılar (məs. A. N. Kononov, A. fon Qaben, T. Təkin və b.) belə
şəkilçidən bəhs etmirlər. Bizim fikrimizcə, -şın morfemi kumuk dilində sifətin
azaltma dərəcəsini əmələ gətirən -sıl, -sil, -sul, -sül (müq. et: aksıl «ağımtıl»,
köksül «göyümtül») və -şılt (müq. et: akşılt «ağımtıl», kökşılt «göyümtül»)
şəkilçiləri ilə mənşəcə eynidir (17, s. 188). Azərbaycan dilinin Nuxa şivəsində
bu şəkilçinin -şinni variantı da müşahidə olunur. Bu morfem Nuxa şivəsində
yalnız qara sözünə artırılır və əlamətin adi dərəcədən az olduğunu bildirməyə
xidmət edir. Müq. et: Paccax gördü ki, bi qaraşinni oğlan yoldan keçiy (6, s.
102).
5. -sov şəkilçisi. Bu morfemin -ımsov variantı da işləkdir. Lakin qeyd
etmək lazımdır ki, istər -sov, istərsə də -ımsov şəkilçiləri yalnız bir neçə sözün
tərkibində müşahidə olunur. Müq. et: ağımsov, dəlisov, uzunsov.
E.V.Sevortyan müasir türkmən dilində də bu şəkilçinin müşahidə olunduğunu
söyləyir və damaksov «iştəhalı» (damak «damaq»), çəqesov «qumlu» (çəqe
«qum») və aksovut (ak-sov-ult) «ağımtıl» sözlərinini buna nümunə göstərir
(14, s. 182-183). Qeyd edək ki, birinci və ikinci nümunələrdə (damaksov və
çəqesov) -sov morfemi sifətə deyil, isimlərə artırılmışdır və bu mövqelərdə sov şəkilçisi özünü formadüzəldici şəkilçi kimi deyil, sözdüzəldici şəkilçi kimi
aparır, yəni isimdən sifət əmələ gətirir. Yuxarıdakı nümunələrdə əlamət və
keyfiyyətin adi dərəcəyə nisbətən azlığı ifadə olunur və bu mövqelərdə
işlənmiş -sov şəkilçisini Azərbaycan dilindəki -sov şəkilçisi ilə müqayisə
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etmək mümkün deyil. Aksovult sözünə gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki,
buradakı -sovult (-sov-ult) morfeminin mənşəyi izah olunmalı, yalnız bundan
sonra burada -sov şəkilçisinin olub-olmaması məsələsinə qayıdılmalıdır.
Aksovult sözünün yalnız semantikasına əsaslanaraq burada sifətin azaltma
dərəcəsini göstərmək, bizim fikrimizcə, inandırıcı görünmür. «Türkmən dilinin
qrammatikası» əsrinin müəllifləri də -sovut (-sov+ult) şəkilçisini sifətin dərəcə
şəkilçiləri içərisində qeyd etmirlər (13, s. 148-149).
6. -ca, -cə şəkilçisi. Sifətin formadüzəldici şəkilçilərindən biri də -ca, cə şəkilçisidir. Azərbaycan dilçiliyində bu şəkilçi ilə bağlı fərqli fikirlər
söylənilmişdir. M. Hüseynzadə -ca morfemini nə sifət düzəldən şəkilçi, nə də
sifətin dərəcə şəkilçisi kimi qəbul edir (4, s. 76-92). O, bu morfem vasitəsilə
əmələ gələn sözləri tərzi-hərəkət zərfi, -ca morfeminin özünü isə şəkilçiləşmiş
ədat hesab edir (4, s. 233). Bu fikrə 1960-cı ildə nəşr olunmuş «Azərbaycan
dilinin qrammatikası» adlı əsərdə də rast gəlirik (1, s. 232). Azərbaycan dilində
sifət dərəcələrini tədqiq edən B. M. Tağıyev -ca2 şəkilçisi vasitəsilə sifətin
üstünlük dərəcəsinin əmələ gəldiyini göstərərək qeyd edir ki, bu şəkilçi
sifətlərə qoşularaq həmin sifətdəki əlamət və keyfiyyətin çoxluğunu göstərir.
Müq. et: Qanı dünyada bir qəlbi dəğəlsiz, Qanı aləmdə bir aricə dinar (Nəsimi)
(15, s. 26). H. Mirzəzadə -ca2 şəkilçisi ilə əmələ gələn formanı çoxaltma
dərəcəsinin artıqlıq növü hesab edir. Onun fikrincə, artıqlıq növü «əşyanın
daşıdığı keyfiyyət və əlamətin artıq olmasını bildirir bu artıqlığı adi normadan
ya aşağı, ya da yuxarı mənada başa düşmək lazımdır… Yazı abidələrinin
dilindən məlum olur ki, artıqlıq dərəcəsi əsli-sadə sifət köklərinin sonuna -ca, cə şəkilçisi gətirməklə düzəlir. -ca, -cə şəkilçisi bütün dövrlərin ədəbi dilində
məhsuldar olmuşdur. Məsələn, Hər kim içər doluca hikmətdir. Bir sikkə dürüst
aricə dinar ələ girməz (Nəsimi). Ağca qoyun gördügündə quyruq çırpıb
qamçılayan (Kitabi-Dədə Qorqud) (8, s. 94-95).
Sifətin dərəcə şəkilçiləri, başqa sözlə desək, sifətlərdə əlamət və
keyfiyyətin azlığını, yaxud çoxluğunu bildirməyə xidmət edən şəkilçilər bir
sözdən yeni bir söz yaratmır, sadəcə, hər hansı bir sifətdə əlamət və keyfiyyətin
adi dərəcəyə nisbətən az, yaxud çox olduğunu bildirir. Bu şəkilçilər yeni söz
yarada bilmədiyi kimi, sözlər arasında qrammatik əlaqə yaratmaq funksiyasını
da yerinə yetirə bilmirlər. Bu xüsusiyyətləri ilə sifətin dərəcə şəkilçiləri özlərini
əsil formadüzəldici şəkilçilər kimi aparırlar. Türk dillərində, eləcə də
Azərbaycan dilində sifət kateqoriyası yeni yaranan, kifayət qədər inkişaf
etməyən kateqoriya təsiri bağışlayır. Türk dillərində sifətin formal
əlamətlərinin olmaması, yaxud bu formal əlamətlərin zəif inkişaf etməsi məhz
bu səbəblə bağlıdır. Eyni sözü sifətin dərəcə şəkilçiləri, yəni sifətin
formadüzəldici şəkilçiləri haqqında da söyləmək olar. Güman etmək olar ki,
Azərbaycan dilinin sonrakı inkişafı zamanı sifətin formadüzəldici şəkilçiləri
dilin qrammatik quruluşunda öz yerini tuta biləcək.
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РЕЗЮМЕ
ВЕЛИЕВ ЭЛЬБРУС
СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКОНЧАНИЙ СТЕПЕНИ
СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ
Окончания степени сравнения прилагательных иными словами,
окончания, служащие способом выражененя наличия признаков и
качества прилагательного в большом или малом количестве не образуют
новые слова. Они просто выражают паличие признаков и качества
прилагательного по сравнению с положительной степенью. Так как эти
окончания не могут образовывать новые слова они не способны также
выполнять функцию грамматической связи между словами. Из-за этой
особенности степенные окончания прилагательных в Азербайджанском
языке вдут себя как словоформирующие окончания.
Ключевые слова: Азербайджанский язык, прилагательное,
уменьшителная степень, окончание
SUMMARY
ELBRUS VALIYEV
USE CASES OF ENDINGS OF THE DEGREES OF COMPARISON OF
THE ADJECTIVES IN MODERN AZERBAIJANI LANGUAGE
The endings of the degrees of comparison of the adjectives, in other word, the
endings serving to express the marks and qualities of the adjectives in large or
small amount do not form new words. They just express the degree of the
presence of symptoms and qualities of the adjectives in comparison with the
positive degree. Since the endings can not form the new words, so they can not
function as grammatical link among the words. Because of this peculiarity the
endings of the degrees of comparison of the adjectives in Azerbaijani language
be have as wordforming endings
Key words: Azerbaijani language, the adjective, diminutive degree,
ending
(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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EYNƏLĠ BƏY SULTANOV MƏHƏMMƏD TAĞI SĠDQĠNĠN
MÜASĠRĠ KĠMĠ
Məqalədə M.T.Sidqinin müasiri, məsləkdaĢı, yazıçı, publisist, Ģair,
dramaturq, pedaqoq, teatr xadimi və teatr tənqidçisi, ictimai xadim Eynəli bəy
Sultanovun maarif, mətbuat, mədəniyyət sahəsində göstərdiyi xidmətləri
iĢıqlandırılmıĢdır.
Açar sözlər : maarifçi, teatr xadimi, mətbuat, pyes, publisist, folklor,
dramaturq
Azərbaycanda müxtəlif tarixi dövrlərdə yaşayan ədəbi simalar həm də
dövrün ədəbi mühitini təmsil edən şəxsiyyətlər kimi bacardığı dərəcədə öz
qələmləri ilə xalqımızın milli-mənəvi, ədəbi-mədəni və sosial baxımdan
inkişafına xidmət etmişlər. Ayrı-ayrı tarixi dövrlərin ədəbi mühitini təşkil
edənlər kəmiyyət baxımından fərqlənmiş və dövrün mühüm əlamətlərini ədəbibədii əsərlərində əks etdirərək həm milli mənəviyyatımızı işıqlandırmış, həm
də ulu bir xalqın ədəbiyyat və sənətini yaşatmışlar.
Sözsüz ki, Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində ədəbi mühitlərin
məhsulu olan özəlliklər, ənənəvi cəhətlər ümumi ədəbi mühit və fikrin
formalaşmasında mühüm rol oynayır. ―Milli ədəbiyyatın inkişafında ədəbi
mühitlərin rolunun əhəmiyyəti dənizləri əmələ gətirməkdə böyük çayların
mövcud olmasının zəruriliyinə bərabərdir... Azərbaycanda maarifçilik
hərəkatının, milli teatrın, elmin və mətbuatın inkişafında Naxçıvan mühitinin
rolunu və yerini başqa hər hansı bir ədəbi-mədəni və elmi mühitlə müqayisə
etmək mümkün deyildir‖ (6, s. 3). Belə ki, Naxçıvanda maarifçilik Azərbaycanda maarifçılik hərəkatının təkanverici qüvvəsi olmuşdur. Milli teatrımızın
inkişafında 1883-cü ildə yaradılan Naxçıvan teatrının müstəsna rolunu böyük
simalar həmişə yüksək dəyərləndirmişlər. Bəllidir ki, elm, maarıf, teatr,
mətbuat, ədəbi-mədəni əlaqələr baxımından Naxçıvandakı fəaliyyət
Azərbaycanın digər bölgələrinə nisbətən daha güclü olmuşdur.
Bu baxımdan, XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan
mühitinin yetişdirdiyi milli maarif,
ədəbiyyat və mədəniyyətimizin
tərəqqisində Məhəmməd Tağı Sidqi ilə adı yanaşı çəkilən, Sidqinin dostu,
müasiri, məsləkdaşı , yazıçı, publisist, şair, dramaturq, pedaqoq, teatr xadimi
və teatr tənqidçisi, ictimai xadim Eynəli bəy Sultanovun
da xidmətləri
böyükdür. Eynəli bəy Sultanov Naxçıvan ziyalıları içərisində biliyinə, bacarığına və təşkilatçılığına görə fərqlənən, Naxçıvanda ilk dəfə qadın azadlığı,
hüquq bərabərliyi məsələsini ortaya atan , ―dövrünün görkəmli maarifpərvər
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ziyalısı, gəncliyi yeni ruhda tərbiyə edən ağıllı müəllim, vətənpərvər şəxs‖
olmuşdur. Eynəli bəy Sultanovun məslək və amal dostu Cəlil
Məmmədquluzadə təhsilini başa vurub Naxçıvana qayıtdıqda Eynəli bəy
Sultanovla görüşür, onun dərin biliyi, yüksək mədəniyyəti Mirzə Cəlili valeh
edir. O, Eynəli bəy Sultanovu köhnəliyə qarşı mübarizədə özünün ən yaxın
silahdaşı hesab edir və onunla birlikdə fəaliyyətə başlayır. ―1883-cü ildə Cəlil
Məmmədquluzadə və onun naxçıvanlı sindaşları (yaşıdları – N.Ə.) Qori
Seminariyasında tələbə ikən Eynəli bəy təhsilini başa vurub, doğma şəhərinə
qayıtmış, burada əvvəlki həyat tərzinin hökm sürdüyünü, ətalət və xurafatın
həmyerlilərini əsrlərin mürgüsündə saxladığını görmüş və böyük həvəslə
huşyar dostları Paşa ağa Sultanov, Mirzə Ələkbər Süleymanov, Qurbanəli
Şərifov, Nəsrulla və Fərəculla Şeyxov qardaşları ilə birlikdə ilk mədəni
tədbirlərin həyata keçməsində fəaliyyət göstərmişdir‖ (1, s. 29).
Eynəli bəy Sultanov Naxçıvanın maarifçi mühitinin formalaşmasına
hələ gimnaziya şagirdi ikən böyük xidmət göstərmişdir. Gənc Eynəli 18821883-cü illərdə Naxçıvanda ―Ziyalılar məclisi‖, ―Müsəlman Şiə Dram
İncəsənəti Cəmiyyəti‖ kimi ədəbi-mədəni mərkəzlər yaratmışdır. Bu işdə Cəlil
Məmmədquluzadə, Məhəmməd Tağı Sidqi, Məhəmməd ağa Şahtaxtlı onun
―səsinə səs verən ilk sirdaşlar‖ olmuşlar. Burada əsasən maarif, məktəb və
qadın azadlığı məsələləri müzakirə edilirdi.
Eynəli bəy Sultanov Naxçıvanda mədəni-maarif tədbirlərinin
təşkilatçısı, mütərəqqi ziyalılar dəstəsinin ilk müəllimi və tərbiyəçisi kimi
tanınmışdır.
Eynəli bəy Sultanov hələ XIX əsrin 80-ci illərində ədəbi fəaliyyətə
başlamışdır. O, əsasən dram və nəsr əsərləri yazmışdır. Onun ―Azərbaycan
qızı‖ (―Tatarka‖ ) pyesi səksəninci illərdə Naxçıvanda tamaşaya qoyulmuş,
1904-cü ildə İrəvanda kitab halında nəşr edilmişdir. M.F.Axundzadə,
N.B.Vəzirov, C.Məmmədquluzadə və başqa sənətkarlar qadınların həyatının
qeyri-adi cəhətlərini müxtəlif baxımlardan qələmə almışlar. ―Tatarka‖ pyesində
də ilk növbədə milli Azərbaycan mühiti və məişəti öz əksini tapmışdır. Qadın
azadlığı məsələsinə həsr edilən bu pyes dövrün ziddiyyətli məqamlarını, qadına
olan ögey münasibəti və bu vəziyyətdən çıxış yolunu göstərən dəyərli əsərdir.
Eynəli bəy Sultanov Tiflisdə yaşadığı illərdə teatr mühiti ilə çox yaxın
və bağlı olsa da, uzun müddət dram əsəri yazmamışdır. O, yalnız 20-ci illərdə
bu janra yenidən qayıtmış, ―Atalıq‖, ―Səhhət‖, ―Verirsən, vermirsən‖ adlı
səhnəcikləri qələmə almışdır. Bu əsərlərində köhnəliyin tənqidi, maarifçi
ideyaların təbliği, folklor motivlərinin tərənnümü, milli dəyərlərimizin və
qədim adət-ənənələrimizin təsviri öz əksini tapmışdır. Naxçıvan teatrının
əsasını qoyan Eynəli bəy Sultanov 1892-ci ildə Əsəd ağa Kəngərli ilə birlikdə
gizli mətbəə təşkil edir və burada ictimai-siyasi məzmunlu bəyənnamələr çap
etdirir. Bu işdən narahat olan Naxçıvan xanları Eynəli bəyi ələ verirlər.
Beləliklə, onların yaratdıqları gizli mətbəə müsadirə olunur. Eynəli bəy də
təqib edilərək ―İnqilabi fikirlər təbliğ etməkdə təqsirləndirilib‖ nəzarət altına
alınır və 1908-ci ildə vətənindən sürgün edilir, ömrünün sonuna qədər Tiflisdə
yaşayır.
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Eynəli bəy Sultanov həm də məharətli yazıçı olmuşdur. Onun satirik
hekayələri Cəlil Məmmədquluzadənin satirik hekayələri ilə müqayisə olunur.
Onların arasında üslub və məzmun yaxınlığı vardır. Eynəli bəy Sultanov
Zaqafqaziyada nəşr olunan Azərbaycan və rusdilli mətbuat orqanlarında çap
olunmuş bir şox hekayələrin də müəllifidir. Onun hekayələrinin bir qismi
filoiogiya elmləri namizədi İzzət Maqsudov tərəfindən çap etdirilmişdir. Bu
kitaba E.Sultanovun ―Seyidlər‖, ―Acı masqara‖, ―Təzə pir‖, ―Çadra altında‖,
―Çalma‖, ―Dəhşətli intiqam‖, ―Çar zabiti, yaxud kürd xan‖, ―Bülbül‖,
―Podratçı‖, ―Qayın ana – xain ana‖, ―Kənd uşaqları‖, ―Deyilənə görə‖ adlı on
iki hekayəsi daxil edilmişdir. Bu hekayələrdə E.Sultanov şahidi olduğu və
yaxud müasirlərindən eşitdiyi hadisələri qələmə almışdır. Prof. Abbas
Zamanovun E.Sultanovun seçilmiş hekayələrinin əvvəlində yazdığı
müqəddiməsində oxuyuruq: ―Deyilənə görə‖, ―Çadra altında‖ hekayəsində
verilən əhvalat iyirminci illərin əvvəllərində Tiflisdə müəllifin yaxından
tanıdığı bir ailədə baş vermiş və E.Sultanobv bu hekayəni yazıb ―Dan ulduzu‖
jurnalında nəşr etdirdikdən sonra Mirzə Mustafa surətində öz çirkin
hərəkətlərinin təsvirini duyan şorgöz bir ziyalı ölənə qədər müəlliflə
danışmamışdır‖ (2, s. 9). Eynəli bəy Sultanov özü də bu hekayəni
―Dopdoğruca bir əhvalat‖ adlandırmışdır.
XIX əsrin sonunda jurnalistika sahəsində daha çox fəaliyyət göstərən
Eynəli bəy Sultanov olmuşdur. O, həm Naxçıvanda yaşadığı dövrdə, həm də
Tiflisdə və Bakıda fəaliyyət göstərdiyi vaxtlarda ümumən Zaqafqaziyada nəşr
olunan Azərbaycan və rusdilli mətbuat orqanlarında ədəbi və publisist
məqalələrlə çıxış etmiş, görkəmli publisist kimi tanınmışdır. O, ―Tərcüman‖,
―Каспи‖, ―Санкт-Петербургские ведомости‖, ― Кафказ‖, ―Новое
обозрение‖ və s. qəzetlərdə ―Eynəli‖, ―Ayn-Sin‖, ―Известны‖, ―Neştər‖,
―Dəli‖, ―Naməlum‖ və s. imzalarla publisistik məqalələr dərc etdirmişdir‖ ( 5,
s. 263). Onu da qeyd edək ki, ilk publisist yazılarını ―Tərcüman‖ qəzetində çap
etdirən E.Sultanov sonralar həmin qəzetin mürtəce istiqamətdə olduğunu dərk
etmiş və həmin qəzetlə əlaqəsini kəsmişdir. Bu barədə maarifçi ziyalımız
M.T.Sidqi dostu, məsləkdaşı Qurbanəli Şərifzadəyə yazdığı məktubdan aydın
olur ki, o zaman ―Tərcüman‖ın mürtəce istiqamətindən yalnız E.Sultanov
deyil, ümumən Naxçıvanın qabaqcıl ziyalılarının əksəriyyəti narazı qalmışlar
(4, s. 194). Eynəli bəy Sultanov, Cəlil Məmmədquluzadə, Məmməd Səid
Ordubadi, Əliqulu Qəmküsar, Məhəmməd Tağı Sidqi və başqaları Rusiyadakı
ictimai-siyasi hadisələrlə həmişə yaxından maraqlanır, geriliyə, avamlığa qarşı
fəal mübarizə aparırdılar.
E.Sultanov XX əsrin əvvəllərində ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının
səhifələrində Cəlil Məmmədquluzadə tərəfindən qaldırılan qadın azadlığı
məsələsində də mütərəqqi mövqedə dayanmış və qadın azadlığı məsələsini
müdafiə və təbliğ etmişdir.
1890-cı illərdən sonra ―Naxçıvan incəsənəti və dram cəmiyyəti‖nin
fəaliyyəti daha da qüvvətlənir. 1894-cü ildən başlayaraq gənc
C.Məmmədquluzadə və Məhəmməd Tağı Sidqi Naxçıvan şəhərində vaxtaşırı
teatr tamaşalarının hazırlanıb göstərilməsində təşəbbüskar və təşkilatçı kimi
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böyük əmək sərf etməklə Eynəli bəyin ən yaxın məsləkdaşı və köməkçiləri
olmuşlar. 1890-cı ildən 1905-ci ilədək olan dövrdə Mirzə Fətəli Axundovun
―Hacı Qara‖, ―Molla İbrahim Xəlil kimyagər‖, ―Dərviş Məstəli şah‖ komediyaları, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin ―Dağılan tifaq‖ faciəsi, C.Məmmədquluzadənin ―Çay dəstgahı‖, Eynəli bəy Sultanovun ―Tatarka‖ pyesləri Naxçıvan
teatrının repertuarının bəzəyi olmuşdur. Bu tamaşalarda Cəlil
Məmmədquluzadə - Müsyo Jordan, qardaşı Ələkbər Məmmədquluzadə - dərviş
rolunda oynayır, rejissorluğu isə Məhəmmədəli Sidqi edirdi.
Bədii yaradıcılıqla yanaşı, ədəbiyyatşünaslıqla da məşğul olan Eynəli
bəy Sultanov folklor materiallarını toplayıb yazıya almış, müasiri olduğu yazıçı
və şairlərin əsərlərini, ayrı-ayrı tamaşaları dəyərləndirən məqalə və
resenziyalar da yazmışdır. E.Sultanovun əsrin əvvəllərində Azərbaycan teatr
həyatının dövri mətbuatda işıqlandırılmasında da xüsusi xidməti olmuşdur. O,
Tiflisdə yaşadığı vaxtlarda da Azərbaycan teatr həyatını özünün teatr
resenziyalarında mütəmadi olaraq işıqlandırmışdır. O, Azərbaycan
ədəbiyyatında
realizmin
carçısı
kimi
qiymətləndirilməyə
layiq
ziyalılarımızdandır.
Eynəli bəyin dilimizin saflığı uğrunda apardığı mübarizədəki rolu da
diqqətimizdən yayınmadı. ―Hər bir yazıçı öz ana dilini kamil bilməli, öz
əsərlərini aydın və sadə yazmalıdır, çünki xalqın böyük əksəriyyəti bu dildə
bir-biri ilə ünsiyyət saxlayır. Buna görə də başqa dillərdə olan anlaşılmaz
ifadələri ana dilimizə daxil etmək istəyən yazıçılar öz millətinə nəinki fayda,
bəlkə ziyan verirlər‖ fikrində olan ədib bu işdə mollanəsrəddinçilərin dil
uğrundakı mübarizəsinə qoşulmuş və ömrünün sonunadək bu prinsipə sadiq
qalmışdır (3, s. 208)
Eynəli bəy Sultanov Tiflis həyatı dövründə (1908-1935) həmin şəhərdə
―Zuvalov adına Xalq Evi‖nin yanında 1909-cu ildə Azərbaycan dram şöbəsinin
açılmasında fəallıq göstərmiş və təşkilatın əsas təsisçisi kimi mühüm rol
oynamışdır.
Cəlil Məmmədquluzdə ―Xatiratım‖ əsərində o illəri milli intibah dövrü
adlandırır. Belə bir mühitin formalaşmasında E.Sultanovun özünəməxsus rolu
olmuş, bu işıqlı şəxsiyyətin adı ictimai fikir tariximizə silinməz izlərlə
yazılmışdır.
Ümumiyyətlə, Eynəli bəy Sultanov və onun müasirləri olan Naxçıvanın
bütün tərəqqipərvər, qabaqqcıl fikirli adamları – Məhəmməd ağa Şahtaxtlı,
Qurbanəli Şərifzadə, Məhəmməd Tağı Sidqi, Cəlil Məmmədquluzadə, Əsəd
Ağa Kəngərli, Nəsrulla Şeyxov, Paşa ağa Sultanov və başqaları eyni əsrin, eyni
regionun, eyni mühitin övladları idilər və onların hamısı eyni amala, eyni
məqsədə qulluq edirdilər. Onların hamısı bu amal, bu məslək ətrafında
birləşmişdilər. Amalları, məqsədləri də vətənə, xalqa ürəkdən, təmənnasız xidmət etmək idi.
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РЕЗЮМЕ
НУРЛАНА АЛИЕВА
ЭЙНАЛЫ БЕКА СУЛТАНОВ КАК СОВРЕМЕННИК М.Т.СИДГИ
В статье освещается заслуги современника и сподвижника
М.Т.Сидги Эйналы бека Султанова, писателя, публициста, поэта,
драматурга, педагога, театрального критика и деятелья театра,
общественнего деятелья в области просвещения, культуры и печати.
Ключевые слова: просветитель, театральный деятель, печать,
публицист, фольклор, драматург.
SUMMARY
NURLANA ALIYEVA
EYNALI BAY SULTANOV AS AN CONTEMPORARIAN OF
M.T.SIDGI
The article was dedicated to the life and activity of Eynali bay
Sultanov, the writer, publisist, poet, playwright, teacher, theatre worker and
critic, public tigure, wholived the same priod with M.T.Sidgi and his
achivements in the fied of enlighment, publishism and culture was
investigated.
Key words: enlighter, teatre worker, press, plays, publicist, folklore,
playwriter.
(Filologiya üzrə elmlər doktoru H.HəĢimli tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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XX ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠYYATININ YENĠ ĠNTĠBAH DÖVRÜ
KĠMĠ
Məqalədə Azərbaycan ədəbiyyatının inkiĢaf mərhələlərinə nəzər salınır,
Azərbaycanın müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə baĢ verən bir sıra
ictimai-siyasi hadisələrin bütün sahələrdə olduğu kimi ədəbiyyatda da təsirsiz
qalmadığından danıĢılır. Məqalədə həm də qeyd edilir ki, bu dövr Azərbaycan
ədəbiyyatında yeni bir intibah dövrünün baĢlanğıcı oldu.
Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, qədim dövr, orta əsr, yeni dövr,
intibah dövrü, bədii ədəbiyyat
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini şərti olaraq aşağıdakı dövrlərə bölmək
olar: 1. Qədim Azərbaycan ədəbiyyatı; 2. Orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatı; 3.
XIX-XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı; 4. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı
(1930-1960-cı illərə qədər); 5. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (1960-cı
illərdən dövrümüzə qədər). Bildiyimiz kimi, Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının
ən qədim nümunəsi e.ə. VI əsrdə Midiya dövləti zamanında meydana çıxmış
―Avesta‖dır. Sonra qədim mifoloji dünyagörüşünə söykənən ―Kitabi-Dədə
Qorqud‖ dastanları, Azərbaycan ərazisində yaranmış və yazısının tarixi V əsrə
gedib çatan alban ədəbiyyatı, VII-VIII əsrlərdə ərəbcə yazmış Azərbaycan
əsilli şairlərimiz Azərbaycan ədəbiyyatının özünəməxsus xüsusiyyətlərinin
olduğunu göstərmişlər. Müxtəlif dövrlərdə, ayrı-ayrı hadisələrə cavab verən
bədii əsərlər xalqın hissini, sevincini, kədərini, qəzəbini, əqidəsini həmişə əks
etdirmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatının dünənini zəkanın, duyğunun, iradənin
vəhdəti kimi götürmək mümkündür. Bu dövrdə forma və məzmun yeniliyi dahi
Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin adı ilə bağlıdır. Orta əsrlər Azərbaycan
ədəbiyyatında ana dilində yaranan şeirin əsası qoyuldu. XVIII əsrdə
Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında yaradıcılıqları ilə xalq şeiri ənənələrini
formalaşdıran böyük sənətkarlardan Molla Pənah Vaqif və Molla Vəli
Vidadinin adlarını çəkmək vacibdir. XIX əsr ədəbiyyatımızda qərbyönlü
meyllərin güclənməsi dövrü kimi götürülür. Bu dövrdə ədəbiyyatımızda milli
və realist dünyəvi motivlər aparıcı rol oynayırdı. İlk maarifçi-realistlər
(A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı, M.Ş.Vaqzeh), Q.Zakir, M.F.Axundov Azərbaycan
ədəbiyyatının inkişafında müstəsna rol oynamağa başladılar. Milli teatr, milli
mətbuat bu dövrdə yarandı. Bu dövr həm də ədəbi məclislər dövrü kimi də
yadda qalmışdır. XX əsr nəsrimizdə C.Məmmədquluzadə, satiramızda
M.Ə.Sabir,
romantik
ədəbiyyatda
H.Cavid, tarixi roman janrında
M.S.Ordubadi və başqaları Azərbaycan ədəbiyyatını dünya ədəbi-mədəni
fikrinin ən yaxşı nümunələri ilə bəzədilər. Azərbaycan mətbuatı tarixində ilk
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inqilabi-demokratik, satirik məcmuə olan ―Molla Nəsrəddin‖ nəşrə başladı.
Əsil milli hadisə olan ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı ictimai həyatın müxtəlif
sahələrinə nüfuz etmiş, mövzularını, tənqid hədəflərini bilavasitə xalqın
gündəlik məişətindən, arzu və ehtiyaclarından, müasir ictimai-siyasi
mübarizələrdən almışdır.
Azərbaycan ədəbiyyatının sovet dövrü, sovet ədəbiyyatı həyatı tənqid
etmək əvəzinə, həyatı vəsf etmək, mədh etmək, siyasətçilik, yalançılıqla doldu.
Ədəbiyyatımızın XX əsrin 30-60 cı illər dövrünə nəzər salsaq, bu dövr ərzində
onun bir sıra problemlərlə qarşılaşdığının şahidi olarıq. Bəşər tarixində bütöv
xalqlara, onun görkəmli nümayəndələrinə və sadə vətəndaşlara qarşı ən
dəhşətli repressiya sovet imperiyası dövründə həyata keçirilmişdir. XX əsrin
20-ci illərindən sonra repressiyaya ən çox məruz qalan Azərbaycan xalqı
olmuşdur. Xalqı məhv etmək üçün düşünülmüş surətdə həyata keçirilən tarixdə
görünməmiş repressiyaya baxmayaraq Azərbaycan xalqının həyatsevərliyi
özünün yaşamağa qadir və qabil olduğunu təsdiq etdi. İllərlə vahid bir
məqsədə xidmət edən bədii ədəbiyyatda ən çox xalqlar dostluğuna həsr edilmiş
əsərlərə rast gələ bilərdik. Xüsusən də 1941-45-ci illər müharibəsindən sonrakı
dövrdə. Müharibədən sonrakı illərdə kommunist partiyasının ədəbiyyat və
sənət məsələlərinə dair yeni qərarları ədəbiyyatımızın ümumi inkişafına yeni
yasaqlar qoydu. Kosmopolitizmlə mübarizə adı altında ədəbiyyat və sənətin
Qərb və dünya mədəniyyətinə yaxınlaşması ciddi nöqsan kimi
qiymətləndirilirdi. Lakin bütün qadağa və təzyiqlərə baxmayaraq Azərbaycan
ədəbiyyatının bəzi nümayəndələri öz ədəbi fikirlərini bildikləri kimi davam
etdirirdilər. Şübhəsiz ki, Azərbaycan ədiblərinin əksəriyyəti qəlbən öz
yaradıcılıqlarından razı deyildilər. Lakin partiyanın göstərdiyi mövzularda
yazmağa məcbur olduqlarını dərk edirdilər. Bədii ədəbiyyatda təsvir və
tərənnüm olunan obrazların əksəriyyəti başqa bir millətin nümayəndələri
olurdular. Bu illər ərzində yaranan bədii ədəbiyyatlarda çoxlu rus və digər
millətlərin nümayəndələrinin obrazları canlandırılmışdır. Guya bu, çoxmillətli
ədəbiyyatımızın inkişafına təsir edir, xalqlar arasında dostluq və qardaşlıq
əlaqələrinin möhkəmlənməsinə kömək edirdi. Buna görə də ədəbiyyatımızın ən
yaxşı və qiymətli nümunələri yalnız rus dilinə tərcümə edilirdi. Sovet
ədəbiyyatında yeni sanballı əsərlərin yaranmasına imkan verilmirdi. Ancaq
məhdud mövzularda – kəndli üsyanları, inqilabi hərəkat tarixinə dair bədii
əsərlər yazılması məqsədəuyğun sayılırdı. Həm də bu hadisələr mütləq rəsmi
ideoloji tələblər əsasında təsvir olunmalı idi. Son dövrlərə qədər yazıçılarımız
öz istədikləri janrlarda və mövzuda yaza bilmirdilər. Üslub rəngarəngliyi ilə
fərqlənən ədəbiyyatımızda yazıçı və ya şairlərimizə yaradıcılıq sərbəstliyi
verilmirdi. Yaranan ədəbiyyatda yalnız kolxoz həyatı, sovet cəmiyyəti,
kommunist partiyası əsas mövzulardan biri idi. Bu dövrdə həyata biganəlik,
ruh və zövq düşkünlüyü hökm sürürdü.
Аzərbaycan xalqı özünün siyasi, iqtisadi, mədəni və intellektual
potensialından, habelə əlverişli tarixi şəraitdən istifadə edərək istiqlal arzusunu
gerçəkləşdirdi. ХХ əsrin 90-cı illəri xalqımızın qarşısında ən ağır sınaq illəri
oldu. Düşmənlərimiz tərəfindən təcavüzə məruz qalmış Azərbaycan az qala
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dağılaraq tarixin səhifəsindən silinmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Zaman-zaman
torpaqlarımıza əl uzadan bədnam ermənilər məkrli niyyətlərini bu dövrdə də
davam etdirərək yurdumuzu bölüb-parçalamağa can atmış, nəticədə tariximiz
qanlı hadisələrə, çəkişmələrə şahid olmuşdur. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin 1993-cü illərdə möhtəşəm qayıdışından başlanan xilaskarlıq missiyası
Azərbaycan dövlətinin qurulması ilə nəticələndi. Demək olar ki, son illərdə,
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkəmizdə baş verən bir sıra
ictimai-siyasi hadisələr bütün sahələrdə olduğu kimi ədəbiyyatda da təsirsiz
qalmadı. Bu dövr Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir intibah dövrünün
başlanğıcı oldu. Bu dövrün ədib və şairləri böyük bir ictimai hərəkat içərisində
xalqın səsinə səs verdilər. Artıq xalq həyatı ilə yaxından bağlı olan yazıçılar öz
əsərlərində ictimai haqsızlığın, azadlıq ideyalarının və s. təsvirinə daha çox yer
verməyə başladılar. 1990-cı illər hadisələrindən sonra Azərbaycanda yeni
ədəbiyyatın bünövrəsi qoyuldu. Ədəbiyyatın əsas mövzusu Qarabağ və şəhidlik
mövzusu oldu. İndi mətbuatda və mütərəqqi qəzet və jurnallarda çap olunan
əsərlər əvvəlki illərdə çap olunanlardan mövzu rəngarəngliyinə görə
fərqlənirlər. Respublikamızda yeni qəzet və jurnalların artması bu imkanları
daha da genişləndirir. Belə ki, artıq müasir həyatla səsləşən əsərlər yazılmağa
və nəşr olunmağa başlamışdır. Ədəbi həyatda yaşlı ədiblərlə yanaşı, gənc
yazıçılar və şairlər də fəal iştirak edirlər. Son illərdə ədəbiyyatdakı fikirlər
təkmilləşir, mövzu müasirləşir, məzmunla əlaqədar olaraq ədəbi formada da
yenilik meylləri qüvvətlənir və yeni janrlar əmələ gəlməyə başlayır. Yaşar
Qarayevin fikri ilə desək, ―indi nəsr, şeir və dramaturgiya öz ən yaxşı
nümunələri timsalında keçmişin miqyaslı hadisələrinə yenidən qayıdır, tarixdə
də şəxsiyyət və epoxa, ―mən‖ və zaman münasibətlərinin əvvəlini, kökünü
axtarır, cəmiyyət və xalq qarşısında cavabdehlik problemini tarixi-etik
mövzunun aynasında və sinağında təhlilə cəhd edir‖. (2. 23-24)
Qardaş Türkiyə və İranla, digər dünya ölkələri ilə əlaqələrimizin
genişlənməsi ədəbiyyatda da özünü qabarıq şəkildə göstərmişdir. Artıq
ədəbiyyatımızın ən yaxşı nümunələrini dünyanın hər yerində dərin maraqla
oxuyurlar. Bu ölkələrlə əməkdaşlıq ədəbiyyatımızın və incəsənətimizin
zənginləşməsində böyük rol oynayır və biri digərinə təsir edərək qaynayıbqarışırlar. Ədəbiyyatımızın tələbləri mövqeyində duran yazıçılar
cəmiyyətimizə xas olan qabaqcıl fikirləri və inkişaf meyllərini tərənnüm
edirlər. Ədəbiyyat sahəsindəki yeniləşmə nəticəsində mürəkkəb bir yol keçmiş
sənətkarlarımızın yaradıcılığında ciddi bir dönüş əmələ gəlmiş, artıq həyatın
tələblərinə cavab verən əsərlərin sayı günbəgün çoxalmaqdadır.
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РЕЗЮМЕ
НУШАБА МАМЕДОВА
ХХ ВЕК, КАК ПЕРИОД НОВОЙ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В научной статье ―ХХ век, как период новой эпохи возрождения
Азербайджанской
литературы‖
освещаются
степени
развития
Азербайджанской литературы, также рассказывается об общественнополитических событиях, происходящих как во всех областях, так и в
литературе. В статье также говорится о том, что этот период стал началом
новой эпохи возрождения в Азербайджанской литературе.
Ключевые слова: Азербайджанская литература, древняя эпоха,
средний век, новая эпоха, эпоха возрождения, художественная
литература.
SUMMARY
NUSHABA MAMMADOVA
AZERBAIJAN LITERATURE OF THE TWENTIETH CENTURY, AS A
NEW PERIOD OF RENAISSANCE
In the scientific article "Azerbaijan literature of the twentieth century,
as a new period of renaissance" was discusses the stages of development of
Azerbaijan literature, the impact of social and political events on all spheres,
including in the literature after the restoration of Azerbaijan's independence
were investigated. The article also notes that this period of Azerbaijan
literature was the beginning of a new renaissance.
Key words: Azerbaijan literature, the ancient period, the medieval period, a
new era, the Renaissance, fiction
(Filologiya üzrə elmlər doktoru H.HəĢimli tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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ĠNGĠLĠS MĠFOLOGĠYASININ MƏNBƏLƏRĠ
Məqalə ingilis mifologiyasının mənbələrindən bəhs edir. Onlar
ingiliscə danıĢan xalqların inanclarından , dünya görüĢündən, aborigen, Babil,
Yunan və Roma mifologiyası və inanclarından yaranmıĢdır. Mifoloji ifadələrin
bəziləri sonradan frozeologiyanın önəmli bir hissəsi olan metaforik ifadələr,
emaosional dili zənginləĢdirən əlavə mənalar qazanmıĢdır.
Açar sözlər: ingilis mifologizmləri, mənbə, ayinlər, inanclar,
frazeoloji birləĢəmələr, qurbanvermə
İngilislərin mifoloji görüşlərinin qaynaqlandığı mənbələrdən biri
inanclar olmuşdur. Əsas etibarilə əhalinin savadsız təbəqəsini əhatə edən
inanclar falabaxma, cadugərlik (witchcraft), təbiətin sehirli qüvvələrinə inam,
uğur qazanmaq, uğursuzluqdan uzaq olmaq üçün müxtəlif əməllərin icrasına
inam və s. ilə müşayiət olunur. Cadugərlik üçün gərəkli olan əşyalar (voodoo
conjuration), şam, kitablar və b. hətta köşklərdə satılmaqdadır. Bu əşyalar xalq
arasında botanicos adlanır. Əhalinin müəyyən bir qrupunun inanclarına görə,
müqəddəs şəxslərin heykəlcik və amuletləri, xristian dini ilə bağlı portretlər və
digər vasitələr də arzuya qovuşmaq, xəstəliklərdən qorunmaq və
uğursuzluqdan uzaq olmaq üçün təsirə malikdir (3, s.66).
İngilislərin inanclarına görə, vasitəçilərin (mediumship) köməyi ilə
ruhlarla ünsiyyətə girmək mümkündür. Onlar inanırlar ki, ölənlərin ruhları
müxtəlif səbəblərdən əvvəllər yaşadıqları yerlərə baş çəkir (hounted houses).
Qəbristanlıqlarda mövcud olan ruhlar xalq arasında ghosts və vampires
adlanır.
İnanclardan dilə gələn bu surətlər eyni zamanda dilin leksikasını
zənginləşdirmiş, onun tərkibində üslubi ifadə vasitələrinin meydana
çıxmasında baza rolunu oynamışdır. Misal üçün, ghost sözü müxtəlif
assosiasiyalar nəticəsində ingilis dilində çox saylı obrazlı ifadələrin meydana
çıxmasına təkan vermişdir. Ghost sözü özünün inanclardan gələn əsas
mənasından əlavə dildə bir sıra metaforik məna əldə edərək, ingilis dilinin
frazeoloji sistemində geniş yer tutmşudur. Ghost writer ifadəsi bir kəs üçün
kitab və yaxud məqalə yazaraq, sonradan onun özünə məxsus olduğunu iddia
edən şəxsi bildirir.
Mələklərə və iblislərə inam xüsusilə İngiltərə və Amerika Birləşmiş
Ştatlarında daha genişdir. Puritanların mifik görüşləri əsasında ABŞ-da
mələklərlə (fairies), cadugərlərə (witches) və əfsunçulara (hags) dərin inam
formalaşmışdı və bu inanclar əhalinin müəyyən qismi arasında hələ də güclü
olaraq qalır.
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Cadugərliyə inam özünü xüsusilə New England ştatında göstərir.
Burada əhalinin «yaxşı tanıdıqları» ruhlar guya gecələpr atları qaçırır, onların
südünü sağır, müxtəlif tamaşalar göstərir. Əhalinin baxışlarına görə, yerli
cadugərlər New England-ın hər bir kəndində yaşayır. Keyp-Kod
yarımadasında, inanclara görə, dəniz cadügəri («Sea Witch of Bilingsgate»)
yaşayır (2, s.66).
İngilis və amerikalıların inanclarında onların cadugərlərə qarşı
mübarizəsi üsulları da öz əksini tapır. Misal üçün, onlar cadugərləri evə
buraxmamaq üçün evin girəcəyinə süpürgə, yastığın altına isə ələk (sifter)
qoyurlar.
Amerikalıların da mifoloji həyatı olduqca zəngindir. Müxtəlif təbiət
hadisələri, günəş, ay və ulduzlar haqqında əfsanələr xalqın mifologiyasında
geniş yer tutur. Ölkənin yerli əhalisi müxtəlif kult ayinləri icra etmək üçün
cəmiyyətlər yaratmışdılar ki, onların da funksiyası mifoloji ənənələri bir
nəsildən digərinə ötürməkdən, ayinlərin izahını və ona aid göstərişlərin
tətbiqini həyata keçirməkdən ibarətdir.
Hinduların mərasimləri arasında Günəş rəqsi xüsusi yer tutur. Kişilər
dua edir, rəqs edir və dörd gün ərzində müqəddəs hindu tütünündən
düzəldilmiş siqaret çəkirdilər. Bir zamanlar onlar hətta öz bədənlərindən
kəsilmiş ət parçalarını Yaradana hədiyyə edirdilər.
Hindular arasında insanların allahlara qurban verilməsi adəti geniş
yayılmışdı. Xüsusilə başqa tayfadan olan qadınların qurban verilməsi üstün
tutulurdu. Qurbanvermə vaxtı çatanda qadın gözəl geyindirilir, boyanır, saçı
səliqə ilə daranırdı. Sonra o, üçkünc taxta qurğuya sarınaraq torpaqdan bir
qədər yüksəkliyə qaldırılırdı. Adamların müşahidəsi altında keşişlərdən biri
oxla nişan alaraq onu ürəyindən vururdu.
Hinduların yaşadığı müxtəlif bölgələrdə müxtəlif dini mərasimlərin
keçirilməsi səciyyəvidir. Pawnee bölgəsində, misal üçün, həyatın ruhunu
təzələmək məqsədilə illik bahar mərasimi keçirilir və tayfanın bol yeməklə
təmin olunması üçün allaha dualar edilir. Bu mərasimdə onlar böyük ziyafətlər
təşkil edir, və qədim «əl oyunu»nu da icra edirlər.
Həmin "əl oyunu" Böyük Düzənliyin müxtəlif yerlərində fərqli şəkildə
icra olunur. Oyun zamanı xüsusi mahnılar oxunur. Çox qədim yaşı olan bu
mahnılar müqəddəs sayılır.
Böyük Düzənliyin hər yerində olduğu kimi, Kiowa tayfası arasında da
çox qədimdən bəri gələn adətlər vardır. Onlar da Günəş rəqsi mərasimini
keçirirlər, lakin bunun icrası üçün onların xüsusi Günəş rəqsi düşərgəsi olur.
Onlar mərasim zamanı öz qədim dini etiqadlarına əməl edir, dağ ruhlarının
maskalı rəqslərini ifa edirlər.
Onların rəvayət söyləmə mərasimi tonqal ətrafında keçirilir. Qış
gecəsində baba rəvayəti söyləməyə başlayır və onların rəvayətləri daha çox
«Yer necə yaradılmışdır» kimi mifoloji mövzulardan bəhs edir.
Amerikalıların mifologiyası həm tarixi hadisələri işıqlandırmaq, həm də
xalqın əminamanlığı üçün onların ruhi qüvvələrlə, totemlərlə qarşılıqlı
münasibətlərini tənzimləməkdən ibarət olur.
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Amerikalıların mifologiyasında eyni zamanda səmavi qəhrəmanlar
geniş təsvir olunur. Misal üçün, ölkənin müxtəlif bölgələrində səmavi
qəhrəmanların tayfaları hazırda yaşadıqları əraziyə gətirilməli və onların
köməyi ilə burada insanlar üçün təbii şərait yaradılmaqla bərabər onların, təbii
qüvvələrə qarşı mücadiləsi təsvir olunur. Bundan başqa, səmavi qəhrəmanların
insanları maddi, sosial adətlər və təşkilati quruluşla tanış etmələri, onların
rituallarını layiqincə təşkil etmələri sahəsində fəaliyyətləri də işıqlandırılır.
Bu mifoloji inanclar eyni zamanda Amerika ingiliscəsində çoxsaylı
üslubi ifadələrin meydana çıxmasını şərtləndirmişdir. Belə ki, hindulara
məxsus dünyagörüşü elementlərini, adətləri ehtiva edən ifadələrin bir qismi
Amerika ingiliscəsinə daxil olmuş, onların bir çoxunun semantikası əsasında
konnotasiyalar meydana çıxmışdır.
XVII-XVIII əsrlərdə Amerikada danışılan ingilis dilinə daxil ola
bilmişdir. sözlərin əsas bir qrupu ingilis kolonistlərinin buradakı yeni həyat
tərzi ilə, xüsusilə onların yerli hindularla əlaqələri ilə bağlı olmuşdur.
Hinduların həyat tərzində əsas yer tutan dini-mifoloji amil qitədə
formalaşmaqda olan yeni Amerika mədəniyyətinə təsir etməyə bilməzdi.
Yerlilərin dilindən bir sıra mifik surətlərin adları, hinduların ritualları ilə bağlı
terminoloji sözlər də gəlmə avropalıların dilinə daxil olurdu. Onlar arasında
tayfanın rituallarını idarə edən başçıların və din xadimlərinin daşıdığı adlara
başqalarına təsadüf edilir.
Misal üçün, hinduların mərasimlərdə istifadə etdikləri atlatl («sehirli
ağac»), cantico («dini rəqs», «ritual şənliyi»), manito («əcdadların ruhu»,
«tanrı») gəlmə amerikalılar tərəfindən tədricən mənimsənilir və onların bir
çoxuna konnotativ mənalar əlavə oluna bilmişdir. (3, s.241).
Bir çox hallarda hindulara məxsus olan, mifik məna daşıyan frazeoloji
birləşmələr kalka yolu ilə Amerika ingiliscəsinə daxil olmuşdu. Misal üçün,
hindularda «sülh siqarını çəkmək» mənasında işlənən ifadə kalka yolu ilə
Amerika ingiliscəsinə daxil olmuş («smoking a pipe of peace») və sülh
baglamagın emosional ifadə vasitəsinə çevrilmişdir.
Amerika ingiliscəsində uzun semantik inkişaf yolu keçmiş hindu
mənşəli pow-wow sözünün orijinal mənası «şaman», «ara həkimi» olsa da,
sonralar həmin söz «sehirbazlığın icra olunduğu hindu ayini», daha sonra isə
«hindu şurası» mənalarında işlənmişdir. Hazırda pow-wow Amerika
ingiliscəsində yumoristik mənada hər hansı konfrans və yaxud iclası bildirir (1,
s.1048).
Göründüyü kimi, mifologiyanın tədqiqi həm ümumbəşəri mədəniyyəti
və həm də dil ilə bağlıdır. Mifologiya bir tərəfdən təbii bəlaların yer kürəsinin
yaranmasının xəstəliklərin törəməsinin səbəbini tapmağa çalışırsa, digər
tərəfdənsə o, əyləncə forması kimi qəbul edilir qəhrəmanlıq, ölməzlik,
ədalətlilik və digər mənəvi dəyərlərin ifadə olunduğu dil faktlarının
yaranmasına meydan açır və bununla da dilin özünü dəyişdirir, zəngiləşdirir.
Qədim yunan mifologiyası astronomiya, astrologiya, tibb, botanika,
psixologiya, atletika və bizim üçün ən önəmlisi olan dil də daxil olmaqla bir
çox sahələrə nüfuz etmişdir. Bu sahələr arasında mifologiyanın dilə təsiri
xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Belə ki, çagdaş ingilis dilinin üslubi
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leksikasında önəmli yer tutan üslubi-expressivliyə malik olan təbəqələrdən biri
məhz mifologiya ilə dilin əlaqələrindən qaynaqlanır. Mifoloji surətlərin adları
dildə əldə etdikləri metaforik-üslubi çalarlar sayəsində ingilis dilinin üslubi
sisteminin genişlənməsini və zənginləşməsini şərtləndirən faktora çevrilə bilir.
Mifologizmlərdə dünya haqqında həm ümumbəşəri təsəvvürlər, həm də
milli-mədəni baxışlar inikas olunur. Obrazlı ifadələrin önəmli bir hissəsinin
mənşəyi məhz mifologizmlərdən qaynaqlanaraq müxtəlif dövrlərə aid bədii
əsərlərdən və rəvayətlərdən dilə daxil ola bilmişdir.
Göründüyü kimi, ingilislərin mifoloji baxışlarının mənbəyini qədim
çağlardan qaynaqlanan əsatir və nağıllardan tutmuş son çağlarda digər
xalqlardan alınmış mifoloji elementlərədək geniş baxışlar və dünyagörüşü
sistemi təşkil edir. Lakin bu sistemin digər bir mühüm aspektini onun dildə ki,
əksi təşkil etməkdədir.
Dil ilə milli mədəniyyətin ayrı-ayrı qolları olan mifologiya, din və
inanclar arasında mövcud olan dərin və geniş əlaqənin olduğunu görməmək
mümkün deyildir. Dilin hər bir mədəniyyətin, o cümlədən də ingilis
mədəniyyətinin inikası olduğunu göstərən mühüm bir cəhət odur ki,
mifologiyada müsbət səciyyəli, xeyiri təcəssüm etdirən varlıqların adları dildə
də müsbət metaforik çalarların ifadə vasitəsi kimi çıxış edir. Misal üçün, angel
mifoloji inanclara görə, Tanrının xidmətçisi olub, onun buyruqlarını insanlara
çatdıran ağ geyimli, qanadlı varlıqlardır. Mələklərin mifoloji baxımdan müsbət
xarakterizə olunan varlıqlar olması dildə də eyni şəkildə inikas edir, angel
ingilis dilində mərhəmətli, gözəl, maddi və mənəvi yardım etməyə hazır
olmağı ifadə edən konnotativ mənalar əldə edir: She is angel «o çox
xeyirxahdır» (1, s.155).
Angel («mələk») qeyd olunan mənada ingilis dilinin frazeologiyasına
da daxil olmuşdur. Misal üçün, on the side of angels «mənəvi baxımdan haqlı
olan tərəfi dəstəkləmək» mənasını ifadə edir.
Mifoloji, dini baxışların, etiqadlar paralel olaraq öz inikasını dildə
tapırdı. Misal üçün, magic sözü və onun morfoloji derivatları ingilis dilində
həm adi bir söz kimi («sehirkar»), həm də metaforik çalara malik üslubi vasitə
kimi («xüsusi bacarıq») təmsil olunmuş və digər rəngarəng emosional
çalarlıqlar əldə etmişdir: The government can’t wave a magic wand and
make this problem go away («Hökumət öz sehirli əsasını (magic wand)
qaldırmaqla bu problemi həll edə bilməz» (1, s.818).
Latın dilindən ingilis dilinə keçən dini-mifoloji terminlərin dilin
leksikasına daxil olmaqla bərabər, üslubi xarakterli sözlərin yaranmasında
mənbə rolunu oynadığı müşahidə edilir. Misal üçün, latın mənşəli augur («fala
baxan», «öncəgörən») «gələcək bir hadisənin əlaməti kimi çıxış etmək»
konnotasiyasını əldə etmiş, dilin üslubi səciyyəli digər ifadələrlə
zənginləşməsində baza rolunu oynamışdır: to augur well «yaxşı bir şeyin
əlaməti olmaq», to augur ill «pis bir şeyin əlaməti olmaq»: This rain augurs
well for this year’s harvest («Bu yağış bu ilki məhsulun bərəkətli olacağına
dəlalət edir») (1, s.68).
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İngilislərin mənəvi dünyası sehir və əfsunlarla bağlı dini-mifoloji
baxışlarla zənginləşdikcə, onların dildə ifadə olunan adları dilin leksikasında
metaforik çalarlar və konnotasiyalar əldə edərək dilin üslubi sistemini
zənginləşdirirdi. Misal üçün, şotland mənşəli glamour («sehir», «əfsun»,
«əfsunlama») ilkin olaraq mifoloji bir termin kimi ingilis ədəbiyyatına daxil
olmuş və daha sonra ingilis dilinin lüğət tərkibində və frazeologiyasında özünə
yet etmişdir. Bu söz isim kimi «hədsiz dərəcədə füsünkar və cəzbedici bir şey»
mənasını ifadə etməyə başlamışdır: Foreign travel has never lost its glamour
for me «Xarici ölkəyə səyahət mənim üçün öz füsunkarlığını daima qoruyub
saxlayır» (1, s.556).
Mifologiya və inanclarla dil arasındakı birbaşa əlaqə dildə müxtəlif
şəkillərdə öz əksini tapır. Misal üçün, tabu mifoloji-etik-estetik baxımdan
xüsusi yanaşma tələb edən məfhumların dildə özünəməxsus ifadə vasitəsi kimi
çıxış edir. Buna nümunə olaraq ingilis dənizçilərinin və balıqçıların mövhumat
və inanclarla əlaqədar olaraq dənizə çıxarkən tabu sayılan rabbit («dovşan»)
sözünü işlətməkdən qaçdıqlarını göstərmək olar. «You don‘t talk about rabbits
on board» (1, s.124) («Göyərtədə dovşandan bəhs etmək olmaz»).
İngilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləməsində mifologiya ən zəngin
mənbələrdən biri olmuşdur. Mifologiya dilə iki aspektdə – həm lüğət tərkibinin
kəmiyyətcə genişlənməsinə, həm də dilin leksikasına mifoloji üslubi –
kommunikativ funksiyalı ifadə vasitələrinin əlavə olunmasına təsir etmişdir.
Mifoloji sözlərin qədim və məşhur əfsanəvi şəxslərin və hadisələrin səciyyəvi
xüsusiyyətləri ilə assosiasiyası nəticəsində onların semantikasında üslubi çalar
və yüksək metaforik ifadəlilik yaranmış və nəticə etibarilə mifologiya ingilis
dilində çox sayda konnotasiyaların mənbəyi olmuşdur. Misal üçün, yuxarıda
qeyd olunduğu kimi, ingilis dilindəki hold out an olive branch
frazeologizminin, sülh, barışıq əlaməti olmaq («to a make a sign of peace»)
anlamını əldə etməsi Bibliyada təsvir olunan tufan ilə əlaqədar əfsanədən
qaynaqlanır. Rəvayətə görə, Nuh tərəfindən gəmidən azad buraxılan,
göyərçinin dimdiyində zeytun budağı tutaraq geri qayıtması tanrının insanlara
yönəlmiş sülh əlaməti, barışıq istəyi olmuşdur. Bu rəvayətin fonunda zeytun
budağının sülh nişanəsi olduğuna dair baxışlar dilə də təsirsiz ötüşməmiş və
həmin ifadə ingilis dilində də sülhün çox təsirli, emosional və nəticə etibarilə
üslubi ifadə vasitəsinə çevrilmişdir.
İngilis dilinə təsir etmiş dilxarici amillər arasında mifologiyanın rolu
olduqca böyükdür. İngilis mifologiyasının qaynaqlandığı mənbələr rəngarəng
olduğu kimi, dildə mifologiya, din və inanclarla bağlı olan söz və ifadələr,
frazeologizmlər də zəngin və rəngarəngdir. Bu mənbələr arasında qədim yunan
və Roma mifoloji qaynaqları, Britaniyanın qədim sakinləri olan keltlərin
mifoloji dünyasından qaynaqlanan əsatirlər və sehirli qüvvələr, anqlosaksonların mifoloji baxışları və nəhayət xristian dinindən qaynaqlanan
mifologizmlər vardır. Bu mənbələrin hər biri ingilislərin mənəvi dünyasını
