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ERMƏNĠ ĠDDĠALARI VƏ ONUN 

CƏNUBĠ QAFQAZ ÖLKƏLƏRĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

Ermənistan zəif geosiyasi mövqeyə sahib qapalı bir dövlətdir. Bu 

vəziyyəti nəzərə alan Ermənistan qonĢu dövlətlərin ərazi bütövlüyünü təhdid 

edən və regiondakı sabitliyi pozmağı hədəfləyən ən təhlükəli amil kimi öz milli 

ideologiyalarının əsasını təĢkil edən Hai-Taht doktrinasına sıx Ģəkildə 

sarılmıĢdır. Bu doktrina əsas olaraq Cənubi Qafqaz ölkələrinə qarĢı 

yönəldilmiĢdir. Ermənilər bu ölkələr üzərində siyasi, inzibati-ərazi, qədim 

mədəniyyət baxımından iddialarını reallaĢdırmaq və əsaslandırmaq üçün mifik 

təsəvvürlər yaradaraq tarixi saxtalaĢdırmaqdadırlar. Saxta tarixçilik metodolo-

giyasına baĢ vuran və mifoloji təsəvvürlərdən yola çıxan erməni ideoloqları öz 

milli maraqlarını həyata keçirmək üçün terror və cinayətləri zəruri və qaçılmaz 

hesab edirlər.  

Açar sözlər: erməni iddiaları, Cənubi Qafqaz, Gürcüstan, Naxçıvan, 

tarixi abidələr 

 

Ermənistanla sərhəd təĢkil edən bütün dövlətlərin uzun illər ―baĢağrısı‖ 

olan ―Erməni məsələsi‖ kimi aktual bir problemi mövcuddur. Ermənistan Qafqaz 

dövlətlərinin və xalqlarının mənafe və maraqları ilə üst-üstə düĢməyən, çox vaxt 

bu maraqlara əks münasibət bəsləməkdədir ki, bunun da əsas səbəbi ölkənin 

geosiyasi mövqeyidir. Ermənistan o qədər də əhəmiyyət kəsb etməyən zəif 

geosiyasi mövqeyə sahib qapalı bir dövlətdir. Bunu nəzərə alan Ermənistan 

geosiyasi mövqeyi daha yaxĢı olan qonĢularına qarĢı ittihamlarla çıxıĢ edərək 

özünün əhəmiyyətsiz və zəif geosiyasi mövqeyini gücləndirməyə çalıĢır. Əsas 

olaraq hədəfdə olan dövlətlər Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstandır. ―Böyük 

Ermənistan‖ naminə hər üç dövlətdən torpaq qoparmaq üçün ermənilərin ilk 

planı tarixin saxtalaĢdırılması və mifoloji təsəvvürlərin yaradılması olmuĢdur. 

Hər halda yer üzündə öz tarixlərini əfsanəvi ünsürlərlə bəzəyən ermənilərdən 

baĢqa ikinci bir millət yoxdur. Onlar öz tarixlərini olduğu kimi deyil, görmək 

istədikləri kimi yazmaqda və bunun təbliğatını aparmaqdadırlar. Tarixlərini daha 
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da qədimlərə apararaq, bəĢər sivilizasiyasını, yazını, astrologiyanı, mis və dəmir 

mədənçiliyini özlərinin kəĢf etdiklərini, bəzi peyğəmbərlərin məhz erməni 

mənĢəli olduqlarını, ilk xristian millət və dövlət kimi elmi əsası olmayan iddialar 

önə sürməkdədirlər (8; 12; 4, s. 30; 14, s. 126). Bir məsələni xüsusilə qeyd etmək 

lazımdır ki, ermənilər ―sivilizasiya‖ və ―xristianlıq‖ anlayıĢlarına istinad etməklə 

hər iki məfhumu ―erməni və Ermənistan‖la bütünləĢdirməyə, eyni qəlib 

içərisində göstərməyə çalıĢmaqdadırlar (bu barədə ətraflı bax: 4, s. 14). Özlərini 

yer üzünün ilk xristian milləti, xristianlığın Qafqazdakı qalası kimi tanıtdırmağa 

cəhd göstərən ermənilər Azərbaycanın bir çox tarixi ərazilərindəki, xüsusən 

Qarabağ və Naxçıvandakı abidələri, o cümlədən digər xristian ölkə olan 

Gürcüstandakı abidələri də qədim erməni abidələri Ģəklində tanıtdırmaqda və bu 

vəchlə həqiqətləri təhrif edərək bunları qonĢu ölkələr üzərindəki ekspansionist 

əməllərinə alət etməkdədirlər.  

Heç təsadüfi deyildir ki, erməni alimi ġ.Mkrtçyan 1986-cı ildə Erevanda 

erməni dilində nəĢr olunan “Dağlıq Qarabağın tarixi və memarlıq abidələri” 

adlı əsərində heç bir elmi əsasa söykənmədən Azıx mağarasında AĢel dövrünə 

aid erməni qadınının heykəlinin tapıldığını və onun hətta paltarının da müasir 

erməni qadınlarının paltarına bənzədiyini iddia edir (16). ġ.Mkrtçyanın əsərinə 

Ģərh yazan erməni yazıçısı Sero Xanzadyan da tarixi saxtalaĢdırmaqda irəli 

gedərək yazırdı: “Azərbaycan alimlərinin Azıx mağarasında apardıqlar 

tədqiqatlar göstərmiĢdir ki, düĢərgənin ikinci salonunda olan dirək həqiqətən də 

AĢel dövründə yaĢamıĢ erməni qadınının heykəlidir və geyimi də müasir erməni 

qadınlarının geyiminə yaxındır” (16). 

Qarabağa, onun tarixi abidələrinə qarĢı əsassız iddialar Naxçıvandan da 

yan keçməmiĢdir. “Ermənistan Naxçıvanı və ya təhrif olunmuĢ Naxçıvan” adlı 

kitabın müəllifi Avo Katerciyan Naxçıvanı indiki Azərbaycan idarəçiliyində tarixi 

Ermənistan ərazisi kimi tanıtdırmıĢ, bölgəni yalan saziĢlərin qurbanı kimi göstərmiĢ 

və yazmıĢdır ki, guya erməni mədəni irsi azərbaycanlılar tərəfindən həvəslə 

dağıdılmıĢ, daĢ xaçlara qarĢı vəhĢiliklər edilmiĢdir (17). Belə cəfəngiyatlar Armen 

Haknazaryanın da əsərlərində mövcuddur. Müəllif Azərbaycanı və rəsmi Ģəxsləri 

təhdid edərək və beynəlxalq təĢkilatları səfərbərliyə səsləyərək yazır: “...Naxçıvanda 

çox sayda erməni xaçqarları və məzarlıqlar  tamamilə dağıdılmıĢdır... Əfqanıstanın 

Bamiyan bölgəsində Buda abidələrini məhv edən Talibanları özünə nümunə götürən 

Azərbaycan Naxçıvanın əsrlərdən bəri qalan tarixi abidələrini yox edərək bölgənin 

heç vaxt erməni torpağı olmadığını isbat edəcəyini ümid edir. Naxçıvandakı erməni 

mədəni miraslarının dövlət əli ilə məhv edilməsi sadəcə erməni millətinə deyil, bütün 

mədəniyyətlərə qarĢı iĢlənən bir cinayətdir”. (3).  

Naxçıvanla, onun tarixi abidələri ilə bağlı iddialar Arqam Ayvazyanın ingilis 

dilində nəĢr etdirdiyi “Jugha” “Nakhchivan Book of Monuments” (Abidələrin 

Naxçıvan kitabı), K.Patkanyanın hələ 1884-cü ildə nəĢr etdirdiyi “Choice Selections 
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from Armenian Chronicles” (Erməni salnaməçilərindən seçmələr) adlı əsərlərində, 

Ġsveçrə - Ermənistan Parlament Qrupunun 2006-cı ildə Berndə nəĢr etdirdikləri “The 

destruction of Jugha” (Cuğanın dağıdılması) (18), Fridrix Miller, Agnes Vandom 

və Con Makbrevsterin birlikdə redaktəsi ilə yayımlanan ―Armenians in 

Nakhchivan‖ (Naxçıvanda ermənilər) (6) adlı əsərlərdə öz əksini tapmıĢdır. 

Ümumiyyətlə, biz bu əsərləri ayrı-ayrılıqda təhlil etmək niyyətində deyilik. 

Sadəcə olaraq onu deyə bilərik ki, bu və ya bunun kimi müxtəlif dillərə tərcümə 

edilən yüzlərlə kitab vasitəsilə ermənilər iddia etdikləri ərazilərə siyasi, inzibati-ərazi 

baxımından deyil, həmçinin qədim mədəniyyət baxımından da sahib olduqlarını 

sübut etməyə çalıĢırlar. Onların ―Böyük Ermənistan‖ın alt strukturunu təĢkil 

edəcəyini düĢündükləri ―böyük erməni tarixi‖ni yaratmaq üçün göstərdikləri belə 

cəhdlər bir çox tarixi hadisələrin saxtalaĢdırılmasına yol açmıĢdır. Bu cəhdlər öz 

növbəsində erməni tarixini əfsanələrlə sıx surətdə birləĢdirmiĢdir. Onlar özlərinin 

xristianlaĢmalarının tarixini daha qədimlərə apararaq, öz seçilmiĢliklərini və 

üstünlüklərini sübut etməyə çalıĢmaqdadırlar. 

Bu ekspansionist əməllər sadəcə Azərbaycana deyil, qonĢu Gürcüstana da 

yönəlmiĢdir ki, bunun da kökü yeni deyil. MəĢhur rus tarixçisi V.L.Veliçko hələ 

1900-cü illərdə yazırdı ki, ermənilər gürcü tarixi-arxeoloji abidələrini məhv 

etmiĢ, gürcü yazılarını və kitabələrini qaĢımıĢ, qədim pravoslav ibadətgahlarına 

və boĢalmıĢ kilsələrə sahib olmuĢ, qədim ikonalar oğurlanaraq erməni kilsəsinə 

aparılmıĢdır. Veliçko eyni zamanda onu da qeyd edir ki, pravoslav keĢiĢlər 

oğurluqların üstü açılmasın deyə, erməni kilsəsində ibadətə buraxılmırlar (15, s. 

68). 

Veliçkonun qeydləri arasında ermənilərin mədəni oğurluğu məsələsi də 

yer almaqdadır. Bu məsələyə münasibətini bildirən müəllif ermənilərin ―Pələng 

dərisi geymiĢ pəhləvan‖ adlı gözəl, qədim gürcü poemasının iqtibas edilmiĢ əsər 

olduğunu sübut etməyə çalıĢdıqlarını ifĢa edərək göstərir ki, bu, erməni 

fitnəkarlarına ona görə lazımdır ki, ermənilərin mövcud olduqları bütün müddət 

ərzində onlarda xalq mənəviyyatının çiçəklənməsinin əyani nümunələrindən olan 

az-çox güclü bir poetik əsər yoxdur və olmayıb (15, s. 70).   

Ermənilərin bu cür iddiaları və mədəni oğurluq məsələsi məĢhur gürcü 

alimi Ġlya Çavçavadzenin ―Армянские ученые и вопиющие камни‖ adlı 

əsərində də yer almaqdadır. O, ermənilər tərəfindən önə sürülən avantürist 

ideyaların və bunların xarici ölkələrdə yayılması məsələsini gündəmə gətirərək 

müxtəlif yollarla tora salınan xarici dairələrin klassik nümunəsini belə 

verməkdədir (geniĢ olduğu üçün biz qısa Ģəkildə veririk – E.ġ.) belə 

verməkdədir: “1877-ci ildə fransız qəzeti “Temps” bizim diyara Kutulu adlı bir 

müxbir göndərmiĢdi... Görün, bizə gələrkən Vladiqafqazdan hələ bir stansiya 

keçməmiĢ kimlərin əlinə düĢdüyü barədə Kutulu nə yazır. Balta stansiyası 
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yaxınlığında qəsdən, yaxud təsadüfən onunla bir erməni artilleriya zabiti 

görüĢür. O, fransız müxbirini öz “araba”sında Tiflisə gətirir...  

...Məharətlə düzəldilmiĢ tora düĢən fransız nə etməli idi? Hər Ģey 

ermənilərinki olmuĢdu: parlament ermənilərin, məclislər və Ģənliklər 

ermənilərin, bayramlar ermənilərin, Dellinqer və Qiyasint – erməni, filosoflar 

erməni, xörəklər ermənilərinki. Bəs Tiflis haradadır? Aydındır ki, bura 

Ermənistandır və Tiflis də erməni Ģəhəridir. Belə məharətlə tələyə düĢmüĢ əcnəbi 

ayrı nəticə çıxara bilərdimi? Budur, ermənilərin qonaqpərvərliyindən vəcdə 

gəlmiĢ Kutulu hələ Tiflisdən getməmiĢ heyranlıqla bildirir: “Bəlkə Adəm də 

ermənistanlıdır”. Beləliklə, avropalı müxbiri inandırmıĢlar ki, Gürcüstan Tiflis 

də daxil olmaqla Ermənistandır və bu xəbəri hörmətli və nüfuzlu qəzet olan 

“Temps” vasitəsi ilə bütün dünyaya car çəkmiĢlər” (5, s. 39-43).  

Bu vəziyyətə biganə qala bilməyən Çavçavadze ürək ağrısı ilə yazırdı ki, 

onların həyasızlığı günbəgün artır, özlərini daha çox öyürlər, bizə qarĢı daha 

ədəbsiz hərəkət edirlər. Onların özlərini Ģan-Ģöhrətli, Ģərəfli etmək, bizi 

birdəfəlik məhv etmək proqramı heç yerdə bir Avropa qəzetində olduğu kimi 

apaydın təsvir olunmamıĢdır. Burada o cənabcıqlar heç Ģeydən utanmamıĢ, heç 

Ģeydən iyrənməmiĢlər. Onlar açıq-aydın elə fırıldaq və yaramazlıqlarını iĢə 

salmıĢlar ki, təkcə o fikrin özü istər erməni olsun, istərsə də baĢqası, insanı 

utanıb-qızartmalıdır (5, s. 39).    

Üzərindən uzun illər keçməsinə baxmayaraq, ermənilər bu gün də eyni 

ideyalarla, mifoloji təsəvvürlərlə yaĢamaqdadırlar. Rus tədqiqatçısı Svetlana 

Lurye yazır ki, ümumiyyətlə, ermənilərin ictimai Ģüurunda realizm deyil, 

idealizm məfkurəsi hakimdir. Realizm ilə idealizm arasındakı mübarizə 

ermənilər arasında daxili etnik münaqiĢələrin ənənəvi mexanizmidir. Bu, 

reallıqla mübarizədir. Ermənilər bu reallıqda nə yaĢaya, nə də buna dözə bilərlər 

(11). Bu məqalədə bizim diqqətimizi çəkən digər bir məqam isə Svetlana 

Luryenin iqtibas gətirdiyi Grant Matevasyan adlı bir erməni aliminin sözlərdir. 

Matevasyanın düĢüncələri çox maraqlıdır: ―...biz həm özümüzü, həm də 

xalqımızı aldatmalı, eyni zamanda məğlubiyyəti heç vaxt qəbul etməməliyik‖ 

(11). 

Tarixin saxtalaĢdırılması və mifoloji təsəvvürlərin yaradılması məsələsi 

ermənilərin etnopsixoloji travma vəziyyətinin bir məhsuludur. Bunun səbəbi isə 

ermənilərin tarix boyunca milli dövlətlərinin olmamasıdır. Yəni bu bir travma 

vəziyyətidir. Ümumilikdə travma vəziyyətini özünəməxsus Ģəkildə dəyərləndirən 

görkəmli türk alimi Vamik Volkan belə bir izah verir ki, millətlərin kimliyində 

keçmiĢdə əldə etdikləri uğurlar və qarĢılaĢdıqları faciələr böyük rol 

oynamaqdadır. Bunlar ―seçilmiĢ travmalar və zəfərlər‖dir. Bəzi millətlər seçilmiĢ 

olduqlarını düĢünərək, tarixi həqiqətlərdən uzaqlaĢmaqda və müəyyən mənada 

mifologiyaya söykənməkdədirlər. Mifoloji təsəvvürlər sıx-sıx yad edilməkdə və 
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nəsildən nəslə ötürülməkdədir (14). Düzdür, ermənilərin tarixi keçmiĢlərində 

əldə etdikləri uğurlar olmasa da, onlar öz milli kimliklərini qoruyub saxlamaq 

üçün miflərə söykənməkdə və özlərini buna inandırmaqdadırlar. Bu baxımdan 

ermənilər məhz belə bir travma vəziyyətindədirlər. Onlar özlərini ―qurban edilən 

millət‖ olaraq təsəvvür etməkdədirlər. Yəni ermənilər ―zavallı və yaxĢı‖, qonĢu 

xalqlar isə ―pis və insanlıqdan uzaq məxluqdurlar‖. Dolayısı ilə ―qurban edilən 

ermənilər‖ qonĢu xalqlar tərəfindən travma meydana gətirən hadisələrə 

insafsızca məruz qaldıqlarına inanmaqdadırlar. Digər bir ifadə ilə, erməni kimliyi 

―yaxĢının pis tərəfindən məhv edilməsi‖ anlayıĢı üzərində qurulmuĢdur.  

Avrasiya Strateji AraĢdırmalar Mərkəzinin əməkdaĢlarından tədqiqatçı 

Gündüz Aktan erməni kimliyi ilə bağlı qeyd edir ki, erməni kimliyinin tərifinin 

əksini isbat etmək onların kimliklərini puç edəcəyi üçün tarixi həqiqətlərə dair 

məlumatlar zehni bir senzuradan keçirilib rədd edilməkdə və ya görməzdən 

gəlinməkdədir (2).  

Bu vəziyyət ermənilərin yaratdıqları öz mifoloji keçmiĢlərinə fanatik 

dərəcədə bağlı olduqlarını göstərməkdədir. Saxta tarixçilik metodologiyasına baĢ 

vuran və mifoloji təsəvvürlərdən yola çıxan erməni ideoloqları öz milli 

maraqlarının həyata keçirilməsi üçün terror və cinayətləri zəruri və qaçılmaz 

hesab edirlər. Ġdeoloq Eduard Oqanesyan yazır ki, ədalət müqəddəs bir dəyər 

qədər qanundan həmiĢə üstdə dayanır. Bu yüksək dəyərin gerçəkləĢməsi üçün 

qanunlara əhəmiyyət verməmək, hətta lazım gəlsə bu qanunları zorakılıq yolu ilə 

ortadan qaldırmaq mümkündür (7, s. 44).  

Bu düĢüncədə ―ədalətsiz‖ məfhumuyla nəzərdə tutulan məsələ ―itirilmiĢ 

torpaqlar‖ iddiasıdır. Erməni ideoloqlarına görə ―tarixi erməni torpaqlarını iĢğal 

edənlər‖ ədalətsizliyə baĢ vurmuĢlar. Haqq-ədaləti bərpa etmək və iddia edilən 

erməni torpaqlarını qaytarmaq üçün terror və cinayətlər kimi təhlükəli vasitələr 

uyğun görülmüĢdür. Ġddia edilən itirilmiĢ torpaqlar ġərqi Anadolunu – ki, bu 

bölgələr ermənilər tərəfindən Qərbi Ermənistan olaraq qəbul edilməkdədir – 

Azərbaycanın Naxçıvan, Dağlıq Qarabağ və Kür çayına qədər olan ərazilərini, 

Gürcüstanın Borçalı, Cavaxetiya bölgələrini və s. əraziləri əhatə edir. Bu 

iddiaları ortaya atmaqla Ermənistan qonĢu dövlətlərdən torpaq almaqla ərazisini 

geniĢləndirmək arzusundadır. Həmin strategiyanın da nəticəsidir ki, Azərbaycan 

torpaqlarının 20%-i günümüzdə Ermənistanın iĢğalı altındadır. Hədəfdə olan 

digər bir dövlət isə Gürcüstandır. Burada yaĢayan ermənilər regionda sabitliyi 

pozmaqda və iqtisadi layihələrin gerçəkləĢməsinə mane olmaqdadırlar.  

Tbilisi Dövlət Universitetinin professoru Aleksandr Kuxianidze bununla 

bağlı qeyd edir ki, Rusiya Ermənistanın və ―Cavaxk‖ erməni təĢkilatının 

liderlərinin əli ilə Cavaxetiyada yeni münaqiĢələrə zəmin hazırlaya bilər (9, s. 

369).  
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Həqiqətən də Cavaxetiya bölgəsində fəaliyyət göstərən separatçı hərəkat 

Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü hədələməkdədir. Erməni təĢkilatı olan Cavaxkın 

əsas məqsədi Gürcüstanın cənubunda muxtariyyət yaratmaq, sonra isə onu 

Ermənistana birləĢdirməkdir (1, s. 272). Gürcüstan KĠV-nin məlumatlarına görə, 

Cavaxetiya erməni separatçıları həmiĢə beynəlxalq erməni terrorçu təĢkilatları, o 

cümlədən ―DaĢnaksutyun‖ və ASALA ilə sıx münasibətlər saxlamıĢlar (1, s. 

273). Əldə edilən məlumatlar nəticəsində aydın olmuĢdur ki, Abxaziya nəzərə 

alınmazsa, Gürcüstanın silahla ən zəngin hissəsi məhz Cavaxetiyadır (1, s. 274). 

Digər gürcü alimi Prof. Dr. Roland Nicaradze isə Abxaziyada yaĢayan 

ermənilərlə bağlı yazır ki, hazırda Abxaziyada abxazlardan daha çox ermənilər 

yaĢayır... Müharibədən əvvəl Abxaziyada ermənilərin sayı abxazların sayı qədər 

idi. Ġndi isə gəlib torpaqları tutur, Soçi-Tuapse istiqamətindən, Rusiyanın digər 

yerlərindən, xüsusilə Ermənistandan gəlib məskunlaĢırlar... Abxaziyada 

ermənilərin çoxalmasına Rusiya imkan yaradır. Ġki əsrdən çoxdur ki, ruslar bütün 

Qafqazda erməniləri yeganə və sadiq xalq sayırlar... (10, s. 98). Müəllif digər bir 

yerdə də qeyd edir ki, 1915-ci ildə erməni daĢnaklarının əməllərinə qəzəbi 

tutmuĢ türk gəncləri ermənilərlə döyüĢə girdilər. Bu müharibədən yaxa 

qurtaranlar da özlərinə sığınacaq taparaq, bugünkü Cavaxetiyada məskunlaĢdılar. 

Onlar tezliklə bizə öz ―təĢəkkürlərini‖ bildirərək, yeni yaranmıĢ demokratik 

Gürcüstana hücum etdilər. Görün, tolerantlıq bizi haraya gətirib çıxartdı! Hazırda 

bu nankorlar Svanitidən və Acarıstandan Zalqa rayonuna köçürülmüĢ gürcüləri 

―gəlmə‖ adlandırır, onların normal yaĢayıĢına imkan vermir, geri köçürülməsini 

tələb edirlər. Bu cür özbaĢınalıq olarmı? Günah özümüzdədir (10, s. 99).  

Bütün bu dəyərləndirmələrdən sonra ortaya çıxan məqama görə, 

Ermənistanın xarici siyasəti yanlıĢ hesablamalar üzərində qurulmuĢdur. Öz 

gücünü, hədəflərini, dostlarını və düĢmənlərini tam olaraq təsbit edə bilməyən 

Ermənistan qonĢu dövlətlərlə necə münasibət quracağını dərk edə bilmir, eyni 

zamanda onun qonĢu dövlətləri özünə düĢmən elan etməsi real olmadığı kimi, 

əslində öz maraqlarına da tərsdir. Məhz bunun nəticəsidir ki, Ermənistan uzun 

illərdir özünü inteqrasiya proseslərinin kənarında tutmuĢdur. Halbuki Ermənistanın 

gələcəyi qonĢu dövlətlərə qarĢı ekspansionist siyasətdən əl çəkməkdən, siyasi, 

inzibati-ərazi və qədim mədəniyyət baxımından iddia etdikləri ərazilərə son 

verməkdən asılıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

                                                      ЭМИН ШИХАЛИЕВ 

 ПРЕТЕНЗИИ АРМЯН И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ЮЖНО-КАВКАЗСКИЕ СТРАНЫ 

Армения – это в некотором смысле геополитический анклав, то есть 

геополитически крайне уязвима. Как реакция на такое положение в 

армянском обществе усиливается тяга к доктрине «хай-тахт», имеющей 

открыто конфронтационную, деструктивную направленность. Доктрина 

направлена своим острием против страны Южного Кавказа. Для обоснова-

ния и реализации территориальных притязаний к этим странам предусмо-

трены фальсификация истории и формирование легендарно-мифоло-

гических представлений… С точки зрения искаженного мифологией 

сознания, властвующего в первую очередь над радикальными армянскими 

националистами, любое преступление, любое кровопролитие оправданно, 

если учиняется во имя пресловутой «справедливости», требование которой 

для своего народа составляет ведущий лозунг их деятельности. 

Ключевые слова: Армянские претензии, Южный Кавказ, Грузия, 

Нахчыван, исторические монументы.   

 

SUMMARY 

                                                 EMIN SHIKHALIYEV  

THE ARMENIAN CLAIMS AND ITS INFLUENCE 

ON COUNTRIES OF THE SOUTH CAUCASUS  

In some sense, Armenia is a geopolitical enclave that is geo-politically 

very vulnerable. As a reaction to this situation, the thirst for the doctrine ―Hai-

Takht‖, which has an openly confrontational, destructive orientation, is getting 

stronger on Armenian society. The doctrine is directed against to the countries of 

the South Caucasus. To substantiate and implement territorial claims to these 

countries, it is planned to falsify history and form legendary mythological ideas... 

From the viewpoint of the consciousness distorted by the mythology holding 

sway primarily over radical Armenian nationalists, any crime and bloodshed are 

justified if they are committed in the name of the notorious ―justice‖ demanding 

which for their people is the leading slogan of their activities. 

Key words: Armenian claims, the South Caucasus, Georgia, Nakhchivan, 

historical monuments. 
 

 

(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCAN DĠASPORUNUN ERMƏNĠ ĠDDALARINA 

QARġI FƏALĠYYƏTĠ 

 

XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlıların xaricə axını daha geniĢ vüsət 

almağa baĢlamıĢdı. Qafqazda çar Rusiyasının antimüsəlman və antitürk 

siyasəti məqsədli Ģəkildə regionda azərbaycanlı əhalinin üstün mövqeyinin 

zəiflədilməsinə yönəlmiĢ və 1905-1906, 1918-ci illərdə ermənilər tərəfindən 

həyata keçirilən soyqırım, etnik təmizləmə siyasəti də belə məkirli strateji 

niyyətlərdən törənmiĢdir 

1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasından sonra 

respublikadan xaricə axının miqyası xeyli azalsa da, demokratik respublikanın 

süqutu tamamilə yeni bir situasiya formalaĢdırdı. Xalq Cümhuriyyətinin 

qurucularının və tərəfdarlarının bolĢeviklər tərəfindən ciddi təzyiqlərə və 

təqiblərə məruz qalması onları ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qoyurdu. 

Təsadüfi deyil ki, bu dövr azərbaycanlıların xaricə axınının ən kütləvi 

miqyasda təzahür etdiyi mərhələlərdən birini təĢkil edirdi. 

1949-ci il fevralın 1-də Türkiyənin Ankara Ģəhərində "Azərbaycan 

Kültür Dərnəyi"nin təsis edilməsi dünyada Azərbaycan diasporunun 

təĢkilatlanması sahəsində ilk addım oldu. 1956-cı ildə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti dövründə milli təhlükəsizlik naziri iĢləmiĢ Nağı bəy 

ġeyxzamanlının oğlu Saleh bəy ġeyxzamanlı ABġ-da "Amerikanın Azərbaycan 

cəmiyyəti"ni təsis etmiĢdir. Hazırda bu cəmiyyətə Saleh bəy ġeyxzamanlının 

nəvəsi Tomris Azəri rəhbərlik edir. Bu hadisələr Azərbaycan diasporunun 

tarixində təĢkilatlanma mərhələsinin məhz ötən əsrin ortalarından baĢladığını 

söyləməyə əsas verir. Həmin dövrə qədər soydaĢlarımızı birləĢdirən icma və 

birliklərin yaradılması ilə bağlı hər hansı fakta təsadüf olunmamıĢdır. 

Açar sözlər: diaspor, soyqırım, erməni, türk, ABġ, Türkiyə, Azərbaycan 

 

Yəhudi mənĢəli polĢalı hüquqĢünas Rafael Lemkin soyqırım termini 

təklif edənə qədər dünya siyasətçiləri və hüquqĢünasları bu cür cinayətlərə 

konkret bir ad verməmiĢdi. Ġlk dəfə 1944-cü ildə Rafael Lemkin Avropa 

yəhudilərinin faĢistlər tərəfindən kütləvi surətdə məhv edilməsi siyasətini ifadə 

etmək üçün «soyqırım» terminini iĢlətdi. Yunan dilində genos – «nəsil, kök, 

soy» sözü ilə latın dilində caedo – «öldürürəm» sözlərinin birləĢməsindən 

«genosid» termini belə yarandı. Ġndiyə qədər dünyanın bir çox ölkələri 

«genosid» terminini tərcümə etmədən orijinalda iĢlədirlər. Azərbaycanın siyasi 

və hüquqi leksikonuna isə 1990-cı illərdə «soyqırım» kimi daxil olan bu termin 

insanlıq və insanlar əleyhinə olan bəĢəri bir cinayəti ifadə edir. Hansı dildə 
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iĢlənməsindən asılı olmayaraq cinayətin təfsiri bu əmələ məruz qalmıĢ millətin, 

etnosun, irqi və ya dini qrupun soyunun, kökünün kəsilməsini əks etdirir.Tarixi 

faktlar və sənədlər sübut edir ki, 1915-ci il hadisələri soyqırım terminindən nə 

qədər uzaq olsa da  Ermənilərin Azərbaycanlılara qarĢı törətdikləri məlum 

«münasibəti» də bir millət olaraq kökümüzün kəsilməsinə yönəlmiĢ hərəkətdir. 

Ona görə holokost və ermənilərin qondarma soyqırımı tam fərqli 

Ģeylərdir. Əvvəlla Avropada 3-cü reyxə qədər də, hələ çox çox qədimlərdə də 

antisemitizm mövcud olub. Ġkincisi Nasional Sosialist (Nationalsozialismus) 

hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl öz siysi ideologiyasını rəsmən bəyan edərkən 

faĢizm, rasizm və antisemitizmi 3-cü reyxin əsas məramnaməsi kimi qəbul 

etdiklərini bildirirdi. Yenə də, hələ hakimiyətə gəlməzdən əvvəl nasional 

sosialistlər proqramlarında bəyan edirdilər ki, yəhudilər düĢməndir, onların 

məhv edilməsi almanların xoĢbəxtliyinə xidmə edir.  

1935-ci ildə 3-cü reyxin Nürenberqdə qəbul etdiyi qanunlara görə 

yəhudi əsilli vətəndaĢ 2-ci sortdur, yəhudi əsilli vətəndaĢ ictimai nəqliyyatdan 

istifadə edə bilməz, alman frauları ilə nigah və intim əlaqədə ola bilməz, 

dövlətin (3-cü reyxin) bayrağına toxuna, gəzdirə və ya evindən asa bilməz, 

ariyalılara tərbiyə vermək, tədris etmək və müalicə etmək hüququndan mərhum 

olurlar.  

Evində ariyalı frauları qulluqçu kimi iĢlədə bilməz. Və s. Bundan baĢqa 

yəhudilərin kütləvi məhv edilməsi qərarı da dərhal baĢ verməyib bu qərar 

1942-ci ildə verilib. Erməni xalqı isə heç bir zaman, heç bir dövlətdə milli 

mənsubiyyətinə görə belə bir diskriminasiyaya məruz qalmayıb. 

Tədqiqatçı Nuru Məmmədovun fikrincə Azərbaycan və Türkiyə 

torpaqlarına göz dikən erməni daĢnakları və millətçiləri hiyləgər siyasət 

yeridərək monoetnik və ―türksüz Ermənistan‖ uğrunda qərinələr boyu gizli və 

bəzən leqal müharibələr aparmıĢ, ―dənizdən–dənizə‖ böyük imperiya yaratmaq 

üçün türk xalqlarına qarĢı soyqırım siyasəti yeritmiĢdir. Onlar özlərinin məkrli 

və avantürist niyyətlərini həyata keçirmək məqsədilə tarixdə görünməmiĢ 

cinayət və vəhĢiliklərdən, kütləvi qırğınlar və vandalizmdən istifadə etmiĢlər. 

ġovinist ruhlu erməni millətçiləri tərəfindən yeridilən bu mənfur siyasət tarixin 

bütün zamanla-rında türk xalqlarına qarĢı ölüm, iĢgəncə, məĢəqqət və məhru-

miyyətlərlə müĢayiət olunan faciə dolu qaçqınlıq, didərgin həyatı, torpaq və 

yurd həsrəti gətirmiĢdir. Bu gün Azərbaycan torpaqla-rının 20 faizini iĢğal 

edən erməni təcavüzkarları xalqımıza ağır məĢəqqətlər gətirmiĢ, 1 milyondan 

çox azərbaycanlını qaçqına, didərginə və məcburi köçkünə çevirmiĢdir. 

Tədqiqatlarda göstərilmiĢdir ki, erməni millətçiləri özlərinin sərsəm və 

xəyali planı olan ―böyük Ermənistan‖ imperiyasını yaratmaq üçün ən çirkin 

üsullara belə əl atmaqdan çəkinməmiĢlər. Belə ki, ermənilər ayrı–ayrı 

zamanlarda tarixi faktları saxta-laĢdıraraq özlərini guya soyqırıma məruz qalan 

tərəf kimi göstər-miĢlər. Lakin faktlar göstərir ki, ermənilər bütün zamanlarda 

azərbaycanlılara və türklərə qarĢı kütləvi qırğınlar, sui–qəsdlər və terrorlar 

törətmiĢ, dinc əhalini ucdantutma məhv etmiĢlər. 

Aparılan araĢdırmalardan aydın olur ki, ermənilərin ərazi iddiaları və 

etnik–təmizləmə siyasəti çar Rusiyası və Sovet ittifaqlarının Türkiyəyə qarĢı 

ərazi tələbləri ilə sıx vəhdət təĢkil etmiĢdir və bu məsələlər əslində Türkiyə ilə 
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Azərbaycan torpaqlarının parçalanmasına, bölünməsinə və iĢğal edilməsinə 

istiqamətlənən məkrli və avantürist bir siyasət olmuĢdur ki, bu da zaman–

zaman özünü göstərmiĢdir. Erməni millətçilərin hiyləgər siyasətinin 

reallaĢmasında Moskvanın xüsusi maraqları olmuĢdur. Tarixin müxtəlif 

zamanlarında—istər çar hakimiyyətinin və istərsə də totalitar sovet reciminin 

rəsmi dairələri cənub sərhədlərinin geniĢləndirilməsində və 

möhkəmləndirilməsində erməni sindromundan istifadə etməyə və Cənubi 

Qafqazda imperiya sərhədlərini Türkiyə torpaqları hesabına ĢiĢirtməyə, 

beləliklə, öz geosiyasi maraqlarını həyata keçirməyə ciddi səy göstərir, fürsət 

düĢən kimi praktik tədbirlərə əl atırdı. Nəticədə ―erməni məsələsi‖ndən 

istifadəyə görə azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiyası təĢkil edildi. 

Azərbaycan və türk xalqlarının tarixi taleyi məkrli siyasətə qurban verildi. 

 AraĢdırmalardan aydın olur ki, erməni millətçilərin terror və təxribatçı 

fəaliyyətləri iyirminci yüzilliyin 80–ci illərin sonlarında daha təhlükəli Ģəkildə 

tüğyan etməyə baĢlayır. Ermənilər açıq Ģəkildə Qarabağı və Naxçıvanı iĢğal 

etmək siyasə-tinə baĢlayırlar, nəticədə Azərbaycan—Ermənistan münaqiĢəsi və 

Dağlıq Qarabağ müharibəsi baĢlayır. Etnik təmizləmə siyasəti aparan erməni 

ekstremistləri silahlı yolla Azərbaycan torpaq-larını iĢğal edir, müharibə 

Ģiddətlənir, ermənilər monoetnik dövlət yaradırlar, Ermənistan ərazisində 

yaĢayan yerli əhali olan azərbaycanlılar doğma yurdlarından tamamilə 

qovulurlar. 

 Dünya ictimaiyyəti bilməlidir ki, vaxtı ilə paytaxtı belə olmayan 

ermənilər Ġrəvan Ģəhərini 1918–ci il mayın 29–da ələ keçirib özlərinə ―paytaxt‖ 

etdilər. 1918–ci il Batum müqaviləsinin Ģərtlərinə görə 9 min kvadrat kilometr 

əraziyə malik olan ermənilər hazırda 45 min kvadratkilometr əraziyə malikdir 

ki, oraya da iĢğal edilmiĢ Azərbaycan torpaqları daxildir. 

Məlumdur ki, bəĢər tarixində çox soyqırımlar törədilmiĢ, yüz minlərlə 

adam günahsız yerə qanına qəltan edilmiĢdir. Lakin heç bir xalq erməni 

cəlladları qədər qəddar olmamıĢ, vəhĢiliklər və vandalizm törətməmiĢlər. 

Erməni daĢnaklarının vəhĢiliyi bütün zamanlarda özünü qabarıq göstərmiĢ və 

insanların nifrətinə səbəb olmuĢdur. XX yüzillik boyu erməni cəlladları 

tərəfindən dəfələrlə törədilən qanlı qırğınlar, bütün dəhĢətləri ilə insan zəkasına 

sığmayan və dilə gətiriləsi mümkün olmayan bir faciədir və türk xalqlarına 

qarĢı əsil genosid və soyqırımı siyasətidir. Xüsusilə XIX–XX əsrlərdə türk və 

azərbaycanlılara qarĢı məqsədyönlü Ģəkildə həyata keçirilmiĢ etnik təmizləmə 

və soyqırımı siyasəti nəticəsində yüz minlərlə günahsız adam məhv edilmiĢdir. 

Zaman–zaman gerçəkləĢdirilən və planlı Ģəkildə həyata keçirilən 

erməni niyyətləri əslində dənizdən–dənizə, sonra isə dünya okeanlarına çıxmaq 

üçün ―böyük Ermənistan‖ dövləti yaratmaq siyasətinin bir hissəsidir. Həm də 

bu yolda erməni millətçiləri ən iyrənc metodlardan istifadə etməkdən belə 

çəkinməmiĢlər. Erməni terrorçu dəstələri hələ XIX yüzilliyin ikinci yarısında 

Türkiyənin Zeytun (1862, 1878 və 1884–cü illərdə), Sasun (1880–ci ildə), Van 

(1884–cü ildə) vilayətlərində qanlı qırğınlar törətmiĢ və bu qırğınlar 

nəticəsində 2 milyondan çox Anadolu türkü öldürülmüĢdür. XX yüzilliyin 

əvvəllərində isə Bakıda, ġuĢada, Ġrəvan və Naxçıvan mahallarında, Qarabağda, 

Borçalıda, Qazaxda, Zəngəzurda, Gəncədə, Qubada, Tiflisdə və baĢqa yerlərdə 
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azərbaycanlıları kütləvi Ģəkildə amansızcasına məhv etmiĢlər. 1905–1907–ci 

illərdə, 1918–1920–ci illərdə, 1948–1953–cü illərdə və 1988–1993–cü illərdə 

Azərbaycan xalqının baĢına gətirilən müsibətlər əslində genosid və soyqırımı 

siyasətidir. Beləliklə, XX yüzillikdə Azərbaycan xalqı 4 dəfə soyqırımına 

məruz qalmıĢ və nəticədə 2 milyondan çox azərbaycanlı bu məkrli siyasətin 

günahsız qurbanı olmuĢdur. 

Qarabağ münaqiĢəsinin alovlanmasından qabaq bir sıra, tanınnmıĢ 

erməni Qarabağın Ermənistana birləĢdirilməli olduğunu ABġ — da fəaliyyət 

qöstərən erməni mətbuatında bildirirdilər, bunların sırasında Zori Balayanı və 

Serqey Mikoyanı (Anastas Mikoyanın oğlu) qöstərmək olar, bu fikri 1980 — ci 

illərdə Fransada Abel Aqanbekyan da səsləndirmiĢdir. 

Erməni lobbisinin səyləri nəticəsində ABġ ictimaiyyəti yalnız 

ermənilərin nəzər nöqtəsini əks etdirən məlumatlar alırdı. Erməni diasporu və 

lobbistləri 1990 – cı illərin əvvəllərində qərb ölkələrində Azərbaycanı 

təcavüzkar kimi təqdim etməkdə uğur qazana bilmiĢdi, bu zaman Azərbaycan 

informasiya blokadasında idi. 

ABġ Ermənistanı 1991 – ci ilin dekabrında, Azərbaycanı isə 1992 – ci 

ilin fevralında rəsmən tanıyır. Erməni lobbisinin əsas vəzifələrindən biri, 

qondarma Dağlıq Qarabağ respublikasının tanınmasına və ona yardım göstə-

rilməsinə nail olmaqdır. 1990 – 1994 cü illər ərzində Amerikadakı erməni 

diasporu Qarabağda qedən iĢğalçı müharibəni maliyyələĢdirmək üçün on 

milyonlarla dollar vəsait toplayıb Ermənistana yollayır, bundan əlavə 

DaĢnaksütun və AEMK müharibə üçün muzdluların və könüllülərin 

Ermənistana və Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ ərazilərinə çatdırmaqla, habelə 

erməni ordusu və silahlı birləĢmələri üçün silah və sursat alınması və reqiona 

çatdırılması ilə də məĢğul olur. Erməni lobbisinin ən böyük nailiyyətlərindən 

biri, Ermənistan və qondarma Dağlıq Qarabağa ABġ tərəfindən maliyyə 

yardımının edilməsinə nail olmalarıdır. Yardımın qöstərildiyi bütün illər 

ərzində, Ermənistan hökuməti və Qarabağdakı separatçılar ABġ hökümətindən 

üst-üstə yüz milyonlarla dollar vəsait alıb, belə ki, təkcə 2000 – ci ildə ABġ 

Ermənistana 102,4 milyon dollar maliyyə yardımı qöstərib. 

Erməni lobbisinin ABġ siyasətinə təsirinin ən bariz sübutu 1992 – cil 

ildə ―Azadlığa dəstək aktına‖ (Freedom Support Act) 907 – ci düzəliĢin qəbul 

olunmasıdır. 

Bu akt keçmiĢ sovet respublikalarına iqtisadi dəstəyin göstərilməsi 

üçün qəbul olunmuĢdur, lakin erməni lobbisinin səyləri nəticəsində bu akta 

edilmiĢ 907 – ci düzəliĢ, Azərbaycana ABġ hökuməti tərəfindən hər hansısa 

yardımın göstərilməsini qadağan edirdi. DüzəliĢin əsaslanması kimi  Azərbay-

canın Ermənistanı və Dağlıq Qarabağı blokadaya salması qöstərilir, lakin bu 

sənəddə Ermənistanın Azərbaycan respublikasının bir hissəsi olan Naxçıvan 

Muxtar respublikasını blokadaya alması və Azərbaycanın Ermənistanla 

sərhəddini sonuncunun onun ərazisini iĢğal etdiyi üçün bağladığı faktını 

özündə əks etdirmir. Digər tərəfdən düzəliĢdə göstərilən ―blokada‖ sözü özü 

özlüyündə yalnıĢdır, çünki Ermənistan Gürcustan və Ġranla sərhədə və sıx 

iqtisadi əlagələrə malikdir, burada ―embarqo‖ termininin istifadəsi daha 

məqsədəuyğun olardı. 
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DüzəliĢ qəbul olunan zaman Azərbaycanın mövqeyi öyrənilməmiĢdir, 

bu zaman Azərbaycanın ABġ – da səfirliyi də mövcud deyildi. Tomas de Vaal 

bu düzəliĢi ―xarici siyasətin ən anormal tərəfi‖ olduğunu hesab edir, bu düzəliĢ 

Amerika hökumətinin Azərbaycanla əməkdaĢlığını məhdudlaĢdırmaqla yanaĢı, 

ABġ — ın Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi çox çətin vəziyyətə 

salırdı. 1998 — ci  ildə Nümayəndələr Palatasının rəhbərinə yazdığı məktubda 

Madlen Olbrayt bu barədə belə yazırdı: ―907 – ci düzəliĢ ABġ – ın milli 

maraqlarına ziyan vurur, ABġ – ın Qarabağ münagiĢəsinin nizamlanması 

istiqamətində səylərinə ve neytrallığına zərbə vurur, Azərbaycanda keçirilən 

iqtisadi və huquqi islahatlara yardım məsələsində, habelə ġərq-Qərb enerji 

nəqliyyat dəhlizinin yaradılması istiqamətində ABġ – ın səylərinə maneədir. 

Müsbət qiymətləndirilməli olan məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, 

Azərbaycan diasporu dünyada ideoloji taktika ilə iĢləməyə baĢlayıb. 