zənginləşdirdiyi kimi, ingilis dilində də xeyli sayda üslubi funksiyalı
mifologizmlərin yaranmasında qaynaq olmuşdur.
İngilis dilində və onun digər variantlarında əsrlər boyunca yaranmış
mifologizmlərin malik olduqları üslubi, metaforik mənaların geniş
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əhatəliliyinin bu dildən tərcümədə və bu dilin daşıyıcıları ilə ünsiyyətdə səbəb
olduğu çətinliklərin aradan qaldırılması mühüm linqvistik bir məsələ olub,
xüsusi tədqiqat obyekti kimi qarşıda durur. İngilis frazeologizmlərinin
tərcüməsinə dair geniş tədqiqatlar çərçivəsində mifoloji ifadə və
frazeologizmlərin şərhi məsələsi xüsusi bir tədqiqat obyekti kimi geniş və
sistemli şəkildə araşdırılmamış, xüsusilə də Azərbaycan dilçiliyində ingilis
mifoloji frazeologizmlərinin tərcüməsi ilə bağlı tədqiqat işi yazılmamışdır ki,
bu da qeyd olunan sahədə tədqiqatın nəzəri və praktik önəmini müəyyən edir.
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РЕЗЮМЕ
ПАРВАНА ПАШАЕВА
ИСТОЧНИКИ АНГЛИЙСКОЙ МИФОЛОГИИ
Статья посвящена изучению источников английской мифологии.
Они происходят в основном из мировоззрения и суеверий англоязычных
народов, из Библии, грекороманского мифологического мира. Некоторые
мифологизмы со своими коннотативными значениями способствовали
появлению в языке эмотивных, метафорических выражений,
составляющих значительную часть фразеологии.
Ключевые слова: английские мифологизмы, ритуалы, суеверия,
фразеологические сочетания, жертвоприношение
SUMMARY
PARVANA PASHAYEVA
SOURCE OF ENGLISH MYTHOLOGY
The article deals with the sources of English mythology. They originate
from the world outlook, superstitions of English-speaking peoples, aborigens,
Bible, Greek and Roman mythological world and superstitions. Some of
mythological expressions have acquired additional connotative meanings
enriching the language with emotive, metaphorical expressions comprising a
significant part of phraseology.
Key words: English mythologisms, rituals, superstitions,
phraseological units, sacrificing
(Filologiya üzrə elmlər doktoru H.HəĢimli tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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HEYDƏR ƏLĠYEV NĠTQLƏRĠNĠN POETĠKASI
Məqalədə Heydər Əliyev nitqlərinin bədii təsvir vasitələri elmi və
nəzəri baxımdan öyrənilib və analiz olunub. Tədqiqatda ümummilli liderin
nitqlərində iĢlənmiĢ frazeoloji ifadələr xüsusi araĢdırılmıĢdır.
Açar sözlər: Heydər Əliyev, natiqlik sənəti,bədii təsvir,struktursemantika,frazeoıoji ifadələr,kamil nitq.
Şifahi nitqi poetik bir sistem kimi araşdırmaq olduqca çətindir. Bu
natiqlik sənətinin ciddi problemlərindən biri hesab olunur. Bunun səbəbi isə
belədir: nitq danışanın dilində özünü daha parlaq, daha təsirli büruzə verir. Nə
qədər güclü olsa da o, yazıya alınanda ədəbi-bədii mətnə çevriləndə adiləşə
bilər. Çox nadir hallarda şifahi nitq yazıya alınanda ilkin qüdrətini qoruyub
saxlaya bilir. Belə nadir hallardan biri Heydər Əliyevin nitqlərində müşahidə
olunur. Xoşbəxtlikdən ulu Öndərin bütün natiqləri qayğı və həssaslıqla yazıya
alınıb, biz onun müasirləri bu nitqləri zamanında onun öz dilində
özünəməxsus, bənzərsiz intonasiya ilə söylənildiyi zaman canlı şəkildə eşitmiş,
radio və televiziya vasitəsi ilə dinləmişik. Bütün bunlar Heydər Əliyev
nitqlərinin bədii ifadə vasitələrini təhlil etməyə, poetikasını açmağı real elminəzəri imkanlar yaradır.
Nitq insanın, xüsusən də dahinin və liderin cəmiyyətə birbaşa müraciəti,
insanlıqla vasitəsiz ünsiyyətidir. Nitqdə deyilən hər sözün funksiyası, səsin
auditoriyaya ünvanlanma tembrdən, səsli ahəngi və gözəlliyi var. Əslində
nitqin poetikası nitqin ahənginin açılması sistemli – struktural təhlili deməkdir.
Məşhur əruz nəzəriyyəsinin banisi Xəlil ibn Əhməd (VIII əsr) poetikaya belə
tərif verirdi: ―Poetika poeziyanı bir sənət növü kimi öyrənən elmdir‖. Lakin
həm Aristotelin 2400 il öncə yazılmış ―Poetika‖ həm də Xəlil ibn Əhmədin
təlimlərindən sonra poetika anlayışı bütün sənət növlərinə şamil olunmuşdu:
nəsrin portikası, dramın poetikası, teatrın poetikası və s. Biz də nitqin poetikası
anlamını işlətməyi rəva bildik. Şərqdə poetikaya bərabər tutulan ―Təvandiədəbiyyə‖ (Ədəbiyyatın qaydaları) adlı nəzəri elm sahəsi də mövcud
olmuşdur...
Kamil nitq nümunələri olaraq H.Əliyev nitqlərinə bir neçə ideya-poetik
xüsusiyyətə xas idi. İctimai siyasi çeviklik, dərin fəlsəfi məzmun, sarsılmaz
məntiq və əlbəttə təsirli səslə müşayiət olunan bədii forma!
Əslində nitq sözlə səsin-ahəngin vəhdətini əks etdirir. H.Əliyevin səsi
təmkinli, amiranə və qürurlu idi. Bu səs şəxsiyyətin qeyri-adi gücünü,
özünəinamın əks etdirirdi. H.Əliyev nitqlərinin poetikasını yazmaq üçün bu
nitqlərə təkcə kağız üzərində deyil, həm də fəzada nəzər salmaq lazımdır
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Məşhur üslublu, ―Madam Bövari‖ romanının müəllifi Qustav Flober deyirdi:
―Mən əvvəlcə cümləni yazıram, sonra ona fəzada nəzər salıram, əgər o, gözəl
görüncə nəsrə daxil edirəm‖. Əlbəttə natiqin öz nitqinə belə nəzər salmaq
imkanı yoxdur. Nitq hətta əvvəlcədən hazırlıq olsa belə bədahətən söylənilir.
Ona görə də natiqlik Allah vergisi, qeyri-adi istedaddır. Bir dövlət xadimi,
dünya şöhrətli siyasətçi, ümummilli lider kimi H.Əliyev həm mütəfəkkir –
filosof, həm uzaqgörən lider həm də kütləvi ustalıqla əla ala bilən natiq idi.
İxtisasca həkim olan, dosent Nağdəli Zamanovun ―Heydər Əliyev və
Azərbaycan nitq mədəniyyəti‖ kitabının II cildinə (Bakı, ―Elm və təhsil‖ 2014)
―Ön söz‖ də AMEA-nın müxbir üzvü, görkəmli dilçi və tənqidçi N.Cəfərov
yazır: ―Nitq mədəniyyəti hər bir xalqın əsrlərlə formalaşdırıb bu günə
çatdırdığı mədəniyyətin ən vacib, ən mühüm tərkib hissələrindən biridir. Bu
baxımdan ulu öndərimiz Heydər Əliyevin XX əsr Azərbaycan siyasi
natiqliyinin, ümumiyyətlə Azərbaycan nitq mədəniyyətinin təşəkkül
tapmasında rolu birmənalı şəkildə böyük qiymətləndirilir. Azərbaycan nitq
mədəniyyətinin inkişafında Heydər Əliyevin fəaliyyətinin öyrənilməsinə keçən
əsrin 90-cı illərindən diqqət yetirilir. Bu sahədə akademik Bəkir Nəbiyev,
akademik Ağamusa Axundov, professor Əlizami Xudiyev, professor Məsud
Mahmudov, professor Museyib Məmmədov, professor Nizaməddin Şəmsizadə,
professor Məhərrəm Qasımlı və digər dəyərli elm adamlarımız öz töhfələrini
verərək, Heydər Əliyev nitqlərinin gələcəkdə kompleks şəkildə öyrənilməsinin
əsasını qoymuşlar‖ (s.3).
Heydər Əliyev özü gözəl nitq söyləməklə bərabər, həm də natiqlik
sənətinin inkişafı qayğısına qalır, onu ana dilimiz - Azərbaycan dili, şifahi
danışıq dil mədəniyyəti ilə vəhdətdə götürürdü. Nitqin poetikası bir neçə amil
əsasında formalaşır: aydın səs tembri, məntiqi mühakimə, amiranəlik, ana
dilinin: a) lüğət fonduna bələdlik; b) semantik-struktual quruluşundan çevik
istifadə bacarığı; v) dilin leksik imkanlarına bələdlik q) artistizm-aktyorluq
məharəti. Bütün bu cəhətlər ulu öndərin nitqlərində kompleks tərzdə iştirak
edir və onlara gözəl poetik forma verirdi. Heydər Əliyev nitqə dildən gəlirdi.
Çünki onun çox yüksək dil duyumu var idi: ―İndi isə, şübhəsiz bizdə təhsilin
tam əksəriyyəti Azərbaycan dilində gedir. Ancaq bir var ki, Azərbaycan dilində
oxuyursan, bir də var ki, dilin incəliklərini bilirsən, Azərbaycan dilində yüksək
səviyyədə söz deyə bilirsən, fikrini ifadə edə bilirsən, nitq edə bilirsən. Bu hələ
bizdə çatışmayan cəhətdir‖ (s.8).
Heydər Əliyev nitqlərinin poetikası üçün səciyyəvi cəhətlərdən biri
müsahibinə (kütləyə) müraciətlə onu öz fikrinə şərik etmək formasıdır.
―Gəlin‖, ―Bilirsiniz‖, ―Hesab edirəm ki‖, ―Xatirimdədir‖, ―Əgər
yadınızdadırsa‖, ―Təəssüf ki‖ və s. kimi müraciətlər Heydər Əliyevin
nitqlərində poetik-qrammatik özünücəlb ifadələri, modal sözlər idi. Bəlkə də
bu ifadələr adi nitqdə adi və sadə görünür, fəqət Heydər Əliyevin nitqlərində
onların öz ədəbi-siyasi fikir yükü, müstəsna çəkisi var. Məsələn ―Gəlin belə
qərara gələk...‖ deyimi ilə böyük siyasətçi kütləni öz qərarının şəriki etmiş
olur. Heydər Əliyev nitqlərinin tədqiqatçısı yazır: ―Zənnimcə‖ modal sözü
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Heydər Əliyevin nitqində gələcəyə yönələn elmi fikirlərin auditoriyaya izahı
ilə bağlı məqamlarda öz yerini tapır.
―Xatirimizdədirsə‖ modal sözün köməyi ilə Heydər Əliyev auditoriyanı
özü ilə keçmişə aparır, auditoriyada canlanma yaradır, auditoriyanı diqqətin
yaranması kimi hallardan xilas edir. ... ―bilirsiniz‖ modal sözü Heydər Əliyevin
fəlsəfi, tarixi dəyərlərə malik nitqlərində daha çox işlədilir‖ (Zamanov N.
Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti. II kitab. ―Elm və Təhsil‖ nəşr.
2014, s.225-226).
Hər bir nitqin gözəlliyi, cazibədarlığı və inandırıcılığı obyektiv həqiqətin
dolğunluğu və onu dinləyiciyə ötürən frazeoloji ifadələrinin düzgün seçimi ilə
bağlıdır. H.Əliyevin də nitqlərində dəqiq fikri sərrast və obrazlı deyim tərzi
onların cazibədarlığını, inandırıcılığını təmin edir. Nitq mədəniyyəti də üslub
problemlərinin tədqiqatçısı, dilçi alim S.Həsənova ―Nitq mədəniyyəti və
üslubiyyat‖ əsərində belə qənaətə gəlir ki, ədəbi dilin ümumxalq dilinə
yaxınlaşmasında, nitqin fərdi xarakter almasında, daxili hiss və təəssüratların,
həyəcanların ifadəsində frazeoloji üslub, digər üslublardan çox iş görür. Üslub
baxımından həqiqi mənalı sözlərin məcazi mənalı sözlərlə əvəz olunması
ekspressivlik yaradır. Hər hansı bir məfhum və ya hadisənin dolayı yolla
ifadəsinin nəticəsi olan frazeoloji ifadələr dilin ən canlı, zəngin və fəal
vahidlərindəndir‖ (s.192). Heydər Əliyevin nitqlərinə də poetik gözəllik verən,
onlara üslubi aydınlıq gətirən məhz çoxmənalı frazeoloji ifadələrdir.
Məcazlar, təşbihlər bədii əsərin poetik hüsnünü təmsil etdiyi kimi,
frazeoloji ifadələr də şifahi nitqin poetikasına təməl ola bilir. Əlbəttə nitqdə
əsas məqsəd fikri düz və aydın çatdırmaq, dinləyicidə deyilən sözə inam
yaratmaqdır.
Ulu öndər nitqlərinin əvvəlində ―Ürəkdən salamlayıram‖ frazeoloji
ifadəsini işlədirdi. ―Hörmətli xanımlar və cənablar! Mən sizi ürəkdən
salamlayıram və bu xoş, Azərbaycan Respublikası üçün çox gərəkli görüşdən
olduqca məmnunam‖ (VII, s.37). belə ifadələr adətən müraciət xarakterli olub,
diqqəti özünə cəlb etmək məqsədi daşıyır. H.Əliyev bir çox hallarda fikrin
ekspressivliyini artırmaq məqsədi ilə frazeologizmləri dönə-dönə təkrar edirdi.
Heydər Əliyev öz nitqlərində sematik-bədən üzvlərini təcəssüm etdirən
frazeoloji ifadələrdən səmərəli istifadə etmişdir: Məsələn ―Bilirsiniz, vaxtilə
mən Sovetlər İttifaqının başında olan adam olmuşam‖(IX c.s.403).
Bu cümlədə H.Əliyev iki nitq qüvvətləndirici ifadə işlədir: ―bilirsiniz‖
feli modal sözü və ―başında olan‖ sematik-frazeoloji deyim tərzi.
Belə deyim tərzləri Heydər Əliyev nitqlərində poetik-üslubi elementlər
kimi status qazanır. ―Baş əymək‖, ―əl uzatmaq‖, ―əl çalmaq‖, ―göz qabağında‖
kimi ifadələr də məhz bu qəbildəndir.
Nitqin zənginliyini təmin etmək, kütləyə təsir gücünü artırmaq, poetik
cəhətdən maraqlı görünmək üçün Heydər Əliyev mənşəyi atalar sözü və məsəllərimizə bağlı idnomatik ifadələrdən də yerli-yerində istifadə edirdi. Məsələn
―uman yerdən küsmək‖, ―ağır gündən çıxmaq‖, ―uğurlar diləmək‖, ―əldən
verməmək‖ və s. maraqlı ifadələrdən biri də məntiqi təsdiq ifadə edən
―Sözümüzə qayıdıram‖ idiomudur: ―Bax, buna görə də yenə sizin sözünüzə
qayıdıram, - çox doğrudur ki, Qarabağ məsələsini unutmaq olmaz‖ (IX c,s.40).
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Bütün hallarda olduğu kimi, nitqin də poetikası söylənilən fikrin məzmunu ilə
bağlıdır. Hər hansı məsələ ilə bağlı qəti sərt qərar verilən məqamda
çoxmənalılıq ifadə edən, ikibaşlı frazeoloji ifadə işlətmək olmaz. Nitqin
poetikası təkcə nitqin gözəlliyi demək deyil, həm də və daha çox nitqin
psixoloji təsir gücü deməkdir.
Heydər Əliyev hər sahədə öz konkret sözünü deyən, dediyi sözü əməllə
təsdiq edən qətiyyətli dövlət başçısı və siyasi lider idi. Buna görə də onun nitqlərində qətiyyət kəsər bildirən frazeoloji ifadələr xüsusi yer alırdı: ―Ayrı-ayrı
adamların bu proseslərdə öz şəxsi mənafelərini güdməsi bütün Azərbaycan
dövlətinin həm iqtisadiyyatına, həm milli qüdrətinə, həm də dövlətçiliyinə
böyük zərbədir. Buna yol vermək olmaz və mən sizi əmin edirəm ki, bu
vəzifəni tutduğum dövrdən belə bir mövqedəyəm və buna yol
verməyəcəyəm‖(I c. S.86). Qətiyyət hər hansı mövzuda nitqin inandırıcılığını
təmin edir. Əlbəttə bir şərtlə ki, deyilən sözün arxasında şəxsiyyət dayansın.
Heydər Əliyevin nitqlərinin gücü bütün linqvistik-poetik parlaqlığı ilə bərabər,
bəlkə də daha çox ulu öndərin şəxsiyyəti ilə bağlı idi. O elə bir şəxsiyyət idi ki,
dediyi hər fikir qanun kimi qəbul olunurdu. Onun nitqlərinin məğzində və
mahiyyətində böyük siyasi ifadə və aydın dünyagörüşü dayanırdı. O yerli
yerində xalqın çox işlətdiyi ifadələrdən istifadə edirdi. Məsələn: ―Mənə qarşı
iki dəfə qəsd etdilər, iki dəfə məni öldürmək istədilər. Amma oxları daşa dəydi,
niyyətləri baş tutmadı‖ (I c. s.59). Bir cümlədə iki idiomatik-frazeoloji ifadə
məzmunun qüvvətlənməsinə xidmət edir. H.Əliyev çoxmənalı, idiomatik ifadələrlə ən mürəkkəb problemlərə fikri aydınlıq gətirməyə nail olurdu ―Yenə də
deyirəm, tarixi qaralamaq olmaz‖ (VII c. s.23), ―Ancaq gəlin tarixə nəzər salaq...‖(I c. s.73). Belə ifadələr təkcə tarixə müraciət deyil, həm də tarixə
dayaqlanmaq, ona istinad etmək deməkdir... Şəxsiyyət üçün tarix böyük
təməldir. Şəxsiyyət tarix üzərində dayana bilirsə, liderə çevrilir. Tarixə
güvənən düşüncə qələbələrin rəhnidir. Heydər Əliyev bacarıqla tarixə güvənir,
nitqlərində tarixə əsaslanır.
İstər siyasi, istər iqtisadi, istərsə də mədəni – maarifçilik mövzularındakı
nitqlərində H.Əliyev öz siyasi-dövlətçilik baxışlarını ifadə edirdi. Xüsusilə o,
dövlət və millət problemlərindən bəhs edərkən daha sərt və dönməz idi. Bu
zaman o qətiyyətli fəlsəfi mühakimələr yürüdürdü.
Heydər Əliyevin bəzi nitqləri spoitan xarakteri daşıyır. O danışa danışa
məntiq qurur, təhlil və ya təsvir etdiyi hadisəni gözlənilməz bir qətiyyətlə
dəyərləndirir. Belə nitqlərində o Azərbaycan dilinin bütün imkanlarından, o
cümlədən də modal sözlərdən istifadə edir. Tədqiqatçı N.Zamanov H.Əliyevin
modal sözlərdən istifadəsinin məqsəd və məramını təhlil edərək aşağıdakı
nəticələrə gəlir: ―şübhəsiz ki, ―əlbəttə‖ kimi təsdiq bildirir, gerçəklikdə
münsibət də şübhə yeri qoymur; ―təəssüf ki‖ modal sözü keçmişimizdə baş
verən neqativ hallara yönəlir; ―zənnimizcə‖ gələcəyə ünvanlanır;
―Xatirinizdədirsə‖ modal sözü ilə auditoriyanı özü ilə keçmişə aparır;
―bilirsiniz‖ həm fəlsəfi məna, həm siyasi plüralizm ifadə ermək üçün istifadə
olunur (Zamanov N. Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti, B., ―Elm
və Təhsil‖, 2014, s.224-225).
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Etiraf edək ki, Heydər Əliyevin auditoriyası həmişə böyük və geniş olub;
istər yazıçıların qurultayında, istər çoxdilli ədəbiyyat və mədəniyyət
tədbirlərində, istərsə də regionlarda Azərbaycan əhalisinin elitası, düşünən
insanlar və müxtəlif sahələrin mütəxəssisləri onun nitqlərinin heyranlıqla
dinləyib.
Nəzərdə tutulan fikrə, gerçəkliklə bağlı müəyyən məzmuna uyğun nitq
üsulu seçmək bacarığı H.Əliyev nitqlərinə əlvanlıq gətirən, onu inandırıcı
edən, kütləyə sevdirən əsas cəhətlərdən idi. Məsələn, o xalq şairi S.Vurğunun
90 illik yubileyi mərasimindəki çox məzmunlu çıxışında frazeoloji ifadələrdən
bol-bol istifadə edərək coşqun, hətta deyərdik ki, poetik bir nitq qura bilmişdi.
İki mülahizəni misal gətirək: ―Səməd Vurğun şeirinin böyüklüyü, eyni
zamanda gözəlliyi ondan ibarət idi ki, onun hər kəlməsi, hər sətri hər bir
azərbaycanlının qəlbinə çatırdı, onun beynini fəth edirdi, onu öz təsiri altına
salırdı‖...
Ancaq ―Vaqifi geniş tanıtmaq, onu xalqa daha da yaxınlaşdırmaq,
Vaqifin şəxsiyyətinin açmaq, onun surətini xalqa göstərmək və Vaqifi xalqa
doğma etmək, bunların hamısını Səməd Vurğun etdi‖ (Əliyev H. Ədəbiyyatın
yüksək borcu və amalı. Bakı, Ozan, 1999, s.361-363). Bu iki həcmcə kiçik
mülahizədə yeddi frazeoloji birləşmə işlədilir: qəlbinə çatdırdı, beynini fəth
edirdi, təsiri altına salırdı, geniş tanıtmaq, şəxsiyyətini açmaq, surətini xalqa
göstərmək xalqa doğma etmək. Hal və hərəkət bildirən belə frazeoloji
birləşmələr Heydər Əliyev nitqlərini dinamikasını artırır, ekspressivliyini təmin
edir. Və məhz belə ekspressivlik onun nitqlərini sirayətedici, təsiredici,
inandırıcı gücünü təmsil edir.
Heydər Əliyev ana dilini nəinki sevir və qoruyur, tarixi rolunu
dəyərləndirir, tətbiqi işini təkmilləşdirir, o eyni zamanda dilə qarşı olduqca
həssas idi. Onun imzaladığı ―Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi
haqqında‖ 18 iyun 2001-ci il tarixli fərmanda deyilir: ―İnkişaf etmiş zəngin dil
mədəniyyətinə sahib olan xalq əyilməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə
də xalqımıza ulu babalardan miras qalan bu ən qiymətli milli sərvəti hər bir
Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı ilə əhatə etməlidir.
Bu, onun müqəddəs vətəndaşlıq borcudur‖ (Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq
məfkurəsi. B., Azərbaycan Universiteti nəşr. 2002, s.167). H.Əliyevin nitqləri
ən qiymətli milli sərvətimiz olan ana dilini qorumağın, onu şifahi şəkildə
işlətməyin, inkişaf etdirməyin parlaq nümunəsi kimi qiymətləndirməlidir. O
qəti əmin idi ki, ―Dil xalqın böyük sərvətidir. Ədəbi dilin tərəqqisi olmadan
mənəvi mədəniyyətin tərəqqisi mümkün deyildir‖ (s.146).
Azərbaycanın ədəbi-ictimai fikir tarixində Heydər Əliyev ilk dəfə sübut
etdi ki, dil fəhmi olmadan yazıçı, şair olmaq mümkün olmadığı kimi, öz
xalqını, millətinin sevən siyasi lider olmaq da çətindir. Xalqı zorla, hökmlə yox
dillə idarə etmək mümkündür. Və bu əsas qayə H.Əliyev nitqlərinin – bədii
mətnlərin poetikasını təşkil edir. H.Əliyev dilin gözəlliyini fəth etməklə, xalq
mənəviyyatına daxil oldu, onu öz sevgisi ilə fəth etdi.
O öz nitqini qüvvətləndirmək, eyni hadisə və olayı həm zirvəyə
çatdırmaq, həm də onun mahiyyətini vurğulamaq üçün sinonimlərdən poetik
vasitə kimi istifadə edirdi. Məsələn: ―İnsanlar o ağır, əziyyətli günlərdən, daxili
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toqquşmalardan, atışmalardan, ədavətdən, ziddiyyətlərdən xilas olublar‖ (IX c.
s.39). Cümlədəki 12 sözdən 7-si sinonimdir. Əlbəttə belə cümlə strukturu şifahi
nitqi maksimum həddə qüvvətləndirir. H.Əliyev nitqlərində sinonimlər
Azərbaycan dilinin leksik tərkibini əks etdirir. Bir tarixi şəxsin, dünya şöhrətli
liderin öz danışığında bu qədər sinonim işlətməsi təkcə dil hadisəsi deyil,
fenomenal özünüifadə faktorudur. Yəni insan danışır, təkcə özünü yox, həm
də mənsub olduğu xalqın dil imkanlarını əks etdirir. Cümlə içərisində cümləəlavələr işlətmək H.Əliyevin nitqləri üçün səciyyəvi idi. Məsələn, ―Mən bunu
demiºəm – ºübhəsiz ki, mən Azərbaycan prezidenti seçilərkən Yeni
Azərbaycan Partiyasının seçkisi nəticəsində seçilməmişəm. Siz bunu
bilməmisiniz. O vaxt bütün xalq – Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan da,
olmayan da, - hamısı Heydər Əliyevin Azərbaycana, Bakıya gəlməsini tələb
etdi və oktyabr ayında Heydər Əliyevin prezident seçilməsinə səs verdi‖ (XIII
c. s.273).
Heydər Əliyevin nitqləri böyük şəxsiyyətin siyasi-fəlsəfi özünüifadəsini
bədii-poetik təzahürü idi. Bu nitqlərin poetik əsasını fəlsəfi özünüifadə,
dilimizin müxtəlif leksik-semantik imkanlarından maksimum istifadə, siyasi
liderin dönməz iradəsi, amiranə səs imkanları, inadkar bir inam, özünə
güvənmək bacarığı, müraciət etdiyi auditoriyanın inam və sevgisi müəyyən
edirdi. Heydər Əliyevin nitqləri dil mədəniyyətimizi, şifahi nitq
mədəniyyətimizi parlaq şəkildə əks etdirir.
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В
статье
анализируются
средства
художественной
выразительности Гейдара Алиева, и изучается поэтичность с научнотеоретической точки зрения. В исследовании особо были
проанализированы и фразеологические сочетания, использованные в
речах Национального лидера.
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SUMMARY
SALATIN AHMEDOVA
POETRY OF HEYDAR ALIYEV’S SPEECHES
Artistic expression means of Heydar Aliyev‘s Speeches are analyzed in
the Article and studied form scientific and theoretical viewpoint.
Phraseological expressions used in the speeches of national leader are
investigated in the research especially.
Keywords: Heydar Aliyev, oratory art, artistic image, structuralsemantic, phraseological expressions, perfect speech
(Filologiya üzrə elmlər doktoru H.HəĢimli tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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VƏ SEQMENT CÜMLƏLƏR
Bu məqalədə Naxçıvanda yaĢayıb yaradan Ģairlərin əsərlərinin bəzi dil
xüsusiyyətlərindən, sintaksisdə elliptik və seqment cümlələrin, elliptik söz
birləĢmələrinin iĢlənmə məqamlarından bəhs olunur.
Açar sözlər: Naxçıvan, Ģair, sinatksis, cümlə, söz birləĢməsi, elliptik,
seqment, Ģeir, yazar.
Bildiyimiz kimi, dilimizin qrammatik quruluşunun nəzəri məsələləri
praktik materiallarla vəhdət təşkil edir və vəhdətlik bədii əsər nümunələrində
işlənmiş leksik-qrammatik
vahidlərlə, sintaqmalarla və sintaktik
paralelizmlərlə tamamlanır. Yəni, dilimizin elə bir fonetik, leksik, morfoloji,
sintaktik vahidləri yoxdur ki, onlar bədii əsərlərdə öz əksini tapmamış olsun.
Bu da danılmaz faktıdır ki, bütün yazıçı və şairlərin əsərləri dil
materialları ilə zəngin və əvəzsiz xəzinədir. Bu xəzinəyə zaman-zaman dilçi
alimlərimiz , dissertant, magistr və dilsevər ixtisas müəllimləri baş vurmuş,
araşdırmalar tədqiqatlar aparmış, dilimizin fonetik, leksik, qrammatik
quruluşunun ən kiçik belə detallarını həmin əsərlərin dilində axtarmış, tapmış,
üzə çıxarmış, oxuculara, dilsevərlərə çatdırmışlar.
İnamla və mübaliğəsiz desək Azərbaycanın tanınmış yazarlarının,
demək olar ki, dilçilik baxımından əsasən işlənib lakin Azərbaycanın ayrılmaz
tərkib hissəsi olan Naxçıvanda yaşayıb yaradan yazıçı və şairlərin əsərlərinin
dil və üslub xüsusiyyətləri ya az tədqiq olunub, ya da onlara heç müraciət
olunmayıb. Elə buna görə də biz ara-sıra həmin şairlərin əsərlərinə müraciət
edirik. Bu yazıdada biz elə əsərlərinin dil xüsusiyyətlərini tədqiqata , təhlilə
cəlb etdik. Bunu da qeyd edək ki, (təvazökarlıqdan kənar olsun), hələ rast
gəlməmişik ki, sözü gedən şairlərin (H.Razi, V.Məmmədov, E.Maqsudov,
A.Yadigar, E.Həbib, Ə.Muxtaroğlu, Səhləb və b) əsərlərin dilində elliptik və
seqment cümlələr və söz birləşmələri araşdırılsın. İlkin olaraq bu məqalədə biz
bu mövzuya toxunacağıq.
Bəri başdan söz birləşmələri və cümlələrdə baş verən elliptik hadisə
haqqında və seqment cümlələr barəsində qısa da olsa nəzəri məlumat verməyi
lazım bildik.
Ümumiyyətlə, dilçiliyimizin sintaksis bölməsi söz birləşmələri və
cümlələrdən bəhs etdiyinə görə bu sahənin yazılı və şifahi nitqimizdə rolu
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danılmazdı. Çünki nitqimizi əsasən təşkil edən cümlələrdir, cümlələri təşkil
edən söz birləşmələri və sözlərdir.
Ancaq söz birləşmələri və sözlərin də cümlə olması üçün üç əsas şərt
olmalıdı (prediqativlik, intonasiya və modallıq). Bunu da qısaca qeyd edək ki,
nitqimizi formalaşdıran sadə və mürəkkəb cümlələrin öz funksyasına görə ,
istifadə dairəsinə görə və bu və ya digər fikri başqasına çatdırmaq üçün həmin
sadə və mürəkkəb cümlələrin bu və ya digər növlərindən yerli- yerində istifadə
olunmalıdı. Qeyd edək ki, ali və orta məktəb qrammatikalarında sözü gedən
cümlələr və onların növlərindən hərtərəfli danışılıb , yazılıb. Lakin elliptik və
seqment cümlələr haqqında nəzəri məlumat yox kimidi, bir- iki mənbədə bu
haqda çox qısa məlumat var. Buna görə də bu barədə az da olsa yazmağı vacib
saydıq.
Elliptik hadisəsi təkcə cümlələrdə deyil, həm də söz birləşmələrində,
xüsusən III növ təyini söz birləşmələrində özünü daha çox göstərir. Məsələn,
Dünənki tədbirdə fəal iştirak etdim. Bu cümlədə mən mübtədası işlənmiyib,
cümlədə daralıb. Yaxud, başım ağrıyır cümləsində III növ təyini söz
birləşməsində I tərəf (mənim) düşdüyünə görə cümlə qısalıb, daralıb. Deməli,
bu tipli hadisənin adı-həndəsi fiqur olan ellipsis terminindən götürülüb, dildə
də istifadə olunur.
Deməli, elliptik hadisə cümlədə mənaya xələl gətirməyən , asanlıqla
bərpa oluna bilən buraxılmış üzvlü cümlələr, və ya bir tərəfi buraxılmış söz
birləşməsidir.
Bədii əsərlərdə bu tipli cümlələrlə yanaşı, başqa quruluşlu cümlələr də
var:
Xəzərin sahilində yerləşən çıl-çıraqlı, doğma Bakı. Yaxud, tükənməyən
sərvəti, qonaqpərvərliyi, sabitliyi, füsunkar təbiətə malik olan odlar yurdu
Azərbaycanım mənim!
Deməli, seqment cümlələrdə əsasən söz sırası pozulur , obrazlılıq
özünü göstərir. Bəzən prediqativlik yaradan şəxs, yaxud xəbər şəkilçiləri
işlənmir. Adlıq cümlələrin bir qismini bura daxil etmək olar.
İndi isə Naxçıvanda yaşayıb yaradan bir qrup şairin şeirlərində işlənmiş
elliptik cümlələrin və ya söz birləşmələrin işlənmə məqamlarına diqqət
yetirək:
Can yanğısı görə-görə,
Rişvələrin çöküb yerə,
Susayanda Dəli Kürə,
Xan Araza apar məni (5, s. 18)
Günah yüküm
Dünya malı kimi
Qarmalayıb ağır elədim.
Acgöz, qarınqulu vəsiqəsi,
Acların mədə şirəsi
Sağlığında eyş –işrət anında
Günahlarım haqsızlıq dəyirmanında sütrülən iki daş
Neçə ildir haqqı dənlikdən unluğa tökməkdəyəm!(5, s. 19)
Dayanıram zəlzələlər qurşadında,
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Teymurləngin cahangirlik inadında,
Miranşahın amanında,
Faciələr dumanında
Qılıncların şöləsində,
Vətən üçün qurban gedən
İgidlərin nərəsində...(5, s. 20)
Hökmün qəti, ürəyin daş, hövsələn az,
Hər anında, dəqiqəndə bir cür avaz....(5, s. 100)
I bənddə elliptik hadisəsi nəticəsində sən şəxs əvəzliyindən ifadə olunmuş
mübtəda buraxılıb, (sənin) rişələrin III növ təyini söz birləşməsinin asılı
tərəfi işlənməyib, fikir yerində qalıb, buraxılmış I tərəf asanlıqla bərpa olunur.
II bənddə yenə mən əvəzliyi- mübtəda buraxılıb, mənaya heç bir xələl
gəlməyib.
III bənddə acgöz kəlməsi ilə başlanan misralar bütövlükdə seqment
cümlələrdir.
IV bənddə bütövlükdə seqment cümlə olmaqla bərabər, həm də mən
mübtədası buraxıldığına görə ellipsis hadisə baş verib.
V bənddə (sənin) hökmün, ürəyin hövsələn anında , dəqiqəndə II tərəfi
həmcins olan III növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi işlənməyib-ellipsis
hadisəsi baş verib və az(dır), avaz(dır) xəbər şəkilçisi buraxılıb. Bu da elliptik
hadisədi, yəni məzmuna xələl gətirməyən şəkilçinin düşməsi.
Digər bir şairdən nümunələr:
Azərbaycan-mənim anam, hayanım,
Hər ağrını , hər acını duyanım
Limanında lövbərini salmağa
Belə yerdə nə var şair olmağa...(6, s. 26)
Yetişmişik şirin-şəkər günlərə,
Süfrəmizə şəkər çörək bişibdir
Bu gün yenə yığışırıq bir yerə,
Gün buralara, kölgə dağa düşübdür(2, s. 10)
Atası Məhəmməd , anası Fatma,
Xarici ad qoydu özü oğluna
Dedi ki, zövqlər zövqümə-çatmaz
Geyinib o girdi xarici dona.
Ona üz verməzdi nə qəm , nə kədər,
Evində pendiri, yağı xarici
Mebeldən cibində darağa qədər
Hətta başmağının bağı xarici (6, s. 44)
Şəhid ataları, baxmayın yerə
Baxsanız od tutar, bu kol, bu yarpaq
Oğlunuz kişi tək öldü bir kərə,
Yad ələ keçməsin bu yurd, bu torpaq(6,s. 80)
I bənddə bütövlükdə seqment cümlə olmaqla bərabər, elliptik hadisə ilə bağlı
olan (mənim) duyanım , (sənin) ağrını, acını, (sənin) limanındakı birləşmələrdə
mötərizədə verilmiş I tərəf – yiyəlik hal söz buraxılıb.
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II bənddə (biz) yetişmişik, (bizim) süfrəmizdə, (biz) yığışırıq cümləsində biz
mübtədası və III növ təyini söz birləşməsində I tərəflər-sənin və bizim düşüb.
III bənddə (onun) atası, anası III növ təyini söz birləşməsində I tərəf III
cümlədə biz mübtədası işlənməyərək elliptik hadisə baş verib.
IV bənddə (siz) baxsanız cümləsində mübtəda, (sizin) oğlunuz birləşməsində
I tərəf işlənməyib.
Başqa bir şairdən bəzi nümunələr:
Sən olmusan Nuh dövründən
Bizə qalan bir yadigar
Qoynundakı məğrur duran,
Uca dağlar, qoca dağlar
Batabatın meşələri,
Neçə -neçə yaşıl bağlar...
İlanlı dağın vüqarı,
Qoynundakı gözəllərin
Sədaqəti, etibarı
Sən olmusan, qədim diyar Azərbaycan! (7, s. 18)
Bənd bütövlükdə seqment cümlədir.
Z.Vüqarın şeir yaradıcılığından bəzi nümunələr:
Torpaqdan boy verib qalxan ağacdan,
Oğul bir budağım, qız bir budağım.
Ayrıldın nə vaxtsa kökdən, gövdədən
Zərrəcə mənası yox yaşamağın(8, s. 20)
Qaçqın oldun, köçkün oldun el getdi,
Bir gecədə sübhə qədər yol getdin...(8, s. 22)
Məzarım üstündə dik tut başını,
Bir dəstə gülün də bəsimdi elə.
Qəfil qulağıma dəyəcək bir səs
Gəlib sənə çatan səsimdi elə.(8, s. 35)
Sərsəm fikirlərdən daşın, uzaqlaş,
İlk eşq ilk sevgidə gözümüz olsun
Allah qarşısında , haqq qarşısında
Barı şax durmaya üzümüz olsun.(8, s. 37)
Nümunələrin I bəndində (mən) ağacam, (mənim) budağım, (sən) ayrıldın,
(sən) yol getdin, elliptik hadisə nəticəsində, mötərizədəki mübtəda , mənim III
növ təyini söz birləşməsinin asılı tərəfi (mənim) və sadə cümlədə sən
mübtədası buraxılıb və bu da mənaya, məzmuna xələl gətirməyib.
Vidadi Loğmanoğlundan nümunələr:
Bu dünyanın namərdi çox, mərdi az,
Heç olmaz ki, anlayanın dərdi az
İnsafı az, mürvəti az
Hələ bu dünyaya sözüm var mənim(9, s. 5)
Duyğuların çox yaxın, qəlbimə, ürəyimə
Hətta nəinki yaxın,
İçim dolu yanğını dərdimi, ələmimi
Mənim üçün mən olan
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Mənə gərəkli olan tənhalığı, varlığı.
Oğurlayıb apardın...!
Yox dözəmmərəm bu ərkə...(9, s. 27)
Ağ günü gəzirdim, qara yanımda,
Qışın soyuğudu, yayda canımda.
Bəzən damarımda donur qanım da
Bir elin dərdini vətənə deyim(9, s. 38)
İşğal edən Türk qolları,
İşğal olan türk soyları
Təbrir özü bir qərib
Öz içində mənlə birgə
Təbrirdə bir qərib gecə
Özü öz yurdunda qərib məzarlar,
Şəhidlər məzarı...Qərib məzarlar,
Dirilər qəribli torpağın üstə
Şəhidlər qəribdi torpağın altda(9, s. 86)
Birinci nümunədə hər üç misrada şəxs və ya xəbər şəkilçiləri buraxılaraq
morfoloji yolla elliptik hadisə baş verib. İkinci bənd başdan ayağa seqment
cümlələrdir. Yəni yüksək pafosla deyilərək hər cümlədə sözlərin sırası
pozulub, həm də cümlə üzvləri yerini dəyişib.
Bu da seqment cümlələrə xas olan xüsusiyyətdir.
III bənd sonuncadan başqa , əvvəlki üç misrada yenə də şəxs şəkilçiləri
ixtisara düşərək elliptik hadisənin yaranmasına səbəb olub. Bu misralarda
həmçinin (mənim) yanımda, canımda, damarımda III növ təyini söz
birləşməsinin I tərəfi işlənməyib. Bu da söz birləşmələrinin elliptik formasıdı.
IV bənd əvvəldən sona qədər seqment cümlədir.
Digər bir şairdən- Ə.Muxtaroğlundan:
Söz çələngi rənglərini aradım,
İstədim əksini sözlə yaradım,
Suya baxıb tellərimi daradım,
Elə bildim, bir aynadı Van gölü.(10, s. 90)
Sazından , sözündən kədər, qəm yağır,
Bilirəm dərdin var Ağrıda ağır.
―Göyçəgülü‖ üstə Göyçəni çağır,
Sənin sənsiz qalan elinə qurban.
Görüm azalmasın qəlbində həvəs,
Sazında, sözünlə yağı bağrılar!
Tələbə yoldaşın –dostun Əbülfəz
Mizrab, qələm tutan əlinə qurban(10, s. 127)
Göründüyü kimi, (mən) aradım, yaradım, daradım xəbəri həmcins olan
sadə cümlələrdə mübtəda işlənməyib. Bu da elliptik hadisədi. Nümunələrin
sayını istənilən qədər artırmaq olar. Naxçıvan yazarlarının hamısında , o
cümlədən Qalibə Hacıyeva, Rahilə Nuriyeva , Ramiz Babayev, Elxan
Yurdoğlu, Qanun Ümman, M.K.Həsrət və digərlərinin əsərlərində bu tipli
nümunələrə çox rast gəlmək olur. Lakin bu kiçik məqalənin həcmi bütün bu
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şairlərin əsərlərinin dil xüsusiyətlərini, o, cümlədən elliptik və seqment
cümlələrin işlənmə məqamlarına rast gəlmək çətin deyildir.
Nəticə etibarilə qeyd edə bilərik ki, bədii yazarların əsərləri dil
xüsusiyyətləri ilə zəngin bir mənbədir. Bu mənbədə Azərbaycan dilinin bütün
linqvistik xüsusiyyətləri əks olunub. Xüsusən sözü gedən dil yaruslarının az
tədqiq olunmuş parametrlərindən, xüsusən sintaksisin tədqiqat obyektlərindən
biri olan elliptik və seqment cümlələr və ya söz birləşmələrinin araşdırılması
və üzə çıxarılmasına az toxunulmuşdur. Hesab edirik ki, bundan sonra bu
sahəyə dəyərli dilçilərimiz daha çox diqqət yetirəcək bu məsələni tədqiqat
obyektinə salacaq və bu mövzuda sanballı yazılar yazacaqlar. Hesab edirik ki,
bu, müasir dilçiliyin aktual problemləri sırasında öndə duran məsələlərdən biri
olacadır.
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РЕЗЮМЕ
МЕДЕД СЕФЕРОВ
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И
СЕГМЕНТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В
ПРОИЗВЕДЕТИЯХ РОЭТОВ, ЖИВШИХ И ТВОРИВШИХ В
НАХЧЫВАНЕ
В этой статье рассматриваются эллиптических словосочетаниях и
сегменых предложениях поэта, которые они жили и написали в
Нахичеване.
Ключевые слова: Нахчыван, поэт, писателъ, словосочетания,
предложение, эллиптических, сегменты, синтаксис.
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SUMMARY
MEDET SEFEROV
SENTENCES AND SEGMENT SENTENCES , ELLIPTIC
WORD COMBINATIONS USED IN WORKS BY CREATING AND
LIVING POETS IN NAKHCHIVAN
This article is dedicated to aspects of development of elliptic word
combinations, elliptic and segment sentences in the syntax, some language
features of works by living and creating poets in Nakhchivan.
Key words: Nakhchivan, poet, the syntax, sentence, word, elliptic,
segment , poem and writer.
(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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VƏLĠQULU BƏY KƏNGƏRLĠNĠN MƏZAR KĠTABƏSĠ
Məqalədə “Naxçıvanqala” Tarix–Memarlıq Muzey Kompleksində
nümayiĢ etdirilən Vəliqulu bəy Kəngərlinin məzar kitabəsindən bəhs edilir.
Ġmamzadə kompleksi ətrafındakı məzarlıqdan gətirilən bu kitabə Kəngərli
tayfasına mənsub olan iki nəfər görkəmli Ģəxsiyyətin – Cəfərqulu bəyin və oğlu
Vəliqulu bəyin adını təqdim edir. Vəliqulu bəyin adı elmi dövriyyəyə bu kitabə
vasitəsi ilə daxil edilmiĢdir.
Açar sözlər: Naxçıvanqala, Kəngərli, Vəliqulu bəy, kitabə, muzey
Tarixin obyektiv, təhrif olunmamış, yazıldığı zaman necə olmuşdursa
eləcə də zəmanəmizədək gəlib çatan qaynaqlarından biri olan epiqrafik
abidələr –kitabələr keçmiş zamanlarda yaşamış görkəmli şəxsiyyətlər haqqında
dəqiq məlumat verən mənbələrdəndir. Bu mənbələr tarixin müxtəlif
dövrlərində fəaliyyət göstərən, zəmanəsinin ictimai-siyasi və mədəni həyatında
mühüm mövqe və söz sahibi olan, tarixdə iz buraxan şəxsiyyətlərindən olan
adamların adlarının titullarının, atasının adının, qəbirlərinin yerinin, vəfat
tarixinin və s. məsələlərin müəyyənləşdirilməsi baxımından müstəsna
əhəmiyyətə malikdirlər. Kitabələrin təqdim etdiyi məlumatlar əsasında bəzən
başqa qaynaqlardan məlum olmayan bir sıra görkəmli şəxsiyyətlərin adları
aşkar olunaraq elmi dövriyyəyə daxil edilir. Belə şəxsiyyətlərdən biri Naxçıvan
bölgəsinin qədim sakinlərindən olan, Kəngərli tayfasının XIX yüzillikdə də
bölgənin mərkəzi olan Naxçıvan şəhərində yaşayan başçılarından Cəfərqulu
bəy Kəngərlinin oğlu, adı indiyədək elm aləminə məlum olmayan Vəliqulu
bəydir. Vəliqulu bəyin adı vəfatından sonra məzarının üstünə qoyulan
qəbirüstü xatirə abidəsi üzərindəki məzar kitabəsinin məlumatları əsasında
elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, mərhumun
qəbrinin yerini müəyyən etmək mümkün olmamışdır. Çünki, vaxtilə qəbrin
üstündə qoyulan başdaşı tipli xatirə abidəsi nə vaxtsa Naxçıvan Dövlət Tarix
Muzeyinə gətirilmiş və bir müddət orada mühafizə edilmişdir. 2014-cü ildə
―Naxçıvanqala‖ Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi yaradılarkən bu kitabə
həmin muzeyə təhvil veilmiş və ekspezisiyaya qoyulmuşdur.
Rus alimi, Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin elmi katibi
V.M.Sısoyev 1926-cı ildə muxtar respublikada elmi ezamiyyətdə olarkən
Naxçıvan şəhərinin cənub tərəfindəki İmamzadə kompleksində tədqiqatlar
aparmış və kompleksin özəyini təşkil edən əsas türbənin şimal tərəfindəki
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ikinci məqbərə haqqında yazmışdır ki, kompleksin bu hissəsi Naxçıvan
xanlarının məqbərəsi hesab edilirmiş. Alimin yazdığına görə o İmamzadədə
olarkən orada Abbasqulu xanın hicri 1337-ci ildə (miladi, 1918-ci ildə) vəfat
etmiş oğlu Mustafaqulu xan Naxçıvanskinin qəbrini görmüşdür (6). Müsəlman
dünyasında İslam müqəddəslərinin qəbirlərinin yanında və ətrafında dəfn
olunmaq adəti geniş yayıldığından, bu müqəddəs yerdə isə səkkizinci imam
Rzanın oğlunun dəfn olunması ehtimal edildiyindən Kəngərli tayfa başçılarının
və Naxçıvan xanlarının vəfat edən ailə üzvləri burada – İmamzadə
kompleksində sonralar inşa edilən ikinci türbədə dəfn olunmuşlar. Həmçinin
burada keçirilən dəfnlər hesabına kompleksin ətrafı da böyük bir qəbristanlığa
çevrilmişdir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, sovet hakimiyyəti illərində bu
qəbristanlıq, həmçinin İmamzadə kompleksinin içərisində olan Kəngərli tayfa
başçılarına və Naxçıvan xanlarına məxsus qəbirlər dağıdılmış və onlardan heç
bir əsər-əlamət qalmamışdır.
Ehtimal ki, haqqında bəhs etdiyimiz Vəliqulu bəy Kəngərlinin də qəbri
İmamzadə kompleksinə daxil olan ikinci türbədə və yaxud kompleksin
ətrafındakı məzarlıqda olmuş, XX yüzilliyin 20-30-cu illərində, repressiya
dövründə dağıntıya məruz qalmışdır. Fikrimizcə, həmin vaxt qəbrin üstündə
qoyulan mərmər başdaşı bədii daşyonma sənəti nümunəsi kimi diqqəti cəlb
etdiyindən onu muzeyə gətirmiş və eksponat kimi mühafizə etmişlər.
Hazırda ―Naxçıvanqala‖ Tarix-Memarlıq
Muzey Kompleksində
mühafizə edilən sarımtıl rəngli mərmərdən nəfis şəkildə hazırlanmış, gözəl
sənət nümunəsi olan bu başdaşı tipli qəbirüstü xatirə abidəsi təsdiq edir ki, XIX
əsrdə bütün Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda bədii daşyonma, xəttatlıq
və həkkaklıq sənəti müəyyən qədər tənəzzülə uğrasa da, hələ də sahədə çalışan,
öz sənətinin kamil ustası olan sənətkarlar fəaliyyət göstərmişdir. Başdaşının
səthində altı sətirdə qarışıq ərəb-fars dillərində nəstəliq xətti ilə epitafiya –
məzar kitabəsi həkk edilmişdir. Kitabənin mətninin tərcüməsi belədir:
“O əbədidir! Hər bir kəs [hər bir canlı] ölümü dadacaqdır (1, s. 402).
Həqiqətən dünya fanidir. Dünya əbədi ev deyil. Həqiqətən dünya hörümçək
toru dəyərində deyil. Cəfərqulu bəy Kəngərlinin oğlu Vəliqulu bəyin vəfat
tarixi: 1260-cı il, aylardan Ģəban əl-müəzzəm ayının yeddisində” (5, s. 80-81).
7 Ģəban 1260 h.i.= 22.08.1844-cü il.
Kitabə bizə Kəngərli tayfasına mənsub iki nəfərin adını təqdim edir.
Bunlardan biri Cəfərqulu bəy Kəngərli, ikincisi isə onun oğlu, hicri-qəməri
təqvimi ilə 1260-cı il, şəban ayının 7-də (miladi, 22.08.1844-cü il) vəfat etmiş
oğlu Vəliqulu bəydir. XIX əsrə aid rus dilli qaynaqlarda, xüsusilə arxiv
sənədlərində və tədqiqat əsərlərində Vəliqulu bəy haqqında məlumatlar
qalmasa da, Cəfərqulu bəy Kəngərli haqqında müəyyən məlumatlar vardır.
―Naxçıvan ensiklopediyası‖nın ikinci cildinə daxil edilmiş ―Naxçıvan
xanlığının Vəkil (Sultan) qolunun şəcərəsi‖ndən aydın olur ki, hərbi rəis, II
Kərim Sultanın oğlu Fətəli Sultanın Mustafa Sultan, Cəfərqulu bəy, Əliqulu
bəy, Nəcəfqulu bəy, İmanqulu bəy, Səfiqulu bəy adlı altı oğlu olmuşdur.
Göründüyü kimi Cəfərqulu bəy Fətəli Sultanın oğlanlarından, başqa sözlə
desək hərbi rəis II Kərim Sultanın nəvələrindən biri olmuşdur (4, s. 86-87).
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Cəfərqulu bəy təxminən 1801-ci ildə Naxçıvanda anadan olmuşdur. O
Naxçıvan xanlığının son dövrlərində xanlığın vergi məmuru işləmişdir.
Təxminən 1831-ci ilədək bu vəzifədə çalışan Cəfərqulu bəy sonralar öz
mülklərini idarə etmişdir. Krım müharibəsində (1853-1856-cı illər) İrəvan
dəstəsinin Naxçıvan süvari yüzlüyünə komandirlik edən Cəfərqulu bəy Rusiya
imperiyasının yüksək mükafatları ilə təltif olunmuşdur. 1855-ci ildə 4-cü
dərəcəli ―Müqəddəs Anna‖ ordeni ilə təltif olunan Cəfərqulu bəy Naxçıvana
qayıtdıqdan sonra Kəngərli tayfasının başçısı kimi fəaliyyət göstərmiş, Çar
hökumətinin 1865-67-ci illərdə təşkil etdiyi İrəvan bəy komissiyasının
Naxçıvan üzrə üzvlərindən biri olmuşdur (3). Cəfərqulu bəyin Qafqaz
Canişinliyinə yazdığı və öz möhürü ilə təsdiqlədiyi məktubunu Gürcüstan Milli
Arxivində aşkar edən tədqiqatçı – alim onu sayılıb seçilən hərbçi və
övladlarının təhsilinə ciddi fikir verən bir adam kimi xarakterizə edir.
Göründüyü kimi 1844-cü ildə vəfat etmiş oğlu Vəliqulu bəyin qəbirüstü
xatirə abidəsi üzərində həkk edilmiş kitabədə adı qeyd olunan Cəfərqulu bəy
Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında tanınan, nüfuzlu şəxsiyyətlərindən biri
olmuşdur. Kameral siyahılarda və Rusiya arxiv sənədlərində Cəfərqulu bəyin
övladlarının adı aşağıdakı kimi qeyd edilmişdir: Gülməhəmməd bəy, Abbas
bəy, Nuru bəy, Murtuza ağa, Fətəli Sultan (3). Göründüyü kimi onun
övladlarının arxiv sənədlərində qeyd olunan sırasında Vəliqulu bəyin adına rast
gəlinmir. Bunun isə bir sıra səbəbləri vardır. Ümumiyyətlə Cəfərqulu bəyin
oğlu Vəliqulu bəyin şəxsiyyəti, yaşadığı dövrdə tutduğu mövqe, ümumiyyətlə
onun kimliyi və sair haqqında əlimizdə vəfat tarixindən və ―bəy‖ titulu
daşımasından başqa heç bir məlumat yoxdur. Məzar kitabəsindən göründüyü
kimi Vəliqulu bəy 1844-cü ildə vəfat etmişdir. Əgər Cəfərqulu bəyin doğum
tarixini 1801-ci il kimi, onun 24-25 yaşlarında ailə qurduğunu və ilk övladının
da Vəliqulu bəy olduğunu qəbul etsək aydın olur ki, Vəliqulu bəy gənclik
dövründə, təxminən 18-19 yaşlarında vəfat etmişdir. Əgər Vəliqulu bəyin
Cəfərqulu bəyin birinci deyil, sonrakı uşaqlarından olmasını fərz etsək, deməli
Vəliqulu bəy uşaq vaxtlarında dünyasını dəyişmişdir. Fikrimizcə, bu məhz belə
olmuşdur. Məhz uşaq yaşlarında vəfat etməsi səbəbindəndir ki, onun adı
dövrün müxtəlif məqsədlərlə tərtib olunan sənədlərində öz əksini tapmamışdır.
Həmçinin Cəfərqulu bəyin oğlu Vəliqulu bəyin vəfatından sonra uzun
müddət yaşaması, hətta Şərq (Krım) müharibəsində iştirak etməsi, 1865-67-ci
illərdə yaradılan bəy komissiyalarının tərkibinə üzv kimi düşməsi, başqa sözlə
desək oğlunun vəfatından (1844-cü il) sonra ən azı 25 il yaşaması da Vəliqulu
bəyin uşaq və ya gənc yaşlarında vəfat etməsini göstərir.
Kitabədə ―bəy‖ titulu ilə təqdim olunması isə mərhum Vəliqulu bəyin
bəy ailəsinə mənsub olmasından irəli gəlmiş, həmin titul hörmət əlaməti olaraq
kitabədə onun adına əlavə olunmuşdur. Türk dilli xalqlarda əvvəllər tayfa
başçılarına, sonralar isə feodal əyanlara verilən bu titul Azərbaycanda
hakimiyyətdə olan müxtəlif feodal dövlətlər zamanında da mövcud olmuşdur.
Şəxsi addan sonra yazılan, irsi (atadan oğula irsən keçən) və şəxsi (ancaq
şəxsin özünə aid olan və atadan sonra oğula keçməyən) olmaqla iki yerə
ayrılan (7, s. 612), bu titul xanlıqlar dövründə də irsi xarakter daşımaqla
yanaşı, həm də xan tərəfindən imzalanmış fərmanla da verilmişdir. Bu dövrdə
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irsi bəylərinin imtiyazı daha yüksək olmuşdur (2, s. 139). Azərbaycanda sovet
hakimiyyəti qurulanadək mövcud olan bəy titulu ilə bəzən qeyri-rəsmi olsa da
ailənin kişi cinsindən olan bütün üzvlərinə müraciət edilirdi.
ƏDƏBĠYYAT
1. Qurani-Kərim məalı. Azərbaycan dilinə tərcümə edənlər Z.M.Büynadov,
V.Məmmədəliyev. Bakı: İpək yolu nəşriyyatı, 2007, 604 s.
2. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. 2-ci cild. Bakı: Azərbaycan Sovet
Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası, 1977, 592 s.
3. Quliyev M. Tərcüməçi Gülməhəmməd bəy Kəngərli kimdir? Şərq qapısı
qəzeti, 18 yanvar 2013.
4. Naxçıvan ensiklopediyası. 2 cilddə, II cild. Naxçıvan: 2005.
5. Сафаров Ф.Я. Арабо-персоязычные надписи Нахичеванской АССР
(XVI-XIX вв) как историко-культурные памятники. Диссертация на
сосискание ученой степени канд. ист. наук. Баку, 1987, 179 с. НАИИ НАН
Азербайджана. Инв.№ 8383.
6. Сысоев В.М. Нахичевань на Араксе и древности Нах. ССР (отчет о
поездке летом 1926 г.) / Известия ―Азкомстарис‖а, вып. 4 (тетрадь 2).
Баку, 1929, с. 87-121.
7. Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. Т. I.
Тифлис: 1907, 622 с.
SUMMARY
ГАДЖИФАХРЕДДИН САФАРЛИ
НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ ВЕЛИКУЛУ БЕКА КЕНГЕРЛИ
В
статье
рассказываются
о
надгробной
надписи,
демонстрированной в Комплексе Историко – Архитектурный Музей
«Нахчыванкала». Привезнный из кладбища, находящегося вокруг
комплекса Имамзаде, представляет имена 2 выдающихся личностей –
Джафаркулу бека и Великулу бека, принадлежащих племени Кенгерли.
Имя Великулу бека Кенгерли включено в научный круг благодаря этой
надписи.
Ключевые слова: Нахчыванкала, Кенгерли, Великулу бек,
надпись, музей.
РЕЗЮМЕ
HAJIFAKHRADDINSAFARLI
THE TOMB INSCRIPTION OF VALIGULU KANGARLI
The article demonstrated in ―Nakhchivangala‖ History – Architecture
Museum Complex deals with the tombstone inscription of Valigulu bay
Kangarli. The sanctuary complex from around the graves of prominent
personalities of the two men who belonged to the tribe of Kangarli - Jafargulu
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bay his son Valiqulu. Valiqulu's name has been included, to the scientific
revolution with this inscription.
Keywords: Nakhchivangala, Kangarli, Valiqulu bay, inscription,
museum.