Diasporumuz Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi məsələsində də olduqca həssasdır və 

təĢkilatlarımız artıq əvvəlki illərdə olduğu kimi yalnız müdafiə taktikası ilə 

kifayətlənmir. Paralel olaraq hücum taktikası da diasporumuzda əsas prioritet 

hesab edilir. Elə bunun nəticəsidir ki, erməni diasporu Azərbaycan diasporunun 

dünyada möhkəmlənməsindən ciddi narahatçılıq keçirir. Hələ bir neçə il əvvəl 

erməni tərəfi bunu açıq Ģəkildə etiraf etmək məcburiyyətində qalıb. Belə ki, 

Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə ġurasının toplantısı 

ərəfəsində Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinə, onun getdikcə güclənməsinə 

diqqət çəkən Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycan diaspo-

runun güclənməsini real təhlükə mənbəyi kimi qələmə vermiĢdilər. Belə ki, 

"PanArmenian" agentliyi "Azərbaycan diasporuna qarĢı Ermənistanın dövlət 

siyasəti gərəkdir" baĢlığı altında məqaləsində qeyd edilirdi: ―Bəzi analitiklər 

Azərbaycan diasporunun süni yaranan bir qurum olduğunu və heç vaxt erməni 

lobbisinin səviyyəsinə çatmayacağını söyləyirlər.  

Azərbaycandan gələn xəbərlər bunun əksini söyləməyə vadar edir". 

Agentlik yazırdı ki, hazırda Azərbaycan diaspor təĢkilatları BirləĢmiĢ ġtatlar, 

Kanada və Avropada türk diaspor təĢkilatları ilə sıx əlaqə yaradıblar: "Düzdür, 

hələ ki, bu təĢkilatlar lobbiçilik fəaliyyətində erməni diasporu ilə müqayisə 

oluna bilməz. Amma düĢünürük ki, bu, müvəqqəti bir haldır. Türk və 

Azərbaycan diaspor təĢkilatları bütün məsələlərdə ümumi fikrə gəlsələr, çox 

güclü olacaqlar. Əslində, hər ikisinin hədəfi 100 ilə yaxın xaricdə uğurla 

fəaliyyət göstərən erməni diasporunun dünyada siyasi təsirini 

neytrallaĢdırmaqdır". Agentlik yazır ki, bunu həyata keçirmək üçün 

Azərbaycanın hər cür maddi imkanları var: "Neftdən və qazdan əldə etdikləri 

vəsait hesabına Azərbaycanhökuməti yüksək səviyyədə sərgilər təĢkil edir, 

xarici dillərdə nəfis tərtibatlı kitablar yayır və konfranslar keçirir".  

Ermənilərin ehtiyat etdiyi amillərdən biri də 90-cı illərdə xarici ölkələrə 

miqrasiya etmiĢ azərbaycanlıların ermənilərə qarĢı ideoloji mübarizəsi və buna 

olan əzmidir. "PanArmenian"ın müxbiri ilbəil güclənən "Azərbaycan diasporu 

faktoruna" qarĢı Ermənistanda dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini təklif 

edir və fikrini: "Rəsmi Bakı erməni lobbisinə qarĢı öz siyasətini məhz bu cür 

yürüdür", - qənaəti ilə  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin 

yekunlaĢdırmıĢdı. Ermənistandakı "Noravank" fondu isə Azərbaycan diasporu-
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nun güclənməsində dünyanın aparıcı ölkələrinin və beynəlxalq təĢkilatlarının 

rolu olduğunu qeyd edirdi. Fond belə zənn edir ki, Azərbaycan diasporu 

bölgədə strateji mövqeyi artan ölkəsinin xarici dövlətlərlə əlaqələrinin 

qurulmasında və iqtisadi layihələrin həyata keçirməsində vasitəçi missiyasını 

yerinə yetirir. Fondun qənaətinə görə, bu səbəbdən diaspora həm beynəlxalq, 

həm də yerli nüfuz dairələrinin marağına səbəb olur. Göründüyü kimi, 

Azərbaycanın bölgədə  lider ölkəyə çevrilməsi Ermənistanı rahat buraxmır. 

Qazanılan uğurlar, əldə edilən nəticələrlə yanaĢı, unutmaq lazım deyil ki, hələ 

görüləsi iĢlər irəlidədir və Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı haqlı 

mövqeyimizi dünyaya daha geniĢ mənada çatdırmaq üçün ayrı-ayrı ölkələrin 

diaspor təĢkilatları ilə sıx əməkdaĢlıq etmək lazımdır. Yalnız birləĢərək 

məqsədimizə nail ola bilərik. Xüsusilə, türk dünyasını bu prosesə səfərbər 

etmək zəruridir. 

Unutmaq lazım deyil ki, Dağlıq Qarabağ problemi təkcə Azərbaycanın 

deyil, bütün Türk dünyasının problemidir. Eyni ilə Türkiyə, ġimali Kipr, 

Qazaxıstan, ümumilikdə dünya türklərinin problemi və acısı bizim 

problemimiz, bizim acımızdır. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bu gün 

Azərbaycan tək deyil, bu gün Azərbaycanın arxasında böyük türk dünyası var. 

Yeni daha mütəĢəkkil qüvvənin siyasi arenaya çıxdığı, istər Qərbdə, istərsə də 

ġərqdə cərəyan edən proseslərə təsir etmək imkanında olduğu göz 

qabağındadır. Həqiqətən də, 200 milyondan çox insanı birləĢdirən türk dünyası 

böyük gücə malikdir. Son illər türk dünyasının əzəməti, dünyadakı rolu daha 

da artıb. Beləliklə, bütün türk toplumlarının, diasporların fəaliyyətinin 

birləĢdirilməsi, bir nöqtəyə vurması zərurətə çevrilib. Amerikada, Kanadada, 

Almaniyada və baĢqa ölkələrdə Türk-Azərbaycan diaspor təĢkilatları bir araya 

gələrək fəaliyyətləriniqurmağa çalıĢırlar. 

Məlumdur ki, Azərbaycandan xarici ölkələrə pənah aparan soydaĢla-

rımızın əksəriyyəti vətənlərini 90-cı illərdə tərk ediblər. Həmvətənlərimizdən 

fərqli olaraq türklərin xarici ölkələrdə, məsələn, BirləĢmiĢ ġtatlarda, 

Almaniyada artıq üçüncü nəsil nümayəndələri yaĢayır. Bunlar yaĢadıqları 

ölkələrdə assimilyasiya olub və həmin ölkələrin ictimai-siyasi həyatına fəal 

qatılıblar. Türk icmalarının bu kimi təcrübəsi xarici ölkələrdə yeni məskən 

salan həmvətənlərimiz üçün çox əhəmiyyətli və faydalıdır. 

Torpaqlarımızın 20 faizinin iĢğal altında olmasına, 1 milyona yaxın 

soydaĢımızın qaçqın və məcburi köçkünə çevrilməsinə, tarixi-mədəni 

abidələrimizin erməni vandalları tərəfindən vəhĢicəsinə məhv edilmısinı 

baxmayaraq dünya bu ədalətsizliyi görmür və ya görmək istəmir. Bu məsələdə 

beynəlxalq güclər, BirləĢmiĢ ġtatlar, Fransa, Rusiya kimi dünya nəhəngləri də 

müəyyən rol oynayırlar. Ermənilər sadəcə həmin güclərin əlində bir oyuncağa 

çevrilib. Bu dövlətlər bəzi hallarda Azərbaycana dost olduqlarını desələr də, 

ancaq sözün həqiqi mənasında müstəqil bir Azərbaycan dövlətinin 

güclənməsini qəbul etmək istəmirlər. malik olduğumuz imkanlardan istifadə 

edərək erməni vəhĢiliklərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Xüsusilə, bu 

xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təĢkilatları, cəmiyyət və 

birlikləri maksimum dərəcədə çalıĢmalıdırlar ki, Azərbaycan həqiqətləri, 

Dağlıq Qarabağ problemi, ermənilərin zaman-zaman azərbaycanlılara qarĢı 
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həyata keçirdikləri deportasiya və soyqırımları dünya ölkələrinin rəsmi və 

qeyri-rəsmi qurumlarına çatdırsınlar. 

Həqiqətən son illər Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə diasporun köməyi 

ölkəmiz, xüsusən Qarabağ məsələsi barədə faktları çatdırmaq istiqamətində 

gördüyü tədbirlər öz nəticəsini verir. Artıq Ermənistanda da etiraf edirlər ki, 

erməni yalanlarını əvvəlki kimi asanlıqla dünyaya sırımaq çətinləĢib, buna 

qarĢı Azərbaycan diasporu və onun fəaliyyətini əlaqələndirən dövlət var. 

Bəs Azərbaycan diasporunu təkcə xarici ölkələrdə Azərbaycanın 

ümummilli məsələləri ilə bağlı tədbirlər keçirən, aksiyalar təĢkil edən 

toplumdan beynəlxalq qurumların, Qarabağ məsələsində ədalətli mövqe 

gözlədiyimiz Qərb dövlətlərinin siyasətlərinə təsir göstərə biləcək siyasi 

qüvvəyə çevirmək mümkün olubmu? Hələlik bu suala müsbət cavab vermək 

mümkün deyil.  

Bu məsələdə erməni diasporuna hələ də uduzuruq. Məsələn, erməni 

diasporu ABġ Dövlət Departamentinin iĢğalçı Ermənistana və Dağlıq 

Qarabağdakı separatçı rejimə maliyyə yardımı ayırması üçün təsir göstərmək 

gücündədir. Hər ilin aprel ayında ABġ-ın birinci Ģəxsinin ermənilərin təzyiq və 

təhdidi qarĢılığında ―soyqırım‖ deyib-deməyəcəyi gündəmin əsas 

mövzularından olur. Ermənilər hətta Ağ Evin Azərbaycana səfir göndərməsinə 

də uzun müddət əngəl olmağı bacardılar. Bəs Azərbaycan diasporunu bu cür 

siyasi təsir imkanlarına malik qüvvəyə çevirmək üçün nə etmək olar? 

Azərbaycan həqiqətləri dünyaya çatdırıldı Xarici ölkələrdə fəaliyyət 

göstərən diaspor təĢkilatlarının təbliğat sahəsində fəaliyyətinin daha da 

gücləndirilməsi, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı beynəlxalq 

aləmin məlumatlandırılması və bu faktın dünya dövlətlərinin parlamentlərinin, 

siyasi dairələrinin müzakirəsinə çıxarılması son 10 ildə prezident Ilham Əliyev 

tərəfindən qarĢıya qoyulmuĢ əsas hədəflərdən biri oldu. 16 mart 2006-cı və 

2011-ci ildə Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının qurultaylarında 

Prezident Ġlham Əliyev bütün sahələrdə yüksək dinamizmlə inkiĢaf edən 

Azərbaycanın beynəlxalq arenadakı nüfuz və mövqelərinin daha da 

gücləndirilməsini, respublikamız haqqında tam obyektiv, dolğun informa-

siyanın dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını milli diaspor təĢkilatları qarĢısında 

vacib məsələ kimi müəyyənləĢdirdi. Prezident Ġlham Əliyevin hakimiyyətdə 

olduğu 2003-2012-ci illər ərzində Azərbaycan diaspora təĢkilatları vasitəsi ilə 

xarici ölkələrdə 2078 tədbir keçirilmiĢdir ki, bunlardan 983-ü Azərbaycan 

həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına xidmət etmiĢdir. 

Bu illər ərzində xarici ölkələrin ictimai-siyasi xadimləri, siyasi 

partiyaları, dövlət orqanları, nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatlarla əlaqələrin 

qurulmasına xidmət edən 182 tədbir həyatata keçirilmiĢdir. Son illər 

Azərbaycanın xaricdəki diasporu, səfirlikləri ilə yanaĢı, ayrı-ayrı ictimai 

qurumların - dərnəklərin, qeyri-hökumət təĢkilatlarının da bu prosesdə iĢtirakı 

intensiv xarakter almıĢdır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, 

təcavüzkarın ifĢası baxımından müxtəlif dillərdə nəĢr olunan kitab və bukletlər 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ġngilis, fransız, ərəb, alman, rus dillərində 

"Qarabağ həqiqətləri" bukletlər toplusunun hazırlanması, Azərbaycanın 
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xaricdəki səfirlikləri, diaspor təĢkilatları, həmçinin yerli qeyri-hökumət 

təĢkilatları vasitəsilə yayılması bu istiqamətdə son dərəcə uğurlu layihələrdən 

oldu. Hər il dünyanın bir sıra böyük Ģəhərlərində - Moskvada, Berlində, 

Strasburqda, Buxarestdə, Cenevrədə, Ankarada, Ġstanbulda, Parisdə, 

VaĢinqtonda, Nyu-Yorkda, VarĢavada, Londonda, Dubayda, Haaqada, Kiyev 

və Tbilisidə Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr olunmuĢ aksiyalar keçirilir. 

Xarici ölkələrdə təĢkil olunan bu tədbirlərə müxtəlif qurumların, diplomatik 

missiyaların nümayəndələri, Ģəhər sakinləri, eləcə də kütləvi informasiya 

vasitələrinin nümayəndələri dəvət olunur. Bu illər ərzində Azərbaycan diaspor 

təĢkilatları tərəfindən yeni kütləvi informasiya vasitələri təsis edildi, eyni 

zamanda ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən KĠV-lərdə Azərbaycanla bağlı 

məqalə və materialların iĢıqlandırılması istiqamətində tədbirlər həyata 

keçirildi. Beləliklə, son 10 il ərzində Ġlham Əliyev diaspor quruculuğu iĢini 

keyfiyyətcə yeni müstəviyə qaldıraraq Ermənistanın təcəvüzkar siyasəti, 

Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində istər diaspor, istərsə də, 

Azərbaycanda və xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı təĢkilatlar 

tərəfindən davamlı iĢlər apardı və bu mühüm iĢlərin nəticəsi olaraq, bir çox 

dövlətlərdə Xocalı faciəsinə rəsmi münasibətlər bildirildi, soyqırımı rəsmən 

tanıyan Ģəhərlərin sayı artdı. 

Sevindirici haldır ki, 2009-cu ilin noyabrından ABġda baĢlanılan 

―Qarabağ‖ Fondunun yaradılması prosesi və 2010 -cu ilin aprel ayında fondun 

qeydiyyat mərhələsini tamamlanması bu sahədə görülən mühüm iĢlərdən biri 

sayıla bilər. Fond  ABġ dövlətinin qeyri -hökumət təĢkilatlarına verilən yüksək 

501 (C) 3 statusunu alıb.  Fondun əsas məqsədi Azərbaycanı, xüsusi ilə də 

Qarabağ bölgəsini  və bütünlükdə Qafqazı  amerikalılara tanıtmaq, Azərbaycan 

mədəniyyətini və musiqisini Amerikada təbliğ etməkdən ibarətdir. Buna nail 

olmaq üçün fond müxtəlif sərgilər, kitabların nəĢri, ictimai proqramlar, 

forumlar, mübadilə proqramlarının həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 

Digər bir uğur, Litvadakı Azərbaycan diasporu isə bu ölkənin 

qanunverici orqanında  "Dağlıq Qarabağ dostluq qrupu"nu zərərsizləĢdirmək 

üçün qəti tədbirlər görülməsin hesab etmək olar. Məlum olduğu kimi bu ilin 

martında Litva Respublikasının Seymində 12 nəfər millət vəkili tərəfindən 

―Dağlıq Qarabağla parlament dostluq qrupu‖ yaradılıb. Bundan dərhal sonra 

Litva azərbaycanlıları cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyev və ―Litva – 

Azərbaycan‖ Assosiasiyasının prezidenti Ġmantas Melyanas buna qəti etirazını 

bildirərək Litva Respublikası Seyminin rəhbərliyinə Azərbaycan təĢkilatları 

adından birgə sorğu göndəriblər. Onlar həmin məktubda Litva Seyminin 

fəaliyyətini tənzimləyən Qanunda  heç bir ―parlament dostluq qrupunun‖ 

yaradılmasının nəzərdə tutulmadığını göstərərək Litva parlamentinin divarları 

arasında sözügedən qurumun hansı hüquqi əsaslarla yaradıldığını və statusu 

haqqında izahat verməyi tələb ediblər. Azərbaycan təĢkilatlarının rəhbərləri 

Seymin Nizamnaməsində təsbit olunmuĢ tələblərə uyğun olmayan bu cür 

strukturların fəaliyyətinə son qoymaq üçün optimal tədbirlərin görülməsi ilə 

bağlı konkret təkliflər də irəli sürüblər. 

ĠĢğalçı ölkənin beynəlxalq dayaqlarını, danıĢıqlar stolu arxasında 

mövqeyini, erməni lobbisinin qlobal güclərə təzir imkanlarını sarsıtmaq üçün 
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çox vacibdir ki, bədnam yubileyədək Xocalı hərbi canilərinin Beynəlxalq 

Məhkəməyə (Haaqa Tribunalına) çəkilməsi yönündə ilkin uğurlara nail olaq 

(bəĢəri cinayətə görə məsuliyyətə cəlb edilmək üçün müddət yoxdur). Bundan 

ötrü bir neçə təcrübəli və nüfuzlu əcnəbi (avropalı, amerikalı) vəkilin hüquqi 

yardımından faydalanmaq Azərbaycan kimi varlı ölkə üçün problem ola 

bilməz. 

Ermənilərin əleyhimizə yararlandıqları Sumqayıt hadisələrini onların öz 

əli, KQB ssenarisi ilə törədildiyini beynəlxalq birliyin diqqətinə çatdırmağı da 

bacarmalıyıq. Bu yöndə tanınmıĢ vəkil Aslan Ġsmayılovun ―Sumqayıt - SSRĠ-

nin süqutunun baĢlanğıcı‖ kitabı, digər qiymətli sənəd-sübutlar, o sırada 

Sumqayıt hadisələrinin təĢkilatçısının məhz erməni Qriqoryan olması və 

öldürülən Ģəhər ermənilərinin də məhz erməni terror təĢkilatlarına pul 

köçürməkdən imtina eləmiĢ Ģəxslər olması gerçəyi, habelə Qərb mediasında 

mütəmadi ifĢa yazıları ilə çıxıĢ eləməyimiz sanballı təbliğat effekti yaradardı.  

Faktdır ki, Ermənistana, onun Müdafiə Nazirliyinə 15 ildir bəĢəriyyət 

əleyhinə cinayət törətmiĢ ksenofob qatillər - Xocalı soyqırımının təĢkilatçıları 

Serj Sərkisyan, Robert Köçəryan, Seyran Ohanyan (sonuncu Xocalıya hücum 

zamanı 366-cı rus motoatıcı alayın batalyon komandiri olub) rəhbərlik edirlər. 

Qalır bu həqiqəti də beynəlxalq ictimaiyyətə səbirlə, detallı Ģəkildə çatdırmaq.  

Xocalı hadisəsi qətliamdır, yoxsa soyqırım?. Bu günə qədər mətbuatda 

bu iki anlayıĢdan sıx-sıx istifadə edilsə də onların qarĢılıqlı müqayisəsinə rast 

gəlinməmiĢdir. Lakin qeyd edilən anlayıĢların fərqinə varmadan bəzi mətbuat 

iĢçiləri hadisəni qətliam, digərləri isə soyqırım kimi qiymətləndirməkdədirlər. 

Əslində bu 2 anlayıĢ həm etimologiyasına, həm də hüquqi qiymətinə görə bir-

birindən fərqli anlayıĢlardır.  Cinayət qanunvericiliyində bu məfhuma uyğun 

xüsusi maddə də nəzərdə tutulmuĢ (AR CM, 105ci maddə) və qeyd edilmiĢdir 

ki, soyqırım əlamətləri olmadan əhalini bütövlükdə və qismən məhvetmə əməli 

əhalini məhvetmə cinayəti kimi qiymətləndirilir. Soyqırım isə Azərbaycan 

Respublikası Cinayət Məcəlləsində baĢqa bir maddə ilə (103-cü maddə) tövsif 

edilir və göstərilir ki, hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupa, bir qrup kimi 

bütövlükdə və ya qismən məhv etmək məqsədi ilə qrup üzvlərini öldürmə, qrup 

üzvlərinin sağlamlığına ağır zərər vurma və ya onların əqli qabiliyyətinə ciddi 

zərər vurma, qrupun bütövlükdə və ya qismən fıziki məhvinə yönəlmiĢ yaĢayıĢ 

Ģəraiti yaratma, qrup daxilində doğumların qarĢısını almağa yönəlmiĢ tədbirləri 

həyata keçirmə, bir qrupa mənsub olan uĢaqları baĢqa qrupa keçirmə soyqırım 

cinayətinin tərkibini yaradır. Xocalı hadisəsini törətmiĢ ermənilərin əməlləri 

cinayət məcəlləsinin məhz bu maddəsi ilə tövsif edilməlidir. Xocalıda 

ermənilərin törətdikləri qətliam hərəkətlərində sülh və insanlıq əleyhinə olan, 

müharibə cinayətlərinin tərkibləri - Azərbaycan Respublikası CM-in 103 

(soyqırımı), 104 (soyqırımın törədilməsinə təhrik etmə), 105 (əhalini məhv 

etmə), 107 (əhalini deportasiya etmə və məcburi köçürmə), 112 (beynəlxalq 

hüquq normalarına zidd azadlıqdan məhrum etmə), 113 (iĢgəncə), 115 

(müharibə qanunlarını və ədaləti pozma), 116 (silahlı münaqiĢə zamanı 

beynəlxalq humanitar hüququ pozma), 117 (silahlı münaqiĢə zamanı cinayətkar 

əmr vermə), 118 (hərbi soyğunçuluq) cinayətlərinə yol verildi. 
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Ermənilərin törətdiyi bu mənfur hadisə kütləvi informasiya 

vasitələrində ətraflı iĢıqlandırılaraq beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılsa 

da, ona bu günə qədər lazımi hüquqi qiymət verilməmiĢdir. 

Dünya təcrübəsi tam təsdiq edir ki, Xocalı qətliamını törədənlərin 

cinayət iĢinə Azərbaycanın Xocalı ərazisi üzrə ağır cinayətlər məhkəməsində 

baxıla bilər. Çünki Xocalı soyqırımı Azərbaycan ərazisində, keçmiĢ 

Azərbaycan vətəndaĢları olan ermənilər tərəfindən, Azərbaycan vətəndaĢı olan 

azərbaycanlılara və məhsəti türklərinə qarĢı törədilmiĢdir. Bu, milli və 

beynəlxalq hüququn tələblərinə tamamilə müvafiqdir. Çünki universal 

yurisdiksiya prinsipinə görə genosid və baĢqa beynəlxalq cinayət törətmiĢ 

Ģəxsləri mühakimə etmək Azərbaycanın, onun istintaq və məhkəmə 

orqanlarının borcudur. Ölkədə bu proses hüquqi qiymət aldıqdan sonra  

Azərbaycanın səlahiyyətli orqanlarının vəsatətləri əsasında Xocalı soyqırımı 

üzrə, yaxud ümumiyyətlə, Ermənistanın və ya onun separatçı qüvvələrinin, 

hərbçilərinin azərbaycanlılara qarĢı həyata keçirdikləri sülh və insanlıq 

əleyhinə olan cinayətlərə görə xüsusi səlahiyyətli Beynəlxalq Cinayət 

Məhkəməsinin yaradılması da mümkündür. Çünki Azərbaycan tərəfi tam 

olaraq sübut edə bilər ki, Xocalı soyqırımında ermənilərin törətdikləri əməl 

nəyinki Genosid elecede Beynəlxalq humanitar huququn(International 

Humanitarian Law) 4 cü Cenevrə konvensiyasını və Əlavə olunmuĢ 77-ci il 

Protokolunun maddələrini pozur.  Eyni zamanda Beynəlxalq humanitar hüquq 

(―Haaqa hüququ‖) döyüĢ aparılmasının  qadağan olunmuĢ metodları da Xocalı 

hadisəsi zamanı kobudcasına pozulmuĢdur. Xocalıda baĢ verən qanlı hadisələri 

təhqiq etmək üçün yaradılmıĢ istintaq qrupu 181 nəfərin cəsədini  məhkəmə-

tibbi ekspertiza etmiĢdir. Məlum olmuĢ-dur ki, ölənlərin  əksəriyyəti yaxın 

məsafədən güllələnmiĢ, əsasən baĢ nahiyə-sindən vurulmuĢ, 2 yaĢından 15 

yaĢınadək uĢaqları, qadınları güllələmiĢlər. Meyitlərin baĢı,  qulaqları kəsilmiĢ, 

gözləri çıxarılmıĢ, kəllələri dağıdılmıĢ, baĢlarının dərisi soyulmuĢ, qadınlara 

təcavüz edilmiĢ, bir çox meyitlər eybəcər və tanınmaz hala salınmıĢdır.  

Azərbaycan Respublikasının qaldırdığı vəsatət BMT-nin Təhlükəsizlik 

ġurası tərəfindən təmin edilməlidir. Mövcud nizanmanə və prosedurlar 

daxilində və beynəlxalq hüququn tələbləri əsasında Xocalı soyqırımı üzrə 

xüsusi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi yaradılarsa, həmin məhkəmədə 

məsələyə mahiyyəti üzrə baxılıb təqsirli Ģəxslərin layiqincə cəzalandırılmaları 

təmin edilə bilər. Bunun üçün bütün hüquqi əsaslanmalar da var və bunu 

Belçika Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Jan-Pol Murman da təsdiq edib. 

Oġ, qeyd edib ki, eyni formalı məhkəmələr Kosova, Livan, Ġraq və digər 

ölkələrdə olan soyqırımlarla bağlı yaradılıb. Onun sözlərinə görə, belə 

məhkəmələrə beynəlxalq ekspertlər cəlb olunmalı, araĢdırmalar aparılmalı, 

müvafiq qərarlar qəbul edilməlidir. BəĢəriyyətə qarĢı belə cinayətləri 

törədənlər tapılmalı və cəzalandırılmalıdır. Jan-Pol Murman deyib ki, bu cür 

cinayətləri törədən Ģəxslərin hansısa dövlət tərəfindən dəstəklənməsi, himayə 

olunması bu qəbildən olan cinayətlərin gələcəkdə yenidən baĢ verməsinə səbəb 

olur.  
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Eyni zamanda biz BMT-nin BaĢ katibi Kofi Annanın Stokholmda 24 

yanvar 2004-cü ildə  beynəlxalq konfransda çıxıĢınını da BMT Tġ-na müraciət 

edəndə əlimizdə əsas tuta bilərik. 

Xocalı soyqırımı beynəlxalq cinayət kimi  ―..Beləliklə, Xocalı 

Ģəhərində etnik azərbaycanlılara qarĢı törədilmiĢ hərəktlər beynəlxalq hüquqi 

sənədlərə uyğun olaraq genosid kimi qiymətləndirilir və beynəlxalq hüququn 

prinsiplərinə uyğun olaraq insanlıq əleyhinə cinayət hesab olunur və 

məsuliyyətli Ģəxslərin cəzalandırılması nəinki Ermənistanın vəzifəsidir, 

həmçinin bütün dünya ictimaiyyətinin vəzifəsi hesab olunur. Çünki genosid 

real mövcud olan və praktiki olaraq bütün hallarda sülhə təhlükə hesab edilir. 

Onunla güclü və birləĢmiĢ siyasi cəhdlərlə mübarizə aparmaq lazımdır, xüsusi 

hallarda isə hərbə də müraciət etmək lazımdır..." 

Belə ki, BMT Təhlükəsizlik ġurasının qərarı ilə  beynəlxalq cinayət baĢ 

vermiĢ ölkədə xüsusi olaraq beynəlxalq cinayət tribunalları yaradılması 

praktikası var. 

Çox güman ki, Tġ-nin qərarı ilə xüsusi tribunal yaradılması mümkün 

olduğu üçün (törədilmə vaxtı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yarandığı 

vaxtdan əvvələ düĢsə belə) oxĢar qaydada iĢ Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə 

də verilə bilər fikri formalaĢıb. Hər bir halda, istər Beynəlxalq Cinayət 

Məhkəməsinə verilməsi üçün, istərsə də xüsusi cinayət tribunalı yaradılması 

üçün Tġ-nin qərarı ilə Xocalı cinayəti beynəlxalq qurum vasitəsilə mühakimə 

edilə bilər.       
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РЕЗЮМЕ 

ЗАУР АЛИЙЕВ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  ДИАСПОРЫ  ПРОТИВ 

ПРИТЯЗАНИЙ АРМЯН 

 

В начале XX века поток азербайджанцев за границу принял 

широкий характер. Антимусульманская и антитюркская политика 

царской России на Кавказе была направлена на целенаправленное 

ослабление господствующего положения азербайджанского населения в 

регионе. Осуществленная армянами в 1905-1906, 1918 годы политика 

геноцида, этнической чистки явилась следствием подобных коварных 

стратегических намерений. 

Несмотря на значительное сокращение потока выезжающих за 

границу из Республики после образования в 1918 году Азербайджанской 

Демократической Республики, падение Демократической Республики 

создало совершенно иную ситуацию. Строители и "сторонники" 

Демократической Республики подверглись сильному давлению и 

преследованиям со стороны большевиков, что вынудило их покинуть 

страну. Неслучайно, этот период является одним из этапов наиболее 

массового потока азербайджанцев за границу. 

Учреждение 1 февраля 1949 года " Кружка Азербайджанской 

Культуры" в городе Анкара Турции стало первым шагом в деле 

организации азербайджанской диаспоры в мире. В 1956 году сын Нагибея 

Шейхзаманлы, занимавшего в период существования Азербайджанской 

Демократической Республики должность министра национальной 

безопасности, Салех бей Шейхзаманлы учредил в США 

"Азербайджанское общество Америки". В настоящее время, данное 

общество возглавляет внучка Салех бея Шейхзаманлы Томрис Азери. 

Данные события дают основания полагать, что организационный этап в 

истории азербайджанской диаспоры начался именно в середине прошлого 

века. Каких-либо фактов, указывающих на создание общин и 

объединений, объединяющих наших соотечественников до этого периода, 

не существует.  

Ключевые слова: Диаспоры, геноцида, армянских, турецких, 

США, Турции, Азербайджана 

 

SUMMARY 

ZAUR ALIYEV 

AZERBAIJAN DIASPORA ACTIVITY AGAINST ARMENIAN 

ALLEGATIONS 

Migration of Azerbaijanis to foreign countries was more intensive at 

early 20th century. Anti-Moslem and anti-Turk policy of tsarist Russia aimed 

at weakening the dominant position of Azerbaijanis in the Caucasus. The 

genocide carried out by Armenians during 1905-1906 and in 1918 and the 

policy of ethnical cleaning had the same strategic purpose. 
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After establishment of the Democratic Republic of Azerbaijan in 1918 

the migration to the foreign countries lessened enough. The destruction of the 

Democratic Republic formed new situation. Serious pressures and persecutions 

of founders and supporters of the Democratic Republic by the Bolsheviks made 

them eave the country. This period is characterized by mass migration of 

Azerbaijanis to foreign countries. 

The first attempt towards organisation of Azerbaijan Diaspora was 

establishment of "Azerbaijan Culture Circle" in Ankara, Turkey in February 1, 

1949. Saleh bey Sheykhzamanli, the son of Nagi bey Sheykhzamanli, the 

Minister of National Security in the period of the Democratic Republic of 

Azerbaijan, established in 1956 'Azerbaijan society of America' in the USA. 

Today the mentioned society is ruled by the grandson of Saleh bey 

Sheykhzamanli Tomris Azeri. Thus we may come to a conclusion that the 

period of establishment of Azerbaijan Diaspora started in the middle of the past 

century. We don't have any other fact evidencing the establishment of the 

communities and unions relating Azerbaijanis till that time. 

Key words: Diaspora, genocide, armenian, turkish, USA, Turkey, 

Azerbaijan 

 

 

(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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1828-1829-CU ĠLLƏRDƏ OSMANLI RUSĠYA MÜHARĠBƏSĠNDƏ 

AZƏRBAYCANIN ROLU 

 

Məqalədə XIX əsrin I rübündə Rusiya Cənubi Qafqazın iĢğalını baĢa 

çatdırmıĢ bölgədə kifayət qədər möhkəmlənməsi və Azərbaycan iqtisadiyyatını 

tam olaraq rus məmurlarının nəzarətinə keçməsi ilə Rusiya hökumətinin 

xammal mənbəyi və satıĢ bazarı kimi istifadə etməklə yanaĢı Ġran və Osmanlı 

dövlətinə qarĢı apardığı müharibələrdəki qalibiyyətində də mühüm iqtisadi 

baza kimi faydalanması araĢdırılmıĢdır. GeniĢ tarixi ədəbiyyatla yanaĢı ilkin 

arxiv sənədlərinə də istinad edilən məqalədə Rusiya-Osmanlı müharibəsinə 

gedən yola nəzər salınmıĢ, 1828-1829-ci illər müharibəsinin əsasən Qafqaz 

cəbhəsində gedən döyüĢləri iĢıqlandırılmıĢ və bu müharibənin Qafqaz 

xalqlarının, xüsusilə də azərbaycanlıların taleyində oynadığı rola diqqət 

verilmiĢdir. 

Açar sözlər: Osmanlı, Rusiya, Azərbaycan, təbliğat, çağırıĢ, təbəələr, 

mükafat 

 

Peterburq hökuməti 1806-1812-ci illər Rusiya-Osmanlı müharibəsində 

əsas diqqətini Osmanlı hökumətinin nəzarətində olan Qara dəniz sahili əraziləri 

iĢğal etməyə yönəltmiĢdi. 1812-ci ildə Napoleonun Rusiyaya hücumu ilə 

əlaqədar olaraq çar I Aleksandr iĢğal etdiyi Qara dəniz sahili Ģəhər və qalaları 

türklərə qaytarmaqla Osmanlı dövləti ilə sülhə nail olmağa məcbur olsa da, 

Rusiya bu ərazilərdən diqqətini çəkməmiĢ və əlveriĢli vəziyyət yaranan kimi 

bu ərazilərə yiyələnmək uğrunda açıq hərbi mübarizəyə baĢlayacağı Ģübhə 

doğurmurdu. Çar I Aleksandrın ömrünün son illərində tərkidünyalığa çəkilməsi 

və bir sıra daxili problemlər Rusiyanın bu ərazilərə aktiv təcavüzünü sadəcə bir 

qədər ləngitdi. 

1825-ci ildə I Aleksandrın ölümü ilə Rusiyada onun yerinə keçən I 

Nikolay hakimiyyət taxtına oturar-oturmaz bütün diqqətini Osmanlı dövlətinə 

qarĢı müharibəyə yönəltdi və açıq Ģəkildə elan etdi ki, o, Osmanlı dövlətinə 

qarĢı mübarizədə öz sələfinin siyasətini davam etdirəcək, lakin onu heç də 

olduğu kimi təkrar etməyəcəkdir. Rusiya hökuməti Osmanlı dövlətinə qarĢı 

müharibəyə baĢlamaq üçün siyasi, iqtisadi, hərbi, diplomatik və digər sahələrdə 

ciddi hazırlıqlara baĢladı. Rusiyanın Qafqaz korpusunda bu hazırlıqlar daha 

ciddi və planlı Ģəkildə həyata keçirilir, Qafqazın bütün iqtisadi, strateji və 

insani resursları Osmanlı dövlətinə qarĢı müharibə hazırlıqlarına cəlb edilirdi. 

Rusiya-Osmanlı müharibəsində Osmanlıya xəyanət edən 

ermənilərin ruslar tərəfindən mükafatlandırılması 
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1826-cı ildə Ġranın Rusiyaya qarĢı müharibəyə baĢlaması Rusiya-

Osmanlı müharibəsinin baĢlamasını bir qədər ləngitdi. Bununla belə, Rusiya-

Ġran müharibəsinin gediĢində də çarizm Osmanlı dövlətinə qarĢı müharibə 

hazırlıqlarını dayandırmamıĢdı. Qara dəniz donanmasının admiralı A.S.Qreyq 

hərbi gəmilərin döyüĢ qabiliyyətini artırmaq məqsədilə tədbirlər görməklə 

yanaĢı hələ 1826-cı ildə rus ordusunun baĢ qərargahına müraciət edərək 

Osmanlı dövləti ilə qarĢıda duran müharibənin müvəffəqiyyətlə aparılması 

üçün ona bundan əvvəl türklərlə aparılan müharibələrin gediĢinin xəritələrini 

və hərbi jurnallarını göndərmələrini xahiĢ edirdi.(1,s.162) Bu kimi hazırlıqların 

nəticəsi idi ki, Rusiya-Ġran müharibəsi baĢa çatan kimi Rusiya Osmanlı dövləti 

ilə müharibəyə baĢladı. 

1828-1829-cu illər Rusiya-Osmanlı müharibəsi dövründə Qafqazdakı 

rus qoĢunlarının baĢ komandanı general Ġ.Paskeviç Qafqazın bütün hərbi, 

strateji imkanlarını, eyni zamanda iqtisadi və insani resurslarını müharibəyə 

səfərbər etdi. XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xanlıqlarının iĢğalı 

prosesində, eyni zamanda Rusiya-Ġran müharibələrində Cənubi Qafqazda 

Rusiya üçün ictimai-siyasi və hərbi dayaq rolunu əsasən ermənilər oynadılar. 

Rusiya bölgədəki maraqlarını həyata keçirmək üçün ermənilərdən bir vasitə 

kimi istifadə edirdi. Təsadüfi deyil ki, hələ Rusiya-Ġran müharibəsinin 

gediĢində çarizm həm Ġrana, həmdə Osmanlı dövlətinə qarĢı ermənilərin 

xidmətindən yararlanırdı. Rusiya Osmanlı dövləti ilə hələ müharibəyə 

baĢlamadan, 1826-cı ildən etibarən sərhəd bölgələrdə yaratdığı erməni silahlı 

birləĢmələrindən Osmanlı dövlətinin sərhəd ərazilərinin qarət və talan edilməsi 

ilə Ġstanbul hökumətinə təzyiqlər gös-tərilməsi, eyni zamanda kəĢfiyyat 

məlumatlarının toplanılması üçün istifadə edirdi.(s.99-102.) 

Ġkinci Rusiya-Ġran müharibəsinin (1826-1828) yekununda, 1828-ci il 

fevralın 10-da imzalanan Türkmənçay müqaviləsinin üçüncü maddəsi ilə 

Naxçıvan və Ġrəvan xanlıqlarının Rusiyaya keçdiyi təsbit edildi.( 2,s.80,135.) 

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

imperatoru I Nikolayın verdiyi fərmanla Ġrəvan mərkəz olmaqla Naxçıvan və 

Ġrəvan xanlıqlarının ərazisində ―Erməni vilayəti‖ yaradıldı.(7,s.278-279.) 

―Erməni vila-yəti‖nin yaradılmasından sonra Eçmiədzin katolikosunun 

yaxından iĢtirakı ilə Osmanlı erməniləri arasında təbliğat iĢi geniĢləndirilir və 

onlar təbəəsi olduqları Ġstanbul hökumətinə qarĢı qaldırılırdı. 1828-1829-cu 

illər Rusiya-Osmanlı müharibəsi ərəfəsində Qafqazdakı rus məmurları və 

Eçmiədzin katolikosluğu tərəfindən Osmanlı ərazisində yaĢayan ermənilərə 

göndərilən məktublarda onlardan Osmanlı dövlətinə xidmət göstərməkdən 

imtina etmək və Rusiyanı dəstəkləmək tələb edilir, bunun qarĢılığında onlara 

pul, silah və mal-qara yardımı ediləcəyinə söz verilirdi.(14) 

Rusiya Osmanlı dövlətinə qarĢı müharibədə ermənilərdən təĢkil 

olunmuĢ alayların xidmətindən də istifadə edirdi. General Ġ.Paskeviç erməni və 

gürcü feodallarına müraciət edərək onları xristian ordusu ətrafında birləĢməyə 

çağırdı. Onun erməni və gürcü zadəganları ilə keçirdiyi müĢavirədə erməni və 

gürcülərdən ibarət piyada dəstələr yaratmaq qərara alındı.(1,s.162) Yaradılan 

erməni və gürcü dəstələri Osmanlı dövlətinə qarĢı hərbi əməliyyatlarda iĢtirak 

edir, eyni zamanda ermənilərdən təĢkil olunmuĢ kəĢfiyyat dəstələri cəbhə 
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xəttinin qarĢı tərəfindəki erməni əhalisini Osmanlı hakimiyyətinə qarĢı qiyam 

və təxribatlara sövq edirdilər. Ġ.Paskeviç Peterburqa göndərdiyi 10 oktyabr 

1829-cu il tarixli raportunda yazırdı: ―Bəyaziddə 2 min erməni bizim əsgərlərin 

arasında vuruĢurdu. Ərzurumun xristian əhalisinin böyük bir hissəsi öz 

xilaskarı kimi bizim tərəfimizə keçdi. Karsda ermənilərdən batalyon və 800 atlı 

təĢkil edərək sərhədi qoruyurduq...‖(15) Buradan da göründüyü kimi, Rusiya 

ermənilərin xidmətlərindən hərtərəfli Ģəkildə faydalanmıĢdır. 

Ümumiyyətlə 1828-1829-cu illər Rusiya-Osmanlı müharibəsi dövründə 

Osmanlı dövlətinin Qafqaz cəbhəsi komandanlığından, eyni zamanda ġərq 

vilayətlərinin valilərindən Ġstanbul hökumətinə göndərilən raportlarda Rusiya 

ilə sərhəd bölgələrdə yaĢayan ermənilərin təbəəsi olduqları Osmanlı dövlətinə 

xəyanət edərək ruslara xidmət etdiyi və rus qoĢunlarının qələbələrinin əsasında 

da elə bu faktorun çox mühüm rol oynadığı vurğulanır. Hazırda Türkiyə 

Cümhuriyyəti BaĢbakanlıq Osmanlı arxivində Xətti-Hümayun təsnifində 

saxlanılan bu sənədlərdəbirmənalı olaraq vurğulanır ki, müharıbənin gediĢində 

Qafqaz cəbhəsində Kars, Bəyazid, Ərzurum, Bayburd və ətraf ərazilərin rus 

qoĢunları tərəfindən iĢğal edilməsi məhz bu ərazilərdə yaĢayan ermənilərin 

xəyanəti və ruslara xidmət etməsi sayəsində mümkün olmuĢdur.(16) 

Rusiya eyni zamanda Ġran ermənilərindən də Osmanlı dövlətinə qarĢı 

müharibədə istifadə edirdi. 1826-1828-ci illər Rusiya-Ġran müharibəsi 

dövründə Ġrandan 18 min erməni ailəsi Cənubi Qafqaza köçürülərək 

Azərbaycan ərazilərində məskunlaĢdırılmıĢdı.(3,s.49) Ġran erməniləri arasında 

təbliğat aparılırdı ki, əgər onlar Osmanlı dövlətinə qarĢı hərbi əməliyyatlarda 

iĢtirak edib Rusiyanı dəstəkləsələr, Ġrəvan bölgəsinin idarəsi onlara 

veriləcəkdir.(14) Nəticədə, Ġran erməniləri də Osmanlı dövlətinə qarĢı Rusiya 

tərəfdən vuruĢdular. 

Osmanlı Rusiya müharibəsində Rusların Azərbaycanın hərbi 

strateji imkanların-dan istifadə cəhdləri 

Ġran və Osmanlı dövlətinə qarĢı aparılan müharibələrdə gürcü və 

erməniləri xristian bayrağı altında birləĢdirməyə çalıĢan Paskeviç bununla 

paralel olaraq öz qələbəsini təmin etməkdən ötrü Azərbaycanın hərbi-strateji 

imkanlarından da maksimum dərəcədə faydalanmağa çalıĢır, rus ordusunu 

Azərbaycanın hesabına ərzaq və digər zəruri məhsullarla təmin edirdi. O, özü 

bunu etiraf edərək yazırdı: ―Ġstər Ġranla, Ġstərsə Türkiyə ilə indiki (yeni) 

savaĢlar göstərdi ki, bizim ordunu saxlayıb yedizdirən Azərbaycan idi‖.(4, s. 

611.) Atlı qoĢunlar demək olar ki, bütünlüklə Azərbaycan kəndləri hesabına 

yaĢayırdı. Rus qoĢunları üçün ərzaq, silah və texnikanın daĢınması iĢində də 

Azərbaycan əhalisinin əməyindən istifadə olunurdu. Bu məqsədlə əhalidən on 

minlərlə yük və qoĢqu heyvanı yığılmıĢ və əhalinin özü də bu iĢlərə cəlb 

edilmiĢdi. 

Qafqazdakı Rusiya hərbi komandanlığı Osmanlı dövlətinə qarĢı 

müharibədə azər-baycanlılardan ibarət piyada və süvari alayların təĢkil 

edilməsi iĢinə də xüsusi əhəmiyyət verir və bu planın həyata keçirilməsi üçün 

müsəlman əhalisi içərisində geniĢ təbliğat iĢi aparırdı. Müharibə baĢlayan kimi 

Paskeviç hər birinin tərkibində 600 atlı olan 4 süvari-müsəlman alayı toplamaq, 
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bundan əlavə Naxçıvan vilayətində yaĢayan ən döyüĢkən tatar (azərbaycanlı) 

tayfalarından olan Kəngərli süvarisi təĢkil etmək haqqında əmr vedi.(3, s. 51.) 