(Akademik Ġ.Hacıyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)

129

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2016, № 2
“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2016, № 2
УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2016, № 2

ZƏHMƏT ġAHVERDĠYEV
Naxçıvan Dövlət Universiteti
z.shahverdiyev@yahoo.com
BÖYÜK GÜCLƏRĠN NAXÇIVAN UĞRUNDA HƏRBĠ-SĠYASĠ
MÜBARĠZƏSĠ
(1918-1920-ci illər)
Elmi məqalədə Naxçıvan bölgəsinin XX yüzilin əvvəllərində siyasi
vəziyyəti, erməni daĢnaklarına qarĢı müqavimət hərəkatı, böyük dövlətlərin
Naxçıvana qarĢı apardığı hərbi, siyasi, diplomatik məsələlərdən söhbət açılır.
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan bölgəsi çox mürəkkəb
tarixi-inkiĢaf yolu keçmiĢdir. Tarixin bir çox dövlərində olduğu kimi Naxçıvan
nəinki qonĢu dövlətlər, həmçinin dünyanın digər dövlətləri üçün də çox böyük
coğrafi-siyasi və strateji əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Naxçıvan məsələsi mühüm
beynəlxalq və məhəlli mənafelərin toqquĢduğu, ziddiyyətlərin kəsiĢdiyi kəskin
düyün nöqtələrindən biri olmuĢdur. Erməni daĢnaklarının separatçılığı
nəticəsində Naxçıvan bölgəsində baĢ verən ictimai-siyasi hadisələr faciəvi bir
vəziyyətə çatmıĢdı. Ona görə də Naxçıvan məsələsi beynəlxalq aləmi
düĢündürən mühüm bir problemə çevrilmiĢdir.
Açar sözlər: Naxçıvan, ictimai-siyasi vəziyyət, beynəlxalq əlaqələr,
erməni separatizmi
Rus çarizminin devrilməsindən sonra Cənubi Qafqazda hərbi-siyasi
vəziyyət dəyişdi. Cənubi Qafqaz xalqları mövcud boşluğu doldurmaq üçün
siyasi birləşmənin qaçılmaz olduğunu başa düşürdülər. Lakin mərkəzi Tiflis
olan Qafqaz hökuməti mövcud vəziyyətdən çıxmaq üçün addımlar atsa da bu
elə bir ciddi nəticə vermirdi. Qafqaz seyminin dağılması ilə hər üç Transqafqaz
xalqları öz müqəddəratlarını həll etmək üçün müstəqilliklərini elan etdilər. Bu
dövrdə Osmanlı dövləti də Cənubi Qafqaza öz təsir dairəsi kimi baxırdı. Bunun
üçün 1918-ci ilin 5 iyununda Osmanlı dövləti Batumda hər üç yenicə
müstəqilliyini elan etmiş dövlətlərlə müqavilələr imzaladı. Lakin I Dünya
müharibəsindən məğlub dövlət kimi çıxan Osmanlı Türkiyəsi Qafqazı məcburi
boşaltmalı oldu. Qısa müddətdə Qafqazdakı əhəmiyyətli mərkəzlər ingilislərin
təsiri altına düşdü.
Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın ayrı-ayrılıqda hər birinin birbiriləri üzərində torpaq iddia etdiyi bu dövr Osmanlı ordusunun çəkilməsi
üzərinə Naxçıvan və Sürməli bölgəsində yaradılan Araz Türk hökuməti və
onun yıxılması nəticəsində qurulan Naxçıvan Şura hökumətləri Ermənistan ilə
ciddi bir hərbi mübarizə içərisinə girmişdi. Naxçıvanın strateji mövqeyi,
iqtisadi baxımdan zəngin quruluşu və xüsusilə bölgədəki hər hansı bir dövlətə
bağlı olmaması erməniləri bu baxımdan hərəkətə keçirən ən mühüm amil idi.
Əhalisinin çox böyük bir qisminin türk olması səbəbindən Türkiyə və Azərbay130
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canda bölgəyə kənardan müdaxilə etmək zəruriliyi yaranmışdı, lakin hər
ikisinin də sərhəd problemi və düşdüyü şərtlər səbəbindən bu məsələ çox çətin
idi.
Naxçıvan, İğdır, Qəmərli, Uluxanlı, Vedibasar, Şərur və Ordubadı ehtiva
edən 18 noyabr 1918-ci ildə də qurulan Araz-Türk hökuməti bölgə üzərində
gözü olan ermənilərin hücumları nəticəsində yıxılmış və onun yerinə Naxçıvanda yaradılan Məhəlli Hökumət, bölgənin istiqlalını qorumaq məqsədilə
Ermənistanla döyüşə davam etmişdi. Ermənilər başlanğıcda Dəhnə Boğazından
Naxçıvan torpaqlarına girsə də, məğlub olaraq geri çəkilmək məcburiyyətində
qalmışlar, hətta daha əvvəl işğal altına aldıqları torpaqları da tərk etmişdilər
(3). Ermənistanın Şərur və Naxçıvansız yaşaya bilməyəcəyinə inanan
ermənilər üçün bu vəziyyət qəbul edilməz bir şey idi(11. s. 18). Bu səbəbdən
Naxçıvan və Vedi istiqamətində hücumlarına davam etdilər, lakin
müvəffəqiyyət qazanmaları mümkün olmadı.
Naxçıvan əhalisi ilə ermənilər arasında hərbi-siyasi mübarizə davam
edərkən ingilis nümayəndələri Naxçıvana gəldilər. İlk gələn U.D.Qibbon adlı
bir ingilis idi və o naxçıvanlı səlahiyyətli şəxslər tərəfindən 14 yanvar 1919-cu
ildə çox səmimi bir şəkildə qarşılanmasına baxmayaraq məqsədini açıqlayınca
mülayim abu-havanı dəyişdirmişdi. Qibbon Naxçıvandan ayrılmaq məcburiyyətində qalan mühacirlərin geri dönməsi işini təşkil etməyə çalışırdı. Ancaq
erməni hücumları və qırğınlarından qaçaraq Naxçıvan və İrana sığınan on
minlərlə müsəlmanın kədərli vəziyyəti ortada ikən belə bir təklif sinirlərin
gərilməsinə və Qibbonun da əli boş olaraq Naxçıvandan ayrılmasına səbəb
oldu (9, s. 104-106). 19 yanvar 1919-cu il tarixində Naxçıvana gələn digər bir
ingilis qrupu kapitan Fridrix İstfild Lautenin rəhbərliyi altında idi. Ertəsi gün
Milli Şura üzvləri ilə ingilis heyəti arasında keçirilən yığıncaq nəticəsində bəzi
qərarlar alındı. Buna görə az qala Naxçıvanın bugünküsərhədləri türklərin
idarəsində olacaq, nəqliyyat və teleqraf xətləri istifadəyə açılacaq,
naxçıvanlılar Amerika Yardım Heyətinə buğda satacaqdı. İngilislərin bölgə ilə
əlaqədar digər bir həmləsi 26 yanvar tarixində reallaşdı və Lauten yerli
podpolkovnik rütbəsi ilə Naxçıvana qubernator olaraq təyin edildi (9).
Lautenin vəzifəyə başladıqdan sonra gördüyü işlər türk və erməni tərəfi
üçün çox ədalətli görünür. Naxçıvan sərhədlərində və hüdud xaricində qalmış,
lakin ermənilərin idarəsində olmayan müsəlman bölgələrinə qarşı keçirilən
erməni hücumlarını dayandırmaq üçün cəhdlər göstərən Lauten bu mənada
koman- dirləri olan Genaral Corc T.Forestier Ualker və Genaral Vemey
Assayar ilə Baş Noraşendə 6 fevralda keçirdiyi yığıncaqdan sonra əhəmiyyətli
qərarlar alın- masını təmin etdi və bunları da 11 fevraldan etibarən
naxçıvanlılara elan etdi. Həmin qərarlara görə Naxçıvan Qubernatorluğunun
məsuliyyət sahəsi Sədərək və Qurd Qapısından şimala doğru Vediçaya qədər
genişləndirildi. Bu bölgə Naxçıvanın ingilis qubernatorunun idarəsi altında
―neytral zona‖ olaraq elan edildi. Əhalisinin böyük əksəriyyəti türk olan bölgə
ingilis qüvvələri tərəfindən qorunacaq, məmurlar müsəlman olacaqdı (5).
Türk-ingilis əlaqələrinin pozulmağa başlamasında ən əhəmiyyətli amil
General Uilliam M.Tomsonun 10 martda Bakıdan Tiflisə gəlməsi oldu. Generalın Tiflisdə olması əlbəttə ki, ermənilərin daha təsirli təbliğat aparmalarına
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şərait yaradırdı və bu dövrdən etibarən Qars, İrivan, Ahılkelek, Naxçıvan və
ətraf bölgələrdəki ingilis səlahiyyətliləri də türklərdən şikayətlənməyə başladılar. Naxçıvan Qubernatoru Lauten Şuranı acımasızca tənqid edir və sahib olduğunu, düşündüyü təsir gücünü itirdiyinə inanırdı. Nəzarəti yenidən əldə
etməyin əsas yolu bölgəyə hərbi birlik göndərmək idi və Tomson da qısa
müddətdə bunu reallaşdırdı. Naxçıvana ingilis birlikləri sövq edildi və ardından
Rajputların komandiri podpolkovnik Con Çalmers Simpson Lautenin yerinə
qubernator olaraq təyin edildi. Artıq Naxçıvanda balans dəyişməyə başlayırdı.
28 mart 1919-cu ildə Tiflisdən İrəvana gedən General Tomson burada
ermənilərin istək və tələbləri ilə qarşılaşdı. Ermənilər Naxçıvanı ehtiva edən
istəklərinə cavab gözləyərkən, Tomson onların tələblərini aşan qərarlar qəbul
etdi. İrəvan-Culfa dəmiryolunu ermənilər üçün imtina edilməz bir amilolaraq
dəyərləndirən Tomson yol boyunda olan türklərin başqa bölgələrə sövq
edilməsinin lazım olduğunu qəbul etdikdən sonra Cənubi Qafqazda apardığı
torpaq bölgüsünü açıqladı. Buna görə Paris Sülh Konfransının qərarlarına
qədər Qarabağ və Zəngəzur Azərbaycan, Qars, Sürməli, Şərur və Naxçıvan
Ermə- nistanın nəzarətinə verilirdi (1, s. 162-163).
İngilis hərbi dairələri Qafqazda belə bir iş apararkən həm erməniləri
məmnun edib ―yaşaya biləcək Ermənistan‖ı meydana gətirmək və həm də
bölgədə, müvəqqəti də olsa öz nəzarətlərini gücləndirməyi qarşılarına məqsəd
qoymuşdular. Onlar ədalətli davrandıqlarını düşünsə də vəziyyət heç də elə deyildi. İngilislər müsəlman əhalinin etibarını itirib, düşmənliyini qazanmaqla
bir- likdə, bölgədə nisbətən yaranmış balansı pozub, yenidən qanlı günlərin
daha şiddətli şəkildə qayıtmasına şərait yaratdılar. Bu dövrdə Qarabağ onsuz da
Azər- baycan türklərinin nəzarəti altında idi. Zəngəzurda isə
hakimiyyətmübarizəsi davam etməkdə idi. Digər bölgələrlə müqayisədə ikinci
dərəcəli əhə- miyyətə sahib olan Zəngəzurun Azərbaycana verilməsi çox vacib
deyildi. Üstə- lik Sülh Konfransına göndərilən xəritələrdə Zəngəzur
Ermənistan sərhədləri içə- risində yer alırdı (10, s. 237). Onlar bölgənin
tamamilə Azərbaycana qatılması barəsində isə heç bir cəhd göstərmirdilər.
İngilislərin əsl hədəfi Qars və Naxçıvanı Ermənistan ilə birləşdirib İrəvanın cənubunda yəni Sürməli, Uluxanlı, Qəmərli və Vedi türklərini təsirsizləşdirərək ―yaşayacaq Ermənistan‖ı yaratmaq idi. Onların digər təqsimatla məşğul
olmağa niyyətləri yox idi. Bundan ötrü dərhal Naxçıvandakı hərbi qubernatorluğun ləğv olunması və icraatların 30 aprelə qədər bitirilməsi qərarlaşdırıldı
(10, s. 215). Ancaq Naxçıvanın yeni Qubernatoru Simpson vəziyyəti əhaliyə
elan etmədi. Əvvəl bölgədəki güc mərkəzlərini təsirsizləşdirəcək fəaliyyətlər
apa- rıldı. Naxçıvanda olan Osmanlı vətəndaşları qubernatorluğa çağırıldı,
Azər- baycanlı zabitlərin dərhal bölgəni tərk etmələri tələb olundu. Naxçıvana
yönəlmiş erməni hücumlarını dayandırmaqla vəzifələndirilən Vedililər
silahsızlaşdırıldı. Bölgəyə zirehli qatar yanında yeni hərbi birliklər sövq edildi.
İngilis və erməni səlahiyyətliləri bir araya gələrək Naxçıvanda tətbiq olunacaq
strategiyanı müzakirə etdilər. Bir sıra planlar qəbul edildi (1, s. 165-167). Artıq
bölgənin erməni hakimiyyətinə keçməsi üçün zaman tükənirdi.
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―Naxçıvan və Şərursuz Ermənistan yaşaya bilməz‖ inancında olan
erməni rəhbərliyi üçün eyni Qarsda olduğu kimi, bölgənin döyüşsüz təslim
edilməsi, tapılmaz bir lütf olmuşdu. Onlar xüsusilə Qarabağ mövzusunda
şikayət etsələr də, Naxçıvan və Qars barəsində olduqca məmnun idilər və
dərhal bölgəni Ermə- nistana birləşdirəcək işləri başlatdılar. Şərur, Naxçıvan və
Ordubaddan ibarət olan bölgə Ermənistana birləşdirilib qubernator olaraq
Gevorq Varşamyan təyin edildi. Ardından hərbi işğalın planları hazırlandı (10,
s. 238-239).
Naxçıvan bölgəsinin Ermənistana veriləcəyi xəbər ingilis səlahiyyətliləri
tərəfindən xalqdan gizlədildi, israrlı suallara bu icraatın olmayacağı deyildi və
zəmanətlər verildi. Bu edilərkən də bölgədə ingilis gücü hakim oldu. Ancaq bu
dövrdə xalq içərisində mövzu haqqındakı söz-söhbət və narahatlıq davam etdi.
Bölgəni işğal planları dəqiqləşincə 28 aprel tarixi etibarilə xalq söz-söhbətin
gerçəyə çevrildiyini anladı, keçirilən yığıncaqlar nəticəsində onlar bölgəni
yenidən Azərbaycana ilhaq etmək qərarı aldılar (9, s.119). Artıq edəcək bir şey
qalmamışdı, 3 may 1919-cu ildə ingilis Generalı Keit Maitlənd Devi və İrəvan
Birliyi komandiri Dronun (Drastamat Qanayan) imzalarıyla Naxçıvan xalqına
bir bəyannamə yayımlandı. Naxçıvan bölgəsinin Ermənistana verildiyi rəsmi
olaraq elan edildi və xalqa riayət etmələri vacib olan qayda-qanunlar
xatırladıldı. Xalqın həyəcanı, reaksiyası, görüşmələri, etirazları və xüsusilə
Azərbaycandan kömək istəkləri nəticə vermədi (1, s. 169).
Naxçıvan bölgəsinin Ermənistana birləşdirilməsinə etiraz edən nüfuzlu
şəxslərdən biri Azərbaycanın İrəvandakı səfiri Xan Təkinski idi. 1919-cu ilin
martından etibarən bölgə haqqında davamlı Azərbaycan Hökumətinə məlumat
verən Təkinski Naxçıvan və Şərur üzərindəki təzyiqi azaltmaq üçün Azərbaycanın Ermənistan sərhədinə hərbi yığnaq etməsini təklif edirdi. İngilislərin
Naxçıvanı 3 mayda ermənilərə təhvil verəcəyini bildirən Təkinski müsəlman
xalqın könüllü adı altında silahlandırılıb-silahlandırılmayacağını, işğal qarşısında naxçıvanlıların nə etmələrinin vacib olduğunu və Azərbaycanın bu mənada
kömək edib etməyəcəyini hökumətdən soruşurdu. Ermənistan hökumətinə
məsələ haqqında etiraz notası da verən Təkinskinin ifadələrinə görə naxçıvanlılar pulemyotlarla Qurd Qapısına nəzarət etməkdə və erməni işğalına etiraz
etməyə qərarlı idi. Ancaq onlar ingilislərin müdaxiləsindən çəkinirdilər (1).
Hökumətdən yazdıqları haqda qənaətbəxş cavablar ala bilməyən Təkinski 13
may 1919-cu ildə bir teleqraf da göndərdi və 14 mayda Naxçıvanın ermənilər
tərəfindən işğal edilməsinin gözlənildiyini, bu mənada heç olmazsa Naxçıvan
məsələsinin Azərbaycan Hökumətini maraqlandırıb-maraqlandırmadığının
bildirilməsini tələb etdi (6).
Təkinskinin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən aldığı cavablar nə
onu, nə də naxçıvanlıları heç də məmnun etmədi. Buna görə Qarabağ problemi
və mövcud siyasi vəziyyət səbəbilə Azərbaycan hərbi mənada Naxçıvana
kömək edə bilməyəcəkdi . Ancaq Azərbaycan Hökuməti Naxçıvanın işğalına
ingilis dairələri, Ermənistan Hökuməti və Paris Sülh Konfransı nəzdində etiraz
etdi (9, s. 168).
Naxçıvanlı türklər ingilislər tərəfindən dəstəklənən erməni güclərini
məğlub etmiş, müstəqilliklərini yenidən qazanmışdılar. Xəlil Bəy və əlbəttə ki,
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bölgə insanı Naxçıvanın Azərbaycana ilhaqını uyğun hesab etdiyindən, Ordubadda Azərbaycan nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərən Səməd Bəy
Cəmillinski Naxçıvana gətirdilərək qubernator elan edildi. Xəlil Bəy
―Naxçıvan əhalisi ümu- mi komandiri‖, Kalbalı isə köməkçisi və milis
komandiri idi (1, s. 223). Ancaq indi bölgədən çəkilən ingilislərin yerinə başqa
bir imperialist güc keçdi və onun da bölgə haqqında planları mövcud idi.
Birinci Dünya müharibəsi və sonrasında Qafqazda, xüsusilə ermənilərin
yaşadıqları yerlərdə yardım işləri ilə mövcudiyyətini davam etdirən
amerikalıların Naxçıvanda bir xəstəxana və 200 uşağın sığındığı bir yetimxana
açdığı görülür. Amerikalılar 1919-cu ilin avqust ayından etibarən bölgədə
siyasi güc olaraq fəaliyyətini artırmağa başladılar. Paris Sülh Konfransının
Müttəfiqlər adına amerikan ordusundan Polkovnik Uilyam N.Haskeli 1919-cu
ilin iyul ayında Ermənistanın Ali Komissarı olaraq təyin etməsi və onun 1919cu ilin avqustundan etibarən bölgədə təsirli olması bu baxımdan
əhəmiyyətlidir.
Ermənistanın Ali Komissarı olmasına baxmayaraq Tiflisdə qərargah
quran Haskelin bölgədə ən təsirli işlərindən biri Naxçıvan haqqında idi. O da
eyni şəkildə ingilislərin yolu ilə gedirdi və bölgədə Amerikan Qubernatorluğu
yaratmaq niyyətində idi. Beləliklə, həm axan qan dayanacaq, həm də
yoxsullara rahat bir şəkildə kömək ediləcəkdi. Bu dövrdə Ermənistan üzərində
mandat dövlət olmanın şərtlərini araşdırmaq məqsədilə amerikan ordusundan
General Ceyms Harbordun da bölgəyə gəlməli olması, Qubernatorluq
planınıngündəmə gəlməsi baxımından əhəmiyyətli olmalıdır. Əlbəttə ki,
öhdəsinə götürəcəyi Ermənistan mandat rəhbərliyi ilə öz nəzarətində olan
Naxçıvanı birləşdirmək çox asan olacaq, bu vəziyyətdə ermənilər üçün önəmli
bir fürsət yaranacaqdı.
Ermənilərin mübaliğəli ifadələrindən şübhə duyan Haskel Naxçıvan
üzərində gerçək hakimin Azərbaycan olduğunu düşünərək 28 avqustda Bakıya
getdi, ertəsi gün isə öz planı barəsində Azərbaycan Hökuməti ilə razılaşdı.
Əldə edilən andlaşmaya görə Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarında
müvəqqəti qubernatorluq qurulacaq, qubernator isə polkovnik Haskel
tərəfindən amerikan vətəndaşları arasından seçiləcəkdi. Qəzalar bərabər və
gizli səs vermə əsasına görə seçilən Milli Şuralar tərəfindən idarə olunacaq,
məhkəmələr və adminis- trativ icraatlar onun səlahiyyətində olub,
qubernatorluq tərəfindən nəzarət edilə- cəkdi. Məhəlli idarə, qubernatorluğun
təyin etdiyi Şura tərəfindən çoxluq təşkil edən xalqın nümayəndələrindən
seçiləcəkdi. Qubernatorluğun sərhədləri içəri- sində mətbuat, nəşr, vicdan, şəxs
toxunulmazlığı ilə fikir və nəqliyyat sərbəstliyi olacaqdı. Rəsmi pul
Azərbaycan pulu olacaq və büdcə Azərbaycan tərəfindən təmin ediləcəkdi.
Nəzərdə tutulan Bakı-Culfa dəmiryolunun inşası Azərbaycanın nəzarətində
olacaq, asayişin təmin edilməsi barəsində iki müşavir qubernatora kömək
edəcək, silahlar toplanmayacaq, torpaq və siyasi məsələlərdən qaynaq- lanan
bütün cinayətlər bağışlanılacaqdı (7).
Azərbaycanın hüquqi olaraq həm Naxçıvan, həm də türklərin əlində
olmayan Dərələyəz bölgəsində varlığını təsbit edən bu anlaşma Tiflisə qayıdan
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Haskel tərəfindən dəyişdirildi. O, Ermənistan lehinə bir sıra əlavələr edərək
həmin an- laşmanın mətnini 1 sentyabr 1919-da təsdiqlənməsi şərtilə
Azərbaycan və Ermə- nistan hökumətlərinə göndərdi. 21 maddədən ibarət olan
və ilkinin əksinə ―ney- tral zona‖ ifadəsinin keçdiyi yeni qanunun əvvəlki
anlaşmaya görə dəyişiklik ehtiva edən maddələri bunlar idi:
Məhəlli rəhbərlik müsəlmanların əlində olacaq, ermənilərin çoxluqda
olduq- ları yerlərin rəhbərliyini amerikalı qubernator təyin edəcəkdi. Hər iki
hökumət də qubernatorluq sahəsindən əsgər, nümayəndə və s. adamlarını geri
çəkəcəkdi. Azərbaycan və Ermənistan öz vətəndaşlarının bir-birləri əleyhinə 1
sentyabr 1919-cu il tarixinə qədər işləmiş olduqları günahları bağışlayacaq,
İngilis hərbi iqtidarına qarşı səhvlər bu əfvə daxil olmayacaqdı. Neytral
zonadakı yerli məmurlar amerikalı qubernator tərəfindən təyin ediləcək,
cinayət törədən məmurları qubernator vəzifədən azad edə biləcəkdi.
Azərbaycan neytral zona və İrəvandakı türk əhalini, Ermənistan isə
Zəngəzurdakı erməni xalqı sakitləşdi- rəcək, hər iki hökumət də öz
vətəndaşlarının can və mallarını qoruyacaqdı. İrəvan ilə İran sərhədi arasında
dəmiryolu və teleqraf xətti təmir edilib istifadəyə açılacaq, qubernatorun
nəzarətində olacaq dəmiryolunda, türk və ermənilər çalışacaq və millət ayrıseçkiliyi edilmədən xidmətə açılan xətt erməni dəmiryolu şəbəkəsinə bağlı
olacaqdı. Azərbaycan Hökuməti Şuşa və Gorusdakı Yaxın Şərq Yardım
Komitəsinin fəaliyyətlərini asanlaşdıracaq, ölkəsində olan erməni mühacirlərin
Ermənistana qayıtması barəsində bütün tədbirləri alacaqdı. Böyük Vedi əhalisi
amerikan qubernatorunun müşayiəti altında neytral zonaya yerləşdiriləcək və
bütün mallarını aparmaq icazəsi veriləcəkdi. Azərbaycanın nəzarətində
tikilməkdə olan dəmiryolu boyu və neytral zonanın sərhədi Qurd Qapısı ətrafı
olacaqdı. Neytral zonanın büdcəsi yerli vergilərdən təmin edilmiş olub,
Azərbaycandan pul istənməyəcəkdi. Məktəblər, məbədlər öz mövcudiy- yətini
davam etdirəcək və ibadətlər sərbəst olacaqdı. Neytral zonada quberna- torun
əmri ilə ayrı-seçkilik qoyulmadan yoxsullara kömək ediləcəkdi.
Haskelin ortaya atdığı yeni şərtlər, əvvəlki anlaşmanın əksinə,
Azərbaycanın Naxçıvandakı hüquqi statusunu ortadan qaldırır, bölgə ilə heç bir
əlaqəsi qalma- mış Ermənistanı planın içinə daxil edirdi. Ermənistanın
Naxçıvana yönəlik hücumlarında bir sədd vəzifəsini icra edən Vedi türklərinin
öz yerlərindən alınıb başqa bölgəyə nəql edilməsi və Ermənistanın rahatlığının
təmin edilməsi plan- laşdırılırdı. Haskel eyni ingilislərin etdiyi kimi, döyüş
meydanında məğlub olan Ermənistanı daha üstün vəziyyətə gətirmək üçün
ciddi cəhdlə çalışırdı.
Erməni liderləri Xatisyan və Ruben Ter-Minasyan 6 sentyabrda Haskel ilə
görüşmək məqsədilə Tiflisə getdi. Onlar neytral zona barəsində Haskelə öz təkliflərini çatdırdılar. Buna görə Naxçıvana daxil olmayan Dərələyəz bölgəsi
neytral zonadan çıxarılmalı, bu zonada Ermənstana imtiyaz tanınmalı,
Azərbay- canın bölgəyə pul nəqlində maneə törədilməli, Bakı-Culfa dəmiryolu
proyektində mane olmalı və yaxud iki tərəf arasında məsələ ilə bağlı
anlaşılmalı, erməni bölgəsi olan Zəngəzura toxunulmamalı idi. Haskel erməni
liderlərinin fikirlərini məntiqli olaraq qəbul etdi və onlar öz fikirlərini qəbul
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etdirmənin sevinci içərisində 14 sentyabrda İrəvana qayıtdılar. Beləliklə,
amerikan qubernatorluğu planı yenə Azərbaycanın əleyhinə dəyişdirilmiş oldu.
Haskelin ermənilərin istəklərini diqqətə alaraq yenidən dəyişdirdiyi
qanuna görə, Dərələyəz neytral zonadan çıxarılır, Vedi türklərinin
köçürülməsindən imtina edilərək silahsızlandırılır və neytral zonada
yaradılacaq dəmiryolu məsə- ləsində Azərbaycan və Ermənistanın razılaşması
şərti qoyulurdu. Haskel hazırladığı yeni qanunu 26 və 30 sentyabrda
Azərbaycanın Xaric İşlər naziri M. Y.Cəfərova iki teleqrafla bildirdi. Haskel
eyni zamanda Azərbaycan Hökumətini də təhdid edərək neytral zona qəbul
edilməzsə, Azərbaycan ilə Denikin qüvvə- ləri arasında tampon bölgə meydana
gəlməsinə köməklik göstərməyəcəyini və yaxında gedəcəyi Parisdə
Azərbaycanın digər problemləri ilə maraqlanma- yacağını ifadə edirdi (8).
Tiflisdə olan Azərbaycan Nazirlər Şurasının rəhbəri Nəsib Bəy
Yusifbəyov sentyabr ayının əvvəllərində Haskelin erməni liderləri ilə
qərarlaşdırdığı şərtlərə sərt reaksiya vermiş, Azərbaycan pulunun neytral
zonada tanınmasını, Dərələyəzin neytral zona içərisində qalmasını, yoxsa
Ordubadın da Azərbaycana birləşdirilməsini, amerikalı qubernatorun yalnız
xarici nəzarəti təmin etməsini və daxili idarədə məhəlli səlahiyyətlilərin söz
sahibi olmasını və Bakı-Culfa dəmiryolu barəsində heç bir güzəştə
getməyəcəyini ifadə etmişdi, lakin görüşmələrdən nəticə alınmayınca Bakıya
qayıtmışdı.
Haskel bölgədən gələn və öz dünyagörüşlərini əks etdirdiyi hesabatların
təsiri ilə Azərbaycan üzərində təzyiqini artırdı. Ermənistan Naxçıvan
üzərindəki haqlarına baxmayaraq, amerikan qubernatorluğu proyektinə
dəstəyini təqdim etdikdən sonra Azərbaycanda şərtləri qəbul etdi və Haskel iki
hökumət arasında 4 oktyabr 1919-cu il tarixində bir anlaşma imzalanmasını
təmin etdi. Beləliklə, Şərur və Naxçıvan bölgəsində amerikan qubernatoru
idarəsində neytral zona yaradılırdı. Buna görə amerikalı qubernatora köməkçi
olmaq üzrə məsləhətləşmə qurumu yaradılacaq və bunları qubernator
seçəcəkdi. Məhəlli idarəçilər əhalinin vəziyyətinə görə türk və ermənilərdən
mütəşəkkil olacaqdı. Tərəflər quberna- torluq bölgəsindən ordusunu çıxaracaq,
İrəvan-Culfa dəmiryolu təmir edilib nəq- liyyata açılacaq və teleqraf ilə telefon
xətləri qubernatorluğun nəzarəti altında olacaqdı.
Anlaşmanın mətnindən aydın olur ki, Azərbaycan demək olar ki, bütün
imtiyazlarını itirmiş, Haskelin təhdidləri işə yaramışdı. Azərbaycan, öz
ölkəsinin tanınması və Denikinə qarşı tampon bölgə yaradılması məsələsinə
öncəlik vermiş və maraqlıdır ki, bu xüsusun təmin edilməsində Haskelə layiq
olmadığı bir güc vəhm etmiş, beləliklə, Ermənistanın güclə çıxarıldığı bölgəyə
yenə başqa bir qərbli imperialist güc tərəfindən ikinci dəfə soxulmasına kağız
üstündə də olsa icazə vermişdi.
Haskel Ermənistan və Azərbaycanı bir masa ətrafında əyləşdirərək,
təhdidlə də olsa amerikan idarəsində olacaq neytral zona meydana gətirmişdi.
Ancaq tərəflərin laqeyd yanaşdığı amma əsl diqqətə alınması lazım olan
naxçıvanlılar və buradakı güc mərkəzləri idi. Haskelin yanlış yönləndirməsinin
nəticəsi idi ki, Azərbaycanın ―bəli‖ dediyi qurumu bölgənin də
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təsdiqləyəcəyini düşünürdü. Halbuki bu dövrdə Azərbaycanın bölgədə ciddi bir
nüfuzu yox idi. İqtisadi yardımlarla və çox səlahiyyəti olmayan qubernator
Səməd Bəy Cəmil- linski ilə hakimiyyəti əldə tutmaq mümkün deyildi.
Bölgənin əsl güc avtoriteti müəyyən mənada Türkiyəni də təmsil edən, 1918 və
1919-da naxçıvanlıları erməni qırğınlarından xilas edən Xəlil Bəy idi.
Naxçıvan Xanları ilə evlilik yolu ilə qohumluq əlaqələri quran Xəlil Bəy öz
yanında Türkiyədən gətirdiyi az say- dakı zabit və əsgərlərlə bölgənin hərbi
gücü idilər. Əlbəttə, Naxçıvan xanları da regional güc baxımından çox təsirli
idilər və güclərini itirməmək üçün Azər- baycanın hakimiyyətinə o qədər isti
münasibət göstərmirdilər.
Belə bir mühitdə əlbəttə ki, yeni quruma bölgənin baxışı önəmli
olacaqdı. Bu mənada ilk məlumat Naxçıvandakı güc mərkəzləri ilə nə qədər
əlaqəsi olduğunu təsbit edə bilmədiyimiz bir sıra şəxslərin Tiflisdə Azərbaycan
Nazirlər Şurasının sədri Səməd Bəy və Haskel ilə etdiyi görüşmələrdir.
Qeydlərdən aydın olur ki, bu nümayəndələr Haskelin Azərbaycanla etdiyi ilk
anlaşma çərçivəsində amerikan qubernatorluğu fikri ilə razılaşmışdılar. Ancaq
Haskelin məsələ haq- qındakı ilk anlaşmanı Ermənistanın lehinə dəyişdirməsi
Araz Vadisi müsəlman- larının narazılığına və amerikan qubernatorluğu fikrinə
mənfi baxmalarına səbəb olmuşdu.
Haskel məsələ barəsində Naxçıvandakı güc mərkəzlərinin də nə
düşündü- yünü anlamaq üçün nümayəndəsi podpolkovnik Donald
A.Robinsonu bölgəyə göndərdi. 1 oktyabrda Xəlil Bəy, Kalbalı Xan, Səməd
Bəy və podpolkovnik
Robinsonun iştirakı ilə bir yığıncaq keçirildi.
Podpolkovnik Robinsona bölgədə amerikan qubernatorluğunun qurulması
barəsində naxçıvanlıların fikirlərini ehtiva edən 12 maddəlik bir məktub
verildi. Məktuba görə Naxçıvan, Şərur, Dərələyəz, Vedibasar və Milistan
əhalisi böyük nisbətdə türkdür və onlar özlə- rini Azərbaycanın ayrılmaz
parçası olaraq görməkdədirlər. Öz qanı ilə azadlığını qazanan bölgə xalqı
Azərbaycan qanunları ilə özünü idarə edirdi və Uilson prinsiplərinə görə buna
da haqqı vardı. Amerika nümayəndəsi bölgədə ola bilər, ancaq qubernator
olaraq deyil. Heç kim bölgə insanını istəmədiyi bir idarəyə məcbur edə bilməz
və bölgə xalqı da bunu qəbul etməzdi. Belə olan təqdirdə təkrar silaha
sarılmaqdan başqa yol qalmırdı.
Bu dövrdə Naxçıvanda amerikan qubernatorluğunun qurula bilməməsi
səbəbindən naxçıvanlıları təbrik edən Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Səməd
Bəyin amerikalılarla yaxşı əlaqələr qurmağın lazım olduğunu söyləyirdi.
Naxçıvan Ümumi Komandiri Xəlil Bəy də amerikalı nümayəndə Daley ilə
yaxşı əlaqələr qurmuş, amerikalıların yoxsullara kömək etməsini təmin etdiyi
kimi, İngilis-Hindistan teleqraf xəttini də təmir etdirmişdi. Ancaq Daleyin
1920-ci ilin yanvar ayından etibarən Naxçıvandan ayrılması üzərinə, bölgədəki
amerikan varlığı və siyasəti də sona çatmışdı (1).
Amerikalıların Naxçıvanla əlaqədar planlarının baş tutmaması və
ardınca bölgədən ayrılmaları Naxçıvanın müstəqilliyi üzərində dolaşan qara
buludların hələlik dağılmasını göstərirdi. Beləliklə, Ermənistanın qısa
müddətdə, bu dəfə amerikalıların yardımı ilə əldə etməyi düşündüyü Naxçıvan
xülyası da sona çatmış oldu. Onlar öz gücləri ilə xəyallarını reallaşdıra
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bilmədiyinə görə bölgəyə artıq başqa bir imperialist gücün gəlməsini
gözləyəcək və sərmayələrini ona görə sərf edəcəkdilər.
Görünüşdə Azərbaycana bağlılıq ifadə etməsinə baxmayaraq əsl
həqiqətdə öz müstəqilliyini əlində tutan naxçıvanlılar, əlbəttə bölgəyə yönəlmiş
erməni təcavüzkarlığından tam xilas olmamışdılar. Ancaq Xəlil Beyin digər
səlahiyyət- lilərlə birlikdə meydana gətirdiyi güclü rəhbərlik və hərbi təşkilat
sayəsində Ermənistan öz hədəfinə çata bilməmiş, hərəkətə keçdiyində də
məğlub olaraq geri çəkilmişdi. Vedi türkləri də bu mənada Naxçıvanı erməni
hücumlarından qoruyan bir sədd vəzifəsini boynuna götürmüşdü. 1920-ci ildə
də vəziyyət eynilə qorunmuş, Ankarada Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
açılması, Türkiyənin bölgə ilə daha rahat maraqlanmasını təmin etmişdi.
Azərbaycanın 27 aprel 1920-ci ildə Sovetləşməsi və inkişaf edən türk-Sovet
əlaqələri baxımından Naxçıvan baza mövqeyinə gətirildi. Kazım Qarabəkir
Paşanın bölgəyə göndərdiyi Veysəl Bəyin əmrindəki türk birliyi və 28 iyulda
Naxçıvana gələn Qızıl Ordunun görüşməsi, icra etdikləri siyasi və hərbi
fəaliyyətlər, türk və Sovet tərəfinin bir-birini tanı- ması və anlaması
baxımından çox əhəmiyyətli idi. Ancaq bu dövrdə daxili qarışıqlıqlardan
faydalanan ermənilər Şahtaxtına qədər olan bölgəni işğal etdiyindən, Kazım
Qarabəkirin 27 sentyabrda Ermənistana qarşı başlatdığı hərbi hərəkatda
Naxçıvan əhəmiyyətli bir mərkəz oldu. Bölgədəki güclər erməniləri məğlub
edərək, İrəvanın ucqar bölgələrinə qədər girmişlər, beləliklə, Naxçıvanın
istiqlalını yenidən tam olaraq təmin etmişdilər (1, s. 239-400).
Türkiyə Böyük Millət Məclisi ilə Ermənistan arasında 2-3 dekabr
gecəsi imzalanan Gümrü Sülh Müqaviləsi bölgəyə yönəlik ermənilərin iddia və
təcavüzkarlığını tamamilə ortadan qaldıracaq bir sənəd idi. Çünki Türkiyə
Naxçıvanı himayəsinə almış, beləliklə, bölgəyə yönəlik Sovet gözləntilərini də
ortadan qaldırmaq istəmişdi. Çünki Sovetlər Ermənistanın bolşevikləşməsinə
köməkçi olması məqsədilə ermənilərə öz xəyallarını təqdim etmək istəyir, bu
xüsusda ilk fəaliyyət olaraq 10 avqust 1920-ci il tarixli anlaşma ilə
Ermənistana, Şahtaxtı-Naxçıvan-Culfa dəmiryolunu işlətmə hüququnu
verirdilər. Naxçıvan- dakı ―Türk Qızıl Dəstəsi‖ komandiri Veysəl Bəyin
sayəsində ermənilər bu istifadəni reallaşdıra bilməmişdi. Ancaq Gümrü
müzakirələri başladığı dövrdə Sovet Rusiyası Daşnak hökumətinə istədiyi
şərtləri qəbul etdirmək üzrə olan Türkiyənin önünü kəsəcək bir fəaliyyətə cəhd
etdi. Buna görə daşnakların illər- dir döyüşərək və imperialist dövlətlərin
köməyilə ələ keçirə bilmədiyi Naxçıvan və nisbətən nəzarətini ələ keçirdikləri
Zəngəzur onlara hədiyyə ediləcəkdi. Beləliklə, heç cür ələ keçirilməyən və çox
arzu edilən torpaqlar qələmlə hədiyyə edilərək daşnaklar gözdən düşürüləcək,
xalqın Sovetlərə isinməsi təmin ediləcək və təbii ki, Ermənistan çətinlik
çəkmədən bolşeviklərin əlinə keçəcəkdi.
Bu mənada məsələ Moskvanın qəti təzyiqi və nüfuzu altında olan
Azərbaycan Kommunist Partiyasının siyasi və təşkilat bürosunun 30 noyabr
1920-ci ildə edilən müştərək yığıncağında gündəmə gətirildi. Sovet
Ermənistanı ilə sərhədlərin qaldırılması, hərbi ittifaq bağlanması, neft
əməkdaşlığı qurulması, Ermənistana qarşı aparılan hərbi əməliyyatların
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dayandırılması, Qarabağa öz gələcəyi ilə bağlı təyin haqqı verilməsi və
Naxçıvan ilə Zəngəzurun Ermənistana hədiyyə edilməsi qərarlaşdırıldı. Alınan
qərara görə Naxçıvan və Zəngəzur Ermənistanın ayrılmaz parçası olmuşdu.
Qərar xalqın reaksiyasından çəkinildiyi üçün 2 dekabr tarixli ―Kommunist‖
qəzetində rusca nəşr olunmuşdu (13, s. 45).
Sovet Rusiyasının səlahiyyətli şəxsləri və Kommunist erməni liderlər çox
sevincli idilər. XI Qızıl Ordu komandiri G.K.Orjonikidze bu xoşbəxt xəbəri
dər- hal Erməni Kommunist liderlərindən Nazaretyana çatdırmış və o da cavab
yazı- sında ―afərin, azərbaycanlılar‖ deyə xalqa lazımlı xəbəri çatdıracaqlarını
bildir- mişdi. Digər tərəfdən Gümrü Anlaşmasını tanımadıqlarını elan edən
Sovet Ermənistanı Revkom Rəisi Kasyan, Revkom üzvləri Avis və Bekzedyan
26 de- kabrda nəşr etdikləri bir bəyannamədə Azərbaycanın onlara hədiyyə
etdiyi Nax- çıvanı Ermənistanın ayrılmaz bir parçası olduğunu elan etmişdilər
(14, s. 41).
5 dekabr tarixindən etibarən bölgənin Ermənistana hədiyyə edildiyi
xəbəri Naxçıvanda yayılmağa başladı. Xalq əvvəlki günlərdə olduğu kimi
qorxuya düş- müş, İnqilab Komitəsinə gələrək işin əslini öyrənmək istəyirdilər.
15 dekabrda Naxçıvana gələn Azərbaycan İnqilab Komitəsinin üzvü Behbud
Şahtaxtinski xalqa həqiqəti söylədi: Naxçıvan Ermənistana verilmişdi (14, s.
45-46). Xalq Behbud Bəy və Azərbaycan tərəfindən Naxçıvan Fövqəladə
Komissarlığına tə- yin edilmiş olan Bahadur Vəlibəyovun da iştirakı ilə
Naxçıvan, Şərur və Ordu- badda vəziyyətə etiraz edən mitinqlər keçirməyə
başladı (14). Bölgənin Ermənistana bağışlanmasını rədd edən xalqın
nümayəndələri Veysəl Bəyi də ziyarət etdi. Veysəl Bəyin məsələ ilə bağlı 19
dekabr tarixli teleqrafına görə, yüzdən çox Naxçıvan nümayəndəsi onu ziyarət
edərək, bölgənin Ermənistana verilməsini qəbul etmədiklərini, üç il boyunca bu
uğurda qan axıtdıqlarını, lazım olsa yenə edəcəklərini, bu olmazsa tamamilə
Türkiyəyə köçəcəklərini bildirdilər.Ordubad və Şərur nümayəndələri də yola
çıxdıqlarını Veysəl Bəyə bildirdilər.
Naxçıvan xalqı istiqlalı uğrunda qan tökməyə qərarlı idi, ancaq dəstək
alması da şərt idi. Tək kömək alınacaq güc isə illərdir bölgənin istiqlalı üçün
birlikdə qan tökdükləri Türkiyə idi. Bundan ötrü Naxçıvan bölgəsi adına
nümayəndə təyin edilən Hacı Cabbar Şeyxzadə, Şərq Cəbhəsi Komandirliyi
vasitəsilə TBBM-nə kömək tələb edən bir teleqraf göndərdi.
Türkiyənin bu vəziyyət qarşısında rəftarı qəti idi. 3 dekabr tarixində Güm
-rüdə Sovet nümayəndəsi Mdivani Naxçıvanın Ermənistana təhvil verilməsini
təklif etmiş Türk heyəti bunu rədd etmişdi. Naxçıvanda olan Veysəl Bəy
Kazım Qarabəkirdən aldığı əmrlərlə bölgə sərhədlərində tədbirlər almış və 20
dekabr günü bölgədəki İnqilab Komitəsi rəislərinə və yanındakı birliklərə
yönəlik bir bəyannamə nəşr etmişdi. Bəyannaməyə görə Gümrü Anlaşmasına
görə Naxçıvan bölgəsi Türkiyənin himayəsinə alınmış olub, türk əsgərləri
sərhədləri mühafizə altında tutmaqdadır. Veysəl Bəy Türkiyə Böyük Millət
Məclisi bölgəyə Fövqəladə Komissar göndərənə qədər bu vəzifəni icra
edəcəkdi (1). Kazım Qarabəkir də Azərbaycan və Ermənistanın Naxçıvana
qarışa bilməyəcəyini bil- dirərək, Veysəl Bəyə dəstək olmuşdu. Behbud Bəy də
Azərbaycan tərəfindən bölgəyə göndərilən Bahadur Vəlibəyovu vəzifədən
139

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
aldığını ifadə edir, xalqa türk əsgərinə güvənmələrini tövsiyə edirdi (1). Xalq
olduqca rahatlamış, sərhədlərin təhlükəsizlikdə olması onları sevindirmişdi.
Naxçıvan məsələsi Türkiyə Böyük Millət Məclisinin də gündəminə
gətirildi. Ərzurum millət vəkili Hüseyn Avni Bəy tərəfindən məsələ haqqında
soruşulan suala Xariciyyə Vəkili Əhməd Muxtar Bəy cavab verdi: Naxçıvan
Türkiyənin himayəsində idi və türk əsgərləri bölgədə idarəni əllərində tuturdu.
Digər tərəfdən, Əhməd Muxtar Bəy, Sovet Xarici İşlər Komissarı Çiçerinə
gön- dərdiyi mesajda, səbəbsiz yerə Ermənistana təhvil verilən Naxçıvan və
Qarabağ xalqının etirazlarından bəhs edir (2), Mustafa Kamal Paşada bu
dövrdə Moskvaya hərəkət edən türk heyətinin başçısına Naxçıvanın ―Türk
Qapısı‖ olduğunu xatırladaraq, nə lazımdırsa edilməsini əmr edirdi (12, s. 5-6).
Türkiyə Naxçıvanı əldən buraxmaq istəmirdi. Bu mənada Sovet Rusiya
ilə ediləcək görüşlərin əhəmiyyətli bir qolu Naxçıvan məsələsi olacaq, digər
tərəfdən, bölgədə Veysəl Bəy Naxçıvanı Ermənistana birləşdirmək səylərinə
qar- şı fəaliyyət icra edəcəkdi. Azərbaycan adına bölgədə olan, lakin Sovet
Rusiya və Sovet Ermənistan adına fəaliyyət icra edən Vəlibəyov Veysəl Bəyin
əsas rəqibi idi. İkisi arasındakı mübarizə əslində Naxçıvanın kimə aid olacağı
məsələsi idi. Veysəl Bəy bölgədəki təsirli mübarizəsi ilə baş verən hadisələr
nəticəsində Naxçıvanın Ermənistana birləşdirilməsinə mane olmuş, Moskva və
ardından Qars Anlaşmaları problemə son nöqtəni qoymuşdu (1, S. 413-416).
Türkiyə bu anlaşmalarla bölgənin muxtar idarə olaraq Azərbaycana daxil
olmasını təmin etmiş, ancaq Azərbaycan rəhbərliyinin Sovet Rusiyasının
təzyiqi altında bir daha Naxçıvanı hədiyyə etməməsi üçün həm özü təminatçı
olmuş, həm də Qars An- laşması ilə bölgə ölkələrinə Naxçıvanın hüququnu
təsdiq etdirmişdir. Beləliklə, bölgəni yenə bir xarici güc vasitəsiylə
Ermənistana
birləşdirmə
əməliyyatı
önlənmiş,
Naxçıvan
əhalisi
mövcudiyyətlərini davam etdirmə imkanına sahib olmuşdular.
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РЕЗЮМЕ
ЗАХМАТ ШАХВЕРДИЕВ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ВЕЛИКИХ СИЛ ИЗ-ЗА
НАХЧЫВАНА
(1918-1920-е годы)
В научной статье раскрывается политическое положение,
движение сопротивления против армянских дашнаков, а также о тех
военных, политических и дипломатических вмешательств Великих
держав против Нахчывана, которые имели место в начале ХХ века.
Нахчыванский регион, который является неотделимой частью
Азербайджана прошел очень сложный исторический путь. Как и во
многих периодах истории Нахчыван для соседних и других государств
мира имел очен большое географическо-политическое и стратегическое
значение. Нахчыванский вопрос является одним из критических узловых
точек во всех столкновениях международных и региональных интересов.
В результате сепаратисткой деятельности армянских дашнаков
общественно-политические событие происходящие в Нахчыванском
регионе, дошли до трагигеского положения. Поэтому этот вопрос
превратился в очень важную проблему, которой стала заниматься вся
мировая общественность.
Ключевые слова: Нахчыван, военно-политический, великие силы,
дипломатический, борьба.
SUMMARY
ZEHMET SHAHVERDIYEV
MILITARY - POLITICAL STRUGGLE OF BIG POWERS FOR
NAKHCHIVAN
(for 1918-1920)
In the article the political situation of Nakhchivan region in the
beginning of XX century, the resistance action to Armenian dashnakhs,
military, political, diplomatic issues that pursued by big powers to Nakhchivan
are dealt with. Nakhchivan the integral part of Azerbaijan has passed much
complicated historical development. As in so many periods of history
Nakhchivan had great very important geographical-political and strategic
region in the other states of the world. The matter of Nakhchivan was one of
the critical crossed junctions of the international and local ideas. Because of the
Armenian dashnakhs‘ separatism in Nakhchivan region the events took place
141

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ

reached tragedical situation. So the issue of Nakhchivan became the important
problem of international sphere that makes to think.
Key words: Nakhchivan, military-political, big powers, diplomatic,
struggle.
(Akademik Ġ.Hacıyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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XIX ƏSRĠN ĠKĠNCĠ YARISI – XX ƏSRĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ
ĠRƏVAN BÖLGƏSĠNĠN ĠQTĠSADĠ HƏYATI (I məqalə)
Məqalədə XIX əsrin II yarısı - XX əsrin əvvəllərində Ġrəvan bölgəsinin
iqtisadi həyatı araĢdırılmıĢdır. Azərbaycanın əzəli torpağı olan Ġrəvan xanlığın
Rusiya tərəfindən iĢğalından sonra bu bölgənin iqtisadi həyatında yaranan
durğunluq, Rusiyanın bu bölgədəki iqtisadi mənimsəmə siyasəti, 1846-1847 və
1860-1870-ci illərin islahatlarının Ġrəvan bölgəsində tətbiqi kimi məsələlər
diqqət mərkəzində saxlanılmıĢ, Ġrəvan bölgəsinin iqtisadiyyatının əsas
sahələrinin vəziyyəti iĢıqlandırılmıĢdır. Həmçinin, Ġrəvan bölgəsində kapitalist
münasibətlərinin gec yaranıb, ləng inkiºaf etməsinin səbəbləri üzərində
durulmuº və bölgənin iqtisadi həyatı kompleks Ģəkildə arxiv materialları və
tarixi ədəbiyyat əsasında iĢıqlandırılmıĢdır.
Açar sözlər: Ġrəvan xanlığı, Ġrəvan bölgəsi, Ġrəvan quberniyası, Ġqtisadi
vəziyyət, Ġrəvan quberniyası iqtisadiyyatı
İrəvan bölgəsinin sosial-iqtisadi inkişafının ümumi səciyyəsini
müəyyən etmək üçün Rusiya işğalından əvvəlki dövrdə burada mövcud olan
vəziyyəti nəzərdən keçirmək vacibdir. Rusiya işğalı ərəfəsində İrəvan xanlığı
su mənbələri və irriqasiya sistemləri üzərində ağalıq prinsiplərinə əsasən 15
mahala bölünmüşdü. İ.Şopenin də qeyd etdiyi kimi ―Suyun üstün əhəmiyyətli
vasitə təşkil etdiyi ölkələrdə inzibati baxımdan bölgü ən düzgün və
münasibdir‖ (14, s. 441).
Mənbələrin verdiyi məlumatların ümumiləşdirilməsi onu deməyə əsas verir ki,
İrəvan xanlığının inzibati idarəçiliyi digər Azərbaycan xanlıqlarının inzibati
idarəetmə sistemindən fərqlənmirdi. Xanlıq qeyri-məhdud hakimiyyətə malik
xan və onun tabeliyində olan bəylər, naiblər, ağalar və digər vəzifəli şəxslər
tərəfindən idarə olunurdu. İnzibati və məhkəmə hakimiyyətinə malik olan
naiblər xanlığın digər idarəçiləri ilə ayrı-ayrı kənd icmaları arasında
əlaqələndirici rolunu oynayırdılar (13, s. 12).
Mənbələrin təhlili göstərir ki, digər Azərbaycan xanlıqları kimi İrəvan
xanlığında da ənənəvi torpaq mülkiyyət formalarında ciddi dəyişiklik
olmamışdı. Torpaq sahələri mülkiyyət formasına görə 5 qrupa bölünürdü:
dövlət (divan) və saray (xalisə) torpaqları, mülk, tiyul, vəqf, icma torpaqları
(2, s. 111). Bununla yanaşı, İ.Şopen İrəvan xanlığında Cənubi Qafqazın digər
bölgələrindən fərqli mülkiyyət münasibətlərinin olmasını vurğulayaraq, qeyd
etmişdir ki, ―...hər şeyin və hər yanın müstəsna olaraq xana, yəni xəzinəyə
məxsus olduğu bu yerdə mülkiyyətçinin istifadəsində olan torpağı onun xüsusi
mülkiyyəti hesab etmək olmaz‖ (14, s. 925, 926). İ.Şopen qeyd edir ki,
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mülkədarların mülk torpaqları üzərində hüquqları məhdud olmuşdur. Müəllifə
görə, onlar sərdarın icazəsi olmadan mülklərini öz ehtiyaclarına görə istifadə
edə, sata, girov qoya və bağışlaya bilməzdilər‖ (14, s. 922). Lakin bununla
yanaşı, əsərinin digər yerində mülk sahiblərinin xana borclu olmamasını da
göstərmişdir.
Şərti torpaq mülkiyyəti forması olan tiyul xan tərəfindən müəyyən
şəxslərə vəzifə və hərbi xidmətə görə divan torpaqlarından verilirdi. Tiyul
sahibinin vəfat etməsindən və yaxud xidmətini başa vurmasından sonra
torpağın dövlət xəzinəsinə geri qaytarılması İ.Şopen tərəfindən də təsdiq
olunur (14, s. 928-929). Lakin aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, XVIII əsrin
sonunda tiyul hüququ xeyli dəyişikliyə uğramışdı; XIX əsrin əvvəllərində
kəndlilərə münasibətdə tiyuldar mülkədardan artıq heç nə ilə seçilmirdi.
Məsələ ilə bağlı İ.Petruşevski qeyd edir ki, ―tiyuldar çox vaxt kənddə yaşayır
və kəndin bütün işlərini şəxsən özü idarə edirdi‖ (9, s. 218-219).
Vəqf torpaqları müxtəlif vaxtlarda həmişəlik dini müəssisələrə məscidlərə, mədrəsələrə və ya kilsələrə verilmiş torpaqlar idi. İrəvan xanlığının
ərazisindəki Azərbaycan məscidlərinə və dini idarələrə məxsus vəqf torpaqları
ilə yanaşı dini idarələrin mülkiyyəti - evlər, dükanlar, karvansaralar,
dəyirmanlar, yağ zavodları və s. də vəqf ola bilərdi (2, s. 113).
İcma, yaxud camaat torpaqları əsasən kənd icmasına məxsus olurdu (8, s. 72).
İ.Şopenin yazdığına görə, İrəvan xanlığında mövcud olan 8 icmaya məxsus
kəndlərdə mülk hüququ həmin icmanın üzvü olan rəiyyətə məxsus idi (14, s.
967-980).
Əhalinin bütün təbəqələrinin, o cümlədən dövlətin mövcudluğunun asılı
olduğu kənd təsərrüfatı istehsalın mühüm bir hissəsini təşkil edirdi.
İrəvan xanlığında ümumi torpaq sahəsi 17.025 verst, yaxud 1.756.780 desyatin
idi (13, s. 20). Göstərilən torpaq sahəsindən iqlim və suvarma şərtlərinə uyğun
olaraq müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi məqsədi ilə istifadə
olunurdu. İrəvan xanlığının son dövrlərində müxtəlif bitkilər üzrə ümumi əkin
sahəsi aşağıdakı kimi idi (14, s. 736-745).
Bitkilər
Sahə
(xalvar)
Sahə
(ha) Məhsul
(xalvar)
Məhsul
(tonla)
Buğda 17.000 42.500 75.500 37.000
Arpa 5.000 12.500 30.000 15.000
Darı 1.000 2.500 10.000 5.000
Çəltik 2.500 6.250 40.000 20.000
Kətan 200
500
2.000 1.000
Küncüt 200
500
2.000 1.000
Pambıq
3.000 7.500 3.500 1.500
Məlumatlardan da göründüyü kimi, İrəvan bölgəsinin kənd təsərrüfatı
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istehsalında əsas yeri buğda və arpa istehsalı tuturdu. Zəngibasar və Şərur
mahalları çəltik istehsalına görə xüsusilə fərqlənirdi (5, s. 278). İrəvan
xanlığında texniki bitkilərdən pambıq əsasən aran yerlərin də becərilirdi.
Zəngibasar, Sərdarabad və Sürməli mahalları pambıq istehsalına görə
fərqlənirdi (5, s. 278-279). Ağrı vadisində bağçılıq geniş yayılmışdı. Bütün
İrəvan bölgəsi üzrə 2351 xalvar sahəsi olan 5.257 bağın mövcudluğu haqqında
məlumat verilir (13, s. 22).
İrəvan bölgəsində Azərbaycanın digər bölgələri üçün səciyyəvi olan yaylaqqışlaq maldarlığı inkişaf etmişdi. Maldarlıqla əsasən Azərbaycan türklərinin
məşğul olması danılmaz faktlardan biridir. İ.Şopenin verdiyi məlumata görə,
bölgədə 534.877 baş mal-qara qeydə alınmışdır (14, s. 523-525).
Natural təsərrüfatın hökmranlığı şəraitində bölgədə sənaye hələ kənd
təsərrüfatından ayrılmamışdı. Burada xammal kəndli təsərrüfatlarında emal
edilirdi; başqa sözlə, zavod sənayesi mövcud deyildi. Lakin bununla yanaşı,
zavod sənayesinin struktur elementlərinə rast gəlinirdi. Sahəvi sənaye
nomenklaturasında sabunbişirmə, dəri emalı, yağ emalı və dəyirmanlara rast
gəlinirdi. Sadalanan sənaye sahələrinin siyahısı belə bir qənaətə gəlməyə əsas
verir ki, burada kənd təsərrüfatı xammalının emalı elə həmin təsərrüfatların
ehtiyacını ödəmək məqsədi ilə həyata keçirilirdi.
İrəvan bölgəsində toxuculuğun yüksək inkişaf etdiyini İ.Şopenin ―hər
ailədə bir toxucu dəzgahının olması‖ haqqında verdiyi məlumat da təsdiq edir
(14, s. 851-853). Sənətkarlığı digər sahəsinin – dulusçuluğun da yüksək inkişaf
etdiyini təsdiq edən Şopen qeyd edirdi ki, İrəvanın bütün mahallarında
dulusçuluq emalatxanaları fəaliyyət göstərir (14, s. 862).
Bölgədə inkişaf edən sənətkarlıq sahələrindən biri də gön-dəri emalı idi.
Məlumatlardan aydın olur ki, İrəvan sənətkarları il ərzində ildə 32.000 manat
dəyərində 400 ədəd iri, 2500 ədəd isə xırda dəri emal edirdilər (13, s. 25).
Bölgədə bu tip müəssisələrin sayının 32 ədəd olması qeyd olunur.
İrəvan bölgəsində maldarlıqla əsasən Azərbaycan türklərinin məşğul olmasını
nəzərə alsaq, onda belə bir qənaətə gələ bilərik ki, toxuculuq və gön-dəri
istehsalı əksəriyyət etibarilə məhz onların fəaliyyət dairəsinə aid olmuşdur.
Beləliklə, yuxarıda gətirilən faktlar birmənalı şəkildə sübut edir ki, XIX
əsrin birinci rübündə İrəvan bölgəsində feodal münasibətlər mövcud olmuşdur.
Əsas istehsal vasitəsi olan torpaq hüquqi cəhətdən dövlətə məxsus idi. Kəndli
təsərrüfatları əsasən natural xarakter daşıyırdı. Sənaye və sənətkarlıq hələ də
tam şəkildə kənd təsərrüfatından ayrılmamışdı.
İrəvan bölgəsinin Rusiya tərəfindən işğalı ictimai-siyasi həyatda olduğu
kimi, yeni istismar metod və formaları gətirməklə iqtisadiyyatda da mühüm
dəyişiklərə səbəb oldu.
Rusiya ağalığının ilkin dövrləri İrəvan bölgəsinin bir çox təsərrüfat sahələrində
kəskin böhranın baş verməsi ilə səciyyələnir. Rusiya-İran müharibələri
dövründə əkin sahələrinin, o cümlədən üzüm bağlarının böyük hissəsinin məhv
edilməsi öz mənfi nəticələrini göstərməkdə idi. Diyarda həmçinin kənd
təsərrüfatı texnikasının təkmilləşdirilməsi işi durğun vəziyyətdə idi. Buna
uyğun olaraq, kənd təsərrüfatı istehsalı da zəif inkişaf edirdi. Yerlərin
əksəriyyətində kənd təsərrüfatı alətləri olduqca köhnə konstruksiyalı,
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yöndəmsizliyi, xüsusilə ağırlığı ilə seçilən və hərəkətə gətirilməsi üçün çox
zaman 6-8 cüt öküzün və 3-4 cütçünün tələb olunduğu kotanlardan, yenə də
qeyri-münasib konstruksiyalı toxa və dırmıqlardan ibarət idi (6, s. 244-245).
Kənd təsərrüfatı texnikasının bu cür geriliyi fonunda diyarda hər hansı bir
aqronomik tədbirlər də həyata keçirilmirdi. XIX əsrin 70-ci illərinin əvvəlləri
üçün olan statistik məlumatların təhlili göstərir ki, bölgənin əkinəyararlı
torpaqlarının səpin strukturu da bərabər bölünməmişdi; əkinəyararlı torpaqların
böyük bir hissəsində dənli bitkilər, 13%-də texniki bitkilər becərilirdi, ümumi
torpaq fondunun dörddə biri dincə qoyulmuşdu (13, s. 71).
Rus ağalığının bərqərar olmasından keçən onilliklər ərzində
heyvandarlığın inkişafında da nəzərəçarpacaq dəyişikliklər olmamışdı.
Aqronom Spasski İrəvan quberniyasında heyvandarlığın inkişafını belə
xarakterizə edirdi: ―Ev heyvanlarının bəslənməsinin yerli üsulu tərifəlayiq
deyil. Yerlilər, xüsusilə qış üçün yem tədarükü məsələsinə laqeyddirlər,
nəticədə iribuynuzlu mal-qara dağlıq zolaqda uzun sürən qışdan sonra öz
arıqlığı və müxtəlif növ xəstəliklərə həssaslığı ilə seçilir. Heyvanların düzgün
cütləşdirilməsi ümumiyyətlə mövcud deyil, bu iş taleyin ümidinə
buraxılmışdır. Buna görə də, İrəvan quberniyasında iribuynuzlu mal-qara cinsi
kiçikdir, nə ətlik, nə südlük, nə də iş heyvanı xüsusiyyətləri ilə seçilmir‖ (11, s.
188).
Bölgədə rus ağalığının bərqərar olmasından keçən 40 il ərzində
təsərrüftaın hər iki mühüm sahəsi - əkinçilik və maldarlıq göründüyü kimi,
aşağı inkişaf səviyyəsində idi.
İrəvan bölgəsində mövcud olan sənaye sahələrindən ən çox diqqəti cəlb
edən mis sənayesi idi. Bölgədə hələ qədim dövrlərdən mis emalı məlum olsa
da, mis sənayesi haqqında ilk məlumatlar XVIII əsrə aiddir. Məhz həmin əsrdə
iki mühüm mis zavodunun Allahverdi və Şamlıq zavodlarının əsası
qoyulmuşdur (15, s. 12-14).
XIX əsrin 50-ci illərindən etibarən İrəvan bölgəsinin müxtəlif
hissələrində bir-birinin ardınca bir sıra xırda və orta mis zavodları istifadəyə
verildi. Geoloq Abixin axtarışlarından sonra belə zavodlardan biri indiki Mehri
rayonunun Aqaraq kəndində, 1852-ci ildə Zəngəzurda Qavart və 1856-cı ildə
Qatar zavodunun, 1861-ci ildə isə Axta mis zavodunun əsası qoyuldu.
Beləliklə, göründüyü kimi, XIX əsrin 50-60-cı illərində bölgədə xırda və orta
tipli bir neçə zavod fəaliyyət göstərirdi.
Bölgədə fəaliyyət göstərən mis zavodlarının qeyri-qənaətbəxş fəaliyyət
göstərməsi həmin dövrün mənbələri ilə də təsdiq olunur. İrəvan
qubernatorunun 1864-cü ildə Qavart, Qatar Alidzor və Aqarak zavodlarına
münasibətdə tərtib etdiyi hesabatda deyilir: ―Onların hamısı elmi və ağıllı
təsərrüfat tələblərindən çox uzaqdır. Bu zavodlar 20 ildən artıqdır ki, işləyirlər,
ancaq hökumətə zərərdən başqa bir şey verməmişlər. Mədənlər bərbad haldadır
və tükənmişdir‖ (13, s. 80). Hesabatda qubernator bu vəziyyətin səbəbini
sərmayə çatışmazlığı ilə izah etsə də, əslində ən mühüm səbəblərdən biri, heç
şübhəsiz, texniki vasitələrin təkmilləşdirilməməsi idi.
Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, İrəvan bölgəsində XIX əsrin
146

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2016 № 2
60-cı illərində fabrik-zavod sənayesi olduqca zəif inkişaf etmişdi. 1863-cü ilə
aid statistik təsvirə görə, İrəvan şəhərində fabriklər mövcud deyildi. Zavod
sənayesi burada olduqca zəif inkişaf etmişdi. Bölgədə 86 zavodun, o cümlədən
3 yağəritmə, 1 sabunbişirmə, 29 dəri, 46 boyaqçılıq, 3 şərab, 3 kirəmit, 1
dulusçuluq müəssisəsinin fəaliyyət göstərməsi qeyd olunsa da, lakin qeyd
etmək vacibdir ki, bütün bu zavodlar həm öz strukturuna, həm də istehsal
həcminin məhdudluğuna və texniki vəziyyətinə görə olduqca aşağı səviyyədə
idi, belə ki, müasir mənada zavod sənayesi demək olar ki, İrəvan quberniyasına
mövcud deyildi (12, s. 64). Statistik məlumat müəllifinin boyaqçılıq və dəri
müəssisələrinə diqqət yetirməsi, bu sahələrin xeyli fərqləndiyini göstərir.
Məlumatlardan belə aydın olur ki, İrəvanda mövcud olan boyaqçılıq
müəssisələrindən hər biri ildə 700 manatlıq məhsul istehsal edirmiş.
Statistik məlumatlar 1863-cü ildə Gümrüdə 36 zavodun fəaliyyət
göstərməsini təsdiq edir (12, s. 76). Lakin bu zavodların profili və buraxdıqları
məhsullar haqqında heç bir məlumat verilmir. Məlumatlar göstərir ki, həmin
dövrdə Yeni Bəyaziddə fabrik mövcud olmamış, yalnız 3 yağəritmə və 4 dəri
zavodu fəaliyyət göstərmişdir ki, onlar da yaşayış evlərində yerləşir və onların
ümumi illik məhsulu 2000 manatdan çox deyildi.
Beləliklə, hər üç şəhərdə ―zavod‖ adlandırılan bu müəssisələrin illik
məhsullarının həcminə və işçi qüvvəsinə, habelə texniki strukturana nəzərə
yetirsək, belə bir qənaətə mümkündür ki, XIX əsrin 70-ci illərində İrəvan
bölgəsində zavod sənayesi mövcud olmamışdır. Məlumatlara gəlincə, onu qeyd
etmək vacibdir ki, quberniya statistikası kustar tipli istehsal müəssisəsini yanlış
olaraq sənaye istehsalına aid edərək, beləliklə, elmi baxımdan zavod anlayışını
təhrif edir.
1864-cü il üçün İrəvan quberniyasında mövcud olmuş zavod və fabriklər
haqqında məlumatlar aşağıdakı cədvəldə öz əksini tapmışdır (13, s. 83).
Sənaye müəssisələri
(rublla)
Araq 22
40
Dulusçu
39
Şam 14
46
Piy
4
28
Dəri 55
126
Boyaqçılıq
4
Kirəmit
15
Sabunbişirmə 16
Yağəritmə
227
Əhəng 19
42
Cəmi: 424
2672

Zavodların sayı

Fəhlələrin sayı Məhsullar

24400
85
4000
15000
10.000
25.000
95
29.000
112
12.000
64
22700
700
90000
12000
403668

1864-cü ildə bölgədə fəaliyyət göstərən müəssisələri onlarda işləyən
fəhlələrin sayına və istehsal etdikləri məhsulların miqdarına görə
qruplaşdırmaqla, sənayenin real vəziyyəti haqqında təsəvvür əldə etmək
mümkündür:
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Sənaye müəssisələri
düşən fəhlə
Boyaqçılıq
4
95
Kirəmit
15
112
Piy
4
28
7
Sabunbişirmə 16
64
Şam 14
46
3
Yağəritmə
227
17
Dulusçu
39
85
Əhəng 19
42
2
Dəri 55
126
2
Araq 22
40
2

Müəssisələr

Fəhlələr

Bir

müəssisəyə

24
7
4
3
2

Məhsulun mütləq dəyərinə görə bu müəssisələr aşağıdakı kimi sıralanır:
Yağəritmə
90000 rubl.
Boyaqçılıq
20000 rubl.
Şərabçılıq
29000 rubl.
Dəri 25000 rubl.
Sabunbişirmə 22000 rubl.
Şam 15000 rubl.
Əhəng 12000 rubl.
Kirəmit
12000 rubl.
Piy
10000 rubl.
Dulusçu
4000 rubl.
Cədvəllərin məlumatlarından göründüyü kimi, orada işləyən fəhlələrin
sayına görə bu və ya digər dərəcədə müstəqil kustar sənaye sahələri təsiri
bağışlayan boyaqçılıq, kirəmit, şam və piy istehsalından başqa, yerdə qalan
müəssisələr yalnız kənd təsərrüfatının köməkçi sahələridir.
Həm müəssisələrin, həm də orada çalışan fəhlələrin sayına görə müəssisələr
arasında ilk yerdə durmasına baxmayaraq, yağ istehsalı sahəsi başlıca olaraq
kəndlərdə cəmləşərək mövsümi xarakter daşıyırdı. Çünki 400 rublluq məhsul
istehsalı bütün il boyu müəssisənin işləməsi üçün kifayət edə bilməzdi. Bütün
bu deyilənləri kirəmit, əhəng və digər sənaye sahələrinə də aid etmək olar.
Sənayenin vəziyyətini əks etdirən məlumatlar onu göstərir ki, XIX əsrin 70-ci
illərində İrəvan bölgəsində kapitalist istehsal üsulunun mövcud olmaması
şəraitində kənd təsərrüfatı ilə bağlı olan kustar istehsal geniş yayılmışdı. Kustar
istehsalın həcmi onu deməyə əsas verir ki, əmtəə xarakteri daşıyan boyaqçılıq,
şam və yağ istehsalı istisna olmaqla, digər sahələr istehsalçının öz tələbatının
ödənməsinə yönəlmişdi. Bu isə bölgədə əmtəə münasibətlərinin zəif inkişaf
etməsinin göstəricisi hesab oluna bilər.
XIX əsrin 70-ci illərində İrəvan bölgəsində fabrik-zavod sənayesinin
mövcud olmamasını dövrün digər mənbələri də təsdiqləyir. Qafqazın iqtisadi
vəziyyətinə həsr olunmuş ―Qafqaz təqvimi‖nin 1877-ci il buraxılışında İrəvan
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quberniyası ilə bağlı qeyd edilir ki, burada zavod sənayesi yerli əhalinin
ehtiyaclarını zorla ödəyir, zavodlardakı ustalar ev sahiblərinin özləri, fəhlələr
isə ailə üzvləridir. Fəhlələrin sayının 2000 nəfərə yaxın, dövriyyə kapitalı isə
230 min rubl olan həmin müəssisələrdən 149-u heyvandarlıq məhsulları, 282si bitki məhsulları, 85-i faydalı qazıntılar emal edirdi (4, s. 14).
Artıq XIX əsrin ortalarında Rusiyada mövcud olan ictimai quruluşun
iqtisadi inkişaf şəraitində yeni yaranmış şəraitə uyğun olmaması iqtisadi
dəyişikliklərin zəruri olmasını açıq şəkildə ortaya qoydu. Rusiyada hökmran
olan feodal münasibətləri şəraitində mövcud münasibətlərin əsaslarını sarsıdan
və yeni ictimai münasibətlərin rüşeymlərini meydana gətirən iqtisadi
münasibətlərin yaranmağa başlaması, əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı
Rusiyanı kapitalizm yoluna istiqamətləndirdi.
Rusiyanın yeni inkişaf yoluna qədəm qoyması ilk növbədə, vaxtını
keçirmiş qaydaların ləğvini tələb edirdi ki, bunlardan birincisi də heç şübhəsiz
təhkimçilik hüququnun ləğvi idi.
Çarizm Rusiyanı şərq bazarları ilə birləşdirən körpü rolunu oynayan Cənubi
Qafqazda da islahatlar keçirmək məcburiyyətində qaldı. Cənubi Qafqazda
islahatın keçirilməsi üçün ilk addım 1861-ci il 19 fevral qanunun
verilməsindən sonra Cənubi Qafqaz Komitəsinin yaradılması oldu. Həmin
qayda ilə yerli mülkədarlar tərəfindən qəza komitələri yaradıldı.
1864-cü ildə Gürcüstanın iki quberniyası üçün qanun dərc edildikdən
iki il sonra Baş canişin idarəsi nəzdindəki kəndlilərin yerləşdirilməsi üzrə
komitə Tiflis və Kutaisi quberniyaları haqqında yeni ―Əsasnamə‖yə və 1861ci il 19 fevral tarixli ümumi kəndli qanununa uyğun olaraq ağalar və
kəndlilərin qarşılıqlı münasibətləri haqqında 1847-ci il ―Əsasnamə‖lərinə
yenidən baxmağa başladı.
İslahatı keçirməyə hazırlıq üçün Baş canişin idarəsi şurasının qəbul etdiyi
qərarla 1866-cı il mayın 29-da Tiflis, Bakı, İrəvan və Şuşa şəhərində ‖bəy
komissiyaları‖ adı altında müvəqqəti komissiyalar təsis edildi (7, s. 3).
Mərkəzi Cənubi Qafqaz Komitəsi bu komissiyaların işini öyrəndikdən
sonra 1870-ci il mayın 14-də Cənubi Qafqaz quberniyaları: Yelizavetpol, Bakı,
İrəvan və qismən Tiflis quberniyaları ali müsəlman silkindən olan şəxslərin,
habelə erməni məliklərinin torpaqlarında sakin olan sahibkar kəndlilərinin
torpaq quruluşu haqqında ―Əsasnamə‖nin layihəsi təsdiq edildi. Qafqaz
canişinin qərarına əsasən bu ―Əsasnamə‖ 1970-ci il noyabrın 8-də qüvvəyə
mindi (1, v. 2).
Əsasnamənin 2-ci maddəsinə görə kəndli daimi istifadə üçün torpaq payı ala
bilərdi, lakin həmin torpaq yenə mülkədarın mülkiyyətində qalırdı. Üçüncü
maddəyə əsasən kəndli torpaqdan istifadə müqabilində mülkədarın xeyrinə
müxtəlif mükəlləfiyyətlər yerinə yetirməli idi. Beləliklə, ―Əsasnamə‖ pay
torpaqlarının satın alınana (―vıkup‖ edib öz mülkiyyətinə keçirənə) qədər daimi
istifadə üçün kəndlilərin ixtiyarına verirdi. Lakin bu torpaqlar yenə də
mülkədar bəylərin mülkiyyətində qalırdı (3, s. 239). Kəndlilər yalnız pulunu
ödədikdən sonra torpağın mülkiyyətçisinə çevrilə bilərdilər.
Beşinci maddəyə əsasən kəndli xüsusi ödənc müqabilində torpaq payını
ala və onu öz mülkiyyətinə çevirə bilərdi.
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Qanun torpaq payının ölçüsünü 15 yaşına çatmış hər bir şəxs üçün
ümumi torpaq fondunun üçdə ikisini keçməmək şərti ilə 5 desyatin müəyyən
etmişdi. Yəni, 1847-ci il əsasnaməsi üzrə kəndlilərin 15 yaşına çatmış kişi
cinsindən olan hər bir sakininə verilmiş 5 desyatin həcmində torpaqlar onların
istifadəsində qalır, lakin bu halda mülkədarın öz şəxsi istifadəsində qalan
torpaqlar ümumi əkinə yararlı topraqların üçdə birindən azını təşkil edərdisə,
bu halda mülkədar kəndlinin əlində olan torpağın 5 desyatindən artıq hissəsini
kəsib götürə bilərdi.
1870-ci il ―Əsasnaməsi‖nin əsas fərqli cəhətlərindən biri də kəndliyə öz
torpağını icma daxilində, bağ və sənaye təyinatlı müəssisəni isə icma xaricində
bu və ya digər şəxsə verməyə imkan yaratmasından ibarət idi. Beləliklə, icma
daxilində və xaricində torpaqla bağlı alqı-satqı əməliyyatlarının həyata
keçirilməsi üçün imkan yaranmış olurdu. Torpağın azad şəkildə bir şəxsdən
digərinə keçməsinə imkan yaradan qanun eyni zamanda, indiyə qədər mövcud
olan torpaqların vaxtaşırı bölünməsi qaydasını da aradan qaldırmış olurdu.
Rusiyada həyata keçirilən 1861-ci il 19 fevral islahatından fərqli olaraq,
1870-ci il 14 may qanunu kəndlilərin öz pay torpaqlarını məcburi şəkildə satın
almasını (―vıkup‖ edilməsini) müəyyən etməmişdi. Lakin bununla yanaşı,
mülkədarların öz torpaqlarını ancaq öz silklərindən olan adamlara satmaq
hüququna malik olduqları feodalizm şəraitində kəndlilərə torpaq əldə etmək
hüququnun verilməsi burjua xarakteri daşımaqla, feodalların torpaq üzərində
silki inhisar hüquqlarına zərbə endirirdi.
Kəndlilərin əksəriyyəti öz pay torpaqlarını əldə etmək üçün tələb edilən
vəsaitə malik olmasalar da, islahat torpağın əmtəəyə və digər müxtəlif iqtisadi
mahiyyətli əməliyyatların obyektinə çevrilməsi istiqamətində mühüm rol
oynadı.
İslahat dövründə İrəvan, Gümrü, Yeni Bəyazid qəzalarının bütövlükdə, ŞərurDərələyəz qəzasının isə Dərələyəz sahəsinin daxil olduğu İrəvan bölgəsində
aşağıdakı torpaq sahibliyi qrupları meydana gəldi: 1. Dövlət kəndliləri; 2.
Mülkədar torpaqlarında yerləşən xüsusi sahibkar kəndliləri; 3. Kilsə-monastır
torpaqlarının da daxil olduğu mülkədarlar.
İrəvan quberniyasında 50.000 təsərrüfatın malik olduğu torpaqların
həcmi 708640 hektar idi (10, s. 276-322). Bu hər təsərrüfata hər bir növdən
ortalama 14,1 hektar, əkinəyararlı sahələrdən isə 7 hektar torpaq düşməsi
anlamına gəlir. 7200 təsərrüfatdan ibarət olan sahibkar kəndliləri isə 42.520
hektar torpağa malik idilər ki, onların da hər təsərrüfatına 6 hektar torpaq
düşürdü.
Mülkədar və monastır torpaq sahiblərinin birlikdə malik olduqları
torpaqların həcmi 82265 hektar idi. Ortalama götürdükdə onların bir
təsərrüfatına 228 hektar torpaq düşürdü.
İrəvan quberniyanın müxtəlif qəzaları üzrə dövlət kəndilərinin torpaqla
təminatını əks etdirən məlumatları müqayisə etdikdə qiymətli bitkilərin
yetişdirilməsi üçün əlverişli torpaqlara malik olan bölgələrdə onların torpaqla
daha az təmin olunması faktı ilə qarşılaşırıq. Bu tip bölgələrdə kənd təsərrüfatı
üçün yararlı olan torpaqların böyük bir qismi mülkədarların mülkiyyətində idi.
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Mülkədar torpaqlarında məskunlaşan kəndlilərin torpaq təminatı
haqqında məlumatlar onu deməyə əsas verir ki, 1870-ci il 14 may qanununun
15 yaşına çatmış hər bir kişi üçün 5 desyatin torpaq payı müəyyən etməsinə
baxmayaraq, reallıqda sahibkar kəndlilərinin əldə etdiyi torpaq sahələri xeyli
az idi. Bütün İrəvan quberniyası üzrə mövcud olan 7200 təsərrüfatdan ibarət
olan sahibkar kəndlilərinin hər bir təsərrüfatına bütün növlərdən olan 5,7
hektar, əkinəyararlı isə 4,13 hektar torpaq düşürdü.
İrəvan quberniyası ərazisində (Naxçıvan istisna olmaqla) torpaq
sahibliyi aşağıdakı kimi idi (13, s. 125):
Torpaq sahibliyi qrupları
Təsərrüfatların sayı Onların
xüsusi
çəkisi Torpaqların həcmi
(ha) Xüsusi çəkisi Təsərrüfata düşən torpaq
(ha)
Dövlət kəndliləri
67504 82,35 924528
36,5 13,6
Xüsusi torpaqlarda məskunlaşan kəndlilər 13338 16,22 60793 2,3
4,7
Xizanlar
299
0,40 Xüsusi torpaq sahibləri
1101 1,03 228978
8,7
228
Xəzinə 1352236
52,5 Cədvəldə verilmiş məlumatlardan göründüyü kimi, yararlı torpaqlar
ictimai təbəqələr arasında belə bölünmüşdü: kəndli təsərrüfatlarına – 985,200
hektar və yaxud bütün torpaqların 38,8%-i, xüsusi sahibkarlara – 228978
hektar və yaxud bütün torpaqların 8,7%-i. Ümumilikdə götürdükdə isə, 98,97%
təşkil edən bütün kateqoriyadan olan kəndlilərə torpaqların cəmi 38,8%-i,
mülkədar və ruhanilərə isə xəzinə ilə birlikdə 61,2%-i məxsus idi.
Yuxarıda gətirilən faktlardan göründüyü kimi, əslində kəndliləri
torpaqla təmin etməməsinə və gözlənilən kəskin dəyişikliklərə gətirib
çıxarmamasına baxmayaraq, 1870-ci il 14 may islahatı İrəvan bölgəsində
kapitalist
münasibətlərinin
yaranmasına
rəvac
verdi.
Kapitalist
münasibətlərinin sonrakı inkişafı, kəndlilərin təbəqələşməsi prosesi ilə paralel
şəkildə baş verdi.
Mənbələrin verdiyi məlumatlar belə bir qənaətə gəlməyə imkan verir
ki, Cənubi Qafqazda, o cümlədən İrəvan bölgəsində kapitalist münasibətlərinin
inkişafı xeyli dərəcədə ləng getmişdir. Rusiya nümunəsinə uyğun olaraq,
cənubi Qafqazda da islahatlar keçirilsə də, islahatdan sonrakı yaxın onilliklərdə
bölgədəki iqtisadi həyat elə bir ciddi dəyişikliklərə məruz qalmamışdı. Bölgədə
mövcud olan iqtisadi münasibətlərin dəyişiklikliyə uğraması Rusiyada
kapitalizmin sürətli inkişafı ilə qırılmaz şəkildə bağlı olmuşdur.
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РЕЗЮМЕ
ИБРАГИМ КАЗЫМБЕЙЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ИРАВАНСКОГО РЕГИОНА ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIX–в НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ (1-я статья)
В статье исследуется экономическая жизнь Ираванского региона
во второй половине ХIX–в начале ХХ веков. Экономический застой этого
региона, который является исконно Азербайджанской территорией,
произошел из-за захвата региона со стороны России, и применением
реформ 1840-1847 и 1860-1870 в годов в этом регионе, а также освещено
положение основных экономических отраслей Ираванского края. В статье
также выяснены причины позднего возникновения и медленнего развития
капиталистических отношений Ираванского региона, экономическая
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жизнь этого края показаны на основе архивных документов и
исторической литературы.
Ключевые слова: Ираванское ханство, Ираванский регион,
Ираванская губерния, экономическая положение, экономика Ираванской
губернии.
RESUME
IBRAHIM KAZIMBAYLI
THE ECONOMIC LIFE OF THE IRAVAN PORVINCE AT II HALF OF
THE XIX CENTURY AND THE BEGINNING OF XX CENTURY
(article I)
In the article the economical life of Iravan province in the second half of
XIX century –the beginning of XX centuries are investigated. After the
occupation of eternal Azerbaijani land Iravan khanate by Russians, the existed
stagnation in economical life of the country, the economical misappropriation
policy of Russia in this region, the implementation of reforms for the 18461847 and 1860-1870 years in Iravan province are on the attention, the main
spheres of the Iravan province‘s economy are enlighted. Also in Iravan
province the late creation of the capitalist relationships and the reasons of its
delayed improvement are studied and the economical life of the region are
investigated on the basis of archive materials and the historical literature.
Key words: Iravan khanate, Iravan province, Iravan governor,
economical situation, the economy of Iravan governor.
(Akademik Ġ.Hacıyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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ÇARĠZMĠN AZƏRBAYCANA QARġI MÜSTƏMLƏKƏÇĠLĠK
SĠYASƏTĠNDƏ ERMƏNĠ AMĠLĠ
Məqalədə XIX əsrin əvvəllərində ermənilərin Azərbaycana kütləvi
köçürülməsinədən çar Rusiyası-erməni əlaqələrindən bəhs edilir. Kütləvi
köçürülmələrədə erməni varlılarının apardığı iĢ rus imperatorlarında Cənubi
Qafqaza maraq oyatmıĢdı. Lakin ermənilərin Cənubi Qafqaza, o cümlədən
Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi zamanı çarizm daha çox öz imperiya
maraqlarını güdmüĢdü. Təsadüfi deyil ki, onlarla yanaĢı bidətçi və təriqətçi rus
kəndliləri və Almaniyadan köçüb Rusiyaya gəlmiĢ alman kəndliləri də
Qafqazda, o cümlədən ġimali Azərbaycanda məskunlaĢdırılmıĢdı.
Açar sözlər: çar Rusiyası, Cənubi Qafqaz, kütləvi köçürülmələr, erməni
tacirləri, imperiya maraqları, alman koloniyaları, təriqətçi və bidətçi rus
kəndliləri
Ermənilərin XX əsrədək olan tarixi heç də ürəkaçan olmamış, müxtəlif
imperiyaların tərkibində keçmişdir. Xüsusən orta əsrlərin sonlarına doğru
onların müstəqillik arzularını, Şərqi Anadolu və Cənubi Qafqazda öz dövlətini
qurmaq niyyəti istiqamətində göstərdikləri hər bir cəhd erməni qriqorian
kilsəsinin siyasi-hərbi fəaliyyətinin nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. Ermənilər
özlərinin qondarma və saxta ―tarix‖ əsasında formalaşdırdıqları xəyali ―böyük
Ermənistan‖ı ―bərpa etmək‖ ideyasını özləri üçün cəlbedici milli təşviq və
təhrik ideyasına çevirmişlər. Lakin tarixi əsaslardan və reallıqdan uzaq olduğu,
başqa xalqların və dövlətlərin tarixən mövcud olub yaşadıları əraziləri qəsb
etmək planlarını nəzərdə tutduğu üçün reallaşacağı şübhə doğuran bu xülya
naminə ermənilərin xüsusən son iki-üç əsr ərzində güclənən mübarizəsinin
təşkilatçılıq və hərbi dəstək funksiyası uzun müddət erməni kilsəsinə məxsus
olmuşdur.
Tarixən mövcud olmuş bütün türkdilli dövlətlərdə dinc yanaşı yaşamaq
arzusu olan, separatizmə meyil etməyən qeyri-türk etnoslara münasibətdə
tolerantlıq nümayiş etdirilmişdir. Orta əsrlər boyu ermənilər Bizansla
müqayisədə tabeçiliyini daha rahat və xoş qarşıladıqları Osmanlı imperiyasının
tərkibində XIX əsrədək tamamilə sabit və rahat bir həyat sürdükləri bir vaxtda
onlarda öz dövlətini qurmaq meyilinin yaranması XVI-XVII əsrlərdə güclü
mərkəzləşdirilmiş dövlətə, XVIII yüzilliyin əvvəllərində isə imperiyaya
çevrilən xristian Rusiya dövlətinin beynəlxalq güc kimi öz varlığını
göstərməyə başlaması ilə bilavasitə bağlı olmuşdur. Xüsusən XVII əsr rus
çarlarının dövründə Rusiyanın Qafqaza və Osmanlı imperiyasının ərazilərinə
işğalçı marağının yaranması, bu marağın I Pyotrun dövründə (1689-1725) daha
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da güclənməsi ermənilərin mənafeyinə uyğun gəlirdi. Belə ki, türk-müsəlman
xalqlarının əhatəsində və təəbəliyində yaşayan xristian ermənilər Rusiyanın
bölgə dövlətləri ilə gələcək işğalçılıq mübarizəsində özlərinin müttəfiqlik
təklifinin çarizm, xüsusən türklərə nifrəti ilə ad çıxarmış, İstanbulun və
Qafqazın işğalı, islam əqidəsinin Asiyadan uzaqlaşdırılması, xristian dininin və
mədəniyyətinin burada yayılması ilə bağlı plana malik I Pyotr üçün maraqlı
olacağını başa düşmüşdülər.
Beləliklə, nəzərdə tutulan məqsədin – erməni dövləti yaratmaq planının
həyata keçirilməsi üçün lazımi siyasi fəaliyyət formulu və hərbi güc tapılmış
olurdu: Rusiya bu qondarma dövlətin yaradıcısı və siyasi-hərbi istinadgahı,
erməni dövləti isə Rusiyanın ―müttəfiqi‖ adı altında forpostu olacaqdı. Elə
həmin dövrdən bu günədək ruslarla ermənilərin münasibətlərini, bir-birlərindən
qarşılıqlı məkrli və işğalçı planlar naminə istifadə etməsini məhz bu iki
istiqamət üzrə izah etmək mümkündür.
XVII-XVIII əsrlərdə öz məkrli və işğalçı planlarını reallaşdırmaq üçün
lazımi tarixi şəraitin yetişdiyini anlayan ermənilər kilsənin rəhbərliyi və
təşkilatçılığı ilə hərəkətə keçdilər. Bu zamanadək nəinki öz dövlətlərinə və ya
konkret siyasi təşkilatlarına, heç bir tarixi siyasi lider və ya qüvvəyə malik
olmayan ermənilər üçün orta əsrlərin dini sxolastikasından güclü təsir vasitəsi
kimi istifadə edən qriqorian kilsəsi siyasi-ideoloji mərkəz rolunu oynamağa
başladı. Bunda əsas məqsəd həm də dini amildən istifadə edərək xristian
dövlətlərinin fəal himayəsini qazanmaq idi. Qriqorian kilsəsi sonrakı dövrdə öz
mənfur məqsədlərinə doğru irəlilədikcə eyni zamanda terror mərkəzi və hərbi
cəbbəxana rolunu da uğurla həyata keçirməyə başladı. Onun bu funksiyası
hətta XIX əsrin sonlarında ilk erməni siyasi terrorçu təşkilatları yarandıqdan
sonra da uzun müddət davam etdi (3, s. 58-59).
İlk əvvəllər Türkiyənin Van gölü ətrafı vilayətlərinin ərazilərinə iddialı
olan ermənilər XIX əsrdə çarizm tərəfindən həyata keçirilən kütləvi
köçürülmələrdən və həmin yüzilliyin sonunda Anadoludakı fitnəkar
əməllərinin məğlubiyyətə düçar olmasından sonra XX əsrin əvvəllərində
Cənubi Qafqazda Azərbaycan torpaqlarının qəsbinə meyil etməyə başladılar.
Lakin onlar heç vaxt Türkiyə ərazilərinə olan iddialarından da geri
çəkilmədilər. Ermənilərin Cənubi Qafqaza kütləvi köçürülməsi rusların bu
günədək davam edən imperialist siyasətlərinə zəmin hazırlamaq planının tərkib
hissəsi idi. Məhz bu plana xidmət etmələrinin nəticəsidir ki, ermənilər Cənubi
Qafqaz və Şərqi Anadolu bölgəsində baş verən münaqişələrdə (o cümlədən
Birinci Dünya müharibəsində) daim rus siyasətinin aləti rolunda çıxış edərək
yerli xalqlara xəyanət mövqeyində dayanmışlar.
Rusiya ilə özlərinin mənafeyinə və məkrli planlarına uyğun
münasibətlərin qurulmasında bu dövlətlə ticarət əlaqələri olan erməni tacirləri
ciddi rol oynadılar. Öz dövlətlərini qurmaq planlarına dəstək əldə etmək
məqsədi ilə Bolqarıstana, Almaniyaya, İtaliyaya, Norveçə və digər Avropa
ölkələrinə səfər edən erməni tacir-ideoloqlarının niyyətləri bu dövr üçün puça
çıxdıqdan sonra bütün ümidləri Rusiyaya yönəlmişdi. Rusiyada İran ipəyinin
ticarəti ilə məşğul olan isfahanlı tacir Xoca Zakar Sarhadov (Sarhadyan) hələ
1660-cı il avqustun 28-də çar Aleksey Mixayloviçlə görüşdə öz məqsədləri
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naminə etdiyi qiymətli hədiyyələrlə çara təsir göstərə bilmişdi. Moskva
Kremlinin Silahlar otağında indiyədək saxlanılan həmin hədiyyələrdən biri də
―Almaz taxt‖dır. Qızıl, gümüş və fil sümüyündən Şərq üslubunda düzəldilən,
987 almaz, 1298 yaqut, 18 mindən çox firuzə ilə bəzədilən bu taxtın ümumi
dəyəri 22599 manat (o dövr üçün bu çox böyük məbləğ idi – E.C.) idi.
Hədiyyələr arasında İntibah dövrünün böyük rəssamı Leonardo da Vinçinin
―Sirli gecə‖ tablosunun surəti də vardı. 1669-cu il dekabrın 3-də İsfahan
ermənilərindən Stepan Mişseqov və Boqdan Salbanov çara eyni niyyətlə
növbəti qiymətli hədiyyələr təqdim etmişdilər. 1673-cü ildə yenə də İsfahandan
olan erməni taciri Stepan Ramadamski Rusiya hökmdarına 9062 manat
dəyərində qiymətli bəxşişlər vermişdi (3, s. 60).
Rus tarixçisi M.Solovyovun əsərlərində erməni tacirlərinin rus hakim
dairələri ilə bu qəbildən olan əlaqələri barədə verdiyi məlumatlar sırasında
İsrael Orinin xidmətləri daha bariz nəzərə çarpır. İyirmi il İtaliya və
Almaniyada yaşayıb ermənilərin ümumi mənafeyi naminə geniş iş aparan bu
şəxs Avropada real nəticə əldə edə bilmədikdən sonra özünün fəaliyyət məkanı
olaraq Rusiyanı seçmişdi. 1677-ci ildə katalikos Akopun başçılığı ilə
Üçmüəzzində keçirilən yığıncaqda Avropa ölkələrinə göndərilmək üçün təşkil
edilən nümayəndə heyəti İstanbulda olarkən Akop öldüyündən bütün
nümayəndələr geri qayıtsalar da, yalnız İ.Ori ―ümumi iş‖i davam etdirmişdi. O,
arximandrit Minas Vardapetlə birlikdə 1701-ci ilin oktyabr ayında I Pyotrla
görüşərək çara və onun arvadına qiymətli hədiyyələr vermişdilər. I Pyotra
Cənubi Qafqaz bölgəsi haqqında öz mənafelərinə uyğun məlumatı verən
erməni tacir-diplomatı çarda bu bölgəyə qarşı maraq oyada bilmişdi. Məhz
buna görədir ki, I Pyotr İ.Oriyə polkovnik rütbəsi verərək onu 50 nəfərlik
nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi İrana göndərmişdi. 1709-cu ildə İranda
özünü Səfəvi çahı Hüseynə Roma papasının nümayəndəsi kimi təqdim edən
İ.Ori iki il sonra öldüyündən, onun fəaliyyəti yarımçıq qalmışdı. Yeri
gəlmişkən qeyd edək ki, onun Azərbaycan torpaqlarının işğalına dair
hazırladığı layihənin 11-ci bəndi bilavasitə Naxçıvanla bağlı idi (3, s. 61).
Beləliklə, rus müstəbidlərinin tamah dişini yoxlayan ermənilər öz
məqsədlərini reallaşdırmaq üçün effektli üsula – rüşvətə əl atmışdılar.
XVIII əsrin əvvəlləri Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin zəifləməsi və
süqutu, əvəzində isə məşhur sərkərdə Nadir xanın (şahın) nüfuzunun artması və
onun öz dövlətini qurması mərhələsi kimi səciyyələnir. Lakin ömrü çox qısa
olan Nadir şah imperiyasının dağılmasından sonra Azərbaycanda
mərkəzləşdirilmiş vahid dövlət yox, ayrı-ayrı bölgələrdə böyük nüfuza malik
feodal nəsillərinin yaratdığı dövlət qurumları – xanlıqlar təşəkkül tapdı. Belə
feodal dövlətlərdən biri olan Qarabağ xanlığının əhatə etdiyi ərazidən başqa
xanlığa vassal asılılığı ilə tabe olan feodal hakimliyinin – beş məlikliyin
(Xaçın, Vərəndə, Çiləbörd, Talış (Gülüstan) və Dizaq) mövcudluğu onun digər
xanlıqlardan fərqləndirən mühüm amillərdən idi. Bu məlikliklərdən yalnız
Xaçın məlikliyinin əhalisi əsasən islam dininə etiqad edirdi. Digər
məlikliklərin əhalisi isə xristian dininə etiqadlarını qoruyub saxlamış qədim
alban tayfalarının nəsillərindən ibarət idi. Məlikliklərin əhalisinin və məliklərin
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özünün xüsusən sovet dövrü elmi ədəbiyyatında ―erməni‖ adlandırılmasına
gəlincə, bu, göstərildiyi kimi, alban nəsillərinin həmin dövrdə hələ də
xristianlığa etiqad etməsi ilə bağlı yol verilən səhv mühakimə idi (3, s. 62).
Belə ki, Vərəndə məliyi Şahnəzər istisna olmaqla, digər dörd məliklik Qarabağ
xanlarına qarşı daim mübarizə aparmışdır. Erməni tacir-diplomatı İ.Ori məhz
bu baxımdan burada xristian təəssübkeşliyi amilindən bacarıqla istifadə edərək
məlikliklərin əhalisinin ermənilərdən ibarət olduğuna Rusiya rəsmi dairələrini
inandıra bilmişdi.
Rusiya hökmdarları I Pyotrdan başlayaraq ermənilərin Cənubi Qafqaza
köçürülməsi siyasətini fəal şəkildə yürütməyə və ―erməni amili‖ndən istifadə
edərək buradan yerli əhalinin – Azərbaycan türklərinin Cənubi Qafqazdan
sıxışdırılıb çıxarılmasına çalışırdılar. Çünki bölgəni daha asanlıqla işğal etmək
naminə çarizm tərəfindən aparılan bütün təbliğat işlərinə, rus çarlarının
Azərbaycan xanlıqlarına ünvanladığı müraciət və manifestlərə baxmayaraq
yerli əhali rusların Azərbaycana gəlişini (əslində işğal cəhdlərini) heç də isti
qarşılamırdı.
I Pyotrun Cənubi Qafqaza 1722-1723-cü illərdəki yürüşləri nəticəsində
İranla bağladığı (bu zaman Səfəvilər dövlətinin mərkəzi İran hesab olunurdu –
E.C.) 12 sentyabr 1723-cü il tarixli Peterburq müqaviləsi ilə Xəzəryanı
vilayətlər Rusiyaya tabe edildi. Çarın işğal olunmuş ərazilərə ermənilərin
köçürülməsi haqqında verdiyi xüsusi fərmanda deyilirdi ki, rus dövləti
xristianlıq naminə ―qardaş erməni xalqını‖ himayəyə götürür. 1725-ci ilin
yanvar ayında I Pyotrun ölümü ilə Rusiyada başlanan saray çəkişmələri
ermənilərin və çarizmin onlarla bağlı planlarını uzun müddət təxirə saldı. Lakin
I Pyotrun yerinə taxta çıxan arvadı I Yekaterina, özü rus zadəganlarının əlində
oyuncaq olsa da, erməniləri unutmamış, 1726-cı il fevralın 22-də onlara
mərhəmət edilməsi və ermənilərin himayə olunması haqqında fərman vermişdi
(3, s. 62).
XVIII əsrin ikinci yarısında müxtəlif ölkələrdə yaşayan varlı
ermənilərin ―ümumi iş‖ə qoşulması ilə ermənilər yenidən fəallaşdılar. 1760-cı
ildə Hindistanda yaşayan erməni taciri İosif Emin rus hakim dairələri ilə əlaqə
yaradaraq bildirmişdi ki, əgər Rusiya Türkiyə və İrana qarşı müharibəyə
başlasa, ermənilərin köməyinə bel bağlaya bilər. Həştərxan ermənisi Movses
Safarov rus imperatriçasına müraciət edərək ―Ermənistan torpaqları‖nı azad
etməyi və Rusiyanın tərkibində onu dirçəltməyi xahiş edirdi. 1780-ci ildə
erməni keşişi İosif Arqutinski (Hovsep Arqutyan) və Moskva varlısı Ovanes
Lazaryan Türkiyə və İran dövlətlərinin ərazilərinin kəsişdiyi sərhəddə erməni
dövləti yaratmaq haqqında Rusiya hökumətinin nümayəndələri ilə sövdələşmə
aparmışdılar.
Həm İ.Emin, həm də İ.Arqutinski öz sələfləri İ.Ori kimi Azərbaycan
torpaqlarının Rusiyanın köməyi ilə qəsb olunmasına dair xüsusi layihələr
hazırlamışdılar. İ.Arqutinskinin layihəsinin 7-ci maddəsi Naxçıvan
torpaqlarının ermənilərin idarəçiliyinə verilməsini nəzərdə tuturdu. Bu onunla
bağlı idi ki, ermənilər üçün Naxçıvanın işğalı planı ətraf və digər Azərbaycan
ərazilərinin istilası üçün bir vəsilə rolunu oynayırdı (3, s. 63).
Ermənilər öz qəsbkarlıq planlarına ruslarda lazımi reaksiyanı oyada
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bilmişdilər. Belə ki, II Yekaterina da 1768-ci ildə Rusiya imperiyasının
erməniləri himayəyə götürməsi haqqında fərman vermişdi. Bundan başqa, o,
1779-cu il sentyabrın 1-də verdiyi xüsusi fərmanla 2 minə yaxın İran
ermənisini Rusiya təbəəliyinə qəbul etmişdi. 1783-cü il mayın 19-da
Q.A.Potyomkin II Yekaterinaya yazdığı məktubda erməni dövləti qurmaqla
bağlı fikirlərini belə açıqlamışdı: ―...Fürsət tapan kimi Qarabağı dərhal
ermənilərin nəzarətinə vermək və beləcə Asiyada bir xristian dövləti qurmaq
üçün lazım olanı edəcəyik‖ (8, s. 126). Çar I Aleksandr isə 1802-ci ildə Cənubi
Qafqaza yürüşə hazırlaşan rus ordu hissələrinin komandanı A.Sisianova
Azərbaycan torpaqlarının ələ keçirilməsində ermənilərdən istifadə etməyi
tapşırmışdı.
Rusiyanı Cənubi Qafqaza hücuma təhrik etmək üçün bütün vasitələrdən
istifadə edən ermənilər, eyni zamanda, bölgənin yerli əhalisi arasında Rusiyaya
loyal münasibət yaratmaq üçün öz məqsədlərinə uyğun geniş təbliğat
aparırdılar. XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan torpaqları
uğrunda Rusiya, İran və Türkiyə arasında gedən mübarizənin kəskinləşdiyi bir
vaxtda bəzi Azərbaycan xanlarının Rusiyaya meyil etməsi müşahidə olunurdu.
Bununla belə, rus qoşunlarının tərkibində Azərbaycana gələn erməni Artemi
Araratskinin ―azərbaycanlıların çoxu ruslarla birlikdə öz həmdinlərinin
əleyhinə vuruşmağa hazır idi‖ (2, s. 8-9) fikri həqiqətdən çox rusların işğalçı
yürüşlərinə haqq qazandırmaq cəhdi idi. Çünki XIX yüzilliyin əvvəllərində
Azərbaycan xanlarının çoxunun Rusiyaya qarşı kəskin mübarizə apardığı
məlumdur. Rusiyaya müəyyən meyil isə daha çox xristian dininə sitayiş edən
əhalinin yaşadığı ərazilərdə müşahidə oluna bilərdi. Təsadüfi deyildir ki, 1796cı ildə V.Zubovun komandanlığı altında Azərbaycana yürüş edən qoşunların
tərkibində olan arxiyepiskop İ.Arqutinski Cənubi Qafqaz xristianlarına,
xüsusilə də Qarabağ məliklərinə məktub göndərib belə bir şayiə yaymışdı ki,
guya V.Zubovun gəlişinin əsl məqsədi xristianları müsəlmanların zülmündən
azad etmək və burada möhtəşəm xristian dövləti yaratmaqdan ibarətdir. Lakin
bu xəbər Azərbaycan xanlıqlarına gəlib çatdıqda onların çoxu bundan təşvişə
düşmüşdü (2, s. 91-92).
Rusiyada xüsusən II Yekaterinanın (1762-1796) dövründə güclənən
erməni təbliğatı çariçanın ölümü ilə yenidən qısa müddət üçün ləngiməyə
məruz qaldı. Lakin XIX əsrin əvvəllərində İran və Türkiyə ilə Rusiya arasından
uzun müddətdən bəri başlamasına canfəşanlıq etdikləri müharibələrin
alovlanması ilə ermənilərin arzuladığı tarixi şərait yetişdi. 1804-1813-cü illər
və 1826-1828-ci illər Rusiya-İran, 1806-1812-ci illər və 1828-1829-cu illər
Rusiya-Türkiyə müharibələrində ermənilər rusların qələbə çalması üçün onlara
bacardıqları qədər kömək etdilər.
Cənubi Qafqaza qarşı Rusiyanın imperialist siyasətinin bilavasitə
başlaması I Pyotrun adı ilə bağlı olsa da, ermənilər üçün ən böyük işi I Pyotrun
vəsiyyətnaməsinə həvəslə əməl edən I Nikolay gördü. Məhz onun dövründə
Rusiya bölgədə imperialist maraqlarının toqquşduğu iki dövləti – İranla
Türkiyəni neytrallaşdıra bildi. Rusiyanın İranla bağladığı 12 oktyabr 1813-cü il
11 maddəlik Gülüstan müqaviləsinin 3-cü maddəsinə görə İrəvan və Naxçıvan
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xanlıqları, eləcə də Ordubad mahalı istisna olmaqla, Araz çayından şimaldakı
Azərbaycan torpaqları Rusiyaya ilhaq edildi. Eyni dövlətlər arasında 1828-ci il
fevralın 10-da imzalanmış 16 maddədən ibarət Türkmənçay müqaviləsi əvvəlki
müqavilədə istisna edilən torpaqlarla birlikdə (3-cü maddə) Şimali Azərbaycan
ərazilərinin tamamilə Rusiya müstəmləkəçiliyinə, Cənubi Azərbaycanın isə
İran əsarətinə tabe edilməsini rəsmiləşdirdi. Başqa sözlə, Azərbaycan dövlətləri
оlan Naxçıvan (1827, iyun) və İrəvan (1827, оktyabr) xanlıqlarının da ərazisi
Rusiya tərəfindən işğal оlundu.
Naxçıvan xanlığı Rusiya tərəfindən, əsasən dinc yоlla ələ keçirildi.
Lakin çar hökuməti bu yоlla ələ keçirdiyi Qarabağ, Şəki və Şirvan
xanlıqlarından fərqli оlaraq, Naxçıvan xanlığı ilə müqavilə imzalamadı.
Bununla birgə, Rusiya imperiyası tərkibində Naxçıvan xanlığına müəyyən
imtiyazlar verildi. Naxçıvan və Оrdubadın ələ keçirilməsində Kalbalı xanın
оğlanları Ehsan xan və Şıxəli bəyin xidməti nəzərə alınaraq оnlar həmin
tоrpaqlara naib təyin edildi (7, s. 41).
İrəvan xanlığı süqut etdikdən sоnra xanlıq üsuli-idarəsi dərhal ləğv
оlundu. ―Gəncə xanlığı istisna оlmaqla Gülüstan müqaviləsinə kimi işğal
оlunmuş Azərbaycan xanlıqları ərazisində xanlıq üsul-idarəsi dərhal ləğv
edilməmişdi‖ (6, s. 358). Xanlığın ləğv edilməsi bir tərəfdən xanlıq üsuliidarəsinin saxlanmasının təhlükəli nəticələr verə biləcəyi ilə, digər tərəfdən də
İrəvan xanlığının ərazisində etnik tərkibin dəyişdirilməsi planları ilə bağlı idi.
İrəvan qalasının işğalından cəmi bir neçə gün sоnra, hələ müharibə başa
çatmamış, Qafqazda hərbi əməliyyat aparan rus qоşunlarının baş kоmandanı
İ.F.Paskeviç 1827-ci il оktyabr ayının 6-da İrəvan Müvəqqəti İdaretmə
Kоmitəsi təşkil etdi. Bu kоmitə üç üzvdən ibarət idi: general-leytenant
Krasоvski (sədr), İrəvan qalasının kоmendantı pоdpоlkоvnik Bоrоdin və bir də
erməni yepiskоpu Nerses Aştaraketsi (5, s. 144). Xanlıq ərazisində
azərbaycanlı əhali mütləq çоxluğa malik оlmasına baxmayaraq, Müvəqqəti
İdarəetmə Kоmitəsinin tərkibinə azərbaycanlıların nümayəndəsi salınmamışdı.
Müvəqqəti İdarəetmə Kоmitəsi aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirməli idi:
1. Xanlıq ərazisində idarəetmə işlərinin həyata keçirilməsi və həmin
ərazidə Rusiyanın mənafeyinə uyğun gələn qayda-qanunların bərqərar
edilməsi;
2. Xanlığın sərhədlərinin, xanlıq daxilində оlan İrəvan və Sərdarabad
qalalarının mühafizəsinin və bu ərazidə yerləşən rus qоşunlarının təminat və
təchizat məsələlərinin həll edilməsi;
3. Xanlıq ərazisində təhlükəsizliyin təmin edilməsi, xanlıq daxilində
qarоvul xidmətinin təşkili üçün erməni əhalidən piyada və süvari druginaların
təşkil edilməsi;
4. Gürcüstanla işlək əlaqələrin təmin edilməsi və həmin əlaqələrin
Dilican və Abarandan keçməklə yaradılması;
5. Gürcüstanla ticarət əlaqələrinin bərpa edilməsi, xanlıq ərazisində
pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi və duz mədənlərində duz hasilatının
artırılması;
6. İrəvan xanının bütün əmlakının siyahıya alınması və оnun dövlətin
xeyrinə müsadirə оlunması.
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Naxçıvan və Оrdubadda Ehsan xan və Şıxəli bəy naib kimi fəaliyyət
göstərirdi və оnlara rus məmurlarından pristavlar təyin edilmişdi. Bütün
idarəetmə məsələləri оnların qarşılıqlı razılığı əsasında həll edilməli idi (4, s.
28).
Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarının işğalı və Rusiyaya ilhaq edilməsi
ermənilərin Azərbaycan torpaqları hesabına erməni dövləti yaratmaq arzusuna
yeni təkan verdi. Onlar Rusiyaya bağlı erməni inzibati-ərazi vahidi
yaradılmasını istəyirdilər. Hətta bu barədə əslən erməni olan X.Y.Lazarev çar I
Nikolaya layihə də təklif etmişdi. Lakin belə bir qurumun yaradılması
Rusiyanın maraqlarına uyğun deyildi. Rusiya İrəvan xanlığı ərazisində elə bir
ərazi-idarəetmə vahidinin yaradılmasını məqsədəuyğun hesab edirdi ki, o,
Rusiyanın mənafeyinə uyğun gəlsin. Rusiya əraziyə erməniləri köçürsə də, bu
ərazilərin idarəsinin ermənilərə tapşırılmasını məqsədəuyğun hesab etmirdi (4,
s. 29).
Ermənilərin Cənubi Qafqaza kütləvi köçürülməsi də məhz 1826-1828ci illər Rusiya-İran və 1828-1829-cu illər Rusiya-Türkiyə müharibələrinin
gedişində başladı və həmin müharibələrin nəticəsində imzalanmış
müqavilələrdən sonra genişləndi və sürətləndi. Türkmənçay müqaviləsinin 12,
14 və 15-ci maddələrində digər məsələlərlə yanaşı, iki işğalçı dövlət arasında
əhalinin hərəkəti məsələsinə də baxılırdı. 14-cü maddədə ―Bütün Rusiya
imperatoru həzrətlərinin öz tərəfindən İran qaçqınlarının Qarabağ və Naxçıvan
xanlıqlarında və İrəvan xanlığının Araz çayının sağ sahilində yerləşən
hissəsində yurd salmasına və ya yaşamasına (hər hansı) bir qərarda icazə
verməyəcəyi‖ vədi yer alsa da, 15-ci maddədə İran şahının üzərinə Azərbaycan
vilayətinin bütün əhalisini və məmurlarını ―büsbütün və tam‖ bağışlamaq
vəzifəsi qoyulur, müharibə dövründə və rus ordusunun müvəqqəti işğalı
zamanı həmin vilayətin əhalisinin ―davranışına görə təqibə, dini əqidəsinə görə
təhqirə məruz qalmaması‖ tələb edilir, köçürülmə barədə deyilirdi: ―Bundan
başqa o məmur və sakinlərə bu gündən başlayaraq öz ailəsi ilə birlikdə İran
vilayətindən Rusiyaya sərbəst keçmək, hökumət və yerli rəisliyin heç bir
maneçiliyi olmadan onların satılıq malına və ya əmlakına, əşyalarına hər hansı
gömrük və vergi qoyulmadan tərpənən mülkiyyətini aparmaq və satmaq üçün
bir il vaxt verilir. Tərpənməyən mülkə gəldikdə isə, onun satılması və ya onun
haqqında özxoşuna sərəncam üçün beş illik müddət müəyyən edilir‖.
Müqavilədə ad çəkilməsə də, dini əqidə məsələsinin xatırladılması və müqavilə
imzalandıqdan sonra çarizmin məhz ermənilərin mütəşəkkil şəkildə
köçürülməsi prosesini həyata keçirməsi əslində elə müqavilədə müharibə
dövründə ən müxtəlif təxribatçı fəaliyyətləri ilə rus ordusunun qələbə
qazanmasına kömək etmiş ermənilərin nəzərdə tutulduğuna şübhə yeri qoymur.
Məhz ermənilərin köçürülməsi barədə mənbələrdə ayrıca razılaşmanın olması
barədə məlumatlar (1, s. 286) da bunu təsdiqləyir.
Bundan başqa, 1829-cu il sentyabrın 2-də Rusiya ilə Türkiyə arasında
bağlanmış Ədirnə müqaviləsinin 13-cü maddəsinə görə dövlətlər öz tabeliyində
olub müharibə zamanı qarşı tərəfi müdafiə edən təbəələrini bağışlayırdılar.
İstədikləri yerə getmək üçün belələrinə 18 ay vaxt verilirdi. Bununla ruslar, o
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zamandək ermənilərin rahat yaşadıqları Osmanlı dövlətindən köçürülməsini
təmin etmək üçün hiylə işlətməyi planlaşdırırdılar. Çünki onlar ermənilərin
sayəsində bir sıra uzunmüddətli iqtisadi, siyasi və hərbi mənafelərini təmin
etməyi düşünürdülər (10, s. 557-558).
Beləliklə, ermənilərin çarizmin müstəmləkəçilik siyasətindən istifadə
etməklə Cənubi Qafqaza kütləvi şəkildə köçmək istəyi onların bir neçə əsr
ərzində gah pərakəndə, gah da mütəşəkkil şəkildə apardıqları işlə müşayiət
olunurdu. Lakin çar Rusiyası erməniləri bu bölgəyə kütləvi şəkildə köçürəndə
bu prosesi sırf öz mənafeyi baxımından həyata keçirdi. Çünki çarizmin
məqsədi Cənubi Qafqazda ermıəni dövləti yaratmaq deyildi, bölgəni öz
nəzarəti altına almaq və bunun üçün mümkün qədər müsəlman əhalinin sayını
müxtəlif, ən çox da köçürmələr vasitəsilə azaltmaqdan ibarət idi. Ermənilərin
Cənubi Qafqaza kütləvi köçürülməsi də məhz bu məqsədə xidmət edirdi.
Çünki hələ 1804-1813-cü illərin Rusiya-İran müharibəsi başa çatdıqdan
sonra Azərbaycanın çarizmin nəzarəti altına keçən torpaqlarında rusların
məskunlaşdırılması prosesi planlaşdırılmışdı. İlk mərhələdə ordu qərargahları
ətrafında təsərrüfatlar və hərbi məskənlər yaratmaq nəzərdə tutulmuşdu. 1821ci il yanvarın 3-də, həmçinin sonradan verilmiş başqa fərmanlarla bölgədə ordu
qərargahları yaratmaq planı, hərbi xidmətini başa vurmuş əsgərlərin geri
qayıtmaq istəyi ucbatından baş tutmadıqda, işğal altına alınmış ərazilərə mülki
ruedilli əhalinin köçürülməsi prosesi sürətləndirildi. Sonralar köçürmə
siyasətinin istiqaməti bir qədər dəyişildi – daha çox mərkəzdə təriqətçi və
bidətçi sayılan əhalinin Cənubi Qafqaza köçürülməsi həyata keçirildi.
Köçürülənlərin ilk dəstələri də məhz belələrindən ibarət idi.
Çar hökumətinin 20 oktyabr 1830-cu il sərəncamı ilə təriqətçi və
bidətçilərin köçürülmələri rəsmiləşdirilmiş və köçürmə işinə başçılıq edən
general İ.Paskeviç onların ermənilərlə bərabər Qarabağ ərazisində
yerləşdirilməsini qərara almışdı. Doğrudur, ermənilərlə bərabər rusları da
Qarabağa köçürmək alınmadı. Lakin 1830-cu illərin əvvəllərində Şimali
Azərbaycan ərazilərində ilk rus məskənləri yaradıldı. Belə ki, XIX əsrin 30-40cı illərində Cənubi Qafqazda salınmış 34 rus kəndindən 30-a qədəri
Azərbaycan torpaqlarında yerləşirdi. Köçürülən 8,6 min təriqətçi rus
kəndlisinin 7 mini Azərbaycan ərazisində məskunlaşdırılmışdı.
Bundan başqa, Napoleon Fransasının apardığı dağıdıcı müharibələr
nəticəsində Almaniyadan Rusiya ərazisinə köçmüş almanların da çarizm
tərəfindən Cənubi Qafqazda yerləşdirilməsinə başlanılmışdı. 1817-1818-ci
illərdə general Yermolovun razılığından sonra Qafqazda əksəriyyəti
Almaniyanın Vürtemburq krallığının sakinlərindən ibarət olan almanlardan
ibarət 8 koloniyanın ikisi – Yelenendorf və Annenfeld Azərbaycanda salındı.
Həmin 8 koloniyada məskunlaşdırılmış 486 alman ailəsindən 194-ü
(Yelenendorfda 127, Annenfelddə 67) Azərbaycanda yaşayırdı. 1818-ci ildə
çar hökumətinin hazırladığı və imperatorun imzaladığı Əsasnamə ilə
koloniyada yaşayan hər bir alman ailəsinə (sənətkarlar istisna olmaqla) 35
desyatin yararlı torpaq sahəsi də ayrılırdı. Buna əsasən, Yelenendorf üçün
5907, Annenfeld üçün isə 3568 desyatin torpaq sahəsi ayrılmışdı.
Beləliklə, çar Rusiyasının XIX əsrin ilk yarısında Qafqazda, o
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cümlədən Aəzrbaycanda həyata keçirdiyi siyasətin müstəmləkəçilik mahiyyəti
köçürülən rus, alman və erməni əhalisinin hesabına bölgənin yerli türkmüsəlman əhalisinin sıxışdırılıb çıxarılması və torpaqsızlaşdırılmasında
göstərirdi. Bu isə rus imperializminin sonrakı iki əsr ərzində Cənubi Qafqazda
həyata keçirdiyi fitnəkar siyasətin uğur qazanması üçün əlverişli zəmin
hazırlamaq məramına xidmət edirdi.
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РЕЗЮМЕ
ЭЛЬМАН ДЖАФАРЛИ
АРМЯНСКИЙ ФАКТОР В КОЛОНИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ ЦАРИЗМА ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНА
В статье исследуется царско Российские и армянские отношения до
массовых переселений армян в Азербайджан в начале XIX в. До массовых
переселений армянские богатые вели работу, которая пробудила интерес
российских императоров к Южному Кавказу. Но во время переселения
армян в Южный Кавказ, в том числе в Азербайджанские территории
царизм больше соблюдал свои имперские интересы, чем армянские. Не
случайно, что рядом с ними на Кавказе, в том числе в Северном
Азербайджане переселили русских крестьян-сектантов и немецких
крестьян, переехавшие из Германии в Россию.
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Ключевые слова: царская Россия, Южный Кавказ, массовые
переселение, армянские купцы, имперские интересы, немецкие колонии,
русские крестяне-сектанты
SUMMARY
ELMAN JAFARLI
ARMRNIAN FACTOR IN THE COLONIAL POLICY OF TSARIZM
AGAINST THE AZERBAIJAN
The article investigates the tsarist Russian and Armenian relations to the
mass migration of Armenians to Azerbaijan at the beginning of the XIX
century. Before mass migration rich Armenian waged work that aroused the
interest of the Russian emperors in the South Caucasus. But during the
resettlement of Armenians to the South Caucasus, including Azerbaijan
territory tsarism longer comply with its imperial interests than Armenian. It is
no coincidence that a number of them in the Caucasus, including resettled in
the Northern Azerbaijan Russian peasant sectarians and German peasants who
moved from Germany to Russia.
Keywords: tsarist Russia, South Caucasus, mass migration, armenian
rich, imperial interests, German colonies, Russian peasant sectarians
Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı
Fondunun maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir – Qrant № EİF/MQM-3Shusha-2014-7(22)-05/01/5
(Akademik Ġ.Hacıyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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ACINOHUR ÖNDAĞLIĞI VƏ ONA BĠTĠġĠK ƏRAZĠLƏRĠN
LANDġAFT EKOLOJĠ POTENSĠALININ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ
Məqalədə tədqiqat ərazisinin landĢaftlarının ekoloji potensialının
qiymətləndirilməsinin
nəticələri
əks
olunur.
Ekoloji
potensialın
qiymətləndirilməsi üçün komponentlərin kompleks qiymətləndirilməsi
aparılmıĢdır. Bitki ilə örtülmə dərəcəsini əks etdirən NDVĠ, yolların sıxlığı,
rekreasiya və təbiəti mühafizə potensialı, torpaqda humusun miqdarı,
əkinçilikdə məhsuldarlıq təhlil edilmiĢ və alınan nəticələrə əsasən landĢaftların
ekoloji potensialının qiymətləndirilməsi xəritəsi tərtib edilmiĢdir.
Açar sözlər: landĢaftların ekoloji potensialı, NDVĠ
Giriş. Landşaftların ekoloji potensialı təbii və antropogen təsirlər
nəticəsində dəyişikliyə uğraya bilər. Mənfi istiqamətli dəyişilmələr əhalinin
məskunlaşmasında miqrasiyaya səbəb olur. Landşaftların ekoloji potensialı ilk
olaraq iqlim elementindən asılıdır. Temperaturla yanaşı yağıntı, rütubət,
küləyin istiqaməti, atmosfer hadisələri də ekoloji potensiala təsir edən
amillərdəndir [4].
Bitki örtüyünün ekoloji effektivliyinin xüsusiyyəti və dərəcəsi onun
təbii çeşidliyindən və müasir vəziyyətindən, zonal vəziyyətindən və coğrafi
mühitin regional hissələrindən, həmçinin antropogen amillərdən asılıdır [9].
Bitki örtüyünün ekoloji potensialı–çox geniş və müxtəlif istiqamətli və
buna görə də kifayət qədər müəyyən edilməmiş, öyrənilməmiş anlayışdır. Onu
bitki örtüyünün ilk məhsuldarlığının intensivliyi kimi biosfer ekoloji funksiyası
ilə atmosferdə qaz tərkibinin formalaşmasında rolu, mineral maddələrin və
suyun dövranında rolu, heyvanat aləmi ilə ekosistem əlaqəsi, yaxud karbon
saxlanmasında rolu kimi qısaltmaq olar. Bitki örtüyünün belə əhəmiyyətli
ekoloji funksiyası, şübhəsiz ki, qlobal, regional və lokal ekoloji proseslərdə və
biosferdə onun rolunu müəyyən edir [9].
Elmi ədəbiyyatlarda ―ekoloji potensial‖ anlayışı daha çox müəyyən
çərçivə daxilində, ərazinin bitki örtüyünün keyfiyyəti, yaxud müəyyən bitki
qrupu (aləmi), məsələn, məhsuldarlıq, antropogen dəyişikliklər nəticəsində
bərpa olunma xüsusiyyəti, yaxud dəyişilmə dərəcəsi kimi başa düşülür. Bitki
örtüyünün ekoloji potensialı insanlarla bitkilər arasında qarşılıqlı əlaqənin
vəziyyətini xarakterizə etməyə və antropogen təsirlərə qarşı onların
davamlılığını öyrənməyə imkanverir [9].
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Bitki örtüyünün ekoloji potensialında əsas element ərazinin bitki
tərkibində hansı bitkinin dominant olduğunu və ərazidən istifadə nəticəsində
bitki örtüyünün tərkibini öyrənməkdir [9].
Landşaft daxilində müvafiq il ərzində formalaşmış olan bioloji
məhsulun cəmidir. Bioloji potensialın istifadə həcmi landşaftın antropogen
yüklənmə həddi ilə təyin edilir [5].
Acınohur öndağlığı və ona bitişik ərazilərdə bioloji məhsuldarlıq
fərqlidir. Acınohur gölü ətrafında şoranlıqlarda məhsuldarlıq 1-2s/ha təşkil edir
[2, s. 128].
Bioloji ehtiyat potensialı yüksək olan geosistemlər düzən meşə, arid
seyrək meşə və kol landşaftlarıdır. Otlaqlarda məhsuldarlıq 5-6,5s/ha təşkil edir
[10]. Bu otlaqlar efemerli, kəngizli yarımsəhralardır. Lakin əkinçilikdə və
bağçılıqda istifadə edilən ərazilərdə məhsuldarlıq bəzən 29-30s/ha qədər artır
[1, s. 495-604]. Bioloji ehtiyat potensialına görə fərqlənən arid seyrək meşə və
kolluqlarda məhsuldarlıq relyefdən və iqlimdən asılı olaraq dəyişir. Qərbdə
məhsuldarlıq 6-6,5s/ha təşkil etdiyi halda [10], bu göstərici şərqdə əkinlər
(taxıl əkinləri) altında 28-30s/ha təşkil edir [1, s. 495-604]. Qərbdə iqlimin
quraqlığı məhsuldarlığa mənfi təsir göstərir. Kifayət qədər rütubət və istilik,
torpaqlara gübrələrin verilməsi şərqdə məhsuldarlığı artırır. Bağçılıqda istifadə
edilən landşaft növlərində bioloji ehtiyat potensialı hündürlükdən asılı olaraq
dəyişir.
Mineral və mikrogübrələr biogen maddələrin müvazinətini qoruyub
saxlayır. Qida elementlərinin pozulması torpaq, bitki və təbii su hövzələrinin
kimyəvi tərkibinin pisləşməsinə səbəb olur. Nəticədə kənd tərəsərrüfatının
məhsuldarlığına mənfi təsir göstərir [8].
Tədqiqat obyektinə Acınohur öndağlığı və ona bitişik ərazilərin
müasir təbii landşaftları daxildir.
Tədqiqat iĢi. Bitki örtüyünün ekoloji potensialını daha dəqiq
qiymətləndirmək üçün ərazinin bitki indeksləri hazırlanmış və təhlil edilmişdir.
NDVI= (NIR – RED) / (NIR + RED)
Burada, NIR işıq spektrinin yaxın infraqırmızı dalğa uzunluğunu (0.68
– 0.78 μm), RED ise qırmızı bölgə dalğa uzunluğunu (0.61 – 0.68 μm), NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) ise bitki indeks dəyərini göstərir
[13].
Bu deyilənləri tədqiqat ərazisinə tətbiq edərək ―Acınohur öndağlığı və
ona bitişik ərazilərin bitki örtüyünün inkişaf‖ xəritəsi hazırlanmışdır (Şəkil 1).
Alınan indekslər -0,2 ilə +0,58 arasında dəyişir. Bu əmsallara əsasən 3 təsnifat
ayrılmışdır.
Əmsalı -0,2 ilə +0,1 arasında olan ərazilər zəif inkişaf etmiş bitki
örütüyünə malikdir. Bu Acınohur düzü, Axar Baxar silsiləsi, Acınohur gölü
ətrafı, Qanıx çayının sahillərində çılpaq qayalıq sahələr, tədqiqat ərazisi
daxilində Qaraməryəm çayının sol sahilində, Şəki yaylasının şimal qərbində
yayılaraq, tədqiqat ərazisinin 61%-ni əhatə edir. Zəif bitki örtüklü ərazilərin
sahəsi 2 713 km²-dir.
NDV indeksi +0,1001-(+0,25) aralığında olan ərazilər orta dərəcədə
inkişaf etmiş bitki örtüyünə mailikdir. Bu Daşüz-Əmirvan silsiləsi, Şəki alçaq
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dağlıq yaylası, tədqiq edilən ərazinin şərqində Gidimançayla Göyçay arasında
geniş ərazidə yayılaraq tədqiqat ərazisinin 24%-ni əhatə edərək 1 076km² sahə
tutur.

Şəkil 1. Acınohur öndağlığı və ona bitişik ərazilərin bitki ilə örtülmə
dərəcəsi
NDV indeksi +0,25001-(+0,58) olan ərazilər tədqiqat ərazisi daxilində
güclü inkişaf etmiş bitki örtüyünə malik olan ərazilərdir. Acınohur öndağlığı və
ona bitişik ərazilərin 15%-ni əhatə edərək 630 km² sahə tutur. Bu arid seyrək
meşə və kolluq landşaftının şərq qurtaracağını, düzən meşə landşaftlarını,
Göyçay və Ağdaş şəhər mərkəzləri ətrafını əhatə edir.
Qərbdə Qanıx çayı, şimalda Əyriçay, şərqdə Girdimançay, cənubda
Yuxarı Şirvan kanalı və Mingəçevir su anbarı ilə əhatə olunan tədqiqat
ərazisinin daxilində Əlicançay, Göyçay, Türyançay kimi Şirvan çayları axır.
Çayların aşağı axınında suyun sürəti zəifləyir. Bu çaylar bəzən yayda quruyur.
Bu isə əkinçiliyə mane olur, məhsuldarlığı azaldır. Kifayət qədər arid iqlimdə
yerləşən tədqiqat ərazisində su çatışmazlığı hiss olunur. Aerokosmik
materialların təhlilinə əsasən müəyyən etmək olar ki, əkinlər və bağlar, yaşayış
məntəqələri əsasən çay sahillərində, gətirmə konuslarında yerləşir. Şərqdə isə
Acınohur gölü ətrafında otlaqlar üstünlük təşkil edir.
Müxtəlif təbii və tarixi abidələr rekreasiya potensialına malikdir.
Acınohur öndağlığı ərazisində Türyançay Dövlət Təbiəti Qoruğu yerləşir. Bu
mühafizə olunan təbiət mənzərəsi yüksək rekreasiya potensialına malikdir.
Həmçinin arid seyrək meşələr də rekreasiya potensialının yüksək olduğu
ərazilərdir. Maddi mədəniyyət nümunələrinin çoxluq təşkil etdiyi Qəbələ
tekreasiya potensialına görə də yüksək qiymətləndirilir.
Rekreasiyadan pərakəndə halda istifadə edilir. Kompleks sistem inkişaf
etdirilməyib. Rekreasiya sisteminin optimal strukturunun yaradılması
məqsədəuyğun olardı [7]. Çuxur Qəbələ, Cənub darvazası, müxtəlif türbələr və
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Göyçay, Ağdaş rayonunun ərazisində yerləşən Türyançay Dövlət Təbiəti
Qoruğu tədqiq etdiyimiz ərazidə rekreasiya potensialı nisbətən yüksək olan
ərazilərə aiddir. Həmçinin Acınohur gölü ətrafı, Mingəçevir su anbarının şimal
sahillərindəki qumluqlar, çimərliklər də turizm əhəmiyyətinə malikdir. Göl
ətrafının fauna aləmi burada landşaftların qorunmasının səmərəli istiqaməti
olan qoruqların yaranmasına səbəb ola bilər.
Xüsusi mühafizə olunan ərazilərdə ekoloji turizmi bütün formalarda,
məsələn qoruq rejimində daha ciddi, ekoloji turizmin məhdudiyyətlərinə
maksimal əməl edərək inkişaf etdirmək mümkündür. Belə ərazilərdə onun
inkişafı üçün xüsusi yerlər ayrılır ki, bu ərazilərdə təbiəti mühafizə tədbirlərinə
ciddi əməl olunur və gələn müştərilərin normasına xüsusi diqqət olunur [12].
Ekoloji turlara tarixi-mədəniyyət abidələri turlarının daxil edilməsi
hazırda dünya miqyaslıdır. Yasaqlıq ərazilərində də rekreasion fəaliyyət təbii
komplekslərin mühafizəsinə əməl etməyi tələb edir.
Qoruqda ümumi meşə sahəsinin (7504 ha) 4666 hektarı meşə ilə
örtülüb. Bunun da 92,4%-ni ardıc ağacları təşkil edir. Ardıc ağacları orta yaşlı,
saqqız ağacları isə cavandır. Bu meşəliklərdə doluluq 0,38-dir [3].
Qoruğun şimal-qərbində təbii sərhəd mal-qaranın qoruq ərazisinə daxil
olmasını asanlaşdırır və otarılma müşahidə edilir. Bu ərazilərdə otarmanın
ləğvi, mal-qara binələrinin köçürülməsi antropogen təsirlərin intensivliyini
azaltmağa yardımcı olar [3].
Türyançaydan şərqə doğru qoruğun təbiətinə oxşar olan ardıc və saqqız
meşəliklərinin
də
Türyançay
dövlət
qoruğuna
birləşdirilməsi
məqsədəuyğundur[3].
Türyançay, Əlicançaydan kənarda mövcud olan heyvanat aləminin
ehtiyacını bir neçə azsulu bulaqlar (Dadibulaq, Duzlubulaq, Süleymandərəsi
bulağı və s.) ödəmir. Nəticədə kəkliklər və bəzi heyvanlar ərazinin cənub
hissəsindəki Şirvan kanalı, Ərəbbəsrəarx, Saqqızarx, Ərəbocaqarx və s
suvarma kanallarına su içməyə gəlir və bu onların ovlanması ilə nəticələnir.
Qoruq ərazisinə Ərəbocaq kəndinin yaxınlığından keçən Şirvan kanalından su
kəmərinin çəkilməsi ekoloji şəraitin yaxşılaşması ilə nəticələnə bilər [3].
Sosial kənd xidmətinin optimallaşdırılması bir tərəfən böyük kəndlərdə
məskunlaşma ilə uyğunlaşdırılmalı və xidmətin keyfiyyətini təmin etməlidir,
digər tərəfdən güclü sosial təminatlar olmadan kənd sakinləri üçün baza
xidmətinin əlverişliyinin saxlanmalıdır [11].
Ekoloji vəziyyətin öyrənilməsində nəqliyyatın rolunu müəyyən etmək
üçün ərazinin nəqliyyat sıxlığı xəritəsi hazırlanmışdır (Şək. 2). Yolların
sıxlığına əsasən 7 təsnifat ayrılmışdır. Sıx məskunlaşmış ərazilərdə nəqliyyatın
sıxlığı yüksəkdir. Qış otlaqları və mütləq yüksəkliyin az olduğu ərazilər də bu
qəbildəndir. Yüksəklik artdıqca sıxlıq azalır.
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Şəkil 2. Acınohur öndağlığı və ona bitişik ərazilərdə yolların sıxlığı
Lakin mütləq hündürlüyün çox olduğu lakin əhalinin sıx məskunlaşdığı
və yaşayış məntəqələrinin çoxluq təşkil etdiyi əlverişli təbii şəraitdə
nəqliyyatın sıxlığı çoxdur. Təsnifat belə aparılmışdır. Yolların sıxlığı hər km²də 0-750m olan ərazilərin sahəsi 1 650km²-dir. Belə ərazilərə Daşüz
silsiləsində mütləq hündürlüyü 500m-dən yüksək, Siçandağ ərazisində 200mdən yüksək, Alasaqqal ərazisi, Axar-Baxar silsiləsində 300m-dən yüksək
ərazilər, Xocaşendağı (452m) ətrafı, Taxta, Güncəbaxar ərazisi, Bayandağ
(493m) zirvəsi ətrafı, Türyançay qoruğu, Qoşakənd, Tubukənd, Uştalqışlaq,
Mollaisaqlı yaşayış məntəqələri və ətrafı sahələr aiddir. Bu hündürlükdə
yerləşən ərazilərdə təbii şərait (relyefin mütləq hündürlüyü və iqlim)
əlverişsizdir. Əlverişsiz təbii şərait yolların salınmasında maddi çətinliklər
yaradır. Lakin Türyançay qoruğunda bunun səbəbi ərazinin qorunma amilidir.
Mücəhəftəran yaşayış məntəqəsi və ətrafı ərazilərdə sahəsi 40 km² olan sahədə
yolların sıxlığı 750-1500m-dir. Sıxlığı hər km²-də 1500-2250m olan ərazilərin
sahəsi 903km²-dir. Axar-Baxar silsiləsinin 100-200m-dək hissələri, Daşüz
silsiləsinin 400m-dək sahələri, həmçinin tədqiqat ərazisinin şərqində
hündürlüyü 300m-dən 400m-dək olan ərazilərdə yollarıın sıxlığı hər km²-də
1500-2250m təşkil edir. Sıxlığı hər km²-də 2250-3000m olan ərazilərin sahəsi
1 273km²-dir. Belə ərazilərə Acınohur gölü ətrafında 100m-dək hündür
ərazilər, Acınohur düzü və Turut vadisində mütləq hündürlüyü 250m-dək olan
sahələr, Kəhrizoba yaşayış məntəqəsi və ətrafı, həmçinin tədqiqat ərazisinin
şərq hissəsində mütləq hündürlüyü 300m-dək olan sahələr aiddir. Relyefin
mütləq yüksəkliyinin az olması nəqliyyatın inkişafına problem yaratmır. Sıxlığı
hər km²-də 3000-3750m olan ərazilərin sahəsi 442km²-dir. Əsasən Binələrqobu
ayrığı, Aydınbulaq, Aşağı Daşağıl, Şıxoba, Kərimli, Padar, Nic, Sincan, Kiçik
Əmili, Zalam, Şamlı, Soltannuxa yaşayış məntəqələri və onların ətraf ərazilər
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aiddir. Sıxlığı hər km²-də 3750-4500m olan ərazilərin sahəsi 95km²-dir. Aşağı
Qaraməryəm, Şükürçü, Vladimirovka, Yemişanlı yaşayış məntəqələri və ətraf
ərazilər aiddir.
Göyçay rayon mərkəzi, İvanovka və Ruşan kimi sıx məskunlaşmış
yaşayış məntəqələrində və ətraf ərazilərdə sahəsi 16km²-ə bərabər olan sahədə
yolların sıxlığı hər km²-də 4500m-dən yüksəkdir.
Təbii komponentləri kompleks qiymətləndirərək ―Acınohur öndağlığı
və ona bitşik ərazilərin müasir geosistemlərinin ekoloji potensialının
qiymətləndirilməsi― xəritəsi hazırlanmışdır (Şək.3)

Şəkil 3. Acınohur öndağlığı və ona bitşik ərazilərin müasir
geosistemlərinin ekoloji potensialının qiymətləndirilməsi
Təbii komponentlərin ekoloji potensialı müəyyən edildikdən sonra
landşaftların ekoloji potensialı qiymətləndirilmişdir.
Ekstremal ekoloji potensiala malik landşaftlar. Bu geosistemlərin sahəsi
58km²-dir. Səthə çıxmış qayalıqları və tədqiqat ərazisində mütləq hündürlüyü
800m-dən yüksək olan əraziləri əhatə edir. Bu ərazilər yaşayış üçün minimim
imkanlara malikdir.
Bitki örütüyü zəif dərəcədə inkişaf edib. NDV indeksi +0,01-(+0,53)
arasında dəyişir. Lakin zəif bitki örtüyü bu landşaftların çox böyük bir
hissəsini- 96%-ni (55,5 km²) əhatə edir. Bitki örtüyü orta dərəcədə inkişaf
etmiş sahələr bu landşaftların 3,8%-ni (2,2km²) əhatə edir. 0,2 km² (86,7%)
sahəni əhatə edən kiçik bir ərazidə bitki örtüyü güclü inkişaf edib.
Ekoloji potensialı zəif olan landşaftlar. Sahəsi 1 190km²-dir. Tədqiqat
ərazisinin şərq hissəsində Daşüz silsiləsi, Acınohur gölü ətrafı, Qaraşalvar,
Narca, Sarıqamış, Saqqızlı, Adanay, Mahmudbulaq ərazisi, Üzümlükənd,
Qaradolab yaşayış məntəqəsi, Sarıca düzü, Acınohu düzünü əhatə edir. Ekoloji
potensialı zəif olan landşaftların 50%-i 300m-dək, 30%-i 300-500m, 20%-i isə
169