1828-ci ilin mayında azərbaycanlılardan ibarət 2500 nəfərlik atlı silahlı 

birlik yaradıldı. Bundan əlavə azərbaycanlı zabitlərin komandanlığı altında 

Ġrəvan müsəlmanlarından bir sərbaz piyada batalyonu təĢkil edildi. Batalyonun 

komandir köməkçisi isə rus zabiti idi. 8 piyada rotadan ibarət olan batalyonun 

hər bir rotasında 2 baĢ zabit, 9 zabit və 130 sıravi var idi. Batalyon ümumilikdə 

16 baĢ zabit, 72 zabitvə 1040 sıravi əsgərdən ibarət idi.(18) 

Azərbaycanlılardan yaradılan 5 süvari alayı aĢağıdakı Ģəkildə təĢkil 

edilmiĢdi: I alay qarabağlılarlardan, II alay ġirvan və ġəki bölgəsinin 

əhalisindən, III alay Azərbaycanın Qazax, ġəmsədil, Borçalı distansiyaları və 

Yelizavetpol okruqundan, IV alay Ġrəvan, Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrinin 

müsəlman əhaisindən, V xüsusi süvari alay isə Naxçıvanın döyüĢkənliyi ilə 

seçilən kəngərli tayfasından təĢkil edilmiĢdi.(19) Bu alayların əsas komandir 

heyəti rus süvari zabitlərindən ibarət olsa da, azərbaycanlı zabitlər də komandir 

heyətində təmsil olunmuĢdular. Hər bir süvari alayı 500 nəfərdən ibarət olub 5 

sotnyaya (yüz nəfərlik birlik) bölünürdü. Hər sotnyada 2 uryadnik (çavuĢ), 

bölükbaĢı və onun köməkçisi olan 2 bəy var idi. Alay komandirinin aylıq maaĢı 

37 rubl 50 qəpik, uryadnik və süvarininki isə 3 gümüĢ rubl idi. Bundan baĢqa 

hər bir süvariyə 3 funt un və bir funt ət verilirdi. Müsəlman alaylarının hər 

birində 1 molla və 1 mirzə, 1 kvartirmeyster, 1 süvari yavər və Novqorod 

Süvari Draqon alayının 15 starĢinası xidmət edirdi. Müsəlman alaylarında at 

arabaları yox idi, bunun əvəzində hər üç nəfərə bir yük atı, hər iki yük atına da 

bir sürücü verilmiĢdi.(5,s.31) 

N.Ġ.UĢakov müsəlman süvariləri haqqında yazırdı: ―Bu qüvvələr üç il 

əvvəl Ġranla gözlənilməz müharibə baĢlayan zaman silahlarını bizə qarĢı 

çevirdilər, hətta Yelizavetpol (Gəncə) Ģəhərində Ġran tərəfdən bizə qarĢı 

vuruĢdular. BaĢ komandanın çağırıĢı ilə rus ordusu tərəfdə xidmət etməyə qərar 

verən müsəlmanların silah altına alınmalarının bəhs edilən dövrdə hökumətin 

uğuru olduğunu etiraf etməliyəm. Hər zaman bizə düĢmən olan xalqın 

düĢüncəsində haqqımızda müsbət imic formalaĢmıĢdı‖.(5,s.31) Azərbay-

canlıların rus ordusunun tərkibində Ġslam xəlifəsinə qarĢı vuruĢması heç də 

Osmanlı dövlətinə qarĢı olan nifrət və düĢmənçilikdən irəli gəlmirdi. Bu, 

Rusiyanın Azərbaycanda həyata keçirdiyi komendant idarəçiliyində təqib, 

terror və müxtəlif üsullarla diskriminasiyaya məruz qalan Azərbaycanın ali 

müsəlman silkinin müəyyən qisminin artıq müstəmləkə iĢğalı ilə barıĢması və 

öz mal-mülkünü qorumaq naminə ruslarla əməkdaĢlığa getməyə məcbur 

olmasından baĢqa bir Ģey deyildi. Osmanlı dövlətinə qarĢı aparılan müharibəyə 

cəlb olunan əhalinin aĢağı təbəqələri – kəndlilər və sənətkarlar isə asılı 

olduqları bəy və ağaların təzyiq və təkidi ilə rus ordusu sıralarına yazılmıĢdılar. 

Rusiya-Osmanlı müharibəsinin 1828-ci il kampaniyasında rus 

qoĢunlarının tərkibində türklərə qarĢı vuruĢan azərbycanlıların sayı 3500 

nəfərdən çox olmuĢ və azərbaycanlı döyüĢçülər Kars, Axalsıx, Ərzurum və 

Bayburdun alınmasında, eləcə də Soğanlı, Axıska və digər meydan 

döyüĢlərində də yaxından iĢtirak etmiĢ və bir çox qəhrəmanlıqlar 

göstərmiĢlər.(20) 1828-ci ilin avqustun 27-28-də A.Çavçavadzenin 
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komandanlığı ilə Bəyazidə hücum edən rus qoĢunlarının tərkibində də 400 

nəfər azərbaycanlı döyüĢçü var idi.(19) 

Müsəlman alaylarının tərkibində 500 ġirvan atlısı, 300 ġəki atlısı, 200 

Borçalı atlısı, Qafqaz korpusunun mühafizə dəstəsində 100 nəfərə qədər əsgər, 

həmçinin 1156 piyada Ġrəvan azərbaycanlısı və digər yerlərdən toplanan atlı və 

piyada azərbaycanlı döyüĢçülər iĢtirak etmiĢdir.(22) 

Azərbaycanın Qazax, ġəmsədil, Borçalı və Yelizavetpol bölgələrindən 

təĢkil edilən III Müsəlman alayı haqqında UĢakov yazır: ―Yeni toplanmıĢ 

süvarilər öz milli geyimlərini geyinmiĢ, yaxĢı təchiz edilmiĢ və atları da 

yaxĢıdır. III Müsəlman süvari alayındakı atlıların sivri uclu papaqlarının ön 

tərəfinə sarı rəngli məxmər ulduzlar tikmiĢdilər. Bu birliklər uryadnik (çavuĢ) 

və bəylərin komandanlığı altında sotnyalara (yüz nəfərlik birlik) 

bölünmüĢdü‖.(5) 

Azərbaycanlılardan ibarət süvari alayların təĢkil edilməsi iĢində 

Rusiyanın Qafqaz korpusunda xidmətdə olan Abbasqulu ağa Bakıxanov 

yaxından iĢtirak edirdi. Bu iĢdə eyni zamanda Abbasqulu ağa ilə dostluq 

münasibətlərində olan dekabristlərdən Ġ.Q.Bursov, Leman, Ġ.MiklaĢevskiy, 

Malyutin, Kojevnikov, N.N.Rayevski, A.Bestucev-Marlinski və digərlərinin 

xidmətlərindən də istifadə edilirdi.(15) A.A.Bakıxanov eyni zamanda general 

Ġ.Paskeviçlə yaxın dostluq münasibətlərində idi. A.A.Bakıxanov Kars, Axalsıx 

və Ərzurum yürüĢlərində Ġ.Paskeviçi müĢaiyət etmiĢ, rus-türk müharibəsinin 

gediĢində Ģtabs-kapitan, kapitan və mayor rütbələrinə yüksəlmiĢdi. 

1829-cu ildə Ərzurum uğrunda gedən döyüĢlərdə A.A.Bakıxanovla 

birgə fəaliyyət göstərən dekabrist yazıçı A.Bestucev-Marlinski Abbasqulu 

ağanın tatar (azərbaycanlı) süvarilərinin cəsarətli mayoru kimi öz ləyaqətinə 

görə bütün zabitlərdən qat-qat yüksəkdə dayandığını ―Hərbi antikvar‖ 

hekayəsində məhəbbətlə təsvir edir: ―Bu an qapılar açıldı və bizim tatar 

süvarisinin cəsur mayoru Abbasqulu ağa daxil oldu. O, yüksək dərəcədə 

savadlı və nəcib bir Ģəxsdir‖.(8,s.36-37) A.A.Bakıxanov rus-türk mühari-

bəsində göstərdiyi xidmətlərə görə Rusiya hökuməti tərəfindən qiymətlən-

dirildi. 1829-cu il iyunun 24-də Xorto kəndi ətrafında və həmin il sentyabrın 

27-də Bayburd altındakı döyüĢlərdə göstərdiyi igidliklərə görə Bakıxanov 

imperator tacı ilə bəzədilmiĢ ikinci dərəcəli müqəddəs Anna ordeni və bir neçə 

baĢqa orden və medallarla təltif olundu.(8,s.36) 

II Rusiya-Ġran müharibəsi dövründə Abbas Mirzəyə xəyanət edərək 

rusların tərəfinə keçən və bununla da Təbriz əhalisi arasında təbliğat apararaq 

onları ruslara təslim olmağa sövq edən keçmiĢ Təbriz müĢtehidi Ağa Mir 

Fəttah da Rusiya-Osmanlı müharibəsi dövründə Paskeviçin yanında yer almıĢ 

və Cənubi Qafqaz müsəlmanlarını Osmanlı dövlətinə qarĢı müharibəyə cəlb 

etmək üçün fətvalar vermiĢ, müsəlman əhalisi arasında təbliğat iĢi aparmıĢdır. 

Bu xidmətlərinə görə Rusiya hökuməti ona yüksək məbləğdə - illik 2 min 

çervon məvacib təyin etmiĢdi.(30) 

Rusiyanın Qafqazdakı qoĢunlarının baĢ komandanı general Ġ.Paskeviç 

Osmanlı dövlətinə qarĢı müharibədə iĢtirak edən azərbaycanlıları 

həvəsləndirmək üçün onları kiçik hərbi rütbələr və müxtəlif xırda hədiyyələrlə 

mükafatlandırırdı. Öz igidliyi və qəhrəmanlığı ilə seçilən komandir köməkçisi, 
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I süvari müsəlman alayının Ģtabs-kapitanı Gülməmməd bəy, II süvari 

müsəlman alayının kapitanı Hüseyn bəy ġıxəli ġirvanski, II süvari müsəlman 

alayının Ģtabs-kapitanı Mirzə Məmməd Hüseyn Ġsmayıl bəy oğlu, III süvari 

müsəlman alayının komandir köməkçisi Hüseyn ağa, ġəki süvarisi yüzbaĢı 

Murtuzəli bəy, III süvari müsəlman alayının naibi Rəsul bəy Hacı Əhməd oğlu, 

Ərzurum istiqamətində döyüĢən kazak xətt korpusunun döyüĢçüsü qubalı Əli 

PaĢa bəy, yüzbaĢı Zeynal və digər azərbaycanlılar döyüĢlərdə xüsusi igidlik və 

qəhrəmanlıqlar göstərmiĢ və buna görə də general Paskeviç tərəfindən təltif 

edilmiĢdilər.(31) Bu döyüĢlərdə göstərdikləri igidlik və qəhrəmanlıqlara görə 

58 azərbaycanlı müxtəlif orden və medallarla təltif edilmiĢdi. 

Rusların apardığı təbliğatlar 

1828-1829-cu illər Rusiya-Osmanlı müharibəsi dövründə ruslar Cənubi 

Qafqazda Rusiya-Osmanlı-Ġran sərhəd bölgələrində yaĢayan kürdlərlə də 

əlaqələr qurub türklərə qarĢı onlardan da istifadə etmək üçün bir çox cəhdlər 

göstərdilər. Rusların məqsədi kürdləri Osmanlı dövlətinə qarĢı qaldırmaq idi, 

bu mümkün olmadığı təqdirdə isə, kürdlərin Rusiya-Osmanlı müharibəsində 

bitərəfliyinə nail olunmalı idi. Bəhs edilən dövrdə sərhədyanı bölgələrdə 

yaĢayan kürd tayfaları nə Ġranın, nə də Osmanlı dövlətinin siyasi hakimiyyətini 

tam olaraq qəbul etməmiĢ və sadəcə olaraq dini nöqteyi-nəzərdən bu dövlətlərə 

bağlı idilər.(9) General Paskeviç də bu vəziyyətdən yararlanıb maddi kömək 

müqabilində onlardan öz məqsədləri üçün istifadə etmək yolunu tutmuĢdu. Bu 

məqsədlə rus-kürd münasibətlərinin qurulmasında ermənilərin vasitəçiyindən 

istifadə edildi. Eçmiədzin katolikosu kürdləri Osmanlı dövlətindən uzaqlaĢdırıb 

öz tərəfinə çəkmək və bununla da onları Rusiya siyasətinin bir alətinə çevirmək 

üçün müxtəlif kürd tayfa baĢçılarına məktublarla müraciətlər göndərdi.(9,s.30) 

Kürdlərdən Osmanlı dövlətinə qarĢı mübarizədə istifadə edilməsində 

qərarlı olan Paskeviç nüfuzlu kürd tayfa baĢçılarına Rusiyanın himayəsini 

təklif edərək onları müxtəlif maliyyə yardımları və hədiyyələrlə ələ almağa səy 

göstərdi. Bu tədbirlərin nəticəsində bir sıra kürd tayfa baĢçıları Rusiya 

himayəsini qəbul edəcəklərinə dair söz verdilər. Paskeviçin kürdlərlə bağlı 

planı Peterburq hökuməti tərəfindən məmnunluqla qarĢılandı. Ġmperator I 

Nikolay Osmanlı dövlətinə qarĢı mübarizədə istifadə edilməsi üçün tezliklə 10 

min kürd süvarinin təĢkil edilməsi və kürd tayfa baĢçılarının ələ alınması üçün 

Paskeviçə 100 min qızıl rubl göndərilməsi haqqında əmr verdi.(32) 

Paskeviç ―Osmanlı vilayətləri əhalisinə‖ baĢlığı ilə bəyannamələr nəĢr 

etdirərək Osmanlı dövlətinin Ģərq vilayətlərində yaĢayan kürdlər arasında 

yaydı. Bu bəynnamələrdə Rusiya-Osmanlı müharibəsindən bəhs edilir, daha 

sonra əhalidən alınacaq ərzağın yalnız pul müqabilində alınacağı qeyd edilir və 

əhalinin Rusiyanın himayəçiliyini qəbul etməsi təklif edilirdi. Paskeviçin bu 

sahədə göstərdiyi ciddi cəhdlərə baxmayaraq, yezidi kürdlərin tayfa baĢçıları 

istisna olmaqla digər kürd tayfa baĢçıları Rusiyanın təkliflərinə müsbət 

yanaĢmadılar. Yezidi kürd tayfa baĢçıları da yalnız böyük miqdarda maliyyə 

yardımları müqabilində Rusiyaya dəstək olmağa razı oldular.(11) Bunlardan da 

daha çox kəĢfiyyat məlumatlarının toplanması və Osmanlı təbəələri arasında 

Rusiya lehinə təbliğat aparılması iĢində istifadə edildi. 
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Paskeviç sərhədyanı bölgələrdə yaĢayan Osmanlı təbəələri arasında 

Rusiya lehinə təbliğatın aparılmasına böyük əhəmiyyət verirdi. Bunun nəticəsi 

idi ki, Kars və Ərzurumun alınmasından sonra Paskeviç rus əsgərlərinin 

müsəlman əhalisini yağmalamasına imkan verməmiĢ və elan etdiyi 

bəyannamədə əhalinin Rusiyanın himayəsinə alındığını, hər kəsə can, mal və 

inanc sərbəstliyinin tanındığını bildirmiĢdi.(12) 

Göründüyü kimi, Rusiya Osmanlı dövlətinə qarĢı apardığı müharibədə 

düĢmənini zəiflətmək və qələbəsini təmin etmək üçün əlində olan bütün 

vasitələrdən maksimum dərəcədə istifadə etmiĢ və bütün bunların sayəsində 

qələbəsini təmin etmiĢdir. 

Osmanlının çağrıĢı 

Rusiyanın qeyd etdiyimiz bütün bu tədbirləri qarĢısında Osmanlı 

dövləti ġərqi Anadolu bölgəsində yaĢayan bütün müsəlman və xristian 

təbəələrinə bəyannamələr elan edərək, rus təbliğatının əsl mahiyyətini xalqa 

açmıĢ, onlardan bu təbliğatlara uymamalarını və vətənlərinə xəyanət etməmə-

ləri istəmiĢdir.(13) 

Osmanlı dövləti eyni zamanda Azərbaycan və ġimali Qafqaz 

müsəlmanlarından Rusiyaya qarĢı istifadə edilməsi üçün də cəhdlər göstərdi. 

1828-1829-cu illər müharibəsinin baĢlanğıcında Osmanlı hökuməti Qafqaz 

müsəlmanlarının (əsasən ġimali Qafqaz) bir çox qəbilələrindən Osmanlı 

dövlətinə bağlı qalacaqları haqqında onlardan əhd-namələr aldı. Rusiyanın 

artan təzyiqlərinə baxmayaraq Dağıstan hakimləri Ġstanbul hökumətinə 

göndərdikləri müĢtərək məktubda Rusiya-Osmanlı müharibəsində Osmanlı 

dövlətinin yanında olacaqlarını və Osmanlı hökumətindən gələcək əmrləri 

gözlədiklərini bildirdilər.(23) 

Müharibə baĢlayan kimi, Osmanlı sultanı II Mahmudun imzası ilə 

Qafqaz müsəlmanlarına bəyannamələr göndərildi. Rusiyaya qarĢı cihad 

çağırıĢlı bu bəyannamələrdə Osmanlı-Rusiya müharibəsindən bəhs edilir, 

müsəlmanlar Rusiyaya qarĢı mübarizəyə çağırılır və onlardan Rusiyaya qarĢı 

vuruĢan Osmanlı ordusuna köməklik göstərmələri xahiĢ edilirdi.(24) Osmanlı 

sultanının bu bəyannamələri müridizmin yayıldığı ġimali Qafqazda Rusiyaya 

qarĢı mübarizədə müəyyən canlanma yaratsa da (Osmanlı arxiv sənədlərində 

çərkəzlərin Osmanlı dövlətinə kömək üçün 4 minə yaxın əsgər topladıqları 

haqqında məlumatlar var(25)), Cənubi Qafqazda elə bir ciddi reaksiya 

doğurmadı. Yalnız Acariya və Ġmeretiyada müsəlman gürcülər Osmanlı 

sultanının çağırıĢına müsbət cavab verərək ―din və dövlət uğrunda can və 

mallarını qurban verməyə hazır olduqlarını‖ bildirdilər.(26) Osmanlı dövləti  

müsəlman gürcülərə silah, sursat, geyim və ərzaq göndərdi.(27) Lakin rus 

qoĢunlarının sürətli irəliləyiĢləri burada Osmanlı dövlətinin lehinə hər hansısa 

bir hərəkətin olmasına imkan vermədi.(28) 

Osmanlı sultanının bəyannamələrinə münasibətdə ġimali Azərbaycanda 

Rusiya əleyhinə hansısa böyük bir canlanma, üsyan və ya qiyam tipli 

hərəkətlər baĢ qaldırmadı. Çünki, ġimali Qafqazdan fərqli olaraq ġimali 

Azərbaycan Rusiya tərəfindən tamamilə ram edilmiĢ vəziyyətdə idi. 1826-cı il 

ümummüsəlman qiyamının uğursuzluqla nəticələnməsindən sonra üsyanlara 

baĢçılıq edən ali müsəlman zümrəsinin üzvləri ölkəni tərk edərək Ġrana 
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getməyə məcbur olmuĢ, xalqın isə cəza tədbirləri ilə dirəniĢ əzmi qırılmıĢdı. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəhs edilən dövrdə ġimali Qafqazdan fərqli 

olaraq (ġimali Qafqazda Osmanlıya meyl daha güclü idi) ġimali Azərbaycanda 

Osmanlı sultanından çox Ġran vəliəhdi Abbas Mirzənin mövqeyi güclü idi. 

Burada təriqət ayrılığı kimi məsələlərin təsiri də var idi. 

Beləliklə, bütün bunları ümumiləĢdirərək qeyd edə bilərik ki, ġimali 

Azərbaycanın Rusiyanın müstəmləkəsi altında olması, əhali üzərində rus 

hakimiyyət orqanlarının ciddi nəzarəti, eyni zamanda Buxarest sülhündən 

sonra Osmanlı dövlətinin Cənubi Qafqaza təsirinin azalması kimi amillər 

Ġstanbul hökumətinə Rusiyaya qarĢı müharibədə Azərbaycanın hərbi-strateji 

üstünlüklərindən istifadə etməyə imkan vermədi. 

Lakin Osmanlı dövlətindən fərqli olaraq Azərbaycanı öz iĢğalı altında 

saxlayan Rusiya, onun hərbi-strateji imkanlarından Osmanlı dövlətinə qarĢı 

müharibədə maksimum dərəcədə istifadə etdi. Rusiya-Osmanlı müharibəsi 

dövründə Azərbaycan Qafqaz cəbhəsində vuruĢan rus ordusunun ərzaqla təmin 

edilməsində əsas baza rolunu oynadı. Azərbaycan iqtisadiyyatının müharibənin 

tələblərinə uyğunlaĢdırılması, zəruri ərzaq məhsullarının əhalidən rus 

məmurları tərəfindən müəyyən edilən aĢağı qiymətlərlə və ya pulsuz olaraq 

zorla alınması, kəndlilərdən at, öküz və digər iĢ heyvanlarının alınaraq cəbhəyə 

yük daĢımalarına cəlb edilməsi, eyni zamanda əhalinin özünün də cəbhə 

ehtiyaclarının ödənilməsi üçün arxa cəbhədə biyar tipli əvəzi ödənilməyən 

iĢlərə cəlb edilməsi müharibənin ağırlıqlarının Azərbaycan xalqının üzərinə 

qoyulması demək idi. Bu, müharibədə Rusiyanın qələbəsinin təmin 

edilməsində əsas faktorlardan biri idi. 

Rusiya eyni zamanda, Osmanlı dövlətinə qarĢı müharibədə Qafqaz 

cəbhəsində erməni və gürcülərlə paralel olaraq azərbaycanlıların da hərbi 

potensialından yetərincə yararlandı. Qafqaz cəbhəsində vuruĢan 3500-dən çox 

azərbaycanlı döyüĢçü Osmanlı dövlətinə qarĢı aparılan aktiv hərbi əməliy-

yatlara cəlb edilən rus ordusunun təqribən 20 faizi demək idi. Erməni və 

gürcülərdən təĢkil edilən hərbi birlikləri də bura əlavə etsək, o zaman Qafqaz 

cəbhəsində türklərə qarĢı döyüĢən ordunun yarısından çoxunun rus əsgəri 

olmadığı ortaya çıxır. Bu da o deməkdir ki, Rusiya Qafqaz cəbhəsində ciddi 

əsgəri potensialını xərcləmədən, əsasən erməni, gürcü və azərbaycanlılardan 

təĢkil edilən hərbi qüvvələr hesabına Osmanlı dövlətinə qarĢı müharibəni 

apardı. Bütün bunlar hesabına Rusiya Osmanlı dövlətinə qarĢı apardığı 

müharibədə Qafqaz cəbhəsindəki qələbəsini təmin edə bildi. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮНЕЛЬ ТЕЙМУРОВА 

РОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА В РУССКО-ОСМАНСКОЙ ВОЙНЕ 1828 – 

1829 ГОДОВ 

        В  статье говорится об исследовании укрепления России в I четверти 

19-ого века на завоеванном регионе Южного Кавказа и полном переходе 

азербайджанской экономики под контроль русских чиновников в том 

числе с использованием сырьевой базы и рынка сбыта в победах против 

Ирана и Османского государства. Наряду с обширной исторической 

литературой, основываясь на первичные исторические документы, было 

обращено внимание на ход русско-османской войны, а также были 

рассмотрены столкновения, произошедшие в основном на Кавказском 

фронте в период между 1828 – 1829 годами, и отнесена роль этой войны в 

судьбе Кавказских народов, особенно азербайджанцев. 

Ключевые слова: Османы, Россия, Азербайджан, пропаганда, 

призыв, тематика 

 

SUMMARY 

GUNEL TEYMUROVA 

THE ROLE OF AZERBAIJAN IN THE RUSSIAN-OTTOMAN WAR 

BETWEEN THE 1828 - 1829 YEARS 

         In this article, as the economic base was investigated the strengthening of 

Russia in I quarter of the 19th century in the South Caucasus region, the 

complete transition of the Azerbaijani economy under the control of Russian 

Empire, along with the use of the raw material base and sales market in the 

victories against Iran and the Ottoman Empire. In addition to the extensive 

historical literature, the article drew attention to the progress of Russian-

Ottoman war based on primary historical documents. In the article were also 

investigated the armed conflicts, occurred mainly on the Caucasian front in the 

period between 1828 - 1829 years, and assigned the role of the war and how it 

affected on the Caucasian peoples, especially on the Azerbaijanis. 

Keywords: Ottomans, Russia, Azerbaijan, propaganda, call, subject 

 

 

(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN MR-DƏ ƏSAS AQRAR ĠSTEHSAL SAHƏLƏRĠNĠN 

RAYONLAR ÜZRƏ ĠXTĠSASLAġDIRILMASI 

 

Muxtar Respublikada bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının 

istehsalını artırmaq, əhalini təhlükəsiz və keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin 

etmək, bu sahəni müasir tələblər baxımdan inkiĢaf etdirmək üçün rayonların 

əsas aqrar istehsal sahələrinin ixtisaslaĢdırılması məqsədə müvafiqdir. 

Bu baxımdan məqalədə Naxçıvan MR-in kənd təsərrüfatı sahələrinin 

indiki vəziyyəti təhlil edilmiĢ, ayrı-ayrı rayonlarda torpaqların əsas istehsal 

sahələri üzrə ixtisaslaĢdırılması istiqamətində araĢdırmalar aparılmıĢdır.  

  Açar sözlər: Naxçıvan MR, kənd təsərrüfatı, istehsal sahələri, rayonlar, 

mövcud vəziyyət, torpaq tipləri  

 

Son illərin iqtisadi göstəricilərinin təhlili göstərir ki, ölkəmizdə, o 

cümlədən Muxtar Respublikamızda makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılmıĢ, 

iqtisadi artıma görə ciddi nailiyyətlər qazanılmıĢ, əhalinin sosial rifahının 

yaxĢılaĢdırılması üçün geniĢ imkanlar açılmıĢ, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

olunması və digər məsələlərin həlli istiqamətində müvafiq proqramlar qəbul 

edilmiĢdir. 

Dünya maliyyə bazarında baĢ verən böhranın gələcəkdə yarada biləcəyi 

ciddi problemlər ölkəmizdə, o cümlədən Muxtar Respublikamızda da  

qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsini zəruri edir. 

Muxtar Respublikada ərzaq məhsulları istehsalını artırmaq, əhalini 

təhlükəsiz və keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin etmək, bu sahənin 

inkiĢafını müasir tələblər baxımından həyata keçirmək və sahibkarlıq 

fəaliyyətini geniĢləndirmək məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclis Sədrinin müvafiq  Sərəncamları ilə təsdiq edilmiĢ, ―2008-2015-ci 

illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında  əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Proqramı‖, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-

2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafına dair Dövlət Proqramı‖, eləcədə 2016-

2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və 

tərəvəzçiliyin inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramı‖ nın  Muxtar Respublikada kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılmasında yeni istiqamətlər 

müəyyənləĢdirmiĢdir. 

Son illərdə yeni emal müəssisələrinin yaradılması, məhsul istehsalçı-

larına dövlət maliyyə yardımının göstərilməsi, güzəĢtli Ģərtlərlə gübrə satıĢı, 
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istehsal olunan buğdanın yüksək qiymətlə mərkəzləĢdirilmiĢ qaydada satın 

alınması, məhsulun satıĢı üçün yarmarkaların keçirilməsi kənd təssərüfatında 

məhsul istehsalı həcminin ildən-ilə artmasına səbəb olmuĢdur. 

Əhalinin etibarlı ərzaq təminatı dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas 

istiqamətlərindən biri olduğunu nəzərə alaraq bu sahədə ciddi islahatlarla 

yanaĢı kənd təssərüfatı istehsalçılarına və sahibkarlara hərtərəfli yardım 

mexanizmi formalaĢdırılmıĢdır. 

Belə ki, məhsul istehsalçılarının müasir texnika, üzvi və mineral 

gübrələrlə təchizatına köməklik məqsədi ilə yaradılan ―Naxçıvan Aqrolizinq‖ 

Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 01 yanvar 2017- ci il tarixədək 1684 ədəd 

müxtəlif kənd təsərrüfatı maĢın və avadanlıqları alınıb Muxtar Respublikaya 

gətirilərək uzun müddətə lizinq yolu ilə torpaq mülkiyyətçilərinə verilmiĢdir. 

Kənd təssərüfatı məhsullları istehsalçılarına vergi güzəĢtləri ilə bərabər 

2007-ci ildən dövlət tərəfindən yanacaq, motor yağlarının və mineral 

gübrələrin alınmasına görə güzəĢtlərin tətbiq olunmasına baĢlanılmıĢdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 21 avqust tarixli ―Kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının toxum, gübrə və damazlıq heyvanları ilə 

təmin edilməsinə əlavə dəstək verilməsi barədə‖ imzaladığı sərəncam ölkədə 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılmasında müstəsna rola malikdir. 

Sərəncama əsasən buğda istehsalçılarına dövlət tərəfindən mineral gübrələrin 

satıĢ qiymətinin 70 %-i həcmində güzəĢtlərin edilməsi ərzaq təhlükəsizliyinin 

təmin olunmasına hesablanmıĢ əhəmiyyətli addımlardan biridir. 

Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən məhsul istehsalçılarına banklar 

və bank olmayan kredit təĢkilatları tərəfindən kənd təssərüfatının inkiĢafı, o 

cümlədən taxılçılığın və kartofçuluğun inkiĢaf etdirilməsi məqsədi ilə fermer 

və mülkiyyətçilərə  milyon manatlarla uzunmüddətli kreditlər  verilmiĢdir.  

Muxtar Respublikanın rayonlarında aparılan torpaq islahatı nəticəsində 

kolxoz və sovxozlarda Dövlət aktı ilə təhkim olunmuĢ 345 min 824 hektar 

torpaq sahəsinin 279 min 873 hektarı bələdiyyə mülkiyyətində, 9 min 579 

hektar Dövlət mülkiyyətində saxlanılmıĢ, 56 min 372 hektar torpaq sahəsi isə 

vətəndaĢların xüsusi mülkiyyətinə verilmiĢdir. Nəticədə Muxtar Respublikada 

mövcud olan 205 kənddən 198 kənddə və ya 136 təsərrüfatdan 132-də torpaq 

islahatları iĢləri baĢa çatdırılmıĢ, 72 min 797 ailəyə və 241 min 46 nəfərin 

xüsusi mülkiyyətinə 56 min 372 hektar torpaq sahəsi verilmiĢdir. 

Hazırda Muxtar Respublikanın kənd təsərrüfatında özəl bölmənin payı 

100 % olmaqla, 487 kənd təssərüfatı obyekti, o cümlədən, 157 fermer 

təssərüfatı yaradılmıĢdır.Yaradılan yeni emal müəssisələri  daxili bazarı 83 

növdən artıq ərzaq məhsulları ilə təmin edir. ［1,2,7］ 

Muxtar Respublikada kənd təsərrüfatı ilə məĢğul olan fermerlərə 1-ci və 

2-ci reproduksiyalı toxum və ting materialları istehsalı və satıĢına görə 

subsidiyaların ödənilməsi təmin olunmuĢ, əkin sahəsinin hər hektarına görə 

buğda əkən fermerlərə dövlət tərəfindən maliyyə yardımı edilmiĢdir. 

Əhalinin il boyu təzə məhsullara olan tələbatını ödəmək, ərzaq təminatını 

yaxĢılaĢdırmaq və daxili bazarın idxaldan asılılığını azaltmaq məqsədi ilə 

Muxtar Respublikada ümumi tutumu 13 min 280 ton olan meyvə-tərəvəz və 
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kartof saxlamaq üçün soyuducu anbarlar, eləcə də tutumu 27 min ton olan 

uzunmüddətli və 43 min ton olan qısamüddətli taxıl saxlama anbarları tikilib 

istifadəyə verilmiĢ, 17 taxıl emalı müəssisəsi, 222 heyvandarlıq, 64 quĢçuluq, 

94 arıçılıq, 12 balıqçılıq, 68 bağçılıq və üzümçülük təsərrüfatları təĢkil edilir. 

［2］ 

Torpaq sahibkarlarının suvarma suyuna olan tələbatını təmin etmək üçün 

yeni nasos stansiyaları tikilmiĢ, köhnələri əsaslı təmir edilmiĢ, subartezian 

quyuları qazılmıĢ, kəhrizlərin əsaslı təmiri davam etdirilmiĢdir. Hal-hazırda 

Muxtar Respublikada ümumi sayı 1048 nasos stansiyasından, subartezian 

quyusundan və kəhrizdən istifadə olunur. 

Yeni torpaq sahələrini əkin dövriyyəsinə daxil etmək üçün 100 milyon 

kubmetr tutumu olan ―Heydər Əliyev adına Su Anbarı‖  tikilib istifadəyə 

verilmiĢ, Arpaçay su anbarında əsaslı təmir iĢləri aparılmıĢdır. 

Təkcə, 2016-cı ilin məhsulu üçün 61 min 526 hektar sahədə əkin 

aparılmıĢ, 94 min 117 ton taxıl, 10,5 min ton qarğıdalı, 725 ton günəbaxan, 83 

min ton tərəvəz, 46,4  min tona yaxın kartof, 38 min ton bostan məhsulları, 52 

min ton meyvə və 15 min ton üzüm istehsal olunmuĢdur.  

GörülmüĢ tədbirlər  nəticəsində 1 yanvar 2017-ci il tarixə Muxtar Respublika 

üzrə iribuynuzlu malların sayı 111 min baĢ, xırdabuynuzlu heyvanların sayı 

672 min baĢ, quĢların sayı 1 milyon 257 min baĢ olmuĢ, arı ailələrinin sayı isə 

70  min 537-yə çatdırılmıĢdır.  

    Muxtar Respublikada  mal-qaranın və quĢların baĢ sayının  artması heyvan-

darlıq məhsulları istehsalının artımına da imkan yaratmıĢdır. 2016-cı ildə  

Muxtar Respublikada  diri çəkidə 25766 ton ət, 81372  ton süd, 80,5 milyon 

ədəd yumurta, 1022 ton yun və 1043 ton bal istehsal olunmuĢdur. ［2,5］ 

   Kənd təsərrüfatı sahəsinin  dinamik inkiĢafı ixracın həcminə də müsbət təsir 

göstərmiĢ, nəticədə ötən il Muxtar Respublika üzrə 99 milyon ABġ dollarından 

artıq həcmdə kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac olunmuĢdur. ［4］ 

   2016-ci ildə  kənd təsərrüfatının  ümumi məhsulunun faktiki qiymətlərlə 

dəyəri 429 milyon 448 min manat olmuĢdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 

6, 1 faiz çoxdur. ［2,4］ 

 Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edən 

kənd təssərüfatı məhsullarının istehsalı sahəsində Muxtar Respublikada son 

illərdə qazanılan nailiyyətlərə baxmayaraq istehsal olunan məhsullar əhalinin 

tələbatını hələ də tam ödəmir. Ona görə də Muxtar Respublikanın rayonlarında 

əsas istehsal yönümlü bitkiçilik və heyvandarlıq sahələrinin ixtisaslaĢdırılma-

sına xüsusi önəm verilməlidir. 

Muxtar Respublikada relyefin müxtəlifliyi, iqlimin kəskin kontinentallığı 

torpaq, bitki örtüyünün müxtəlifliyinə və ərazidə az qələviləĢmiĢ, duzlu, çox 

halda strukturlu arid tipli torpaqların yayılmasına səbəb olmuĢdur. Ġstifadə 

xüsusiyyətinə görə ərazinin torpaq ehtiyatları 3 hissəyə: əkinçilikdə istifadə 

olunan, biçənək və otlaq kimi istifadə olunan və yaxud da heç istifadə olun-

mayan torpaqlara bölünür. 

Hazırda Muxtar Respublikanın ümumi torpaq sahəsi 550275 hektardır ki, 

bunun da 30,3%-i kənd təssərüfatına yararlıdır. Ümumi torpaq sahəsinin 
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13,4%-i əkin sahəsi, 0,2%-i çoxillik əkmə, 0,6 %-i biçənək, 16,1%-i isə örüĢ 

kimi istifadə edilir. Muxtar Respublikada mövcud olan torpaq sahəsinin 

18,5%-i Culfa, 13,9 %-i Babək, 18,2%-i Ordubad, 15,1%-i ġərur, 15,2%-i 

ġahbuz, 12,7%-i Kəngərli, 2,8%-i Sədərək rayonlarının, 3,6%-i Naxçıvan 

Ģəhərinin payına düĢür. Bələdiyyə mülkiyyətindəki torpaqların 25,8%-i kənd 

təsərrüfatına yararlı torpaqlar, 86,6%-i örüĢ, 12,9 %-i əkin, 0,5%-i çoxillik 

əkmə və dincə qoyulmuĢ sahələrdir. Xüsusi mülkiyyətdə kənd təsərrüfatına 

yararlı torpaq sahələrinin 92,4%-i əkin, 0,88%-i çoxillik əkmə, 0,02%-i dincə 

qoyulmuĢ, 6,7%-i isə biçənək kimi istifadə edilir. ［1,6］ 

Göründüyü kimi, xüsusi mülkiyyətə malik torpaq sahələrində əkinçilik 

daha intensiv inkiĢaf etmiĢ, bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlar isə əsasən 

örüĢ və əkin məqsədləri üçün istifadə edilir. 

Mülkiyyət formalarından asılı olmayaraq kənd təssərüfatında torpaqların 

keyfiyyəti əkinçiliyin, heyvandarlığın inkiĢafını təmin edən əsas amillərdən 

biridir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 

8,3%-i birinci, 8,5%-i ikinci, 10,5%-i üçüncü, 72,7 %-i dördüncü keyfiyyət 

qrupuna aiddir. 

Muxtar Respublikada kənd təsərrüfatına yaralı torpaqların 36%-i ġərur 

və Babək rayonlarının payına düĢür. Əkin sahələrinin 58%-i əlveriĢli torpaq 

Ģəraitinə, iqtisadi-coğrafi mövqeyə malik olan ġərur-Babək zonasında yerləĢir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Muxtar Respublikada yararlı torpaqların sahəsi 

164279 hektar, o cümlədən   suvarılan torpaqların ümumi sahəsi isə 60559 

hektardır. Ümumiyyətlə, Muxtar Respublikanın iqtisadiyyatı aqrar yönümlü 

olduğundan, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların da çox hissəsi  əkin 

sahələrinin payına düĢür. ［6］ 

Muxtar Respublikanın ərazisinin coğrafi relyefi, onun təbii-iqlim Ģəraiti, 

torpaqlarının növ müxtəlifliyi, onların tərkibində olan qida maddələrinin 

mövcud olan balansı və nəhayət canlı aləmin inkiĢafı üçün lazım olan günəĢli 

günlərin çoxluğu aqrar sahənin inkiĢaf etdirilməsini təmin edir. Muxtar 

Respublikada tarixən- taxılçılıq, tütünçülük, bostan-tərəvəz, yem bitkiləri, 

bağçılıq və heyvandarlıq  inkiĢaf etdirilmiĢdir. 

Bu da, kənd təsərrüfatının inkiĢafı üçün ərazilərdə ayrı-ayrı sahələrin 

ixtisaslaĢması üçün zəmin yaratmıĢdır. ĠxtisaslaĢmada əsas əmtəəlik sahə ilə 

yanaĢı, eyni zamanda, bu sahənin inkiĢafına xidmət edən əlavə yardımçı 

sahələr də inkiĢaf etdirilir. 

Nəticədə ixtisaslaĢmada bir neçə istehsal sahəsinin təqribən eyni 

dərəcədə inkiĢaf etdirilməsinə nail olunur. 

Elmi-tədqiqatlarla sübut edilmiĢdir ki, ixtisaslaĢma məsələləri təsərrüfat 

kateqoriyalarından (mülkiyyətçi, fermer təssərüfatı və s.) və mövcud Ģəraitdən 

asılı olaraq həll edilir. 

Ġndiki mərhələdə yeni təssərüfat kateqoriyalarnın geniĢ təĢəkkül tapdığı 

Ģəraitdə çoxsahəli əkin üzrə ixtisaslaĢma, səmərəli ixtisaslaĢma hesab oluna 

bilər. Lakin bu əhalini ərzaq məhsulları ilə tam təmin etməyə təminat vermir. 

Bu növ ixtisaslaĢmanı həyata keçirmək üçün ilk növbədə əsas əmtəəlik 

məhsul verən əsas sahəni müəyyən etmək lazımdır. Əsas istehsal sahəsi  
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seçildikdən sonra, rayonun inkiĢafına xidmət edən əlavə və köməkçi istehsal 

sahələri müəyyən edilməlidir. Məsələn, taxılçılıqda, bağçılıqda- südlük-

maldarlıq  və yemçilik əlavə sahə ola bilər. Bu kimi ixtisaslaĢma aparılan 

ərazilərdə maldarlığın inkiĢaf etdirilməsi bir tərəfdən bağçılıq və tərəvəzçilikdə 

tullantılardan səmərli istifadə edilməsinə, digər tərəfdən isə bağçılıq və 

tərəvəzçiliyin üzvi gübrə ilə təchiz olunmasına əlveriĢli  Ģərait yaradır.Bu isə 

son nəticədə torpaq sahələrindən, iĢçi qüvvəsindən daha səmərəli istifadə 

etməyə, əkin sahələrinin məhsuldarlığını artırmağa və beləliklə istehsalın 

iqtisadi göstəricilərinin daha da artırılmasına səbəb olar. 

Beləliklə, kənd təssərüfatı sahələrinin ixtisaslaĢdırılması dedikdə, həmin 

torpaqda daha bol məhsul istehsalı mümkün olan sahənin aĢkara çıxarılması və 

onun surətli inkiĢafını təmin edən əlavə və köməkçi sahələrin müəyyən 

edilməsi nəzərdə tutulur.   

Ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal sahələrinin təhlili onu 

göstərir ki, Ģəxsi mülkiyyətçilər tərəfindən ixtisaslaĢmanın rayonlar üzrə 

aĢağıdakı qaydada aparılması daha yaxĢı səmərə verə bilər. ［3］ 

ġərur rayonu üzrə-ərazidə taxıl, tərəvəz, meyvə, kartof, Ģəkər 

çuğunduru, bostan,  dənli-paxlalı bitkilər və heyvandarlığın inkiĢaf etdirilməsi 

üçün birillik və çoxillik yem bitkilərinin əkilməsi daha məqsədə uyğundur. 

Babək rayonu üzrə-Naxçıvan Ģəhərinə yaxın olmasını nəzərə alaraq bu 

rayonun ərazisində taxıl, səbzə-tərəvəz, bostan bitkiləri, birillik və çoxillik ot, 

meyvə, üzüm, paxlalı bitkilər, Ģəkər çuğunduru əkinlərinin daha da 

geniĢləndirilməsi, eləcədə heyvandarlığın inkiĢafı  məqsədə müvafiqdir. 

Xüsusilə səbzə-tərəvəz və bostan bitkiləri əkinlərinin geniĢləndirilməsi, Ģəhər 

bazarlarında əhalinin bu məhsullara olan tələbatlarının ödənilməsini təmin edə 

bilər. 

Culfa rayonu üzrə-ərazidə taxıl, çoxillik ot, tərəvəz, kartof, dənli-paxlalı 

bitkilər, üzüm, meyvə və bostan bitkiləri əkinlərinin, eləcədə heyvandarlığın 

geniĢləndirilməsi daha yaxĢı səmərə verə bilər. 

Ordubad rayonu üzrə-dağlıq ərazilərdə meyvə, tərəvəz, baramaçılıq, 

paxlalı bitkilər, dağətəyi ərazilərində isə taxıl, tərəvəz və yem bitkilərinin əkin 

sahələri daha da geniĢləndirilərək yüksək məhsul istehsalına nail olmaq olar. 

Sədərək rayonu üzrə-ərazidə taxıl, tərəvəz, üzüm, bostan, çoxillik ot, 

Ģəkər çuğunduru, kartof bitkiləri əkini sahələrinin geniĢləndirilməsi daha 

yüksək göstəricilər əldə etməyə imkan verər. 

Kəngərli rayonu üzrə-ərazidə taxıl, tütün, meyvə, tərəvəz, bostan, 

çuğundur, kartof, birillik və çoxillik yem bitkilərinin əkilməsi həmin 

sahələrdən daha çox məhsul istehsal edilməsini təmin edər. 

ġahbuz rayonu üzrə-ərazidə meyvə, kartof əkini sahələri inkiĢaf 

etdirilməli, heyvandarlığın  inkiĢafı üçün  biçənəklər geniĢləndirilməli, 

dağətəyi ərazilərdə taxıl, tərəvəz, dənli-paxlalı və çoxillik ot əkini sahələri daha 

da artırılmalıdır. Bu da  rayonlarda əlavə sahə kimi arıçılıq və heyvandarlığın 

inkiĢafına əlveriĢli Ģərait yaradar. 