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
500-800m mütləq hündürlükdə yayılıb. Qış otlaqları kimi istifadə edilir.
Məhsuldarlıq 5-6,5s/ha-dır . Yolların sıxlığı hər km²-də 1500m-dəkdir. Bu
yollar isə otlaq sahələrində yayılan çöl yollarıdır.
Bitki örütüyü zəif inkişaf edib. NDV indeksi -0,25-(+0,58) arasında
dəyişir. Zəif bitki örtüyü bu landşaftların 73%-ni (871km²) əhatə edir. Bitki
örtüyü orta dərəcədə inkişaf etmiş sahələr bu landşaftların 21%-ni (248km²)
əhatə edir. 71 km² (6%) sahəni əhatə edən kiçik bir ərazidə bitki örtüyü güclü
inkişaf edib.
Ekoloji potensialı orta olan landşaftlar. Bu landşaftların sahəsi 1
982km²-dir. Şəki alçaq dağlıq yaylasını, Binələrqobu, Uzunbel, Acıdərə,
Bayan, Pirseyid, Sarıca sahələrini əhatə edir. Bu landşaftarın ümumi sahəsinin
35%-i 300m-dək, 35%-i 300-500m, 30%-i isə 500-800m mütləq hündürlükdə
yerləşir. Yolların sıxlığı əksər ərazilərdə 0-750m, bəzi ərazilərdə isə 3 750mdir.
Bitki örütüyü orta dərəcədə inkişaf edib. NDV indeksi -0,17-(+0,55)
arasında dəyişir. Lakin zəif bitki örtüyü bu landşaftların çox kiçik bir hissəsini,
69%-ni (1 357,2 km²) əhatə edir. Bitki örtüyü orta dərəcədə inkişaf etmiş
sahələr bu landşaftların 21%-ni (430.8 km²) əhatə edir. 194 km² (10%) sahəni
əhatə edən kiçik bir ərazidə bitki örtüyü güclü inkişaf edib.
Ekoloji potensialı yüksək olan landşaftlar. Bu landşaftların sahəsi
775km²-dir. Bura düzən meşə landşaftlarını, Qarabulaq, Cəlalmeşəsi, Əmirvan,
Qızılcıq, Qarasov ərazilərini əhatə edir. Kifayət qədər istilik alan geniş
irriqasiya landşaftları seçilir. Lakin suvarmanın intensivliyi, torpaqdan
müntəzəm olaraq istifadə edilməsi müxtəlif problemlər yarada bilir. Bitki
örütüyü güclü inkişaf edib. NDV indeksi -0,17-(+0,58) arasında dəyişir. Lakin
zəif bitki örtüyü bu landşaftların çox kiçik bir hissəsini, 20%-ni (152km²) əhatə
edir. Bitki örtüyü orta dərəcədə inkişaf etmiş sahələr bu landşaftların 34%-ni
(267km²) əhatə edir. 356km² (46%) sahəni əhatə edən geniş bir ərazidə bitki
örtüyü güclü inkişaf edib. Ekoloji potensialına görə güclü olan landşaftların
yayıldığı sahənin 60%-i 300-500m mütləq hündürlükdə, 40%-i isə 500-800m
mütləq hündürlükdə yeləşir. Yolların sıxlığı hər km²-də 1500-3750m-dir.
Ekoloji potensialı mühafizə olunan ərazilər. Bura Türyançay Dövlət
Təbiət Qoruğu və Qax yasaqlığı aiddir. Landşaftlar kompleks olaraq mühafizə
edilir. Sahəsi 414km²-dir. Bitki örtüyünün təhlilinə əsasən NDV indeksi -0,06(+0,54) arasında dəyişir. Bu landşaftlrın 277,3km² (67%) ərazisində bitki
örtüyü olduqca zəif inkişaf edərək NDV indeksi -0,06-(+0,1)-ə bərabərdir. Orta
dərəcədə inkişaf etmiş bitki örtüyünun sahəsi genişdir (128km²- 31%). Güclü
inkişaf etmiş bitki örtüyünə malik ərazilərin də sahəsi azlıq təşkil edərək
8,7km²-ə (2%) bərabərdir.
Nəticələr
- İlk dəfə olaraq Acınohur öndağlığı və ona bitişik ərazilərin təbii
komponentlərinin ekoloji potensialı qiymətləndirilmiş, bitki ilə örtülmə
dərəcəsini əks etdirən NDV indeksi təhlil edilmiş və onu əks etdirən xəritə
tərtib edilmişdir.
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- İlk dəfə olaraq nəqliyyat yollarının vəziyyətini əks etdirən yolların
sıxlığı xəritəsi tərtib edilmiş və yolların növlərinə görə tədqiqat ərazisi
daxilində hər kv. km-ə düşən yolların sıxlığı analiz edilmişdir.
- Əldə olunan nəticələrə əsasən Acınohur öndağlığı və ona bitişik
ərazilər üzrə landşaftların təbii ekoloji potensialı kompleks olaraq
qiymətləndirilmiş və müvafiq mövzuda xəritə tərtib edilmişdir. Ərazinin
landşaftlarının 1,3%-i ekoloji potensialı ekstremal olan landşaftlara aiddir.
Tədqiqat ərazisinin landşaftlarının 44,8%-i (1 982km²) ekoloji potensialı orta
olan landşaftlara daxildir.
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РЕЗЮМЕ
ШАХНАЗ АМАНОВА
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЛАНДШАФТОВ АДЖИНОУРСКОГО ПРЕДГОРЬЯ И
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИИ
В статье обобщены результаты исследований по оценке
экологического потенциала ландшафтов. С этой целью была проведена
комплексная оценка ландшафтообразующих компонентов. В ходе
выполнения
работ определены степень проективной покрытости
поверхности растительностью NDVI, плотность дорог, природный
(естественный) и рекреационный потенциал ландшафтов, количество
гумуса в почве, продуктивность земель и др. На основе полученных
результатов составлена карта оценки экологического потенциала
ландшафтов.
Ключевые слова: экологического потенциала ландшафтов, NDVI
SUMMARY
SHAHNAZ AMANOVA
ESTĠMATĠON OF LANDSCAPE ECOLOGĠCAL POTENTĠAL
OF AJĠNOHUR FOOTHĠLL AND SURROUNDĠNG AREAS
In the article results of the estimation of landscape ecological potential
are demonstrated. For estimation of ecological potential the complex
estimation of components have done. NDVI that shows the degree of coverage
with the plant, density of the roads, recreation and nature protection potential,
the amount of humus in the soil, productivity in agriculture are analyzed and
due to results of investigation map of estimation of ecological potential of
landscapes is prepared.
Keywords: ecological potential of landscapes, NDVI
(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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KÜR ÇÖKƏKLĠYĠ LANDġAFTLARININ SƏHRALAġMASINA
HĠDROGEOLOJĠ ġƏRAĠTĠN TƏSĠRĠ
Məqalədə Kür çökəkliyi landĢaftlarının səhralaĢmasına qrunt sularının
yerləĢmə dərinliyi və minerallaĢma dərəcəsinin təsiri araĢdırılmıĢdır. Səthə
yaxın yerləĢən və yüksək minerallığa malik qrunt suları arid iqlim Ģəraitində
landĢaftların məhsuldarlığının azalmasına, səhralaĢma ocaqlarının
yaranmasına potensial zəmin yaradır.
Açar sözlər: Qrunt suları, minerallaĢma, ĢorlaĢma, landĢaft,
deqradasiya, səhralaĢma
Tədqiq olunan ərazi qrunt sularının yerləşmə dərinliyinə,
qidalanmasına, minerallaşma dərəcəsinə, coğrafi paylanmasına görə digər
ərazilərdən kəskin fərqlənir. Ərazidə qrunt sularının səviyyə rejimi dinamik
xüsusiyyətə malik olmaqla, təbii və antropogen təsirlərə kəskin reaksiya verir.
Materialların təhlili göstərir ki, tədqiq olunan ərazidə qrunt sularının
yatım dərinliyi ilə relyef və antropogen amillər arasında sıx əlaqə mövcuddur.
Bir qayda olaraq ərazinin çökək və maili düzənlik sahələrində qrunt suları həm
təbii həm də antropogen amillərin qarşılıqlı təsiri ilə səthə yaxın yerləşməklə,
geokomplekslərə birbaşa təsir edərək onların ekoloji xüsusiyyətlərinə mənfi
təsir göstərir, səhralaşma prosesinə potensial zəmin yaradır. Alçaq və orta
dağlıq sahələrində təbii drenajlıq mövcuddur və mütləq yüksəkliyin artmasına
uyğun olaraq, qrunt sularının yerləşmə dərinliyi aşağı düşür. Bu ərazilərdə təbii
drenajlıq əlverişli olsa da, iqlimin arid xüsusiyyətlərə malik olması, bununla
yanaşı qrunt sularının aşağı səviyyəsi torpaqların aridliyini çoxaldır, nəticədə
ekzogen proseslərin intensivliyi artmaqla, səthin təbii şəkildə parçalanması baş
verir, biokomponentlərin məhsuldarlığı azalır, potensial səhralaşma ocaqları
meydana gəlir.
Ümumi tədqiq olunan ərazi üzrə qrunt sularının yerləşmə dərinliyi və
yayılma xüsusiyyətləri ayrı-ayrı ərazilər üzrə təbii və antropogen amillərin təsir
dərəcəsindən asılıdır. Antropogen təsirlərlə qrunt sularının səviyyəsinin
qalxması prosesi ümumi neotektonik çökmə fonunda baş verdiyi üçün bu
proses daha da sürətlənmişdir.
Çökəklik ərazisində respublikamızın aqroirriqasiya landşaftlarının
80%-dən çoxu cəmlənmişdir[6].
Yarımsəhra və quru-çöl landşaftları ilə səciyyələnən ərazidə suvarma
əkinçiliyi ölkə ərazisində ən qədim tarixə malik olması ilə fərqlənir. Ərazinin
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əlverişli düzən relyefi, arid iqlim xüsusiyyətləri, geniş torpaq ehtiyatları, böyük
su arteriyalarının olması buna zəmin yaratmışdır.
Çökəklik ərazisində suvarma əkinçiliyinin ilk arealları, iqlim, relyef,
məskunlaşma və suvarma şəraitinin daha əlverişli olması ilə əlaqədar olaraq
Kür-Araz ovalığında formalaşmışdır.
Qədim əkinçilik tarixinə malik Kür-Araz ovalığında suvarma sisteminin
inkişafı b.e.ə. I minilliyə təsadüf edir[1,5]. Ərazinin Kürboyu düzənliklərində
və dağətəyi gətirmə konuslarında suvarılan komplekslərin ən azı 70-80%-i min
ildən artıq suvarma tarixinə malikdir[5,7].
Materialların təhlili göstərir ki, Kür-Araz ovalığında suvarma Sovet
hakimiyyəti qurulanadək yalnız su arteriyaları boyu çökək sahələri əhatə etmiş,
meliorativ tədbirlər isə yox dərəcəsində olmuşdur. Su ilə doldurulmuş
çökəkliklərdə becərmələr yalnız 2 il aparılmaqla, 3-cü ili məhsuldarlıq kəskin
azaldığından, əkinçilər tərəfindən tərk edilmiş və belə ərazilər potensial
səhralaşma ocaqlarına çevrilmişdir.
1901-ci ildən yeni suvarma kanallarının tikilməsi hesabına Şirvan,
Qarabağ düzlərində suvarma sahələri daha da genişləndirilsə də tikilən
suvarma sistemləri böyük nöqsanlarla qurulmuş, suvarma zamanı kanallardan
sular təbii çökəkliklərə, çalalara
dolmuş, bu da həmin ərazilərin
bataqlaşmasına səbəb olmuşdur. Nəticədə yükəsk minerallı qrunt sularının
səviyyəsi kəskin qalxmış, torpaqların geniş areallarda duzlaşması potensial
vəziyyət almışdır. Əhalinin böyük hissəsi Muğan, Şirvan torpaqlarını atıb
getmiş, münbitliyini itirmiş suvarılan sahələrdə suvarma kanalları nəzarətsiz
qalmış, torpaqların deqradasiyası, duzlaşması yüksək sürətlə davam etmişdir.
1950-ci illərdə Mingəçevir su anbarının tikintisinin başa çatması,
Yuxarı Şirvan, Yuxarı Qarabağ, Baş Muğan və b. kanalların istismara
verilməsi və kollektor-drenaj sistemlərinin, suvarma texnologiyasının aşağı
səviyyədə olması hidrogeoloji şəraitin kəskin dəyişilməsinə səbəb olmuşdur.
Yuxarı Şirvan kanalı istismara verildikdən sonra kanalboyu və aşağı ərazilərdə
qrunt suları təhlükəli həddə 15-20 ilə çatmalı olduğu halda, 4-5 ilə çatdı və
ərazinin təbii hidrogeoloji su balansı pozuldu. Nəticədə Kür-Araz ovalığının
Kürün sol sahil ərazilərində geniş şoranlıqlar, bəzi ərazilərdə bataqlıqlar
yaranmışdır[10].
Tarixi dövr ərzində ovalıqda suvarma əkinçiliyinin mövcud olması
torpaq-bitki örtüyünün köklü şəkildə transformasiyasına səbəb olmaqla,
hazırda müxtəlif ölçülü areallara malik ekoloji gərgin ocaqların təzahürünə
səbəb olmuşdur. Ərazidə ilkin suvarmanın tətbiqindən ötən əsrin 50-ci
illərinədək olan müddətdə becərilən sahələr primitiv üsullarla relyef, torpağın
xüsusiyyətləri, qrunt sularının yerləşmə dərinliyi və minerallaşma dərəcəsi,
bitkilərin suya olan tələbat norması nəzərə alınmadan sistemsiz şəkildə
suvarılmışdır. 1950-1990-cı illərədək olan müddətdə isə suvarma sistemləri
əkin sahələrinin daha da genişlənməsi hesabına şaxələnsə də, suvarma zamanı
aqrotexniki qaydaların nəzərə alınmaması torpaq ehtiyatlarında fəsadlar
törətmiş, uzun dövr ərzində landşaft komplekslərinin müxtəlif areallarda kəskin
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deqradasiyası baş vermiş, müxtəlif ölçülü səhralaşma ocaqları medana
gəlmişdir.
Suvarılan ərazilərdə suvarma sistemlərinin torpaq məcralı olması, su
paylayıcı sistemlərin düzgün işlənməməsi, kanalların uzun müddət
təmizlənməməsi, su məsrəfinin pərakəndə vəziyyəti, mövcud kollektor-drenaj
sistemlərinin istismar keyfiyyətinin aşağı səviyyədə olması və s. çatışmazlıqlar
hidrogeoloji vəziyyətin dəyişilməsinə səbəb olan əsas antropogen
amillərdəndir.
Təkcə Kür-Araz ovalığında suvarma kanallarının ümumi uzunluğunun
34%-i və kollektor-drenaj sistemlərinin 60,5%-i dağılmış, 9,8%-i isə istismara
yararsız haldadır[9]. Suvarma aparılan ərazilərdə qrunt sularının 1,2-1,3 m-də
yerləşməsi bitkilər üçün təhlükə yaradır[12].

Şirvan, Cənub-Şərqi-Şirvan, Muğan, Milin geniş sahələri sistemsiz
suvarma nəticəsində alaq və halofit bitkiləri olan yararsız şoran səhralarına
çevrilmişdir[8]. Onların ot örtüyünün məhsuldarlığı isə 1,2 sent/ha-n
aşağıdır[2]. Belə sahələr yarımsəhra ladndşaftları daxilində praktiki olaraq
təsərrüfat dövriyyəsindən çıxmış və kəskin səhralaşmış ocaqlar kimi təzahür
edir.
Qış otlaqları və əkin sahələrinə cəlb olunan landşaft komplekslərin
sahəsinin azalması, antropogen yüklənmənin daha da artmasına səbəb olmaqla,
zəif dayanıqlı komplekslərdə səhralaşma potensialının artmasna zəmin yaradır.
Tədqiq olunan ərazidə düzən və dağətəyi ərazilərdə qrunt sularının
yüksək minerallığı səhralaşmanın inkişafına səbəb olan əsas simptomlardandır.
Arid iqlim şəraitində yüksək minerallı qrunt sularının sürətlə buxarlanmaya
məruz qalması torpaqların şorakətləşməsinə, şorlaşmasına səbəb olmaqla, zəif
dayanıqlı yarımsəhra və quru-çöl komplekslərində deqradasiyanın baş
verməsinə, məhsuldarlığın kəskin azalmasına və səhralaşma ocaqlarının
yaranmasına səbəb olur.
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Çökəklik ərazisinin qrunt sularının axım meyilliyinə aid materialların
təhlili göstərir ki, minerallaşma dərəcəsi axım meyilliyi ilə birbaşa əlaqəli
olmaqla, ən yüksək qiymət depressiyalarda, konuslararası çökəkliklərdə, çıxıntı
konuslarının periferiyasında və allüvial çökək düzənliklərdə müşahidə olunur.
Güclü minerallaşmış qrunt sularının hətta 1,5-1,8 m-də yerləşməsi
torpaqlarda duz toplanmasına gətirib çıxarır[12].
Çökəklik ərazisinin qrunt sularının yerləşmə dərinliyi və minerallaşma
dərəcəsini əks etdirən xəritələrin təhlili göstərir ki, landşaftların əsas
səhralaşma ocaqları qrunt sularının səthə yaxın olduğu, yüksək minerallığa
malik sahələr uyğun gəlir. Çökəklik ərazisində əsasən ―0‖ m-dən aşağıda
yerləşən mərkəzi çökək düzənlik sahələrdə qrunt sularının yatım meyilliyi
olduqca az olub, praktiki olaraq axarsızlığı ilə səciyyələnməklə, regionun
tektonik enmə istiqamətinə uyğun şəkildə paylanmışdır.
Belə ki, ərazinin Şirvan düzündə qrunt sularının yatım meyilliyi 0,030,0007, Qarabağ düzündə 0,014-0,002, Mil düzündə dağətəyində 0,002-0,004,
ovalıq hissədə 0,001-0,0008, Muğan-Salyan düzündə 0,01-0,001, Cənub-Şərqi
Şirvan düzündə 0,001-0,002, Gəncə-Qazax düzündə 0,05-0,004, bəzi ərazilərdə
0,05-0,13 təşkil edir[3]. Minerallaşmış qrunt sularının yatım meyilliyinin
olduqca az olması, su balansının əlverişsizliyi nəticəsində səthə yaxın
yerləşməsi, ilin quraq mövsümündə intensiv buxarlanmaya məruz qalması
səthdə duz toplanmasına səbəb olmaqla, şoranlıq bitkili, zəhərli halofitlərdən
ibarət səhralaşma ocaqlarının yaranmasına səbəb olur.
Kür çökəkliyi ərazisinin minerallaşma xəritəsinin təhlili göstərir ki,
şərqə doğru getdikcə iqlimin aridləşməsi və tektonik çökmənin istiqamətinə
uyğun olaraq qrunt sularının minerallaşması artmaqla, səhralaşmanın təzahür
arealları genişlənir.
Ərazidə minerallaşması dağətəyi hissədə 0,5-1 q/l-ə qədər olan sularla
yanaşı, minerallaşması dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşən ərazilərdə 10-50,
bəzi sahələrdə 100-150 q/l və daha çox olan qrunt suları mövcud olmaqla,
Salyan, Mərkəzi Muğan, Mil, Şirvan düzünün mərkəz, cənub-şərq hissəsində
və konuslararası çökəkliklərində, Cənub-Şərqi Şirvanda Kür çayından və
dənizdən düzənliyin mərkəzinə doğru yayılmaqla səciyyələnir[4,11].
Ovalıq ərazisində minerallaşmış qrunt sularının təsiri nəticəsində
aqrolandşaftlarda şorlaşma dərəcəsindən asılı olaraq müxtəlif dərəcədə
səhralaşma ocaqları formalaşmışdır.
Tədqiq olunan ərazinin Ceyrançöl hissəsində qrunt sularının dominat
dərinliyi 10 m-dən çoxdur. Burada qrunt sularının xeyli dərində yerləşməsi,
sabit hidrogeoloji şərait səhralaşma təhlükəsi yaratmır.
Qanıx-Əyriçay düzənliyində isə qrunt suları dağətəyindən Qanıx
çayının dərəsinə doğru dərinliyi azalmaqla, hər yerdə şirinsulu olması ilə
səciyyələnib, ümumi minerallaşma 0,1-1 q/l təşkil edir[3]. Burada qrunt
sularının şirin olması landşaftların rütubətlə təmin olunmasına, onların bioloji
potensialının yüksək olmasına, eləcə də landşaftların təbii bərpa
xüsusiyyətlərinin yüksək olmasına zəmin yaratmışdır. Bu baxımdan ərazidə
qrunt suları səhralaşma prosesinin yaranmasında praktiki olaraq iştirak etmir.
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Nəticə
Qrunt sularının yerləşmə dərinliyi xəritəsinin təhlili göstərir ki, ümumi
tədqiq olunan 42250 km2 ərazinin 35,4%-də qrunt sularının dərinliyi 2 m-ə
qədər, 19,6%-də 2-5 m, 17,9%-də 5-10 m, 27,1% -i isə 10 m-dən dərində
yerləşir.
Ümumi ərazinin 21%-də qrunt sularının minerallaşması 1-5 q/l, 8%-də
5-10 q/l, 18%-də 10-50 q/l, 5,1%-də 50 q/l-dən çoxdur.
Tərtib olunmuş səhralaşma dərəcəsi xəritəsinin təhlili göstərir ki, qrunt
sularının 5 m-ə qədər dərinliyə malik 23256,6 km2 ərazisi və 5q/l-dən çox
minerallığa malik 13089 km2 ərazisi əsasən orta və kəskin dərəcədə
səhralaşması ilə səciyyələnir.
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РЕЗЮМЕ
АРУЗ МИКАИЛОВ
ВЛИЯНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
ОПУСТЫНИВАНИЕ ЛАНДШАФТОВ КУРИНСКОЙ ВПАДИНЫ
В статье рассматривается степень минерализации, глубина
грунтовых вод и их влияние на опустынивание ландшафтов Куринской
впадины.
Расположенные
близко
к
поверхности
земли
высокоминерализованные грунтовые воды, в условиях аридного климата
уменьшают производственность земель, и создают предпосылки для
возникновения очагов опустынивания.
Ключевые слова: грунтовая вода, минерализация, засоление,
ландшафт, деградация, опустынивание.
SUMMARY
ARUZ MĠKAYĠLOV
THE IMPACT OF HYDRO-GEOLOGICAL CONDITIONS IN
THE DESERTIFICATION OF KUR LOWLAND LANDSCAPES
The article has investigated the effects of groundwater depth and extent
of mineralization in desertification of Kur lowland landscapes. Groundwater
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located in close to the surface and having high miniralization create potentially
paves the way for the creation of desertification furnace and reduction of
landscapes productivity in arid climates.
Key words: ground water, mineralization, salinization, landscape,
degradation, desertification.
(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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BÖYÜK QAFQAZIN ġĠMAL-ġƏRQ YAMACI
GEOKOMPLEKSLƏRĠNĠN COĞRAFĠ ĠNFORMASĠYA
SĠSTEMLƏRĠ (CĠS) VƏ MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VERĠLƏNLƏRĠ
(MZV) ƏSASINDA MÜASĠR KOSMOLANDġAFT XƏRITƏSĠNĠN
TƏRTĠBĠ
Məqalədə Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərq yamacı landĢaftları coğrafi
informasiya sistemləri və məsafədən zondlama verilənləri ilə təhlil edilərək
region üçün kosmolandĢaft xəritəsi tərtib edilmiĢdir. AlınmıĢ məlumatlar
əsasında ayrı-ayrı landĢaft tiplərinin strukturu, diferensiyası səciyyələndirilir.
Açar sözlər: Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərq yamacı landĢaftları, coğrafi
informasiya sistemləri,
məsafədən zondlama verilənləri, landĢaft
differensiasiyası
Tədqiq olunan regionun landşaft kompleksləri A.A.Mikayılov (1986),
B.Ə.Budaqov (1988), M.C.İsmayılov (2000), M.A.Müseyibov (2003),
Y.Ə.Qəribov (2000-2009), İ.Kuçinskaya (2005), N.S. İsmayılova (2008) və
digər tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilmişdir.
Qusar maili düzənliyi və Samur-Dəvəçi ovalığı özünəməxsus, mürəkkəb düzən
landaşaft komplekslərinin məsafədən zondlama verilənləri (MZV) və coğrafi
informasiya sistemləri (CİS) əsasında müasir kosmolandşaft xəritəsinin
hazırlanması böyük elmi-metodiki əhəmiyyət kəsb edir. Regionun akkumlyativ
düzənliklərində formalaşan hidromorf bataqlıq, bataqlıq-çəmən, meşə, meşəkolluq, arid və semi-arid yarımsəhra, quru-çöl, arid seyrək meşə-kol, meşədən
sonrakı kollu-çöl landşaftları deşifrlənmə xüsusiyyətlərinə, tərkibinə,
quruluşuna, yayılma areallarına görə bir-birindən fərqlənir.
Yarımsəhra landĢaftları.
Samur-Dəvəçi ovalığının cənub-şərq
hissəsində ən geniş yayılan landşaft tipi yarımsəhra landşaftlarıdır. AtaçaySumqayıtçay arasında yerləşən hissəsi isə tamamilə yarımsəhralardan ibarətdir.
Yarımsəhralar kosmik şəkillərdə fəsillərdən asılı olaraq açıq-yaşıl, sarı, açıqsarı, açıq və tünd rənglərdə təsvir olunur.
Yarımsəhralar dar zolaq şəkilində Samur-Dəvəçi ovalığının şimal və
mərkəzi hissələrində də yayılmışdır. Onun bütövlüyünü qrunt sularının səthə
yaxın yerləşməsi pozur. Yarımsəhraların fonunda intrazonal çəmən landşaftları
tünd yaşıl rənglə deşifrlənir. Onların bir neçə genetik tipini ayırmaq olar.
Gətirmə konusları, geniş çay terrasları, allüvial-prollüvial və abrazion
düzənliklərdə formalaşan yarımsəhralar mənşə etibarı ilə bir-birindən
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fərqlənir.Onların bütün genetik tiplərində rəng çalarlarına görə bir-birindən
fərqlənən təpəli-tirəli, dalğalı, maili düzənliklər üstünlük təşkil edir.
Yarımsəhralar tamamilə yayı quru isti, qışı nisbətən yağıntılı və
mülayim keçən yarımsəhra və quru çöl iqlimində formalaşır. Rütubətlənmə
əmsalı əksər sahələrdə 0,3-dən azdır. [5]
Boz-qonur, boz-çəmən zəif şorakətli, boz-qonur şoran torpaqlarda
deqradasiya sürətlə inkişaf edir, torpağın üst qatı kəskin külək eroziyasına
məruz qalır, zəif bitki örtüyü torpağı mühafizə edə bilmir.
Kəskin parçalanmış relyef yarımsəhralarının bütövlüyünü pozur.
Relyefin hipsometrik yüksəkliyindən, yamacların səmtindən, suxurların
yayılmasından asılı olaraq, yarımsəhralar xırda areallara ayrılır, tez-tez quru
çöllərlə əvəzlənir. Yaşmadan Sitalçaya qədər olan ərazidə yarımsəhralar geniş
ərazini əhatə edir. Sitalçaydan Tıxçaya doğru getdikcə onun arealı daralır.
Xəritədən göründüyü kimi dəniz sahillərindən dağətəyinə doğru
getdikcə yarımsəhraların morfoloji xüsusiyyətləri, torpaq, bitki örtüyü tədricən
dəyişir. Dyun və qum təpələri üzərində efemerlər, şoran otu üstünlük təşkil
etdiyi halda. sahil zonanın qumları üzərində torpaq örtüyü çox zəif inkişaf edir.
(Şəkil 1)
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Şəkil 1. Böyük Qafqazin şimal-şərq yamacı geokomplekslərinin CİS
və MZV əsasında tərtibi edilmiş müasir kosmolandşaft xəritəsi
Dağ ətəyində şəbəkəli strukturlar şəklində deşifrlənən gətirmə
konuslarının yaratdığı dalğalı, təpəli, konusarası yastı düzənliklərin, boz-qonur,
boz-çəmən, şoran, şorakətli torpaqlarında yovşanlı-şoranotulu, şoranotulu,
efemerli-yovşanlı yarımsəhralar formalaşır.
Düzən, zəif dalğalı və çökək sahələrdə (Gilgilçay-Şabrançay arasında
tünd rəngləri ilə diqqəti cəlb edən yağlı şoranotu, çərən, qışotu Xəzər sarıbaşı
ilə torpaq səthində çox vaxt 25-40%-ə qədər örtük yaradır. [4]
Qudyalçay-Ataçay və həmçinin Vəlvələçay-Sitalçay arasında çox
parçalanmış, dərəli-təpəli, yarğanlı-qobulu dağətəyi düzənliklərdə gəngizlişoranotulu yarımsəhralar yayılmışdır.Bir-birinə yaxın yerləşən gəngiz kolları
ilə yanaşı boz-şoran, şorakətli, boz-qonur torpaqlarda yovşan, xırda yonca,
tonqalotu, bozaq və s. inkişaf edir.
Vərəftə dağının ətəyindən dəniz sahilinə doğru getdikcə qarağanlıyovşanlı, kəngizli-yovşanlı və şoranotulu-yovşanlı və gətirmə konuslarının, iri
daşlı qabarıq düzənliklərində isə qaratikanlı-yovşanlı yarımsəhralar bir-birini
əvəz edir. Qaratikanlı-yovşanlı yarımsəhralar adətən qum təpələri və
dyunlardan ibarət sahil düzənlikləri ilə yovşanlı-kəngizli yarımsəhralar
arasında,daha çox Xəzərin ilk terrasının yamaclarında yayılır.
Boğaz düzünün Şurabad ətrafı dağətəyi yastı terras düzənliklərinin bozqonur, şorakətli və şoran torpaqlarında dənəvər strukturu ilə aydın deşifrlənən
ağaca bənzər şoran otunun, sarıbasın, qara şoranotunun, çoxillik şoran otunun,
kəngizin, efemerlərin üstünlük təşkil etdiyi yarımsəhralar Sumqayıtçaydan
Tuğçaya qədər dəmir yol xətti boyu zolaq şəklində yayılır. Bu kompleksdən
şərqdə Boğaz-Giləzi arasında kəskin şorlaşmış boz-qonur torpaqlarda çox zəif
səth örtüyü əmələ gətirən(10-15%) şoranlı yarımsəhralar geniş massivi əhatə
edir. [2]
Tədqiq olunan regionda açıq-yaşıl, yaşıl-sarı rəng çalarları ilə
deşifrlənən quru-çöl landşaftları dağətəyi düzənliklərdə və alçaq dağlıqda 200250 m-dən 400-600 m mütləq hündürlüklər arasında yarımsəhraları hər
tərəfdən haşiyələyir.
Yayı isti,quru,qışı mülayim və nisbətən yağıntılı yarımsəhra və quru çöl
iqlim tipində yerləşir. Orta illik temperaturu 10-140, orta illik yağıntıların
miqdarı 300-400 mm, mütləq minimum (-15)-(-200) C, mütləq maksimum 37420C, buxarlanma qabiliyyəti 800-1000 mm arasında dəyişir. [5], [6]
Quru çöllər əsasən 200-250 m-dən 400-600 m mütləq hündürlüklər
arasında yerləşir. Qusar maili düzənliyində Dübrar-Dəvəçi qurşağında quru
şöllər daha hündür ərazilərdə də rast gəlmək olar. Quru çöllər üçün açıq bozqəhvəyi, açıq-qəhvəyi, boz- qəhvəyi, çəmən-qəhvəyi torpaqlar səciyyəvidir.
Torpağın üst qatında çim örtüyü zəif olduğu üçün defiliyasiya və eroziya
prosesinə məruz qalır.
Quru çöllərin bütün təbii landşaft vahidlərində rütubətlənmə əmsalı 0,50,3 arasında dəyişir. Burada illik yağıntının 70-80%-ə yaxın ilin soyuq
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dövründə düşür, ona görə də bu komplekslərin suvarmasız mənimsənilməsi
mümkün deyil.
Müxtəlif fəsillərdə çəkilmiş kosmik şəkillərin təhlili göstərir ki, quru
çöllərin əksəriyyətində bitki qrupları iyul-avqust aylarında torpaq səthinin
50%-ə qədərini örtür. Aprel-may aylarında isə efemerlərin inkişafı nəticəsində
yaşıl ot kütləsi torpaq səthində tam örtük yaradır. Bəzi daşlı çöllərdə səthin
bitki ilə örtülməsi 70-90%-ə çatır. Yayın ikinci yarısında efemerlərin məhv
edilməsi nəticəsində torpaq səthində çəlpaqlaşma müşahidə edilir. Antropogen
təsirlərin intensivləşməsi də bu prosesi gücləndirir. Payız aylarında ,xüsusi ilə
oktyabr-noyabrda intensiv yağışların başlaması efemerləri yenidən canlandırır.
Beləliklə quru çöllər özünəməxsus mövsimi dinamikliyi ilə fərqlənir.[4]
Kosmik şəkillər əsasında quru çöllərin müxtəlif genetik tiplərini
ayırmaq olar. Gətirmə konuslarının parçalanmış qabarıq səthində açıq bozqəhvəyi torpaqlarda qaratikanlı, yovşanlı, parcalanmış maili dalğalı
düzənliklərin çəmən-qəhvəyi torpaqlarında tək-tük kollu,efemerli,yovşanlıağotlu, parçalanmış çay dərələrinin yamaclarında qaratikanlı, kollu,
dağdağanlı, yovşanlı-ağotlu, zəif parçalanmış maili düzənliklərin açıq-qəhvəyi
və çəmən-qəhvəyi torpaqlarında ağotlu,yovşanlı,şiyavlı quru çöllər.
Quru
çöllər
dağətəyi
allivüal-prolüvial,proülivial-delüvial
maili,dalğalı,təpəli,alçaq tirəli parçalanmış düzənliklərində neogen yaşlı gilli
şistlərin,əhəngdaşılı süxurların üzərində açıq şabalıdı(açıq boz-qəhvəyi),kəcli
şabalıdı,adi şabalıdı torpaqlarında yovşanlı,müxtəlif otlu,efemerli,ağotlu
kompleksləri əhatə edir.
Samur-Dəvəçi ovalığının arid iqlim şəraitində qurunt sularının səthə
yaxın yerləşməsi və bəzi hallarda yer səthinə çıxması nəticəsində hidromorf
bataqlıq-çəmən,çəmən – meşə,düzən-meşə,meşə-şəmən-kolluq,çəmən-çalabataqlıq və s. komplekslər yaranır. Bu landşaft vahidlərinin əksəriyyəti qeyrisabit strukturu, dinamikliyi, dəyişkənliyi ilə seçilir.
Kosmolandşaft xəritəsində dənəvər strukturu ilə seçilən Samur-Dəvəçı
ovalığında geniş massivləri əhatə edən, çox böyük rekreasiya əhəmiyyətləri
kəsb edən düzən meşələri Samurçayın, Qusarçayın,Qudyalçayın,Qaraçayın
qədim
və
cavan
gətirmə
konusları
üzərində
konusarası
çökəkliklərdə,basdırılmış Yalama, Şirvan, Tel qalxmalarında, bu qalxmaların
kənar (pereklinal) hissələrində yayılmışdır. [2]
Gətirmə konusların yüksək filtirasiya qabiliyyətinə malik cavan
qumlu,qumlu-gilli,qumdaşılı-qumlu,çaydaşılı süxurları səthə yaxın yerləşən
şirin qurunt sularının təsiri ilə rüütubətlənir və əlverişli meşəbitmə şəraiti
yaranır. Gətirmə konusların məsaməli,qumlu süxurlarında çaylardan sızan
suların daha çox toplaşdığı Şollar düzü hidromorf torpaq-quruntu ilə fərqlənir.
Torpaq qruntun rütubəti azaldıqca meşələrin sahəsi də müvafiq olaraq azalır.
Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində müəyyən eilmişdir ki, bu tip meşələr
qurunt sularının 1,5-2,0 m dərinliyə malik olduğu sahələrdə daha geniş yayılır
və özünəməxsus təbii bərpası ilə fərqlənir.
Qrunt sularının 1,0-1,5 m dərinlikdə yerləşdiyi sahələrdə meşə-çəmən
,meşə-çəmən-cəngəllik,qurunt sularının 0,5-1,0 m arasında olduğu ərazilərində
isə çəmən-bataqlıq kompleksi formalaşır.Samur-Dəvəci ovalığında düzən
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meşələr Xəzər dənizinin səviyyəsindən (9-27m) 100-150 m mütləq
hündürlüklərə qədər yayılır. Bu meşələrin 70-75%-i əsasən 50-100 m mütləq
hündürlüklərdə inkişaf etmişdir.
Meşələr dəniz sahili boyu 4,5-6,5 km-lik zolaq əmələ gətirir. Daha sıx
və təbii bərpa xüsusiyyətlərinə malik meşə kompleksi Xudat-Yalama və
Muxtadır-Nabran arasında saxlanılmışdır. Bu ərazilərdə qurunt suları səthə
daha yaxın yerləşdiyindən izafi rütubətlənmiş torpaq-quruntda zəngin və
yüksək məhsuldarlığa malik yaşlı ağaclardan təşkil olunmuş meşələrdən təşkil
olunmuş meşələr yayılır. Daha cənub – şərqdə Xudat-Xaçmaz arasında tuqay
meşələrinin arealı genışlənsə də , onların bütöv zolağı xırda talalarla, kiçik
meşə sahələrinə ayrılır. Meşə talaları arasında bir-birinə yaxın yerləşən yaşayış
məntəqələri bəzən qırılmaz zəncir əmələ gətirir. [1]
Düzən meşələrin bitki örtüyündə rütubətsevər qrupların payı böyük
üstünlük təşkil edir.Müəyyən edilmişdir ki,qrunt sularının səthə yaxın
yerləşdiyi meşələrdə dominantlıq edən əsas ağac növləri ağyarpaq
qovaq,söyüd,yalan qoz,qızılağac,salxımlı söyüd və s-dir.Yalama, Tel və Şirvan
basdırılmış qalxmalarında quraqlığa davamlı palıd, qarağac, yemişan, müxtəlif
kollar, basdırılmış qalxanların qanadlarında,həmçinin qalxmalar arası
sinklinallarda rütubətsevər ağaclar (qovaq, yalanqoz, qızılağac və s.) lianlar,
sarmaşıqlar keçilməz cəngəllik yaradırlar.
Xudat-Yalama və Xudat-Xaçmaz massivində meşələrin kəskin
qırılması
ilə
bağlı
olaraq
kolluqlar,
çəmənli-meşə
kolluqlar
genişlənmişdir.Xudat-Xaçmaz yolu boyunca meşələrdə əsasən qaratikan,
moruq, zirinc kolları, Xaçmaz-Şabran massivində seyrəkləşmiş meşələrdə
lianlar, sarmaşıqlar, alça, göyəm, əzgil, zoğal, yemişan kolları, XaçmazYalama massivinin kolluqlarında isə alma, armud, zoğal, alça, murdarça, çay
tikanı, əzgil və s. geniş yer tutur.
Relyefin çökək hissələrində, çalalarda, dəniz sahili basdırılmış qalxmaların
kənarlarında,qrunt sularının səthə çıxdığı və yaxud çox yaxın yerləşdiyi (0,5
m-ə qədər) sahələrdə çəmən-bataqlıq kompleksləri inkişaf edir.
Samur-Dəvəçi ovalığında bu komplekslərin bir neçə genetik tipi
yayılmışdır.İri çay dərələrinin allüvial çəmən torpaqlarında çəmən bataqlıqları,
çəmən-kolluqları, qədim çay yataqlarının çəmən-boz torpaqlarında çəmənbataqlıqlar; çökək düzənliklərin çəmən-bataqlıq torpaqlarında bataqlıqlar,
çəmən-bataqlıqlar;gətirmə konuslarının dalğalı-tirəli qabarıq düzənliklərində
boz-çəmən,çəmən-boz torpaqlarda çəmən-kolluqlar və kolluqlar yayılmışdır.
Çəmən-bataqlıq və düzən-çəmən landşaftları Samur-Dəvəçi ovalığında
relyefin meyilliyi 10-dən az olan dəniz,allüvial,allüvial-dəniz,allüvialprollüvial düzənliklərdə başlıca olaraq Caqacuqçayla Taxtakörpü arasında
qrunt sularının zəif yeraltı axıma malik olduğu, qrunt sularının zəif yeraltı
axıma malik olduğu, qrunt sularının daha çox cəmləndiyi, çökək sahələrdə
inkişaf edir. [2]
Çəmən-bataqlıqların ən çoxu Şabran rayonunun Ağzıbirçala gölü
ətrafında, Xaçmaz rayonunda Qaraçayla Caqacuqçay arasında Kalaqon
ətrafında geniş əraziləri əhatə edir.
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Bataqlıq-çəmən və düzən-çəmən kompleksləri hidromorf torpaqları ilə
səciyyələnir.Relyefin çökək sahələrində çəmən-bataqlıq, allüvial-çəmən,
çəmən-karbonatlı, çəmən-bataqlı karbonatlı torpaqlar inkişaf edir.Bu
torpaqlarda rütubətsevər (hidromorf) qarğı, qamış, cil, çəmən otları, çayır və s.
yayılmışdır.
Çəmən-çala bitki qrupları içərisində daha sürətlə inkişaf edəni
qamışdır.Qırılmış meşələrin yerində gətirmə konuslarının çökəklərində, dəniz
sahili çəmən-çala zolağında çoxillik qamış sıx cəngəllik əmələ gətirir. Qrunt
sularının nisbətən dərində yerləşən sahələrində həmişəyaşıl çayır cəngəlliyi
çəmən-bataqlıqlarda qarğı,bataqlıqların kənarlarında isə cil inkişaf edir.
Çökəklik və çalalarda hidromorf bitkilərlə yanaşı halofitlərə də rast
gəlmək olur.Xaçmaz rayonunun Qaraçala, Kalaqon yaşayış məntəqələrinin
ətrafındakı çala-çəmənlərdə çayır otları biyan və yulğunla birlikdə cəngəllik
yaradır.Vegetasiya dövrü uzun olan cayır cəngəlliyi bütün yaz və yay
mövsümündə yaşıl qalır.Xaçmazın Ergünc kəndinin cənubundakı çəmənçalalarda barmaqvari, sürünən çayır kalışla birgə inkişaf edir.Şabran rayonunun
Ağzıbirçala ətrafındakı çəmən-bataqlıqlarda, bataqlıqlarda və sıx qamış
cəngəllikləri həmişəyaşıl landşaft fonu yaradır.Qamışlığı hər tərəfdən sürünən
və qaçan çayırlar, cillər əhatə edir.Daha sonra qara çayır və ayrıqotu sıx çim
örtüyü əmələ gətirir.Zəif çimləşmiş çökək sahələrdə yulğun, dəvətikanı,
nazikot, şoran otu və s. inkişaf edir. [4]
Qusar maili düzənliyinin,Təngi-Beşbarmaq,Varafta və s. dağların
ətəklərində geniş ərazini əhatə edən və kəskin mənimsənilmiş landşaft
komplekslərindən biri dağ çölləridir.Dağ çölləri 400-500 m mütləq
hündürlüklərdən başlayaraq 1000-1500 m-ə qədər olan ərazilərlə həm
qurşaq,həm də talalar şəklində yayılmışdır.
Regionun əksər çölləri keçmiş meşələrin qırılması nəticəsində əmələ
gəlmişdir.Xüsusilə Qusar maili düzənliyinin çölləri meşə altından çıxmış
karbonatlı qəhvəyi torpaqlar üzərində inkişaf etmişdir. Meşə altından çıxmış
çöllər Təngi-Beşbarmaq silsiləsinin cənub-şərq yamaclarında da mövcuddur.
Çöllər ətəkləri yarımsəhralarla əhatələnmiş Keçiqaya, Qayıblar, Böyük və
Kiçik Siyaki dağlarının 400-600 m-ə çatan yamaclarında da inkişaf etmişdir.
Dağ çöl landşaftları inkişaf etmiş ərazilərin əsas relyef formaları maili,
təpəli, dalğalı, tirəli, allüvial, allüvial-prollüvial, allüvial-dellüvial düzənlikləri,
çayların gətirmə konusları alçaq maili parçalanmış dağ yamaclarından
ibarətdir.Çay şəbəkəsinin sıxlığı 0,3-0,6 km/km2, ümumi səthi parçalanma isə
1,0-2,5 km/km2 təşkil edir.
Dağ çölləri qışı və yayı quru keşən mülayim-isti iqlimlə
səciyyələnir.Orta illik temperatur 10-120C illik yağıntının miqdarı 400-600
mm, illik buxarlanma qabiliyyəti 700-900 mm rütubətlənmə əmsalı isə 0,4-0,7
arasında dəyişilir. [5], [6]
Bu komplekslər karbonatlı qəhvəyi, açıq karbonatlı qəhvəyi, karbonatlı
qəhvəyi-çəmən, meşə altından çıxmış qəhvəyi torpaqlar üzərində
formalşır.Əsas landşaft əmələ gətirən bitki qrupları efemerlər müxtəlif otlar,
taxıllar, qrtıc, ağ ot, şiyav, topal, daşdayan və s.-dir.
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Relyef xüsusiyyətlərindən, səthin parçalanmasından,yamaclarin
ekspozisiyasından, suxurların litoloji tərkibindən, rütubətlənmə xüsusiyyətlərindən və s. asılı olaraq çöllərin aşağıda göstərilən genetik tipləri inkşaf
etmişdir – alçaq dağlığın zəif parçalanmış şabalıdı və tünd şabalıdı (adi və tünd
qəhvəyi) torpaqlarında ağ otlu, yovşanlı-ağotlu çölləri;alçaq dağların
parçalanmış yaylaların tünd şabalıdı torpaqlarında yovşanlı-ağotlu, qırtıclı
çöllər,friqanoidlər, alçaq dağlığın yayla və çökəkliklərində şabalıdı torpaqlarda
ağotlu, daşdayanlı çölləri parçalanmış maili düzənləklərin şabalıdı
torpaqlarında qaratikanlı, ağotlu çöllər; maili düzənliklərin meşə altından
çıxmış karbonatlı qəhvəyi torpaqlarında ağot, qatırquyruğu qırtıc və s üstün
olduğu kollu çöllər.
Qusar maili düzənliyinin əksər çölləri keçmiş meşə massivlərin yerində
yaranmışdır.Bu çöllərin meşə altından çıxmış karbonatlı torpaqları humusla
yaxşı təmin olmunmuş (2.5-4.0%) və əlverişli su-hava rejimi ilə fərqlənir.
Allüvial,allüvial-prollüvial düzənliklərin yaxşı təbii drenaja malik torpaqqruntu qırtıclı, ağotlu-şiyavlı, müxəlif otlu-taxılı, efemerli-kollu, ağotluqaratikanlı, yovşanlı-efemerli-ağotlu, daşdayanlı-ağotlu çöllərin inkşafı üçün
əlverişlidir. Qusarçayla-Samurçay rasında Yuxarı Zeyxur, İmamqulukənd,
Ləcət kəndləri ətrafında qırtıclı ağotlu, qaratikanlı çöllər üstündür.
Gətirmə konuslarının yaxşı drenləşmiş,rütubətli torpaq-qrunta malik
Qusarçayla-Qudyalçay arasında (Zərdabi, Hacıqaib,Aşağı Xuç ətrafında )
torpaqlar müxtəlif otlu-taxıllı,qırtıclı,ağotlu çöllər müxtəlif
antropogen
medifikasiyalarla geniş ərazini tutur. Qudyalçaydan Vəlvəvləçaya doğru
getdikcə çöllərin arealı daralır. Bu ərazinin əsas landşaftı dalğalı ,tirəli,meyilli
düzənliklərin karbonatlı çəmən-qəhvəyi, açıq-qəhvəyi torpaqlarında yovşanlıağotlu, qırtıclı-ağotlu çöllərdir. Vəlvələçayla - Şabrançay arasında çayların
gətirmə konuslarında qaratikanlı, daşdayanlı, yulğumlu, şoranotulu quru çöllər
üstün yer tutur. [4]
Maili düzənliklərin meşə-çöl və meşə landşaftları təqdid olunan
regionun əkinçiliyinin inkişaf etdiyi Qusar maili düzənləyində 400-600 m-dən
900-1000 m (bəzən 1100 m) mütləq hündürlüklərdə,başlıca olaraq
hamarlanmış geniş terraslarda,çayların dərələrində,dağarası çökəkliklərdə
formalaşmışdır. [1]
Qusarçayın,Qudyalçayın,Vəlvələçayın dərələrində geniş, iri areallı talalar
şəklində meşə kompleksi yaranmışdır. Bu komlekslərin inkişaf etdiyi sahələrdə
səthin meyilliyi 2-3˚-dən 5-10˚-yə (bəzən 20-25˚-yə) qədər dəyişir.
Çöküntü materialları əsasən yüksək filtirasiya qabiliyyətinə malik qum
daşları,çınqıl,qum,gil təşkil edir. Əlverişli təbii drenaj torpaq-qruntu kifayət
qədər yaxşı rütubətləndirir və meşə komlekslərinin inkişafına təbii zəmin
yaradır.
Meşələrin yayılmasında erozion-denudasion proseslərin,xüsusi ilə
səthin müxtəlif dərəcə parçalanmasının rolu böyükdür. Zəif parçalanmış hamar
sahələrdə meşələr meşə-kolluq,meşə-çöllüklə əvəz olsa da,dərələrdə,daha çox
parçalanmış yamaclarda daha yaxşı saxlanılmışdır.
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Meşə komleksləri inkişaf etmiş sahələr əsasən rütubəti il boyu bərabər
paylanan mülayim isti, rütubəti əsasən ilin soyuq dövründə düşən mülayim-isti
və rütubəti başlıca olaraq ilin isti dövründə düşən mülayim-isti ilə fərqlənir.
[5], [6]
Meşə kompleksi yayılan ərazilər çay-dərələri ilə kəskin parçalanmış və
burada çay şəbəkəsinin sıxlığı 0.3-0.6 km/km² arasında dəyişilir. Qusar maili
düzənliyinin yüksək hissələrində çay çəbəkəsinin sıxlığı və regionun yarğan və
qobularla parçalanması artır. Qusar maili düzənliyinin meşə zonasında dağ
qəhvəyi torpaqlar daha geniş yayılmışdır. Onlar relyefin yastı, hamar
sahələrində, alçaq suayrıcılarda əsasən karbonatlı gillər, şistər və qum
daşlarının aşınma materialları üzərində yaranmışdır.
Meşə və meşə-çöl lanşaftının müxtəlif tipləri əsasən meşə altından
çıxmış tipik,yuyulmuş, karbonatlı dağ-qəhvəyi , yuyulmuş və tipik dağ
qəhvəyi meşə,karbonatlı qəhvəyi dağ meşə,bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi
torpaqlarda zəif və orta dərəcədə podzollaşmış qonur meşə, tipik qonur dağmeşə, meşədən sonraki qonur torpaqlar üzərində formalaşmışdır. [3]
Bozqırlaşmış
dağ
qəhvəyi
torpaqlarda
arid
kolluqlar
(qaratikan,friqanoidlər),seyrək ağaclı,kollu çöllər (gəvən,yulğun,yovşan,ağ
ot,qaratikan), karbonatlı qəhvəyi dağ-meşə torpaqları altında palıd, vələsli
meşələr, meşə parklar,kolluqlar(alça, armud, zoğal, əzgil, yemişan, murdarça
və s), tipik, yuyulmuş, karbonatlı qəhvəyi dağ (bağ) torpaqlarında palıd və
vələslə yanaşı çökə, ağacqayın, göyrüş, müxtəlif kollar, çəmən-çöl
kompleksləri, podzollaşmış qonur-meşə, tipik dağ meşə-qonur torpaqlarında
fıstıq,vələs inkişaf etmişdir.
Dağ-meşə və meşə-çöl landşaftlarının bir-birindən fərqlənən bir sıra
genetik tipləri ayrılır. Bunlara alçaq dağlığın,yüksək düzənliklərin tipik
qəhvəyi,karbonatlı
qəhvəyi,meşədən
sonraki
qəhvəyi
torpaqlarında
kolluqlar,seyrək-meşə-kolluqlar,meşə-çöllər,yüksək
maili
düzənliklərin
karbonatlı qəhvəyi torpaqlarında meşə parklar , meşə-çöllər, meşə-kolluqlar,
yüksək maili düzənliklərin, alçaq dağların karbonatlı, tipik qəhvəyi
torpaqlarında palıdlı-vələsli meşələr, kolluqlar; parçalanmış alçaq və qismən də
ortaq dağlığın tipik qonur dağ-meşə, meşədən sonraki qonur torpaqlarında
palıdlı-vələsli-fıstıqlı meşələr;kəskin parçalanmış alçaq və orta dağlığın qonur
dağ-meşə torpaqlarında fıstıqlı- vələsli meşələri.
Nəticə
Böyük Qafqazin şimal-şərq yamacının
özünəməxsus, mürəkkəb
landşaft komplekslərinin məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi
informasiya sistemləri əsasında müasir kosmolandşaft xəritəsinin hazırlanması
böyük elmi-metodiki əhəmiyyət kəsb edir
Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki,ərazidə yarımsəhralar dar
zolaq şəkilində Samur-Dəvəçi ovalığının şimal və mərkəzi hissələrində də
yayılmışdır. Onun bütövlüyünü qrunt sularının səthə yaxın yerləşməsi pozur.
Müxtəlif fəsillərdə çəkilmiş kosmik şəkillərin təhlili göstərir ki, quru
çöllərin əksəriyyətində bitki qrupları iyul-avqust aylarında torpaq səthinin
50%-ə qədərini örtür.Yayın ikinci yarısında efemerlərin məhv edilməsi
187

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
nəticəsində torpaq səthində çılpaqlaşma müşahidə edilir. Antropogen təsirlərin
intensivləşməsi də bu prosesi gücləndirir. Beləliklə quru çöllər özünəməxsus
mövsimi dinamikliyi ilə fərqlənir. Regionun əksər çölləri keçmiş meşələrin
qırılması nəticəsində əmələ gəlmişdir.
Düzən meşələrin bitki örtüyündə rütubətsevər qrupların payı böyük
üstünlük təşkil edir. Müəyyən edilmişdir ki,qrunt sularının səthə yaxın
yerləşdiyi meşələrdə dominantlıq edən əsas ağac növləri ağyarpaq
qovaq,söyüd,yalan qoz,qızılağac,salxımlı söyüd və s-dir.
Çəmən-bataqlıq və düzən-çəmən landşaftları Samur-Dəvəçi ovalığında
relyefin meyilliyi 10-dən az olan dəniz, allüvial,allüvial-dəniz,allüvialprollüvial düzənliklərdə qrunt sularının zəif yeraltı axıma malik olduğu, çökək
sahələrdə inkişaf edir.
Böyük Qafqazin şimal-şərq yamacı geokomplekslərinin ilk dəfə olaraq
ArcCİS proqram təminatında müasir kosmolandşaft xəritəsi tərtib edilmişdir.
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РЕЗЮМЕ
Я.А. ГАРИБОВ, Н.С. ИСМАИЛОВА, Р.Р. САДУЛЛАЕВ
СОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОСМОЛАНДШАФТНОЙ
КАРТЫ СЕВЕРО – ВОСТОЧНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО
КАВКАЗА НА ОСНОВЕ ГИС И ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ
В статье рассматривается составление карты ландшафтов северо –
восточного склона Большого Кавказа по данным ГИС и дистанционного
зондирования. На основе полученных данных характеризуется структура
отдельных типов ландшафта северо – восточного склона Большого
Кавказа.
Ключевые слова: ландшафты северо-восточного
склона
Большого Кавказа,
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географические информационные системы, данные дистанционного
зондирования, ландшафтная дифференциация
SUMMARY
Y.A. QARIBOV, N.S. ĠSMAYILOVA, R.R. SADULLAYEV
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) OF GEOCOMPLEXES IN THE NORTHEAST SLOPE OF THE GREATER
CAUCASUS AND MAPPING OF MODERN COSMO-LANDSCAPE ON
THE BASIS OF REMOTE SENSING DATA (MSD)
Cosmo-landscape map was designed for the region after analysing of
Geographic information systems (GIS) of geo-complexes in the northeast
slope of the Greater Caucasus and remote sensing data (MSD). According to
received data,the structure of
different landscape types characterised
differentiation.
Keywords: the north-eastern slope of the Greater Caucasus landscapes,
geographic information systems, remote sensing data, the landscape
differentiation
(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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SAMĠRƏ ABUġOVA
AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya institutu
samira.abushova88@gmail.com
KĠÇĠK QAFQAZIN ġĠMAL-ġƏRQ YAMACI RELYEFĠNĠN
MORFOMETRĠK GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ ƏSASINDA
EKOGEOMORFOLOJĠ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ
Endogen və ekzogen proseslərin qarĢılıqlı əlaqəsi nəticəsində yaranan
relyef müəyyən ərazinin ekoloji vəziyyətini Ģərtləndirən əsas amil rolunu
oynayır. Bu baxımdan relyefin ekoloji mühiti formalaĢdıran
əsas
xüsusiyyətlərinə onun morfoloji, genetik, hipsometrik, morfodinamik,
morfometrik və baĢqa amillərinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini aid
etmək olar. Həmin amillərin tədqiq olunan ərazidə geniĢ spektrdə təmsil
olunması onun ekoloji Ģəraitinin xeyli müxtəlifliyinə səbəb olmuĢdur. Burada
relyefin morfometrik təhlilində CĠS texnologiyasından səmərəli istifadə
edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Açar sözlər: morfometriya, üfüqi parçalanma, Ģaquli parçalanma,
meyillik, ekspozisiya, ekogeomorfoloji
Ekoloji geomorfologiya geomorfologiyanın bir istiqaməti kimi son
illər yaranmış və bu sahədə mühüm nəticələr əldə edilmişdir. Ekoloji
geomorfologiya ekoloji sistemlərin müxtəlif komponentləri arasında qarşılıqlı
əlaqənin öyrənilməsi sahəsində relyef və relyef əmələgətirən proseslərin
ekoloji qiymətləndirilməsinin prinsip və metodlarının işlənilib hazırlanmasında
mühüm uğurlara nail olmuşdur (Лихачева Э.А., Тимофеев Д. А., 2002).
Məlumdur ki, topoqrafik xǝritǝlǝr, coğrafi obyektlǝrin tǝsviri mǝqsǝdi
ilə yanaşı
ǝtraf mühitdǝ mövcud ekoloji
vǝziyyǝtin öyrǝnilmǝsi,
sistemlǝşdirilmǝsi, tǝhlili sahəsində əsas mənbə rolunu oynayır və bu baxımdan
rəqəmsal xəritələrdən geniş istifadə edilir. ArcGIS proqramı bütün geoanaliz
və rəqəmsal xəritə məhsullarının hazırlanması tələblərinə uyğun olan
professional proqram olduğundan məqalədə verilmiş ekoloji gərginlik xəritəsi
onun əsasında hazırlanmışdır.
Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının (Xram və Zəyəm çayları arası)
ekoloji xüsusiyyətinin formalaşmasında əsas və effektli rol oynayan relyefin
morfometrik göstəriciləri sisteminə hipsometriya, yamacların meyilliyi və
ekspozisiyası, üfüqi və şaquli parçalanma dərəcəsi xeyli müxtəlif səciyyə
daşıyır və onların hər biri ayrı-ayrılıqda ekogeomorfoloji şəraitə müxtəlif cür
təsir göstərir. Ekogeomorfoloji şəraiti müəyyən edən hipsometriya iqlim
tiplərinin
yüksəkliyə doğru dəyişilməsinə, meyilliyin artması yamac
proseslərinin
intensivliyinə,
torpaq
örtüyünün
fiziki-kimyəvi
xüsusiyyətlərinin
müxtəlifliyinə,
bitki
örtüyünün
məhsuldarlığına,
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horizontal və şaquli parçalanmanın kəmiyyəti relyefin dayanıqlığı və
dinamikasına, yamacların ekspozisiyası günəş radiasiyasının və rütubətin
paylanması qarşılıqlı əlaqəsinə və beləliklə də ekoloji şəraitə təsir edir.
Gərginliyi təyin edən əsas faktorlardan biri relyefin parçalanma (üfüqi
və şaquli parçalanma) dərəcəsidir. Belə ki, müvafiq olaraq parçalanmanın zəif
olduğu ərazilər zəif gərginliyə, yüksək olduğu ərazilər isə yüksək gərginliyə
malikdir.
Tədqiq olunan ərazinin relyefinin üfüqi və şaquli parçalanmasının
kəmiyyət göstəriciləri onların qiymətlərinin məkanda yayılmasının qeyribərabər səciyyə daşıdığını əks etdirir ki, bu da morfosistemlərin
ekogeomorfoloji gərginliyinin müxtəlif dərəcəli olmasını şərtləndirir. Buna
həmçinin morfometrik məlumatların birgə təhlili dəlalət edir (Г.А. Халилов,
С.Н.Абушова 2014).
Tədqiq olunan ərazinin relyefinin üfüqi parçalanma göstəriciləri
kəmiyyətinin düzənliklərdən dağlığın mərkəzinə doğru artması müşahidə
olunsa da, bəzən
bu qanunauyğunluq pozulur. Məlum olduğu kimi
hipsometrik baxımdan yüksək ərazilərdə şaquli parçalanma göstəricisi yüksək
qiymət aldığından ərazi daha gərgin, alçaq ərazilərdə isə bu göstərici aşağı
olduğundan ərazi az gərgin hesab olunur.
Burada yamacların meyilliyi əsas morfometrik göstəricilərdən olub,
relyefin hündürlüyündən və parçalanma dərəcəsindən asılıdır. Bu morfometrik
göstəricilər digərləri kimi öz növbəsində xalq təsərrüfatının bütün sahələri
üçün əsas amillərdən hesab olunur və gərginlik dərəcəsinin
müəyyənləşməsində müəyyən rol oynayır. Səthin meyillik dərəcəsi relyefin
enerjisini, yamac proseslərinin intensivliyini və sürətini, Günəş enerjisinin
kəmiyyətini, atmosfer çöküntülərinin infiltirasiyasını şərtləndirən əsas amil
kimi tədqiqata cəlb olunmuşdur.
Relyefin ekogeomorfoloji xüsusiyyətinin göstəricilərindən biri də
yamacların ekspozisiyasıdır. Dağlıq ərazilərin ekosistemlərinin vəziyyəti və
dinamikasında yamacların ekspozisiyası bir mənalı deyil. Geokompleksləri
formalaşdıran amillərdən biri kimi yamacların ekspozisiyası makro və mikro
iqlim şəraitinin, əsasən də istilik və rütubətin qarşılıqlı əlaqəsinin dəyişməsi ilə
müəyyən olunur. Yamacların ekspozisiyası hava axınları ilə bağlı makro
yamaclarda daha təsirli, mezo yamaclarda daha az təsirli amil hesab edilir,
mikro yamaclarda isə demək olar ki, özünü göstərmir. Geokompleks daxilində
müxtəlif xarakterli hava kütlələri, müxtəlif ekspozisiyalı yamaclara müxtəlif
cür təsir göstərir – bəzən havanın rütubətlənməsinə, bəzən isə quraqlığa səbəb
olur. Bu təsir ayrı-ayrı fəsillərdə rütubətin paylanmasının müxtəlifliyi ilə,
əsasən də vegetasiya dövründə atmosfer çöküntülərinin, qar örtüyünün, illik
rütubətlənmə ilə əlaqədar buxarlanmanın kəmiyyəti ilə və başqa iqlim
komponentlərinin xarakteri ilə ifadə olunur. Rütubət gətirən hava axınlarının
iştirakı ilə ərazinin cənub-qərb səmtli yamacları quru hava axınlarının təsirinə
əks istiqamətli yamacından daha çox məruz qalır və daha yüksək balla
qiymətləndirilir.
Relyefin hipsometrik səviyyəsindən asılı olaraq, yamacların
ekspozisiyası və səthin meyliliyi ekoloji şəraitə, onun əlverişli olmasına və ya
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gərginliyinə mənfi təsir etdiyi kimi müsbət faktor kimi də təsir göstərir. Belə
ki, Kiçik Qafqazın tədqiq olunan ərazisinin alçaqdağlıq sərhəddində rütubətin
yüksək çatışmamazlığı şəraitində, cənub ekspozisiyalı yamaclarının istənilən
səthi meyilliliyi ekoloji şəraiti yüksək gərginliyi ilə seçilən ekogeomorfoloji
şərait yaradır. Geokomplekslər fonunda, digər ekspozisiyalarla müqayisədə
cənub ekspozisiyalı yamaclar zəif, qısaboy, az məhsuldar bitkiləri, geniş
çılpaqlaşmış, dağılmış sahələri, az inkişaf etmiş torpaq örtüyü ilə fərqlənir ki,
bu da əraziyə yüksək səviyyədə günəş radiasiyasının düşməsi ilə əlaqədardır.
Cənub ekspozisiya geoekoloji gərkinlik yaradaraq mənfi rol oynadığı
alçaq dağlıqdan fərqli olaraq, yüksək dağlığın sərhəddində nisbətən aşağı
tempraturda müsbət təsir göstərir. Bu səbəbdən cənub ekspozisiyalı yamaclar
alçaq dağlıq sərhəddində yüksək, yüksək dağlıq sərhəddində isə aşağı gərginlik
balları ilə qiymətləndirilir.
Ərazinin ekogeomorfoloji gərginliyinin (EGG) qiymətləndirilməsi
məqsədilə yamacların meyilliliyi və ekspozisiyası, şaquli və üfüqi parçalanma
xəritələri hazırlanmış və onlar Arcgis proqramında birgə müqayisəli təhlil
edilmiş və onların ortaq göstəricilərin qiymətlərinə uyğun olaraq gərginlik
xəritəsi tərtib olunmuşdur (şəkil).

Şəkil.Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı relyefinin gərginlik xəritəsi.
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Xəritədə morfometrik göstəricilərin aşağı göstəricilərinə zəif gərgin
ərazi, yüksək göstəricilərinə isə yüksək gərgin ərazilər müvafiq ballarla
qiymətləndirilmişdir. Xəritədə iki rəngin tonlarından istifadə olunmuşdur ‒
zəif gərgin ərazilər yaşıl, gərgin və yüksək gərgin ərazilər isə sarı rəngin
tonları ilə göstərilmişdir.
Aparılan ölçmə işləri göstərir ki, ən zəif gərginlik göstəricisi 46.8 km²,
ən yüksək gərginlik göstəricisi isə 0.2 km² ərazini əhatə edir. Cədvəldən
göründüyü kimi ərazinin 33%-i zəif gərgin, 65.5 %-i orta gərgin, 1.5%-i isə
yüksək gərgin sahələrdir.
Cədvəl
Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı relyefinin ekogeomorfoloji
gərginliyi
Gərginlik
(bal-la)
1
2
3
4
5
6
7
8
Ümumi

Yayılma sahəsi
km²-lə
46.8
733.4
952.7
426.7
178.3
18.5
1.4
0.2
2358

%-lə
2
31
40
18
7.5
1.3
0.19
0.01
100

Sahəsi

Gərginlik
dərəcəsi

km²-lə

%-lə

Zəif

780.2

33

Orta

1557.7

65.5

Yüksək

20.1

1.5

2358

100

Sonda qeyd etmək lazımdır ki, ərazinin relyefinin GİS texnologiyası
üsulunun tətbiqi ilə morfometrik təhlili əsasında ekogeomorfoloji
qiymətləndirilməsi məlumatları nəticələrindən və tərtib edilmiş xəritə
məlumatlarından
xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində, təsərrüfat
obyektlərinin kommunikasiya sistemlərinin inşasında və s. sahələrdə istifadə
etmək olar.
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РЕЗЮМЕ
САМИРА АБУШОВА
ЭКОГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЛЬЕФА
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА МАЛОГО КАВКАЗА НА
ОСНОВЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
Рельеф играет роль основного фактора обусловливающего
экологические условия исследуемой территории. В этом отношении
основным особенностям рельефа, влияющих на экологическую среду
можно отнести количественные и качественные показатели его
морфологические, генетические, гипсометрические, морфодинамические,
морфометрические и других факторов. Широкий спектр этих факторов в
пределах исследуемой территории и обусловливает значительное
разнообразие ее экологические условия. Здесь при морфометрическом
анализе рельефа рациональное использование ГИС- технологией
приобретает важное значение.
Ключевые слова: морфометрия, густота расчленения, глубина
расчленения, уклон, экспозиция, экогеоморфология.
SUMMARY
SAMĠRE ABUSHOVA
BASED ON MORPHOMETRIC PARAMETERS
ECOMORPHOLOGICAL ESTIMATION FROM SLOPE OF THE
LESSER CAUCASUS
The relief play important role in environment in research area.
Morphology, genetic, hypsometric morphodynamic, morphometric and other
quality and quantity factors might influence to the ecological conditions. These
factors could be reason for different ecological condition. In the research GIS
is used to study morphology of the relief.
Key words: morphometry, thickness dismemberment, dismemberment
depth, slope, exposure, ecogeomorphology.