Əkin sahələrinin rayonlar üzrə yuxarıda göstərilən qaydada 

ixtisaslaĢdırılması, hər bir sahədə məhsul bolluğu yaratmaqla, əhalinin yerli 

ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına zəmanət verər və istehsalçıların pul 
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gəlirini artırmaqla maddi vəziyyətlərinin daha da yaxĢılaĢdırılmasını təmin 

edər. 
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РЕЗЮМЕ 

АРИФ САФАРОВ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ    ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ АГРАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПО РАЙОНАМ НАХЧЫВАНСКОЙ АР 

   В Автономной Республике, для увеличения продуктов 

растениеводства и животноводства, с целю обеспечение население 

безопасными и качественными продуктами питания, а также для 

далнейщего развития этой отрасли на уровне современных требований 

целесообразно специализировать основных отраслей аграрного 

производства по районам. 

С этой целю в статье анализирован нынешнее состояние 

сельскохозяйственных отраслей Нахчыванской АР, иследованы 

возможности по специализации отраслей производства и распределение 

их отделным районам Нахчыванской АР. 

Ключевые слова: Нахчыванская  АР, сельское хозяйство, 

производственные отрасли, районы,  существующее положение, типы 

почвы 
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                                                                  ARĠF SAFAROV 

SPESIALIZATION OF THE MAIN  AREAS OF THE 

AGRICULTURAL  PRODUCTION OVER THE  REGIONS OF 

NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC. 

          Increase production of crops and livestock products, to ensure population 

with safety and quality food products, in terms of modern requirements 

developing for this field it is appropriate specialization of regions on the main 

agricultural productions in the main agricultural productions areas. In this 

regard the current situation of agricultural areas of Autonomous Republic have 

been analyzed, in different regions of lands which is the main production areas 

of promote specialization have been researches conducted in the article. 

Key words: Nakhchivan Autonomous Republic, agricultural 

production areas, regions, the current situation, land types 
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NAXÇIVAN  MUXTAR  RESPUBLĠKASINDA                                                                                 

SƏNAYENĠN  ĠNKĠġAF  STRATEGĠYASI                                                                                                                                                                                                                                                    

 

           Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye sahələrinin 

müstəqillik əldə etdikdən bu tərəfə dinamik inkiĢafı tədqiq edilmiĢ, eyni 

zamanda Naxçıvana rəhbərlik etdiyi müddətdə Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif 

Talıbovun Naxçıvanda apardıqları uğurlu iqtisadi-siyasətin sənayenin inkiĢaf 

strategiyasına təsiri araĢdırılmıĢdır. 

           Açar sözlər: iqtisadi siyasət, dinamik inkiĢaf, iqtisadi artım, investisiya, 

sənaye müəssisələri, resurs təminatı, təbii ehtiyatlar. 

  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yüksək nailiyyətlərin əldə olunduğu 

sahələrdən biri və ən baĢlıcası heç Ģübhəsiz ki, sənayedir. Sənaye sahəsi 

Muxtar Respublikada iqtisadiyyatın sahələri içərisində əsas və aparıcı mövqeyə 

malikdir. Ona görə də bu sahə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri cənab  Vasif Talıbovun daim diqqət mərkəzindədir. 

Hələ 1969-cu ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda 

birinci dəfə hakimiyyətə gəlməsiylə yeni vüsət alan sənaye sahəsi bu dövrdən 

baĢlayaraq daha intensiv inkiĢaf yoluna qədəm qoymuĢ və 1990-cı illərə qədər 

sürətlə inkiĢaf etmiĢdir. 1990-cı illərin əvvəllərində ölkədə baĢ verən siyasi 

hərc-mərclik və erməni qəsbkarlarının Azərbaycan torpaqlarına ərazi iddiaları 

nəticəsində baĢ verən müharibə ölkənin hər yerində olduğu kimi Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında da iqtisadiyyatın inkiĢafına, xüsusilə də sənaye 

sahələrinin inkiĢafına mənfi təsir göstərmiĢdir (4, s.31).  

Lakin 1993-cü ildə yenidən Azərbaycanda hakimiyyətə gələn 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev və 1995-ci ildə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilmiĢ cənab Vasif Talıbovun apardıqları 

uğurlu siyasət nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın 

bütün sahələrində olduğu kimi sənaye sahəsində də yenidən canlanma 

müĢahidə olunmuĢ və qısa müddət ərzində Muxtar Respublikanın əsas və 

aparıcı sahələrindən birinə çevrilmiĢdir. 

Respublikamızın yaxın illərdə qarĢısında duran əsas məsələlərdən biri 

iqtisadiyyatda neft-qaz sektorundan asılılığı aradan qaldırmaq və iqtisadi 

yüksəliĢi qeyri-neft sektorunun, o cümlədən onun aparıcı tərkib hissəsi olan 

sənaye sektorunun hesabına təmin etməkdir. 2015-ci ildə dünyada baĢ verən bir 

sıra siyasi-iqtisadi məsələlərin təsiri nəticəsində neft qiymətlərinin kəskin aĢağı 

düĢməsi ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkiĢafı ilə bağlı qarĢıya qoyulan 

məsələlərin icrasının sürətləndirilməsini daha da zəruri edir. 
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Sənayenin innovasiyalar əsasında inkiĢafının təmin olunması, 

texnoparkların sənayeləĢmədə əsas strateji layihələr kimi yer alması 

―Azərbaycan – 2020: gələcəyə baxıĢ‖ inkiĢaf Konsepsiyasında da baĢlıca 

hədəflər sırasındadır. Yaxın gələcəkdə dövlət investisiya siyasətində əsas 

istiqamətlərdən biri də sənaye Ģəhərciyi infrastrukturunun formalaĢdırılması və 

qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi ilə bağlı olacaqdır. Artıq bu sahədə, 

Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab Ġlham Əliyev uğurlu siyasət apararaq ilk addımların 

atılmasına  göstəriĢ vermiĢdir. Yəni ilk olaraq Sumqayıt Ģəhərində Kimya 

Sənaye Parkının, Yüksək Texnologiyalar Parkının və Balaxanı Sənaye Parkının 

yaradılmasına baĢlanmıĢdır. Eyni zamanda Muxtar Respublikada da bu sahədə 

müəyyən iĢlər görülməkdədir (1, s.251).  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye bu gün ümumi daxili 

məhsulda tutduğu 29 faizlik xüsusi çəkiyə görə birinci yeri tutur. Sənayenin 

modernləĢməsini təmin etmək məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi Sədrinin 2013-cü il 6 iyun tarixli Fərmanı ilə ―Sənaye parkları 

haqqında Əsasnamə‖ təsdiq olunmuĢ, ərazilər müəyyənləĢdirilmiĢ və bir sıra 

digər iĢlər görülmüĢdür. Cənab Vasif Talıbovun Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında apardığı sənaye siyasəti nəticəsində bu sahələr daha da 

geniĢlənmiĢ və sənaye məhsulları istehsalı daha da artmıĢdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası sənaye məhsulu istehsalının artım 

tempinə görə, sənayenin ümumi məhsulun tərkibində özəl sektorun xüsusi 

çəkisinə və hazır məhsul qalığının minimum həddə olmasına görə Azərbaycan 

Respublikasının 10 iqtisadi rayonu arasında ilk yerdədir. Azərbaycanda istehsal 

edilən mineral suların əsas hissəsi, sinkin, qurğuĢunun, molibden və daĢ duzun 

hamısı, inĢaat materiallarının, mərmərin, ipək xammalının, meyvə 

konservlərinin böyük hissəsi Muxtar Respublikanın payına düĢür. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun təĢəbbüsü ilə 

yaradılan münbit sahibkarlıq mühiti, öz növbəsində yeni hüquqi və fiziki 

Ģəxslərin yaranması, sənayedə fəal təsərrüfat subyektlərinin sayının artması 

proseslərini xeyli dərəcədə sürətləndirmiĢdir. Sənaye potensialının müntəzəm 

əsasda gücləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilən sistemli tədbirlər öz 

bəhrəsini verməkdədir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sənayesində faydalı qazıntı hasilatı 

xüsusi yer tutur. Sənaye əhəmiyyətli daĢ duz, travertin, dolomit, mərmərləĢmiĢ 

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

qızıl və mineral sular kimi zəngin təbii sərvətlərə malik Muxtar Respublikada 

müxtəliv növ tikinti materiallarının, o cümlədən mərmər, kərpic, dəmir-beton, 

travertin və sair məhsulların istehsalının geniĢləndirilməsi və istehsal olunmuĢ 

məhsulların dünya bazarına çıxarılması üçün əlveriĢli Ģərait mövcuddur. 

Muxtar Respublikada sənayeləĢdirmə prosesi sürətlə davam edir. Regionda 

müasir texnologiyalara əsaslanan iri sənaye müəssisələri və kompleksləri 

yaradılmıĢdır. Son illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında un, makaron və 

çörək-bulka məmulatı, ət, quĢ əti və süd məhsulları, qənd, çay, duz, Ģirniyyat, 

spirtli içkilər, meyvə Ģirəsi, mineral sular, pasterizə edilmiĢ və qablaĢdırılmıĢ 

bal, qovrulmuĢ və paketlənmiĢ kənd təsərrüfatı məhsulları, travertin üzlük 
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daĢlar, dekorativ daĢlar, gəc, əhəng, mərmər, plastik materiallar, müxtəlif 

çeĢidli mebellər, çuğun, metal və əlvan metal emalı və sair məhsulların 

istehsalı ilə məĢğul olan sənaye sahələri istifadəyə verilmiĢdir. Muxtar 

Respublikada fəaliyyət göstərən  ―Naxçıvan Avtomobil Zavodu‖, ―Naxçıvan 

Sement Zavodu‖ və ―Naxçıvan Alçı Zavodu‖ kimi iri sənaye kompleksləri isə 

istehsal güclərinə görə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir (3, s.68). 

2015-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 916 milyon 817 min 

900 manat həcmində sənaye məhsulu istehsal olunmuĢdur ki, bu da 2014-cü 

ildəki müvafiq göstəricini 2 faiz üstələyir. Sənaye məhsulu istehsalının 95,8 

faizi malların, 4,2 faizi isə xidmətlərin payına düĢmüĢdür. Sənayenin dövlət 

sektorunda 41 milyon 792 min 500 manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 875 

milyon 425 min 400 manatlıq məhsul istehsal olunmuĢdur. Ġstehsal olunan 

sənaye məhsulunun 95,4 faizi özəl sektorun payına düĢmüĢdür. Sənaye 

sahəsinin inkiĢafı istiqamətində bank və kredit təĢkilatları tərəfindən 2015-ci 

ilin təsərrüfat subyektlərinə 14 milyon 318 min 400 manat həcmində kreditin 

verilməsi təmin olunmuĢdur ki, bu da 2014-cü ildəki müvafiq göstəricidən 2,5 

dəfə çoxdur. Sənayedə istehsalın geniĢlənməsi ixracın da həcminə müsbət təsir 

göstərmiĢ, 2015-ci ildə 316 milyon 797 min 300 ABġ dolları dəyərində sənaye 

məhsulları ixrac olunmuĢdur. Muxtar Respublikada müəssisələrin yeni 

texnologiyalar əsasında yaradılması, keyfiyyətli və rəqabətqabiliyyətli 

məhsullar istehsalı ixracın həcmini son 18 ildə 207,7 dəfə artırmıĢdır. Bütün bu 

göstəricilər Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin necə sürətlə inkiĢaf 

etdiyinin əyani sübutudur (5, s.390). 

Sonda onu da qeyd etmək lazımdır ki, Ulu öndər Heydər Əliyev 

Azərbaycan rəhbərliyində olduğu müddətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

sənaye sahələrinin inkiĢafını prioritet vəzifə kimi hər zaman diqqət mərkəzində 

saxlamıĢ və bu sahənin blokada Ģəraitində olan Naxçıvanın iqtisadi inkiĢafı 

üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğuna xüsusi önəm göstərmiĢdir. Eyni 

zamanda bu məsələ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab 

Vasif Talıbovun da diqqətindən yayınmamıĢ və o, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının aqrar regiondan sənaye regionuna çevrilməsinə müvəffəq 

olmuĢdur. 
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РЕЗЮМЕ 

 ЕЛЬВИН  АЛИМАРДАНОВ 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

НАХЧЫВАНСКОЙ  АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
В статье исследуется динамика развития промышленнои сферы в 

Нахчыванской Автономной Республике после обретения независимости.  

А так же было проанолизировано воздействие успешной экономической 

политики проведеной общенациональным лидером Геидаром Алиевым и 

председателем верховного меджлиса Нахчывана Васифом Талыбовым, на 

стратегию развития промышленности Нахчывана. 

Ключевые слова: економическая политика, динамичное развитие, 

економический рост, промышленные  объекты, ресурсная потребность, 

природные запасы. 

 

SUMMARY 
ELVIN AKHMEDOV 

DEVELOPMENT STRATEGY OF INDUSTRY IN NAKHCHIVAN 

AUTONOMOUS REPUBLIC 

In the  article industrial spheres and there have been  dynamic  

development in Nakhchivan  Autonomous Republic have been investigated at 

the same time while leading  to Nakhchivan national leader Heydar Aliyev and 

the chairman of the Supreme Majlis Mr. Vasif Talibov pursued policy  on 

economic, industrial influence to strategies development. 

 Key words: Economic policy, dynamic development, economic 

increasing, investion, industrial enterprises, resource supplement, natural 

resources. 
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TURĠZM MARġRUTLARINDA EKSKURSĠYALARININ 

HAZIRLANMA VƏ APARILMASINA MÜASĠR YANAġMALAR 

 

Elmi məqalədə turizm səyahətləri zamanı ekskursiya xidmətlərinin 

göstərilməsi problemləri araĢdırılır. Elmi prinsiplərə əsaslanan bu xidmətlər 

zamanı ekskursiyanın funksiyaları, onların aparlıması qaydaları tədqiq olunur. 

Müəyyən olunur ki, ekskursyianın vəzifələrinin dərk olunması və təqdimat 

iĢinin həyata keçirilməsi bəldçinin əsas vəzifələrindən biridir. Ekskursiya 

zamanı onun mövzusunun seçilməsindən tutmuĢ təqdimatın yekunlaĢdırıl-

masınadək müasir tələblərin nəzərə alınması əsas elmi nəticələrdən biridir.  

Açar sözlər: turizm marĢrutları; ekskursiya; ekskursiya metodları; 

motivasiya; təqdimat 

 

Turizm məhsulunun tərkibində ekskursiyalar mühüm yer tutur. 

Ekskursiyalar turistlərin ətraf aləmi əyani olaraq dərk etməsinin ən populyar 

formalarından biridir. Ekskursiya xidmətlərinin tərkibinə təbii, tarixi, mədəni 

və s. obyektlərə təĢkil olunan səfərlər daxildir. Ekskursiyalar turizmin baĢ 

verməsi üçün mühüm Ģərtlərdən biri hesab olunur.(1, s.120) Əgər turizm 

motivinin yaranması səbəblərinə baxsaq, görərik ki, turizm səfərləri zamanı 

əsas xidmətlər olan yerləĢdirmə, nəqliyyat, yemək servisləri ekskursiya xidməti 

olmadan ayrılıqda turistlərin əraziyə səyahət etmələri üçün əsas motiv ola 

bilməz. Ona görə də turizm səfərlərinin əsas motivi kimi ekskursiya xidmətlərii 

digər mühüm üç Ģərtlə birlikdə turizm məhsulunu formalaĢdırır.  

Ekskursiya əvvəlcədən seçilmiĢ obyektə bu və ya digər mövzu ətrafında 

insanların dünyagörüĢünün artırılması məqsədi daĢıyan tanıtım prosesidir.(4, 

s.64)  BaĢqa sözlə, ekskursiya zamanı turistlər (bu halda ekskursantlar) turizm 

destinasiyası haqqında müxtəlif informasiya vasitələri ilə (qəzet, jurnal, 

bukletlər, televiziya, radio, Ġnternet, dost-tanıĢların Ģifahi təəssüratları və s.) 

aldıqları məlumatlardan fərqli olaraq obyekti canlı görmək, təmasda olaraq hiss 

etmək, bir sözlə hər Ģeyin əyani Ģahidi olmaq imkanı əldə edirlər. Buna görə də 

ekskursiya iĢinin təĢkili zamanı onun prinsiplərini, yerinə yetirdiyi 

funksiyaları, və ekskursiyaların mərhələlərini elmi olaraq müəyyənləĢdirmək 

zərurəti yaranır.  

Müasir turistlərin sosial-demoqrafik əlamətlərinə görə məhdudiyyəti 

olmadığı üçün ekskursantlar arasında uĢaq, gənc, yaĢlı, qadın, kiĢi, Ģəhər və 

kənd əhalisinin nümayəndələri olar bilər. Onların hər bir qrupunun öz maraq 

dairəsi, uyğun tələbatları olduğundan ekskursiyalar insanların estetik zövqünün 

formalaĢması və inkiĢafına xidmət edən bir proses olmalıdır. Əks halda turizm 

səfərlərinin əsas məqsədi olan turizm təəssüratı yaranmayacaqdır. Bu məqsədlə 
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turizm-ekskursiya fəaliyyətinin təĢkilatçıları tematik, ekoloji, tarixi, incəsənət, 

bədii-ədəbi, arxitektura, Ģəhərsalma, muzey, Ģəhər və Ģəhərətrafı ekskursiyalar 

zamanı real tələbata uyğunlaĢan mövzu seçməlidirlər.  

Turizm və ekskursiya fəaliyyətinin təĢkili məsələlərinin ilk mərhələ 

ekskursiyanın mövzusunun seçilməsidir. (2, s.188)  Nəzərə almaq lazımdır ki, 

əvvəlcədən müəyyən olunmamıĢ bir mövzuya əsaslanmayan, kortəbii həyata 

keçirilməyə çalıĢılan bir ekskursiya ümumiyyətlə mümkün deyildir. Sonrakı 

ekskursiya mərhələləri kimi bu mövzuya uyğun olan mənbələrin seçilməsi, bu 

mövzu üzrə yeni məzmunlu ekskursiyaların tərtib olunması və onun həyata 

keçirilməsi üçün hazırlıq aparılması göstərilə bilər.  

Ekskursiyanın mövzusu onun uğuru üçün əsas Ģərtdir. Ekskursiyanın 

mövzusu onun tərkibini əks etdirən, göstərilən və haqqında danıĢılıan obyektin 

əsl mahiyyətini ifadə edən bir addır. Ona görə də ekskursiyanın mövzusuna də-

qiq uyğun gələn bir obyekt seçilməlidir. Ekskursiyanın mövzusu unikal olmalı, 

asan ifadə olunub, yaddaqalan, dəqiq və görkəmli, xoĢagələn olmalıdır.  

Həyata keçirilən iĢin və ümumi strategiyanın müvəffəqiyyəti naminə 

ekskursiyalar qarĢısına bir sıra tələblər qoyulur. Bunlar, ekskursantların həyat 

və sağlamlığının təhlükəsizliyi, onların əmlakının mühafizəsi, ətraf mühitin, o 

cümlədən təbii, tarixi və mədəni abidələrin qorunması kimi əsas, ekskursiya 

marĢrutunun optimal və estetik, obyektə asan çata bilmək, baxıĢ üçün geniĢ 

meydanın və avtomobil dayanacaqlarının olması və s. kimi əlavə tələblər kimi 

göstərilə bilər. (3, s.102)   

Bundan əlavə, ekskursiyalar etik normalar çərçivəsində və mümkün ola 

biləcək maksimum komfort səviyyəsində təĢkil olunmalıdır. Bu kimi tələblərin 

məcmu olaraq ahəngdar Ģəkildə bir-birini tamamlaması ekskursiyanın, 

bütövlükdə turizm məhsulunun cəlbediciliyini yüksəldir. Ekskursantların 

optimal sayının 15-20 nəfər arasında olması isə yuxarıda göstərilən tələblərə 

cavab vermək və iqtisadi səmərəliliyə nail olmaq baxımından tövsiyyə olunan 

və dünya təcrübəsində özünü göstərən bir Ģərtdir.  

Ekskursiyaların keçirilməsi zamanı insan amili ən yüksək səviyyədə 

özünü göstərir. Buna görə də müxtəlif xalqların nümayəndələri olan, 

mədəniyyət, dil, yaĢ, cins, dünyaya baxıĢ və s. görə müxtəlif xarakterlər ifadə 

edən ekskursantlarla iĢləyən bələdçinin buradakı funksional rolu və Ģəxsi 

keyfiyyətləri, öz iĢinə bağlılığı və vətəninə sevgisi əsas amil kimi göstərilmə-

lidir. (9, s. 220)  Ona görə də turizmdə açar mövqeyə malik olan bələdçiyə 

qarĢı qoyulan tələblər çox yüksək olub, onun bir çox keyfiyyətləri özündə 

birləĢdirməsini Ģərtləndirir.  

PeĢə yönümünə olan xarakterik xüsuyyətlərinə görə isə bələdçinin 

konstruktiv, təĢkilatçılıq və ünsiyyət qabiliyyəti kifayət qədər yüksək olmalıdır. 

Çünki ekskursiya zamanı turistlərə təklif olunan turizm məhsulu bir növ 

özünün animasiyası prosesini yaĢayır. Onun nə qədər təəssürat gücünə malik 

olması isə bələdçinin yuxarıda göstərilən keyfiyyətləri ilə də Ģərtlənir. Turizm 

obyektlərinə təĢkil olunan ekskursiyaların bələçilərinin qeyd olunan 

keyfiyyətlərlə bərabər, tarix, etnoqrafiya, mədəniyyətĢünaslıq və digər 

sahələrdən xəbərdar olan, habelə bir neçə xarici dil bilən mütəxəssislər olması 

xüsusilə vacibdir.  
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Hər bir iĢin təĢkili müəyyən məntiqi ardıcıllıqla həyata keçirilir. 

Ekskursiya zamanı bələdçi müəyyən məntiqi ardıcıllıqlara əməl etməklə öz 

iĢində uğur qazana bilər. Təcrübə göstərir ki, yalnız təbiət və cəmiyyət elmləri 

sahəsində yüksək məntiqi savada malik bələdçilər ekskursiyalarda tələb olunan 

informasiyanı tam və qüsursuz çatdıra bilirlər. Məhz məntiqi ardıcıllıqla həyata 

keçirilən təqdimat bələdiçinin söhbətində, ekskursiyanın təhlilində və onun 

quruluĢunda öz əksini tapmalıdır.  

Bu baxımdan  ekskursiyaların keçirilməsi zamanı aĢağıdakı məntiqi 

qanunların bilinməsi vacibdir. Bunlar: 

1. Müəyyənlik; 

2. Ardıcıllıq; 

3. Əsaslılıq ; 

4. Bir-birini inkar etməmə qanunlarıdır. 

Bu qanunlara əməl olunması ekskursiyaların uğurla keçirilməsinə nə 

qazandırır?   Ekskursiyalar zamanı düzgün metodikaya əsaslanan məntiqi 

qanunlar bələdçiyə və metodistə aĢağıdakı problemləri həll etməyə imkan 

verir: (6, s. 134) 

1. TamaĢaçı arqumentlərinə qarĢı uğurlu sübutlar gətirib ekskursiyanı 

gözlənilən Ģəkildə baĢa vurmaq;  

2. Tarixi hadisələrin, faktların və nümunələrin məntiqi ardıcıllığını 

təmin etmək; 

3. Ekskursiyanın sözlü hissəsinin onun görüntü təqdimaı ilə üst-üstə 

düĢməsi; 

4. GöstəriĢ və söhbətin məntiqi sxeminin seçilməsi;  

5. Mövzunun açılıĢını təmin edən optimal kompozisiyanın qurulması.  

Göründüyü kimi ekskursiya iĢi həm də pedaqoji bir prosesdir. Belə ki, 

bir mədəni-maarif tədbiri kimi ekskursiyalar zamanı öz müstəqil yolu vardır. 

Istənilən bir pedaqoji fəaliyyət kimi iki tərəf — təqdimat aparan bələdçi və 

öyrənən turistlər vardır. Bu proses zamanı bələdçinin pedaqoji ustalığı ilk 

olaraq onun ixtisası üzrə biliklərindən, təhlil aparmaq qabiliyyətindən, düĢüncə 

irəli sürmək məharətindən, ekskursantların psixologiyasını baĢa düĢmək 

qabiliyyətindən, qrupu idarə etmək bacarığından, pedaqoji texniklər üzrə 

biliklərindən, intuisiya keyfiyyətindən, ekskursantın Ģəxsiyyətinə hörmətdən və 

həmçinin ekskursiyanın pedaqoji vasitələrindən istifadə səriĢtəsinə əsaslanır.  

Ətraf mühitin, təbii gözəlliklərin, tarixi zənginliklərin insanlara, 

xüsusən gənc nəsilə öyrədilməsi zamanı pedaqogika elminin imkanlarından 

istifadə tələb olunur. Bələdçi ilə yaranan ünsiyyət, onun tövsiyələri və qeydləri 

turistlər tərəfindən onların mənəvi və estetik zövqlərinə görə dəyiĢilir, onların 

təhsilinə, tərbiyəsinə və dünyanı dərk etməsinə öz təsirini göstərir.  

Ekskursiyanın pedaqoji əsasları ilk növbədə onun didaktik 

prinsiplərində görünür. Bu prinsipə görə ekskursiyanın elmiliyi, ideyalılığı və 

həyatla bağlılığı, obyektin əlçatanlığı, ekskursiyanın ümumi sistematikliyi, 

onun baĢa düĢülənliyi və inandırıcılığı əsas götürülür. Elmilik kimi 

ekskursiyalarda təqdim olunan obyektin elmi maraq kəsb etməsi, onun hər 

hansı bir ideyaya xidmət etməsi, nə zamansa baĢ vermiĢ real həyati faktlara 

əsaslanması, onun hər hansı bir fantastik səviyyədə deyil müasir elmin və 
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texnologiyanın səviyyəsi ilə, əlçatan yerdə olması ilə, ekskursiya element-

lərinin bir-birini tamamlaması ilə, turistlərin sahib olduğu mədəni səviyyə və 

dünyagörüĢünə görə baĢa düĢülən və təsvir etdiyi hal, hadisə və ya fakta görə, 

real inandırıcılığa görə seçilir. 

Ekskursiya zamanı pedaqoji bacarıq, lazım olan anda tərbiyə prosesinin 

sürətləndirilməsinə və eyni zamanda ləngidilməsinə səbəb ola bilər. 

Ekskursiyanı aparan bələdçi-pedaqoq hər Ģeydən əvvəl öz ekskursantlarına 

mənəvi inkiĢaf, kollektiv hərəkətlərə hörmət, öz xalqına və digər xalqlara sevgi 

kimi dərin mənəvi keyfiyyətlər aĢılamalıdır. 

Hər bir tematikalı ekskursiyanın öz vəzifəsi vardır. TəbiətĢünaslıq-

yönümlü ekskursiyada canlı təbiətə, bitki və heyvanat aləminə qayğı və 

diqqətdən bəhs olunur. Ġncəsənətyönümlü ekskursiyada ekskursantların estetik 

tələbatının ödənilməsi və estetik yöndən tərbiyə olunması əsas götürülür. 

Ġstehsalyönümlü ekskursiyada isə əməyə hörmət motivləri tərbiyə olunur. 

Eksursiya zamanı pedaqoji proseslərdən istifadə zamanı induktiv və deduktiv 

metodlardan istifadə olunur.  

Ekskursiya zamanı mühüm pedaqoji vəzifələrdən biri verilən 

informasiyanın yaddaĢda möhkəmləndirilməsidir. Bunun üçün bələdçinin 

qarĢısında verdiyi informasiyanın daha əvvəlcə verilmiĢ və görülmüĢ 

informasiya ilə müqayisəsi, verilmiĢ informasiyanın içində birinci, ikinci və 

üçüncü dərəcəlilərin seçilməsi və yekun nəticəyə gəlinməsi vəzifələri durur.  

Ekskursiya zamanı bələdçinin baĢqa bir vəzifəsi ekskursantların 

müstəqil iĢləməsi üçün praktiki vərdiĢlər verməsidir. Bu bilavasitə 

ekskursantların ekskursiya savadlılığıdır. Obyekti görə bilmək, onu dərk edib 

ondan zövq ala bilmək, bütün marĢrut boyu və dayanacaqlarda ekskursiyaya 

aid olan məlumatları müstəqil həzm edə bilmək baxımından bu vacibdir.  

Pedaqoji proses kimi ekskursiyanın vacib bir mərhələsi ekskursiyadan 

sonrakı iĢin aparılmasıdır. Bunun üçün bələdçi ekskursiyanın sonunu ―bir ev 

tapĢırığı‖ mərhələsinə keçirməli, ekskursiyadan alınan təəssüratın ekskur-

siyadan sonra özünütəhsil, qiraət, film seyri kimi tapĢırıqlarla möhkəmləndiril-

məsinə çalıĢmalıdır. 

Yekun nəticədə bələdçinin pedaqoji fəaliyyətini aĢağıdakı mərhələlərə 

bölmək olar: 

1. Bələçinin ekskursiya qrupunu hazırlaması; 

2. Ekskursiyanın özünün keçirilməsi; 

3. Ekskursiyadan sonrakı möhkəmlətmə mərhələsi. 

  Göründüyü kimi ekskursiya fəaliyyəti kifayət qədər mürəkkəb 

metodologiyaya malik olan bir təqdimat prosesidir. Bu cür təqdimatlar isə 

ixtisaslı mütəxəssisin rəhbərliyi ilə konkret bir obyektin ekskursantlara 

məqsədli Ģəkildə tanıĢ edilməsidir. Belə təqdimat zamanı hadisə və ya obyektin 

xüsusiyyətləri, adi nümayiĢ zamanı ilk baxıĢda görünməyən tərəfləri 

ekskursantlara izah olunur.  
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РЕЗЮМЕ 

 АЛИ ДЖАББАРОВ 

СОВРЕМННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВЛЕНИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСКУРСИЙ В ТУРМАРШРУТАХ 

В научной стать рассматривается проблемы организации 

экскурсионных сервисов в турмаршрутах. Был исследован функции 

экскурсии, правила ее проведения, которые базируются в научным 

принципом. Было выявлено, что осознание и проведение прзентации 

является основная задача для тургида. Совремнные подходы от выбора 

темы до заершение презентации в организацие экскурции является 

основные научным выводам.  

Ключевые словы: туристские маршруты; экскурсия; методы 

экскурсии; мотивация; презентация  
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SUMMARY 

ALI JABBAROV 

MODERN SOLUTION WAYS OF PREPARATION AND 

CONDUCTING OF EXCURSIONS IN TOURISM ROUTES 

In this scientific article were studied the problems of excursion services 

in the tourism travels. In these services based on scientific principles the rules 

of excursions and theirs functions are investigated. Was defined that the 

understanding and presentation of excursion is the important job of tourguide. 

Also proved that the modern principles in the selection of theme of excursion 

and its’ finalization is the one of main scientific result.  

Key words: tour routes; excursions; methods of excursions; motivation; 

presentation 
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BEYNƏLXALQ ALƏMDƏ VALYUTA ANLAYIġI VƏ NOMINAL 

VALYUTA MƏZƏNNƏSININ TƏHLILI 

 

          Günümüzdə ixtisasından, peĢəsindən aslı olmayaraq hamının izlədiyi 

məsələlərdən biri valyuta və valyuta məzənnəsidir. Çünki, valyutanın 

nəzənnəsinin dəyiĢməsi həyatımıza müsbət yaxut da mənfi mənada təsir edir. 

məqalədə beynəlxalq aləmdə valyuta anlayıĢı mahiyyəti və nominal valyuta 

məzənnəsinin təhlili, valyuta məzənnəsinin asılı tərəfləri və sair suallar təhlil 

olunmağa çalıĢılmıdır. ölkəmizin keçid etdiyi üzən məzənnənin mahiyyəti, 

müsbət xüsusiyyətləri və iqtisadi faydaları təhlil olunaraq yaranmıĢ sualların 

cavablandırılmasına köməklik göstərəcəkdir. 

Açar sözlər:nominal valyuta, üzən məzənnə, tənzimlənən bazar,kredit 

faizi, dünya pulu,rəqabət. 

 

Bugün dünya coğrafiyasında yerləĢən ölkələrdə 164 rəsmi valyutadan 

istifadə edilir. Bu valyutaların ən geniĢ yayılmıĢı dollar və avrodur. Qeyd 

etməliyəm ki, dollar beynəlxalq ödəmələrin 47 faizini və valyuta bazarının isə 

87 faizini təĢkil edir. Bu rəqəm avroda 33 faizdir. Baxmayaraq ki, avro 35 ölkə 

və ərazi birləĢməsində - dollar isə 10 ölkədə rəsmi ölkə pulu kimi qəbul 

olunub, əhatə dairəsinə və kütləsinə görə dollar bütün dünya pul vahidlərini 

üstələyir. Dollar və avrodan baĢqa digər valyuta növləri də vardır ki, bu da 

ölkələrə görə fərqlənir.Valyutanı digər valyutalardan fərqləndirən ən basilica 

qüvvə onun nominal və real məzənnə gücü ilə fərqlənir.bəs məzənnə nədir? bu 

suallara cavab axtarmağa çalıĢanda görəcəyik ki, valyutta məzənnəsi və ona 

təsir edən amillər ölkə səviyyəsində nə dərəcədə mühümdir. 

        Valyuta məzənnəsi bir ölkənin valyutasının (pul vahidinin,məsələn,dollar) 

digər ölkənin valyuta vahidində (məsələn manat) ifadə edilmiĢ qiymətidir. 

Göründüyü kimi valyuta məzənnəsi bir ölkənin pul vahidinin digər ölkənin pul 

vahidində nisbi qiymətidir və onlarin mübadilə proporsiyasini göstərir. 

         Valyuta məzənnəsinin zəruriliyini əmtəəllərin (xidmətlərin,kapitalın) 

beynəlxalq ticarəti və hər bir ölkənin milli pul vahidinə (milli valyutaya) malik 

olmasi Ģərtləndirir. 

          Belə ki, əmtəə idxal edənlər milli valyutanı həmin əmtəəni aldıqları 

ölkənin valyutasına (və ya beynəlxalq valyutaya ) dəyiĢdirilər. Əmtəə ixrac 

edənlər isə aldıqları xarici valyutani milli valyutaya mübadilə edirlər. Xarici 

investorlar bu və ya digər ölkənin iqtisadiyyatına investisiya qoyduqda öz 

ölkələrinin valyutasını investisiya qoyduqları ölkənin valyutasına dəyiĢirlər. 

Əldə etdikləri mənfəəti isə yenidən öz ölkələrinin valyutasına çevrirlər. 

Ümumiyyətlə, xarici iqtisadi əlaqələrin coğrafiyasının geniĢlənməsi və 
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intensiv-liyinin artması valyuta məzənnəsinin zəruriliyini və əhəmiyyətini daha 

da artırır.[1, səh.452] 

Valyuta mübadiləsi anlayıĢı valyutanın dönərliliyi ilə xarakterizə 

olunur. Valyutanın dönərlilik səviyyəsi valyuta əməliyyyatlarının dövlət 

tərəfindən tənzimlənməsi mexanizimləri ilə təyin edilir. Əgər sabit inkiĢaf edən 

açıq iqtisadiyyatda rezidentlərə və qeyri-rezidentlərə valyuta sövdələĢmələrinin 

həyata keçirilməsində heç bir məhdudiyyət qoyulmursa, onda həmin valyuta 

sərbəst dönərli valyuta adlandırılır. Hal-hazırda manat sərbəst dönərli valyuta 

hesab edilir. Lakin, valyutanın sərbəst dönərliyə malik olması yalnız qanunla 

müəyyən edilmir. Milli valyuta o zaman real sərbəst konvertasiya oluna bilər 

ki,onun stabilliyinə həm rezidentlər və həm də qeyri-rezidentlər etibar 

etsinlər.BaĢqa sözlə desək,milli valyutanın dönərliyi ölkənin iqtisadi 

inkiĢafının stabilliyindən aslıdır.[5, səh.449] 

Dünya valyuta bazarlarında sərbəst sürətdə alınan və satılan valyutalar 

tam dönərli valyutalar hesab olunur.Ölkədaxili,tədiyyə balansının ―cari 

əməliyyatlar‖ hesabı və ―kapitalin  hərəkəti‖ hesabları üzrə valyuta konver-

tasiyası  bir-birindən fərqləndirilir. Ölkədaxili konvertasiya əməliyyatları əsa-

sən  əhalinin nəqd xarici valyutaya olan extiyacını ödəmək üçün hayata keçiri-

lir.                

 Cari əməliyyatlar hesabı üzrə valyutanın konvertasiyası əmtəə (xidmət) 

ixracı və idxalı üzrə zəruri olan əməliyyatlar üçün valyuta mübadiləsinə heç bir 

məhdudiyyətin olmamasını nəzərdə tutur. 

Kapitalın hərəkəti hesabı üzrə valyutanın dönərliliyi isə kapitalın ölkənin 

gömrük sərhədlərini maneəsiz (vergi və rüsumlar bütün hallarda qalır və dövlət 

tərəfindən müəyyən olunur) keçməsini tələb edir. 

          Valyutanın dönərliliyi milli valyutaya tələb və təklif (və təbbi ki,onun 

səviyyəsini) formalaĢdıran ən mühüm amillərdən biridir. Valyuta məzənnəsinin 

səviyyəsi və onun dəyiĢməsi tədbiq edilən valyuta sistemindən asılıdır.[6, 

səh.378] 

             Beynəlxalq praktikada adətən iki valyuta sistemindən istifadə edilir: 

1. Sərbəst sürətdə dəyiĢməyən, tənzimlənən valyuta məzənnəsi sistemi.Bu 

halda milli valyutanın məzənnəzsi hökümət (və ya Milli Bank) tərəfindən 

müəyyən edilir. Valyuta məzənnəsinin sabit saxlanılması sistemində Milli 

Bank onun səviyyəsinin sabit saxlanılması üzrə öhdəlik götürür.Əgər elan 

edilmiĢ valyuta məzənnəsindən kənarlaĢmalar baĢ verərsə, onda Milli 

Bank valyuta bazarına müdaxilə edir,yəni xarici valyutanı ya alır, ya da ki, 

satır. Lakin elan edilmiĢ valyuta məzənnəsini uzun müddət dəyiĢməz 

saxlamaq mümkün deyil və bu, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə 

ziddir.Digər tərəfdən,dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmuĢ,kiçik  açıq 

iqtisadiyyat xarici ölkələrdə baĢ vermiĢ konyuktur dəyiĢikliklərinə 

reaksiya verməlidir. 

 

2. Sərbəst surətdə dəyiĢən və ya üzən valyuta məzənnəsi sistemi.Bu sistemdə 

valyuta məzənnəsinin səviyyəsi bazarda valyutaya olan tələb və təklif 

əsasında formalaĢır.Çevik valyuta sisteminin bazar iqtisadiyatının 

tələblərinə uyğun olmasına baxmayaraq, o, bir sıra problemlər 
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yaradır.Buna görə də son dövrlərdə idarə olunan çevik valyuta sisteminin 

müxtəlif rejimlərindən (valyuta dəhlizi ) daha çox istifadə olunur. 

Üzən valyuta məzənnəsi ölkənin müqayisəli üstünlüyə malik oldğu 

əmtəə (xidmət) istehsalı üzrə ixtisaslaĢmasına daha yaxĢı Ģərait yaradır və bu 

zaman valyuta mübadiləsinə heç bir məhdudiyyətin qoyulmamasını nəzərdə 

tutur.Digər tərəfdən,sərbəst valyuta bazarı yerli istehsalçıları digər ölkələrdə 

olan firmalara açıq rəqabət aparmağa məcbur edir.Müvafiq texnoloji 

yeniləĢmələr,əlavə kapital qoyuluĢları,aktiv marketinq siyasəti 

(subsidiyalar,valyuta məzənnəsinin sabitləĢdirilməsi üçün tədbirlər,idxal üzrə 

vergilərin artırılması və s.) olmasa, inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin əmtəələrinin 

rəqabətqabiliyyəti aĢağı düĢə bilər.Belə ki, beynəlxalq bazarlarda rəqabət daim 

güclənir,digər tərəfdən isə valyuta məzənnəsi tez-tez dəyiĢir. Əmtəələrin 

rəqabatqabiliyyətini və ixrac bazarlarını təmin etmək üçün valyuta məzən-

nəsinin aĢağı səviyyədə saxlanılması tələb olunur.Əks təqdirdə son nəticədə 

resursların qeyri-səmərəli yerləĢdirilməsi, yəni kapital və iĢçi qüvvəsi qiymət-

lərin müvəqqəti yüksəldiyi və məhsullarına tələbin artdığı sahələrə axını və 

struktur dəyiĢiklikləri ilə əlaqədar itkilər baĢ verə bilər.Bu zaman milli istehsal 

sahələrində (ilk növbədə emal sənayesi sahələri),idxalın təziyiqi nəticə-

sində,yerli istehsalın həcmi aĢağı düĢə və hətta tamamilə dayana bilər.[4, 

səh.27] 

Milli pul vahidinin xarici valyuta ilə məzənnəsinin müəyyən edilməsi 

valyuta kotirovkası adlanır.BirbaĢa və tərs kotirovka mövcuddur.BirbaĢa 

kotirovkada ölçü vahidi (müqaysənin əsası ) kimi xarici valyuta götürülür. Bu 

Avropa variantı üzrə valyuta kotirovkası adlandırılır. Tərs kotirovkada isə 

müqayisənin əsaı kimi ya manat, ya da ki,üçüncü bir ölkənin valyutası (kross-

kurs) götürülə bilər. Bu Britaniya variant üzrə valyuta kotirovkası adlandırılır. 

Valyuta kotirovkası nəticəsində müəyyən edilmiĢ səviyyə nominal valyuta 

məzənnəsi adlandırılır. Nominal valyuta məzənnəsinə bir sıra amillər təsr 

göstərdiyindən o, dinamik olaraq dəyiĢir və və onun dəyiĢmə dərəcəsi və 

tezliyi cəmiyyətin siyasi və iqtisadi stabilliyini xarakterizə edir. Xarici pul 

vahidinin qiyməti milli pul vahidində artırsa,onda milli pul vahidi ucuzlaĢır 

(qiymətdən düĢür).Əgər xarici pul vahidinin qiyməti milli pul vahidində 

azalırsa onda milli pul  vahidinin bahalaĢması baĢ verir. 

Nominal valyuta məzənnəsi bir sıra makroiqtisadi göstəricilərə əsaslı 

təsir göstərir. Milli əmtəələrin dünya bazarlarında rəqabət qabilliyəti, ixrac və 

idxalin həcmi və tabii ki, xarici ticarət balansının saldosu valyuta məzənnəsinin 

səviyyəsinin dəyiĢməsindən aslıdır. Nominal valyuta məzənnəsi özəl kapitalın 

beynəlxalq axınının istiqamətinə təsir göstərən amillərdən biridir. Bu və ya 

digər ölkənin aktivinə milli kapital qoyuluĢu üzrə qərar investisya qoyuluĢun-

dan  gözlənilən real mənfəətə əsasən qəbul edilir. Real mənfəətə isə faiz 

dərəcəsindən, risqlərin səviyyəsindən və valyutanın məzənnəsinin dəyiĢməsin-

dən aslıdır. Valyuta məzənnəsi makroiqtisadi siyasətin obyektinə daxildir. 

Tədiyyə balansının saldosunun tənzimlənməsində bu göstəricidən tez-tez 

istifadə edilir. Pul-kredit siyasətinin iĢlənilməsi və həyata keçirilməsində 

valyuta məzənnəsi mühüm rol oynayır. Belə ki, valyuta məzənnəsinin müəyyən 
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səviyyədə saxlanılması üçün rəsmi valyuta ehtiyatlarından istifadə edilməsi 

zərürəti yaranır ki,bu da öz əksini pul təklifində tapır. Bazar iqtisadiyyatına 

keçidlə əlaqədar olaraq, stabilləĢdirmə programının həyata keçirilməsində 

valyuta məzənnəsindən mühüm bir alət kimi istifadə edilir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГУСЕЙН  ВАГИРСОЙЛУ 

ЗНАЧЕНИЕ ВАЛЮТЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ И АНАЛИЗ 

НОМИНАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО КУРСА   
      Независимо от профессии и специальности  для каждого человека в 

настоящее время вопросы валюты и валютного курса представляют собой   

интерес. Так, изменение валютнх курсов  позитивно или  негативно    

воздействует на нашу жизнь. В этой  статье было изучено значение 

валюты на международном арене, анализ номинального валютного курса, 

зависимые стороны  валютного курса и другие вопросы. Значение 

плавающего  курса,   которое имеет  позитивные стороны и 

экономические  выгоды, были проанализированы нашей страной и 
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полученные результаты считаются полезными для решения вопров в этом 

направлении.  

Ключевые слова: номинальная валюта; плавающий курс; 

регулируемый рынок; кредитный процент; мировая валюта; компетенция    

 

SUMMER 

   HUSEYN BAGIRSOYLU 

NOMINAL CURRENCY RATES AND CURRENCY ESSENCE IN 

INTERNATIONAL ARENA  

         Presently without their profession, vocation everybody pays attention to 

the currency and currency rate. Because the changing of the currency rates 

influences to our life in positive or in negative way. In the article it has been 

researched that the analyzing of the currency essence in international arena and 

nominal currency rates, the dependent sides of the rates are tried to research. 

The essence of the floating rate which our state applied, will help to answer the 

raised questions from its positive properties and economic benefits.  

 Key words:Nominal currency, currency, regular market, loan rate, world 

money, compititon 
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TƏCRÜBƏLĠ ĠQTĠSADÇI ALĠM-AQĠL ƏLĠYEV 

 

Məqalədə təbiətin, cəmiyyətin və ümumilikdə bəĢəriyyətin varlığında 

elmin əhəmiyyətli təsirindən söz açılmıĢdır. Azərbaycan elminin inkiĢafında 

böyük xidmətləri olan alimlərin, o cümlədən iqtisad elminin davamlı yüksə-

liĢində imzası olan görkəmli iqtisadçı alim Aqil Əlirza oğlu Əliyevin müstəsna 

xidmətlərindən söz açılmıĢdır. GöstərilmiĢdir ki, Aqil müəllim müasir iqtisad 

elminin inkiĢafı və zənginləĢməsində böyük xidmətlərilə hər zaman seçilmiĢdir.  

Açar sözlər: elm yollarında, Ġlahi töhfə, məĢhur iqtisadçı, iqtisad elmi, 

aqrar iqtisadiyyat, aktual problemlər və s.  

 

Elm uca Allahın öz sevimli bəndələrinə töhfəsidir. Elm bir iĢıqdır ki, 

onda bir əbədilik, daimilik, həmiĢəyaĢarlıq, ziya, aydınlıq və nur vardır. Elm 

bir zirvədir ki, ondan yapıĢan hər kəsi elə zirvədə də yaĢadır. Elmin iĢığı o 

zaman parlaq olur ki, onun carçıları çoxalır. Cəmiyyətin, təbiətin, bir sözlə, 

bəĢəriyyətin mövcudluğunda elmin üzərinə düĢən məsuliyyət öz tədqiqatçıları, 

araĢdırmacıları vasitəsilə daĢınır və illərin, qərinələrin, əsrlərin ən böyük 

sərvətinə çevrilir. Elm öz nurunda tədqiqatçılarına da böyük yer ayırır və sanki, 

həyatını elmə adayan adamlarda da həmin nur görünməkdədir. Elm inkiĢaf 

deməkdir, inkiĢafa istiqamətlənib, ona xidmət edir. O, ərazilərin, ölkələrin, 

qitələrin, materiklərin və beləliklə, dünyanın hüdudlarından kənara çıxaraq 

hətta aləmlərin bir birilə vəhdətini təmin edir və böyük Yaradanın izni ilə 

bütün varlıqların səmimiyyət simvoluna çevrilir. Elm onu öyrənənlərə dirəniĢ 

gücü verir, dözümlülük, dayanıqlılıq gətirir, yetkinlik aĢılayır, bir tamlıq 

bərqərar edir. Daha doğrusu, elm öz carçılarını hər kəsin ümid yerinə və 

qapısına, sığınacağına, sevimlisinə çevirir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, böyük Allah bəĢəriyyəti yaradarkən ona 

tükənməz zənginlik verdi. Həmin ardıcıllıqda cəmiyyətin və təbiətin vəhdətini 

tənzimlədi. Təbiətə gözəllik, cəmiyyətə isə həmin gözəlliyi görməyi, duymağı, 

səmərəli yararlanmağı və bu kefiyyətlərin təbliğatçısı olmağı bəxĢ etdi. 

Beləliklə, insanların içərisindən seçilmiĢlər, aydınlar, alimlər çıxaraq sayəsində 

mükəmməlləĢdikləri elmi daha da öyrənməyə və öyrətməyə baĢladılar. Elə bu, 

həzrəti Məhəmməd peyğənbərin (s.ə.v) buyurduğu ―Mənim ümmətimdən hər 

bir ağıl sahibinə bu dörd Ģey vacibdir: elmi eĢitmək, onu öyrənmək, yaymaq və 

ona əməl etmək‖ kəlamında da olduğu kimidir. 

BəĢəriyyətdə ziyalı insanların sayı çoxaldıqca, inkiĢaf edən sivilizasiya 

və müasirlik ənənələri öz əhatə dairəsini geniĢləndirdikcə xalqlar, millətlər, 

dövlətlər də ondan məharətlə bəhrələndi və beləliklə, fəxr etdikləri, qürur 

duyduqları, tükənməz iftixar hissi ilə yanaĢdıqları elm adamları formalaĢdı. Bu 
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mənada qeyd edə bilərik ki, gələcək rəmzi olan, dözümlülük təsiri bağıĢlayan 

və hər kəsə təbəssüm gətirən elm ömrün, həyatın, yaĢantının bütün anlarında 

insanın köməyinə çatır, ona inam artırır. Fikrimizi təsdiq üçün elmin qapısı 

Həzrəti Əlinin (ə. s.) buyurduğu ―Əgər elm ümidlə olsaydı, dünyadakı bütün 

insanlar alim olardı‖ kəlamını qeyd etmək çox zəruridir. 

Çox sevindiricidir ki, Azərbaycan elminin də inkiĢafında, xüsusən də 

sosial və iqtisadi sahələrə aid elmlərin tərəqqisində, iqtisadi fikrin yaranması, 

öyrənilməsi və təbliğində rolu və əhəmiyyəti olan alimlərimizin adlarını fəxrlə 

çəkə bilərik. Bu sahədə uzun əsrlərdən üzü bəri bütün elm sahələrinə əvəzsiz 

töhfələri ilə elm tarixində silinməz izləri olan və əsərlərində səpələnmiĢ Ģəkildə 

də olsa iqtisadi fikirləri tərənnüm etdirən dahi Nizami Gəncəvinin (1141-

1209), Nəsrəddin Tusinin (1201-1274), M.F.Axundovun (1812-1878), 

H.B.Zərdabi (1837-1907), N.B.Vəzirovun (1854-1926) (4, s. 22) və 

digərlərinin adlarını qürurla çəkə bilərik. Bu dəyərli mütəfəkkirlərin əsərlərində 

iqtisad elminə aid çoxsaylı termin və yaxud söz yer almıĢdır. Onlardan əmək, 

dəyər, qiymət, sərvət, əmək haqqı, əmtəə, əmtəə mübadiləsi, bazar, sələmçilik, 

faiz, israf etməmək, qənaətçilik, sosial və iqtisadi ədalət anlayıĢlarını (2, s. 45) 

qeyd edə bilərik.  

Müasir Azərbaycan elminin inkiĢafında, onun tədqiqat sahələrinin 

Ģaxələndirilməsində, elmi cəhətdən əsaslandırmaların sistemliliyinin və 

məntiqliyinin gücləndirilməsində qətiyyətli sözü ilə seçilən alimlərimzin də 

əvəzsiz xidmətlərindən söz açmaq mütləqdir. Yuxarıda adlarını sadaladığımız 

dəyərli alimlərimizin ardıcıllığına sosial və iqtisadi sahəyə aid misilsiz 

fəaliyyətlərilə onlarla, yüzlərlə elm adamlarımızın da adlarını qürurla yaza 

bilərik ki, burada əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-

yasının müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Aqil Əlirza oğlu 

Əliyevin də olduğunu görməkdəyik.  

Böyük elmi və tədris (pedaqoji) təcrübəsinə malik olan Aqil müəllim 

10 dekabr 1926-cı ildə Azərbaycan Respublikasının qədim və böyük tarixini 

özündə mərdliklə yaĢadan Naxçıvan Ģəhərində anadan olmuĢdur. Orta məktəbi 

bitirdikdən sonra, 1946-1951-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində ali təhsil 

alan Aqil Əliyevin elmə olan həvəsi, araĢdırmaya, tədqiqat aparmağa, axtarıĢda 

olmağa, daim öyrənməyə olan güclü sevgisi onun gənc yaĢlarında, daha 

doğrusu, ömrünün 27-ci ilinə qədər Azərbaycan SSR EA Tarix Ġnstitutunda 

elmi iĢçi vəzifəsində iĢləməsinə səbəb olmuĢdur. 

Cəmiyyətdə baĢ verən, onu özünə bağlayan, dərindən maraqlandıran 

sosial-iqtisadi hadisələrin aradan qaldırılmasından, heç olmazsa təsirinin 

azaldılmasını tələb edən çevik çıxıĢ yollarının axtarılmasından, ayrı-ayrılıqda 

insan amilindən, bütövlükdə isə əhali problemlərinin öyrənilməsindən ibarət 

strateji məsələləri qarĢısında çox ciddi vəzifə kimi qəbul edən dəyərli alim həm 

də iqtisad elminə yaranan marağı ilə xidmətlərini daha da geniĢləndirmiĢdir.  

Bu bir həqiqətdir ki, insanların yaĢaması və səmərəli fəaliyyət 

göstərməsi üçün ən zəruri amil artan təlabatlar qarĢısında məhdud resurslardan 

səmərəli istifadə etməklə istehsal prosesinin fasiləsizliyinin təmin edilməsidir. 

Bu mənada, xüsusən də maddi və qeyri-maddi istehsal bölmələrinin inkiĢafı, 

həmin sahələrdə istehsala həm bir baĢa xidmət edən, həm də bilavasitə 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=1926-&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Nax%C3%A7%C4%B1van
https://az.wikipedia.org/wiki/1946
https://az.wikipedia.org/wiki/1951
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səmərəlilik gətirən istiqamətlərin stimullaĢdırılmasına təsir göstərən amillərin 

araĢdırılması Aqil Əliyevin elmi və pedaqoji fəaliyyətinə aid olmuĢdur. Təbii 

ki, bu, iqtisadiyyatın iki mühüm qüvvəsi olan istehsal və insan amillərinin 

cəmiyyət və ölkə üçün faydalılıq səviyyəsinin araĢdırılması və gənc nəsillərə 

öyrədilməsi istiqamətində böyük addım demək idi.  

Aqil müəllim 1953-cü ilin əvvəllərindən etibarən Azərbaycan Tibb 

Ġnstitutunun ―Siyasi iqtisad‖ kafedrasında iĢləməyə baĢlamıĢ və bu 

mərhələlərdə artıq güclü potensiala malik olan elm adamı kimi özünü təsdiq 

etmiĢdi. Bütün bu kimi fəaliyyətlərlə Azərbaycan elmi yeni bir təqdiqatçı, carçı 

qazanmaqda idi. Belə ki, alimin daimi diqqət mərkəzində olan məsələlər 

içərisində: 

1. ərzaq təhlükəsizliyinin etibarlı təminatına istiqamətlənmiĢ tədqiqatların 

aparılması; 

2. gömrük sahəsində səmərəli fəaliyyətin təĢkilinin və bu sahədəki inkiĢafın 

əsas prinsipləri; 

3. cəmiyyət üzvlərinin alıcılıq (tədiyyə) qabiliyyətinin artırılması yollarının 

araĢdırılması; 

4.  özəlləĢdirmənin və Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢafı; 

5.  bazar münasibətlərinin inkiĢafında vergi sisteminin əhəmiyyətli təsiri; 

6. insan potensialının inkiĢafı və sağlamlığına olan diqqətin artırılmasının 

zəruriliyi; 

7. iqtisadiyyatın mezoiqtisadi əhəmiyyətinin yüksəldilməsi, bu əsasda ASK-nın 

və onun bölmələrinin texniki tərəqqisinin təmin edilməsi; 

8. kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi məsələləri, 

məskunlaĢmasının stimullaĢdırılması; 

9. müasir dövrün gerçəklikləri prizmasında dünya iqtisadiyyatı və s. yer 

almıĢdır. 

  Alimin tədqiaqatlarında araĢdırılan məqamların hər biri elmi cəhətdən 

dolğun əsaslandırılmaqla, dövrün gerçəklikləri ilə səsləĢdirilmiĢ və gəlinən 

nəticələr gələcək üçün güclü, sanballı və tutarlı mənbəyə çevrilmiĢdir. Artıq 

Aqil Əliyev iqtisad elminin inkiĢafındakı xidmətlərilə, tədris sahəsinə verdiyi 

töhfələrin əhatəsinin geniĢliyilə öz imzasını sübut etməkdə idi. Belə ki, 44 

yaĢında iqtisad elmləri namizədi kimi fəaliyyətinə davam edən Aqil müəllim, 

1973-cü ildə, yəni 47 yaĢında dosent elmi adına layiq görüldü.  

Zaman keçdikcə  qazandığı nailiyyətlərlə ailəsinin, sevənlərinin, 

elimizin və elmimizin qüruruna çevrilən Aqil müəllim əsərlərinin, monoqrafiya 

və kitablarının sayı ilə də ətrafında olanlara daha da çox sevinc bəxĢ etməkdə 

idi. Tədqiqatları və respublikamızın hüdudlarından kənardakı çıxıĢları, fikir və 

təklifləri ilə hörmət qazanan alimin əsərləri Moskvada, Sankt-Peterburqda və 

digər xarici ölkələrdə çap olunurdu. Müəllifi olduğu 130-dan artıq elmi əsərin, 

o cümlədən 19 monoqrafiya və kitabların hər biri gənc nəslin savadlanmasında, 

oxumasında, bilik sahibi olmasında və gələcəyə doğru inamla addımlamasında 

yaxından köməyə çevrilmiĢdir. Bu əsərlərin əsas məzmunu: 

1. xalqın, cəmiyyətin və dövlətin sosial-iqtisadi maraqlarının qorunması; 

2. insanların mənafeyinin üstün tutulması, onların təhsil və rifah səviyyəsinin 

yüksəldilməsi; 

https://az.wikipedia.org/wiki/1953
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3. istehsal (iqtisadi) münasibətlərinin inkiĢafı; 

4. fəaliyyət sferalarında stimullaĢdırıcı amillərin öyrənilməsi; 

5. sosial tarazlığın fundamental əsaslarının tədqiqi və s.-dən ibarət olmuĢdur. 

Ġstər keçmiĢ inzibati-amirlik iqtisadi sistemində, istərsə də hazırkı 

müstəqillik Ģəraitində əsas məqsədlərdən biri zəruri iqtisadi prioritetlərin 

seçilməsindən, hədəflərin müəyyənləĢdirilməsindən və bu yöndə strateji 

tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarət olmuĢdur. Bu mənada aparılan 

tədqiatların iri sahələri və geniĢ kütləni əhatə və ifadə etməsi, alınan nəticələrin 

isə yaxın, orta və uzaq gələcək üçün etibarlı mənbə və güvənilir proqnoza 

çevrilməsi çox fəal araĢdırmanı tələb edir və bu zaman bunları yerinə yetirən 

tədqiqatçı isə özünü tamamilə sübut etmiĢ alim kimi böyük ictimaiyyət 

tərəfindən qəbul edilir. Heç Ģübhəsiz, qeyd olunanların hamısı Aqil müəllimin 

elmi yaradıcılığında açıqlığı ilə görünür və bu, alimi iqtisadi proseslərin 

izlənməsində səmərəli metodların müəllifi kimi təqdim etməkdədir. Aqil 

Əliyev iqtisadi və digər sosial elmlər üçün bütün dövrlər üzrə aktuallığını 

qoruyan, eləcə də Azərbaycanda ilk dəfə tədqiq olunan ―ġəxsi istehlakın 

Ġqtisadiyyatı‖, ―Tibbin iqtisadiyyatı‖, ―Xalq istehlakı‖, ―Aqrar Ġqtisadiyyatın 

aktual problemləri‖ və sair sanballı monoqrafiyaların müəllifi olaraq da 

gənclərin maariflənməsində və elmə həvəslənmələrində müstəsna rola malik 

olmuĢdur. Bunlarla yanaĢı, dəyərli alimin həmmüəllifi olduğu kitablar da 

oxucularına və tədqiqatçılarına ən sadiq yoldaĢlıq etmiĢdir. ―Sosial sferanın 

iqtisadi və metodoloji əsasları‖ adlanan həmin kitabda (digər müəllif, iqtisadçı 

alim Azadi Quliyevdir) iqtisadi sistemlərin aktual vəzifə kimi hər zaman 

araĢdırdığı məsələlər, o, cümlədən: 

1. sosial sferanın inkiĢaf meylləri və onun dövlət tənzimlənməsi; 

2. sosial siyasət, onun prinsip və funksiyaları; 

3. əhalinin sosial müdafiəsinin təĢkili və nəzəri məsələləri; 

4. sosial sferanın metodoloji əsasları; 

5. sosial sferanın inkiĢaf amilləri (3) geniĢ araĢdırma obyektinə çevrilmiĢ, elmi 

cəhətdən əsaslandırılmıĢdır.  

Aqil müəllimin tədqiqatlarından öyrənirik ki, ölkələrin iqtisadi gücünün 

böyüklüyü və əhatə dairəsinin geniĢliyi onların sosial siyasətinin səmərəliliyi-

nin ən mühüm göstəricisi hesab olunur. Bu mənada qeyd edək ki, ölkəmizdə 

2009-cu ilin 18 mart tarixində keçirilmiĢ ümumxalq səsverməsində (referen-

dum) Konstitusiyamızın 29 maddəsinə edilmiĢ 41 əlavə və dəyiĢiklikdə dövlə-

timizin uğurlu iqtisadi siyasətinin gətirdiyi sosial dayanıqlıq təsbit edilmiĢ və 

bu, iqtisadi inkiĢaf və dövlət adlanan 15-ci maddənin II bəndində öz əksini tap-

mıĢdır. Orada göstərilir ki, Azərbaycan dövləti bazar münasibətləri əsasında 

sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkiĢafına Ģərait yaradır, azad sahibkarlığa tə-

minat verir, iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol vermir.  

Eyni zamanda bu tədqiqatlarda makroiqtisadi proseslərin əhalinin 

maddi və mənəvi təminatına istiqamətləndirilməsi, təbii ehtiyatlardan səmərəli 

istifadəyə əsaslanan güclü potensialın formalaĢdırılması, səhiyyənin iqtisadi 

problemləri və onun aradan qaldırılması yollarının axtarılması, regional iqtisadi 

siyasətin yeridilməsini zəruri edən amillərin önə çəkilməsi, məhsuldar 

qüvvələrin yerləĢdirilməsinin inkiĢaf sxeminin iĢlənib tərtib olunmasına 
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diqqətin artırılması, kənd əhalisinin həyat tərzinin yüksəldilməsinə xidmət 

edəcək stimullaĢdırıcı siyasətin müəyyənləĢdirilməsi və həyata keçirilməsi və 

s. məsələlər əhatəli Ģəkildə əsaslandırılmıĢdır. 

Buradan bir daha görünür ki, görkəmli alim ölkəmizdə məhsuldar qüv-

vələrin yerləĢdirilməsinin inkiĢaf sxeminin iĢlənib tərtib olunması məsələlərini 

tədqiq edərkən bir tərəfdən əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadənin yollarını 

axtarırdısa, digər tərəfdən də onunla zəncirvari əlaqələrdə və mahiyyətdə olan 

məĢğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi amillərini araĢdırmıĢ olurdu. Bununla 

da, görkəmli alim göstərirdi ki, Azərbaycanda bazar münasibətlərinə əsaslan-

maqla, xüsusi mülkiyyət zəminində dayanıqlı sosial siyasətin inkiĢaf xətti daha 

da möhkəm bazaya malikdir. Qeyd edək ki, alimin təkcə bazar iqtisadiyyatına 

keçid Ģəraitində 32 elmi əsəri iĢıq üzü görmüĢdür. Təbii ki, burada da yeni 

iqtisadi Ģəraitin səmərəli fəaliyyəti üçün zəruri olan əlveriĢli iqtisadi-hüquqi 

zəminin yaradılması və inkiĢafı mexanizmləri öz əksini tapmıĢdır.  

Elə bütün bunlar A.Ə.Əliyevin adları yuxarıda sadalanan və biz gənc 

tədqiqatçılar üçün iĢıqlı yol olacaq kitablarında öz əhatəli əksini tapmıĢdı. XVI 

əsrin axırı, XVII əsrin əvvəllərində yaĢamıĢ məĢhur ingilis filosofu və iqtisadi 

nəzəriyyə fənnində ―iqtisadi metodlar‖ anlayıĢının müəlliflərindən biri olan 

F.Bekon demiĢdir: ―Kitab zamanın dalğaları üzərində səyahət edən və öz 

qiymətli yükünü ehtiyyatla nəsillərdən nəsillərə yetirən fikir gəmisidir‖. 

Göründüyü kimi, Aqil Əliyev müəllifi olduğu bütün əsərlərlə, kitab və 

monoqrafiyalarla Azərbaycan elminin sürətli inkiĢafında durmadan çalıĢmıĢdır. 

Buna görə də onun gələcək nəsillər üçün böyük elmi irs olacaq fəliyyətinin 

səmərəsi: 

1. iqtisad elminin çoxsahəli inkiĢafına əhəmiyyətli təsir etmiĢdir; 

2. ümumi mənada təkcə iqtisad elminin deyil, eləcə də tibb elminə də böyük 

töhfələrin verilməsinə təkan olmuĢdur; 

3. elmin davamlı yüksəliĢi ilə paralel olmaqla, pedoqoji fəaliyyətin də (təhsilin, 

tədrisin) perspektiv inkiĢafı üçün məcmu, sistemli və dinamik fəaliyyəti 

əhatə edə bilmiĢdir.  

Elə bu baxımdan da dəyərli alimin keçdiyi Ģərəfli ömür və elm yollarına 

diqqət edərkən aydın olur ki, ilk olaraq 1979-cu ildə professor elmi adına layiq 

görülmüĢ, sonrakı 1983-cü ildən isə iqtisad elmləri doktoru olaraq fəaliyyətinə 

davam etmiĢdir. Elmimiz qarĢısındakı böyük xidmətləri A.Ə.Əliyevin 

tədqiqatlarına olan marağın və diqqətin də geniĢlənməsinə səbəb olmuĢ və alim 

2001-ci ilin iyun ayında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir 

üzvü seçilmiĢdir. A.Ə.Əliyev kadr hazırlığı məsələsinə böyük diqqət və qayğı 

ilə yanaĢmıĢ və bilavasitə onun rəhbəriliyi altında 4 doktorluq və 4 namizədlik 

dissertasiyası müdafiə olunmuĢdur. 

Aqil müəllim elimizin, obamızın, hər birimizin sevimlisidir. Onun 

bizlərə ərmağan etdiyi böyük elmi irs uzun illər, hətta uzun əsrlər boyunca 

neçə-neçə gənc nəsillərin savadlanmasına xidmət edəcək. Aqil müəllim artıq 

on ildir ki, aramızda olmasa da, bütün gənc tədqiqatçıların, sosialoqların, 

iqtisadçı və səhiyyə sahəsində çalıĢanların araĢdırmalarında və çıxıĢ yollarının 

tapılmasında yaĢayacaqdır.  

https://az.wikipedia.org/wiki/1979
https://az.wikipedia.org/wiki/1983
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Milli_Elml%C9%99r_Akademiyas%C4%B1
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Müasir dövrdə dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrinin təcrübəsi bir daha 

göstərir ki, elm bütün tərəfləri ilə yanaĢı makroiqtisadi proseslərin də yüksək 

idarəetmə metodologiyasının əsasıdır və bütün zamanlarda onlara ehtiyac da 

böyükdür. Dünya ölkələrinin bir çoxunda özünü göstərən maliyyə (iqtisadi), 

siyasi və hərbi böhranlar nəticəsində meydana çıxan, özünü göstərən sarsıdıcı 

hallara qarĢı müqavimət gücünün artırılması yalnız elmin və bu sahədə imzası 

olan çox dəyərli alimlərimizin sayəsində mümkün ola bilər. Bu mənada 

ölkəmiz, xalqımız, dövlətimiz, bu günümüz və gələcəyimiz üçün daima 

qüdrətli iqtisadiyyat tərəfdarı kimi səmərəli elmi fəaliyyət göstərən Aqil 

Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı Sərəncamın çox mühüm 

tarixi əhəmiyyəti vardır. Sərəncamda Aqil Əliyevin səmərəli elmi-pedaqoji 

fəaliyyətinin Azərbaycan iqtisadiyyatına və təhsilinin inkiĢafına verdiyi layiqli 

töhfələr qeyd olunmuĢdur. 
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РЕЗЮМЕ 

ДЖАВАДХАН  ГАСЫМОВ 

ОПЫТНЫЙ УЧЕНЫЙ ЭКОНОМИСТ АГИЛЬ АЛИЕВ 

В статье говорится о незаменимой роли выдающегося ученого-

экономиста Агиля Алирза оглы Алиева, обладающего большими 

заслугами в развитии Азербайджанской науки, который также приложил 

руку к стойкому развитию экономической науки в целом. Показано, что 

Агиль муаллим всегда отличался большими заслугами в развитии и 

обогащении современной экономической науки.  

Ключевые слова: научными дорогами, божественное наследие, 

знаменитый экономист, аграрная экономика, актуальные проблемы и т.д. 

 

SUMMARY 

JAVADKHAN GASIMOV 

AN EXPERIENCED SCIENTIST AND ECONOMIST AGIL 

ALIYEV 

The article comes to the important role of science in society, and nature 

in general, the existence of civilization. It speaks of the indispensable role of 

prominent economist Agil Alirza Aliyev, which has great merits in the 

development of Azerbaijan science, who also had a hand in the development of 

persistent economic science in general. It is shown that Agil muallim always 
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had a great contribution to the development and enrichment of modern 

economic science. 

Key words: scientific roads, the divine heritage, the famous economist, 

agrarian economy, current problems, etc. 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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MÜASĠR DÖVRDƏ MƏġĞULLUQ SĠYASƏTĠ  

 

Məqalədə məĢğulluğun sosial-iqtisadi mahiyyətindən, onun cəmiyyət 

üzvlərinin gündəlik həyatındakı rolundan söz açılmıĢdır. Daha sonra ölkəmizdə 

əhalinin məĢğulluq imkanlarının artırılması istiqamətində həyata keçirilən 

məqsədyönlü tədbirlərdən bəhs olunmuĢ, hüquqi tənzimləmə vasitələrindən 

istifadə etməklə məĢğulluğun daha təkmil formasının təminatı öz əksini 

tapmıĢdır. 

Açar sözlər: məĢğulluq, sosial-iqtisadi münasibətlər, məĢğulluq qanu-

nu, aqrar islahatlar. 

 

MəĢğulluq sosial-iqtisadi anlayıĢ, iqtisad elminin araĢdırdığı, tədqiq 

etdiyi, öyrəndiyi faydalı fəaliyyət məcmuusu olmaq etibarı ilə digər elmlərin də 

önəm verdiyi strateji məsələdir. MəĢğulluq anlayıĢında insanların düĢünülmüĢ, 

məqsədyönlü, müvafiq qanunvericiliyə əsaslanan hərəkətləri öz əksini 

tapmıĢdır. Bütün dövrlərin ən aktual mövzusu və problemi olan məĢğulluq, 

eyni zamanda ölkələrin sosial-iqtisadi siyasətinin də əsasını təĢkil etməkdədir. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün 

dövrlərdə insan amilinə böyük qayğı göstərilərək, onun məĢğulluğu daim 

diqqət mərkəzində olmuĢdur. Ġstər keçmiĢ SSRĠ məkanında, istərsə də hazırkı 

müstəqillik Ģəraitində məĢğulluğun dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi 

əhəmiyyəti qorunub saxlanılmıĢdır. Dahi rəhbərimiz ikinci dəfə siyasi 

hakimiyyətə gələndən sonra məĢğulluğun hüquqi-iqtisadi tənzimlənməsinin 

həyata keçirilməsi dövlət miqyasında təmin edilmiĢdir. 

Aydındır ki, cəmiyyətin olduğu kimi, iqtisadiyyatın da əsası, təməli 

insandır, onun fəaliyyətidir. Ona görə də milli iqtisadi inkiĢafda insan amilinin 

rolunu və önəmini artırmaq, ona geniĢ əhatədə fəaliyyət imkanı vermək, 

sağlam iqtisadi və hüquqi mühitlə təmin etmək müasir bazar iqtisadi sisteminin 

obyektiv inkiĢaf qanunları olmaqla, hər zaman özünü göstərməkdədir.  

Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən keçid etdiyimiz bazar iqtisadi 

sisteminin möhkəm əsaslarla bərqərar olunmasına, yeni iqtisadi Ģəraitə yararlı 

və zəruri olan mühit və mexanizmlərin təminatı üçün səmərəli (iqtisadi-hüquqi) 

zəmin formalaĢdırılmasına, iqtisadiyyatın bütün sahələrinin balanslı, 

tarazlaĢdırılmıĢ inkiĢafının təmin olunaraq məĢğulluq imkanlarının 

artırılmasına ehtiyac böyük idi. 

Bu məqsədlə də böyük Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan 

dövründə yuxarıda göstərilən məqamların əks olunduğu və geniĢ məĢğulluq 

potensialını özündə əks etdirən tədbirlərin əsaslarını yaratdı. Ġqtisadiyyatın 

bütün sahələrində insanlar üçün sağlam fəaliyyət mühitinin yaradılması amilinə 

mailto:Sjabbar@mail.ru
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yer verən dahi rəhbər Naxçıvan MR-ə rəhbərlik etdiyi 1991 (3 sentyabr)- 1993-

cü illərdə (9 iyun) məhz yeni iqtisadi Ģərait üçün zəruri olan addımlar atdı. 

6 aprel 1992-ci ildə Naxçıvan MR Ali Məclisi tərəfindən iki mühüm 

qərar qəbul edildi. Bunlardan biri ―Naxçıvan Muxtar Respublikasında zərərlə 

iĢləyən kolxoz və sovxozların ləğv edilməsi və onların əsasında Ģəxsi 

təsərrüfatların yaradılması haqqında‖ olmaqla, digəri ―Rentabelsiz iĢləyən 

kolxoz və sovxozların ictimai mal-qarasının özəlləĢdirilməsini nəzərdə tutan 

təkliflər haqqında‖ qərarlar idi (2, s. 91, 92). Təbii ki, bu, aqrar sahədə məhsul 

istehsalının artırılmasına, eyni zamanda məĢğulluğun yüksəldilməsinə Ģərait 

yaradan mühüm addımlar idi. Bu qərarlarla Naxçıvan MR-də aqrar sahənin 

yeni iqtisadi sistemin tələbləri əsasında inkiĢaf etdirilməsinə, eyni zamanda 

burada əhalinin səmərəli məĢğulluq təminatının formalaĢdırılmasına möhkəm 

zəmin yaranmıĢ oldu. Həyata keçirilən bu tədbirlər Naxçıvan MR-də 

baĢlanmaqla bütövlükdə MDB məkanı üçün mütərəqqi inkiĢaf istiqamətlərinin 

də cizgilərini özündə birləĢdirirdi. Təbii ki, bunlarla da insan (kəndli) torpaq 

münasibətlərində, müasir iqtisadi Ģərait üçün yenilik mövcud idi. Yeni 

mülkiyyət münasibətləri, yeni aqrar münasibətlər, yeni iqtisadi (istehsal) 

münasibətlər və təbii ki, belə qeyd etmək mümkünsə, insanların düĢünülmüĢ, 

məqsədyönlü, qanunvericiliyə əsaslanmaqla onların səmərəli fəaliyyəti ilə 

xarakterizə və müĢayiət olunan yeni məĢğulluq münasibətləri formalaĢırdı. 

1993-cü ildə Respublika rəhbərliyinə gələn böyük Heydər Əliyev yeni 

iqtisadi Ģəraitdə ölkəmiz miqyasında uğurlu iqtisadi siyasətin də təməlini 

qoydu. Siyasi və iqtisadi sabitliklə təmin olunan bu mexanizm nəticəsində 

1995-ci il 18 fevral tarixdə iki əhəmiyyətli qanun qəbul edildi. Bunlardan biri 

―Aqrar Ġslahatların Əsasları haqqında‖, digəri isə ―Sovxoz və kolxozların 

Ġslahatı haqqında‖ qanunlardan ibarət idi.  

Bunun ardınca həmin ilin oktyabr ayında Dövlət Mülkiyyətinin 

ÖzəlləĢdirilməsini nəzərdə tutan eyni adlı Dövlət Proqramı da qəbul edildi. Bu 

Proqram 1996-1998, 1998-2000, 2000-2001, 2001-2005-ci illəri əhatə etməklə 

müasir milli iqtisadi inkiĢafın təməl prinsiplərini təĢkil edirdi. Eyni zamanda 

xüsusi mülkiyyət əsasında məĢğulluq potensialının artırılmasına münbit 

zəminlər yarandı. Söz yox ki, bunlar yeni təsərrüfatçılıq formalarının 

yaradılmasına, insanların səmərəli, məhsuldar fəaliyyətinə və təbii ki, 

məĢğulluq təminatına imkanlar açırdı.  

Bütün bu və ya digər hüquqi-iqtisadi tənzimləmə vasitələrilə həyata 

keçirilən məĢğulluq siyasəti öz önəmini daha da artıraraq ayrıca bir 

qanunvericiliyin qəbuluna və fəaliyyətinə ehtiyac yaradırdı. 

Bu baxımdan da 2 iyul 2001-ci il tarixdə qəbul olunmuĢ MəĢğulluq 

haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu çox mühüm əhəmiyyət 

daĢımaqdadır. Həmin qanunda məĢğulluq anlayıĢı müasir dövrümüzlə 

səsləĢərək uyğunlaĢdırılaraq və gələcək üçün çox münbit zəminlər nəzərdə 

tutaraq daha da təkmilləĢdirilmiĢdir. GöstərilmiĢdir ki, ―MəĢğulluq-Azərbaycan 

Respublikası vətəndaĢlarının, Azərbaycan Respublikasında daimi yaĢayan və 

vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərin və əcnəbilərin (bundan sonra vətəndaĢların) 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan və bir qayda 

olaraq onlara qazanc (gəlir) gətirən fəaliyyətidir‖ (1, s. 470). 
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 Orada məĢğulluq təminatında dövlətimizin müəyyən etdiyi siyasət, 

məĢğul Ģəxs adlandırılan insanlar, məĢğulluq sahəsində insanların hüquqları, 

məĢğulluğun tənzimlənməsi, məĢğulluq sahəsində həmkarlar ittifaqlarının 

iĢtirakı, iĢaxtaranlarla iĢəgötürənlərin qanunla müəyyən olunan münasibətləri 

və digər mühüm məsələlərə ətraflı olaraq aydınlıq gətirilmiĢdir. Bir sözlə, bu 

qanun tam mükəmməl və sanballı prosedurları özündə əks etdirməklə gələcək 

üçün çox güclü təminatdır. Qeyd edək ki, həmin dövlət sənədində yuxarıda 

göstərilənlər məĢğulluğun tənzimlənməsi ilə bərabər, həm də orada təmsil 

olunan insanların bir-biri ilə münasibətlərinə də aydınlıq gətirir. Fikrimizcə, 

bunu məĢğulluq mədəniyyəti formasında ifadə etmək olar. 

Qeyd edilənlərdən də aydın olur ki, məĢğulluq dövlətimizin daimi 

olaraq diqqət mərkəzində saxladığı əsas məsələ və tədbirdir. Bütün dövrlərdə 

məĢğulluq probleminin səmərəli həlli üçün qanunvericilik bazasının 

təkmilləĢdirilməsi və gücləndirilməsi dövlətimizin əsas məqsədini təĢkil 

etmiĢdir. MəĢğulluq haqqında qanunumuzda məĢğul olan Ģəxslərə aĢağıdakılar 

aid edilmiĢdir: 

1) muzdla iĢləyən, o cümlədən əmək müqaviləsi (kontraktı) ilə tam və 

ya tam olmayan iĢ vaxtı ərzində haqq müqabilində iĢ görən, habelə haqqı 

ödənilən baĢqa iĢi (xidməti) olanlar; 

2) sahibkarlar, fərdi əmək fəaliyyəti ilə məĢğul olanlar, mülkiyyətində 

torpaq payı olanlar; 

3) haqqı ödənilən vəzifəyə seçilən, təyin və ya təsdiq edilənlər; 

4) Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində və Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmıĢ baĢqa silahlı 

birləĢmələrdə xidmət edənlər; 

5) əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, ixtisasartırma, tətil, 

istehsalatın dayanması və baĢqa səbəblər ilə əlaqədar iĢ yerində müvəqqəti 

olmayanlar; 

6) Azərbaycan Respublikasının ərazisində qanuni əsaslarla haqqı 

ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məĢğul olan əcnəbilər və vətəndaĢlığı olmayan 

Ģəxslər; 

7) Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda qanuni əsaslarla 

əmək fəaliyyəti ilə məĢğul olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaĢları (1, s. 

471). 

MəĢğulluğun hüquqi bazasının tam mükəmməl əsaslarla təmin 

olunduğu qanunun davamı olaraq ölkə baĢçısı cənab Ġlham Əliyevin 26 oktyabr 

2005-ci ildə imzaladığı Sərəncamla ―Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq 

Strategiyasını (2006-2015-ci illər)‖, 15 may 2007-ci il tarixdə imzalanmıĢ 

Sərəncamla isə ―Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq Strategiyasının həyata 

keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramını (2007-2010-ci illər)‖ təsdiq edilərək 

əhalinin məĢğulluq probleminin aradan qaldırılmasında həlledici addım atdı. 

Respublikamızda milli iqtisadi inkiĢafın bazar iqtisadi münasibətlərinə 

əsaslanmaqla bərqərar edilməsi imkan verir ki, burada əhalinin məĢğulluq 

probleminin həlli məsələsinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi mexanizmi 

aĢağıdakı metodlarla müəyyən edilsin: 

1) iqtisadi metodlar;  
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2) təĢkilati metodlar;  

3) qanunvericilik yolu ilə müəyyən olunan metodlar; 

Ġqtisadi metodlar. Burada əsasən iĢ yerlərinin yaradılması və mövcud 

olanlarının saxlanılması üçün sahibkarları stimullaĢdırmaq məqsədi ilə güzəĢtli 

kreditləĢdirmə, vergitutma və büdcə siyasəti yeridilməsi, peĢəkar kadrların 

hazırlanmasının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

TəĢkilati metodlar. MəĢğulluq və iĢə düzəltmə xidmətinin, informasiya 

və peĢəyönümlü kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanması sistemlərinin 

yaradılmasını əks etdirir. 

Qanunvericilik yolu ilə müəyyən olunan metodlar. Bu isə əsasən 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulan inzibati metodlar-əmək müqavilələrinin 

bağlanması, iĢ gününün uzunluğu, iĢçilər iĢ vaxtından artıq iĢlədikləri hallarda 

əməyin haqqının ödənilməsi, saatlıq minimum əmək haqqının müəyyən 

edilməsi, məĢğulluğun təmin olunması ilə əlaqədar sahibkarlar tərəfindən milli 

fondlara ödəmələrin tətbiqi, iĢədüzəltmə kvotalarının müəyyənləĢdirilməsi 

qaydalarının nizama salınması və s. ilə bağlı məsələləri təhlil edir (3, s. 518). 

Hazırda ölkəmizdə bütün sahələrin inkiĢafının təmin olunmasına geniĢ 

imkanlar açan və birinci mərhələdə 2004-2008-ci illəri, ikinci mərhələdə 2009-

2013-cü illəri əhatə edən Azərbaycan Respublikası Regionlarının sosial-

iqtisadi inkiĢafına dair Dövlət Proqramlarının qəbul edilməsi, sadalanan 

istiqamətlərdə faydalı məĢğulluq potensialının artırılmasına xidmət etməkdədir. 

Qeyd edək ki, ―Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə 

sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı‖nın əsas məqsədi ölkədə qeyri-neft 

sektorunun inkiĢafının sürətləndirilməsinə, iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, 

tarazlı regional və davamlı sosial-iqtisadi inkiĢafa, əhalinin həyat səviyyəsinin 

daha da yaxĢılaĢdırılmasına nail olmaqdır. 

Həmin Dövlət Proqramında müəyyən edilmiĢ məqsədə nail olmaq 

üçün aĢağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur: 

1) ölkənin təbii və əmək potensialından səmərəli istifadə etməklə qeyri-

neft sektorunun sürətli inkiĢafının təmin edilməsi; 

2) infrastruktur təminatının yaxĢılaĢdırılması istiqamətində tədbirlərin 

davam etdirilməsi; 

3) sahibkarlıq mühitinin yaxĢılaĢdırılması ilə bağlı məqsədyönlü 

tədbirlərin həyata keçirilməsi və sahibkarlığın inkiĢafının daha da 

sürətləndirilməsi; 

4) iqtisadiyyatın inkiĢafına investisiyaların cəlb olunması iĢinin davam 

etdirilməsi; 

5) ixracyönümlü məhsul istehsalının stimullaĢdırılması; 

6) müasir tipli infrastruktur obyektlərinin yaradılması, mövcud 

obyektlərin beynəlxalq standartlara uyğunlaĢdırılması; 

7) əhalinin kommunal xidmətlərlə təminatının yaxĢılaĢdırılması; 

8) əhalinin məĢğulluq səviyyəsinin artırılması istiqamətində tədbirlərin 

davam etdirilməsi; 

9) yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması (4). 

Bu bir həqiqətdir ki, hazırkı dövrdə ölkəmiz əhalinin səmərəli və 

faydalı məĢğulluğu sahəsində möhtəĢəm bir dövr yaĢamaqdadır. Uğurlu 
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iqtisadi siyasətin yaratdığı əlveriĢli zəminlər nəticəsində əldə olunan 

nailiyyətlər milli iqtisadi qüdrətimizin daha da artmasına gətirib çıxarmıĢ və 

nəticədə ölkəmizin dünya miqyasındakı güclü mövqeyinin daha da 

möhkəmlənməsinə imkanlar açılmıĢdır. 

Burdan da görünür ki, ölkəmizdə milli dövlətçilik maraqları özünün ən 

geniĢ əhatə dairəsini formalaĢdırmıĢ və bu məĢğulluğun təminatında mütərəqqi 

mərhələni təmin etməkdədir. 

Aydın məsələdir ki, məĢğulluq təminatı milli iqtisadi inkiĢafın məhsulu, 

gerçək ifadəsidir. Bu baxımdan ölkəmizdə əldə olunan hər bir nailiyyət 

dünənimizdən bu günümüzə olduğu kimi, bu günümüzdən də gələcəyimizə ən 

böyük ərmağandır. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Ġlham Əliyev tərəfindən 29 dekabr 2012-ci il tarixdə ―Azərbaycan 

2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında 

Fərman imzalanmıĢdır. Elə məhz bu da bütün sahələrdə birlikdə əhalinin 

sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxĢılaĢmasına, həm də faydalı məĢğulluq 

potensialının daha da artırılmasına təminat verəcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

СЕВИНДЖ ДЖАББАРОВА 

ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ В СОВРЕМЕННОМ  ОБЩЕСТВЕ 

В стате говорится о социально-экономической сущности 

занятости, ее роли в повседневной жизни членов общества. Далее в ней 

освещаются целенаправленные мероприятия, осуществляемые в стране в 

направлении расширения возможностей занятости населения, находит 

свое отражение обеспечение более совершенных форм занятости с 

помощыю средств правового регулирования. 

Ключевые слова: занятость, социально-экономические 

отношение, закон о занятости, аграрные реформы. 

 

SUMMARY 

SEVINJ JABBAROVA 

EMPLOYMENT POLITICS AND MODERN TIME 

The paper deals with socio-economic essence of employment, its role in 

society’s daily life. Further dealings are with the proper measures carried out in 

http://www.e-qanun.az/
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the direction of improvement of people’s employment opportunities, the 

maintenance of more improved form of employment using legal regulation 

means is also reflected in the paper. 

Key words: employment, socio-economic relations, employment act, 

agrarian reforms. 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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“KĠTABĠ-DƏDƏ QORQUD”UN  DĠLĠ  PROFESSOR M.TƏHMASĠBĠN 

ARAġDIRMALARINDA 

 

          Professor Məmmədhüsyn Təhmasib Azərbaycan folklorĢünaslığında epos 

nəzəriy-yəçiliyinin əsasını qoymuĢdur. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu  isə Ģifahi 

və yazılı ədəbiyyatımızın zəngin qaynağı olduğu kimi, ədəbi dilimizin də 

möhtəĢəm abidəsidir. Bu dastanda dil vahidləri,onların inkiĢaf tarixi maraqlı 

xüsusiy-yətlərə malikdir. M.Təhmasib dastandakı “Oğuz”, “boz ok”, “üç ok”, 

“dastan”, “dədə”, “ozan”, “aĢıq”, “Ģülən”, “ülüĢ” kimi onomastik və leksik 

vahidləri xalq yaradıcılığı kontekstində ətraflı Ģəkildə araĢdırmıĢdır. Məqalədə 

bu məsələlər hərtərəfli Ģəkildə təhlil süzgəcindən keçirilir. 

Açar sözlər: M.Təhmasib, xalq yaradıcılığı, ədəbiyyat, dastan, dil 

 

 Azərbaycan elminin görkəmli nümayəndələrindən biri də professor 

M.Təhmasibdir. Bu görkəmli elm xadimi 75 illik mənalı ömrünün böyük bir 

hissəsini ədəbi-bədii  yaradıcılığa, elmi fəaliyyətə həsr etmiĢdir. M.Təhmasib 

xalqımızın Ģifahi ədəbiyyat xəzinəsinin, folklorumuzun məĢhur bilicilərindən 

biri idi. O,bu elm sahəsində xalq ədəbiyyatı nümunələrinin həm toplayıcısı, 

həm də folklor nəzəriyyəçisi kimi tanınır. 