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)

194

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2016 № 2
“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2016, № 2
“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2016, № 2
УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2016, № 2

ġƏFƏQ ƏLIYEVA
―Naxçıvan‖ Universiteti
Shefeqaliyeva@gmail.com
XVI YÜZĠLLĠYƏ QƏDƏR NAXÇIVANDA
ƏHALĠNĠNH MƏSKUNLAġMASI
Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhəlinin məskunlaĢması
məsələsindən danıĢılır. Bu məqsədlə qədim dövrlərdə XVI yüzilliyə qədərki
məskunlaĢma ön plana çəkilir. Məqalədə əhalinin məskunlaĢmasının əsas
prinsipləri göstərilir və səbəbləri müəyyənləĢdirilir.
Açar sözlər: əhali, məskunlaĢma, prinsip, iqlim, tayfa
Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqlimin, təbii şəraitin əlverişli
olması onun ərazisində məskunlaşmanın əsas səbəblərindən biri olmuşdur.
Tarixi mənbələr burada məskunlaşmanın çox qədim köklərə dayandığını göstərir. Naxçıvan ərazisinin şimalında dağ çəmənliklərinin, sıx meşəliklərin, mərkəz hissəsində təpəli düzənliklərin və Araz boyunda münbit torpaqların olması
əhalinin məşğuliyyətində əsas rol oynamış, burada əkinçiliyin və heyvandarlığın inkişafına şərait yaratmışdır. Düzənlik hissənin mərkəz bölgədə
olması yaşayış mənbələrinin sıxlığına səbəb olmuşdur. Düzənlik hissənin
(Aranın) yayda isti olması əhalinin yayda yaylaqlara köçməsinə səbəb olurdu
(3, s. 16). Qədim zamanlardan əhali içmək üçün bulaq və çay sularından,
suvarma üçünsə Araz çayı, Arpaçay, Naxçıvançay, Əlincəçay, Ordubadçay,
Üstüpüçay, Gilançay, Əylisçay, Vənəndçay və s. çaylardan istifadə etmişdir.
Naxçıvanda qədim zamanlardan başlayaraq əhali yaşayış yerlərinin
coğrafiyası baxımından yararlı torpaqlarda və çay kənarlarında məskən salmışlar. Beləliklə də, çay məskunlaşması baş vermişdir. Bu qədim diyarda əhalinin
məskunlaşması müxtəlif dövrlərdə özünəxas xüsusiyyətlərə malik olmuşdur.
Ayrı-ayrı mərhələlərdə məskunlaşmanın bir sıra prinsipləri özünü göstərir. Bu
prinsiplərdə sığınacaq məqsədi, qida mənbələri, iqlim, münbit torpaqlar,
suvarma sayı, müdafiyəyə və ya hücum etmək, tayfa, qəbilə, icma və s. əsas
yer tutur. Araşdırmalar göstərir ki, qeyd edilənlər ibtidai icma quruluşundan
bizim erayadək olan dövrün məskunlaşma prinsipləri kimi qəbul edimişdir.
Sonrakı zamanlarda münbit torpaq, şirin su, əlverişli təbii şərait, müharibələr
və onların təsiri ilə əhali miqrasiya və məskunlaşmaları, ərazi iddiaları ilə, dini
ayrı seçkiliklə, məcburu qaçqın və didərginlərin məskunlaşması və ölkədə
əhalinin planlı şəkildə məskunlaşması əsas prinsiplər hesab olunmuşdur.
Müxtəlif tarixi zamanlarda əhalinin məskunlaşmasına bir sıra təsirlər olmuş və
müəyyən bir mərhələdə bu təsirlər kəmiyyət və keyfiyyət fərqi ilə seçilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında Daş dövrü kifayət qədər
öyrənilmədiyindən eramıza qədərki məskunlaşmanın inkişafı haqqında dəqiq
fikir söyləmək çətindir. Lakin bir sıra karst mağaralarında, o cümlədən Qara,
Zağa, Damlama, Qazma və başqa ərazilərdə aparılan arxeoliji araşdırmalar
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təsdiq edir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əlverişli təbii coğrafi şəraiti
qədim daş dövründən insanların burada məskən salmasına şərait yaratmışdır.
E.ə. VI-IV minillikləri əhatə edən Mis-Daş (Eneolit) dövründə mis
emalının və metalişləmənin əsasının qoyulması iqtisadiyyatın inkişafına səbəb
olmuş və bu, əhali artımı ilə nəticələnmişdir. Belə ki, Naxçıvanın mis yataqları
ilə zəngin olması və bu ərazidə mis külçəsinə rast gəlinməsi mis emalının
erkən meydana gəlməsinə imkan vermiş və yaşayış üçün əlverişli olan yeni
ərazilər mənimsənilmişdir. Naxçıvanda Eneolit mədəniyyəti Daş dövrünə
nisbətən daha geniş öyrənilmişdir. Bu dövrə aid I Kültəpə, Ovçulartəpəsi,
Sədərək, Xələc, Ərəbyengicə və başqa abidələr qeydə alınmışdır (6, s. 43).
Arxeoloji abidələrin tədqiqi nəticəsində Ubeyd tayfalarının Azərbaycan
ərazisində yayılması ilə bağlı xeyli maddi dəlil ortaya çıxarılmışdır. Ubeyd
tayfaları Urmiya hövzəsindən bir neçə istiqamətdə Azərbaycan ərazisində
yayılmışdır. Bu miqrasiyalar Naxçıvanı da əhatə etmişdir (2, s. 17). Ubeyd
mədəniyyəti şumerlərə aid edilmişdir. Elmi-nəzəri fikirlərdə arxasıüstə
uzadılmış skeletlərin Mesopatomiyada yayılması şumerlərin gəlişi ilə
əlaqələndirilir. Bu mədəniyyət üçün xarakterik olan Mesopatomiya mənşəli
boyalı keramikanın yalnız iqtisadi-mədəni əlaqələr nəticəsində deyil, həm də
müəyyən əhali qrupunun, şumerlərin Naxçıvan ərazisinə gəlməsi ilə
gətirildiyini söyləmək olar (6, s. 44).
Naxçıvanda Kür-Araz mədəniyyəti formalaşması e.ə. V minilliyin sonu
və IV minilliyin əvvəlinə – Erkən tunc dövrünə təsadüf edir. Həmin dövr
qədim Naxçıvan sakinlərinin tarixində əsaslı ictimai iqtisadi dəyişikliklərin
olması ilə səciyyəvidir. Sözügedən dövrdə iqtisadi inkişaf və əhalinin artması
yeni yaşayış yerlərinin salınmasına səbəb olmuşdur. Bu dövrə aid I Kültəpə, II
Kültəpə, Aşağıdaşarx, Ovçulartəpəsi, I Maxta Kültəpəsi, II Maxta Kültəpəsi,
Xələc, Ərəbyengicə, Hovuzlu yaşayış yerləri, Dizə, Qarabulaq, Plovdağ, Xornu
nekropolları qeydə alınmışdır ( 6, s. 55). II Kültəpə əhalisinin 700-900 nəfərlik
yaşayış məskəni tipində olması da hesablanmış və araşdırmalar həmin dövrdə
yaşayış evlərinin həcmi haqqında da təsəvvür yaratmışdır.
Erkən tunc dövrünə aid Gəmiqaya yüksəkliklərindəki yer adlarından biri olan Nəbi yurdu da birbaşa Nuh peyğəmbərlə əlaqədar yaranan toponimdir.
Məlum olduğu kimi, Nəbi sözünün əsas mənalarından biri də peyğəmbər deməkdir. Əsatirdə adı çəkilən Nuhdaban yaşayış yeri də adından göründüyü kimi, Nuh əhvalatı ilə bağlıdır. Nuhdaban yaşayış yerinin yerləşməsi barədə
müxtəlif fikirlər mövcuddur. Xalq arasında Nuhdabanın Ordubad rayonundakı
Nəsirvaz kəndindən yuxarıda, yəni Gəmiqaya ətəklərində yerləşdiyi qeyd olunur (6,s.62). Tunc dövrü Naxçıvan tayfalarının əkinçilik, maldarlıq mədəniyyətinin yeni inkişaf mərhələsinə daxil olması və əmək alətlərinin say və çeşidinin
çoxalması ilə xarakterikdir. Bu dövrdə Naxçıvanda təsərrüfat həyatı daha da
inkişaf etmiş, etnik proseslər intensivləşmiş, iqtisadi əlaqələr inkişaf etmişdir.
E.ə. III minilliyin sonunda Azərbaycanın cənubunda rayonunda baş
verən bir sıra sosial-iqtisadi dəyişikliklər Naxçıvanı da əhatə etmişdir. Orta
Tunc dövrü adlanan həmin dövrdə Naxçıvanda tamamilə yeni bir mədəniyyət
formalaşmışdır. Belə ki, ərazidə boyalı qablar hazırlanması yeni mədəniyyətin
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əsas xüsusiyyəti kimi diqqəti çəkir. Orta Tunc dövrü I Kültəpə, II Kültəpə,
Şahtaxtı, Qızılburun, Nəhəcir, Şortəpə və digər abidələrdə aparılan
araşdırmalarla öyrənilmişdir. II Kültəpə yaşayış yerində aparılan araşdırmalar
zamanı qədim şəhər dövlətlər üçün xarakterik olan xüsusiyyətlər aşkar
edilmişdir. V.H.Əliyevin apardığı araşdırmalar göstərmişdir ki, II Kültəpə e.ə.
II miniiliyin əvvəlində ətrafı divarla əhatə olunmuş yaşayış yerinə çevrilmişdir
(1, s. 161). Araşdırmalar təsdiq edir ki, Orta Tunc dövründə Naxçıvanda güclü
tayfa ittifaqları və şəhər dövlətləri formalaşmışdır. II Kültəpə, Şahtaxtı,
Qızılburun kimi yaşayış yerləri həm mədəni, həm də mühüm inzibati-siyasi
mərkəzlər rolunu oynamışdır. Əhali başlıca olaraq oturaq həyat tərzi keçirmiş,
əkinçilik və yaylaq maldarlığı ilə məşğul olmuşdur.
Naxçıvan ərazisinin əlverişli coğrafi mövqeyi onun Yaxın Şərq ölkələri
ilə qonşuluqda yerləşməsi Yaxın Şərqlə Cənubi Qafqaz arasında iqtisadimədəni əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Naxçıvanın daş duz və
mineral xammal mənbələri ilə zəngin olması, həmçinin bu ərazinin Cənubi
Qafqazla Yaxın Şərqlə birləşdirən ticarət yolunun qovşağında yerləşməsi
ticarətin və sənətkarlığın inkişafına əlverişli şərait yaratmışdır. İqtisadi-mədəni
əlaqələrin, ticarətin və sənətkarlığın inkişafı bu ərazidə şəhər tipli yaşayış
yerlərinin formalaşmasına və məskunlaşmanın yeni inkişafına səbəb olmuşdur.
Arxeoliji tədqiqatlar Naxçıvanda şəhər tipli yaşayış yerlərinin e.ə. III
minillikdə, yəni beş min il bundan əvvəl formalaşdığını təsdiq etmişdir.
Azərbaycanda şəhər mədəniyyəti öyrənilməsi sahəsində ilk addımlar
V.H.Əliyev tərəfindən atılmışdır. O, II Kültəpədə apardığı araşdırmalarla
Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin olduğunu təsdiq
etmişdir. Bu yaşayış yeri Babək rayonunun yuxarı Uzunoba kəndi yaxınlığında
Cəhriçayla Naxçıvançayın birləşdiyi ərazidə yerləşir (1, s. 25-26). Vavilov
qeyd edir ki, Naxçıvanda ilk yaşayış 5300 il bundan əvvəl başlamış və 2500 il
davam etmişdir (5, s. 177).
Naxçıvanda yol mədəniyyətinin yüksək olması faktı da qədim
zamanlara aiddir. Belə ki, küçələrə daş döşənməsi II Kültəpə yaşayış yerinin
xarakterik xüsusiyyətlərindən biri olmuşdur. Bu, şəhər mədəniyyətinin
inkişafını gtöstərən faktorlardandır. Deməli, həmin dövrdə əhali artıq yaşayış
yerinin təmizliyinə də fikir vermişdir. Tədqiqatlar şəhərdəki çirkab sularını
şəhərdən xaricə çıxarmaq üçün müəyyən kanalların olduğuna əsas verir. II
Kültəpənin daxili strukturu kifayət qədər öyrənilməsə də, ən mühüm inzibati
binaların və idarə mərkəzlərinin, habelə şəhərin hakim dairələrin yaşayış
evlərinin Narınqalada yerləşdiyi ehtimal olunur (1, s. 38). Divartikmə
mədəniyyəti də Orta Tunc dövründə yüksək inkişaf etmişdir.
Şahtaxtı mənbələrdə Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin izlərini yaşadan
ərazilərdən biri kimi dəyərləndirilir. Bu baxımdan, Nuhdaban yaşayış yeri də
diqqəti çəkir. O, Naxçıvanın cənub tərəfində yerləşən ilkin şəhər hesab edilir.
Nuhdabanda bir neçə təbəqədən ibarət qəbirstanlığın olması burada
məskunlaşmanın qədim tarixindən xəbər verir.
Orta Tunc dövrünün qədim şəhərlərindən olan Naxçıvan şəhərinin adını
çəkməmək mümkün deyil. 1968-ci ildə tikinti işləri aparılarkən təsadüfən
aşkar olunmuş qədim Naxçıvan nekropolu bu ərazidə yaşayışın çox qədim
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dövrlərlə səsləşdiyini sübut edir. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində müəyyən
olunmuşdur ki, Mustye mədəniyyəti dövründə ( 100 min il əvvəl ) Batabat
yaylasında, Qazma mağarasında, Naxçıvançay, Əlincəçay vadilərində,
Ordubad rayonundakı Kilit mağarasında, İlandağın cənub hissəsində və digər
ərazilərdə ibtidai insan məskənləri olmuşdur (4, s. 7).
Naxçıvan diyarının coğrafi tarixində Neolit inqilabından sonra yaranan
istehsal təsərrüfatı çox mühüm bir hadisə olmuşdur. Naxçıvan şəhərindən 8 km
şimal-şərqdə, indiki Kültəpə və Sirab kəndləri ərazisində e.ə.VII-V minilliklərə
aid yaşayış məskənləri haqqında da maraqlı elmi-nəzəri fikirlər mövcuddur. Bu
dövrdə əhali oturaq əkinçi-maldar qəbilələrlə səciyyəvi olmuş və əsasən,
Naxçıvançay, Arpaçay vadilərində və başqa ərazilərdə məskunlaşmışdırlar.
Həmin dövrdə Naxçıvan ərazisində əsas təsərrüfat sahələri aşağıdakılardan
ibarət olmuşdur.
1. Əkinçilik
2. Maldarlıq
3. Metalişləmə
4. Dulusçuluq
5. Toxuculuq və.s.
Naxçıvan ərazisi orta əsrlər dövründə Azərbaycanın əsas ticarət
mərkəzlərindən biri olmuşdur. Naxçıvan ərazisinin ən qədim sakinləri olan
Azərbaycan tayfaları, tayfa birliklərinin Azərbaycanın etnik-siyasi tarixində
əsas rol oynaması məlumdur.
Eramızın əvvəllərində Roma-İran, İran-Bizans müharibələrinin döyüş
meydanına çevrilən Naxçıvan dəfələrlə əldən-ələ keçmişdir.
VII əsrdə Cənubi Qafqazın digər əraziləri kimi, Naxçıvan ərazisi də
Ərəb xilafətinin hücumuna məruz qalır və Naxçıvan ərazisi xilafətin tərkibinə
daxil edilir. İslam dininin yayılması, Ərəb xilafətinə daxil olan ölkələrlə
qarşılıqlı əlaqənin genişlənməsi Naxçıvan ərazisinin inkişafına müsbət təsir
göstərmişdir. Həmin dövrdə sənətkarlığın (memarlıq, dulusçuluq, dülgərlik
kimi peşələrin) sürətli inkişafı, şəhərlərdə məskunlaşmağa əlverişli şərait
yaratmışdır. Azərbaycan şəhərlərindən bəhs edilən zaman Xoy və Naxçıvanda
çoxlu tacirlərin yaşadığı qeyd edilir. Şəhərlərin daxili və xarici ticarəti bu
tacirlərin əlində idi (6, s. 183).
Azərbaycan şəhərləri içərisində Naxçıvan şəhəri özünəməxsus yer
tuturdu. Orta əsr ərəb müəlliflərinin məlumatına görə Naxçıvan şəhəri Araz
çayının sol sahilində yüksək bir yerdə yerləşmişdir. Beş min illik tarixə malik
olan Naxçıvan şəhərinin ən parlaq dövrü X-XI əsrlərə təsadüf edir. Naxçıvanda
gözəl saraylar, mədrəsələr, məscidlər, köşklər, məbədlər və məqbərələr var idi
(1, s.178). Naxçıvan öz əhalisinin sayına görə Yaxın Şərqin tanınmış iri
şəhərləri ilə eyni səviyyədə olmuşdur. Əhalinin əksəriyyəti azərbaycanlılar
olub, islamın sünni, şiə və şafei təriqətlərinə mənsub idi.
X-XIII əsrlərdə Azərbaycanda mövcud olan 67 şəhərin 5-i Naxçıvan
ərazisində idi: Naxçıvan, Ordubad, Azad, Culfa (Culahə), Əncan. Orta əsrlərdə
Culfa nəinki Naxçıvan bölgəsinin, eləcə də Azərbaycanın iqtisadi həyatında
əhəmiyyətli şəhərə çevrilmişdi.
198

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2016 № 2
Beləliklə, XVI yüzilliyə qədər təsərrüfatın müxtəlif sahələri əhalinin
məskunlaşmasına və strukturuna öz təsirini göstərmiş, yeni yaşayış sahələrinin
yaranmasına səbəb olmuşdur. Dövrümüzə qədər Naxçıvanda əhalinin
məskunlaşması maraqlı mərhələlərdən keçmiş, hər bir mərhələ öz yeniliyi və
inkişafının xarakterik xüsusiyyətləri ilə bir-birindən fərqlənmiş, məskunlaşma
prosesində mühüm rol oynamışdır.
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SUMMARY
SHAFAG ALIYEVA
UNTIL THE SIXTEENTH HUNDREED YEARS SETTLING
OF THE POPULATION IN NAKCHIVAN
İn article spoken about settling of the populayion Nakhchivan
Autonomous Republic. For this purpose since ancient times to until the
sixteenth hundreed years settling foreground to highlight. İn the article showed
basic principles about settling population and also defined of reasons.
Key words: popilation, settlement , principles, climat, trible.
РЕЗЮМЕ
ШАФАК АЛИЕВА
PАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В НАХЧЫВАНЕ
ДО XVI СТОЛЕТИЯ
В статье говорится о проблеме расселения населения
Нахчыванской Автономной Республики. С этой целью, с древних времен
до шестнадцатого столетия, основное внимание уделяется поселениям.
Основные принципы урегулирования населения являются целью этой
статьи.
Ключевые слова: население, расселение, принципы, климат,
клан.
(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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PEDAQOGĠKA VƏ PSĠXOLOGĠYA
NƏZAKƏT YUSĠFOVA
―Naxçıvan‖ Universiteti
n.yusifova@nu.edu.az
NĠZAMĠ GƏNCƏVĠ ƏXLAQ TƏRBĠYƏSĠ HAQQINDA
Bu məqalədə N.Gəncəvinin əxlaq və əxlaq tərbiyəsi haqqındakı fikirləri
Ģərh olunmuĢdur. Ġnsanın əxlaqi saflığı uğrunda mübarizə aparan Ģair bütün
əsərlərində bu iĢə xidmət edən dahiyanə fikir və ideyalar söyləmiĢdir.
Açar sözlər: əxlaq,mənəvi saflıq,dahiyanə fikirlər,vətənpərvərlik,əxlaq
tərbiyəsi
Mövcud elmi-pedaqoji ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, dahi şairin
pedaqoji görüşlərinə həsr olunmuş əsərlərin əksəriyyətində onun əxlaq və
əxlaq tərbiyəsi haqqındakı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilmiş və geniş yer
verilmişdir. Bu da heç də təsadüfi deyil. Belə ki, insanın əxlaqi saflığı uğrunda
mübarizə aparan N.Gəncəvi bütün əsərlərində bu işə xidmət edən dahiyanə
fikir və ideyalar söyləmişdir. Ondan sonra gələn böyük şair və yazıçıların,
filosof və pedaqoqların demək olar ki, əksəriyyəti həmin fikir və ideyalardan
bəhrələnmiş, onları daha da inkişaf etdirmişlər.
Xalqımızın yüksək insanpərvərliyini göstərən milli-mənəvi
dəyərlərimizdən biri ata-anaya ali məhəbbət, övladlara yüksək qayğı,
ağsaqqallara dərin ehtiram və hörmətdir. Həmin dəyəri yüksək qiymətləndirən
N.Gəncəvi bütün poemalarında insanpərvərliyin parlaq nümunəsi kimi
valideyin-övlad münasibətlərindəki qarşılıqlı məhəbbəti, hörmət və izzəti
dönə-dönə tərənnüm etmişdir. Belə məhəbbətin simvolunu birinci növbədə ataanasına dərin ehtiram, oğlu Məhəmmədə yüksək qayğı və məhəbbət göstərən
şairin şəxsi nümunəsində görürük. Məhəmməd peyğəmbərin adını öz sevimli
oğluna vermiş şair onun ―cənnət anaların ayaqları altındadır‖ ideyasını
poemalarında inkişaf etdirmiş, ana adının müqəddəsliyini sübut etməyə
çalışmışdır. Məsələn, Məcnunun dili ilə şair anaya belə qiymət verir:
BaĢımın tacıdır ayağın sənin,
Ġncimi bəsləmiĢ sənin sədəfin.
Sənin toxumunun məğziyəm ana,
Ayaq torpağın da cənnətdir mana(1, s. 58).
Ana ilə yanaşı, Nizami ata adını da çox yüksək tutur. Atanın üzünə ağ
olmağı övlad üçün böyük naqislik hesab edir. Şairin fikrincə, ata öz
böyüklüyünü qorumalı, belə övlada cəza verməyə tələsməməlidir. Çünki belə
övladların cəzasını
həyat özü verəcəkdir:
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Nə eyləsə sənə övladın, inan
Onu görəcəkdir öz övladından.
İnsanpərvərliyi ―insanlığın parlaq gövhəri‖ adlandıran şair bu anlayışı
xeyirxahlıq, yaxşılıq məfhumları ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə verir. Nizamiyə görə
hər bir insanpərvər adam xeyirxahlığı, yaxşılığı özünün həyat qayəsinə
çevirməlidir:
Ağlına yaxĢılıq sikkəsini çal,
Böyük Ģöhrət qazan, göylərə ucal.
Böyük humanist şair öyrədir ki,hər bir insan xeyirxahlığı, yaxşılığı
―əzəldən etsə də adət özünə‖, o zaman həmin yaxşılıq ―hər yanda qapı açar
üzünə‖. Ona görə də böyüklük şərəfinə nail olmaq istəyən hər bir kəs
xeyirxahlıq, yaxşılıq etməyi bacarmalıdır:
YaxĢılıq etməsən əgər insana,
Böyüklük Ģərəfi verilməz sana.
Dahi şairin fikrincə insana böyüklük, şərəf və şan gətirən xeyirxahlıq
heç zaman itmir:
Quyuya salsan da yaxĢılığı bil,
Yenə qayıdacaq o itən deyil.
Şair insanları hər zaman, hər yerdə yaxşılıq axtarmağa çağırır. Çünki
―yaxşı ad almaqda əbədiyyət var‖. Ona görə də ―dünyada yaxşılıq hər şeydən
üstündür‖. Xeyirxahlığı, yaxşılığı ən gözəl əxlaqi keyfiyyətlərdən biri kimi
bütün poemalarında təqdir və təbliğ edən şair xeyirxah insanların ümumiləşmiş
obrazını ―Yeddi gözəl‖ əsərində Xeyirin nümunəsində yaratmışdır. Şairin
fikrinə görə hər bir kəs xeyirxahlıq, yaxşılıq etməyə çalışmalıdır.
Lakin bu əxlaqi keyfiyyət hökmdarlara, məmurlara daha çox lazımdır.
O, bu fikrini əsaslandırmaq üçün zalımlıq, bədxahlıq, pislik edən hökmdarları
Bəhram şahla müqayisə edərək yazır:
Bəhram sevdiyindən xeyirxahlığı,
Uğurlu, mübarək oldu Ģahlığı.
―İnsansan, insana qatış hər zaman; İnsanla yaşayar hər zaman insan‖,deyən insanpərvər şairin təqdir və təbliğ etdiyi müsbət əxlaqi sifətlərdən biri də
həmrəylik və birlikdir. Bütün insanları həmrəy olmağa çağıran humanist şairin
əqidəsinə görə:
Ġnsanla yaĢayan mərddir, kiĢidir,
Kimsəni sevməmək namərd iĢidir.
―Qarışqa birlikdə göstərib hünər; Özündən çox böyük şeylər
sürüyər‖,-deyən şair insanları bu hikmətdən nümunə götürməyə çağırır.
Mütəfəkkir və humanist şairin əxlaqi görüşünə görə insanın ən mühüm mənəvi
keyfiyyətlərindən biri dostluqdur.
Nizami belə hesab edir ki, insanın ―bir həmdəmi‖, ―könül sirdaşı‖,
yəni bir dostu olmasa o, həyatda çox çətin yaşayır:
Həyat nəyə gərəkdir bir həmdəmin olmasa?
Ġnsan çətin yaĢayar dosta əmin olmasa.
Varlığına əminsən sən ki, hələ həyatda,
ÇalıĢ, könül sirdaĢı gətir ələ həyatda.
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―Yaxşı dost dar gündə tanınar‖,-deyən ulularımızın bu hikmətini
poetik təfəkkürün gücü ilə qüvvətləndirən və daha da gücləndirən Nizami:
Elə sadiq dost ara, səni darda qoymasın,
Çəkib tordan Ģıxarsın, səni torda qoymasın.
– məsləhətini verir. Həqiqi dost odur ki, dostunun eybini ―hünər
sanmasın‖, onun üzünə desin; öz ―şəfasıyla‖ yarasını sağaltsın, dostunun sirrini
gizli saxlasın. Dostluqdan təmənna güdən qərəzli, ikiüzlü adamlardan dost ola
bilməz. Nizami xəbərdarlıq edir ki, belələri düşməndən daha qorxulu, daha
etibarsızdı.
―Heç bir işdə olma yarsız, yoldaşsız‖, ―Yaxşı gündə çatar dada
yoldaşlar‖, Bağlama qapını dostun üzünə‖ və s. kimi nəsihətlər verən şairtərbiyəçi bir tikə çörəyi, hətta, adicə ―çay suyunu‖ dostla, yoldaşla bölüşməyi
məsləhət bilir. Əks təqdirdə insan ―dost-aşna görməz‖, ―tezliklə ölər‖.
Ulu şair-pedaqoqun poeziyasında xüsusi yer tutan əxlaqi
keyfiyyətlərdən biri də vətənpərvərlikdir. Nizamişünasların əksəriyyəti şairin
yaradıcılığında vətənpərvərlik ideyalarından bəhs edərkən onun özünün boyük
vətənpərvər olmasını xüsusi qeyd etmişlər(2, s. 38)
Azərbaycanın dilbər guşələrini sevə-sevə tərənnüm edən şair doğma
yurdu Gəncəyə məhəbbətini daha parlaq tərənnüm etdirmişdir. Nizaminin
Gəncə ilə bağlı şeri şagirdlərdə Azərbaycana dərin məhəbbət hissi aşılayır‖.
Qeyd olunan müəlliflər öz fikirlərini əsaslandırmaq üçün dahi şairin
aşağıdakı misralarını nümunə göstərirlər:
Boğazımı gör necə düyünləyibdir Gəncə,
Yoxsa Ġraq xəzinəsi mənim olardı məncə.
Aləm deyir övladsan sən dünyaya, Nizami
SığıĢmazsan Gəncəyə, gen dünyaya Nizami.
Əlbəttə, böyük vətənpərvər şairin vətənpərvərlik ideyalarını təkcə
Gəncə şəhərinə olan sonsuz məhəbbəti ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. N.Gəncəvi
vətənpərvərlik anlayışına çox geniş yanaşmışdır. Bu anlayışa görə Vətəni hamı
sevməlidir; vətənpərvərlik təkcə Vətəni sevməklə bitmir; əsl vətənpərvərlik
Vətəni yadellilərdən qorumaqdır.
N.Gəncəvinin ağıllı, cəsarətli bir qadın hökmdar kimi tərənnüm etdiyi
Bərdə hakimi Nüşabə həm də ―doğma ölkəsinə qol-qanad‖ verən alovlu
vətənpərvərdir. O, öz ölkəsinin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyub
saxlamağa çalışır, dünyanı fəth edən İsgəndər kimi qüdrətli hökmdarı öz ağlı,
fərasəti və cəsarəti ilə ―ram‖ edir, beləliklə, vətəninin azadlığını təmin etməyə
nail olur:
Gedərkən NüĢabə bağladı peyman,
Ġsgəndər verməsin mülkünə ziyan.
Vəsiqə yazmağa Ģah verdi fərman,
O cənnətdən çıxıb getdi hökmüran.
Dahi şair-pedaqoqun vətənpərvərlik ideyasına görə Vətəni hamı
sevməli və qorumalıdır,lakin burada daha böyük məsuliyyət ölkə başçısının
üzərinə düşür. Ölkənin başçısı hər zaman ayıq-sayıq olmalı, doğma vətəni göz
bəbəyi kimi qorumalıdır:
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ÇalıĢ ki, kirpiyin olsun almaz tək,
Ayıq ol, ölkənin keĢiyini çək.
―Dünya yurdumuzdur, candan əzizdir‖,- deyən şair öyrədir ki, ―bu
dünya kam vermir, ancaq can alır‖, lakin o, bizim doğma yerimiz, yurdumuz
olduğu üçün biz onu canımızdan da çox sevməliyik. Doğma yurdda insanın qul
olması qərib ölkədə sultan olmasından daha yaxşıdır:
Azacıq düĢünsən, bir nüktə vardır:
Hər kəs öz Ģəhrində bir Ģəhriyardır.
Öz Ģəhərində olsan ən alçaq insan,
YaxĢıdır qürbətdə sultan olmaqdan.
―Qürbət cənnət olsa da yenə Vətən yaxşıdır‖,- deyən xalq hikmətini
yüksəklərə qaldıran ulu şair İsgəndər kimi fatehin-yüzlərlə cənnət ölkəni öz
ixtiyarına keçirmiş bir hökmdarın vətən həsrətini çox təsirli boyalarla təsvir
edir:
Ġsgəndər hər yerdə qələbə çaldı,
Lakin vətən eĢqi qəlbimi aldı.
Hökmündə olsa da saysız vilayət,
Öz doğma yurduna çəkərdi həsrət(3, s. 176).
―Can yandırsan orduna, məmləkətə, yurduna; Arxalana bilərsən öz
xalqına, orduna‖,-deyən vətənpərvər şairin vətənpərvərlik anlayışına çox geniş
yanaşmasını sübut edən cəhətlərdən biri də anlayışın tərkib hissəsi olan hərbivətənpərvərlik məsələsinə xüsusi diqqət yetirməsidir. ərnamə‖ də vətəni
sevməyin, onu qorumağın zəruriliyini dönə-dönə qeyd etməklə yanaşı, onun
yadelli işğalçılardan qorunması və əsarətdən xilas edilmasi yollarını da
göstərmişdir. Əsərlərində şair-pedaqoq Vətən uğrunda mübarizənin əsasən üç
yolunu təsvir etmişdir: birincisi: ―ağılla, tədbirlə‖ (siyasi yol-Nüşabənin
istifadə etdiyi yol); ikincisi,―qılıncın gücü ilə‖ (hərbi yol-Xosrovun istifadə
etdiyi yol); üçüncüsü, ağlın və qılıncın gücünün birləşdirilməsi yolu (siyasihərbi yol-İsgəndərin istifadə etdiyi yol)
Göründüyü kimi, Nizami burada qılıncın gücü ilə elmin-alimin
qüdrətini birləşdirməyə, yəni hərbi-siyasi yolla mübarizəyə daha çox üstünlük
verir. Dahi şairin və böyük tərbiyəçi pedaqoqun bu tövsiyəsi Qarabağın azad
edilməsinin ən səmərəli yolunu xatırladır bizə! Fikrimizcə, Qarabağ erməni
qəsbkarlarından məhz dahi Nizaminin tövsiyə etdiyi hərbi-siyasi yolla azad
edilə bilər.
N.Gəncəvinin əxlaq tərbiyəsinin məzmununa aid etdiyi mənəvi
keyfiyyətlərdən biri də düzlük və doğruçuluqdur. N.Gəncəvinin əxlaqi
görüşlərinin tədqiqi göstərir ki, burada düzlük və doğruçuluq haqqında fikirlər,
dəyərli öyüd və nəsihətlər geniş yer tutur.
―Nə qədər ki, dünyada alıb-verirsən nəfəs; Sən düzlük qapısını
döyməyə göstər həvəs‖, - deyən şair-pedaqoq insanları düzlüyə, doğruçuluğa
səsləyir və belə hesab edir ki, dünyanın nicat yolu bundadır:
Doğruçuluq yaxĢıdır, uymayın yada,
Bircə düzlükdədir nicat dünyada.
Şairin düzlük və doğruçuluq haqqındakı çağırışlarına onun bütün
poemalarında rast gəlirik.
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Nizaminin əxlaq və əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı dəyərli fikir və ideyaları,
hikmətli sözləri neçə-neçə nəsillərin mənəvi tərbiyəsində önəmli rol
oynamış,hal-hazırda da oynamaqdadır .
ƏDƏBĠYYAT
1. B.Apoyev.Seyidov. Pedaqogika tarixi. Bakı: Maarif, 1968, 418 s.
2. S. M. Quliyev. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında əxlaq məsələləri. Bakı: 1994,
67 s.
3. N. Gəncəvi. İsgəndərnamə. Bakı: Yazıçı, 1982, 668 s.
SUMMARY
NEZAKET YUSIFOVA
NIZAMI GANJAVI ABOUT ETHICS CULTURE
Key words: Morality, ethical puerility, genius ideas, patriotism, ethical
education.
In the article ethics culture and morality of N.Ganjavi ideas are
reflected. The poet who had said genius ideas in all his works on struggling
moral puerility of human.
PEЗЮМЕ
НЕЗАКЕТ ЮСИФОВА
НИЗАМИ ГЯНДЖАВИ О КУЛЬТУРЕ ЭТИКИ
Ключевые слова: мораль, этические ребячество, гениальные идеи,
патриотизма, нравственного воспитания.
В статье этики морали культуры и идей отражаются Н.Гянджaви.
Если бы поэт, который сказал, во всех своих работах по борющимися
гениальных идей человеческого морального ребячества.
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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NAXÇIVAN QƏZA MƏKTƏBININ AZƏRBAYCANLI
MÜƏLLIMLƏRI
Məqalədə arxiv sənədləri, Rusiya imperiyasının qanunları (məktəb
nizamnamələri), dövrü nəĢrlər əsasında XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində tədris
müəssisələrinə müəllimlərin iĢə götürülməsi qaydaları, Naxçıvan qəza
məktəbində ayrı-ayrı elm sahələri, həmçinin Azərbaycan dili və Ģəriət fənləri
üzrə fəaliyyət göstərmiĢ bir çox azərbaycanlı müəllimin fəaliyyəti haqqında ilk
dəfə olaraq bəhs edilmiĢdir. Qəza məktəbinin ilk Azərbaycan dili müəlliminin,
yetiĢən nəslə təlim- tərbiyə verməklə yanaĢı Ģəhərin ictimai-mədəni həyatında
fəal iĢtirak edən sonrakı azərbaycanlı müəllimlərin pedaqoji fəaliyyətinin əsas
cəhətləri açıqlanmıĢdır. Burada məktəbin fəxri nəzarətçilərindən də bəhs
edilmiĢdir.
Açar sözlər: Müəllimlərin tədris müəssisələrinə seçilməsi haqqında
qaydalar, Naxçıvan qəza məktəbi, azərbaycanlı elm-fənn müəllimləri,
Azərbaycan dili və Ģəriət fənni üzrə müəllimlər, məktəbin azərbaycanlı fəxri
nəzarətçiləri.
XIX əsrdə Rusiya Xalq Maarif Nazirliyi tərəfindən xüsusi olaraq
nəzərdən keçirilən, təcrübədə yoxlanılan bütün orta və aşağı tip məktəblərdə
tədris-tərbiyə rütbəsi, müəllimlik sənəti aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilirdi: a)
gimnaziya və progimnaziya müəllimi. Buraya həmçinin imperatriçə Mariya
müəssisələri də aid edilirdi, b) gimnaziya və progimnaziya tərbiyəçiləri, c)
qadın, yaxud kişi olmaqla ev müəllim və tərbiyəçiləri, d) məhəllə (prixod) və
ibtidai xalq məktəbləri müəllimi, e) oğlan və qızlar üçün xüsusi ibtidai məktəb
müəllimliyi, f) gimnaziya və qəza məktəbləri üçün rəsm, hüsünxətt və rəsmxətt
müəllimliyi (1, s. 6).
Tədris müəssisələrinin müəllimləri haqqında qaydalarda daha sonra
göstərilirdi ki, dövlət (xəzinədən maliyyələşən) təhsil müəssisələrinin
müəllimləri xüsusi sınaq yoxlamalardan keçməlidir. Bu sınaq-yoxlamalar tam
və müxtəsər olmaqla iki növü ayırd edilirdi. Qaydalara görə sınaq yoxlamaların
birinci növü o şəxslər üçün təyin olunurdu ki, onlar hər hansı dövlət tədris
müəssisəsinin tam kursunu uğurla bitirdiyi haqqında attestata malik deyil. Bu
qrupa daxil olan müəllimlər hərtərəfli yoxlamalardan keçirilir, geniş tərkibli
komissiya tərəfindən ciddi şəkildə imtahan edilirdi. İkinci sınaq-yoxlama növü
isə o şəxslərə şamil edilirdi ki, onlar təqdir və tövsiyyə olunan təhsil
müəssisələrinin attestatına layiq görülmüşdür (1, s. 7).
Sınaqlarda qəza məktəbi müəllimi ilə gimnaziya müəllimi olmaq
istəyənlərin imtahanlarınin həcmi və məzmununda müəyyən fərqlərin nəzərdə
205

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
tutulması da vacib hesab edilirdi. Gimnaziya müəllimi olmaq istəyənlərin sınaq
imtahanları istisnasız olaraq universitetlərin təlim kursu həcmində olmalı idi.
Qəza məktəbinin tam kursunu, yaxud bir neçə sinfini bitirmiş şəxslər isə öz
istəyilə məhəllə məktəbləri və ibtidai xalq məktəblərində müəllimilik
hüququna malik olmaq üçün sınaq-yoxlamalara qatıla bilərdi.
Müəllimlik peşəsini seçmiş şəxslər bilikli olmaqla yanaşı, yüksək əxlaqa
malik olmalı, cəmiyyət daxili davranış normalarına əməl etməyi bacarmalı idi.
Xüsusi diqqət yetirilirdi ki, siyasi cəhətdən etibarsız sayilan şəxslərin təhsil
müəssisələrində müəllim kimi fəaliyyət göstərməsinin qarşısı alınsın. Həbs də
olmaq, hətta mühakimə edilmək,istintaq altında olmaq belə müəllimlik
peşəsinə sahib olmaq istəyənlərin qarşısında sədd, maneə idi.
Çarizmin təhsil siyasətinə uyğun olaraq Qavqazda və Zaqavqaziyada
fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində xristian etiqadı və müsəlman şəriəti də
müstəqil fənn kimi öyrədilirdi. İstər xristian etiqadı, istərsə də müsəlman şəriəti
üzrə müəllimlərin başlıca vəzifəsi şagirdlərin dini- əxlaqi tərbiyəsinin həyata
keçirilməsi ilə bağlı idi. Bu hər iki dini etiqada malik fənni tədris edən
müəllimin yüksək akademik təhsili olmaya bilərdi. Lakin o, şəriət dərslərində
dini həqiqətlər haqqında şagirdlərlə sadə və səmimi, ürəkdən gələn söhbətlər
etməyi bacarmalı, onların ruhuna, əxlaqına, mənəviyyatına dini etiqadın gücü
və imkanları daxilində təsir etməyə səy göstərməli idi.
Qavqazdakı dövlət tədris müəssisələrində müsəlman şəriətindən dərs deyən
müəllimlərlə digər müəllimlər ( xristian etiqadı və elm-fənn müəllimləri) eyni
hüquqa malik idi. Şəriət müəllimi də dövlətdən məvacib alır və pedaqoji
şuranın iclaslarına səsvermə hüququna malik üzv kimi daxil edilirdi. Xristian
və müsəlman ilahiyyatı Qavqaz ölkəsinin dövlət məktəblərinin bütün
dərəcələrində ( ibtidai və orta məktəblərdə, Qori və İrəvan seminariyalarında)
tədris olunurdu. Bu məktəblərdə ən azı iki, bəzən də üç ilahiyyat müəllimi
işləyirdi. Bu fənnin tədrisi yalnız ruhanilərə tapşırılırdı. Onlar Tiflis
gimnaziyası və daha sonrakı illərdə isə digər gimnaziyalar yanında təşkil
edilmiş komissiyalar qarşısında imtahan verərək şəriət müəllimi adını
qazanırdılar.
Naxçıvan qəza məktəbinin müəllim kontingenti də belə bir əsaslarla təşkil
olunurdu. Araşdırmalar göstərir ki, Naxçıvan qəza məktəbinin elm-fənn
müəllimlərinin sırasında bir neçə azərbaycanlı müəllimin adı yazılmışdır ki,
onlar azərbaycanlı şagirdlərlə yanaşı digər millətlərdən olan uşaqların da
elmlərin əsaslarına yiyələnməsi işində öz bilik və bacarıqlarını əsirgəməmişlər.
Belə elm- fənn müəllimləri sırasında Fərəc bəy Sultanov, Mirzə Əli Xəlilov
(Mirzə Əliməmməd Xəlilov), Saleh bəy Zöhrabbəyov, Abbas Qədimovu
göstərmək olar.
Fərəc bəy Sultanovun (1860-1914) bəzi mənbələrə görə Şuşa qəzasının
Vərəndə sahəsinin Saracıq kəndində, bəzi mənbələrdə isə Cəbrayıl qəzasının
Saraclı kəndində anadan olduğu göstərilir. İbtidai təhsilini kənd mollasının
yanında almış, Şuşa qəza məktəbinin tam kursunu bitirmişdir. 1884- cü ildə
Tiflis Aleksandr Müəllimlər institutunu bitirmişdir. Fərəc bəy Sultanov XIX
əsrin sonlarında Rusiyada geniş yayılmış xalqçı hərəkatın ilk azərbaycanlı
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üzvlərindən biri olmuşdur. Akademik İsa Həbibbəyli arxiv sənədlərinə
əsaslanaraq göstərir ki, Fərəc bəy Sultanov ―1 sentyabr 1886-cı ildən
Naxçıvan şəhər məktəbinə inspektor köməkçisi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
O, iki il burada işləmiş, lakin Müəllimlər institutunu bitirərkən ona şəhər
məktəblərində dərs demək hüququ verilmədiyi üçün tutduğu vəzifədən azad
edilmişdir‖ (2, s. 150).
Bəzi tədqiqatlarda F. Sultanovun Naxçıvan şəhər məktəbində 1881- 1882
–ci illərdə də işlədiyi qeyd olunur. Lakin bu fikir əsassızdır. Çünki Fərəc bəy
bu illərdə Tiflis Müəllimlər institutunun ilk kurslarında təhsil alırdı. Digər bir
cəhəti də qeyd edək ki, ―Кавказский календарь‖ məcmuəsinin 1889 –cu ilə
aid buraxılışından aydın olur ki, Fərəc bəy Sultanov 1888-ci ildə Naxçıvan
qəza məktəbində elm- fənn müəlliminin köməkçisi işləmişdir(3, s. 335).
Əliməmməd Xəlilov
(1862- 1896)
Zaqavqaziya
Müəllimlər
Seminariyasının ilk azərbaycanlı məzunlarından biri olmuşdur. Naxçıvan
ictimai- mədəni mühitinin maarif, mətbuat, teatr sahəsində mühüm xidmətləri
olan ziyalılarından biri kimi tanınmış Əliməmməd Xəlilov Naxçıvan şəhər
məktəbində 1883-cü ildən 1886-cı ilə qədər elm- fənn müəlliminin köməkçisi
işləmişdir. 1885-ci ildə şəriət fənni üzrə ştatda böş olan müəllimlik vəzifəsini
də daşımışdır( 4, s. 334).
A. O. Çernyayevcki nəşr etdirmək istədiyi ―Fikir‖ adlı qəzetində
Əliməmməd Xəlilovun da yaxından iştirakını nəzərdə tutmuşdu. Ə. Xəlilov
1885-1888-ci illərdə Baş Noraşen zemctvo məktəbinin müdiri vəzifəsində
çalışmışdır.
XIX əsrin dünyavi təhsil müəssisələrindən biri kimi Naxçıvan qəza
məktəbində dərs deyən müəllimlərin ictimai- pedaqoji fəaliyyətinin üzə
çıxarılması bu tədris müəssisəsinin təhsil tariximizdə yeri və rolu, verdiyi
səmərənin aşkar edilməsi işində xüsusi vaciblik qazanır. Lakin, təəssüf ki, bu
sahədə aparılan araşdırmaları qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Belə bir hal təkcə
rus və digər millətlərdən olan müəllimlərin fəaliyyətinə aid axtarışların
yoxluğu ilə mədudlaşmır. Açılmamış səhifələr kimi qəza məktəbinin meydana
gəldiyi gündən Naxçıvanda sovet hakimiyyətinin ilk illərinədək burada işləyən
Azərbaycan dili və şəriət müəllimlərindən bəzilərinin kimliyi və taleyinə
aydınlıq gətirilməməsidir. Bu mənada indiyədək məktəbin ilk Azərbaycan dili
və şəriət müəllimi haqqında məlumatlı olmadığımızı xüsusi təəssüf hissi ilə
qeyd etməliyik. İlk Azərbaycan dili müəlliminin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı
məlumat və biliklərimizin necə bir əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etməklə
yanaşı, bu məsələnin öyrənilməsini aktuallaşdıran digər bir cəhətə də diqqət
yetirməliyik.
Tarixə müraciət etsək görərik ki, Naxçıvanda dövlət məktəbinin açılması
hələ Zaqavqaziya məktəblərinin 1829-cu il Nizamnaməsində nəzərdə
tutulmuşdu. Lakin məktəbin yaradılması müəyyən səbəblərdən xeyli müddət
ləngidi. Buna səbəb akademik Hüseyn Əhmədovun qeyd etdiyi kimi hər
şeydən əvvəl müəllim kadrlarının olmaması idi. Müəllifin öz fikrinin təsdiqi
üçün SanktPeterburq arxivlərinə əsaslanaraq göstərdiyi bir mənbə çox əsaslı
faktdır. Həmin arxiv sənədi Zaqafqaziya məktəblər direktorunun mərkəzi
hökumətə göndərdiyi məlumatdan ıbarətdır. Orada deyilir: ‖Naxçıvan əhalisi
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çox olan şəhərdir və əlbəttə, burada məktəbə ehtiyac vardır. Lakin müəllimlik
vəzifəsinə qabiliyyəti olan adamın olmaması burada məktəb açılmasını
ləngidir‖(5, s. 66).
Təkcə bu fakt Naxçıvan qəza məktəbinin ilk Azərbaycan dili və şəriət
müəlliminin kimliyinin, pedaqoji fəaliyyətinin bizim üçün nə qədər
əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Bir cəhəti də qeyd edək ki, söhbət açmaq
istədiyimiz məsələ, istərsə də yuxarıda bəhs ediyimiz problemlər haqqında
tədqiqlərin çətinlik səviyyəsi onunla şərtlənir ki, Naxçıvan qəza məktəbinə aid
sənədlər müxtəlif arxivlərdə səpələnmiş halda, dağınıq şəkidə qalmışdır. Ona
görə də Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikrin, ümumən isə naxçıvanşünaslığın
zənginləşdirilməsi və ümumi mənzərəsiinin tamamlanması naminə bu tarixi
mənbələrin toplanıb qaydaya salınması, öyrənilib ümumiləşdirilməsi, sistemə
salınması cox mühüm tədqiqat vəzifəsi kimi qarşıda durur.
Naxçıvan qəza məktəbinin birinci Azərbaycan dili və şəriət müəllimi
haqqında məlumata ilk dəfə ―Кавказская календарь‖ illik ensiklopedik nəşrin
1846-cı ilə aid birinci buraxılışında rast gəlmişdik. Həmin buraxılışda
Naxçıvan qəza məktəbinin müəllim heyəti haqqında məlumatda göstərilir ki,
Azərbaycan dili və şəriət müəllimi Molla Allahverdi İmamqulu oğlu
Sultanovdur (6, s. 258). Bu fakt müvafiq olaraq ―Кавказская календарь ―
məcmuəsinin 1847, 1848, 1849,1850, 1851-ci illərə aid buraxılışlarında da
göstərilir. Əlbəttə, ola bilərdi ki, müəllim Allahverdi Sultanovun məktəbin
birinci Azərbaycan dili müəllimi olduğu haqqında gumanımız doğru olmasın.
Çünki 1837-ci ildən 1846-cı ilədək olan doqquz ildən artıq bir dövr ərzində
məktəbdə digər Azərbaycan dili müəlliminin işləyə biləcəyi ehtimalı daha çox
idi. Bununla belə məhz bu nəşr bizdə qəza məktəbinin Azərbaycan dili
müəllimi haqqında axtarışlara başlamaq zəruriyyətinə inam yaratdı.
Qəza məktəbinin ilk Azərbaycan dili müəlliminin kimliyi ilə bağlı
axtarışlarımızın uğurlu başlanğıcı Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Dövlət
Tarix Arxivində saxlanılan sənədlərdə üzə çıxdı. Bu arxivdə saxlanılan1850-ci
ilə aid ―Tatar dili (Azərbaycan dili) müəllimlərinin qəza məktəblərində rus
dilini öyrənməsi haqqında Qavqaz Tədis Dairəsinin popeçitelinin göstərişi‖
adlı sənəd axtarışlarımız üçün bir çox cəhətdən əhəmiyyətli oldu. Əvvala ona
görə ki, bu tarixi mənbə yerli dili (Azərbaycan dilini) tədris edən müəllimlər
haqqında çar hökumətinin mürtəce siyasətinin yeni bir təzahürünün subutu
idi. Arxiv sənədinin birinci vərəqində 20 yanvar 1850-ci il tarixdə Qavqaz
Tədris Dairəsindən Dərbənd məktəblər direksiyasına göndərilən təlimatda
göstərilir ki, ötən 1849-cu ildə dairədə olan bir çox qəza məktəbinin tatar dili
(Azərbaycan dili) müəllimlərinin rus dilini bilmədiyi aşkar edilmişdir. Bu
səbəbdən də şagirdlərin rus dilini öyrənmələrində çətinliklər yaranır, bu dil
üzrə müvəffəqiyyət qənaətbəxş olmur, bəzən isə uğursuzluqlarla
nəticələnir.Ona görə də Azərbaycan dili müəllimlərindən rus dilini bilməyənlər
olduğu müşahidə edilərsə, bu zaman onların rus dilini öyrənib öyrənmədiyi
haqqında məlumatları qaydaya salmaq üçün iki il vaxt ayırıram. Əgər bu
müddət ərzində Azərbaycan dili müəllimləri rus dilində oxuyub danışmağı
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bacarmazsa tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılmaqla təqaüd almaqdan məhrum
ediləcək (7).
Əlbəttə, dövlət məktəblərində işləyən Azərbaycan dili müəllimləri
qarşısında belə bir tələbin qoyulması Qavqaz Tədris Dairəsi daxilində fəaliyyət
göstərən dövlət məktəblərində Azərbaycan dili müəllimi vəzifəsi üzrə
vakansiyaların sayını xeyli dərəcədə artıra bilərdi. Digər tərəfdən, bizə
məlumdur ki, Azərbaycan dili müəllimlərinin hüquq və imtiyazlarının digər
fənn müəllimlərinin hüquq və imtiyazlarından az olması, onlara verilən maaş
və mükafatların azlığı da çarizmin müstəmləkəçilik siyasətindən irəli gəlirdi.
Belə bir cəhət də yüksək dini təhsil görmüş zümrənin, qəza məktəblərində və
gimnaziyalarda təhsil almış şəxslərin Azərbaycan dili və şəriət müəllimi
vəzifəsini tutmağa marağını azaldırdı. Maarif və təhsil sahəsində imperiyanın
siyasəti ona əsaslanırdı ki, ‖Məktəbə daxil olarkən azərbaycanlılar üçün xarici
dil hesab edilən rus dili, məktəbi bitirərkən onlar üçün vətən dili olmalı idi.
Azərbaycan dilinin tədrisi isə ruslardan olan şagirdlərin, gələcək məmurların
hökumət tədbirlərini həyata keçirməsi üçün ən yaxşı alət,yerli şagirdlər üçün
isə onların rus dilini mənimsəməsi üçün bir vasitə idi‖ (5, s. 87).
Bəhs etdiyimiz arxiv sənədində digər müəllimlərlə yanaşı Naxçıvan qəza
məktəbinin müəllimi Molla Allahverdi Sultanovun da popecitelin yuxarıda
qeyd olunan göstərişi ilə tanış edildiyini görürük. Qeyd edək ki, Allahverdi
Sultanovun rus dilini bilmədiyi raportun məzmunundan açıq- aydın hiss
olunur. Naxçıvan qəza məktəbində ştatlı nəzarətçi vəzifəsini tutan Krınsovun
Qafqaz Tədris Dairəsinin idarəsinə raportunda göstərilir ki, ―cənab popeçitelin
20 yanvar 108 saylı əmrinə əsasən rus dilini bilməyən Azərbaycan dili
müəllimləri üçün iki il vaxt ayrıldığı haqqında göstərişi mən Azərbaycan dili
müəllimi poruçik Allahverdi Sultanova elan etdim və Zati-aliləri, göndərilən
əmrin surətinin cavabdeh qarşısında oxunduğunu Zizə bildirirəm‖ (7, s. 3).
Müəllim Allahverdi Sultanov haqqında yığcam, həyat fəaliyyətinin əsas
cəhətlərinin əks etdirən məlumat yenə Azərbaycan Milli Tarix Arxivinin
araşdır-malar apardığımız digər bir qovluğunda saxlanılır. ―Məktəblər
direksiyasının və müəllimlərin formulyar və əlifba siyahısı‖ adlı işdə göstərilir
ki, Molla Allahverdi İmamqulu oğlu Sultanov Naxçıvan qəza məktəbinin şəriət
qanunları və Azərbaycan dili müəllimidir. Naxçıvan şəhərində anadan
olmuşdur. 1829-cu il rus- türk müharibəsində iştirak etmişdir. Rusiya
tərəfindən rəşadətlə döyüşdüyündən mükafatlar almış və hərbi rütbəyə-poruçik
çininə layiq görülmüşdür.
Sənəddə daha sonra göstərilir ki, Allahverdi Sultanov 25 noyabr 1837-ci
ildən Naxçıvan qəza məktəbinin Azərbaycan dili və şəriət müəllimi işləyir. O,
müəllimliklə yanaşı 1838 – 1841-ci illərdə Naxçıvan qəza məhkəməsində
iclasçı işləmişdir. 1841-ci ildə bu vəzifədən öz ərizəsi əsasında azad edilmişdir.
Müəllim Allahverdi Sultanovun ailə üzvləri üç nəfərdən ibarətdir: xanımı
Bacıxanım, 1838-ci ildə anadan olmuş oğlu Məhəmmədkərim, 1841-ci ildə
anadan olmuş qızı Fatma xanım (8, s. 70).
Bir məsələni qeyd edək ki, 1851-ci ildə hazırlanmş bu formulyar
siyahıda Molla Allahverdi Sultanovun 55 yaşı olduğu faktına əsaslansaq onun
1796-cı ildə Naxçıvan şəhərində doğulduğu məlum olur.
209