 Alimin 1945-ci ildə nəĢr etdirdiyi namizədlik dissertasiyası  onun 

―SeçilmiĢ əsərləri‖nin iki cildliyinin birinci cildində birinci fəsildə adət, 

ənənənə, mərasim adı altında verilmiĢdir. Bu əsərdə alim Azərbaycan Ģifahi 

xalq ədəbiyyatında geniĢ yayılmıĢ səməni mərasimi və səməni sözü, Simurq 

quĢu, Xızır Ġlyas haqqında düĢüncələri keçən əsrin 40-cı illərində söylənmiĢ 

fikirlər olmasına baxmayaraq müəyyən elmiliyi ilə seçilir.  Keçən əsrin qırxıncı 

illəri ifadəsini ona görə vurğulayırıq ki, 37-ci illərin repressiyaları zahirən baĢa 

çatsa da, bu proses ideoloji  cəbhədə hələ də davam etməkdə idi....... 

Məlumdur ki,M.Təhmasib Azərbaycan dastan nəzəriyyəçiliyinin əsasını 

qoyanlardan biridir. Heç də təsadüfi deyildir ki, görkəmli elm xadimi 

―Azərbaycan xalq dastanları(orta əsrlər)‖ mövzusunda doktorluq iĢi müdafiə 

etmiĢ(1964) və həmin tədqiqat iĢi 1971-ci ildə monoqrafiya Ģəklində nəĢr 

edilmiĢdir. Bu əsərdə Azərbaycan dastanları türk dünyası kontekstində tədqiq 

olunmuĢ, dastanların qədim mifoloji kökləri araĢdırılmıĢdır. Müəllif dastan 

terminologiyasını da nəzərdən qaçırmır, ayrı-ayrı söz, termin və ifadələrin 

iĢlənmə məqam və mənalarına təmas edir,bu məfhumların etimoloji 

xüsusiyyətlərini təhlil edir. Məsələn: Müəllif buta motivinin dastanlarda 

təzahür etmə Ģəkillərindən bəhs edir, onun dastanlarda 5 təzahür Ģəklini qeyd 
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edir  və ən çox yayılmıĢ variantın yuxuda müqəddəs bir Ģəxsiyyət tərəfindən 

oğlan və qız qəhrəmana buta verilməsi olduğunu göstərir. Alim bu terminin 

iĢlənmə dairəsi, dastandakı funksiyası və onun məna xüsusiyyətlərinə nəzər 

yetirir. Buta motivi ilə əlaqədar alim Azərbaycan dastanlarından  nümunələr 

verir, fikrinə yekun vuraraq belə qənaətə gəlir ki,dastanlarda buta bir növ, 

obrazlaĢdırılmıĢ Ģəkildədir və poetik-simvolik səciyyəsi gücləndirilmiĢdir(9, I 

c, s.227). Alim hələ KDQ dastanlarında hədəf, niĢan, niĢanə mənasında iĢlənən 

bu sözün qönçə, gül, budaq mənalarında da iĢləndiyini yazır.  

Bildiyimiz kimi,xalqımızın ən qədim Ģifahi ədəbiyyat abidələrindən, 

ədəbi-bədii incilərindən biri ―Kitabi-Dədə Qorqud‖dur. ġifahi ədəbiyyatımızın 

qədim dövrdə yazıya alınmıĢ bu nümunəsi XX əsrin 20-30-cu illərində ilk dəfə 

F.Köprülü və Əmin Abid tərəfindən tədqiq olunmuĢ,1939-cu ildə H.Araslı 

tərəfindən Bakıda nəĢr edilmiĢdir(redaktoru M.Təhmasib). 1940-cı illərin sonu, 

50-ci illərin əvvəlində  Sov.ĠKP MK-nın  rəhbərləri sırasına soxulmuĢ 

A.Mikoyan Stalində bu dastanda gürcü xalqının təhqir olunması haqqında rəy 

yarada bilmiĢ,buna görə də yuxarıdan gələn göstəriĢ əsasında respublikamızın 

o zamankı rəhbəri Mir Cəfər Bağırov dastanın Azərbaycanda tədqiqini qadağan 

etmiĢdi(8). Bu məsələ ancaq 1950-ci illərin sonlarında yavaĢ-yavaĢ ortaya 

çıxarılmağa baĢlandı. Məhz buna görə bu qiymətli dastan eyni ildə- 1962-ci 

ildə həm Bakıda(tərtib edən H.Araslı,redaktoru M.Təhmasib), həm 

Moskbada(V.V.Bartoldun tərcüməsi) yenidən nəĢr edildi. Bir sıra alimlər məs. 

Ə.Sultanlı, Ə.Dəmirçizadə,ġ.CəmĢidov, E.Əlizadə bu sahədə sanballı tədqiqat 

əsərləri meydana çıxardılar. ġifahi xalq yaradıcılığımızın görkəmli bilicisi 

M.Təhmasib də bu alimlərdən biri idi. Belə ki, alim 1966-cı ildə  ―Dədə 

Qorqud boyları haqqında‖ adlı monoqrafiya həcmli iki məqalə nəĢr etdirdi. 

Burada ilk dəfə Azərbaycan xalqının bu qəhrəmanlıq dastanının türk 

qəhrəmanlıq eposu tarixində yeri,əsərin bəzi dərin qatlarının araĢdırılması, 

dastanın Ģifahi ədəbiyyat abidəsi kimi totemistik və mifoloji səciyyəsi verilmiĢ, 

oradakı tarixi çalarlar üzə çıxarılmıĢ, dastanla oğuznamələr müqayisə edilmiĢ, 

dastanın dil xüsusiyyətlərinə xüsusi diqqət yetirilmiĢdir(9, I c. s.164-222;261-

274).  

        Onu da qeyd edək ki, təkcə ―Dədə Qorqud‖ dastanının tədqiqinə həsr 

etdiyi məqalələlərdə deyil,demək olar ki,folklordan bəhs edən əksər əsərlərində 

tədqiqatçı dil məsələlərinə təmas etmədən keçməmiĢdir. Bir nümunə:‖ 

C.Cabbarlı və folklor‖ adlı əsərində Qız qalası toponimi,Xəzər hidromimi,onun 

C.Cabbarlı yaradıcılığında Quzğun dəniz Ģəklində(Orta əsr mənbələrində bu 

adın Gülzüm variantının iĢlənməsi)iĢlənməsi məsələlərinin, Y.Vəzir 

Çəmənzəminli və folklor əlaqələrindən bəhs edərkən də dil məsələləri, xüsusilə 

qadın,xatun və zən, övrət kimi leksik vahidlərinin semantik məzmunu 

haqqındakı elmi qeydləri xüsusi maraq doğurur.  

        Bir məsələni də qeyd etmək yerinə düĢər ki, M.Təhmasibin KDQ 

dastanları haqqındakı tədqiqatında bəhs olunan aktual dil məsələləri o qədər 

geniĢ və əhatəlidir ki, biz bu məqalədə ancaq dastandakı məsələlərin 

araĢdırılması ilə kifayətlənməyi qərara aldıq. ―Dədə Qorqud‖ dastanlarının söz 

dünyası ilə bağlı əsas mətləbə keçmədən öncə bir mühüm cəhəti də burada 

qeyd edək ki, M.Təhmasib dastanĢünaslıqla bağlı tədqiqatının əvvəlində, giriĢ 
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qismində ümumiyyətlə, AzərbaycanĢünalıqda dastan sözünün tarixi inkiĢafı, 

semantik məzmunu,mənĢəyi haqqında geniĢ araĢdırma apararaq folklorĢü-

naslıqda bir nəzəriyyəçi alim nümunəsi göstərmiĢdir. Bu araĢdırma nəticəsində 

aydın olur ki, bu leksik vahid ġərq dillərində çoxmənalı söz olaraq bacarıq, 

məharət, hiylə, eyni zamanda musiqi havası, melodiya və s.mənaları bildirir. 

Bu mənaları həmin sözün ikinci dərəcəli mənaları,həm də sabit olmayan 

mənaları  hesab edən müəllif yazır:‖Müxtəlif əsrlərdə bu mənaların bəzisi tez-

tez və geniĢ Ģəkildə iĢlənmiĢ, bəziləri isə hətta tamamilə unudulmaq dərəcəsinə 

çatmıĢdır. Dastan həm nağıl, həm povest, həm də roman deməkdir.GeniĢ 

mənada bu söz ümumiyyətlə, bədii əsər mənasını daĢıyır; buna görə də misal 

üçün  müasir fars dilində yazıçıya həm də dastannəvis deyilir‖(9, II c.,s.62). 

             Alim Azərbaycan Ģifahi və yazılı ədəbiyyatında daha çox ədəbi termin 

kimi müxtəlif məna çalarlarına malik olan dastan sözü haqqında fikrinə davam 

edərək yazır: ‖Klassiklərimiz bu sözü əhvalat, hekayə,  macəra, tərifnamə, 

tərcümeyi-hal, hətta tarix mənalalarında iĢlətmiĢlər. Eyni zamanda bu söz 

rəvayət, hətta xalq romanı, xalq kitabı mənalarını da daĢımıĢdır. ġifahi 

ədəbiyyatımızda dastan bəzən böyük həcmli mənzum macəra, bəzən tərifnamə, 

bəzən isə hətta əsli olmayan yalan mənasında iĢlənmiĢdir. Nəhayət, dastan aĢıq 

ədəbiyyatının ən çox yayılmıĢ bir janrının adıdır‖(9, II c.,s.63). 

      Bu oğuz qəhrəmanlıq eposunun  səlcuqlar dövrünün məhsulu olduğunu 

iddia edənlərə M.Təhmasib qəti Ģəkildə etiraz edərək göstərir ki, bu 

cahanĢümul eposun doğrudan da X-X1 əsrlərdən çox-çox qabaqlarla bağlı 

olduğunu bir çox dəlillərlə də sübut etmək mümkündür.Məlumdur ki, oğuz 

eposu, oğuznamələr yalnız KDQ-dan ibarət deyil. Bu boylar,  ümumiyyətlə, 

Azərbaycan eposunun orta mərhələsinin, oğuz eposunun isə son mərhələsinin 

məhsuludur. Daha qədim mərhələlərin  oğuz eposu isə bir tərəfdən,  ibtidai 

əsatir  eposu nümunələrindən, digər tərəfdən isə real hadisələrlə səsləĢən tarixi 

əfsanələrdən ibarətdir. Bunlardan ən maraqlısı əsatiri eposdur. Bu əsərə görə 

oğuz qəbilələrinin eponimi, yəni cəddi-qədimi Oğuz xan, yaxud Oğuz 

xaqandır(9, I c.s.267). 

          Dastandakı Oğuzun digər dastan qəhrəmanlarından fərqini isə müəllif 

belə izah edir.‖ Oğuzun özü,anası, arvadları və uĢaqları iĢıqla bağlıdırlar. Buna 

görə də onlar baĢqa xalqların əsatiri eposlarının mədəni qəhrəmanları kimi 

ancaq od gətirmək vəzifəsini yerinə yetirməmiĢlər. Bizcə, bu ibtidai əsatir oğuz 

eposunun ən qədim nümunəsidir‖(9, I c,s.268). 

        Müəllif dastanda iĢlənən Oğuz onomastik vahidinin tarixinə, forma-

laĢmasına, inkiĢaf yoluna da toxunur. Məlumdur ki, oğuz sözünün mənĢəyi 

haqqında bir neçə mülahizə, fikir vardır. Oğuz onomastik vahidini bəziləri 

öküz totemi ilə bağlayır, bəziləri oğuz sözünün ox/ok leksik vahidindən 

törədiyini irəli sürür, üçüncü fikrə görə isə oğuz iĢıq, od, yaxud iĢığın, odun 

hamisi deməkdir. Bunları sadaladıqdan sonra müəllif Oğuz sözünün mənĢəyi 

haqqındakı mülahizələrə münasibət bildirərək yazır:‖ Bizcə, bu izahların üçü 

də düzdür.Bunlar ona görə bir-birindən fərqlidirlər ki,hərəsi bu surətin 

inkiĢafının bir mərhələsini izah edir.Birincisi,yəni ən qədimi bu sözün qəbilələr 

Ģəklində də izahıdır ki, bunun doğrudan da belə olduğunu üç oğuz, doqquz 

oğuz və s. qəbilə birləĢməsi adlarının mövcudiyyəti göstərir. Məlumdur ki, üç 
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oğuz üç qəbilədən,9 oğuz isə 9 qəbilədən ibarət birləĢmələr deməkdir. Ġkinci 

mərhə-lədə, yəni əsrlər keçdikdən sonra bu ellərin baĢbilən dastançıları sözə 

əsatiri boyalar çəkmiĢ, onu birləĢmənin təĢəkkülündə iĢtirak etmiĢ olan əsas 

etnik ünsürlərin,yəni dörd qəbilənin ən əsas totemlərinin əlamətləri ilə bəzəmiĢ, 

özlərinə cəddi-qədim, yəni eponim düzəltmiĢlər. III mərhələdə totemə olan 

etiqad aradan qalxmıĢ, tək allaha meyil qüvvətlənmiĢdir.Bu dövrdə artıq ata bir 

sıra baĢqa mənaları ilə birlikdə həm də əngin səma, dərin zülmət,qaranlıq gecə 

demək olan Qara xana çevrilmiĢdir ki, ondan törəyib onu məhv edən övlad 

olar,fəcr olar,iĢıq olar‖(9, I c.s.269). 

         Göründüyü kimi,müəllif doğru olaraq çox qədim tarixi olan Oğuz 

eponiminin bir neçə mərhələdən keçib gədiyini və hər mərhələnin də bu sözün 

semantik və struktur inkiĢafında öz izlərini saxladığını elmi dəlillərlə 

əsaslandırmıĢdır.  

       Məlumdur ki dastanda oğuzlar iç oğuz və dıĢ/daĢ oğuz olmaqla iki qola 

ayrılır. Müəllif bu terminlərin mənasını bizcə, doğru Ģəkildə izah etdikdən 

sonra iç oğuzu qədim mənbələrdəki iĢquz, aĢquzlarla müqayisə edir, ġəki 

ətrafında təsadüf edilən DaĢuz və Ġç uz toponimlərinin bu terminlərlə əlaqəsi 

olduğuna iĢarə edir.Bəzi alimlərin bu qədim etnonimlərin saklarla bağlı 

olduğunu iddia etmələrinə qarĢı çıxır. Alim   Midiya tarixi üzrə məĢhur mütə-

xəssis Dyakanova əsaslanaraq bu qənaətə gəlir ki,qədim Midiya dövləti 

zamanında, eradan əvvəl VI əsrdə yuxarıda qeyd edilən ĠĢquz, aĢquz dövləti 

mövcud olmuĢ və onun izlərini indiki ġimali Azərbaycanda, konkret desək 

Gəncə ətrafında axtarmaq lazımdır(9, I c. s.272). Bundan sonra alim dastandakı  

iç oğuz və dıĢ oğuzların,  bu boy birləĢməsinin müvafiq olaraq boz ox və üç 

ox  bölgüsü ilə eyni olduğundan bəhs edir. Bildiyimiz kimi, ox/ok/oq  

termininin bir mənası da qədim türk dilində qəbilə məfhumu olmuĢdur.         

        Bildiyimiz kimi, dastanda üç oq, boz oq terminlərinə də təsadüf edilir: Üç 

oq, boz oq qarĢulaĢdılar(KDQ,s.126). Müəllif buradakı üç leksik vahidinin 

qədim türk dilindəki uç/uc sözü ilə uyğun gəldiyini və ucqar mənasını 

bildirdiyini göstərir. Alimin qənaəti belədir ki,məhz buna görə dastandakı daĢ 

oğuz üç oxun qarĢılığı kimi çıxıĢ etmiĢdir. 

Onu da qeyd edək ki, müəllif bu boz oq və üç oq bölgüsü,onların mənĢəyi 

haqqında türkologiyada müxtəlif fikir və mülahizələrin olduğunu göstərir. 

Qeyd edir ki, F.RəĢidəddin özü yay tapan böyük oğulları  ―bozoq‖ adlandırır 

və sözün mənasını ―pozulmuĢ, sındırılmıĢ ox‖ deyə izah edir, üçoku isə üç 

rəqəmi ilə bağlayır. Üç oku baĢqa alimlər bəzən uc-la əlaqələndirirlər. Məlum 

olduğu kimi ox/ok sözünün qəbilə,tayfa mənası da vardır. Bizcə, üç ok-u 

əslində iç ok, yəni iç qəbilə, bizim boylarda olduğu kimi iç oğuz oxumaq daha 

doğrudur. Aydındır ki, əfsanə addan sonra yaranmıĢdır. Yəni üç ok sonrakı 

mənalandırmadır. Boz ok isə, bizcə, çöl qəbilə, yəni boylarda olduğu kimi dıĢ 

oğuzdur. Boz sözü ―iĢlənməmiĢ torpaq, əkilməyən yer –çöl‖ deməkdir.Bu söz  

bizdə də ―bozqır, bozluq‖ Ģəklində təqribən  çöl mənasında iĢlənməkdədir(9, I 

c. ,s.205). 

        Buradakı boz ox etnonimi və onun mənĢəyi alimi daha çox düĢündürmüĢ, 

ona görə də tədqiqatçı bu istiqamətdə araĢdırmaları geniĢləndirmiĢdir. Onu da 

qeyd edək ki, sovet dövründə rus türkologiyasının baĢçısı sayılan akademik 
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A.N.Kononov da hələ 1957-ci ildə boz ox ifadəsi ilə əlaqədar yazmıĢdı ki, 

‖boz‖ mənə aydın deyil. Bu məsələnin mübahisəsiz dəqiqliklə həlli ancaq bu 

qəbilə tarixinin tədqiqi ilə mümkündür(6, s.98). 

            Beləliklə, M.Təhmasib sonralar bu sahədəki araĢdırmalarını daha da 

geniĢləndirmiĢ, əvvəlki əsərindən təxminən 20 il sonra(―Bir tarixi həqiqətin 

eposdakı izləri‖ məqaləsi -1981)yazıb nəĢr etdirdiyi bir əsərində təkrar bu 

məsələ üzərinə qayıtmıĢ və boz ok termininin mənĢəyi  haqqında tamamilə 

yeni mülahizə irəli sürmüĢdür. Həmin məqaləsində məsələ ilə əlaqədar 

M.Təhmasib qədim mənbələrə, Midiya tarixinə müraciət edir. Bu dövlətin 

tərkibindəki Herodotun göstərdiyi 6 qəbilədən bəhs edir, onlardan birinin də  

bus türk qəbiləsi olduğunu nəzərə çatdırır. Alim məsələnin məğzini belə izah 

edir:”Bus” qəbiləsinin adının bus və buz, eləcə də bos, yaxud boz Ģəkillərində 

yazıldığını nəzərə alaraq belə ehtimal etmək olar ki, oğuzların əsas tirəsi hesab 

edilən ―Boz oğ- boz qəbilə,yaxud boz adlı qəbilə və ya adı boz olan həmin 

Midiya qəbiləsidir‖(9, I c.s.273). 

           Müəllif fikrinə davam edərək busların müasir dövrdəki izləri üzərində 

dayanır:‖...rəqs adları indi də ayrı-ayrı oğuz qəbilələrinin adları ilə 

yaĢamaqdadır.Bunlara misal olaraq bayatı,afĢarı,varsağı göstərmək olar.Həmin 

buzların da adı ilə bağlı olan məĢhur ―Bozuğu‖ aĢıq havası və rəqs musiqisi 

hal-hazırda xalq içərisində yaĢamaqdadır. Respublikamızda olan Buzovna, 

ġahbuz, Buzqov kimi yerlər də bu qəbilənin adı ilə bağlıdır. AbĢeron, ƏfĢarlar 

da məhz elə oğuzun Bozoq, yəni boz qəbiləsi tirəsindəndir‖(9, I c. s.273).Bu 

qeydlərə müəllifin hazırkı dövrdə‖ Koroğlu‖ mahnılarından birinin ―bozuğu 

Koroğlu‖ adı ilə qalmasını qeyd etməsi faktını da əlavə etmək yerinə düĢərdi(9, 

I c.s.205). 

KDQ-da yaddaĢımıza həkk olunmuĢ məĢhur bir cümlə vardır:‖Dədəm 

Qorqud gəldi Ģadlıq çaldı,boy boyladı,söy söylədi,bu oğuznaməyi düzdü, 

qoĢdu, belə dedi‖. Burada bir haĢiyə çıxaraq qeyd edək ki,bəzi alimlər bu 

sözü(söy sözünü-Ə.Q.)soy Ģəklində oxuyurlar.Bizcə,bu məsələdə M.Təhmasib 

haqlıdır. Çünki söy kəlməsi qədim türk sözü olan söz leksik vahidi ilə eyni 

kökdən törəmiĢdir. Alim buradakı söy sözü və onun məna spektri üzərində 

diaxronik aspektdə araĢdırmalar aparır. O, müasir aĢıq ədəbiyyatı nümunələrini 

qədim Ģifahi ədəbiyyat abidəmiz KDQ-dakı Ģeir formaları ilə qarĢılaĢdırır. 

Göstərir ki,bugünkü aĢıq Ģerində 50-yə qədər forma və əksəriyyətinin də 

özlərinə görə xüsusi adları var. Dədə Qorqud dövründə bunların fərdi adları 

hələ formalaĢmamıĢdı və bunlar ümumi Ģəkildə söy və ya söyləmə adlanmıĢdır. 

Dədə Qorqud söyləri ilə aĢıq Ģeri arasında əsas fərq söylərin bu günkü aĢıq 

qoĢmalarına nisbətən daha sərbəst olmalarındadır. M.Təhmasib xüsusilə qədim 

Ģifahi poeziyada müsiqi ifaçılığı, onun melodiyanın təsiri ilə Ģer nümunəsində 

dəyiĢmələr baĢ verdiyini vurğulayır. Alim qədim sayaçı sözlərinin də Dədə 

Qorqud söyləri ilə əlaqədar olduğunu qeyd edərək yazır:  ‖Ozan mahnılarına 

çox yaxın olan, daha dəqiq deyilsə, dil xüsusiyyətlərindən, arxaikləĢmiĢ 

sözlərindən, yaĢadıb gətirdiyi qədim adət və ənənə qalıqlarından göründüyü 

üzrə oğuz söylərindən, oğuz mərasim nəğmələrindən birisi olan  sayaçı sözləri 

bu ehtimalın doğru olduğunu çox aydın bir Ģəkildə göstərməkdədir.Məlumdur 

olduğu üzrə saya da söylə əlaqədardır və nəğmə deməkdir‖(9, I c.s.186). 
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KDQ-da təsadüf edilməsə də, sayaçı sözləri folklorumuzun qədim 

örnəklərindəndir: 

Salam əleyk,say bəylər, 

Bir-birindən yey bəylər, 

Saya gəldi gördünüz? 

Salam verdi aldınız? 

Alnı təpəl qoç quzu 

Sayaçıya verdiniz? 

Sayaçı sözlərinin folklorda yeri haqqında müəllifin qənaəti bundan 

ibarətdir ki,bu nümunələr bugünkü folklorumuzda qalsa da Dədə Qorqud 

söylərindən çox da fərqlənmir(9, I c. s.188).Onu da qeyd edək ki, müəllif 

həmin əsərində sayaçı sözləri haqqında M.Arif  və  Ə.Cəfəroğlunun mövzu ilə 

bağlı tədqiqatlarına da münasibət bildirilmiĢdir (1; 3). 

Məlumdur ki, folklorumuzda aĢıq, dədə sözlərinə geniĢ Ģəkildə təsadüf 

edilir, folklorumuzun tarixində isə qopuz, ozan terminləri də gözə çarpır ki, 

bunların hər biri haqqında müəllif ayrıca bəhs etmiĢdir. Türk xalq yaradıcılığı 

tarixində ozan məfhumunun və onomastik vahidinin xüsusi yeri vardır.Ozan 

sözü KDQ-da ancaq  aĢağıdakı cümlədə təsadüf edilmiĢdir: ―Məndən sonra 

alp-ozanlar söyləsün‖(4,s.83).Ozan haqqında türkologiyada bir sıra araĢdır-

malar ortaya çıxmıĢdır. Hətta Fuad Köprülü hələ 1934-cü ildə Ġstanbulda nəĢr 

olunan ―Azərbaycan Yurt bilgisi‖ dərgisinin III nömrəsində çıxan məqaləsində 

bu folklor termini haqqında ətraflı bəhs etmiĢdir(7,s.131-144).O,həmin 

məqaləni sonra əlavələrlə 1966-cı ildə ―Edebiyat araĢtırmaları‖ kitabının I 

nəĢrində vermiĢdir. Dədə Qorqud dövründə aĢığın funksiyasını yerinə yetirən 

Ģəxs daha çox oğuzlarla bağlı olmuĢdur. Ona görə də Fuad Köprülü ozanın 

Anadolu, Qafqaz, Azərbaycan sahəsində  daha yayğın Ģəkildə  iĢləndiyinə və 

oğuz Ģair-musiqiĢünaslarının ümumi adı olduğuna  iĢarə etmiĢdir (7, s.133). 

Müəllif göstərir ki, Dədə Qorqud adi ozan deyildir. Onun adı ilə bağlı 

olan boylardan və kitabın müqəddiməsi hesab edilən ustadnamələrdən   

anlaĢıldığına görə adi ozanlar daha çox qopuz götürüb eldən elə, bəydən bəyə 

gəzən el və gündə çalıb ayıtan ifaçılardır.Onlar özləri yaratmırlar. Ancaq 

yaradılmıĢları ifa edir, yaĢadır, xalqa çatdırır, eldən-elə, nəsldən-nəslə verirlər. 

Onların ifa etdikləri boy və söylərin əsl həqiqi yaradıcısı isə əlimizdə olan 

abidəyə görə Dədə Qorquddur(9, II c.s.33). 

M.Təhmasib  istər aĢıq, istər onun qədim Ģəkli olan ozan titullarının  

bizim xalq yaradıcılığımızla  sıx bağlı olduğunu göstərir, bunun iĢlənməsinə 

aid bayatı nümunələri verir, hətta Gəncədə ozanlar məhəlləsi olduğuna iĢarə 

edərək qeyd edir ki, görünür, bir müddət bu ad-titul yeni ortaya çıxan aĢıq ad-

titulu ilə birgə yaĢamıĢ, aĢığı yaradan tarixi,ictimai, siyasi amillər qüvvət-

ləndikcə (ozan-Ə.Q) yavaĢ-yavaĢ aradan çıxmıĢdır.  Müəllif burada həmin 

titulun mənĢəyi haqqında da qiymətli mülahizə irəli sürmüĢdür: ‖Bizcə, bu saat 

ozan Ģəklində yazılan bu söz əslində ―uzan‖dır. Bir sıra lüğətlər, eləcə də 

V.Bartold özü  bunu uzan Ģəklində iĢlədirlər.Sözün kökü bizcə, uz-dur ki, 

burdan da uzlaĢmaq, uzlaĢan, uzlaĢdıran kimi ifadələr dilimizdə 

yaĢamaqdadır(9, I c. s.189). Müəllif çox doğru olaraq qeyd  edir ki,  ozan ad-

titulu bir neçə əsr aĢıq ad-titulu ilə müvazi yaĢamıĢ, sonralar aĢıqı yaradan 
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tarixi-ictimai amillər qüvvətləndikcə yavaĢ-yavaĢ sıradan çıxmıĢdır(9, II 

c.s.32). 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, aĢıq sözü KDQ-da aĢıq sənəti 

mənasında iĢlənməmiĢ,bu məna sonrakı dövrün məhsulu kimi gözə çarpır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, KDQ-un oğuz abidəsi olmasını Ģərtləndirən 

amillərdən biri, Dədə titulu ilə iĢlənməsindən ibarətdir, çünki Orta Asiya 

türklərində, məsələn, türkmənlərdə dədə titulu əvəzinə ata titulu(Korkut 

ata)iĢlənir. M.Təhmasib Dədə Qorqudun bizim xalq yaradıcılığımızla üzvü 

Ģəkildə bağlı olduğunu söylərkən aĢıq ədəbiyyatına da nəzər salır və göstərir 

ki,bizim bugünkü aĢıqlarımız da ―Dədə Qorqud‖ boylarında olduğu kimi 

əsasən iki yerə bölünürlər. Bir sadəcə aĢıq adı daĢıyan peĢəkar aĢıqlar var ki, 

belələri yaradıcı olmaqdan daha çox, yayan və yaĢadandırlar. Bir də yaradan, 

düzən, qoĢan aĢıq var ki, biz bunlara ustad aĢıq deyirik. Xalq içərisində ustad 

aĢıqların ən qocamanları öz Ģairlik, müğənnilik, bəstəkarlıq məharətlərinə görə 

ən çox hörmət qazanmıĢları ―dədə‖ adlanmıĢlar, bu saat da adlanırlar. Dədə 

Kərəm, Dədə Yediyar, Dədə Qasım və baĢqaları(9, I c.s.189).  

KDQ-da Ģülən qədim türk sözü bir neçə məqamda iĢlənmiĢdir. 

―KDQ‖un izahlı lüğətində bu keksik vahidin iki məna ifadə etdiyi 

göstərilir:1.qonaqlıq üçün hazırlanmıĢ bol yemə-içmə, bol ərzaq:Ağayılda ağca 

qoyunum sənə Ģülən olsun(4, s. 66);2.Yemə-içmə məclisi. Beyrəg Ģülən 

yeməyinin üzərinə gəldi(4, s. 64). M.Təhmasib oğuzların Ģülən məclisi 

üzərində daha ətraflı dayanır,onun səciyyəvi xüsusiyyətlərini təhlil edir, 

oğuzlara məxsus bir mərasim kimi dastanda əksini tapdığını vurğulayır. O 

yazır:‖ Əfsanəyə görə oğuzun altı oğlunun hər birinin özünəməxsus totem-

onqonu və Ģülən-Ģilan məclisində hər birinin özünəməxsus yeri vardı. ġülən –

Ģilanlarda ,yəni ildə bir dəfə keçirilən  xüsusi mərasimlərdə totemi kəsib yemək 

adəti yaĢamıĢdır. Lakin hər oğul  bu totem ətinin ancaq müəyyən bir yerindən 

yeyə bilərdi.Bu hissəni RəĢidəddin sökük,Əbülqazi isə ölüĢ adlandırır.Demək 

hər oğulun,sonralar hər nəvənin,daha sonralar isə hər qəbilənin Ģülən-çilan 

ətindən müəyyən ölüsü var imiĢ‖(9, I c.s.202). 

        M. Təhmasib bu qədim türk mərasim termininin müasir dialekt və 

Ģivələrdə Ģilançı (əlinə gələn pulu sağa-sola səpən adam mənasında) Ģəklində 

qaldığını göstərir, eyni zamanda xalq arasında hələ də iĢlənməsini aĢağıdakı 

atalar sözü ilə nümayiĢ etdirir: 

ġilan bəylərin aĢı, 

Tutmac onun yoldaĢı. 

Umac ilə bulamac 

Qırnaq,qarabaĢ aĢı(9, I c,s.184) 

―Dədə Qorqud‖da iĢlənən ġülən termini ilə bağlı sözlərdən biri də 

ölüĢdür.Müəllif dastanlardan yola çıxaraq oğuznamələrdəki məlumatları təhlil 

edir, belə qənaətə gəlir ki,oğuzlarda hər qəbilənin Ģülən ətindən bir müəyyən 

ölüĢü(hissəsi,payı)  var imiĢ(9,I c.s.202). Bu təĢkilat sisteminin izləri,bu ölüĢ 

bölgüsünün əlamətləri sayaçı sözlərində yaĢayaraq zəmanəmizə qədər 

gəlmiĢdir.Təsadüfi deyildir ki,ülüĢ sözü eyni mənada dilimizin müasir dialekt 

və Ģivələrində bu gün də təsadüf edilməkdədir(2, s.395). 
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         Beləliklə,bu qısa qeydlərimiz onu göstərir ki, görkəmli folklorĢünas, 

professor M.Təhmasibin dil məsələlərinə aid elmimiz üçün çox qiymətli 

görüĢləri, fikir və mülahizələri vardır. Ġnanırıq ki, bu görüĢlərin gələcəkdə  

dərindən tədqiqi dilçilik elmimizi daha da zənginləĢdirəcəkdir.                     
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РЕЗЮМЕ 

АБУЛФАЗ КУЛИЕВ 

ЯЗЫК  «КИТАБИ-ДЕДЕ КОРКУДА»  В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ПРОФЕССОРА М.ТАХМАСИБА 

Профессор М.Тахмасиб был основоположником теории эпоса в 

Азербайджанской фольклористике. А эпос «Китаби-Деде Коркуд» 

побывшим как богатым источником устной и письменной литературы, 

так и является монументальным памятником литературного языка. В этом 

эпосе языковые единицы, их исторические развития обладают 

интересные характеры. М.Тахмасиб в контексте народного творчества в 

эпосе широко исследовал ономастические и лексические единицы как 

Огуз, боз ок, уч ок, дастан, дада, озан, ашуг, шулан, улуш и тд. В статье 

всесторонне исследуются эти проблемы. 

Ключевые слова: М.Тахмасиб, народное творчество, литература, 

эпос, язык 

 

SUMMARY 

                                                           ABULFAZ GULIYEV 

THE LANGUAGE OF “KITABI-DADA GORGUD” IN PROFESSOR 

MAHAMMADHUSEYN TAHMASIB`S INVESTIGATIONS 

Professor M.Tahmasib has been established the epos theorist in 

Azerbaijan folklore. ―Kitabi-Dada Gorgud‖ epos is one the richest sources of 

our folklore and the same time it is the noble monument of our literary 

language. The language units, their development history has an interesting 

features in this epos. M.Tahmasib has been widely investigated the lexical and 
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onomastic units as Oghuz, boz ok, uch ok, epos, dada, ozan, ashig, shulan, 

ulush  in folklore context. All these problems are exhaustingly analyzed in the 

article. 

Key words: M.Tahmasib, folklore, literature, epos, language 

 

 

 (Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ƏHMƏD YƏSƏVĠNĠN DĠL-ÜSLUB XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə Əhməd Yəsəvinin dilindən danıĢılır. Bu məqsədlə onun üslub 

xüsusiyyətləri elmi-nəzəri baxımdan təhlil edilir və Ģairin dilindəki fərqli 

xüsusiyyətlər göstərilir. Məqalədə irəli sürülən fikirlər dil faktları ilə 

əsaslandırılır. 

Açar sözlər: dil, üslub, elmi fikir, poeziya, Ģair. 

Azərbaycan ədəbi dili və mədəniyyəti tarixində XI-XII yüzilliklərin 

bütün ġərq aləmində ehtiramla anılan üç böyük Ģəxsiyyətin ədəbi-mədəni irsi 

qiymətli mənəvi sərvət kimi qəbul edilir. Bu böyük türk müdrikləri 

Azərbaycanda ―türk-müsəlman ədəbiyyatının üç incisi‖ (4, 3) kimi 

dəyərləndirilir. Onlardan biri ―Qutadqu-biliq‖ əsəri ilə türkdilli xalqların 

―ġahnamə‖sini yaradan, türk Ģerinə ilk dəfə əruz vəznini gətirən Yusif Xas 

Hacib Balasaqunlu (1021-?), digəri ―Atibətül-həqayiq‖ adlı didaktik əsəri ilə 

ədəbiyyat və elmə yüksək dəyər verən Əhməd Yüqnəki (XII yüzil),  o biri isə 

sufi poeziyanın əvəzsiz nümayəndəsi, ―Divani-hikmət‖ əsəri ilə böyük Ģöhrət 

qazanmıĢ Əhməd Yəsəvidir (1105-1166).  

Azərbaycanlıların Əhməd Yəsəvini tanımaq tarixini onun 

Azərbaycanda ilk dəfə 2004-cü ildə çap olunmuĢ ―Divani-hikmət‖ əsərinin  

nəĢri tarixi ilə eyniləĢdirmək olmaz. Xaqımız qədim və orta yüzilliklərə aid 

yazılan kitablardan onun möhtəĢəmliyini dərk etmiĢ, ―Divani-hikmət‖ əsəri ilə 

az-çox tanıĢ olmuĢdur. Lakin ―Divani-hikmət‖in ölkəmizdəki nəĢri onun 

müəllifinin hərtərəfli və dərindən öyrənilməsinə xeyli kömək etdi.  

1980-ci ildə çap edilən ―Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası‖nda 

Ə.Yəsəvi haqqında kiçik bir məlumat verilmiĢ və onunla bağlı aĢağıdakı fikir 

qeyd edilmiĢdir: ―Moizələrində məzlumlara kömək etməyə çağırmıĢ, din 

xadimlərini ifĢa etmiĢdir‖ (3, 255). Sözsüz ki, bu fikri irəli sürənlər Ə.Yəsəvi 

yaradıcılığını sovet prinsipləri mövqeyindən qiymətləndirmiĢlər. Çünki Ģair 

böyük din adamı olmuĢ və Ģeirlərində dini Ģəxsiyyətlərə ehtiramla yanaĢmıĢdır. 

Hətta o, Məhəmməd peyğəmbərin 63 yaĢında dünyasını dəyiĢdiyini nəzərə 

alaraq ondan artıq yaĢamaq istəməmiĢ, həmin yaĢda quyu qazdırıb orada 

ölümünü gözləmiĢdir. Yaradıcılığı təsdiq edir ki, Ə.Yəsəvinin əsas tənqid 

hədəfi səbatsızlıq, yalançılıq və s. kimi mənfi xüsusiyyətlərdir və həmin 

poeziyada tənqid yox, insanlıq, hikmət, nəsihət əsas yer tutur. 

Türk milli təfəkkürü tarixində özünəxas mövqeyi olan Əhməd Yəsəvi 

gah peyğəmbərimizin göndərdiyi əmanəti – Cəbrayılın cənnətdən gətirdiyi 

tabaqdan düĢən xurmanı mürĢidi Arslan babadan qəbul edib yüksək məqama 

layiq olan; gah atasından qalan süfrəni açıb içindəki bir parça çörəyi çoxsaylı 

adamlar arasında bərabər bölərək kəramət göstərən, atası ġeyx Ġbrahimin 
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xirqəsinə bürünüb dua edərək Qaraçuk dağını yoxa çıxaran və bununla 

hökmdar Yəsə hökmdarının yolunu açmağı bacaran; gah Əmir Teymurun 

yuxusuna girib onun gələcək uğurlarından xəbər verən; gah da altmıĢ üç 

yaĢında quyu qazdırıb orada ömrünün sonuna qədər ibadətlə məĢğul olan 

seçkin bir Ģəxs kimi adı tarixə düĢən türk müqəddəsidir. Sufi poeziyanın ən 

mükəmməl örnəklərini yaradan, Yəsəvilik təriqətinin banisi kimi Ģöhrətlənən 

bu böyük Ģairin yaratdıqları islam hikmətlərinin zənginliyini, türk düĢüncəsinin 

dərinliyini təzahür etdirən ədəbi örnəklərdir. 

Bütün türk dünyasında sufi poeziyanın ilk və mükəmməl örnəklərini öncə 

Əhməd Yəsəvinin yaradıcılığında görə bilirik. Onun yaradıcılığı türk 

mədəniyyət, təfəkkür və hissiyyatının vəhdəti poeziyası kimi müəllifinin adını 

dünya Ģairləri sırasına daxil edirsə, cəmiyyətdəki rolu, mövqeyi, hörmət və 

ehtiramı böyük və seçkin Ģəxsiyyət kimi tanınmasını əsaslandırır. Təsadüfi 

deyildir ki, Ə.Yəsəvi haqqında heyrət doğuracaq rəvayətlər yaranmıĢdır və bu 

da bir gerçəklikdir ki, həmin rəvayətlərin real əsası vardır. Böyük düĢüncə 

sahibləri haqqında rəvayətlərin yaranması təbiidir. Bu baxımdan, Ģah babamız 

Xətayi ilə Əhməd Yəsəvini müqayisə etmək mümkündür. Hər iki böyük 

―düĢüncə ərəni‖ sufi ədəbiyyatın nümayəndəsidir. Onların hər ikisi xalq Ģeri 

formalarında əsərlər yazmıĢ və hər ikisinin dilində oğuz ünsürləri vardır. Həm 

Əhməd Yəsəvinin, həm də Xətayinin yaradıcılığı islam dünyagörüĢü ilə türk 

təfəkkürünün vəhdətindən yaranan dərin anlamlı örnəklər xəzinəsidir. Hər ikisi 

haqqında müxtəlif rəvayətlər mövcuddur. ġah Ġsmayıl Xətayi, rəvayətlərə görə, 

gah Ġmam Hüseynin əsabələrindən olan Hürrün qəbrini açmaqla, gah Çaldıran 

döyüĢünün sonucunda xanımlarının əsir alınmasının təəssüf və kədəri ilə özünü  

―Xətayi‖ – ―xətalı‖ adlandıran, əslində, qədim türk tayfalarından olan 

Xataylara mənsub türk oğlu türkdür. Xataylar hələ çox qədimdən dövlət 

qurmağı bacaran Hunlarla bağlı türklərdir. Onların bir zamanlar yaĢadığı 

ərazilər indi də müəyyən fonetik dəyiĢmə ilə xatayların adını özündə 

saxlayaraq  tanınır.  

Əhməd Yəsəvi elə bir dövrdə yaĢamıĢdır ki, həmin dövrdə ümumtürk 

dili geniĢ yayılmıĢ və qüvvədə olan ədəbi dil idi. Lakin, sözsüz ki, hər bir türk 

xalqının özünəxas xüsusiyyətləri də dildə müəyyən qədər özünü göstərməyə 

baĢlayırdı. Əhməd Yəsəvi milliyyətcə türk, etnik mənĢə baxımından özbək 

olduğundan onun dilində qədim türk elementləri ilə yanaĢı, özbək dilinin 

özəllikləri də diqqəti çəkir. Ümumiyyətlə, qədim türk yazılı mənbələrinin dili 

uzun zamanlar müxtəlif türk dillərində güclü təsirə malik olmuĢdur. Orta 

yüzilliklərə yaxın zamanlarda və orta yüzilliklərdə Azərbaycan dilində də bu 

əlamət özünü göstərir. Yəni həmin dövrlərdə ümumi türk dilinin daĢıyıcısı olan 

Azərbaycan dilində yazılan əsərlərin dili ―həm normasına, həm də funksional 

üslubi imkanlarına görə qədim türk yazılı mənbələrinin dilinin davamı kimi 

özünü göstərir‖ (2 ,9). 

Ə.Yəsəvinin dilində iĢlənən bir çox sözlər bu gün digər türk dillərində, 

o cümlədən, Azərbaycan dilində də aktiv leksikaya daxil olan faktlar kimi 

iĢlədilir. Bundan baĢqa, Əhməd Yəsəvinin əsərləri ilə Azərbaycanın sufi 

Ģairlərinin əsərləri arasında sufi poeziyaya məxsus ortaq məzmun əlamətləri ilə 
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yanaĢı, seçilən ortaq bir ruh var. Ə.Yəsəvi və ġah Ġsmayıl yaradıcılığının 

örnəkləri belə bir ruhu, əhval-ruhiyyəni mükəmməl Ģəkildə ifadə edir. 

Ə.Yəsəvi :           ƏrĢ üstündə namaz okub tizim büktüm, 

    Zarım aytıb, Hakka bakıp yaĢım töktüm, 

    Yalğan aĢık, yalğan sufi kördüm, sögtüm, 

    Ol səbəbdən altmıĢ üçdə kirdim yirgə (8,12). 

 

    (ƏrĢ üsdündə namaz qılıb dizim bükdüm, 

    Ah-zar edib, Haqqa baxıb qan-yaĢ tökdüm, 

    Yalan aĢiq, yalan sufi görüb söydüm, 

    O səbəbdən altmıĢ üçdə girdim yerə). 

 

ġ.Ġ.Xətayi:  Sufi isən alıb satma, 

    Halalına haram qatma, 

    Yolun əyrisinə getmə, 

    Doğru yola nəzər eylə (7, 347). 

 

Ə.Yəsəvi:       EĢq sevdası kimə düĢsə rüsvay edir, 

ĠĢıq salıb Haqq özünə Ģeyda edir. 

Məcnunsifət ağlın alıb Leyla edir, 

Allah haqqı, bu sözlərin yalanı yox (8, 30). 

 

ġ.Ġ.Xətayi:   Məhəbbət dediyin xaslar xasıdır, 

    Məhəbbət olmayan haqqın nəsidir? 

    Dost Xətayinin bu, haqq nəfəsidir: 

    Məhəbbətdən keçən haqdan da keçər (7, 331-

332). 

Dünyanın söz deyənləri həmiĢə sözün mənfəətini artırmağa, ondan yeni və 

mənalı ifadələr yaratmağa çalıĢıblar. Təsadüfi deyildir ki, söz-ifadə icadlığı 

prosesində öz dəst-xətti olanların, sözləri iĢlətmək bacarığı ilə seçilənlərin, 

ədəbi dildə öz yeri və payı vardır.  Əhməd Yəsəvinin  ―Divani-hikmət‖ 

əsərində deyilən fikirlər bütöv bir xalqın daxili aləmini anlada bilir. Əsərin 

dilində elə söz və ifadələr tapmaq mümkündür ki, onları, bəlkə də heç kəs bu 

Ģəkildə iĢlətməmiĢ və iĢlətməyəcəkdir. Onlar türk nitq mədəniyyətinin inciləri 

sırasında durmağa layiqdir.  

Ə. Yəsəvi bütün müsəlman aləmində ―könül və irfan əhli‖ kimi tanınır. 

Yuxuda da gələcəkdən xəbər verirmiĢ. Onun bu xüsusiyyəti Dədəmiz Qorqudu 

yada salır. Türk dünyasının müqəddəsləri gələcək haqda danıĢa bilir, duaları-

qarğıĢları həyata keçirmiĢ. Ə. Yəsəvinin kəlamları türk dünyasının dini-əxlaq 

kodeksidir. Tanrı dostu olan Ə.Yəsəvi insanlara ―dostlar‖ deyə müraciət edirdi.  

Hər bir xalqın özünə məxsus nitq mədəniyyəti vardır. Bu mədəniyyət 

milli mədəniyyətin tərkib hissəsidir. Türk xalqlarının nitq mədəniyyəti tarixən 

qədim və zənginliyi ilə seçilir. Bu, dilimizin keyfiyyət göstəriciləri ilə bağlıdır. 

Cümləni lazımi formalarda qurmaq, sözü məqamında və layiq olduğu anlamda 

iĢlətmək, söz sırasından, intonasiyadan düzgün faydalanmaq türk dillərində 
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diqqəti çəkən cəhətlərdəndir. Ə.Yəsəvinin yaradıcılılğı bu fikirləri təsdiq edən 

örnəklərlə zəngindir.  

Dünya xalqlarının milli təfəkkür və etnoqrafiyasını əks etdirən nitq 

yarlıqları vardır. ―Nitq etiketlərinədn yerli-yerində istifadə olunması ünsiyyətin 

normal gediĢinə, anlaĢmaya kömək edir, səmimi münasibət yaradır. Bu 

etiketlərlə biz çox zaman hörmət və məhəbbətimizi, bəzən də qəzəb və 

nifrətimizi ifadə etmiĢ oluruq‖ (1, 499). Məlumdur ki, nitq etiketləri içərisində 

müraciət bildirən sözlər  çox iĢlənən yarlıqlardandır. Ə.Yəsəvinin dilində 

müraciət etiketləri dilin səmimilik  və Ģirinliyini çoxaldan vasitə kimi diqqəti 

çəkir. ġairin dilində daha çox ―dostlar‖, ―dostlarım‖ sözləri müraciət bildirən 

dil vahidləri kimi iĢlənib: 

Mən demədim, Allah özü vədə qıldı,  

Yolsuz idim, lütf edibən yola saldı, 

Qərib olub nalə etdim, qolum aldı, 

Ondan aĢıq eĢq Ģərabın içər, dostlar (8, 46). 

 

Əya, dostlar, heç bilmədim mən yolumu, 

Səadətə bağlamadım mən belimi, 

Qeybət sözdən heç yığmadım mən dilimi, 

Nadanlığım məni rüsva edər, dostlar (8, 50). 

―Divani-hikmət‖ əsərində ―dostlar‖ sözü yüz on bir dəfə, ―dostlarım‖ 

sözü isə iyirmi dəfə müraciət anlamında iĢlənmiĢdir.  

 Türk dillərində, xüsusilə də, Azərbaycan dilində çağırıĢ mənası bildirən 

nidalar aktiv mövqelidir və bu nidaların çoxu xitablarla iĢlənir və onlardan 

sonra vergül qoyulmur, yəni həmin nidalarla müraciət bildirən sözlər arasında 

fasilə olmadığından onlar xitablarla birgə iĢlənir. Məsələn, ay qardaĢ, ay oğul 

və s. Maraqlıdır ki, Ə.Yəsəvinin dilində ―əya‖ çağırıĢ nidası müstəqil xitab 

kimi iĢlənir, yəni ondan sonrakı pauza onu xitabdan ayırır, bu zaman xitab 

çağırıĢ nidasının əlavəsi kimi səslənir. Məsələn: 

  Əya, dostlar, qulaq salın dediyimə, 

  Nə səbəbə altmıĢ üçdə girdim yerə, 

  Merac üstə haqq Mustafa ruhum gördü, 

  O səbəbdən altmıĢ üçdə girdim yerə (8, 11). 

 

  Qul Xacə Əhməd, yaĢın oldu iyirmi bir,  

  Nə edərsən, günahların dağdan ağır. 

  Qiyamət gün qəzəb etsə Rəbbim qadir, 

  Əya, dostlar, nə cür cavab verim ona? (8, 15). 

Ə.Yəsəvinin dilində ―əya‖ müraciəti on beĢ dəfə iĢlənmiĢdir. Hazırda 

Azərbaycanın Qazax bölgəsində də həmin müracitət zəif bir fonetik dəyiĢmə 

ilə ―aya‖ Ģəklində  fəal mövqelidir.  

ġairin dilində ―dostlar‖ müraciətinin iĢləndiyi əsərlərin son bəndində 

müəllifin öz adına müraciət etdiyi məqamlar da vardır: 

Qul Xacə Əhməd, aĢıq olsan, canın yansın, 

Sidqin ilə Allah de ki, Tanrı bilsin, 

Dua etgil, mömin qullar dünya qoysun, 
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Dünya qoyan axirətə yetər, dostlar (8, 49). 

Ə.Yəsəvinin dilində sual cümlələrinin özünəməxsus üslub məqamları 

vardır. Belə ki, Ģairin iĢlətdiyi sual  cümlələri ritorik keyfiyyətinin yüksəkliyi 

ilə seçilir. Onlar cavab almaq məqsədi daĢımır, əksinə, insanı düĢündürür, 

dərin fəlsəfi anlam daĢıyır: 

ġu aləmdə rüsva olub qan udmasan, 

ġəriətdə, təriqətdə pir tutmasan,  

Həqiqətdə can, bədəni pak etməsən, 

Qəflətlərdən səni necə cüda qılsın? (8, 39). 

Ə.Yəsəvinin dilində xəbərlik əlamətinin (-dır Ģəkilçisinin) iĢlənməməsi 

üslubiyyat baxımından əsərin bədiiliyini artıran faktlardandır. ġairin poeziyası, 

o cümlədən bir sıra qədim qaynaqlar və ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarının 

dili göstərir ki, qədim türk dillərində bu morfoloji əlamət indiki kimi aktiv 

mövqeli olmamıĢdır: 

EĢqə düĢdün, oda düĢdün, yanıb öldün, 

Pərvanə tək candan keçib ahkar oldun, 

Dərdə doldun, qəmə doldun, dəli oldun, 

EĢq dərdini sorsan, hərgiz dərmanı yox. 

 

Zahid olma, abid olma, aĢıq olgil, 

Möhnət edib eĢq yolunda sadiq olgil,  

Nəfsi rədd et, dərgahlığa layiq olgil, 

EĢqsizlərin həm canı yox, imanı yox (8, 30). 

Ə.Yəsəvinin dilində diqqəti çəkən cəhətlərdən biri -imiĢ hissəciyinin 

sözdən ayrı yazılmasıdır. Bu hissəcik türk dillərində həm ayrı, həm də bitiĢik 

yazılır. Lakin Ģairin dilində onun ayrı yazılması nəzmin bölgü və ritminə təsir 

edən dil vahidi kimi maraqlı üslub vasitəsinə çevrilir: 

Neçə minlər qoĢun yığan xanlar hanı? 

Bu sözlərin hər birisi məna kanı, 

Vəfası yok, bivəfadır dünya, tanı, 

Qafil adam görüb ibrət almaz imiĢ.  

 

Qul Xacə Əhməd, aĢıq olsan, candan keçgil, 

Ondan sonda eĢq Ģərabın doyunca içgil, 

Günahını yüngül edib  bunda söndür, 

Cəldlik edən cənnət içrə girər imiĢ (8, 71). 

Türk sufi poeziyasının məbədi Əhməd Yəsəvinin fəlsəfi, hikmət və 

nəsihətli, duyğulu, mükəmməl insan arzulu əsərlərinin bütün türk dünyasına 

təsiri təbiidir. Türk xalqlarında hissiyyat güclü olduğundan, nəinki insanın hiss 

və düĢüncələrinin tərənnümünü ifadə edən poetik əsərlərdə, hətta türklərin 

rəsmi dilində belə bir istilik, canayaxınlıq var. Məsələn, rəsmi sənəd hesab 

edilən Opxon-Yenisey abidələrinin dili bu fikri təsdiqləyir. Siyasi məsələlərin 

bədii sözün qüdrəti ilə ifadə olunması abidələrin dilində daha çox diqqəti çəkir. 

Bu barədə Z.N.Qumilyovun fikri çox xarakterikdir: ―Qədim türklərdə sözün 

gücü real güc hesab olunurdu‖ (6,126). Əgər rəsmi yazılarda bu qədər bədiilik 

varsa, poetik əsərlərdə bədiiliyin heyrətamiz dərəcədə yüksəliĢi təbiidir və bu 
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keyfiyyət öncə türk dilinə məxsusdur. Sözün real gücünün möhtəĢəmliyi 

Əhməd Yəsəvi poeziyasında bir daha qabarıq görünərək insanın iç dünyasına 

təsir edir. Ümumiyyətlə, poetik dildə sözün vəzifələri daha çox və ciddidir. 

Belə ki, bədii dil hadisələrinin hamısını söz reallaĢdırır. Xalq dilinin imkanları 

və enerjisinə malik olan poetik dildə sözün daha böyük rolu vardır. Sözün 

―əsrarəngiz aləmi söz sənətkarlarının qələmində nə qədər lay-lay açılsa da, 

tükənmir, ifadəlilik potensiallığı gözlənilməz bədii-estetik icadlar üçün həmiĢə  

etibarlı bünövrə, qüdrətli özül rolunu oynayır‖ (5, 318). 

Sufi poeziyanın özəlliyi budur ki, burada dini-fəlsəfi, sosial münasibət 

yüksəkdir, hikmət və nəsihətlər o qədər dərindir ki, ata-baba öyüdü səviyyəsinə 

ucalır. Türk milli təfəkkürü, dili, mədəniyyəti, sufiliyi tarixində Əhməd Yəsəvi 

―Divani-hikmət‖i ilə ata-baba Ģairlərimizdəndir və həmiĢə ucadadır, əbədidir. 
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РЕЗЮМЕ 

      САДАГАТ  ГАСАНОВА 

ОСОБЕННОСТИ  ЯЗЫКА И СТИЛЯ  АХМЕДА ЯСАВИ 

В статье говорится о языке Ахмеда Ясави. С этой целью с точки 

зрения научной теории анализируются особенности его стиля и 

показываются отличительные особенности языка поэта. В статье 

выдвинутые идеи обосновываются языком фактов. 

Ключевые слова: язык, стиль, научная мысль, поэзия, роэт. 

 

   SUMMARY    

   SADAGAT HASANOVA  

AHMED YASEVI`S LANGUAGE-STYLE FEATURES  

The article deals about the language of Ahmed Yasevi. For this 

purpose,his characteristics of style are analyzed from scientific-theoretical 

point of view and the different features of the poet`s language are stated .The 

ideas put forward in the article are based on language facts. 

Key words: language, style, scientific idea, poetry, poet, 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru H.HəĢimli  tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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KÖHNƏLMĠġ SÖZLƏRĠN BAYATI JANRINDA ĠġLƏNMƏ 

MƏQAMLARI  

 

Məqalədə maraqlı folklor janrı olan bayatıların dilindəki köhnəlmiĢ 

sözlər araĢdırılır. Bu baxımdan, müxtəlif tarixi zamanlarda köhnəlsə də, bədii 

üslubda iĢlənən bir sıra arxaizmlər elmi təhlilə cəlb edilir. Məqalədə köhnəlmiĢ 

sözlərin dildə onların əhəmiyyətli cəhətləri də müəyyənləĢdirilir. 

Açar sözlər: bayatı, janr, köhnəlmiĢ sözlər, Azərbaycan dili, arxaik 

sözlər 

 

 Azərbaycan  dilinin leksik tərkibi tarixin müxtəlif mərhələlərində öz 

qədimliyi, xaslığı və zənginliyi ilə diqqəti çəkmiĢdir. ―Azərbaycan dilinin tarixi 

ta qədimdən, miladi tarixdən əvvəlki dövrlərdən  Azərbaycan ərazisində 

yaĢayan türk qəbilə və tayfa birliklərinin və onların dilinin tarixidir‖ (6, 217).  

Azərbaycan ədəbi dilinin hər iki qolu – həm Ģifahi, həm də yazılı 

forması tarix baxımından qədim, dil-üslub keyfiyyəti baxımından zənginliyi ilə 

dünyanın bir çox dillərindən seçilir. ―Ədəbi dil mütəxəssisləri bu gün bir əsas 

müddəanı təsdiqləyirlər. Azərbaycan ədəbi dilinin ilk öncə Ģifahi təzahürü 

olmuĢ, onun əsasında XI əsrdən (son tədqiqatlara görə ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ 

kamil Ģəkildə ilk dəfə XI yüzildə yazıya alınmıĢdır) üzü bəri yazılı variantı 

inkiĢaf tapmıĢdır və yazılı ədəbi dilin  rüĢeymi (əsası) Ģifahi ədəbi dilin 

bətnində yetiĢmiĢ, yaranmıĢdır‖ (5, 9). 

Azərbaycan ədəbi dilinin Ģifahi qolunda dilin leksik mənzərəsini verən 

vahidlər içərisində özünə xas yeri olan arxaikləĢmiĢ, arxaikləĢməyə meyil 

edən, dialektlərə keçən bir sıra faktlar mövcuddur ki, onlar xalq dilinin 

leksikasını, müxtəlif zamanlarda dilimizin vəziyyətini öyrənmək baxımından 

faydalıdır. Bu baxımdan, folklor örnəklərinin dilindəki köhnəlmiĢ sözlərin 

iĢlənmə məqamıları üslub özəlliyi ilə diqqəti çəkir. Di-üslub zənginliyi ilə 

seçilən folklor janrlarından biri də bayatılardır. ―Bayatılar insan həyatının canlı 

poetik salnaməsidir. Onun varlığını, mənəvi aləmini dünyaya göz açdığı 

çağdan ömrünün son anlarına kimi müĢayiət edir, duyum və hisslərinə estetik, 

bədii zövq aĢılayır‖ (1, 4). 

Bayatıların dilindəki köhnəlmiĢ sözlərin bir qrupu hər hansı bir tarıxı 

mərhələ ilə bağlıdır. ―...hər bir dilin inkiĢafı onu daĢıyan xalqın inkiĢaf tarixi 

ilə bağlıdır‖ (2, 253). Həmin qrupdan olan arxaizmlər hər hansı bir tarixi 

hadisə ilə əlaqəli olaraq dilimizə gəlmiĢ və ya yaranmıĢ, həmin dövrün 

cəmiyyəti tərk etməsi ilə iĢləkliyini itirmiĢdir. Elmi ədəbiyyatlarda ―tarixizm‖ 

adlanan həmin leksik vahidlər, bir zamanlar (yarandığı dövrdə) yeni yaranan 
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söz (neologizm) hesab olunsalar da, digər arxaik sözlərə nisbətən daha tez 

köhnələn sözlərdir. Yəni hər hansı bir tarixi dövrlə bağlı  sözlərin köhnəlmə 

tarixi daha sürətli olur. Bu mənada aĢağıdakı örnəkləri göstərmək olar: 

Maral tuĢ gəldi oxa, 

  Yayındı, çıxdı yoxa. 

  Mahalda kənd bircədir, 

  Ġçində əlli koxa (3, 37). 

―Koxa‖  iĢlənmə tarixini baĢa vurmuĢ, dilin leksikasından çıxmıĢ 

sözdür. Hətta həmin arxaizmə dialektlərdə də rast gəlmək mümkün deyil. 

Mənasını tam itirən ―koxa‖, bir məfhum kimi də artıq yaĢamır. Lakin 

dialektlərimizdə həmin sözlə eyni fonetik tərkibdə olan sözlə qarĢılaĢırıq ki, 

bunun sözügedən leksik vahidlə bağlılığı yoxdur. Məsələn, Borçalı, Kürdəmir 

və Qazax dialektlərində baĢı əyri balaca ağaca ―koxa‖ deyilir ki, qaçan qoyun-

quzu qaçdıqda asanlıqla tutmaq üçün həmin vasitədən istifadə edilir (4, 257).  

Arxaik sözlərin bir qrupu məiĢətlə bağlıdır, yəni məiĢətdə iĢlənən 

əĢyaların köhnəlməsi (istifadədən qalması) ilə onları ifadə edən məfhumlar da 

öz fəallığını itirmiĢdir. Bayatıların dilində sözügedən arxaik vahidlər 

kəmiyyətcə tarixizmlərdən daha çoxdur: 

Dağdan aran yaxĢıdı,    

  Tirmə, xaran yaxĢıdı. 

  Boyun gödək, gözün tum, 

  Sənin haran yaxĢıdı? 

 

AraĢqının sallama, 

Yudun, yerə tullama. 

  Çox da gözəl deyilsən, 

  Ağız, burun sallama (3, 13). 

 

  Araqçını yan qoydum, 

  Ġçinə biyan qoydum. 

  Vətənə kəc baxanın  

  Ürəyinə qan qoydum (3, 19). 

 

  Çuxanın ağı bizdən, 

  Belinin bağı bizdən. 

  DüĢmən gəlib yurd salsa, 

  Alar xoĢ çağı bizdən (3, 20). 

 

Yar gəlir bədöy atda, 

  Arxalığı gey, qatda. 

  Ġgid oğul bəd gündə 

  Ya atda, ya yer altda (3, 24). 

 

Əzizim, ağ çuxaya, 

  Çal kiĢi ağ çuxaya. 

  Mənim yarım cavandı, 
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  Verdilər ağ çuxaya (3, 34). 

Örnəklərdəki ―tirmə‖, ―xaran‖ parça adları, ―araqçın‖ ―arxalıq‖ və 

―çuxa‖ isə geyim əĢyalarını ifadə edən sözlərdir. 

 Bayatıların dilində ümumtürk dilinə aid olan leksik vahidlərlə də 

qarĢılaĢmaq mümkündür. Bu baxımdan,  aĢağıdakı bayatılar maraqlıdır: 

  Əziziyəm, yar qana, 

  Yar oxuya, yar qana. 

  Laçın çalmıĢ sonayam, 

QısılmıĢam yarğana. 

 

  Dağların daldasına, 

  Gün gedər daldasına. 

  Bir dala daldalandım, 

  Qorxuram dal da sına (3, 35). 

Örnəklərdə qeyd edilən ―çalmaq‖ feli  bir zamanlar bir sıra türk 

dillərinin, o cümlədən Azərbaycan dilinin aktiv leksikasına aid olmuĢ, hazırda 

əvvəllər ifadə etdiyi mənanı dilimizdə baĢqa bir söz – ―oğurlamaq‖ leksemi 

ifadə edir. ―Çalmaq‖ çağdaĢ türk dilində aktiv mövqedədir. Həmin söz bizim 

ədəbi dilimizdən dilimizdən çıxaraq arxaikləĢmiĢ, lakin dialektlərimizdə yenə 

də iĢlənməkdədir. Bu baxımdan, Cəbrayıl və Ġsmayıllı dialektləri səciyyəvidir 

(4, 88). 

―Dal‖ sözü əvvəllər türk dillərində ―budaq‖ mənasında iĢlək olmuĢdur. 

O, bizim dilimizdə də iĢlənmiĢdir. Bayatıların dili bu fikri təsdiq edir. Hazırda 

türk dilində iĢlək olsa da, bizim dilimizdə fəallığını itirib, hətta 

dialektlərimizdə də ona rast gəlmirik. 

KöhnəlmiĢ sözlər də məzmun və tarixinə görə müxtəlif olur. Belə ki, 

onlar arasında həm tamamilə arxaikləĢmiĢ, çağdaĢ dilimizdə iĢlənməyən, həm 

ədəbi dilimizdə iĢlənməsə də, dialektlərimizdə hələ də yaĢamını davam etdirən, 

həm də tam köhnəlməsə də, arxaikləĢmə prosesinə meyil edən leksik vahidlər 

vardır: 

 

  Bu dağlar, qəlbi dağlar, 

  Boy atıb qəlbi dağlar. 

  Günü xoĢ keçməyəndə 

  Ah çəkir qəlbi dağlar (3, 21). 

 

  Salxımı üzmə barı, 

  Nimçəyə düzmə barı. 

  AĢnalığı üzmüsən, 

  Dostluğu üzmə barı  

 

  Mən aĢiq otağınnan, 

  QaĢların o tağından. 

  Mərdin tovlası yeydir, 

  Namərdin otağınnan (3, 27). 
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  Baxtım qaradır baĢdan, 

  Qəlbim qayımdır daĢdan. 

  Bir alagöz yar üçün 

  Keçmək olmaz qardaĢdan (3, 30). 

 

 Nümunələrdəki ―qəlbi‖ (yüksək), ―nimçə‖ (boĢqab), ―yey‖ (yaxĢı), 

―qayım‖ (bərk) sözləri ədəbi dilimizi tərk edərək dialektlərə keçmiĢ sözlərdir. 

Bayatıların dilindəki maraqlı arxaizmlərdən biri ―qovzamaq‖ felidir.  

Əzizim, əgər baĢın, 

  Yasdığa dəgər baĢın. 

  BaĢını qovza, qərib, 

  Gəldi sənin qardaĢın (3, 20). 

―Qovzamaq‖ hazırda ―qaldırmaq‖ mənasında iĢlənən felin arxaikləĢən 

variantıdır. O, ədəbi dilimizdən çıxsa da, dialektlərimizdə, xüsusilə də 

Naxçıvan (ġahbuz, ġərur) dialektlərində yaĢamaqdadır (4, 288). 

Bədii dildə elə sözlər var ki, dövr xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, 

yaĢamını tamam itirir, elə sözlər də var ki, formaca qalsa da, məzmunca 

fərqlənir. ―Bir dövrün leksik sistemi baĢqa bir dövrün leksik sistemindən 

fərqlənir. Eyni məfhumun müxtəlif sözlərlə ifadəsi hər iki dövrdə qala bilər. 

Lakin dövrlərin leksik sistemlərində fərqlənmə ondadır ki, bir dövrdə iĢlək 

olmayan sözlər baĢqa sözlər vasitəsilə sıxıĢdırılıb arxaikləĢə, ya da həmin söz 

baĢqa bir dövrdə yeni mənalı söz kimi iĢlək sözə çevrilə bilər‖ (7, 152). 

Lirik növün janrları içərisində ədəbi dil baxımından diqqəti çəkən 

janrlardan biri olan bayatılar axıcı və təsirli dili ilə səciyyəvidir. Maraqlıdır ki, 

onların dilinin təbiiliyini artıran faktlardan biri arxaizmlərdir. 

Məlumdur ki, dildə hər bir sözün, hətta hər bir iĢarənin də əhəmiyyəti 

vardır. Bu baxımdan, dilin leksikası özünəxas mahiyyət daĢıyır. Dilin leksik 

yarusunda arxaikləĢmiĢ və arxaikləĢməyə meyilli sözlər də müəyyən yerə və 

rola malikdir. Xalqın tarixinin müxtəlif mərhələlərində onun dilinin leksik 

tərkibi də yaĢadığı zamana uyğun olmuĢdur. Leksika dilin digər sahələrindən 

fərqli olaraq dəyiĢməyə daha çox meyilli olduğundan onun tərkibində dövrün 

xüsusiyyətlərini əks etdirən vahidlərin çoxluğu təbiidir. Bu mənada, bədii dil 

daha səciyyəvidir. Bədii dil mühafizəkar olmadığı üçün dilin müxtəlif qatlarına 

aid vahidlərə, hətta ədəbi dilə aid olmayan dialektlərə də yer verir. Bədii dilin 

leksikasında, demək olar ki, leksik baxımdan bütün vahidlər iĢtirak edir. Bu 

baxımdan, köhnəlmiĢ sözlərin də rolu unudulmamalıdır.  

Beləliklə, Ģifahi ədəbi dilimizə aid örnəklərdə yaĢayan köhnəlmiĢ sözlər 

elimi-üslubi baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Belə ki, həmin sözlərin tədqiqi bir 

tərəfdən ümumxalq dilinin zənginliklərini üzə çıxarırsa, digər tərəfdən, ədəbi 

dil tariximizi hərtərəfli Ģəkildə araĢdırmaq prosesində və müxtəlif dövrlərdə 

ədəbi dilimizin mənzərəsini müəyyənləĢdirməkdə faydalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

   АРИФА ЗЕЙНАЛОВА, НИДЖАТ ЯГУБОВ 

МЕСТО И РОЛЬ УСТАРЕВШИХ СЛОВ В ФОЛКЛОРНОМ ЖАНРЕ 

БАЯАТЫ 

 В статье рассматриваются устаревшие слова в языке фолклорного 

жанра баяаты. В ней анализируется ряд архаизмов, употребяемых в 

художественном стиле, и констатируюшеся их роль и место 

азербайджанском языке 

Kлючевые слова: баяты, жанр, устаревшие слова, 

Азербайджанский язык, архаичные слова 

 

SUMMARY  

ARĠFE ZEYNALOVA, NIJAT YAQUBOV 

THE PLACE AND ROLE OF THE ARCHAIC WORDS IN THE 

BAYATI GENRE OF FOLK-LORE. 

 The archaic words in the language of bayaties said to be an interesting folk-

lore genre is investigated in the article. 

       With this purpose several archaisms used in literary style have been 

subjected to investigation, though they were archaic in different historical ages. 

Also the most significant points of the archaic words are defined in the article. 

Key words: bayati, genre, archaisms,  Azerbaijani language, archaic 

words 

 

 

 (Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MÜSTƏQĠLLĠK ĠLLƏRĠNDƏ NAXÇIVANLI DĠLÇĠLƏRĠN 

TÜRKOLOGĠYA SAHƏSĠNDƏKĠ FƏALĠYYƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə naxçıvanlı dilçilərin türkologiya sahəsindəki fəaliyyətləri 

araĢdırılmıĢdır. Məqalədə Ə.A.Quliyevin qədim türk yazılı abidələri üzərindəki 

tədqiqləri və S.Ġ.Vəliyevin Oğuz qrupu türk dillərinin sintaksisi üzrə apardığı 

tədqiqatlar incələnmiĢdir. 

Açar sözlər: türkologiya , Qədim türk yazılı abidələr, Ə.A.Quliyev, 

S.Ġ.Vəliyev 

 

1991-ci ildən Azərbaycan öz müstəqilliyini qazandıqdan  cəmiyyətin 

bir çox sahələrində olduğu kimi  təsir, dəyiĢmə və yeniləĢmə, öz xüsüsiyyəti 

üzərində inkiĢafetmə  Azərbaycan dili üçün əsas xarakterik cəhətlərdəndir 

Müstəqillik illərində türk dilləri ninmüqayisəli tədqiqinə də geniĢ yer verilirdi. 

Bu sahədə də naxçıvanlı dilçilərini fəaliyəti diqqəti çəkir. Bu dövr üçün aktual 

olan türk dillərinin sintaksisi dilçilərin maraq dairəsində idi.  

Türk dillərində sadə cümlə problem sintaksisin ən çox maraq doğuran 

sahələrindəndir. Sadə cümlə qohum dillərin sintaktik quruluĢunda özünü əsas 

vahid kimi göstərir. 

Türk dillərinin sintaksisində yaxınlıq və oxĢarlıq, ümumi cəhərlərlə yanaĢı, bir 

çox fərqli xüsusiyyətlər vardır ki, bunların tədqiqə ehtiyacı özünü göstərirdi. 

Türk dillərinin müqayisəli tədqiqi  ən böyük dil ailələrində qrammatik və 

xüsusən sintaktik universaliyaların müəyyənləĢdirilməsi, eyni zamanda, bu 

dillərin özündə mövcud olan bir sıra məsələlərin həlli üçün böyük imkanlar 

yaradır. Oğuz qrupu türk dillərində sadə cümlənin struktur-semantik tiplərinin 

təsnifi, elmi cəhətdən sistemli Ģəkildə araĢdırılması prosesində qarĢıya çıxan 

çətinliklərin sintaktik-semantik və məntiqi-qrammatik planda tədqiqi proble-

min həllini asanlaĢdırır. Bunu nəzərə alaraq dilçi –alim mərhum professorumuz 

Vəliyev Sevindik Ġslam oğlu ―Oğuz qrupu türk dil lərində sadə cümlə‖ 

doktorluq dissertasiyası üzərində iĢləmiĢdir. Birinci fəsil ―Türkologiyada sadə 

cümlə probleminə həsr olunmuĢdur. Bu fəsildə Balkan, qaqauz dillərində sadə 

cümlənin yeri, mövqeyi, əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri, məntiqi qrammatik 

cəhətləri ümumtürkoloji konteksdə araĢdırılmıĢdır, ümumiyyətlə türkologiyada 

sadə cümlə  məsələləri incələnmiĢ. Oğuz  qrupu türk dillərinin materialları 

əsasında bu problemin öyrənilməsi nəinki sadə cümlənin qədim tiplərini, eyni 

zamanda qohum dillər arasında olan ümumi münasibətləri, tarixi inkiĢaf 

prosesini, retrospektiv planda inkiĢafını da izləmyə  kömək edir. Bu məsələ ilə 

əlaqədar B.A.Serebrennikov və N.Z.Hacıyevanın fikirləri böyük maraq 

doğurur: Əgər türk dillərinin cümlə quruluĢunun tiplərini baĢqa dillərin cümlə 
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quruluĢu ilə müqayisə etsək, açıq-aydın görmək olar ki, türk dillərində sadə 

cümlə üstünlük təĢkil edir. Mübaliğəsiz demək olar ki, türk dillərində sadə 

cümlə mümkün budaq cümlələrin bütün potensiallarını ehtiva etməyə, baĢ 

cümlənin təĢkilinə zidd olmayan qaydalara uyğun quruluĢlu cümlə əvəzedici 

yaratmağa cəhd göstərir. Doğrudur, bəzi müasir türk dillərində, xüsusilə türk 

və Azərbaycan və qaqauz dillərində bu meyil müəyyən dərəcədə zəifləmiĢdir. 

Buna baxmayaraq, türk dillərinin inkiĢafının ilkin mərhələlərində o, 

müəyyənləĢdirici olmuĢ və demək olar ki, əksər müasir türk dillərinə indi də 

təsirini göstərməkdədir (1.5). Müəllifin əsas məqsədi türk dillərinin 

sintaksisində oxĢar, yaxın və fərqli xüsusiyyətləri müəyyənləĢdirmək və 

müxtəlifliyin linqvistik mahiyyətini açmaqdır. 

Birinci fəsildə sadə cümlənin baĢlıca əlamətləri olan predikativlik, 

modallıq və intonasiya məsələlərinin dilçilik ədəbiyyatlarında qoyuluĢu Ģərh 

edilir, bu haqda fikirlər incələnir, türk dillərində sadə cümlənin tədqiqi 

məsələləri və tarixinə diqqət yetirilir. II fəsildə sadə cümlənin kommunikativ-

funksional tipləri araĢdırılmıĢ, belə cümlələrin oğuz qrupu dillərində əmələ 

gəlmə yolları, morfoloji, leksik və sintaktik vasitələri oxĢar olduğu ,ifadə 

vasitələri eyniyyət təĢkil etdiyi müəyyənləĢdirilmiĢdir. III fəsildə sadə 

cümlənin struktur-funksional tipləri (modelləri) və onların modifikasiyası 

müqayisəli Ģəkildə incələnmiĢ, oxĢar və fərqli cəhətləri araĢdırılmıĢdır. IV 

fəsildə yarımçıq cümlələr türkoloji müstəvidə araĢdırılmıĢ, türk dillərində 

yarımçıq, elliptik qoĢulma tipləri geniĢ yayıldığı göstərilmiĢdir. V fəsil isə sadə 

cümlənin semantik məsələləri tədqiq edilmiĢdir. 

MüəyyənləĢdirilmiĢdir ki. sadə cümlənin semantik strukturunun, həmçinin də 

onun tərkib elementlərinin formalaĢması mürəkkəb prosesdir və müĢahidə 

edilmiĢdir ki, oğuz qrupu türk dillərində sadə cümlələrin semantik strukturu 

iyerarxiya Ģəklində qurulmuĢdur. Aparılan tədqiqat göstərdi ki,oğuz qrupu türk 

dillərində sadə cümlə mürəkkəb cümləyə nisbətən üstünlük təĢkil edir. 

Ümumiyyətlə sadə cümlə problemi bütövlükdə öyrənilmiĢdir. Bəlli olmuĢdur 

ki, sadə cümlənin formalaĢmasında predikativliklə yanaĢı, modallıq da mühüm 

rol oynamıĢdır.Sadə cümlənin tarixi prosesinin izlənilməsi göstərir ki, sadə 

cümlə pratürk dövründə də hakim mövqe tutmuĢ,aparıcı rol oynamıĢdır. 

Elmi fəaliyyətini qədim türk yazılarının öyrənilməsinə, tədris və 

təbliğinə həsr etmiĢ  Quliyev Əbülfəz  Aman oğlu bu elm sahəsini əhatə edən 

―Qədim türk yazılı abidələri müntəxəbatı‖, ―Qədim türk abidələrinin sözlüyü‖ 

və ―Əski türk onomastik sözlüyü‖ ,  kitabları, ali məktəb tələbələri üçün 

―Qədim türk abidələrindən seminar məĢğələləri‖ adlı metodik vəsaiti, bu 

sahənin Azərbaycanda inkiĢaf etdirilməsi məqsədilə ―Qədim türk yazılı 

abidələrinin sintaksisi‖, ―Qədim türk onomastikası‖, ―Orxan-Yenisey 

abidələrində felin təsriflənməyən formaları‖, ―Orxan – yenisey abidələrində 

toponim və etnonimlər‖, ―Qədim türk abidələrinə aid materiallar‖, Qədim türk 

onomastikasının leksik-semantik sistemi‖ (2 cilddə) kimi tədqiqat əsərlərini 

çap etdirmiĢdir. Quliyev Əbülfəz Aman oğlunun namizədlik və doktorluq 

dissertasiyalarının mövzusu da qədim türk abidələrinin dilindən bəhs edir.  

Ə.A.Quliyev bir neçə il qardaĢ Türkiyə respublikasının ali 

məktəblərində türkologiya, qədim türkcə, orta türkcə fənlərini tədris etmiĢ, 
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gənclərə türk dilinin qədim tarixi, türk ədəbiyyatı tarixindən mühazirələr 

oxumuĢdur. Bu illərdə o, elmi yaradıcılığını da uğurla davam etdirmiĢ, qardaĢ 

ölkədə zəngin Azərbaycan folklorunun təbliği, tərcüməçilik fəaliyyəti ilə 

məĢğul olmuĢ, onun Türkiyədə ―Azərbaycan xalq ədəbiyyatında Naxçıvan 

maniləri‖ və ―Azərbaycan düyün türküləri‖ kitabları nəĢr olunmuĢ və bu 

kitablar türk oxucusunun marağını, diqqətini çəkmiĢdir. Türkiyədə iĢləyərkən o 

eyni zamanda rus ĢərqĢünası A.Borovkovun ―Orta Asiyada tapılmıĢ türkcə 

―Quran‖ təfsirinin leksikası (XII-XIII əsr)‖ adlı irihəcmli monoqrafiyasını türk 

dilinə tərcümə edərək Türk Dil Qurumunun nəĢriyyatında nəĢr etdirmiĢdir. Bu 

kitabın nəĢri Türkiyədə həmin sahənin tədqiqatçıları tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilmiĢdir. Ə.A.Quliyev  həmçinin 1920-1921-ci illərdə Naxçıvanın 

erməni iĢğalından xilas edilməsində böyük fədakarlıq göstərmiĢ, türk 

sərkərdəsi general Veysel Ünüvarın Naxçıvan tarixĢünaslığı baxımından böyük 

əhəmiyyətə malik olan Türkiyədə nəĢr olunmuĢ xatirələrini Azərbaycan dilinə 

tərcümə edərək ―Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar (1920-1921)‖ adı ilə nəĢr 

etdirmiĢdir. 

Quliyev Ə.A.‖Qədim türk onomastikasının leksik-semantik sistemi‖ 

mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək elmləri doktoru adını 

almıĢdır. Bu dissertasiya monoqrafiya Ģəklində çap olunmuĢdur. 

"Qədim türk onomastikasının leksik-semantik sistemi"  kitabı iki 

cilddən ibarətdir. (2) .Birinci cilddə  Ə.A.Quliyev onomastik leksikanın 

mühüm bir qismini təĢkil edən antroponimləri tədqiqata cəlb etmiĢ,qədim türk 

Ģəxs adlarının əsas xüsusiyyətlərinin araĢdırmıĢ,tarixi Ģəxsiyyət bildirən 

antroponimləri ayrıca incələmiĢ,Kül Tigin, Bilgə kağan, Tonyukuk, Türk Bögü 

kağan, ĠltiriĢ kağan və digər antroponimləri incələyərək mübahisəli məsələlər 

açıqlıq gətirmiĢdir. OrxonYenisey türklərin antroponimlərini, qədim türk 

titullarını, qədim türk antroponimlərinin leksik-semantik qruplarını araĢdır-

mıĢdır. Antroponimlər qədim türk mədəniyyəti tarixində mühüm əhə-miyyət 

kəsb etdiyini göstərmiĢdir.  

Tədqiqat nəticəsində müəyyənləĢdirilmiĢdir ki, türk antroponimlər 

sistemində türk mənĢəli antroponimlər dominat rola malikdirlər,eyni zamanda 

baĢqa dillərdən alınmiĢ antroponimlər az müĢahidə olunur. AlınmiĢ 

antroponimlər əsasən tərcümə sərlərində müĢahidə olunur və əksər belə adlar 

türkləĢdirilimiĢ Ģəkildə istifadə olunmuĢdur. 

Bu monoqrafiyanın II fəslində Orxon-Yenisey türklərin toponimləri, 

oronimləri oykonimləri, xoronimləri, hidronimləri incələnmiĢdir. Coğrafi 

terminlərintürk toponimlərin yaranmasında roluna diqqət çəkilmiĢdir. Oykonim 

və xoronimlərə bağlı mübahisəli məsələlər öz həllini tapmıĢdır. 

II cilddə Ötükən, Turfan,Qaraxanlı uyğurlarının ad sistemləri 

incələnmiĢ, Turfan uyğurların  ad sistemi ilə Ötükən uyğurların ad sistemi 

fərqlı olduqları və bunları səbəbləri müəyyənləĢdirilmiĢdir. Bu fərqlilik onların 

həyat tərzləri və dünyagörüĢləri ilə bağlı olmuĢdur. Bəlli olmuĢdur ki, Turfan 

ad sistemində toponimlər xüsusi yer tutur. Qədim türk kosmonimləri sistemi, 

M.KaĢğarinin ―Divanü-Lüğat-it türk‖əsərində toponimlər etnonimlər,  

kosmonimlər və s. kimi məsələlər tədqiqata cəlb edilmiĢdir. Ümumiyyətlə, 

VIII-XIII əsrlər arasındadakı uyğur türkcəsi və Qaraxanlı türkcəsinin dil 
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materiallarını əhatə edən bu kitabda türk xalqlarının dilinin, söykökünün, 

tarixinin, ictimai-fəlsəfi təfəkkürünün, mifologiyasının, etnoqrafiya və mədə-

niyyəntinin tutarlı qaynağı olan bu dövr abidələri əsasında qədim türklərin ad 

sistemləri,advermə ənənələri, onomastik sisteminin tarixi inkiĢafı, leksik-

semantik xüsusiyyətləri, formalaĢma məsələləri geniĢ Ģəkildə tədqiq 

olunmuĢdur. 

Əbülfəz Quliyevin "Orxon-Yenisey abidələrində toponim və 

etnonimlər" əsəri də diqqətə layiqdir. Bu əsər dərs vəsaiti kimi istifadə olunur. 

Dərs vəsaitində qədim türk Orxon-Yenisey abidələrinin materialları əsasında 

türk xalqlarının dilinin, tarixinin və mədəniyyətinin formalaĢmasında mühüm 

qaynaqlardan sayılan toponim və etnonimlər müqayisəli tarixi metod ilə tarixi 

planda tədqiq ounmuĢdur. Əsər filoloji fakültə tələbələri, fıloloq, magistr, 

aspirantlar və runologiya ilə əlaqəsi olan elmi iĢçilər üçün nəzərdə tutulmuĢdur. 

Orxon-Yenisey abidələrindəki onomastik material bir sıra alimlərin 

diqqətini cəlb etmiĢdir. Onlar öz tədqiqatlarında buradakı xüsusi adların 

mənĢəyinin, funksiyasının elmi Ģərhini vermiĢlər.  

Özündən əvvəlki tədqiqatlarçıların əsərlərindən faydalanan Əbülfəz 

müəllim öz kitabında yeni fikirlər irəli sürmüĢ və Orxon-Yenisey abidələrində 

toponim və etnonimlərin leksik-semantik xüsusiyyətlərini incələmiĢ, elmi 

nəticələr irəli sürmüĢdür. 

"Qədim türk onomastikası‖ əsəri də Əbülfəz Amanoğlu tədqiqatlarının 

əsasını təĢkil edir.(3). Qədim türk yazılı abidələri dilinin lüğət tərkibinin 

mühüm bir hissəsini xüsusi leksika təĢkil edir. Qədim türk yazılı abidələrinin 

onomastikasını araĢdırmaqla müasir türk dillərinin onomastik sisteminin ayrı-

ayrı türk dillərindəki onomastik vahidlərin ilkin formalarını bərpa etmək 

mümkündür. Onomastik leksikanın araĢdırılması isə öz növbəsində türk 

xalqlarının tarixinin bir çox qaranlıq məqamlarını aydınlaĢdırmağa imkan 

verir. Ə.A.Quliyev bu sahədə öz məqsədinə nail olmuĢdur. Bu kitabda qədim 

uyğur türklərinin onomasikası leksik-semantik baxımından sistem halında 

tədqiq edilmiĢdir.  

Qədim uyğur türkləri göytürklərin davamçıları olduğu kimi mənəvi-

mədəni ənənələri, yazı ənənəsini qoruyub saxlamiĢlar. Ona görə də əsərdə 

qədim uyğur onomastikası üç bölmə üzrə Ötükən uyğurların onomastikası, 

Turfan uyğurların onomaskası və ‖Kutadqu-biliğ‖in onomastikası bölmələr 

üzrə araĢdırılmıĢdır. Eyni zamanda uyğun onomastik vahidlərində özünü 

göstərən göytürk onomastikası ilə oxĢar və fərqli xüsusiyyətlər təhlil 

edilmiĢdir. 

Burada alınma və əsl türk mənĢəli antroponimlərdən, qədim türk 

titullarından, tarixi Ģəxsiyyət bildirən antroponimlərdən, toponimlərdən, 

Orxon-Yenisey türklərində oronimlərdən (Ağuluğ, Altun yıĢ, Çoğay kuzı, Ek 

tağ, Ersegün, Ġduk baĢ, Kadırkan yıĢ və s.), Orxon-Yenisey türklərində 

hidronimlərdən (Ak termel, Anı sub, Arkar baĢı, Kem, Orkun və s.), Orxon-

Yenisey türklərində oykonimlər və xoronimlər (Amğa kurğan, Arğu Soüdak, 

Kenö tarban, Tabğac və s.) kimi məsələlərdən bəhs olunmuĢdur. 

Əbülfəz müəllim yuxarıda sadaladığımız kitablardan baĢqa "Naxçıvan 

ağızları söz varlığı" adlı əsər də yazmıĢdır və burada Naxçıvan Muxtar 
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Respublikasında iĢlənən dialekt və Ģivələrdən bəhs etmiĢdir. Kitab türk dilində 

nəĢr olunmuĢdur. Kitabın ön sözündə qeyd olunur ki, 1962-ci ildəki araĢdır-

malardan sonra Naxçıvan ləhcəsi 1998-ci ildən etibarən Türkiyə-Naxçıvan 

elm adamları tərəfindən tədqiq olunmağa baĢlamıĢdır. Professor Tuncer 

Cülensoy Əbülfəz Amanoğlu ilə Naxçıvan ləhcəsini  araĢdırırlar. Bu 

araĢdırmalar nəticəsində 2009-cu ildə ―Naxçıvan ağzı‖ adlı, 733 səhifədən 

ibarət əsər nəĢrə verilir. (Kitabın müəllifləri: Prof.Dr.Tuncer Gülensoy, 

Prof.Dr.Əbülfəz Amanoğlu Quliyev və dosent Paki Küçüker olur.) 

TanınmıĢ türkoloq Ə.A.Quliyev Mövlana Cəlaləddin Ruminin ―Məsnəvi‖ isi 

Azərbaycan dilinə tərcümə etmiĢ, 10 cilddə nəĢr etmiĢdir. 

Beləliklə, müstəqillik illərində naxçıvanlı dilçilər türkologiyanin inkiĢafına öz 

töhfələrini vermiĢ, əvəzsiz xidmət gösrtərmiĢlər. 
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PЕЗЮМЕ 

АСКЕРОВА ГАНИРА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАХИЧЕВАНСКИХ ЯЗЫКОВЕДОВ В 

ОБЛАСТИ ТЮРКОЛОГИИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

В статье исследована деятельность нахичеванских языковедов в 

области тюркологии. Также  просмотрены исследования А.А.Кулиева на 

тюркских письменных памятниках и труды С.И.Велиева по синтаксису 

тюркских языков.  