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
Allahverdi Sultanovla bağlı arxiv sənədlərindən digər biri isə Naxçıvan
Dövlət Mərkəzi Tarix Arxivində saxlanılır. Bu arxiv sənədi müəllim
Sultanovun həyat faliyyəti haqqında nisbətən geniş şəkildə məlumatlı olmağa
imkan verır. Qovluqda mayor Kovalevskinin Qafqaz Tədris Dairəsinin
popeçitelinə göndərdiyi raportundan aydın olur ki, müəllim Allhverdi Sultanov
7 dekabr 1851-ci ildə Naxçıvan şəhərində vəfat etmişdir. Onun xanımı
Bacıxanım həmin ilin 31 dekabrında ərizə ilə müraciət edərək Allahverdi
Sultnovun göstərdiyi xidmətlərə görə dul qalmış qadınına və iki uşağına
verilən təqaüdə yenidən baxılmasını xahiş edir. Bacıxanım verilən təqaüdə
yenidən baxılmasını onunla əsaslandırır ki, əri Allahverdi Sultanov təhsil
sahəsi ilə yanaşı, hərbi sahədə də xidmətlər göstərmişdir. O, 1829-cu ildə rustürk müharibəsində şəxsi şücaət göstərmiş, poruçik çininə layiq görülmüşdür.
Mayor Kovalevski raportu hazırlayarkən mərhum Allahverdi Sultanova
aid əilində olan formulyar siyahıya əsaslanaraq Bacıxanımın ərizəsində
göstərilən belə bir faktı təsdiq edir ki, Allahverdi Sultanov həqiqətən də
Rusiya- Türkiyə müharibəsi zamanı Naxçıvan süvari müsəlman
yarımbatalyonunda rota komandiri xidməti vəzifəsini tutmuşdur. Müharibə
qurtardıqdan sonra Qavqaz Korpusunun əmri ilə 8 sentyabr 1829-cu ildən 25
noyabr 1837-ci ilədək, yəni Naxçıvan qəza məktəbinin Azərbaycan dili və
şəriət qanunları müəllimi təyin edilənədək gümüş pulla 300 publ təqaüd
kəsilmişdir.
Mayor Kovalevski raportunda daha sonra göstərir ki, mərhum poruçik
Allahverdi Sultanovun xanımı ərinin tədris və hərbi xidmətlərinin müddətinin
14 il 11gün təşkil etdiyini bildirir və ona çatacaq təqaüdün göstərilən müddət
əsas götürülməklə dövlətin təqaüdlərin verilməsinə aid əsasnamə və
qaydalarına uyğun ödənilməsini xahiş edir( 9, s. 1-3).
Nəzərə çatdıraq ki, poruçik Allahverdi Sultanova rus- türk müharibəsindən
dərhal sonra gümüş pulla 300 rubl məbləğində təqaüd kəsilmişdi. Lakin 1837 –
ci ildə Naxçıvan qəza məktəbinə müəllim təyin edildikdə hərbi xidmətə görə
aldığı 300 rubl təqaüd əvəzinə dövlət məktəbində yerli dilləri tədris edən
müəllimlərə təyin oluan tarif qaydalarına uyğun olarq gumüş pulla 200 rubl
verilmişdir. Əlbəttə ki, belə bir vəziyyətin hansı səbəblərdən yarandığı, hansı
məqsədlərin
izlənildiyi, poruçik Allahverdi Sultanovun bu məsələyə
münasibətinin necə olduğu, necə bir mövqe nümayiş etdirdiyini söyləmək
çətindir. Ancaq, çox ehtimal ki, şəhər qəza məktəbi açılanda Azərbaycan dili
və şəriət müəllimi kimi Allahverdi Sultanovun rəsmi dövlət idarələrinin
məqsədlərinə uyğun gələn, siyasi cəhətdən etibarsız sayılmayan bir şəxs kimi
tanınmasının bu işdə əhəmiyyyətli dərəcədə rolu olmuşdur.
Qövluqda mayor Kovalevskinin Qavqaz Tədris Dairəsinin popeçitelinə
11sentyabr 1852-ci il tarixli ikinci raportu da saxlanılr. Raportda Qafqaz Tədris
Dairəsi poruçik Allahverdi Sultanov haqqında işin məzmunu ilə
məlumatlandırılır ki, bu da əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Naxçıvan qəza məktəbinin keçmiş şəriət və Azərbaycan dili müəllimi,
poruçik Molla Allahverdi İmamqulu oğlu Sultanovun ölümünün təsdiqi
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2. Molla Allahverdi Sultanovun xidmətlərini əks etdirən formulyar
siyahının surətinin Qavqaz Tədris Dairəsinə göndərilməsi
3.Poruçik Allahverdi Sultanova aid məlumat siyahısı, mərhumun dul
qalmış qadını Bacıxanıma və övladlarına birdəfəlik yardımın təqdim olunması
haqqında Qavqaz Tədris Dairəsini məlumatlandırma
4.Naxşıvan Qəza məktəbinin şəriət və Azərbaycan dili müəllimi, poruçik
Allahverdi Sultanovun ölən günə qədər dövlət xəzinəsindən gümüş pulla 200
rubl aldığı haqqında məlumat
5.Allahverdi Sultanovun xidməti vəzifəsini yerinə yetirdiyi dövrdə heç bir
mükafat almaması haqqında məlumat
6.Molla Allahverdi Sultanovun müəllimlik üzrə xidməti vəzifə dövründə
heç bir rütbə və mənsəb almadığı barədə məlumat
7.Allahverdi Sultanova ölüm gününədək ( 7 dekabr 1951-ci ilədək)
müəllimlik xidməti vəzifəsi üzrə təqaüdün təyin olunmaması
8.Allahverdi Sültanovun ölümündən dərhal sonra onun dul qalmış qadını
Bacıxanımın vaxt itirmədən ( 31 dekabr 1851-ci ildən) ona təqaüd təyin
edilməsini rica etməsi haqında məlumat
9.Allahverdi Sultanovun xidməti vəzifədən heç vaxt uzaqlaşdırılmaması və
məhkəməyə verilməməsi
10. Mərhum Allahverdi Sultanovun mühakimə olunmaması (9, s. 4-6)
Beləliklə, bu arxiv sənədləri qəza məktəbinin müəllimi kimi Molla
Allahverdi Sultanovun həyatına və müəllimlik fəaliyyətinə işıq salmaq, ona
dövrün, zamanın fonunda nəzər yetirmək, qiymət vermək baxımından dəyərli
faktoqrafik materiallar sayıla bilər. Soy adının Sultanov olması, rus-türk
müharibəsi zamanı Naxçıvan Sarvanlar süvari yarımbatoliyonunda komandir
kimi iştirakı onun Kəngərli xanlarının nəslindən olması ehtimalını artırır.
Dövlət məktəbinə müəllim kimi işə qəbul edilməsi onun doğma Azərbaycan
dilindən başqa, ərəb və fars dilləri üzrə təhsilli olduğunu söyləməyə imkan
verir. Din xadimi və şəriət müəllimliyi rütbəsi kimi ―Molla‖ adını qazanması
da müəllim Allahverdi Sultanovun islam dəyərləri və şəriət qanunları
haqqında ətraflı, sistemli biliklərə malik olduğunu göstərir. Allahverdi
Sultanov ömrünün 14 ilə yaxın bir dövrünü müəllimliyə həsr etmiş, mükafatlar
almasa da, qüsursuz işləmişdir. Bu illər ərzində qəza məktəbində xeyli sayda
azərbaycanlı uşaqlar təhsil almışlar. Çox yəqin ki, müəllim Allahverdi
Sultanovun təlim-tərbiyəsi ilə məşğul odduğu bu Vətən övladları sonralar
Naxçıvanda, ümumən Azərbaycanda və Zaqavqaziyada maarifin, elm və
mədəniyyətin yayılması və inkişafının sıra nəfəri olmuşlar.
Qulubəyov Mirzə Sadıx Mirzə Kazım oğlu (mənbələrdə bəzən Qasım
oğlu, bəzən isə Kərim oğlu kimi də göstərilir) Naxçıvan qəza (1879-cu uldən
şəhər) məktəbinin Azərbaycan dili və şəriət qanunları üzrə ikinci müəllimi,
məktəbin ilk azərbaycanlı müəllimi Molla Allahverdi Sultanovun şagirdi
olmuşdur. Gürcüstan Mərkəzi Tarix Arxivində saxlanılan ―Oб увалнении по
болезни от службу Законоучителя татарского языка Нахичеванского
уездного училища Мирза Садых Кулибекова и назначении ему польной
пенсии (с формулярным списоком о службе его),11 сентябр 1874-7 мая
1875 г.‖ adlı 29 vərəqlik sənəddə M.S.Qulubəyovun həyatı və pedaqoji
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fəaliyyətinin bəzi cəhətləri haqqında müəyyən məlumatlar əldə etmək mümkün
olur.
Bu sənəd əsasında müəyyənləşdirmək olur ki, Mirzə Sadıx Qulubəyov
1823-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. O, Naxçıvan qəza
məktəbinin tam kursunu bitirmişdir. Qafqaz Tədris Dairəsinin komissiyası
qarşısında imtahan verib şəriət qanunları və Azərbaycan dili fənni üzrə
müəllimlik hüququnu qazanmışdır. Müəllimi Molla Allahverdi Sultanovun
vəfatından sonra, 10 oktyabr 1852-ci ildən Naxçıvan qəza məktəbinin şəriət və
Azərbaycan dili müəllimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. İşlədiyi müddət ərzində
nümunəvi müəllim olmuş, işinə məsuliyyətlə yanaşmış, dərs buraxma halları
müşahidə edilməmişdir (10, s. 27-29).
Sənəddə daha sonra göstərilir ki, ailəlidir, qadını Cəfərqulu bəyin qızı
Şahcahan xanımdır. Qızı Fatma xanım 3 mart 1846-cı ildə təvəllüd etmişdir.
Qüsursuz işlədiyinə görə 1856-cı ildə Quberniya katibi, 1858-ci ildə Kollec
katibi, 1869-cu ildə isə Tutulyar müşavir mülkü rütbələrə layiq görülmüşdür.
Mirzə Sadıx Qulubəyov 51 yaşında, yəni 1874-cü ildə xəstəliyi səbəb
göstərilərək öz ərizəsi əsasında QTD popeçitelinin razılığı ilə xidməti
vəzifəsindən azad edilmişdir. Lakin, görünür, onun tutduğu vəzifəni layiqincə
yernə yetirə bilməsi, yaxud bu vəzifəyə qabil olan müəllimin olmaması Mirzə
Sadıx Qulubəyovun müəllimlik fəaliyyətini davam etdirməsi haqqında məktəb
inspektorunun Qavqaz Tədris Dairəsinin
popeçiteli qarşısında vəsatət
qaldırmasına səbəb olmuş və beləliklə onun müəllim kimi xidməti vəzifəsinin
1879-cu ilədək artırılması təmin edilmişdir. Bu cəhəti nəzərdə tutan akademik
İsa Həbibbəyli məlum tədqiqatında yazır ki, sonralar məktəbə yeni təyin
olunmuş inspektor- müəllim K. A. Nikitin də Mirzə Sadıx Qulubəyovun həmin
vəzifədə saxlanılması məqsədilə QTD-nə xüsusi raportla müraciət etmişdir (2,
s. 63).
Mirzə Sadıx Qulubəyov yaxşı müəllim, pedaqoq olmaqla yanaşı, şəhərin
içtimai-mədəni həyatında da fəal iştirak etmişdir. Akademik İsa Həbibbəyli
göstərir ki, ―Mirzə Sadıx Qulubəyov Naxçıvan teatrının ilk yaradıcılarından
biridir. O, hətta sonralar keçmiş şagirdi C.Məmmədquluzadə ilə birlikdə teatr
tamaşalarının hazırlanmasında iştirak etmişdir. Belə ki, 2 sentyabr 1887-ci ildə
Naxçıvan şəhərində Hacı Nəcəf Zeynalovun zalında səhnəyə çıxarılmış əsər
―şəhər məktəbinin müəllimi Mirzə Sadıq Qulubəyovun vəsatətinə görə‖
hazırlanmışdır. Bu tamaşada Molla İbrahim Xəlil rolunda Cəlil
Məmmədquluzadə oynamışdır. Həmin əsərin M.F. Axundovun ―Molla İbrahim
Xəlil kimyagər‖ pyesi olduğunu nəzərə alsaq, tamaşanın səbəbkarının ana dilli
ədəbiyyata bələd olduğunu da müəyyənləşdirə bilərik‖ (2, s. 62).
Sonrakı illərdə qəza məktəbinin şəriət və Azərbaycan dili fənnini tədris
edən müəllimlər Əli Tağı oğlu Hüseynzadə, Molla Nəsrulla Hacı Mirzəli oğlu,
Mirzə Sadıx Xəlilov, Mirzə Ələkbər Süleymanov olmuşlar.
Mənbələr göstərir ki, Əli Tağı oğlu Hüseynzadə yalnız bir il müddətinə 1888-1889-cu tədris ilində Naxçıvan qəza məktəbinin şəriət və Azərbaycan dili
müəllimi işləmişdir.
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Qəza məktəbinin fəaliyyəti dövründə şəriət və Azərbaycan dili fənni üzrə
dördüncü müəllim Molla Nəsrulla Hacı Mirzəli oğlu olmuşdur. O, 1889- cu
tədris ilindən 1899-cu tədris ilinə qədər bu vəzifədə işləmişdir. Molla
Nəsrulladan sonra iki il boş qalan bu vəzifəni Mirzə Sadıx Xəlilov tutmuşdur.
O,1902- ci ildən 1905 – ci ilədək Naxçıvan şəhər məktəbinin şəriət və
Azərbaycan dili müəllimi vəzifəsində işləmişdir. Məktəbin sonuncu şəriət və
Azərbayan dili müəllimi isə Mirzə Ələkbər Süleymanov olmuşdur. Ələkbər
Süleymanov bu vəzifədə 1916-cı ilədək çalışmışdır ( Faktlar əsasən ―
Кавказский календарь‖ təqvim nəşrinin müxtəlif illərə aid buraxılışlarından
götürülmüşdür).
Naxçıvan qəza (şəhər) məktəbinin pedaqoji heyyətindən bəhs edərkən bu
təhsil müəssisəsinin fəxri nəzarətçilərinin xidmətlərini də unutmaq olmaz.
Adlı-sanlı şəxslərin bölgədə marifin, elmi biliklərin yayılması naminə
məktəbin tədris-təchizat məsələlərinin yaxşılaşdırılmasına maddi və mənəvi
yardımı, şagird kotingentinin məktəbə cəlb edilməsinə köməklik göstərməsi və
digər səy və təşəbbüsləri təqdirə layiq, xeyirli əməllər idi. Qavqaz və
Zaqavqaziya məktəblərinin 1867 – ci il Nizamnaməsinin 69-cu maddəsində
göstərilirdi ki, ştatlı nəzarətçilərdən başqa qəza məktəblərinin yanında onların
uğuru naminə ayrı-ayrı şəxslərdən fəxri nəzarətçi təyin etmək olar. Fəxri
nəzarətçilər bütün təbəqələrdən ola bilər. Bu rütbəyə sahib olmaq istəyənlər
məktəbin nəfinə il ərzində gümüş pulla 500 rubldan az olmayaraq ianə
verməlidir (11, s. 1025). Naxçıvan qəza məktəbində ( 1879- cu ildən şəhər
məktəbinin) təlim – tərbiyə işlərinin yaxşılaşdırilması, maddi-təchizat
bazasının möhkəmləndirilməsi sahəsində faydalı işlər görən bir çox fəxri
nəzarətçilər olmuşdur ki, onların fədakarlığı, xeyirxah əməlləri yadda qalandır.
Məktəbin fəaliyyəti dövründə bu cür fədəkarlıq nümunəsi göstərmiş
azərbaycanlı fəxri nəzarətçilər aşağıdakılar olmuşdur:
1. Hacı Əliqulu Novruzov
2. Böyük xan Naxçıvanski
3. Hənifə Zeynal oğlu Paşayev
4. Məmmədhüseyn bəy Cəlilov
Naxçıvan qəza (şəhər) məktəbi fəaliyyət göstərdiyi 80 il ərzində bölgədə
qabaqcıl pedaqoji fikrin, həyati, dünyavi məzmuna malik təhsilin, real
biliklərin yayılmasına, maarifçi baxışların formalaşması və onun hərəkat
səviyyəsinə yüksəlməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. Bu tədris
müəssisəsinin azərbaycanlı məzunları regionun, İrəvan vilayətinin, ümumən
Azərbaycanın ictimai- mədəni mühitinin formalaşmasında və inkişafında
xüsusi rol oynamışdır. Xüsusi qeyd etməliyik ki, bu tədris ocağının
azərbaycanlı müəllimləri dövrünün qabaqcıl pedaqogikasını mənimsəməklə öz
vəzifəsini layiqincə yerinə yetirmiş, bütün fəaliyyətini tədris müəssisəsinin
mənafeyindən, azərbaycanlı şagirdlərin, ümumən digər millətlərdən olan
uşaqların təlim- tərbiyəsi işindən kənarda düşünməmişlər. Bu müəllimlər XIX
əsrdə və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda, ümumən Azərbaycanda, bütün
Zaqavqaziya mühitində ictimai-pedaqoji, ədəbi-mədəni sahədə fəaliyyət
göstərən Mirzə Sadıq Qulubəyov, Cəlil Məmmədquluzadə, Əbülqasım
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Sultanov, Paşa ağa Sultanov, Fərəculla Şeyxov və başqalarının ilk müəllimləri
olmuşlar.
ƏDƏBĠYYAT
1. Циркулярь по управлению КУО, 1868, № 6.
2. Həbibbəyli İ. Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri. Bakı: Azərnəşr,
1997.
3. Кавказский календарь на 1889 год, Тифлис:6 1888.
4. Кавказский календарь на 1886 год, Тифлис: 1885.
5. Əhmədov H. XIX əsr Azərbaycan məktəbi. Bakı: Təhsil, 2006.
6. Кавказский календарь на год 1846 год, Тифлис: 1845.
7. Azərbaycan Respublikası MDTA, F. 845, s.1, iş 5
8. Azərbaycan Respublikası MDTA, F. 845, s.1, iş 62
9. Naxçıvan MDTA,F.26, s.1, iş 5
10. Gürcüstan Respublikası MDTA, F. 422, iş 696
11. Полное собрание законов Российской империи, Том 42, Часть 1
РЕЗЮМЕ
ВАХИД РЗАЕВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ УЧИТЕЛЯ НАХЧЫВАНСКОЙ УЕЗДНОЙ
ШКОЛЫ
В статье архивные материалы, законы Российской империи
(школьные уставы), на основе периодических изданий ХIX века и в
начале ХХ века правила принятия преподавателей в учебные заведения. В
этой статье говорится,что в Нахчыванской уездной школе впервые
действовали отдельные научные направления, а также о деятельности
Азербайджанского языка и шариата многих азербайджанских учителей.
Первым преподавателям Азербайджанского языка в уездной школе на
ряду с обучением подрастающему поколению прививали активное
участие в общественной и культурной жизни города. Были раскрыты
основные даты в деятельности преподающих азербайджанских учителей.
Здесь говорится и о почетных надзирателях.
Ключевые слова: Правила отбора учителей в учебные заведения,
Нахчыванская уездная школа, азербайджанские преподаватели науки,
учителя по азербайджанскому языку и шариату, почетные надзирателиазербайджанцы уездной школы, азербайджанские учителя Нахчыванской
уездной школы.
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RESUME
VAHID RZAYEV
AZERBAIJANI TEACHERS OF NAKHCHIVAN DISTRICT
SCHOOLS
The article deals for the first time with the rules of selection of teachers
for educational institutions in XIX and the beginning of XX c. on the basis of
archive documents, the laws of Russian Empire (school regulations), periodical
issues, different scientific branches in Nakhchivan provincial school, as well as
about the activity of certain teachers of the Azerbaijani language and shariat.
The history of activity of the first Azerbaijani teachers in the provincial school,
as well as the following teachers who not only taught the young generation but
also took and active part in the social-cultural life of the city.
Key words: The rules of selection of teachers in educational
institutions, Nakhchivan provincial school, Azerbaijani science-subject
teachers, teachers of Azerbaijan literature and shariat subjects, Azerbaijani
honorary controllers of provincial school, Azerbaijani teachers of Nakhchivan
provincial school
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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TƏHSĠLDƏ SƏMƏRƏLĠLĠYĠN ARTIRILMASINDA
MOTĠVASĠYANIN ROLU
Məqalədə Ģagirdləri motivasiya etmənin yolları haqqında məlumat
verilir. Təhsilin yüksək səviyyəli təĢkil olunmasında müəllimlərin təlim
motivlərindən məqsədyönlü istifadə etməsinin əhəmiyyətindən danıĢılır.
Açar sözlər: Motivasiya, təlim motivləri, təhsil, stimullaĢdırılma,
müəllim, Ģagird.
Həyat böyük bir prosesdir. Bu prosesdə uğurlu iştirak etmək üçün insan
müasir tələblərə uyğun olan təhsilə malik olmalıdır. Təhsil də daim
təkmilləşdirilməlidir. Təhsilin təkmilləşməsi və keyfiyyətli olması üçün onun
səmərəliliyinin artırılması vacib şərtdir. Təhsilin səmərəli təşkilinin başlıca
yollarından biri tədris zamanı motivasiyadan istifadə etməkdir.
Motiv – davranışa enerji və istiqamət verən gücdür və bu güc
orqanizmə, ən əsası insan beyninə təsir edərək bir məqsəd üçün hərəkətə
keçməyə sövq edir. Başqa sözlə desək, motivasiya fərdi ehtiyaclar və istəklərdə
qaynaqlanır və insanı hərəkət etməyə vadar edir. Yəni insanı hərəkətə keçirən
və hərəkətlərin istiqamətini təyin edən onların düşüncələri, ümidləri, inancları,
arzu, ehtiyac və qorxularıdır. Bu eyni zamanda dərs zamanı şagirdlər və
tələbələr üçün də keçərlidir.
Təlim motivləri iki yerə ayrılır: daxili və xarici təlim motivləri. Xarici
motivlər şagirdə kənardan göstərilən təsirlərdir ki, bu daima müəllimin nəzarəti
altında olmalı və istiqamətlənməlidir. Daxili motivlər isə şagirdin öz – özünü
motivləşdirməsi, düşüncə və davranışlarının cəmidir, başqa sözlə desək,
daxilindən gələn ehtiyaclarına istiqamətlənmiş reaksiyalardır. Təhsilin səmərəli
təşkili zamanı hər bir şagirdə fərdi yanaşılaraq motivasiya ilə yüklənməsi əsas
şərtlərdəndir. Əgər müəllim motivasiyanı məqsədyönlü yarada bilmirsə,
şagirdləri düşünməyə yönəltmə istiqaməti hədəfə dəymir. Çünki kifayət qədər
motivlənməmiş şagird öyrənməyə hazır hala gəlməmiş deməkdir.
Ümumiyyətlə, həyatın bütün sahələrində insanlar özlərinə maraqlı olan
mövzuları daha tez öyrənir və yadda saxlayırlar. Və çox təbiidir ki, məktəbdə
keçirilən bütün mövzular şagirdə maraqlı gəlməyə bilər. Müəllim şagirdə təlim
verərkən onun daxili təlabatını təmin etməlidir. Buna görə də dərsin şagirdin
maraqlarına uyğun qurulması müəllimin öhdəsinə düşən vəzifədir.
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Öyrənmə motivasiyası öyrənənin öyrənmə fəaliyyətini mənalı və
qiymətli hesab etməsi, bunların faydalı olduğunu dərk etməsi ilə təyin olunur.
Motivasiya əksikliyi çox vaxt uşaqları (xüsusən də ali məktəb tələbələrini)
dərsdən uzaqlaşmağa və təhsillə əlaqədar olmayan davranışlar (yoldaşlarla boş
vaxt keçirmək, telefonla lazımsız danışıqlar, məqsədi olmayan televiziya
verilişləri izləmək və s.) və bu kimi davranışlar göstərməyə gətirib çıxarır. Belə
bir vəziyyətdə isə dərs oxumaq şagird üçün cansıxıcı bir işə çevrilir. Bu halda
şagirdlər daha çox xarici motivlərin təsiri altında məcburi olaraq fəaliyyət
göstərir. Xarici motivlər nə qədər güclü olsa da, daxili motiv olmadan müsbət
nəticə əldə etmək, demək olar ki, imkansızdır. Müəllim və valideynlər
bilməlidir ki, müvəffəqiyyətin ən böyük motivasiya olduğunu öz içində qəbul
etməyən şagird öz məqsədlərini yalnız xarici təsirlər əsasında qurursa uğura
çatmaq çox çətin və qısamüddətli olacaqdır.
Davranışın dəyişməsinə gətirib çıxaran 3 duyğu vardır: Qorxu, borc
hissi və sevgi. Əgər şagird qorxu ilə motivasiya olursa, məcburiyyətdən oxuyur. Sadəcə vəzifəsidir, borcudur deyə oxuyursa, heç bir fərdi inkişafdan söz
gedə bilməz. Əgər sevgi ilə oxuyursa, bunu sadəcə öz istəyi ilə etdiyindən nəticə daha müsbət olur. Bu səbəbdən təhsilin səmərəli təşkili zamanı müəllim və
valideynlərin nəzərə almalı olduqları əsas cəhətlərdən biri də şagirdlərdə təlim
marağı–öyrənmək istəyi yaratmaqdır. Şagirdə sevərək oxumağı öyrətmək
lazımdır.
Şagirdə elə biliklər verilməlidir ki, o həmin biliklərdən həyatın digər
sahələrində, yaşadığı müddətdə istifadə edə bilsin. Və bu biliklər öyrədilməklə
yanaşı, eyni zamanda onun həyati əhəmiyyətliliyi izah olunmalı və şagird üçün
maraqlı hala gətirilməlidir. Şagird ona öyrədilən biliklərin vacibliyini dərk
etməli və buna şübhə etməməlidir. Öyrədilən bilik şagirdi düşünməyə və
fəaliyyət göstərməyə sövq etməlidir. Çünki nəticə olaraq motivasiyanı
artırmaqda ən əhəmiyyətli faktor insanın düşüncələri və fəaliyyətidir. Hər hansı
bir mövzuya laqeyd yanaşma, yalnız başqalarının təzyiqi ilə dərsə hazırlaşan
şagirdin uğurlu nəticə göstərməsi cox çətindir. Buna görə də istər sinifdə,
istərsə də dərsdənkənar işlər zamanı dərsin, keçirilən mövzunun əhəmiyyətinin
izah olunması, verilən biliyin həyatla əlaqələndirilməsi şagirdin motivasiya
olunmasında mühüm rol oynayır.
Şagird öyrənməyə və bacarmağa istiqamətli motivasiya olunmalıdır.
Şagirdlər, eyni zamanda tələbələr çox vaxt imtahandan və kursdan keçmək
üçün çalışırlar. Motivasiyanın qısa müddətlik köklənməsi, məqsədin qısa
zaman kəsiyinə aid olması şagirdin öyrəndiyi materialı tez də unutmasına
gətirib çıxarır. Bu səbəbdən tədris planı və tədris proqramı hazırlanarkən
şagirdlərin motivasiya ünsürləri analiz edilməli və şagirdin maraqları nəzərə
alınmalıdır. Uşaqlardan ―Proqram sizin üçün nə qədər qiymətlidir?‖,
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―Proqramın sonunda necə faydalar təmin etməyi gözləyirsiniz?‖, ―Proqram
mövzuları arasında hansılara maraq göstərirsiniz?‖ kimi suallar verməklə
şagirdin nə istədiyinibilmək və onu necə motivasiya etməyin yollarını tapmaq
olar. Motivasiyanın yaradılması pedaqoji prosesin keyfiyyətini yüksəldən
başlıca psixoloji amillərlə bağlı olub, müəllimin yaradıcılıq imkanlarından
asılıdır. Müxtəlif şəkillərdə motivasiyanın qoyulması sinifdə canlanma yaradır,
şagirdləri aktivləşdirir və keçirilən fənnə qarşı marağı daha da artıraraq fikirləri
öyrəniləcək mövzuya yönəldir.
Yuxarıda sadaladıqlarımızdan aydın olur ki, təhsilin səmərəli təşkilində
motivasiyanın böyük əhəmiyyəti var. Şagirdəri motivasya etmənin yolları
bunlardır:
- müəllim yaradıcı olmalı, fənnini sevərək tədris etməli, şagirdlərə nümunə
olmalıdır.
- müəllim şagirdlərə qarşı qayğıkeş olmalı, onlara empatik yanaşmalıdır.
- nizamlı sinifin olması və şagirdlər arasında sağlam rəqabətin qurulması.
- şagirdləri pozitiv fikirlərlə yükləməlidir. Yəni bəzən şagirdər öz
uğursuzluqlarının səbəbini müxtəlif bəhanələrlə və ya başqalarına yükləməklə
üzərlərindən atmağa çalışırlar. Məs, imtahan zamanı şagirdlərden tez-tez belə
sözlər eşitmək olur: onsuz da əvvəlcədən bilirdim ki, çalışmadığım yerdən sual
düşəcək; qarşımda oturan mənə mane oldu; imtahanın pis keçəcəyim içimə
doğmuşdu; müəllim mənlə prinsip aparır; çox çalışmışdım imtahanım yaxşı
keçdi və s. Yeni nəticə olaraq demək olar ki, şagirdlərin müvəffəqiyyət və ya
müvəffəqiyyətsizlik səbəbləriylə keçirdikləri hisslər onların motiv
səviyyələrinə təsir edir.
- dərs başlarkən maraqlı, çaşdırıcı, maraq oyandıran suallar verilməlidir.
- dərsi mümkün qədər aktiv, araşdırıcı, həyəcanlı və faydalı hala
gətirməlidir.
- şagirdlərə hər mövzuda variantlar təqdim edilməlidir.
- şagirdlərin nəyi necə edəcəklərini və hədəfə gedəcəkləri yolu bilib –
bilmədikərindən əmin olmalıdır.
- şagirdlər arasında fərdi fərqlər nəzərə alınmalı, hər kəsin özünə uyğun
hədəflər seçməsinə yardım edilməlidir.
- müəllim şagirdlərlə maraqlandığını və onları sevdiyini hiss etdirməlidir.
- müəllim şagirdin təqdir edilmə ehtiyacını nəzərə alaraq dərs zamanı və
dərsdən xaric işlər zamanı tərifləməlidir.
- müəllim şagirdlərdə özünəinam yaratmalı və özlərinin öyrənmələri üçün
cəsarətləndirməlidir. Çünki nəsə etmək üçün inanmaq lazımdır. İnanmaq
arzuları reallaşdırmaqda kömək edir.
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- müəllim şagirdə müxtəlif tapşırıqlar verərək onların kreativlik
bacarıqlarını inkişaf etdirməlidir. Bu onların özgüvənlərinin formalaşmasına
gətirib çıxarır.
- şagird təhsilin onun gələcəyi üçün gərəkli olduğuna inanıb dərk etməlidir.
O bilməlidir ki, təhsilin əziyyəti müvəqqəti, savadsızlığın əziyyəti ömürlükdür.
Beləliklə, bütün bunların dərk edilməsində müəllimin rolu əvəzsizdir.
Məqsədəuyğun qurulmuş motivasiya təhsilin məqsədinə çatmaq üçün başlıca
amildir. Hər bir müəllim bunu bilməli və öz işində nəzərə almalıdır.
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РЕЗЮМЕ
АЙТАН МАМЕДОВА
РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ
В статье дается информация о том как мотивацировать учеников.
В статье говорится о важности высокого уровня образования
рационального использования мотивов со стороны учителей.
Ключевые слова: Мотивация, мотивы обучения, стимуляция,
образование, учитель, ученик.
SUMMARY
AYTAN MAMMADOVA
ROLE OF THE MOTIVATION TO INCREASE EFFICIENCY OF
EDUCATION
The article covers the techniques of motivating students. It refers
importance of benefiting educating motives of teachers properly in order to
organizing educations system with high standart.
Key words: Motivation, training motives, education, stimulation,
teacher, student.
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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Ġ. NƏSĠMĠNĠN ĠNSAN VƏ ONUN ġƏXSĠYYƏT KĠMĠ ĠNKĠġAFI
HAQQINDA FĠKĠRLƏRĠ
Böyük Ģair və mütəfəkkir Ġmadəddin Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixində anadilli fəlsəfi poeziyanın əsasını qoyan məhəbbət, gözəllik və əqidə
nəğməkarı kimi Ģöhrət tapmıĢdır. Onun ağıl-hikmət örnəyi olan incə ruhlu,
kamil Ģeirləri insana, həyata, dünyaya fərdi münasibətin parlaq bədii
ifadəsidir, insanın mənəvi ucalığı haqqında mükəmməl nümunələrdir. Böyük
sənətkar insana, insan ləyaqətinə, onun qüdrətinə olan yüksək inamını
tərənnüm edərək Ģeirlərində insanı həyatın yaradıcısı, gözəlliklərin əsl mənbəyi
kimi göstərmiĢdir. Buna görə də “Ģərqin sönməz günəĢi” olan dahi Ģairin
insan haqqında söyləmiĢ olduğu fikirləri yüzillər keçsə də öz aktuallığını
qoruyub saxlayacaq.
Açar sözlər: insan, Ģəxsiyyət, cəmiyyət, təlim, mənəvi paklıq, kamillik.
Uzun zamandır cəmiyyət içərisində formalaşan belə bir ifadə var: orta
əsrlər zülməti. Əslində bu, rəmzi anlayış olub, insanların şüuruna çökmüş
mistika, xürafat və cəhaləti əks etdirir. Bu zülmət insanın özünügörməsinə, öz
yüksək missiyasını, öz qəlbinin işığını, intellektini qiymətləndirməsinə mane
olurdu. Bu zülmətdən sui-istifadə edən kəmfürsətlər isə yaranışın əşrəfi olan
insanı hər cür təhqirə və təzyiqə məruz qoyur, onu alçaldırdılar. Azərbaycan
ədəbiyyatında ilk dəfə Xaqani, Nizami kimi böyük humanist sənətkarlar
insanın insan tərəfindən alçaldılmasna qarşı çıxaraq etiraz səslərini
qaldırmışlar. Onların mütərəqqi ənənəsini doğma dildə davam etdirən ən böyük
mütəfəkkir şair isə Seyid Əli İmadəddin Nəsimi oldu. Həyatı haqqında geniş
məlumat mövcud olmasa da, bəzi mənbələrdə Seyid İmadəddin Nəsiminin
1369-cu ildə böyük şeir-sənət ocaqlarından olan qədim Şamaxı topağında
doğulduğu, mədəninə sığmayan bir xəzinə kimi Bakıdan başlayaraq bütün
Yaxın Şərqi dolaşdığı, 1417-ci ildə Hələb şəhərində faciəli surətdə dünyasını
dəyişdiyi bildirilir (2, s. 6).
Quldarlıq dövrünün mütəfəkkirlərinin insana ‖danışan alət‖ (Platon),
―insan xüsusi mülkiyyət və istehsal vasitəsidir‖ (Aristotel) fikirlərinə; Şərqdə
isə, Sədi və başqalarının fikirlərinə etiraz etmiş və insanı kainatın yaradıcısı,
ilahi qüvvə kimi qiymətləndirmişdir (1, s. 250). Onu bizə yaxınlaşdıran, orta
yüzilliklər zülmətindən sıyırıb çağdaşlarımızla doğmalaşdıran cəhətlərdən biri
böyük Azərbaycan şairinin qlobal düşüncə tərzi, mübarizliyi, həm fıziki, həm
də mənəvi azadlığın yorulmaz tərənnümçüsü olmasıdır.
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Şairə görə, insan hər hansı formal tələblərə tabe olmaq, onlara əməl
etməklə yox, daxilən özünü təmizləmək, mənən kamilləşmək yolu ilə haqqa
yaxınlaşa bilər. İnsanın kamilliyə qovuşmaq yolu isə paklıqdan, gözəllikdən,
məhəbbətdən keçir. Buna görədir ki, Nəsimi şeirinin lirik qəhrəmanı həm
zahirən, həm də daxilən gözəl, tanrı mərtəbəsinə layiq bir insandır, insan isə
dünyanın əşrəfi və incisidir.
Həm sədəfəm, həm inciyəm, həĢru sirat ədinciyəm,
Bunca qumaĢu rəxt ilə mən bu dükanə sığmazam. (3, s. 7).
Şairin əsərlərinin hər birində insan, insan şəxsiyyətinin ucalığı ön plana
çəkilir, insan gücünün hər şeyə qadir olduğu göstərilir, insanlara insan
şəxsiyyətinin qiymətləndirilməsi tövsiyyə olunur:
Adəmi fəzli-xuda bil, adəmi,
Kainatə kətxuda bil adəmi,
Sən dirəxti-müntəha bil adəmi,
Sahibi -ərzü səma bil adəmi.(5, s. 250)
Məğrur şəxsiyyət, nadir istedadlı şair Nəsimi insan şəxsiyyətinin
alçaldılması ilə heç cür barışa bilmir, bütün varlığı ilə bu ədalətsizliyə kəskin
etiraz edirdi. İnsana bu dünyadakı mövqeyinə uyğun, layiqincə qiymət vermək
lazım idi və o bu cəsarətli addımı atdı. Yüz illər boyu haqq və ədalət
axtarışlarında müəyyən qədər naümid qalmış bəzi sələflərindən fərqli olaraq
Nəsimi haqqı tapmağını beləcə bəyan etdi:
Həq mənəm, həq məndədir, həq söylərəm,
BulmuĢam həqqi, ənəlhəq söylərəm!
Ancaq Nəsimi insanı dünyanın əşrəfi bəyan etsə də kamil insanla cahil
insanı fərqləndirirdi. Şairin fikrincə, yalnız kamil insan, yəni şərdən,
xəbislikdən, pislikdən, heyvani instiktlərdən təmizlənmiş insan uca mərtəbəyə
qalxa, əsl şəxsiyyət sayıla bilər. Belə olmayan təqdirdə şəkilcə insan olanın
heyvandan, şər qüvvədən, Nəsiminin özünün dediyi kimi, divdən heç bir fərqi
yoxdur. Onun fikrincə kamil insan ilk əvvəl özünü bilməli, özünü anlamalı, öz
daxilinə enməlidir. (Kim ki, bilməz özünü, bilməyə pirlər sözünü, Kəndisini
anlamayan bilmədi hər kar nədir?)(3, s. 16). Şair kamil insanı ― canımın
cananəsi‖ adlandırır, ona səcdə etməyin vacib olduğunu göstərir.
Nəsiminin ― Bir şaha sən qulluq eylə, söhbətindən can bitər‖ misrası ilə
başlayan şeirinə nəzər saldıqda görürük ki, o insanlara nəsihət verərək yazır:
xeyirxah adamlarla otur-dur, belələri ilə həmsöhbət ol, nadanlarla ünsiyyət
bağlama, həmsöhbət olma, nadanın tərbiyəsindən nadan bitər, barsız ağaca
bənzəmə, xeyri yox, şəri çox əli burax, xeyir ilə ehsan edən əldən yapış. Bu
şeirin ― Zalım oldun, zülm əkərsən yenə kəndi tarlana, Zalımın zülmü şərindən
tarlada üsyan bitər‖ bəndində isə pisliyə, zülmə kəskin etiraz motivləri yer
almışdır (3, s. 22). Nəsihətçilik ruhu Nəsiminin şerlərinin canına hopmuş, hər
misrasını canlı nümunəyə çevirmişdir. Hansı mövzuya müraciət edirsə-etsin və
əsas ideya nə olursa-olsun, insan və onun mənəviyyatı problemi yaddan çıxmır,
arxa plana keçmir. İnsanda həya, ədəb, qiyamət qorxusu, pak əməl, mərhəmət
kimi keyfiyyətlər görmək istəyirdi, nümunələr gostərməklə pis əməllərdən
uzaqlaşdırmağa çalışırdı.
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Nəsiminin ― Əya, mömin, gər istərsən səadət‖ misrası ilə başlayan
şerində (4, s. 27) bir sıra mənfi xasiyyətləri və onların verə biləcəyi
xoşagəlməz nəticələri sadalayır və insanları onlardan çəkinməyə çağırır,
müsbət xasiyyətlərə yiyələnməyi məsləhət bilir. Şair bu xüsusiyyətləri üç-üç
qruplara ayırır:
Xoşbəxt olmaq üçün üç peşəni adət etməli: incə təb; mərhəmət;
əliaçıqlıq.
Allahın birliyinə inanan pak mömin olmaq üçün üç xasiyyət olmalıdır:
həya; ədəb; qiyamət qorxusu.
Üç şey könlü işıqlı edər: kitab(Quran); axar su; pak əməl.
Üç şey könlü qəmgin edər: pis qonşu; pis yoldaş; pis həyat yoldaşı.
Canında üç əlamət olan kəs cənnəti görə bilməz:
yalançılıq,
Şair insanın bir şəxsiyyət kimi yetişməsinin yeganə yolunu təlimdə,
təhsildə görür, hər şeydən baş çıxarmaq istəyən adama ―hərfi-kitabü xətti oxu‖
deyir və bu yolla nadanlıq və cəhalətdən qurtarmağı mümkün hesab edirdi.
Nəsimi elmə talib olmayanı, bilişdən yad olanı, heç bir şey bilməyib,
mərifətdən dəm vuranı biganə adlandırır və belələrinə rişxəndlə yanaşaraq öz
―Divan‖ında ifşaedici beytlər yazırdı. O, müasirlərini həyat və kainatın sirlərini
öyrənməyə, biliyə, mövcud qanun-qaydalara açıq gözlə baxmağa çağırır, onları
qəflət yuxusundan oyatmaq istəyirdi. ―Elm əhlinə bir rövnəqi-bazar bulunmaz‖
deyən şair dövrünün ziyalılarının, elm adamlarının halına işarə edir və
―məhrəmi-əsrar‖a (həqiqi elmə) qiymət verilmədiyindən şikayətlənirdi (1, s.
238).
Hər kiĢinin sorsam əslin, izzətindən bəllidir.
Söhbəti-ürfan görənlər, xidmətindən bəllidir.
Həq-taala elm içində çünki “simahüm” dedi,
Hər kiĢinin üzünə bax, surətindən bəllidir.
Nəsiminin yazdığı bu bənddən məlum olur ki, şairə görə elm ilə
kamilliyə çatmış insan üzündən, sifətindən, hərəkətindən tanınır, elmli insan
əxlaqi cəhətdən də kamilliyə çatmış olur. Şair insanlarda qüsur görmək istəmir,
əgər qüsurlu insan varsa bunu təkcə insanların günahı kimi deyil, həm də
zəmanənin çatışmazlığı kimi qiymətləndirir. İnsanların bir şəxsiyyət kimi
formalaşmasında məktəb və mədrəsələrin böyük rolu olduğunu qeyd etsə də,
digər tərəfdən uşaqların mütərəqqi ziyalıların əsərlərini oxuyub öyrənmələrini
də məsləhət görürdü. Şairin fikrincə uşaqlar erkən yaşlardan elmlə məşğul
olmalı, buna görə də ailə məsuliyyət daşımalıdır. Lakin elm öyrənməyə də sədd
qoymur, elmi-hikməti, elmi-ədəbi, elmi-əxlaqı, elmi-lədunu, bəyan elmini,
elmi-yəqini və s. elmlərlə bərabər müxtəlif lisanları da bilməyi əsas sayırdı.
Nəsimi həmçinin qadınların da təhsil almağını əsas sayır, onları kişilərdən
ayırmırdı. Uşaqların tərbiyə olunmasında daha çox ananın rolu olduğunu görən
Nəsimi ataya deyil, ananın təhsilli olmasını əsas sayır, heç olmazsa ―dördkitab‖
dan xəbərdar olmasını təklif edirdi. Təlimsiz və tərbiyəsiz valideynləri əsil
insan, hər tərəfli şəxsiyyət yetişdirməyə hazır hesab etmirdi. Ümumiyyətlə
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Nəsimi qadınla kişini eyni səviyyədə tutur və hər ikisinin ilahi kamilliyə
çatmasının yolunu elmdə görürdü.
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РЕЗЮМЕ
НЮБАР САФАРЛИ
РАЗМЫШЛЕНИЯ И. НАСИМИ О ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО
РАЗВИТИИ КАК ЛИЧНОСТИ
Выдающийся поэт и мыслитель И. Насими получил известность в
истории Азербайжанской литературы, как основатель родного языка и
философской поэзии, певец любви красоты и убеждений. Образцы его
задушевных, мудрых стихотворений- блестящее выражение его личного
отношения к человеку, жизни, миру и безупречный пример нравственной
возвышенности личности. Воспевая огромную веру в человека, в его силу
и человеческую личность, великий мастер показал человека, как
настоящего создателя жизни и красоты. Поэтому мысли «неугасимого
солница Востэка» гениального поета, высказанные о человеке, даже через
100 лет не потеряют свою актуальность.
Ключевые слова: человек, личность, общество, обучение,
нравственная чистота, мудрость.
SUMMARY
NUBAR SAFARLĠ
NASIMI'S IDEAS ABOUT THE DEVELOPMENT OF MAN AND HIS
PERSONALITY
The great poet and thinker Imadeddin Nasimi is founder of
philosophical poetry who was known as Songwriters of love, beauty and
believe. His poems full of wisdom and gentle spirit express the real attitude to
human, life and the world, they are examples of the spiritual greatness of the
man. The great singer-human, human dignity and human life in his poems in
praise of the power of the creator of the highest confidence, as a source of true
beauty is shown. Therefore, the "eternal sun of the Middle East," the poet said
about the man thought to be the preserve its relevance in spite of centuries.
Key words: human, personality, society, education, moral purity, perfection.
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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OYUN VƏ OYUNCAQLARIN MƏKTƏBƏQƏDƏR YAġLI
UġAQLARIN PSĠXOLOJĠ ĠNKĠġAFINDA ROLU
Məqalədə oyun və oyuncaqların məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların psixoloji
inkiĢafında rolu öz əksini tapmıĢdır. Qeyd edək ki, məktəbəqədər yaĢ dövrü
uĢaqların inkiĢafı baxımından ən senzitiv dövrdür. Bu onların psixoloji və fərdi
xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Bu yaĢ dövründə tərbiyə və təlim baxımından
əsas aparıcı fəaliyyət oyundur. Oyun oynamaq uĢağın təbii ehtiyaclarından
olub, ən aktiv öyrənmə metodudur. UĢaqların oyunda istifadə edəcəyi əĢya
oyuncaqlardır ki, onu aktiv fəaliyyətə cəlb edir, planlar irəli sürməyə və onları
reallaĢdırmağa sövq edir. Oyuncaqlar uĢaqda əməyə məhəbbət yaratmaqla,
həm də müxtəlif maraqlarının formalaĢmasına Ģərait yaradır. Oyuncaqlarla
oynamaq tələbatı uĢağı hər Ģeyi öyrənməyə, hadisələrin səbəblərini baĢa
düĢməyə sövq edir.
Açar sözlər: oyun, oyuncaq, uĢaq, psixoloji, inkiĢaf, məktəbəqədər.
Məktəbəqədər yaş dövrü uşaqların inkişafı baxımından ən senzitiv
dövrdür. Bu onların psixoloji və fərdi xüsusiyyətləri, idrak prosesləri ilə
əlaqədardır (2, s. 10). Psixoloq A.N.Leontiyev məktəbəqədər dövrü belə
xarakterizə edirdi. Bu dövr balaca yaşlı uşağın faktiki olaraq ilk dəfə şəxsi
keyfiyyətlərinin və davranışlarının inkişafı baxımından önəmli bir dövrdür. Bu
yaş dövründə tərbiyə və təlim baxımından əsas aparıcı fəaliyyət oyundur. Rus
psixoloqu L.N.Galiquzova hesab edir ki, məktəbəqədər yaşlı uşağın inkişafı ilə
onun bağçadakı fəaliyyəti arasında yaxın əlaqə vardır. Uzun müddət müxtəlif
oyunlar oynayan uşağın bağçaya adaptasiyası daha asan olur. Həmçinin
Galiguzovaya görə, bağçaya çətin adaptasiya olan uşaqlar oyun zamanı daha az
təşəbbüs göstərir və diqqətlərini mərkəzləşdirə bilmirlər. Eyni zamanda
məktəbəqədər yaşlı uşağın oyun zamanı müstəqil olaraq problemi həll etməyə
təşəbbüs göstərməsi kiçik yaşlı uşağın şəxsiyyətinin inkişafına müsbət təsir
göstərir (4, s. 15).
Keçmişdən günümüzə qədər var olan cəmiyyətlərdə oyun ilə əlaqədar
materiallarla qarşılaşmağımız oyunun insan həyatında nə qədər əhəmiyyətli bir
yeri olduğunu göstərir. Oyun uşağı gələcəyə hazırlayan ən təsirli yoldur. Oyun
balaca uşağın digər insanlarla əlaqələrinin qurulmasına, yardımlaşma, ünsiyyət
qurma, məlumat əldə etmə, təcrübə qazanma, psixomotor və duyqusal
inkişafına yardım etdiyi kimi onun zehni və dil inkişafına da önəmli təsir
göstərir. Yaşlılar oyunu uşağın əylənməsi, başlarını qatmaq, eyni zamanda
onları narahat etməməsi üçün vasitə olaraq görsələr də, oyun balaca uşaqlar
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üçün çöx ciddi bir işdir. Montaigneyə görə oyunlar uşaqların ən real
məşğuluyyətidir. Belə ki, biz işə gedərkən onlarda oyuna gedirlər.
Oyun uşaqların özünü izah etmə, sahib olduqlarını anlama, dil, ağıl və
sosial bacarıqlarının inkişafında önəmli faktordur.
Uşağın, böyüklərin və hətta bütün canlıların həyatında böyük yer tutan
oyunun nə olduğu haqqında hələ də psixoloq və pedaqoqlar ortaq bir fikrə gələ
bilməmişdir. Amerikalı təlimçi və filosof John Devey oyunu nəticəsinə nəzarət
oluna bilməyən şüursuz davranışlar olaraq xarakterizə edərkən, Huizing
istəyərək və qaydalı olaraq müəyyən bir zaman və məkanda aparılan
fəaliyyətlər olaraq, Spenser oyunu lazım olmayan artıq enerjilərin atılması,
Groos həyatın daha sonrakı səhivələrinə hazırlıq, Mitchel və Moson insanın
özünü ifadə etməsi, Gullik isə edilməsi lazım olanın edilməsi şəklində
xarakterizə edirdi.
Uşaq oynadıqca onun bacarıqları artır, yeni vərdişlərə yiyələnir. Məhz
oyun vasitəsi ilə uşaqlarda qərar vermə, qaydalara tabe olma, başqalarına qarşı
səmimi və dürüst olmaq kimi xüsusiyyətlər formalaşır. Uşağın fiziki, psixi və
zehni baxımından inkişafı üçün qidalanma və yuxu qədər oyunun da vacibliyi
mütləqdir. Uşağın şəxsi keyfiyyətləri, bacarıqları və zehni bütünlüyü oyun
zamanı inkişaf edir. Oyun oynamaq uşağın təbii ehtiyaclarından olub, ən aktiv
öyrənmə metodudur. Belə ki, oyun zamanı uşaq bəzən şüuürlu, bəzən də
şüursuz şəkildə öyrənir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların təlim şəraitinə
adaptasiyasında oyunun böyük rolu vardır. Çünki məktəbəqədər yaşlı uşaq
təlimə bir növ müəyyən qaydaları olan rollu oyun kimi yanaşır, lakin bu
qaydaları yerinə yetirərkən o, özü də hiss etmədən elementar təlim
hərəkətlərini mənimsəyir. Bundan sonra onda ilk təlim bacarıqları və oxumağa
meyl özünü büruzə verir. Təlimin məzmunu və xarakteri oyunun yaxşı
keçirilməsinə təsir göstərir. Məşğələ zamanı əldə edilmiş bilik, dərin təəssürat
uşaqlarda oyuna marağı gücləndirir. Oyunun başlıca vəzifəsi məktəbəqədər
yaşlı uşaqlarda təsəvvür yaratmaqdır. Uşaq oynaya-oynaya riyazi əməliyyatla
məşğul olur, ətraf mühiti öyrənir. Oyunun yarış şəklində verilməsi uşaqda
təlim məşğələsinə marağı artırır və onları daha da fəallaşdırır. Beləliklə,
məktəbəqədər yaşlı uşağın hərtərəfli inkişafında, onun təlim şəraitinə
adaptasiyasında oyun fəaliyyətinin sosial-psixoloji əhəmiyyəti böyükdür (10, s.
22). Psixoloqlar Sarako və Spodekə görə uşaqların həyati ehtiyacları
valideynləri tərəfindən qarşılandığına görə özlərinə qalan və kifayyət qədər çox
olan enerjinin atılmasının ən asan yolu oyundur. 1898-ci ildə psixoloq Groos
oyuna uşaqlıq dönəminin ehtiyacı olduğunu qeyd etmişdir. Çünki o gələcəkdə
istifadə edəcəyi bacarıqları oyun ilə inkişaf etdirəcəyini qeyd etmişdir. Yəni
oyun sayəsində uşaq gələcəkdə qarşılaşacağı çətinliklərin öhdəsindən
gələcəkdir. Freyd hesab edirdi ki, dramatik hadisələrin nəticəsində ortaya çıxan
mənfi duyquları oyun ilə yox edilməsi mümkündür. Erik Erikson oyunun
uşağın özünəgüvən qazanmasında, hadisələrə nəzarət etməsində təsirli
olduğunu ifadə etmişdir.
Psixoloq Caspiyə görə oyun bacarıqları 2 yaşdan 3 yaşa daxil olarkən
başlayır. Bu zaman uşaqlar ağız hərəkətləri, səslər çıxarma ilə yavaş-yavaş
daha düzgün olaraq obyektlərlə oynamağa başlayırlar. Piqoteyə görə oyun
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uşağın zehni inkişafını artıran bir vasitədir. Vıqotskiyə görə isə oyun uşağın
özünənəzarət etməsində, idrak proseslərinin inkişafında önəmli rol oynayır.
Oyun uşaqların həmyaşıdları ilə ünsiyyət quraraq onlara uyğunlaşan,
eyni zamanda hər istəyinin həyata keçməyəcəyini dərk edib xəyal qırıqlığının
öhdəsindən gələrək onun sosial inkişafını təmin edir. Oyun balaca uşağın nələri
edə biləcəyini göstərməklə yanaşı, onların maraq obyektini də ortaya çıxarır.
Oyun prosesində qaçan, hoppanan uşaqların fiziki qabiliyyətləri ilə yanaşı,
psixoloji qabiliyyətləri də inkişaf edir. Bu zaman balacanın qan dövranı
sürətlənir, iştahı normallaşır, yuxu rejimi qaydaya düşür, tərləmə vasitəsi ilə
bədəndən zərərli toksinlər atılır, artıq enerji çıxarılır. Oyun prosesində uşaqlar
müəyyən anlayışları anlamaqla yanaşı, onların təşkilati bacarıqları da inkişaf
edir. Eyni zamanda balacalar paylaşmağı və digərlərinin fikrinə hörmət etməyi
də öyrənirlər. Uşaq empatiya qurmağı, başqalarına hörmət etməyi, qarşılıqlı
dialoqlarda öz fikrini bildirməyi, səbirli olmağı, qaydalara əməl etməyi,
stressin öhdəsindən gəlməyi, eyni zamanda sevinc, xoşbəxtlik, qorxu, dostluq,
düşmənçilik, kin, nifrət, sevmə, sevilmə kimi bir sıra duyqusal reaksiyaları da
və.s məhz oyun prosesində öyrənir.
Uşaqların oyunda istifadə edəcəyi əşya oyuncaqlardır ki, onu aktiv
fəaliyyətə cəlb edir, planlar irəli sürməyə və onları reallaşdırmağa sövq edir.
Oyuncaqlar uşaqda əməyə məhəbbət yaratmaqla, həm də müxtəlif maraqlarının
formalaşmasına şərait yaradır.
Oyuncaq- hər yaş dövrünə məxsus psixoloji və şəxsi inkişafı təmin
edən vasitədir. Oyuncaqlar balaca yaşlı uşaqların psixi, idrakı və şəxsi
keyfiyyətlərinin inkişafı baxımından çox önəmlidir. Oyuncaqları aşağıdakı
kimi təsnif etmək olar.
• Sujetli və obrazlı oyuncaqlar (gəlinciklər, fiqurlar). Belə oyuncaqlar
uşaqların sosial təcrübə üfüqünü genişləndirir və onda yaradıcılığı təbliğ edir.
• Texniki oyuncaqlar – texnika dünyasını uşaqlara təqdim edir, texniki
avadanlıqlarla onları tanış edir (maşın, nəqliyyat vasitələri, təyyarə).
• Didaktik oyuncaqlar-uşaqların psixi inkişafı üçün istiqamət verir. Bu
oyuncaqlar uşaqların qavrayışının, düşüncəsinin, yaddaşının inkişafına səbəb
olur. Didaktik oyuncaqlara piramidalar, rəngli şarları və.s göstərmək olar (9, s.
5).
Oyuncaqlar uşaqların ünsiyyəti üçün çox önəmlidir. Uşaqlar oyunda ünsiyyət
qururlar.Rus psixoloqu E. Smirnova yazır ki, ―Uşaqların digər uşaqlarla
ünsiyyəti lazımdır. Bəlkə də bu qəribə görünə bilər. Çünki məktəbəqədər yaşlı
uşaqlar birlikdə oynamağı belə bacarmırlar. Lakin kiçik yaşlı uşaqlar birbirlərini təqlid edirlər, belə ki, onlar yalnız ağlamağı və qorxunu deyil, eyni
zamanda ifadə edilməyən xoşbəxtlikləridə bir -birlərindən mənimsəyirlər― (4,
s. 15).
Oyuncaq uşaqların dünyanı dərk etməsi üçün bir instrument, oyunlar
isə bir vasitədir. Oyuncaqlarla oyun uşağı gələcək həyata hazırlayaraq balacaya
nümunə olur. Belə ki, kukla ilə oynayan balacada yeni hiss və duyqular qayğıkeşlik, diqqətçillik və mülayimlik, eyni zamanda müsbət mənəvi
emosiyalar yaranır. Uşaq kuklanın qayğısına qalır, tərbiyə edir, yedizdirir,
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yatızdırır, bir sözlə böyüklərin uşaqlarla münasibətində lazım olan bütün
funksiyaları yerinə yetirir. Nəticədə balaca uşağın kukla ilə münasibətində özü
üçün mənəvi emosional təcrübə qazanmış olur (9, s. 10). Düzgün seçilmiş
oyuncaq balaca uşağın idrak proseslərinin inkişafına səbəb olur. Psixoloqlar
qeyd edir ki, uşaqlar oyuncaqlara emosional cəhətdən bağlandıqlarına görə
oyuncaqlar müsbət xarakterdə olmalıdır. Oyuncaqlarla oynamaq tələbatı uşağı
hər şeyi öyrənməyə, hadisələrin səbəblərini başa düşməyə sövq edir.
Oyuncaqların tarixi ən azından insanın yaranma tarixi qədər dərindir.
Demək olar ki, insanın yarandığı gündən oyuncaqlar da yaranmışdır. Misirdə
aparılan araşdırmalara görə tarixdə ilk oyuncaqlar taxtadan düzəldilmiş atdır
(3, s. 9). Oyuncaq sözü ilk dəfə XIV əsrdə istifadə olunub. Mesapotomiyada
aparılan araşdırmalarda e.ə.3000 il əvvələ məxsus oyuncaqlar ortaya çıxmışdır.
Oyuncaqlarla bağlı tədqiqatlar aparan amerikalı psixoloq Jane Freudlin qeyd
edirdi ki, ən qədim və ilk oyuncaqlar palçıqdan və qardan hazırlanmış top
olmalıdır (3, s. 10).
Nəzərə almaq lazımdır ki, oyuncaqlar psixoloji inkişafa yardım etdiyi
kimi etnik və mədəni inkişafda da önəmli rol oynayır. Uşaqlar üçün oyuncaqlar
yalnız animasiya obyekti deyil, eyni zamanda onlara xəyanət etməyən,
sirrlərini paylaşan dostu, sirdaşıdır. Balacalar üçün oyuncaqlar emosional
münasibətlərin obyektidir. Psixoloqlar qeyd edir ki, oyuncaqlar balaca uşağın
şəxsiyyətinin və fərdi xüsusiyyətlərinin inkişafı üçün vacibdir.
E.A.Kossanovskaya qeyd edirdi ki, oyuncaqlar bütün yaş dövrləri üçün eyni
ola bilməz burada yaş dövrləri mütləq nəzərə alınmalıdır. Belə ki, 0-6 aylıq
uşaqlar üçün rəngli, səsli oyuncaqlara üstünlük verilməlidir. 6 aylıq- 2 yaş arası
uşaqlara quraşdırıla bilən oyuncaqlar, yəni piramida qurmaq, körpü düzəltmək
və.s verilməlidir. Belə oyuncaqlar uşaqların zehnini inkişaf etdirir. 8 yaşına
kimi balaca uşaqlar oyuncaq seçimində şüurlu olmurlar, onlar daha çox
oyuncağın səsi, görüntüsü və rənginə görə seçirlər.
Psixoloq D.V.Menceriçkaya hesab edirdi ki, oyuncaqlar uşaqda əməyə
marağı formalaşdırır. Oyuncaqlar uşaqların doğulduğu ilk gündən dəyişməz
dostudur. Psixoloq Q.A.Uzuntayeva qeyd edirdi ki, böyüklərin əsas vəzifəsi
uşaqlara oyuncaqlarla fəaliyyət göstərməyi öyrətməkdir. Oyun və oyuncaqlar
sayəsində uşaqlar həyat, təbiət haqqında, eyni zamanda rəng, həcm, forma və
ölçülər haqqında məlumat alırlar.Nəzərə almaq lazımdır ki, uşaqlar
oyuncaqlarla ancaq oynamırlar, həm də sevirlər. Ona görə də onlar oyuncağa
emosional cəhətdən bağlanırlar. Oyuncaqla oynayan uşaqda liderlik
xüsusiyyəti yaranır, çünki oyun zamanı bütün idarəçilik balacada olur. Oyun
zamanı uşağın ilkin emosiyaları, hissləri yaranır ki, artıq uşaq öz duyqularını,
düşüncələrini açmaqdan qorxmur. Həmçinin oyuncaqlar oğlan və qızlar
arasında cinsi fərqləri də göstərir. Belə ki, 3 yaşında olan oğlan uşaqları daha
çox silahlara, maşınlara, tanklara maraq göstərdiyi halda, qızlar daha çox
gəlinciklərlə oynayırlar. Bu hal böyük məktəbəqədər yaş dövründə özünü daha
çox göstərir. Oyun prosesində uşaq özünü sanki oyuncaq kimi hiss edir və
oyuncağın ―Mən‖ini təcəssüm etdirir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu uşağın özü
deyil
―digər mən‖idir. O sevdiyi oyuncaqların hər birinin müəyyən
xüsusiyyətlərini götürür. Oyuncaqla söhbət onun digər ―Mən‖i ilə söhbətidir.
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Məşhur rus pedaqoqu K.D.Uşinski oyuncaqlara uşaqların duyqularının
tərbiyəsi məktəbi adlandırırdı. Eyni zamanda o qeyd edirdi ki, uşaqlar oyunda
yaşayırlar (9, s. 2).
Oyuncaqlar seçilərkən aşağıdakılara əməl olunmalıdır:
• Oyuncaqlar sosial norma və mədəni-mənəvi dəyərlərə uyğun olmalıdır.
• Oyuncaqlar qorxuya və narahatçılığa səbəb olmamalıdır (1, s. 99).
• Oyuncaqlar uşaqda aqressivlik və qəddarlıq yaratmamalıdır.
• Oyuncaqlar insan ləyaqətini alçaltmamalı, irqi xüsusiyyətləri və dini
duyquları təhqir etməməlidir.
• Oyuncaqlar uşaqların inkişafı baxımından mənfi psixoloji asılılıq
yaratmamalıdır (4, s. 60).
Qeyd edək ki, düzgün seçilmiş oyuncaq balaca uşaqda mimika, pantomimika
və jestlərdən düzgün istifadə etmə qabiliyyətini formalaşdırır.
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РЕЗЮМЕ
А.А.РУСТАМОВА
РОЛЬ ИГР И ИГРУШЕК В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье представлено роль игр и игрушек в психическом развитии
дошкольного возраста. Следует отметить, что период дошкольного
возраста у детей самый сензитивный период. Это тесно связано с их
психологическими и личными характеристиками. В этом возрастном
периоде в их воспитании и обучении ведущим действием является игра.
Игра являлся главной естественной нуждой ребенка и это самый
активный метод представления у детей. Во время игр использованный
детьми предмети являются игрушки, которие активно привлекают их к
активной жизни, составлять планы и реализовать их. Игрушки
вырабатывают у детей любовь к труду, тем самым создают условия
формирования разных интересов. Нуждо к детским играм и игровым
веществам (игрушком) заставляет ребенка осозновать все праисходящее и
причину происществий.
Ключевые слова: игра, игрушка, ребенок, психологический,
развитие,дошкольный.
SUMMARY
A.A.RUSTAMOVA
THE ROLE OF GAME AND TOYS IN THE PSYCHOLOGICAL
DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
The article presents to the role of game and toys in the psychological
development of preschool children. It should be noted that, the period of
preschool is the best sensitive period for children‘s development point of view.
This is connected with their psychological and individual properties. In this
period of age the game is the main point from the point of education and
training. Playing game is a natural need of any child, is the method of active
learning. The toys are those that used while gaming attracts the child to active
process, simulates him to realize everything. Toys gives the opportunities to
both child love for labour and in forming of different interests. The demand of
playing with toys makes children to learn everything and to learn the causes of
everything
Key words: game, toy, child, psychological, develop, preschool.
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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KĠÇĠK YAġLI UġAQLARDA DĠSLEKSĠYA PROBLEMĠ
Məqalədə oxuma - yazma, tələffüz və riyaziyyat kimi bacarıqların
öyrənilməsini çətinləĢdirən öyrənmə problemi olan, disleksiya araĢdırılır.
Öyrənməyə təsir göstərən bu problem məktəbəqədər yaĢlı uĢağın özünə inamının
itirməsinə səbəb olur. Oxuma-yazmada çətinlik çəkən uĢaqlar məktəbdən
uzaqlaĢırlar. Qeyd edilir ki, bu xəstəliyin zəka geriliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Hətta disleksiya xəstələrinin bir çoxu yüksək zəkalıdır.
Açar sözlər: disleksiya, oxumaq, bacarıq, zəka, gerilik
Eynşteyn, Mozart, Leonardo da Vinçi kimi dahilərin də yaşadığı
disleksiya xəstəliyi, oxuma bacarığına təsir göstərməklə, adətən kiçik məktəb
yaşı dövründə özünü daha çox göstərir. Disleksiya sözü ―çətinlik‖ ya da
―yoxsulluq‖ mənasına gələn, "dis" hecasıyla dil mənasında istifadə edilən, "leksi"
ifadəsinin birlikdə istifadə edilməsindən ibarət olub, "kəlimə - dil yoxluğu,
çətinliyi" mənasını verir.
Disleksiyanın tarixdəki keçmişi 1600-cü illərə qədər davam edir. 1900-cü
illərin ortalarında Kraliça Viktoriyanın vaxtında çox yaxşı yetişdirilən, ancaq
oxumağı öyrənməyən uşaqlardan bəhs edirdilər. 1896- cı ildə ingilis həkimi
Morqan 14 yaşında oxuma çətinliyi olan bir uşağı müşahidə edir və nəticədə
inkişafda disleksiya termini elmə daxil olur. Yenə təxminən eyni vaxtlarda həkim
Adolf Kussmaul ―kəlimə korluğu‖ termini işlədir. XX əsrin əvvəllərində həkim
Rudolf Berlin 20 ildə əldə etdiyi altı faktı təqdim edir və ilk dəfə ―disleksiya‖
termini işlədir. Hinşelvod isə kəlimə korluğu terimini işlədərək bu sözü termin
halına gətirir (4, s. 22).
Disleksiya nədir? Zəka səviyyəsi normal ya da normaldan üstün olan, lakin
nitq qabiliyyətində çatışmamazlıqları olan və bu çatışmamazlıqları açıqlaya
biləcək fiziki, tibbi, psixoloji, sosial bir problemi olmayan uşaqlarda beyinlə
əlaqəli ciddi bir oxuma problemidir. Oxuma - yazma, tələffüz və riyaziyyat kimi
bacarıqların öyrənilməsini çətinləşdirən öyrənmə probleminə disleksiya deyilir.
Öyrənməyə təsir göstərən bu problem kiçik yaşlı uşağın özünə inamını itirməsinə
səbəb olur. Oxuma-yazmada çətinlik çəkən uşaqlar məktəbdən uzaqlaşırlar. Bu
xəstəliyin zəka geriliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hətta disleksiya xəstələrinin bir
çoxu yüksək zəkalıdır. Disleksiya üçün çox fərqli təriflər verilmişdir ki, daha sadə
və anlaşılır şəklidə belə deyilə bilər; ümumilikdə oxuma, yazma və hesablama
bacarıqlarının öyrənilməsini əngəlləyən ya da çətinləşdirən öyrənməyə bağlı
çətinlikdir. Disleksiya tərbiyədən asılı deyildir, müəllimin və yaxud valideyinin
günahı da deyildir. Səbəbi genetik olan, ya da hamiləlik və ya doğum müddətində
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əmələ gələn ‗inkişafi bir çətinlikdir‘. Disleksiya
xəstəliyinin səbəb və
göstəriciləri aşağıdakılardır :
1.Oxuyarkən sözü ya da hərif keçirlər.
2.Yazı yazanda çətinlik çəkirlər. Anlamaq və nəticə çıxarmaqda çətinlikləri olur.
3.Gec danışma və ya tələffüzlə bağlı problemləri olur .
4.Danışarkən sözlərin sinonimini seçməkdə çətinlik çəkirlər. (‗Şey‘ sendromu) (2,
s. 33).
5.İstiqamət qavramıyla bağlı problemlər yaşayırlar. Sağ, sol, şimal, cənub, şərq,
qərb və xüsusilə yön qavramını öyrənməkdə və istifadə etməkdə çətinlik çəkirlər.
6.Saatı öyrənməkdə çətinlik çəkirlər və gec öyrənirlər.
7.Hərifləri tərs oxuma və yazma; xüsusiylə ‗b‘ və ‗d‘, ‗p‘ və ‗b‘, ‗m‘ və ‗n‘
həriflərini qarışdırma Avropa və Amerika‘da ‗q‘ və ‗p‘ həriflərini qarışdırma, ‗E‘
hərifi yerinə 3, ‗və‘ kəliməsi yerinə ‗ev‘ yazma, ‗yox‘ kəliməsi yerinə ‗qoy‘
yazma, ‗F‘ hərifini ‗V‘, ‗S‘ hərifini ‗Z‘kimi eşitmə.
8.Rəqəmləri tərs yazırlar 6-9, 4-7, 2-5 ya da yer dəyişdirirlər. Məsələn15 yerinə 51
(2, s. 32).
9.Hecaların səslərini qarışdırmaq və ya samitlərin yerini dəyişdirmək (şaftalıfəştalı, portağal-porğatalvə.s) sıxlıqla yazma səhvi etmək kimi problemlər
yaşayırlar.
10.Sıralamada çətinlik çəkirlər.
11.Vurma cədvəlini öyrənməkdə çətinlikləri olur.
12.Kəsirlər, nisbət, mütənasiblik də çətinlik çəkirlər və.s
Disleksiya doğuşdan gələn inkişaf və zədəyə bağlı olaraq ikiyə ayrılır.
Doğuşdan gələn disleksiya doğumdan əvvəl, doğum əsnasında və doğum sonrası
komplikasyonlara bağlı olaraq üç yerə ayrılır. Doğumdan əvvəl yaranan
disleksiyaya düzgün qidalanmama, hamiləlik zamanı keçirilən infeksiyalar və
şüursuz dərman istifadəsi səbəb olaraq götürülə bilər.Uzun və çətin doğum
plesenta anomaliyaları doğum əsnasında yaranan disleksiyaya, doğumdan sonra
körpənin nəfəs almasındakı gecikmə və keçirdiyi qızdırmalı xəstəliklər isə
doğumdan sonra yaranan disleksiyaya səbəb ola bilər.
İngiltərə ―Disleksiya Dərnəyi‖nin araşdırmalarına görə disleksiya savadlılıq
və dil ilə bağlı bacarıqlara təsir edən spesifik bir öyrənmə çətinliyidir. Buna
baxmayaraq hər oxumaqda çətinlik çəkən uşağın dislektik olduğu nəticəsinə
gəlmək doğru deyil. Bu uşaqlar təhsil həyatlarının başından etibarən "Əslində çox
ağıllı amma ..." ilə başlayan cümlə qəlibini bir çox dəfə eşidirlər. Ailələr və
pedaqoqların ağlını qarışdıran daha çətin şeyləri edə bilərkən bir sətir əvvəl
oxuduğu sözü bir sonrakı sətirdə səhv oxumasıdır. Bu vəziyyət bəzən uşağın
diqqətsizliyi ilə bağlıdır. Əslində problem bu iki nəticədən çox daha ciddi ola
bilər. Disleksiya nevroloji təməlləri olan bir problemdir. Ancaq diaqnoz qoymaq
hər zaman asan deyil. Bunun bir səbəbi bu problemi yaşayan hər uşağın fərqli
xüsusiyyətlərə sahib olmasıdır. Yenə də tədqiqatçıların və elm insanlarının
üzərində razılaşdığı bəzi meyarlar var. Əvvəlcə fərdin normal və ya normaldan
üstün zəkaya sahib olması, oxuma sahəsində yaşadığı problemlərin qeyri-kafi
təhsil şəraiti və ekoloji faktorlardan qaynaqlanmaması və nevroloji bir xəstəliyin
nəticəsində ortaya çıxmış olmaması bu meyarların ən əhəmiyyətlisidir (1, s. 52).
Oxuma, yazma və hecalamada xüsusi öyrənmə çətinliyi çəkən uşaqlara
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köməkçi olmaq üçün ən yaxşı yol dərslərdə və ya birgə əlaqələrdə fərqli
üsullardan istifadə etməkdir. Müəllimin uşağın ehtiyaclarının fərqində olması və
bunu nəzərə alaraq doğru reaksiyalar verməsi çox vacibdir. Öyrənmək və
öyrətmək üçün lazımlı olan təməl prinsipləri; bir-birinin güclü və zəif yanlarına
hörmət göstərmək və qarşısındakını anlayışla qarşılayıb onunla maraqlanmaqdır.
O zaman, problemlərin öhdəsindən birlikdə gəlmək mümkün olur. Disleksiya hər
nə qədər oxuma-yazma sahəsinə təsir edən bir problem olsa da uşağın həyatı
üzərindəki təsirləri yalnız bu sahə ilə məhdud qalmır.
Oxuma-yazmada çətinlik çəkən uşaq üçün məktəbə getmək daha
məcburedici bir yer halına gəlir. Yoldaşları üçün çox asan olan oxuma və yazma
onlar üçün bir qorxuya çevrilir. Çünki həmyaşıdlarına görə daha çox əziyyət
çəkmək məcburiyyətində qalırlar və özlərini təbii olaraq pis hiss edirlər. Bundan
əlavə səhv oxumaq bir müddət sonra yoldaşları tərəfindən lağ obyekti olmalarına
səbəb ola bilir.
Disleksiya ilə əlaqədar müalicə prosesinin psixoloji istiqaməti olduqca
əhəmiyyətlidir. Öyrənməyi və məktəb müvəffəqiyyətinə təsir edən bu problem
daha böyük çərçivədən baxıldığında uşağın özünə inamını və mənliyinə də təsir
göstərir. Zəka ilə əlaqədar bir problemləri olmamasına baxmayaraq disleksiyalı
uşaqların əksəriyyəti özlərini "axmaq" olaraq qiymətləndirirlər. Hətta zamanzaman bunun kimi uyğun olmayan mühakimələri ətraflardakılardan da eşidirlər.
Bu vəziyyət var olan öyrənmə problemini daha da çətinləşdirərək çıxmaza gətirir.
Nəticə olaraq həm uşaq, həm də ailə çox problemlər yaşayır. Zamanında və doğru
müdaxilə buna görə çox əhəmiyyətlidir. Disleksiya zəkayla əlaqəsiz bir
problemdir, amma zəkanın doğru və təsirli şəkildə istifadə edilməsi qarşısında
maneə təşkil edir. Artıq məktəbəqədər dövrdə disleksiyanın bəzi əlamətləri özünü
göstərir. Disleksiya ilə bağlı aparılan araşdırmada bu uşaqların məktəbəqədər
dövrdə aşağıdakı problemlərdən bir və ya bir neçəsini yaşadıqları təyin
olunmuşdur.
* Psixi inkişafın gecikməsi
* Yeni və uzun sözləri öyrənməkdə çətinlik
* Bəzi sözləri səhv söyləmək
* Qafiyəli sözləri tapmaqda çətinlik ( şüşə-cam, qazan-pəncərə və s)
* Sözdəki həriflərin yerini dəyişdirmək (kibrit yerinə kirbit)
* Sağ-sol anlayışını öyrənməkdə çətinlik
* Məhdud boyama etməkdə çətinlik (qaralama halında etmək, tamamlamamaq)
* Diqqət konsentrasiya müddətinin yaşıdlarına görə daha qısa olması
* Rəng, sayı kimi anlayışları öyrənməkdə çətinlik
* Zaman anlayışında çətinlik (dünən-bu gün-sabah, səhər-axşam və s)
* Sözün başındakı və sonundakı səsi ayırd etməkdə çətinlik çəkmək
Disleksiya həyat boyu davam edən idrak bacarıqlar ilə əlaqədar bir fərqlilik
olaraq qəbul edilə bilər. Bu uşaqların əksəriyyəti standart təhsil üsullarıyla təhsil
almaqda çətinlik çəkirlər, öyrənməyə müqavimət göstərirlər. Problemin həlli fərdi
xüsusiyyətlərini və üstün cəhətlərini ortaya çıxara biləcək fürsətlərin ortaya
qoyulması və təlim metodlarından düzgün istifadədir (3, s. 22). Disleksiya
xəstələrində öyrənmə çətinlikləri olduğundan bu uşaqların formal təhsil sistemi
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içində yaşıdlarıyla birlikdə məktəbə davam etmələri əhəmiyyətlidir. Ancaq
yaşadıqları çətinliklərin öhdəsindən gəlmələrinə kömək olacaq xüsusi təhsil
dəstəyi ilə təmin olunmalıdırlar. Doğru şəkildə kömək götürə bilmədiklərindən
sahib olduqları potensialı istifadə etmədikləri üçün təhsil sisteminin xaricində
qalmaları həm fərdi, həm də ictimai mənada bir itkidir. Əgər uşağınıza disleksiya
diaqnozu qoyulmuşsa;
* Uşağınızın yaşadığı problem haqqında mümkün qədər çox məlumat əldə etməyə
çalışın.
* Çətinlik çəkdiyi və edə bilmədiyi bacarıqları onsuz da fərq edəcəksiniz, bunların
yanında uşağınızın güclü yanları, müsbət xüsusiyyətlərini dəstəkləyin.
Müvəffəqiyyətli olduğu, bacarıqlarını göstərərək bir sahədə kəşf etməsinə və
müvəffəqiyyəti yaşamasına köməkçi olun.
* Öyrənməsini dəstəkləyəcək fərqli üsullardan istifadə edin. Öyrənmənin tək bir
yolu yoxdur, fərqli öyrənmə üsullarını istifadə edərək (vizual, eşitmə, edərək)
uşağınızın öyrənmədən həzz almasını təmin edə bilərsiniz. Məsələn pul anlayışını
öyrətmək üçün birlikdə alver etmək, masa başında çalışmaqdan daha təsirli ola
bilər.
* Sevginizi və dəstəyinizi şərtsiz olaraq verin. Yalnız müvəffəqiyyətli olduğunda,
imtahandan yaxşı qiymət aldığında deyil, hər zaman onu sevdiyinizi bilməsini
təmin edin.
* Yaşadığı çətinliklər haqqında onunla danışın. Ona çətin gələnləri və bunlarla baş
etmək üçün nələr edə biləcəyinizi birlikdə müzakirə edin. Heç kim uşağınızı
sizdən yaxşı tanıya bilməz.
* Gündəlik həyatının planlı və nizamlı olmasına diqqət edin. Otağının, masasının
dərs çalışmaq üçün uyğun (kifayət qədər işıq alan, səssiz bir mühitdə, diqqət
dağıdacaq əşyalardan uzaq) halda olmasına diqqət edin.
* Çətinlik çəkdiyiniz hallarda professional dəstək üçün mütəxəssislərə müraciət
edin.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, disleksiya gizli bir xəstəlikdir. Dislektik
uşaqlarla aparılan bütün işlər onların həyatını asanlaşdırmaq məqsədi
daşımalıdır.Nəzərə almaq lazımdır ki, dislektik uşaqlar çox həssasdırlar, məhz
buna görə də onları yalnız qabiliyyətləri istiqamətində peşəyə yönləndirməli,
müvəfəqiyyətsiz olduğu sahələrdə qətiyyən təzyiq göstərməməli, əksinə dəstək
olunmalıdır. Yalnız bu zaman dislektik uşağın özünə inamının güclənməsi təmin
oluna bilər.
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РЕЗЮМЕ
СУНАЙ АББАСОВА
ПРОБЛЕМА ДИСЛЕКСИИ У МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Проблема обучения, затрудняющая способность к овладению
навыков чтения и письма, произнощения и математики называется
дислексией. Эта проблема, оказывающая влияние на обучение, становится
причиной потери уверенности в себе у детей дошкольного возвраста. Детей
испытвающих трудности в изучении чтения и письма отстраняют от школы.
У этой болезни нет ничего обшего с умственной отсталостью. Даже многие
дети, страдающие дислексией обладают высокими умственными
способностями.
Ключевыеслова: dyslexia, read, skill, brain, backwardness
SUMMARY
SUNAY ABBASOVA
PROBLEM OF DYSLEXIA IN INFANT CHILDREN
Dyslexia is the desease which makes difficult to master skills such as
reading, writing and mathematics. This problem which effects learning results in
losing self-confidence of infants before schoolage, the children having these
difficulties leave school. This disease has nothing kommon with menthol
retardnece. Even those who suffer from this disease have high intellect.
Key words: дислексия, читать, умение, мозг, отставание
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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SƏPƏLƏNMĠġ DAĞILMA MEXANĠKASININ ĠNTEQRAL
TƏNLĠKLƏRĠ
Bu məqalədə səpələnmiĢ dağılma mexanikasının, dağılma zonasının
yaranması və inkiĢafı ilə əlaqəli problemləri açıqlanır, dağılma cəbhəsinin
hərəkətini təyin edən problem, riyazi baxımdan II növ qeyri-xətti Volter tipli
inteqral tənliyin həllinə gətrilir. Burada tənliyin təhlili verilmiĢ və onun ədədi
həll sxemi iĢlənmiĢdir.
Açar sözlər: Səpələnmiş dağılma, dağılma cəbhəsi, dağılma zonası,
inteqral tənlik, qeyri-xətti inteqral tənlik.
Səpələnmiş dağılma cəbhəsinin hərəkət tənliyi, dağılma cəbhəsinin elə
özündə yerinə yetirilməsi tələb olunan dağılma meyarı ilə təyin olunur.
Zədələnən bərk cismin əsas modeli olaraq, dağılmanı materialın
deformasiyasının böhran mərhələsi kimi qəbul edən model götürülmüşdür Bu
nəzəriyyədən istifadənin münasibliliyi ondadır ki, zədələrin kəsilməz və ya
mərhələ-mərhələ yığılması prosesini xarakterizə edən, eyni bir inteqral
operator, həm təyinedici deformasiya münasibətlərinə, həm də dağılma
meyarına daxildir.
Ümumiyyətlə, səpələnmiş dağılma prosesinin tədqiqi, zamanın cari anı
üçün bütün konstruksiyanın gərginlik vəziyyətinin, bunun ardınca isə dağılma
meyarının cismin bütün dağılmamış hissələri üçün yerinə yetirilməsinin təyini
ilə əlaqədardır. Adətən, bunu ancaq ədədi yolla etmək mümkün olur. Bu isə
dayanıqlı ədədi alqoritmlərin işlənilməsi zərurətinə gətirib çıxarır ki, bu da
müəyyən riyazi problemlərlə əlaqədardır. Mexanikanın dinamik dağılma
məsələləri statitiklə müqayisədə dəfələrlə çoxdur. Lakin statik məsələlər üçün
də, kəsilməz davam edən monoton yüklənmə halında olduqda belə, riyazi
planda olan çətinliklərdən qaçmaq mümkün olmur. Hətta, bu cür hallarda
zədələnmə inteqral operatoru özünü özlü elastiki irsi tipə malik adi inteqral
operator kimi apardıqda və konstruksiyanın gərginlik vəziyyətini analitik
hesablamaq mümkün olduqda belə, bu çətinliklərdən qaçmaq mümkün olmur.
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Bu onunla əlaqədardır ki, dağılma cəbhəsinin hərəkət tənliyi olaraq, II növ
qeyri-xətti Volter tipli inteqral tənlik alınır:
t

f xt    M t ,  xt , x d  g t ,

(1)

0

burada, xt  - axtarılan funksiyadır:

f xt    xt , x .

(2)

Burada g t  - verilmiş funksiya, M t ,   - inteqral həddinin nüvəsidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, axtarılan funksiya aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:
zamanın müəyyən başlanğıc intervalında bu funksiya məlum sabitə bərabərdir.
Belə ki, bu başlanğıc period həllin gedişi zamanı təyin olunur. Beləliklə,
axtarılan funksiya üçün aşağıdakı ifadə doğrudur:

 x0 ; 0  t  t0
xt   
 xt  ; t  t0
burada,

(3)

x0 verilmiş sabit, inkubasiya müddəti adlanan başlanğıc t 0

(1) əsas inteqral tənliyində

t  t0

zamanı isə,

olduqda alınan cəbri tənlikdən təyin edilir.

t0

 M t , d  g t   f x .
0

0

0

(4)

0

Qeyd etmək lazımdır ki, irsi tip zədələnmə inteqral operatoru gərginlik
komponentləri üçün olan ifadələrə ya daxil olduqda, ya da ki, gərginliklərin bu
ifadələri zədələnmə operatorunun, açıqlanmaları Y.N.Rabotnovun rezolvent
operatorlar cəbri əsasında aparılan rasional funksiyalan olduqda kəsilməz
monoton yüklənməyə malik izotrop və bəzi xüsusi sinif anizotrop cisimlər
üçün dağılma cəbhəsinin hərəkət tənlikləri (1) şəklində alınır.
Xüsusi halda,

xt   x0   K t , s, xs ds
t

(5)

0

şəklində olan qeyri-xətti inteqral tənlik üçün ardıcıl yaxınlaşmalar qurulmuş,
həllin varlığı və yeganəliyi teoremləri isbat olunmuşdur. Bu tənlik üçün olan
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və Tonelli yaxınlaşmaları adlanın ardıcıl yaxınlaşmalar aşağıdakı şəkildə
verilir:

xn t   x0 ,
t

T
n

xn t   x0   K t , s, xs ds ,
0

T
n 

T
 t  T

n

0t 

(6)

n  1;2;...

burada, 0, T   5 qeyri-xətti inetqral tənliyinin həllinin axtarıldığı
zaman intervalıdır.
(1) inteqral tənlyini (5)-ə yaxın formada verək. Tutaq ki,

yt   f xt 
Bu tənliyi çevirərək (mümkünlüyünü fərz etməklə)
funksiyasının

(7)

 xt , x 

 xt  , x     f 1  yt  ; f 1  y    y t , y 

(8)

ifadəsində yerinə qoysaq, alarıq:

y t    M t ,  y t  ; y  d  g t 
t

(9)

0

və ya

K t; ; yt  ; y   M t ,  yt ; y 

(10)

işarə etməklə, aşağıdakını alarıq:

yt   g t    K t; ; yt  ; y d
t

(11)

0

Alınmış qeyri-xətti inteqral tənliyin (5) qeyri-xətti inteqral tənliyindən iki
prinsipial fərqini qeyd edək. Birincisi, inteqral hədi qarşısında müsbət işarə
dayanan (5)-nin əksinə olaraq, (11)-də inteqral hədinin qarşısında mənfi
işarəsinin olmasıdır. İkincisi, inteqralaltı həd də, inteqral hədinin yuxarı
inteqrallama sərhədi üçün, yəni cari an üçün qiymət alan funksiyanın iştirak
etməsidir. Bu fərqlər (11) qeyri-xətti inteqral tənliyini, riyazi şərhə və tədqiqə
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ehtiyacı olan ayrıca yeni sinif inteqral tənliklərə ayırd edir. Xüsusi halda, ciddi
modifikasiyaya ehtiyacı olan (6) şəklində Tonelli yaxınlaşmaları (11) qeyrixətti inteqral tənliyi üçün öz mənasını itirir.
Qeyd etmək lazımdır ki, (11) qeyri-xətti inteqral tənliyinin həlli hər

zaman deyil, məhz g t  və eləcə də K t; ; yt ; y  funksiyalarının
ifadələrinə daxil olan parametrlərin vəhdətindən asılı olaraq mövcud olur. Bu
sonralar, səpələnmiş dağılma mexanikasının baxılan məsələlərindəki konkret
(11) inteqral tənliklərinin həllində nümayiş etdiriləcək.
Texnika və sənayenin tətbiqi məsələləri üçün, hətta birbaşa dəqiq analitik
həllin və ya ardıcıl yaxınlaşmalar üsuluna əsaslanan təqribi analitik həllin
mümkün olmadığı hallarda belə, (1) qeyri-xətti inteqral tənliyinin mühəndis
nöqteyi-nəzərdən kifayət qədər qaneedici həllə malik olması zəruridir. Məhz o
halda ədədi həll üsulları alternativsiz olur. Bunun ən sadə və aydın yolu
inteqral hədrn inteqral cəmi ilə əvəz edilməsidir. Lakin (1) və ya (11) qeyrixətti inteqral tənliklərinin artıq qeyd olunmuş fərqləri nəticəsində, ədədi həll
sxemi bu halda öz xüsusiyyətlərinə malik olur ki, buna'öörə də, uyğun ədədi
həll alqoritminin işlənməsi zərurəti yaranır.
(1) və (4)-də zamanı ölçüsüzləşdirilmiş hesab edəcəyik. t-yə görə,

t i  ih, i  0;1;2;... düyün nöqtələri bir-birindən eyni uzaqlıqda yerləşən
zaman şəbəkəsini daxil edək. (1) və (4)-də inteqral hədlərini inteqral cəmləri
ilə əvəz edək:
tn

n

 M t ,  t ; x d   A M t , t  x , x   R
n

n

i

i 0

0

n

i

n

i

n

(12)

burada, Rn -(12) ifadəsinin qalıq həddidir.

 M t , d   A M t , t  R

ti *

i*

i*

0

burada

i 0

i

i*

i

i*

(13)

Ri* - (13) ifadəsinin qalıq həddidir.

Bu halda (12)-da düzbucaqlılar düsturu üçün

 Ai  h;

A n  0

i  1;2;....; n - 1
(14)

Trapeslər düsturu üçün
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A1  An 

h
;
2

A2  A3  ...  An 1  h

(15)

n  2m  1 halında Simpson düsturu üçün

h

A

A

,
2 m 1
 1
3

4h

,
 A2  A4  ...  A2 m 
3

2h

A

A

...

A

5
2 m 1
 3
3

II növ qeyri-xətti Volter tipli inteqral tənliyin ədədi həlli üçün, onun
aşağıdakı diskret analoqu verilir:
h

f xn   h Ai M t n , t i  xn , xi   g t n 
i 0

(4) tənliyinin, zamana görə şəbəkənin
nömrəsini təyin edən və

t0

t i  i h

düyün nöqtəsinin

(16)

i

inkubasiya müddədtinə uyğun olan diskret

analoqu aşağıdakı bərabərsizlik olacaq:

 

i

h Ai M t  , t i   g t i  f x0   
i 0

(17)

burada  - ədədi hesablamaların tələb olunan dəqiqliyini təyin edən kiçik
müsbət kəmiyyətdir. Şəbəkənin h zaman addımı da həmçinin (17)
bərabərsizliyinin, verilmiş  kiçik kəmiyyətinə qədər dəqiqliklə ödənməsi
şərtindən təyin edilir. Əksər hallarda, (13)-nin sol tərəfindəki inteqral
bilavasitə analitik şəkildə hesablanan olduqda, zaman şəbəkəsinin h addımı
(13) ifadəsinin Ri qalıq hədinin verilmiş kiçiklik şərtindən seçilir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, xi diskret funksiyası aşağıdaki şəkildə
verilir:
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 x0 ;
xi  
 xi ;

0  i  i
i  i

(18)

Belə ki, i > j olduqda, i,j > i* üçün, həmişə ya xt >xj ya da xi<xj doğrudur.
Daha doğrusu, xi diskret funksiyası monoton dəyişən, yəni ya artan, ya da
azalan funksiyadır.
II növ qeyri-xətti Volter tipli (1) inteqral tənliyinin, onun (16) diskret
analoqu ilə əvəz edilməsi, xn-ə (axtarılan diskret funksiyanın zamanın verilmiş
addımındakı qiymətləri) nəzərən qeyri-xətti cəbri tənlik olan (16) tənliyinin hər
bir zaman addımında hesablanmasına gətirib çıxarır[3].
Qeyd etmək lazımdır ki, inteqral hədin M t ,  sinqulyar nüvəsi üçün,

t, t  nöqtəsində sinqulyar məxsusiyyətin olmasını nəzərə alaraq, onda inteqral

hədlərin diskret ifadəsinin yuxarıda göstərilən düsturlarında düzbucaqlılar (14)
düsturunu istifadə etmək lazımdır. Bu halda, M t , t  iştirak edən həd, inteqral

cəminin diskret ifadəsindən çıxarılmış olur.
(16) qeyri-xətti cəbri tənliyinin həlli üçün mövcud hesablama
üsullarından birini istifadə etmək olar. Bu işdə iterasiya prosesindən istifadə
olunacaq.
Aşağıdakı funksiyanı daxil edək:
n


 xn   xn    f xn    Ai M t n , t i  xn , xi   g t n .
i 0



(19)

Bu ifadədə  ədədi parametri aşağıdakı bərabərsizliyin yerinə yetirilməsi
şərtindən təyin edilir:

 x, xi 
d x 
 df x  n
 1  
  Ai M t n , t i 
  1.
i 0
dx
x 
 dx

(20)

Onda iterasiyalar

xnk    xnk 1 

(21)

düsturu ilə təyin edilir. Ədədi hesablamanın yetərliyi - başa çatması şərti, 
tələb olunan hesablama dəqiqliyini kiçik müsbət kəmiyyəti tərtibindən
müəyyənləşdirən
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xnk   xnk 1  

(22)

bərabərsizliyi vasitəsilə təyin olunur.
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РЕЗЮМЕ
МЯФТУН ИСМАИЛОВ
МЯФТУН АЛИЕВ
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ МЕХАНИКИ РАССЕЯННОГО
РАЗРУШЕНИЯ
В данной статье будет обрисована проблема механики рассеянного
разрушения, связанная с образованием и развитием зоны разрушения.
Последнее, определяемое движением
фронта разрушения, в
математическом
аспекте
приводит
к
решению
нелинейного
интегрального уравнения типа Вольтерра второго рода. Здесь дано
описание этого уравнения и разработана численная схема еѐ решения.
Ключевые слова: Рассеянного разрушения, фронта разрушения,
зона разрушения, интегральные уравнения, нелинейноe интегральноe
уравнениe.
SUMMARY
MAFTUN ĠSMAYILOV
MAFTUN ALĠYEV
ĠNTEGRAL EQUATIONS OF THE MECHANĠSM OF SCATTERED
DESTRACTĠON
The problem related to the mechanism of scattered destraction, the area
of destraction and its development are investigated in this article. The problem
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determining the movement of the destration front leads to Voltaire type of nonlinear integral equations of the second kind from the mathematical perspective.
The ways of analysis of equation and usage of its numercial scheme were given
as well.
Key words: Scattered destraction, destraction front, destraction area,
integral equation, non-linear integral equation.
(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor S.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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KƏSĠLƏN ƏMSALLI BEġĠNCĠ TƏRTĠB SADƏ OPERATORDĠFERENSĠAL TƏNLĠK ÜÇÜN QOYULMUġ BĠR SƏRHƏD
MƏSƏLƏSĠNĠN REQULYAR HƏLL OLUNANLIĞI HAQDA
ĠĢdə R  0, yarımoxunda beĢinci tərtib kəsilən əmsallı bir sadə
operator – diferensial tənlik üçün qoyulmuĢ sərhəd məsələsinin requlyar həlli
və requlyar həll olunanlığı anlayıĢları verilmiĢ və həmin məsələnin requlyar
həll olunanlığı haqda teorem isbat olunmuĢdur.
Açar sözlər : normal operator, hilbert fəzası, operator- diferensial
tənlik, requlyar həll, requlyar həll olunanlıq, sərhəd məsələsi
Separabel H hilbert fəzasında
d 5 u t 
  t A5 u t   f t , t  R  0,
5
dt
operator – diferensial tənliyinin

u0  u' 0  0

(1)
(2)

sərhəd şərtini ödəyən həllinin tapılması məsələsinə baxaq, burada f t , ut 
hər yerdə təyin olunmuş, qiymətləri isə H fəzasından olan
vektor – funksiyalardır, törəmələr ümumiləşmiş funksiyalar mənada başa
düşülür [1] və A operatoru ilə  t  əmsalı aşağıdakı şərtləri ödəyir:
1)
tamam kəsilməz A 1
tərsinə malik və spektri
A


S    : arg    ; 0     bucaq sektorunda yerləşən normal
10 

operatordur ;
5

 , t  0,1
2)
 t    5
, burada   0,   0 və    .




,
t

1
,


Hilbert fəzasında normal operatorların spektral nəzəriyyəsindən məlumdur
ki, 1) şərtini
ödəyən A operatorunu A  UC şəklində göstrmək olar,
harada ki, U unitar, C isə müsbət müəyyən və özü – özünə qoşma
operatordur.
A operatorunun doğurduğu hilbert
  0 olmaqla H  ilə

R - da sanki

 


fəzalarının şkalasını işarə edək, yəni H   D A
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x, y   A x, A y 
x, y 0  x, y H .
Aşağıdakı

kimi təyin olunub. Hesab edəcəyik ki,
kimi təyin olunan

H0  H

və

L2 R ; H  , W25 R ; H  ,

və

W25 R ; H ;0;1 ilə işarə olunan hilbert fəzalarına baxaq [1] :


L2 ( R ; H )   f : f




2
   f (t ) H dt 
0


L2 ( R ; H )

5

 d u 5
W R ; H   u : 5 , A u  L2 R ; H , u
dt


5
2

1

2

2
W25

 R ; H 



 ;

d 5u

dt 5



2

 A5 u
L2  R ; H 



;
L2  R ; H 



2



W25 R ; H ;0;1  u : u  W25 R ; H , u0  u' 0  0

Məlumdur [1] ki, W R ; H ;0;1 fəzası W R ; H  fəzasının tam alt
fəzasıdır.
Tərif 1. Əgər u  W25 R ; H  vektor – funksiyası (1) tənliyini R da sanki hər yerdə və (2) şərhəd şərtlərini isə
lim ut  9  0, lim ut  7  0
5
2

5
2

t 0

t 0

2

2

mənada ödəyirsə, onda ona (1) – ( 2) sərhəd məsələsinin requlyar həlli deyilir.
Tərif 2. Əgər istənilən f  L2 R ; H  üçün (1) – (2) sərhəd
məsələsinin
u W  R ; H   const f L  R ; H 
5
2



2



bərabərsizliyini ödəyən requlyar həlli varsa, onda ona requlyar həll olunan
sərhəd məsələsi deyilir.
Teorem : Əgər A operatoru 1) şərtini və  t  ədədi funksiyası isə 2)
şərtini ödəyirsə, onda (1) – (2) sərhəd məsələsi requlyar həll olunandır.
İsbatı : Funksiyanın Furye çevirməsini tətbiq etsək alarıq ki, istənilən
f  L2 R ; H  üçün
u1 t  

1
2



 i

5

E   5 A5



   f s e 



ds d ,


   f s e 



ds d


1



i t  s 

0

və
u 2 t  

1
2



 i

5

E  A5



1



i t  s 

0

funksiyaları R - da sanki hər yerdə uyğun olaraq
d 5u
  5 A5 u  f t 
5
dt
və
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operator-diferensial
u1 t , u 2 t   W25 R ; H  .

d 5u
  5 A5 u  f t 
5
dt
tənliklərinin
həlləridirlər.

Aşkardır ki, u1 t , u 2 t 
uyğun olaraq

Göstərək

ki,

vektor – funksiyalarının Furye çevirmələri





f   





f   

u1    i 5 E   5 A5
və

u 2    i 5 E   5 A5

1

1

f t  vektor – funksiyasının
f   
şəklindədir, harada ki,
çevirməsidir.
Planşerel teoreminə görə alarıq ki,
u1

2
W25

 R ; H 

d 5 u1

dt 5

2
2

 A5 u1

L2  R ; H 

L 2  R ; H 

  5 u1  

Furye

 A5 u1  

2
L2  R ; H 

2
L2  R ; H 

.

   e i üstlü yazılışını nəzərə alsaq, A operatorunun
spektral ayrılışından alınır ki, istənilən   R üçün

A i E   A 5 
5

5

5

1

 Sup 5 i 5   5 5 

 Sup  5 i 5   5  5 cos 5  i sin 5 

1

 0
 

 Sup  5 i 5   5  5 e 5i 

1

1

  A 

 0
 

 Sup  5 i  5   5  5 sin 5    5  5 cos 5





1
2  2



 0
 

 Sup  5  10   10   10  10 sin 2 5   10  10 

1

 0
 

2

1
2



 Sup  5  10  10   10  10 sin 2 5 



1
2

 0
 

alarıq. Bu sonuncu bərabərsizliyi nəzərə alsaq
L2  R ; H 





 A 5 i 5 E   5 A 5

 A 5 i 5 E   5 A 5



1

 f



İndi göstərək ki,



1

f

  L R ;H  

olar ki, bu da A5u1    L2 R ; H 



 

L2  R ; H 



1
f t  L  R ; H 
2

2

 cos 5
olduğunu göstərir.
5

 5u1    L2 R ; H  .
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 Sup  5  10  2 5 5  5 sin 5   10  10 sin 2 5   10  10 cos 2 5 

A5 u1  

1

 0
 

 Sup  5  10  10 cos 2 5   5   5  5 sin 5 
 0
 





1

 5 cos 5
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 5 u1   L  R ; H    5 i 5 E   5 A5  f   
1

2



 Sup  5 i 5 E   5 A5


L2  R ; H 



olduğundan



1

 f t  L  R
2

 ;H



 Sup  5 i 5 E   5 A5


1



 Sup  5 i 5   5 5
 ( A)





 Sup  5 i 5   5  5 cos 5  i sin 5 
 0
 

1



1

 ( A )



(3)



5











 Sup  5   5  5 cos 5  i  5   5  5 sin 5
 0
 



 Sup  5  10   10  10  2 5 5  5 sin 5
 0
 



L2  R ; H 

 Sup  5 i 5   5  cos 5  i sin 5 

 Sup  5  10  10 cos 2 5   10  2 5 5  5 sin 5   10  10 sin 2 5
 0
 

 f   

normasını qiymətləndirək. A operatorunun

spektral ayrılışından istənilən   R üçün
1

1



 5 i 5 E   5 A5 

 5 i 5 E   5 A 5 





1





1

 Sup  5  10   10  10

2

 0
 

2

1



 .1  sin 5 
1

1

2

1

2

 1  sin 5 

1

2

olduğunu alarıq. Bunu (3)-də nəzərə alsaq

 5 u1   L  R ; H  
2



1

1  sin 5  2
1

 f t  L  R
2

 ;H



olar ki, bu da  5u1    L2 R ; H  olduğunu göstərir.

Bütün bunları nəzərə aldıqda u1 t   W25 R ; H  alırıq.

Anoloji qayda ilə isbat olunur ki, u 2 t   W25 R ; H  .

u1 t  vektor – funksiyasının 0,1 yarımintervalına sıxılmasını  1 t 
ilə, u 2 t  vektor – funksiyasının isə 1,   yarımintervalına sıxılmasını  2 t 
ilə işarə etsək, aşkardır ki,  1 t   W25 0,1; H  ,  2 t   W25 1, ; H  olar.
İzlər haqda teoremə görə. [1]
 1i  0  H 1  H 9 i , i( j ) (1)  H
5 i 

2

2

5 j 

1
2

, i  1,2 ;

j  0,4 .

1 t    1 t   e1 t 1 A1  e2 (t 1) A 2  e3tA 3  e4tA 4  e5 t 1 A 5 , t  0,1

U t   

3 ( t 1) A
 6  e 4 (t 1) A 7 , t  1,  
 2 t    2 t   e

vektor – funksiyasını quraq, burada
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k  cos

2k  1
2k  1
 i sin
, k  1,5 ,
5
5

ədədləri

5  1

tənliyinin

e A1  e 2 A 2  3   4  e 5 A5   1 (0)
 A
 A
 A
1 '
e 1  2 e 2  2  33  4 4  5e 5 5   A  1 (0)

3 A
4 A
1   2  e 3  e  4  5   6   7   2 (1)  1 (1)

 A
 A
1
'
'
1  2 2  3e 3 3  4 e 4  4  55  3 6   4 7  A ( 2 (1)  1 (1))
 2
2 2
2 2 3 A
2 2 4 A
2 2
2 2
2 2
2
"
"
 1   2 2   3 e 3   4 e  4   55   3 6   4 7  A  2 (1)  1 (1)
 3   33   33e3 A   33 e4 A   33   33   33  A3  "' (1)  "' (1)
1
2 2
3
3
4
4
5 5
3 6
4 7
2
1

4
4 4
4 4 3 A
4 4 4 A
4 4
4 4
4 4
4
;v
;v










e




e














A

(
1
)


1
2 2
3
3
4
4
5 5
3 6
4 7
2
1 (1) .






kökləridir,  n - lər isə n  1,7



olmayan vektorlardır ki, onlar
Bunun

üçün

1i  0  0

H9










hilbert fəzasından olan və hələlik məlum
2

ut   W25 R ; H ;0;1 şərtindən təyin edilir.
i  0,1 və
1 j  1   2 j  1 j  0,4









şərtlərindən istifadə edəcəyik. Bu şərtlərdən  n n  1,7 vektorlarına nəzərən
aşağıdakı tənliklər sistemini almış olarıq (1  1) :
Bu tənliklər sistemini A operatorundan asılı
 0  A~  ~
~  1 ,  2 , 3 ,  4 , 5 ,  6 ,  7  ,
kimi matris tənliyi şəklində yazaq, burada
~  ( (0), A1 ' (0),
1

1

 2 (1)  1 (1), A1 ( 2' (1)  1' (1)), A2 ( 2" (1)  1" (1)), A3 ( 2"' (1)  1"' (1)), A4 ( 2;v (1)  1;v (1)))

yeddi ölçülü sütun matrislərdirlər,  0 ( A) isə yeddi ölçülü kvadrat matrisdir və

 e A
e 2 A
E
E
e 5 A

e A 2 e 2 A
3 E
4 E
5 e 5 A

3 A
4 A
E
e
e
E
 E

A

A
3
4
 0  A    E
2 E
3 e
4 e
5 E
 2
2 2
2 2 3 A
2 2 4 A
  2 E  3 e
 4 e
 2 52 E
 E

A

A
3
3
3
3
3
3
3
 E
  2 E  3 e 3   4 e 4
 3 35 E

  4E
 4 42 E  4 34 e 3 A  4 44 e 4 A  4 54 E


0
0

0
0

E

E

 3

 4

 

2
3
3
3

  2 24

  4 34

  4 44

2

 
3

  3 34















şəklindədir. Göstərək ki,  0  A operator matrisi H 7 -də tərslənəndir. Bunun
üçün  0  A operator matrisində
dəyişənini yazıb

A operatorunun yerinə  kompleks

 0   - nın istənilən

  S

üçün tərslənən olduğunu

göstərməliyik. Aşkardır ki,    olmaqla   S  olsa
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0
0

0
0

1

1

0

2
3

2
 2 22
 3 32

 4  4 42

det  0    

olar, burada

1

1

0
0

0
0

0
0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

5
 2 52
 3 35

3
 2 32
 3 33

4
 2 24
 3 34

0

0

 4 54

 4 34

 4 44

3 4

 0 

   olduqda 0   0 olur.

Hesablama aparmaqla alırıq ki,

   və

  S  olduqda

det  0    0.

İndi göstərək ki, istənilən   S  üçün det  0    0 . Doğrudan da,

det  0    0 . Bu isə
  x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7   C 7 vektoru

əgər belə deyilsə, onda elə   S  (Re   0) var ki,
o deməkdir ki, elə sıfırdan fərqli
var ki,

 0    0
olur, burada C kompleks ədədlər meydanıdır. Onda aşkardır ki, həmin
  S  ədədlərinin hər biri üçün
 d 5 xt 
  t  5 xt   0

5
dt


 x0   x' 0  0



(4)

sərhəd məsələsinin həlli
e1 t 1 x1  e2  (t 1) x 2  e3t x3  e4 t x 4  e5  t 1 x5 , t  0,1,

xt   
 3 t 1
x6  e 4  t 1 x7 ,
t  1,  
e

şəklində axtarılmalıdır. Göstərək ki, xt   0 olur.
(4) – dən

5
1
d 5 xt 
 1 d x t 
2 5
2
   xt 
 
dt 5
dt 5
L2  R 
2

0 

1

2

2


L2  R 

 d 5 xt 

   xt 
 2 Re  
, xt 
5
L2  R 
 dt
 L2  R 
1

2

2

5

5

(5) alarıq. x(0)  x ' (0)  0 şərtini nəzərə alıb hissə - hissə inteqrallasaq
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2
5
 d 5 xt  5

d 5 xt  








,

x
t



x
t
,
  5 x " (0)
5
5 


dt  L  R 
 dt
 L2  R 

2

olar. Onda



5
5
5  d x t 
5  d x t 

 d 5 xt  5



d 5 xt  
dt 
2 Re  
, xt 
 2 Re 
,  xt dt   
, xt dt   5  xt ,

 dt 5


 


 L2  R 

0

 




dt 5

0



5 

d 5 xt  
d 5 xt  


dt   5 x " (0)


  5   xt ,
dt


x
t
,
0 
dt 5 
dt 5 
0

2



 5  

 




dt 5

5

dt 5 

0

  xt , ddtxt  dt  


5

5

5

x " (0)

2



0


5
2
 1
 1 d x t  
5
5
5
dt   cos 5 x " (0)  i  sin 5 x " (0)
 2  i sin 5    2xt ,  2
5 
dt 
0

2

alarıq ki, bu sonuncu həqiqi ədəd olduğundan

2

d 5 x(t ) 
1

dt  x " (0)  iq
x
(
t
),
5
0 
2
dt 
şəklində olmalıdır ki, buradan q   x(t )

L2 ( R )

d 5 x(t )
dt 5

alınırr. Bunları (5)L2 ( R )

də nəzərə alsaq
0 

1

d 5 xt 
dt 5

2

2

1

L2  R 

  cos 5 x " (0)
5

olar. 0   

  2 xt 


10

2

2
L2  R 



10

 2  sin 5  2 xt 

1

1

5

L2  R 

5
2
 1
 1 d x t 
10
 1  sin 5   2 xt 
   2

dt 5
L2  R 


 

2

d 5 xt 
dt 5


L2  R 


   5 cos 5 x " (0)

L 2  R  

2

olduğundan, axırıncı bərabərsizlikdən alırıq ki, R - da sanki

hər yerdə xt   0 olmalıdır. Buradan isə   0 , yəni x1  x2  ...  x7  0
olduğu alınır.
Beləliklə, biz aldıq ki,  0    0 matris tənliyi yalnız sıfır həllinə
malikdir. Buna görə də  0   matrisi Re    0  0 olan istənilən   S 
üçün

tərslənəndir.

Onda

aşkardır

det  0     0  0 .     A  S

ki,

istənilən

olduqda A

  S

üçün

operatorunun spektral

ayrılışından alarıq ki,  0  A operator matrisi H 7 fəzasında tərslənəndir. Onda



biz H 9 hilbert fəzasından olan  i i  1,7
2

tənliklər

 j  H9

sisteminin həlli kimi
2

i  1,7 olduğundan



vektorlarını yuxarıda aldığımız

birqiymətli

olaraq tapa bilərik.

ut   W R ; H ;0;1; olar.
5
2

 0  A operator matrisi tərslənən olduğundan
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 d 5u
5
 5   t A u  0
 dt
u 0  u ' 0  0

d5 
  t A 5 
5
dt
5
operatoru W2 R ; H ;0;1 hilbert fəzasını L2 R : H  hilbert fəzası üzərinə
qarşılıqlı birqiymətli inikas etdirir.
İstənilən u W25 R ; H  üçün

həllinə malikdir. Odur ki, P0  

sərhəd məsələsi yalnız sıfr

P0 u

2
L2  R ; H 

 d u
 2 5
 dt

5

d 5u

  t A 5 u
5
dt

2

L2  R ; H 

 max  2 t  A 5 u

L2  R ; H 

 d 5u
 const  5
 dt


2

L2  R :H 

2

  t A 5 u

  d 5u
  2
L2  R ; H  
 5
  dt

2
L2  R ; H 


  const u



2
L2  R ; H 

L2  R ; H 
2

2

2

 A5u

 d 5u
 2
5
 dt




 




 max  10 ,  10 A 5 u
L2  R ; H 



L2  R :H  


2

2
W25  R ; H ; 

olduğundan P0 : W25 R ; H ;0;1  L2 R ; H  operatoru məhduddur .
d5 
  t A5  operatoru məhduddur və
dt 5
W25 R ; H ;0;1 hilbert fəzasını L2 R ; H  hilbert fəzası üzərinə biyektiv inikas
etdirir. Onda, tərs operator haqda Banax teoreminə görə
P01 : L2 R ; H   W23 R ; H ;0;1

Beləliklə alırıq ki, P0  

tərs operatoru var və o L2 ( R , H ) üzərində məhduddur, yəni

u

1

W25  R ; H 

 P0 f

W25  R ; H 

 const f

L2  R ; H 

olur. Onda, tərifə görə, (1) – (2) sərhəd məsələsi requlyar həll olunandır. T.i.o.
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РЕЗЮМЕ
АБУЛЬФАЗ МАМЕДОВ
О РЕГУЛЯРНОЙ РАЗРЕШИМОСТИ ОДНОЙ ГРАНИЧНОЙ
ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ ПРОСТОГО ОПЕРАТОРНОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ПЯТОГО ПОРЯДКА , С
РАЗРЫВНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ
В работе дано определение регулярного решения и регулярной
разрешимости граничной задачи, поставленного для одного простого
операторно – дифференциального уравнения пятого порядка с разрывным
коэффициентом в полуоси R  0, и доказана теорема о регулярной
разрешимости той задачи.
Ключевые слова : нормальный оператор, гильбертово
пространство, операторно- дифференциальное уравнение, регулярное
решение, регулярная, разрешимость, граничная задача
SUMMARY
ABULFAZ M.MAMMADOV
ON REQULAR SOLVABILITY OF ONE BOUNDARY VALUE
PROBLEM GIVEN FOR SIMPLE OPERATOR-DIFFERENTIAL
EQUATIONS OF THE FIFTH ORDER WITH A DISCONTINUOUS
COEFFICIENT
In this work the definition of reqular solution and reqular solvability of
boundary problem for one ordinary operator - differetial equation of fifth
order with a continuous corfficient in R  0, has feen given and the
reqular solvability of that problem has been proved.
Key words : normal operator, hilbert space, operator-differential
equation, reqular solution, reqular solvability,boundary problem
Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor S.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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NEYRON ġƏBƏKƏLƏRĠN ÖYRƏTMƏ ALQORĠTMLƏRĠ
Məqalədə neyronlar və neyron Ģəbəkələr eləcə də neyronĢəbəkələrin
öyrədilməsi, alqoritmlərin öyrədilməsi metodları göstərilmiĢdir. Burada
neyronĢəbəkələrin bir-birləri ilə xarici mühitdə supervizor və qeyri- supervizor
alqoritmlərin müqayisəli Ģəkildə geniĢ yayılmasından məlumat verilir. ġəbəkə
siniflərinin öyrədilmə müxtəlifliyinə baxmayaraq o cümlədən alqoritmlərlə
bağlı suallar izah edilmiĢdir. Dünyada neyron Ģəbəkələri öyrənmək üçün çoxlu
metodlar vardır. Tədqiqatçılar alqoritmlərin öyrədilməsinə bir neçə variant
təklif edirlər. Məqalədə neyronĢəbəkələrin Ģəbəkə topologiyası təbiəti və təlim
üçün alqoritmlərin təsnifatının dəyiĢikliyi göstərilmiĢdir.
Açar sözlər: Neyron, neyron Ģəbəkələr, öyrətmə alqoritmləri,
neyrokompyuter,öyrətmə üsulları, rəqabətli öyrətmə alqoritmləri
Öyrətmə üsullarının təsnifatı. Neyron şəbəkələri çox vacib öyrətmə
xassəsinə malikdir. Bu xassə sayəsində onlar nəinki girişə daxil olan obrazı
tanıya bilir, həm də münasib prosedurların köməyi ilə tanıma dəqiqliyini
artırmaq üçün sazlana bilir. Beləliklə, neyron şəbəkələr iki rejimdə, öyrətmə və
tanıma rejimlərində fəaliyyət göstərə bilərlər.
Neyron şəbəkələr qurulan zaman çəki əmsalları və hüdud qiymətləri
təsadüfi verilir. Bu başlanğıc vəziyyətində şəbəkə hələ tanıma qabiliyyətinə
malik deyil. Bu imkanı təmin etmək üçün məsələnin xarakterindən asılı olaraq
bu və ya digər öyrətmə proseduru tətbiq olunur. Şəbəkənin lazımı dəqiqliklə
tanıma aparması üçün öyrətrnə xeyli maşın vaxtı tələb edir. Bu prosedurun
gedişində neyron şəbəkənin parametrləri (çəkiləri, hüdudları, bəzi alqoritmlərdə isə şəbəkənin özünün quruluşu) tələb olunan tanıma dəqiqliyini təmin
etmək üçün modifıkasiya edilir. Bəzən bu proses arzuolunan nəticəni vermir.
Belə hallarda seçilmiş öyrətmə prosedurunu çəki əmsallarının başqa başlanğıc
qiymətlərində və ola,bilsin ki, prosedurun özünün İ parametrlərinin
qiymətlərini dəyişməklə təkrar etmək lazım gəlir (1).
Hazırda dünyada neyron şəbəkələrin çoxsaylı öyrətmə alqoritmləri
mövcuddur. Tədqiqatçılar öyrətmə alqoritmlərinin təsnifatının bir neçə
variantını təklif edirlər. Məsələn, Rumm Elhart və Mak-Klelland (4) həll edilən
məsələlərə görə aşağıdakı sinifləri ayırmaqla təsnifat vermişlər:
- obrazların assosiasiyası;
-avtoassosiasiya;
-qanunauyğunluqların aşkar edilməsi;
-təsdiq etməklə öyrətmə.
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Təsnifatı öyrətmə qaydalarının növlərinə görə də aparmaq olar. Bu zaman
aşağıdakı növləri ayırmaq olar:
-korrelyasiya öyrətməsi;
-xətaları bilavasitə korreksiya etməklə öyrətmə;
-rəqabətli öyrətmə;
-Bolsman maşını vasitəsilə öyrətmə.
Şəkil 1-də (2)-də təklif olunmuş təsnifat verilmişdir. Bununla ətraflı tanış
olaq.
Şəkildən göründüyü kimi, təsnifat aparmağın əlamətlərindən biri
öyrədilən şəbəkənin xarici mühitlə (müəllimlə) qarşılıqlı əlaqənin xüsusiyyətidir.
Təsnifat üsullarının müxtəlifliklərinə baxmayaraq onlar arasında öyrədilən
şəbəkənin xarici mühitlə qarşıhqlı əlaqə məsələsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Xarici mühitlə ən sıx qarşılıqlı əlaqə supervizor üsullarından istifadə
edəndə olur. Bu zaman giriş vektorlar çoxluğu və onauyğun çıxış vektorları
çoxluğu əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. Hər bir giriş vektorunun i-ci
komponenti şəbəkənin j - ci neyronuna verilən siqnala uyğun gəlir. Analoji
olaraq, çıxış vektorunun j - ci komponenti j - ciçıxış neyronunda alınan siqnala
uyğun gəlir. x giriş vektoru və ona luyğun Y çıxış vektoru öyrətmə cütləri
adlanan cüt təşkil edir. Bütün öyrətmə cütləri toplusu öyrətmə çoxluğunu
yaradır. Öyrətmə prosesi zamanı neyron şəbəkənin çıxış vektorunun cari
qiymətləri ilə öyrətmə çoxluğundan seçilmiş verilmiş qiymətlər arasındakı
meyletmələr hesablanır. Bu qiymətləndirməyə uyğun olaraq şəbəkənin
parametrlərində təshih aparılır. Neyron şəbəkələrin öyrətmə alqoritmləri
arasında ən çox tətbiq edilən xətaların, geriyə yayılması (error
backpropagation) alqoritmi bu prinsiplə işləyir.
Qeyri-supervizor öyrətmə alqoritmlərində neyron şəbəkənin xarici mühitlə
qarşılıqlı əlaqəsi minimuma endirilir. Bu alqoritmlərdə öyrətmə çoxluğu yalnız
giriş vektorlarından ibarətdir. Burada öyrətmənin məqsədi şəbəkənin
parametrlərini müvafiq qaydada seçməklə giriş vektorlar çoxluğuna xas olan
qanunauyğunluqların aşkara çıxarılmasıdır.
Öyrətmə üsulları

Texnoloji dəyişikliklər
Supervizor öyrətmə

Qeyri- supervizor
öyrətmə

Xarici mühitlə qarşılıqlı
əlaqə

Girişlərin tipləri

Yalnız topologiyaanı
dəyişməklə öyrətmə

Oxşarlığa əsaslanan
öyrətmə

Yalnız çəkiləri
dəyişməklə öyrətmə

Əmrə əsaslanan
öyrətmə

Stoxastik və
determinik öyrətmə

Təsdiqetmə ilə öyrətmə
Topologiya və çəkiləri
dəyişməklə öyrətmə

Şəkil 1. Neyron şəbəkələrin öyrətmə üsullarının təsnifatı
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Bu sinif alqoritmlərin ən çox yayılanı Rəqabətli öyrətmə alqoritmidir
(competitive leaming).Rəqabətli öyrətmənin klaster analizi ilə oxşarlığı
çoxdur.Klaster analizində məsələ obrazların bir neçə klasterlər üzrə təsnif
edilməsindən ibarətdir.Neyron şəbəkələrdən istifadə edərək bu məsələni belə
təsvir etmək olar. Hər biri çıxış neyronlarından birinə uyğun olan giriş
vektorları çoxluğu və klasterlər çoxluğu var. Şəbəkənin girişinə uyğun klasterə
aid edilməli vektor daxil olan zaman onun çıxış neyronunun fəallaşmasını
təmin etmək tələb olunur.Bu məsələni həll etmək üçün "hər şey qalibindir"
strategiyası istifadə olunur.Belə ki, tanıma fazasında əvvəlcə verilən giriş
vektorundan və çəki əmsallarından asılı olaraq təsnifedici layın neyronları öz
vəziyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün "yarış" keçirirlər. "Qalib" neyron yəni
girişlərini, əmsallara vurulmuş cəminin ən böyük qiymətinə uyğun neyron "1"'
vəziyyətini alır,eyni zamanda başqa neyronlar "0" vəziyyətini alırlar. Eyni çıxış
neyronunun şəbəkənin girişmə, müxtəlif klasterlərə aid olan vektorlar daxil
ledilərkən fəallaşmaması üçün hər bir neyronun çəkilərinin cəminə, onu sabit
kəmiyyət kimi götürməklə, məhdudiyyət qoymaq lazımdır. Öyrətmə fəal çıxış
neyronları ilə fəal giriş neyronları arasındakı çəki əmsallarının artmasını və
aktiv olmayan giriş düyünləri ilə əlaqələrin çəkilərinin azalmasını nəzərdə
tutur (3).
Öyrətmə nəticəsində hər bir çıxış neyronu müəyyən klasterdən olan
vektorun daxil olmasına reaksiya verəcəkdir və girişdə başqa klasterə aid olan
vektor olduqda passiv olacaqdır. Lakin əvvəlcədən məhz hansı çıxış
neyronunun bu klasterə uyğun olduğunu müəyyən etmək olmaz. Hər halda bu
xüsusi çətinliklər törətmir.Belə ki, zərurət olduqda öyrətmədən sonra çıxış
neyronlarını arzu olunan qaydada yenidən sıralamaq olar.Qeyri-supervizor
öyrətməyə daha ətraflı şəkildə sonra baxılacaqdır.
Xarici mühitlə qarşılıqlı təsirin intensivliyinə görə təsdiq etmə ilə
öyrətmə alqoritmləri.(reinforcement learning) supervizor və qeyri-supervizor
üsullan arasında aralıq vəziyyətini tuturlar.
Bu üsulun əsas prinsipi mühit (müəllim) tərəfindən təsdiq (təkzib) və ya təşviq
(cəza) siqnalının (reward/penalty) olmasıdır.Əgər giriş vektoru veriləndə
neyron şəbəkənin davranışı qənaətbəxş olarsa, onda ("+1") təsdiqetmə siqnalı
verilir, əks təqdirdə ("0") və ya təkzibetmə siqnalı verilir.Bu zaman təsdiqetmə
siqnalının yüksək tezliklə alınması məqsədi ilə şəbəkə çəki əmsallarının
qiymətini dəyişir.
Təsdiqetmə siqnalının tezliyi ən yüksək səviyyəyə çatmayana qədər
öyrənmə davamedir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu alqoritmlər sinfində mühit
tərəfindən yalnız bir bit informasiya verilir ki, həmin informasiya şəbəkənin
giriş vektorunun yaxşı və ya pis tanınmasını müəyyənləşdirir. Bu zaman
şəbəkənin davranışının nə dərəcədə yaxşı və pis olması barədə informasiya
olmur. Təsdiqetmə ilə'öyrətmə prosedurları haqda da ətraflı danışacağıq.
Neyron şəbəkələrinin öyrətmə alqoritmlərinin təsnifatındakı növbəti
əlamət şəbəkənin topoloji dəyişikliklərinin xarakteri ilə əlaqədardır.
Öyrətmə prosesində seçilmiş alqoritmdən asılı olaraq həm neyronlar
arasındakıəlaqələrin çəki əmsalları,həm də şəbəkənin öz quruluşu dəyişə bilər.
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Öyrətmə alqoritmlərinin böyük əksəriyyəti öyrətmə gedişində şəbəkənin
quruluşunu dəyişmir, yalnız əlaqələrin çəkilərini dəyişirlər. Bu alqoritmlərlə
bütün öyrətmə çoxluğunda şəbəkənin qənaətbəxş davranışına nail olmaq
məqsədi ilə çəki əmsallarmın sazlanması aparılır. Bioloji tədqiqatlar süni
neyron şəbəkələrində bu sinif prosedurların tətbiqi nəticəsində əmələ gələn
proseslərlə insan beynində öyrətmə prosesində əmələ gələn proseslərin adekvat
olduğunu təsdiq edir.
Digər tərəfdən, öyrətmə prosesində neyron şəbəkənin quruluşunun
dəyişməsi, bioloji cəhətdən həqiqətə tam uyğun deyil. Beyində olan belə
dəyişikliklər neyronlarm bir hissəsinim məhv olması və onlararasmdakı
əlaqələrin pozulmasına səbəb olan zədələnmə, və xəstəliklər nəticəsində ola
bilər. (5)-də qeyd olunur ki,insan doğulanda onun beynində tam neyron
quruluşu olur (təxminən 109-1010neyron ;və 1011-1012 neyronlar arası əlaqə).
Bu quruluşun dəyişilməsi yalnız degenerativ proseslərin nəticəsində olur.
Neyron şəbəkələrə dəyişən quruluşlu kimi baxan öyrətmə alqoritmləri sinfi
tədqiqatlar və layihələrin nisbətən təzə və az öyrənilmiş istiqamətidir.
Əlaqələrin çəkilərinin qiymətini modifıkasiya edən alqoritmlərdən fərqli olaraq
baxılan sinif alqoritmlər yeni elementlər və əlaqələr əlavə etməklə öyrətmə
prosesində şəbəkənin quruluşunun özünü dəyişdirir.Bu sinif alqoritmlərdən ən
çox tanınanı "ələ almaq ilə öyrətmə" (recruitment learning, "recruit" -rekrut
sözündən) adlanan alqoritmlərdir.
―Ələ alma‖ adı ona görə seçilmişdir ki, öyrətmə prosesində "yeni neyronu
ələ alma",yəni onun köməyi, ilə tələb olunan məsələnin həll edilməsini
mümkün edənşəbəkənin yaradılması üçün yeni neyronların daxil edilməsi (ələ
alınması) baş verir. Ümumi şəkildə şəbəkədə iki cür neyron çoxluqları var: ələ
alınmış və ya əlaqələndirilmiş və ələ alınmamış və ya sərbəst neyronlar.
Əlaqələndirilmiş neyronlar elə neyronlardır ki, tanınma məsələlərinin həllində
artıq iştirak edirlər və onlar müəyyən şəkildə informasiya yükü
daşıyırlar.Əlaqələndirilmiş neyronlar həm başqa əlaqələndirilmiş elementlərlə
həm də sərbəst neyronlarla birləşdirilə bilər. Əlaqələndirilmiş neyronlar və
sərbəst elementlər arasında fərq bundan ibarətdir ki, əlaqələndirilmiş
neyronların aktivlik dərəcələri toplusu şəbəkənin müəyyən məna kəsb edən
vəziyyətini göstərir. Əlaqələndirilmiş elementlər sərbəst elementlərdən
axırıncılar arasında əlaqələrin gücləndirilməsi nəticəsində yaranır.Ona görə də
sərbəst elementlərdən yaranmış şəbəkə, "ilkin" şəbəkə adlanır (6). Sərbəst
elementlər həm əlaqələndirilmiş həm də digər sərbəst elementlərlə əlaqəyə
malik ola bilərlər.
Öyrətmə prosesində sərbəst neyronların ardıcıl olaraq "ələ alınması" baş
verir yeni cəlb edilmiş neyronlar və sərbəst neyronlardan biri (reknıt) arasında
əlaqə tədricən gücləndirilir. Nəticədə sərbəst neyronlar əlaqələndirilmiş
neyronlara çevrilir və onlar qoyulmuş məsələnin həllində istifadə olunur.
Girişlərə qoyulan tələbata görə öyrətmə alqoritmlərini iki sinifə ayırmaq
olar. Nümunələrə görə öyrətmə kimi səciyyələnən birinci alqoritmlər sinfində
uyğun öyrətmə üçün öyrətmə çoxluqları təsvir olunur. Bu zaman öyrətmə
prosedurları öyrətmə çoxluğundakı nümunələrə əsaslanaraq neyron şəbəkələrin
parametrlərini sazlayır.
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Xətaların geriyə yayılması alqoritmi istifadə olunan halda giriş-çıxış
öyrətmə vektorları cütü rəqabətli öyrətməhalında isə yalnız giriş vektorları
çoxluğu nümunə kimi çıxış edir. Nümunələr üzrə öyrətmə prosesində şəbəkə
öyrətmə çoxluğunda ümumiləşdirmə aparılır, yəni verilmiş nümunələrə görə
həll edilən məsələnin qanunauyğunluqlarını hasil edir ki, bu da induksiyadır,
başqa sözlə, xüsusidən ümumiyə doğru hərəkətdir. Bu cür ümumiləşdirmə
nəticəsində şəbəkə öyrətmə çoxluğunda olmayan yeni vektorlar cütünü
müəyyən dəqiqliklə tanıya bilər.
Ümumiləşdirmə xassəsi öyrədilmə ilə yanaşı neyron şəbəkələrin ən
əhəmiyyətli xassələrindən biridir. Nümunələr üzrə öyrətmə alqoritmləri
ümumiləşdirmənin tələb olunan səhihlik dərəcəsini təmin etmək üçün
nümunələr çoxluğunda təmsiledici seçmənin verilməsini tələb edir. Bu
problemi aradan qaldırmaq üçün "yeganə nümunədənistifadə etməklə öyrətmə"
(one-shot leaming) adlanan prosedur işlənilmişdir. Bu prosedur Mitçel
tərəfindən izah edilmişdir (4).
Mitçel "izaha əsaslanan ümumiləşdirmə" termini daxil etmişdir. Təklif
olunmuşöyrətmə proseduruna uyğun olaraq şəbəkəyə yeganə nümunə verilir və
predmet sahəsi haqqındakı biliklərdən istifadə etməklə ümumiləşdirmə aparılır.
Bu prosesin gedişində yeni "bir parça" bilik əldə edilir ki, bu öyrətmə
nümunəsinin ifadə etdiyi xassə də daxil olmaqla yeni xüsusiyyətiyə
qanunauyğunluqları təsvir edir. "İzah" termini ona görə istifadə olunmuşdur ki,
öyrətmənin başlanğıcında xüsusi məqsəd konsepsiyasını təsvir etmək üçün bu
nümunənin seçilməsini əsaslandıran izahlar qurulur. Bu izah hər şeydən əvvəl
məqsəd konsepsiyasının müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyətli olan nümunəyə
məxsus səciyyəvi xüsusiyyətlərin aşkara çıxarılmasını nəzərdə tutur. Göstərilən
xüsusiyyətlər aşkara çıxarıldıqdan sonra konsepsiyanın ümumiləşmiş tərifi
qurulur. Beləlik, konsepsiyanın tanınması yeni giriş vektorunda məqsəd
konsepsiyasına məxsus xüsusiyyətlərin olmasının yoxlanması yolu ilə icra
edilir. Şübhəsiz ki, bu alqoritmlər sinifində tədqiqat sahəsi haqqında müəyyən
biliklərin olması tələb olunur. Nümunəyə görə öyrətmə üsullarında buna
ehtiyac yoxdur.
Biz yuxanda determinik və stoxastik neyron şəbəkələr haqqında
danışmışdıq. Determinik neyron şəbəkələrində neyronlar determinik fəallaşma
qaydalarına uyğun fəallaşır. Qeyd edildiyi kimi determinik şəbəkələrdə 4 cür
fəallaşma qaydalarını bir- birindən ayırırlar: xətti, sərhəd, siqmoid (yarımxətti)
və hiperbolik tangens. Neyronun fəallığı
yi=A

xi (12)

münasibəti ilə müəyənləşdirilir, burada
j-ci neyronun vəziyyəti; wij i -ci və
j-ci neyronlar arasındıkı əlaqənin çəki əmsalı; A - determinik fəallaşma
qaydasıdır. Göründüyü kimi, (12) ifadəsində bütün kəmiyyətlər determinikdir.
Beləliklə, çəkilərini giriş siqnallarının məlum qiymətlərində neyronun fəallıq
səviyəsini dəqiq hesablamaq olar. Bu halda öyrətmə şəbəkədəki əlaqələrin
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çəkisini modifikasiya edir və bununla konkret giriş vektoru verildikdə
neyronların yəziyyətini yeniləşmiş çəkilərlə dəqiq təyin etmək olar.
Stoxastik neyron şəbəkələrində məsələ bir qədər başqa cürdür; (məsələn,
Bolsman maşınlarında). Fəallaşma qaydasıburada özünü ehtimalların paylanma
sıxlığı funksiyası kimi göstərir. Bu qayda vasitəsilə neyronun fəallaşma
dərəcəsininqiymətinin özü yox, neyronun ― l ‖ vəziyyətini alınması ehtimalı
təyin edilir.
=

,(13)

burada
=
Bu halda öyrətmə çoxluğu özünü neyronların fəallıq ehtimallarının
məqsədpaylanması kimi göstərir. Öyrətmənin məqsədi imkan dairəsində
elementlərin fəallaşması ehtimallarının cari paylanmasını arzu olunan
paylanmaya daha çox yaxınlaşdırmaqdır. (13) münasibətindən görünür ki,
əlaqələrin
çəkilərini manipulyasiya etməklə paylanmanı dəyişdirmək olar.
Beləliklə, Bolsman maşınının öyrətmə prosesi çəkilərin qiymətlərini
modifikasiya etmək yolu ilə giriş vektorları çoxluğu üzrə yol verilə bilən
xətaların səviyyəsində neyronların fəallaşma ehtimallarının arzu olunan
paylanmasının əldə edilməsindən ibarətdir.
Bolsman maşınını öyrətmə hədddən çoxt vaxt tələb edir ki, bu da onun
tətbiq sahəsini daraldır.Bolsman maşınının işləmə sürətinin artırılması üçün
onun determinik analoqu təklif edilmişdir. Determinik Bolsman maşını
stoxastik maşınların işinin aproksimasiya edilməsi üçün nəzərəd tutulmuşdur.
Lakin bu maşın hələlik az tədqiq edilmişdir və onun geniş tətbiq olunması
məsələsi açıq qalır (6).
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“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
РЕЗЮМЕ
ГАСАН НАДЖАФОВ
АЛГОРИТМЫ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОНОВОЙ СЕТИ
В статье говорится о нейронах и нейро-сетяхо, а так же показаны
алгоритм преподавания нейронной сети,методы обучения алгоритмов.
Объясняется связь нейронных сетей с внешней средой в супервизорных и
несупервизорных педагогических алгоритмах, дается
обширная
информация о распространеннии конкурентоспособных алгоритмов.
Несмотря на разнообразие методов обучения алгоритмов классификации
обученных сети, в том числе вопрос о внешней среды взаимодействия
было объяснено. Есть много алгоритмов обучения нейронных сетей в
мире. Исследователи предлагают несколько вариантов преподавания
классификации алгоритмов. В статье показаны изменения классификации
алгоритмов для обучения нейронных сетей в связи с характером знака
топологии сети.
Ключевые слова: нейрон, нейронные сети, адаптивные
алгоритмы, нейрокомпьютер, методы обучения, конкурентоспособные
алгоритмы обучения
SUMMARY
HASAN NAJAFOV
ALGORITM OF TEACHING NEYRON NETS
The article refers to neurons and neural networks, as well as showing
the algorithm of the neural network teaching, teaching methods algorithms. It
explains the connection of neural networks with the external environment in
the supervisory and pedagogical non-supervisory algorithms, provides
extensive information on the prevalence of competitive algorithms. Despite the
variety of methods of teaching the trained network classification algorithms,
including the question of the environment interaction has been explained.
There are many algorithms for training neural networks in the world.
Researchers offer several options for teaching classification algorithms. The
article displaying changes in classification algorithms for training neural
networks due to the nature of the sign network topology.
Key words: neuron, neural networks, adaptive algorithms,
neyrocomputers, teaching methods, competitive teaching algorithms

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor S.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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MÜƏLLĠFLƏRĠN NƏZƏRĠNƏ
Elmi toplumuz filologiya, tarix, beynəlxalq münasibətlər, coğrafiya, iqtisadiyyat,
riyaziyyat, pedaqogika və psixologiya elmləri üzrə aparılan və indiyədək çap olunmamıĢ
yüksək elmi səviyyəli araĢdırmaların nəticəsi olan məqalələr qəbul edilir.
Çapa təqdim olunan məqalələrə qoyulan tələblər:
1.
Redaksiyaya təqdim olunan məqalələrin həcmi 10 səhifədən artıq olmamalıdır.
2.
Məqalənin həmmüəlliflərinin sayının üçdən artıq olması arzuolunmazdır.
3.
Məqalənin keyfiyyətinə, orada göstərilən faktların səhihliyinə bilavasitə müəllif
cavabdehdir.
4.
Təqdim olunan məqalənin sağ küncündə “12”pt ölçüdə qalın və böyük hərflərlə
müəllifin (müəlliflərin) adı və soyadı, 1 interval ara verməklə aĢağıda iĢlədiyi təĢkilatın
adı “12”pt ölçüdə adi və kiçik hərflərlə yazılır. Yenə 1 interval ara verməklə müəllifin
(müəlliflərin) elektron poçt adresi göstərilir. Bunlardan sonra 1 sətir boĢ buraxılaraq
ortadan “12”pt ölçüdə qalın və böyük hərflərlə məqalənin adı yazılır.
Daha sonra bir sətir boĢ buraxılaraq məqalənin əvvəlcə Azərbaycan dilində,
sonda 2 dildə (ingilis və rus dillərində) xülasələri verilir. Ġngilis və rus dilllərindəki
xülasələrdən əvvəl sağ tərəfdə “12”pt ölçüdə məqalə müəllifinin (müəlliflərin) adı və
soyadı, məqalənin adı isə qalın böyük hərflərlə yazılır, sonra “12”pt ölçüdə adi hərflərlə
xülasələrin mətni verilir. Hər xülasənin sonunda 10 sözü keçməməklə açar sözlər yazılır.
“Açar sözlər” söz birləĢməsi qalın hərflərlə yazılır.
Xülasələr və ədəbiyyat siyahısı 1, məqalənin mətni isə 1,5 interval ara ilə
yazılmalıdır.
Mövzu ilə bağlı mənbələrə istinadlar olmalıdır və istifadə olunmuĢ ədəbiyyat
siyahısı yazıldığı dildə “12”pt ölçülü, 1 interval ara ilə “kursivlə”, kodlaĢdırma üsulu və
əlifba sırası ilə göstərilməlidir. “Ədəbiyyat” sözü səhifənin ortasında “12”pt ölçülü qalın
və böyük hərflərlə yazılır.
Redaksiyaya təqdim olunmuĢ məqalələr (CD və çap variantı) geri qaytarılmır.
Məqalələr müəlliflərin çalıĢdığı Ģöbə, kafedraların rəhbərinin razılıq məktubu ilə
yaxud AMEA-nın həqiqi, müxbir üzvlərinin rəyi ilə birgə təqdim olunmalıdır.
Məqalələr, xülasə və açar sözlər WinWord proqramında, yalnız Times New
Roman Ģirftində yazılaraq kompakt diskdə (CD) və A4 vərəqində təqdim olunmalıdır.
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