Ключевые слова: тюркология, древние тюркские письменные 

памятники, А.А.Кулиев,  С.И.Велиев 

 

RESUME 

ASGAROVA GANIRA 

THE ACTIVITY OF THE NAKHCHIVANI LINGUISTS IN THE FIELD 

OF TURKOLOGY DURING THE PERIOD OF INDEPENDENCE. 

  In the article the activity of the nakhchivani linguists in the field of 

turkology during the period of independence have been investigated. The 

investigation works  of  A.A. Guliyev over the ancient turkic written 

manuments  and researches held in the sphera of sintax of Turkic Oghuz group 

of turkic languages  by S.I.Valiyev were analyzed. 

  Key words: turkology, ancient turkic written monuments, 

A.A.Guliyev, S.I.Valiyev  
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NAXÇIVAN ƏHALĠSĠNĠN ETNOGENEZĠ TARĠXĠNDƏ 

KASPĠ TÜRKLƏRĠ 

 

Məqalədə Naxçıvan ərazisində yaĢadıqları Azərbaycan və türk alimləri 

tərəfindən indiyə qədər sistemli araĢdırmamıĢ Kaspi boylarından bəhs olunur. 

Bu yazıda qədim Naxçıvan və ümumtürk arealının coğrafi adlar sistemində öz 

izlərini yaĢadan Kaspi türkləri ilə bağlı yer adları etimoloji yöndən izah 

olunur. Bu adlarda dil ünsürləri, onların tarix səhnəsinə çıxdıqları dövr və 

mənsub olduqları ərazilər də geniĢ tədqiq edilir. Qaynaqlar üzrə tədqiqat 

zamanı Naxçıvan, eləcə də ümumtürk coğrafiyasında “Kaspi” köklü məntəqə 

adlarını formalaĢdıran komponentin bir prototürk tayfa adı olması elmi 

dəlillərlə sübut olunmuĢdur. 

Açar sözlər: Kaspi, Kas, etnooykonim, Kabis, Kasvian. 

 

 Ġlk dəfə qədim Naxçıvan ərazisi ilə bağlılığı sistemli Ģəkildə 

tərəfimizdən tədqiq olunan Kaspi türklərinin bu ərazilərdə məskunlaĢma tarixi, 

dili, ərazisi və mənĢəyi tədqiq edilməmiĢ, onlarla bağlı oykonimlərin leksik-

semantik xüsusiyyətləri tədqiq edilməmiĢdir. Bu istiqamətdə qədim 

qaynaqlarda yazılar və tarixi fikirlər olsa da, onlar bəzi tədqiqatlarda mənĢəyi 

bilinməyən tayfalar kimi göstərilmiĢdir. Ġstər antik tarixçi və 

coğrafiyaĢünasların əsərlərində, istərsə də tədqiqatlarda bu tayfalar fərqli 

ərazilərdə göstərilir. Kaspilərin Azərbaycan, o cümlədən də Naxçıvan 

torpaqlarına gəliĢləri isə m.ö. sonuncu yüzilliklərə aid edilir. Lakin xeyli sayda 

yazılı mənbələrdə Kaspi tayfaların daha da qədimdən tarix səhnəsində olmaqla, 

bir çox tarixi proseslərdə fəal iĢtirak etdiyi, qədim Naxçıvan ərazilərində erkən 

dövrlərdən məskunlaĢdıqlarına təsadüf edirik. 

Biz Yunan tarixçisi Herodotun məlumatlarında Kaspi tayfalarına sakların 

bir qolu kimi Kaspi dənizinin cənub sahillərində rast gəlirik. Burada bu türk-

Azərbaycan tayfalarının tərkibində olan pavsik, pantimaf, daritlərin Daraya 

200 talant, kaspilərlə sakların birlikdə ona 250 talant xərac ödədikləri qeyd 

edilir. Qafqazın Ģərq bölgəsində isə kaspilərlə yanaĢı mik və uti tayfalarının da 

məskunlaĢdıqları qeyd olunur (16, III 92-93; VII 67, 86). Herodotun bu 

məlumatlarındakı Dara dövrü nəzərə alınarsa, hadisələr m.ö. VI əsrə aiddir (33, 

s. 24). Əgər bu dövrdə Kaspi tayfaları tərkibində pavsik, pantimaf, daritlər də 

birləĢirdisə, deməli onların erkən dövrlərdən tarix səhnəsində olmuĢlar.  

Yunan, aramey mənbələrində ―Κάσπιοι‖ ―Kaspioi‖, ―kaspu‖ Ģəklində 

mənaca ―köçəri heyvandar tayfalar‖ kimi təqdim olunan Kaspi tayfaları, bir 

çox araĢdırmalarda m.ö. I minillikdə Kaspi dənizindən (Xəzər dənizi) cənub-

qərbə doğru düzənliklərdə məskun olan tayfalar kimi verilir. Xəzər dənizi, 
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eləcə də ətraf ərazilər, tarixi əyalətlər bu tayfa adından öz adlarını götürməklə, 

―Kaspiana‖ kimi qaynaqlara düĢmüĢlər (20, s. 39-43).   

 Kaspi tayfa adı haqqında məlumat verən Strabon onları xalq olaraq 

―Κάσπιοι-Kaspioi‖ kimi göstərib arameylərin onları ―kspy‖, farsların ین پ س ا  ک
(kaspiy), kimi adlandırdıqlarını yazır. Bu tayfaları Alban və Midiya-Atropatena 

ərazilərində iki əyalət kimi göstərən müəllif, onun dövründə kaspilər haqqında 

məlumat olmadığını yazır. Lakin o, Eratosfenə istinadən Kaspi dənizi 

sahillərində amard, anariak, kadus, uti, albanlarla yanaĢı kaspilərin də adını 

çəkir. Bununla bərabər onun  məlumatlarında Kaspi tayfaları m.ö. VI və V 

əsrlərdə Əhmənilər dövlətinin tərkibində, onların süqutundan sonra Midiya-

Atropatena xalqları olduqları yazılır. Daha sonra, m.ö. I əsrdə isə kaspilərin 

müxtəlif tayfalarla birləĢdikləri, bir neçə əyalətin və Albaniyanın əsas xalqı 

olduğu göstərilir (28, XI 4,5, XI, 8, 8, XI14, 5). Digər bir antik müəllif, 

K.Ptolemeyə görə isə, kaspilər Midiyanın qərbindəki ərazilərdə məskun idi və 

bu ərazilər ―Kaspi torpaqları‖ adlanırdı (15, III 5, 39).  

Bu məlumatlara diqqət etsək, m.ö. VI yüzillikdə ―Kaspi torpaqları‖ 

adlanan bu ərazi Van gölünə qədər Naxər - Naxçıvan ölkəsinin əraziləri idi. 

Burada Midiyanın dövlət halında olması ən azı m.ö. IX-VIII əsrlərə söykənirdi 

ki, o dövrdə Naxçıvan bu dövlətin qüdrətli əyaləti idi  (27, s.106-107). 

Biz yəhudi tarixçisi Ġ.Flavi, Alban tarixçiləri Kirakos Gəncəli, 

M.Kalankaytuklunun əsərlərində də ―Kaspi torpağı‖, ―Kaspi əyaləti‖, ―Kaspi‖ 

dəniz adı, ―Kaspi qapısı‖ - Dərbənd, ―Kaspi yolu‖ kimi çoxsaylı coğrafi adlarla 

rastlaĢırıq (10, s. VIII, 4, 98; 14., s. 217, 254, 266). Korneliy Tatsitin 

yazılarında isə, Kaspi və Skif tayfaları bir ittifaq Ģəklində Kaspi körfəzində 

məskun olan tayfalar kimi təqdim edilir (31, II c., II kit., VI 33). Bununla 

bərabər Ġ.Flavi, Korneliy Tatsitin məlumatlarına kaspilər Alban ərazilərində 

sarmatların arasında yaĢayan tayfalar kimi də qeyd olunur (18, s.189-190). Bu 

yazılardakı kaspilərin skiflərlə ittifaqı onların eyni mənĢə və dilə sahib olmaqla 

skif-sak dövrü, yəni m.ö. II minillikdə Naxçıvan ərazilərində məskunlaĢdığını 

göstərir. 

Q.Qeybullayev öz yazılarında Strabon, Klavdi Ptolomey, Elian, Favst 

Buzənd, Asoqik, M.Kalankatlı, kimi antik müəlliflərə istinadən Kaspi 

tayfalarının Albaniya, Mil-Muğan, Baylakan ərazilərində yayıldığını, 

Atropatena və Midiyada yaĢadıqlarını göstərir. O, eramızın I əsrində bu 

ərazilərdə ―Kaspi torpağı‖ olduğunu, Dərbənd keçidinin ―Kaspi qapısı‖, 

M.MaĢtoçun Albaniyanı ―Kaspi‖ ölkəsi adlandırdığını bildirir. Q.Qeybullayev 

Pomponi Melin, M.Xorenlinin yazılarına istinadən skiflərin kaspilərlə bərabər 

Kaspi körfəzində yaĢadıqlarını, müqəddəs Ninanın xristianlığı Alan qapısı 

yaxınlığındakı kaspilərdən maskutlara qədər olan ərazidə yaydığını göstərir. O, 

Dərbənd və Midiyanın Ģimalında ―Kaspi qapısı‖ olduğunu, kaspilərin həm 

Alban, həm də Midiyada yayıldığını, Qafqaza m.ö. V əsrə Kirin dövründə 

gəliĢini qeyd edir. Q.Qeybullayev IX əsrdə Kartli çarlığının mənbələrində 

―Kaspi‖ tayfa adının Ģəhər adı olduğunu, 1991-ci ilədək 48 km. Tiflisdən 

Ģimal-Ģərqdə Kaspi rayonu, onun mərkəzinin isə Kaspi Ģəhəri olduğunu 

göstərir (18, s. 69,189-191, 213-216, 347).  Biz kaspilərin kasların varisləri 
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olub hələ m.ö. II minillikdən siyasi hadisələrdə iĢtirak etdiklərinə aid tarixi 

faktlara rast gəlirik (26, s.41-43).  

 Ġ.Əliyevin araĢdırmalarında m.ö. I minillikdə Atropatena ərazisində 

saqarti, miki, uti, pavsik, parikan, ortokoribant, kadus, doray, pantimat, matien, 

mard, parsin, anariak tayfaları ilə yanaĢı kaspilərin də adı çəkilir. O, kaspilərin 

kassilərlə qohumluğunu, bu tayfaların Hindistan və Orta Asiya, Albaniya, Kür 

vadisi, Xəzər dənizi və Qara dəniz sahillərinə qədər yayıldığını yazır (2, s.7-

10). Əgər Əhmənilər dövrünün m.ö. VII-VI əsrlərdə mövcudluğunu nəzərə 

alsaq (33, s. 20-21), kaspilər Naxçıvan ərazilərində m.ö. VII əsrdən mövcud 

tayfalar olmuĢlar. 

Biz A.Sumbatzadənin də yazılarında kaspilər haqqında maraqlı fikirlərlə 

rastlaĢırıq. O, m.ö. III əsrin yarısında yaĢamıĢ (m.ö. 250-200) Apollon 

Rodosska istinadən kaspiləri farslara yaxın ərazidə göstərir. Müəllif, m.ö. I 

əsrdə yaĢamıĢ Dionisinin yazılarına istinad edərək  onun da bu Roddosskla 

eyni fikirdə olduğunu göstərir (29,  s. 57). Hər iki müəllifin fikirləri fars və 

kaspilərin ayrı-ayrı tayfalar olduğunu sübut edir ki, bu da ―irandilli tayfalar‖ 

konsepsiyasının tamamilə yanlıĢ olduğunu sübut edir. 

 Biz Araz və Kür çayı vadilərində kaspilərin yaĢadıqlarına, eləcə də 

onların qədim xalqlar olmaqla kassit-elam tayfa ittifaqı daxilində özlərinə 

kassi, lulubəy, elam və kutiləri də birləĢdirdiklərinə dair məlumatlara 

Ġ.M.Dyakonov və Ġ.A.Orbelinin də tədqiqat əsərlərində rast gəlirik (12, s. 16; 8, 

s. 143-144).  

Əgər diqqət etsək, K.P.Darabadi, A.S.Sumbatzadə, Ġ.M.Dyakonov və 

Ġ.A.Orbelinin yazılarındakı məlumatlar və tədqiqatlardakı Kaspi tayfaları, eləcə 

də onların ərazisi məsələsindəki nəticə və versiyalar bir qədər məhdud xarakter 

daĢıyır. Qeyd edək ki, bu versiyalar yuxarıda qeyd etdiyimiz məlumatlar 

müqabilində öz təsdiqini tam olaraq tapmır. Çünki bütün qədim məlumatların 

müqabilində kaspilərin Xəzərdən  Qara dənizə, Alban və Midiya, Atropatena 

Midiyası, Kiçik Asiyaya qədər, eləcə də Kür-Araz vadisində, çox böyük 

ərazilərdə Kaspi əyalətləri və Kaspi torpaqları kimi mövcud olması Herodot, 

Strabon, K.Ptolomey və baĢqalarının məlumatlarında geniĢ yer alır. Digər bir 

tərəfdən Ġ.M.Dyakonovun kaspiləri kassit-elam tayfa ittifaqı daxilində kassi, 

lulubəy, elam və kutiləri birgə  göstərməsinin elmi və məntiqi nəticəsi bu 

tayfaların m.ö. III minillikdə tarix səhnəsində olduqlarını sübut edir. Bu isə 

onların ərazilərimizdə ən azı m.ö. II minillikdən kassi, lulubəy, kutilərlə birgə 

məskunlaĢdıqlarını da təsdiq edir. Xüsusi olaraq qeyd edək ki, əgər göstərilən 

tarixə diqqət etsək, bu dövrdə kaspilərin əraziləri Kas türkləri və Qara dənizin 

cənubunda isə kasların bir qolu kaskeylərə məxsusdur (32, s.514-517)  

Qədim mənbələri diqqətlə izləyən K.Əliyev antik tarix və coğrafiyaçılar 

Strabon, Mel, Pliniy, Avreli Viktor və baĢqalarının məlumatlarına əsasən 

Xəzər dənizi sahillərində, Kürdən Xəzərə qədər ərazilərdə Araz və Kürün aĢağı 

axarlarından TalıĢ dağlarına qədər ərazilərdə kaspi, hun, albanların yaĢadığını 

göstərir və alban əhalisinin yarıdan çoxunun kaspilər olduğunu yazır. Müəllif, 

Strabon, Eratosfen, Pomponi Melə istinadən Alban ərazilərində, Kürdən Kaspi 

dənizinə qədər ərazilərdə də onların məskun olduqlarını göstərir. Ġ.Əliyev də 

Alban dövlətində sarmatların arasında kaspilərin yaĢadığını qeyd edir. O, 
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Strabon, K.Ptolemey, Dionisiy Perieqetin kaspilərin görkəminə dair fikirlərini 

R.Qasımovun bu ərazilərdəki arxeoloji qazıntılardan əldə etdiyi insan 

skeletlərinin antropoloji quruluĢları ilə müqayisəsini verərək, Alban 

ərazisindəki tapıntıların tarixinin m.ö. IV-III əsrə, Kiçik Asiyadakı eyni 

quruluĢlu tapıntıların isə m.ö. III-II minilliyə aid olduqlarını yazır (3, s. 58-59).  

Biz buradakı məlumatdan da ortalığa çıxan elmi nəticəni oxucuların 

diqqətinə çatdırmaq istərdik. Əgər Albaniyada yaĢayan kaspilərin antropoloji 

quruluĢu arxeologiya ilə m.ö. IV-III əsrlərə aid edilirsə və bu skeletlərin eynisi 

Kiçik Asiyada aĢkarlanmaqla m.ö. III-II minilliyə  aiddirsə, o zaman Kaspi 

tayfalarının Kas tayfaları ilə eyni dövrdə tarix səhnəsində olması bir daha sübut 

olunur. Bununla bərabər kaspilərin ilk tarix səhnəsində olduğu dövr, yəni m.ö. 

IV minillik nəzərə alınarsa (ətraflı bax, 27, s. 246-251), kaspilərin kasların 

varisi olması bir daha bu faktlar əsasında tamamilə təsdiq olunur (-F.R.). 

Xüsusi olaraq qeyd etmək istərdik ki, Kaspi tayfaların ərazisi, mənĢəyi, 

dili, inancı və s. haqqında qiymətli və daha geniĢ tədqiqatlara Azərbaycan alimi 

Firudin Ağasıoğlunun da araĢdırmalarında rast gəlirik. O, Kas prototürklərinin 

ərazisi və dili haqqında danıĢmazdan əvvəl türklərin ―gəlmə‖ konsepsiyasını 

elmi dəlillərlə rədd etmiĢdir. Öz yazılarında m.ö. III-I minilliklərdə Kas 

türklərini ―yaxın qonĢu‖ kimi göstərən müəllif, ―Urmi ətrafı bölgələrdə subar, 

kuman, lulu, quti, turuk, kassi (kassit) türkləri ilə bərabər, kaspi və s. xalqların 

yaĢadığını, onların qüzey batısında qafqazdilli hürri-urartuların gəlib 

məskunlaĢdığını‖ (tərəfimizdən seçiliblər -F.R.) qeyd edir. Daha sonra müəllif 

Kas dilində iĢlənən sözlərin və çar adlarının  geniĢ müqayisəli təhlillərini 

vermiĢ, bu tayfaların bir türk boyu olduğuna dair tutarlı elmi dəlillər 

göstərmiĢdir (7, s.143-145).  

Bütün araĢdırmalarında və ümumən Azərbaycan xalqının qədim yazı 

nümunələri, etnosların tarixi və mənĢəyi, ərazisi və inanclarına dair qiymətli 

əsərlərində F.Ağasıoğlunun əsl tədqiqatçı olub qərəzsiz təhlillər apardığı 

məlumdur. Lakin yazısında tərəfimizdən seçilmiĢ ifadələr fikrimizcə, bir qədər 

dolaĢıqlıq yaradır. Bu tayfaların sadalanan tayfalar ilə mənĢə dil və ərazi 

baxımından eyni kökə malik olması barədə yetərincə elmi faktlar mövcuddur. 

Kasların kaspilərlə eyniliyi məsələsi, onların elam, hürrit, kuti, lulubəy, 

turukku boyları ilə inanc, məiĢət ortaqlığı və adların yalnız cüzi səs fərqləri ilə 

təkrarı bu tayfaların prototürklər olduğunu və eyni kökdən gəlməklə eyni dilə 

mənsub, ayrı-ayrı xalqlar olmadığını ortalığa qoyur. Buradakı tayfaların tarixi 

dövrü ilə Urartu dövrü də bir qədər sonrakı dövrü əhatə edir. Lakin Urartu 

dövlətinin türk hürrü tayfalarından ibarət olması məsələsində müəllif tam 

doğru fikir söyləyir və tarixi faktlar, dil ünsürləri də bu fikrin doğruluğunu 

təsdiq edir (17, s. 57-61; 21, s. 31-43, 99-102, 265; 32, s. 299-302; 34, s. 104-

105). 

Göstərilən bütün məlumatların yekun nəticəsi olaraq deyə bilərik ki, 

Kaspi tayfaları hələ m.ö. II minillikdən Bütöv Azərbaycan, o cümlədən də 

ərazilərimizdən zorla qoparılaraq Ġran, Ermənistan və Gürcüstan ərazilərinə 

qatılmıĢ torpaqlarımızda məskun tayfalar olmuĢlar. Bu tayfalar qədim 

Azərbaycan ərazilərində, türklərin sıx yaĢadığı Kiçik Asiya-Anadolu 

bölgələrində, eləcə də Naxçıvan ərazisində də prototürklərlə birlikdə 
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yaĢamıĢlar. Bunu onların mifik dünyagörüĢlərini əks etdirən m.ö. II minilliyə 

aid araxeoloji mədəniyyət nümunələrindəki məiĢət və dəfn adətləri, onlarla 

bağlı toponimlər də təsdiq edir. Bütün bunlara baxmayaraq onların mənĢəyi 

məsələsi də problem məsələlərdəndir. 

Biz yuxarıda da qeyd etdik ki, onlar kasların varisi olmaqla türk- 

Azərbaycan tayfalarıdır. Lakin erkən tarixi dövrlərdə, m.ö. III-II minilliklərdən 

tarix səhnəsində olmuĢ kaspi türklərinin mənĢəyi məsələsi əsasən mübahisəli 

olmuĢdur. Bu istiqamətdə istər Avropa alimlərinin, istərsə də sovetlər 

dönəmindəki tarixçilərin əsərlərində müxtəlif elmi fikirlər irəli sürülmüĢ, bir-

birini təkzib edən elmi nəticələr göstərilmiĢdir.  Bu əsərlərdə ―irandilli‖, 

―qafqazdilli‖, ―Hind Avropa mənĢəli‖ kimi yanlıĢ konsepsiyalar daha çox 

təkrarlanmıĢdır. Biz bu konsepsiyalarla bağlı yuxarıda gərəkli elmi faktlar 

göstərməklə, fikrimizi əsaslandırmıĢıq. Bəs əsl həqiqətdə mənbələr və 

tədqiqatlar son olaraq bu problem haqqında nəyi təsdiq edir? 

Əgər mənbələrə diqqət etsək, bəzi məlumatlarda avropalı alim Ernest 

Hersfeldin Kaspi tayfalarını Kassi tayfaları ilə eyniləĢdirərək onların kassilərlə 

bərabər Ġran dağlarında hələ m.ö. II minillikdən məskun olduqları, dillərinin isə 

məlum olan qohum dillərdən heç birində deyil, özlərinə məxsus dildə 

danıĢdıqları fikrinə rast gəlirik. Azərbaycan alimi Q.Kazımov qədim türk 

tayfalarından skiflərin, sakların, kimmerlərin Azərbaycan ərazilərinə yürüĢləri 

və müklər, kaspilər, utilər haqqında məlumata Herodotdan əvvəl Assur 

mənbələrində rast gəlindiyini yazır. O, bunun Assur çarı Asarxaddonun 

(m.ö.681-668) vaxtında Akkad dilində tərtib olunmuĢ gil lövhələrdə yazıldığını 

göstərir (13, s. 326).  

Lakin bunun əksinə olaraq Ġ.M.Dyakonov həmiĢəki adətinə, sovet 

ideologiyasına sadiq qalaraq kaspiləri kassitlərlə eyni tayfalar deyil, qohum 

tayfalar hesab edir (1, s.103- 138). Kassi və kaspiləri ayrı-ayrı tayfalar hesab 

edən  R.Fray isə bu eyniləĢdirmənin əleyhinə gedir, bu tayfalar arasında heç bir 

yaxınlığın olmadığını qeyd edir (9, s. 95). Bu baxımdan istər Ġ.M.Dyakonov, 

istərsə də R.Frayın gəldiyi nəticələrdə kaspilərin ya ―iranmənĢəli‖, ya da Ġran 

təsirində olan tayfalar kimi təqdim edilməsi məqsədi aydın görünür. 

Öncə onu qeyd edək ki, Kaspi boylarının türk tayfası olması və türk 

dillərinə mənsubluğu, adın törənmə səbəbi və s. məsələlər V.V. Bartold 

tərəfindən birmənalı olaraq Kas türkləri ilə  bağlanmıĢdır. Eyni elmi fikrə biz 

digər bir rus tədqiqatçısı V.V.Radlovun yazılarında da rast gəlirik. Burada 

müəllif Kas tayfaları ilə kaspilərin eyni mənĢədən gəldiyini göstərməklə, 

onların Kas türklərinin varisi olduğunu yazır (5, s. 662; 25, s. 88). 

Biz bu tayfa adının kaslardan gəldiyini və sözün ―kas-pi‖ 

komponentlərindən ibarət olduğuna dair yuxarıda da faktlar göstərdik. Antik 

müəlliflərin əsərlərində, eləcə də Pliniyin yazılarında ―Kaspi‖ keçid və yer 

adlarını göstərən Q.Qeybullayev ―pi‖ komponentini nuĢubi, barabi, tatabi, 

sunbi, lullubi, eləcə də kaspi adlarında ―cəmlik‖ Ģəkilçisi kimi göstərir. Elə 

həmin səhifədə o, Ģumerlərdə bu komponentin  ―bəy, cənab‖ mənalarında da 

olduğunu yazır (17, s. 56; 18, s. 193). Lakin biz bu sözün elə ilkin dövrlərdən, 

m.ö. IV-III minilliklərdən Subi, Lulubi tayfa adlarında da ―bəy, cənab‖ 

mənalarında olduğunu, rütbə ifadə etdiyini düĢünürük. Bu fikrin doğruluğunu 
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bəzi tarixi faktlar da sübut edir. Biz bundan əvvəlki yazılarımızda da ―pi‖ 

komponentinin m.ö. III minillikdə yaĢamıĢ prototürklərin adlanmasında 

iĢtirakını qeyd etmiĢik. Skiflərdə Traepi, Alban dövlətində Silbi, Peçeneq 

türklərində Suri Kulbey, Karabay, Hun tayfalarında Syanbi, göytürklərdə 

Tatabi tayfa adlarının da sonunda ―bi/pi‖ komponenti ilə qarĢılaĢırıq (27, s. 

297-331) ki, bu ġumer və qədim türk dillərində ―bəy‖ mənasını daĢıyırdı. Biz 

komponentin ―cəmlik‖ ifadə etmədiyini baĢqa bir monoqrafiyamızda bir qrup 

tayfa adlarının etimoloji təhlili ilə bağlı olaraq da elmi cəhətdən 

əsaslandırmıĢıq. Qeyd edək ki, Q.Qeybullayev ―bi/pi‖ tərkibinin ―bəy‖ 

anlamında iĢləndiyini qeyd etsə də, bu etnos sonluqlarında pi komponentini 

―bəy‖ leksik vahidi kimi qəbul etmir (26, s. 34-46, 215).  

Əgər yadımıza salsaq, qədim Ģumerlərdə hələ m.ö. IV-III minilliklərdə 

prototürklərin lulubi, subi, kombi kimi qolları özlərinin nominasiyası-

adlanmasında bi/pi-‖bəy‖ komponentindən istifadə etmiĢlər (32, s. 192, 311). 

Kaspi türkləri də məhz bu tayfaların o dövrdə bir qolu olmuĢ və ―kas+pi‖- ―kas 

bəyi‖ adlanmıĢlar. Öncəki yazılarımızda da, qeyd etdiyimiz kimi kaspilər kas 

türk tayfalarından ayrılmıĢ, bununla yanaĢı, elamlar da ―kaspi‖ dil qrupuna aid 

olmuĢlar. Bunlar bütövlükdə, A.P.PaĢuto, A.Q.Novoseltsev, V.T.Cerenin 

araĢdırmalarında da təsdiq olunur (23, s. 41).  

Biz bütün bunlarla bərabər A.M.Məmmədovun Azərbaycan dilinin erkən 

tarixinə dair yazılarında da be/bi komponentinin ―cənab‖, ―hökmdar‖ 

mənalarında olduğunun elmi sübutunu görürük (22, s. 18-20). Prototürklərin 

adlanmasındakı göstərilən faktlar müqabilində biz Kaspi tayfa adının kas+pi 

Ģəklində ―Kas bəyləri‖ mənasında olduğuna əminik. Ümumiyyətlə istər 

kaspilərin yaĢadığı ərazilər, istər onların ittifaqda olduğu tayfalar, istərsə də 

kaspi tayfa adı ilə bağlı adların qədim türk leksik vahidlərindən formalaĢması 

bu tayfaların kasların varisləri olduğunu sübut edir. Qeyd edək ki, Naxçıvan 

ərazisi daxilində biz qədim mənbə və arxiv sənədlərində beĢ etnooykonimə rast 

gəlirik ki, bunlar Kaspi tayfası adlarından yaranmıĢdır. 

 Kabis. 1590-cı ilin sənədlərində Naxçıvana aid Ġrəvan qəzasının Ġrəvan 

nahiyəsində Əyrək və Qazıgüney kəndləri arasında qeydə alınan bu məntəqə 

adı struktur-semantik baxımından çox maraqlıdır (11, s. 160). Söhbətlərinin 

birində dilçilikdə hərf-səslərin yerdəyiĢməsi hadisəsinə geniĢ izahat verən dilçi 

alim A.Babayev, ―yastıq‖ sözünün yat+sık, vağzal-vazğal kimi Ģəkillərdə 

yarandığına dair elmi sübutlar göstərməklə bir çox sözlərin əsaslı dəyiĢikliyə 

uğradığını izah etdi. Biz bu dil faktlarına istinadən addakı -s samitinin yer 

dəyiĢdiyini, adın ilkin variantda Kasbi yazılıĢında olduğunu düĢünürük.  

 Karpi. Bu məntəqə adına biz 1590-cı ilin sənədlərində Naxçıvana aid 

Ġrəvan qəzasının Karbi nahiyəsində həm nahiyə, həm də məntəqə adı kimi 

Parpi və Arani kəndləri arasında rast gəlirik (11, s. 162). Kəngər sözünün 

izahında biz onun ―kanqay‖, ―knqyuy‖, ―kenqes‖ yazılıĢlarından bəhs etdik və 

A.S. Amanjolovun Gül-tegin abidəsindəki yazılarda ―kenqes‖  sözünü 

―kenqer‖ kimi etnos-tayfa adı olaraq oxuduğunu açıqladıq (4, s. 41) 

Fikrimizcə, türk dilləri və dialektlərində də bizim tez-tez rastlaĢdığımız qıvraq-

qıvsaq, sarsaq-saysaq kimi r≈y≈s səsəvzlənmələrinə istinad etsək, o zaman 

məntəqə adı ―Kaspi‖  kimi də bərpa oluna bilir (19, s. 174-175). Biz bu adda -r 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 1  
  

 

 

 

 

103 

samitinin -s samiti ilə əvəzləndiyini və adın ilkin variantda Kas+pi yazılıĢında 

―Kas bəyləri‖ mənasında olduğunu düĢünürük.  

 Kəsməztəpə. Maraqlı semantik quruluĢa malik olan bu məntəqə adı 

1724-cü ildə Naxçıvan qəzasının Maku nahiyəsində Toxluaxılı və Keçid 

kəndləri arasında qeydə alınır (11, s. 47). Əgər biz türk dillərinə xas olan a≈ə, 

m≈b≈p səsəvəzlənmələrinə (mən-ben, biçən-piçən və s. kimi) istinad etsək (6, 

s. 255; 30, s. 40  ), ad ilkin formada kas+pi+as yazılıĢında olmuĢdur. Bu 

komponentləri nəzərə alsaq, Kaspi tayfa adına qoĢulan as-―qüvvətli‖ sözü (26, 

s.214) etnooykonimi ―Qüvvətli Kaspi‖ kimi izah edir. Biz ―təpə‖ coğrafi ad 

göstəricisinin sözə sonradan əlavə olunduğunu düĢünürük. 

 Kasvian. Biz bu məntəqənin bir adına da ―Kansvian‖ yazılıĢında rast 

gəlirik. Təbii ki, baĢlanğıcdakı ka komponentindən sonrakı -n hərfi ada 

sonradan artırılmıĢdır. Ġlkin variantda adın Kas+pi+an yazılıĢında olduğuna 

tam əminik. Adda sadəcə türk dilləri üçün xarakterik olan v≈p səsəvəzlənməsi 

müĢahidə olunur. Kaspi tayfa adına qoĢulan –an mənsubluq Ģəkilçisi adı 

―Kaspilərə məxsus‖ məntəqə kimi izah edir. Elmi cəhətdən əhəmiyyətli 

semantik quruluĢa malik olan bu məntəqə adı 1728-ciilin sənədlərində 

Naxçıvan qəzasının Məzrəə  nahiyəsində Siyaqut və Qızıltəpə kəndləri 

arasında qeydə alınır (11, s. 61).  

 Aspik. Bu ada 1728-ci ilə aid sənədlərdə Naxçıvan qəzasının ġürəgəl 

nahiyəsində Qaraultəpə kəndi yaxınlığında rast gəlirik (11, s. 127). Qeyd edək 

ki, ad təhrif olunmuĢ, onun əvvəlindən -k samiti düĢməklə və ya təhrif məqsədi 

ilə sona gətirilməklə bu Ģəkildə sənədlərə daxil edilmiĢdir. Ġlkin variantda adın 

Kas+pi yazılıĢında olduğunu düĢünürük və ad bütövlükdə tayfa adından 

yaranmıĢdır.  

Nəticə olaraq deyək ki, beĢ etnooykonim tərəfimizdən ilk dəfə olaraq 

etimoloji izaha cəlb olunmuĢdur. Linqvistik təhlillər zamanı tayfa adlarını 

formalaĢdıran pi-―bəy‖, as-―güclü‖, ―qüvvətli‖,  an-―mənsubluq‖ Ģəkilçisi a≈ə, 

m≈b≈p, v≈p kimi xeyli sayda türk dillərinə məxsus səsəvəzlənmələr türk 

dilləri üçün xarakterik haldır. Kaspi tayfa adlarından yaranmıĢ 

etnooykonimlərdən baĢqa, as, kuti, naxər, lulubəy, hürri və s. prototürklərlə 

bağlı məntəqə adlarında da bu leksik və fonetik türk dili hadisələri 

təkrarlanmıĢdır. Bu isə göstərilən prototürklərin mənĢə, dil baxımından eyni 

kökə mənsubluğunu sübut edir. 

Göstərilən məntəqə adlarını yaradan kaspilər  haqqındakı istər mənbə 

və salnamə  məlumatlarını, istərsə də tədqiqatların elmi nəticələrinin yekunu 

olaraq aĢağıdakı elmi nəticələri söyləmək olar: 

1.Kaspi tayfaları kassilərin varisləri olmaqla, lullubəy, kuti  və s. 

tayfalarla eyni dövrdə, m.ö. III minilliyin sonu II minilliyin əvvəllərindən tarix 

səhnəsində olmuĢlar; 

2. Onlar m.ö. II minillikdən öz əcdadları ardınca Azərbaycan ərazilərinə 

yayılmaqla burada xeyli sayda əyalət, bölgə və s. adlarda öz adlarını 

əbədiləĢdirmiĢlər; 

3. Kaspi dili prototürk-Azərbaycan dili olmuĢ, kassilərə məxsus bütün 

sözlər onlarda da eynilə təkrarlanmıĢdır; 
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4. Bu tayfa adı Kas tayfa adından gəlməklə günəĢ tanrısı KaĢĢunun adını 

daĢımıĢ, pi-―bəy, cənab‖ sözü ilə iĢlənmiĢdir; 

5. Etnooykonimləri yaradan prototürk dil elementləri də kaspilərin əski 

türklərlə eyni dövrdə yaĢadığını və eyni dilə malik olduğunu sübut edir. 
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PЕЗЮМЕ 

ФИРУДИН РЗАЕВ 

КАСПИЙСКИЕ ТЮРКИ В ИСТОРИИ ЭТНОГЕНЕЗА 

НАХЧЫВАНЦЕВ 

Статья посвящена к тюркскому племени Каспи.  Тема связанной с 

этими племенами до тех пор не была исследована учеными. Автор статьи 

первый раз коснулся эту проблему и выявил, что слово Кас это имя 

одного древнетюркского племени, которые их наследники Каспи и 

лингвистически анализированы ойконимы связанные с именем племени 

Каспи. Были еще выявлены много интересные и научные результаты, 

которые тесно связаны общетюркской историей и с распространением 

племени Каспи. Путѐм всестороннего анализа выявлены, что прототюрки 

Каспи жили на древне Нахчыванской земли еще c I тысячелетии до н.э.  

Ключевые слова: Каспи, Кас, этноойконим, Кабис, Касвиан. 

 

SUMMARY 

FIRUDIN RZAYEV 

KASPIAN TURKS IN THE ETHNOGENY OF NAKHCHIVAN PEOPLE 

 Ancient prototurk Kaspi kins who was not learnt by azerbaijani and 

Turk researchers til today are investigated for the first time in the article. The 

author has been investigated the place names forming with Kaspi component 

by ethimological side. These words are kept in the geographical name system 

of ancient Nakhchivan and general turks on the basic of ancient source and 

proved that Kaspi  are turkish kins. 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

106 

 Many Turkish elements Kas/Kaspi considerable calligraphy have been 

found out in the geographical names with this component. Result of these 

investigations the author get more new scientific facts.  

Key words:  Kaspi, Kas, etnooykonim, Kabis, Kasvian. 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCANDA VƏ DĠGƏR TÜRK XALQLARINDA YAYILMIġ 

BƏZĠ MƏHƏBBƏT DASTANLARININ VARĠANTLILIQ 

MƏSƏLƏLƏRĠ 

(“TAHĠR VƏ ZÖHRƏ”, “ARZU-QƏMBƏR” )  

 

Məqalədə əsas məqsədimiz Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatının  digər 

türk xalqlarının folkloru ilə əlaqəsini  araĢdırmaqdan ibarərdir. Bir çox 

dastanlar vardır ki, onlar bu gün türk xalqlarının folklorunda ortaq iĢlə-

nir.  Belə dastanlardan bir neçəsinin təhlili aparılmıĢdır.  “Arzu-Qəm-

bər”, “Tahir-Zöhrə". Həmçinin o da qeyd olunub ki, türk xalqlarında  bəzi 

dastanlar müxtəlif variantlarda iĢlənib.  Yəni  adlarını çəkdiyimiz dastanların 

bəzi türk xalqlarındakı variantlarında məzmunu oxĢar olsa, da, fərqli xüsusiy-

yətləri çoxdur. Fərqlilik dastanda iĢlənən yer adlarında, Ģəxs adlarında, 

sonluqda və s. özünü göstərir. Məqalədə “Tahir və Zöhrə" dastanının Azərbay-

can, Türkiyə, türkmən, kumuk variantları, “Arzu-Qəmbər” dastanının isə 

Azərbaycan, Türkiyə, Kərkük, Qaqauz variantları tədqiqata cəlb edilib 

Açar sözlər: Azərbaycan, türk xalqları, folklor, dastan  

                                                                                                                                                                                                

 Qədim mədəniyyət və zəngin folklor nümunələrinə sahib olan 

Azərbaycan türk dünyasında mənəvi zənginliyi ilə seçilir. Bu zənginlik 

Azərbaycanın hər bölgəsində toplanan folklor nümunələrində özünü açıq-aydın 

göstərir. Nəzərə alsaq ki, ―Folklor yaddaĢdır, milli kimliyi Ģərtləndirən 

faktorlar folklorda yaĢayır‖ (2, Ic. s. 8), bu mənada xalqın zəngin dünyagörü-

Ģünün təzahürü kimi meydana çıxan nümunələr də bu zənginliyi özündə əks 

etdirir.  

Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatı özünün janr müxtəlifliyi ilə də diqqət 

çəkir. ġifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri bu gün türk dünyasında geniĢ Ģəkildə 

iĢlənməkdədir. ―Azərbaycan folklorunun özəlliklərindən birini – onun baĢqa 

türk xalqlarının folkloru ilə ortaq cəhətlərə malik olması təĢkil edir. Bu 

xalqların Ģifahi söz sənətində bir çox mətnlərin üst-üstə düĢməsi həmin 

örnəklərin vahid etnocoğrafi məkanda meydana gəlməsini göstərir‖(15). Ortaq 

türk folkloruna aid olan "Oğuznamə"ləri bu cəhətdən xüsusi fərqləndirə bilərik. 

Türкsоylu xalqlar uzun əsrlər bоyu vahid bir dilə maliк оlmuĢdur. Türk 

dili, dünyanın ən mədəni dillərindən biridir. Türk xalqları dünyanın ən zəngin 
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mədəniyyətinə, folkloruna sahibdir. Bu zənginliyi türklər tarixi keçmiĢindən, 

atalarından, babalarından alaraq bugünədək yaĢatmıĢ və qorumuĢlar. Türk 

xalqaları arasında iĢlənən ortaq folklor nümunələri çoxluq təĢkil edir. Bu cür 

ortaq nümunələrə sahib olmağın səbəbi, heç Ģübhəsiz, türk xalqlarının zəngin 

folklora sahib olmasıdır.  

Türk xalqlarında ortaqlıq bir çox janırlarda, o cümlədən dastanlarda da 

özünü göstərməkdədir. ġifahi xalq ədəbiyyatının həcmcə ən böyük növü olan 

dastanların bir çoxu türk xalqlarında geniĢ yayılmıĢdır. Belə dastanlardan bir 

neçəsinin - ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, ―Koroğlu‖, ―Arzu-Qəmbər‖, ―Tahir-Zöhrə‖, 

―Fərhad və ġirin‖ və s. adını qeyd edə bilərik.  

Ortaq türk folklorun ən çox rast gəldiyimiz iri həcimli nümunələrindən 

olan bu dastanlar xüsusi yerə və dəyərə sahibdir. Adı çəkilən dastanlar keçmiĢ 

zamanlardan xalqımızın, əcdadlarımızın yaddaĢında qorunaraq əsrdən-əsrə, 

dildən-dilə keçərək Azərbaycan türklərinin ruhunu yaĢadaraq zəmanəmizə 

gəlib çatmıĢdır. Dastanlar məzmununa görə iki növə bölünür:  

- qəhrəmanlıq dastanları  

- məhəbbət dastanları 

Məhəbbət dastanları qəhrəmanlıq dastanlarına nisbətən say baxımından 

çoxluq təĢkil edir. 

Adından da göründüyü kimi məhəbbət dastanları iki gəncin saf, təmiz, 

ülvi sevgilərindən ibarətdir. Məhəbbət dastanlarında sevgililərin bir-birinə olan 

vəfaları, sədaqətləri, onların baĢına gələn hadisələr öz əksini tapır. ―Məhəbbət 

dastanları ənənəvi olaraq ustadnamə ilə baĢlayır və duvaqqapma ilə bitir. 

Ustadnamə hikmətli məzmunlu qoĢmaya deyilir. Duvaqqapmada isə sevgili-

lərin bir-birinə qovuĢması təriflənir. Duvaqqapmalar könülaçan, Ģən məzmun 

daĢıyır və müxəmməs Ģəklində olur. Sonu faciə ilə qurtaran dastanlarda 

duvaqqapma olmur‖ (6). 

Azərbaycanda və türk xalqlarında geniĢ yayılmıĢ, özünəməxsus yeri 

olan məhəbbət dastanlardan biri də ―Tahir və Zöhrə‖ dastanıdır. Bu dastan həm 

nəzim, həm də nəsr Ģəklindədir. ―Tahir ile Zöhrə‖ Anadolu, Balkanlar, Azər-

baycan, Bosna Hersek, Kosova, Suriyə, Özbəkistan, Türkmənistan və Ġrakta 

yaĢayan türklər arasında yayılmıĢ‖ (5) Azərbaycanda, Doğu Anadoluda və 

baĢqa türk xalqlarında variantları qələmə alınmıĢdır. Fikret Türkmen ―Tahir və 

Zöhrə‖ dastanı ilə bağlı bir çox tədqiqatlar aparmıĢ və ―Tahir ilə Zöhrə‖ adlı 

incələmə kitabında, hikayənin 24 ayrı variantını karĢılaĢtırmalı olarak 

incələmiĢtir‖ (7). 

Bu dastanın bütün variantlarının məzmunu məhəbbətdir və bir-birinə 

bənzərliyi çoxdur. ―Tahir və Zöhrə‖ dastanı Türkmənlərdə həm xalq tərəfindən 

yaradılmıĢ variantı, həm də Ģairlər tərəfindən qələmə alınmıĢ variantı 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_%C5%9Fifahi_xalq_%C9%99d%C9%99biyyat%C4%B1
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mövcuddur. ―Bu əsər, Mollanepes adlı böyük Türkmən Ģairi tərəfindən qələmə 

alınır‖ (8). 

Bu dastanın bir neçə variantını (Türkiyə, Türkmən, Kumuk) 

Azərbaycan variantı ilə müqayisə etsək bir çox dəyiĢiklikləri görərik. Hətta onu 

da qeyd edək ki, adlarını çəkdiyimiz türk xalqlarında bu dastanın bir yox bir 

neçə variantı mövcuddur.  

Ġlk olaraq bu dastanın Azərbaycan variantına nəzər salaq. ―Tahir və 

Zöhrə‖ dastanının Azərbaycanda toplanan variantında dastan ustadnamə ilə 

baĢlayıb duvaqqapma ilə bitir.   

Onu qeyd edək ki, variantlarda həm dastanın adı, həm Ģəxs, yer adları, 

həm də orada iĢtirak edənlərin vəzifələri müxtəlif verilmiĢdir. Məsələn, 

Türkmən varyantında: ―Zöhre-Tahir‖, Kumuk varyantında: ―Dagir-Zugra‖, 

diğer variantlarda isə dəyiĢik adlarla bilinməktədir. ―Tahir ilə Zühre, Tahir 

Mirza, Zühre–Tahir, Taji bilen Zohra gibi adlarla bütün Türk boyları arasında‖ 

(8), hatta digər qonĢu dövlətlərdə də rast gəlinir.  

Dastanda Zöhrənin atası da müxtəlif variantlarda təqdim olunur: 

Azərbaycan variantında: Zöhrənin atası Hatəm Sultan Qaraman Ģəhərinin 

padiĢahı, Türkiyə variantında: güclü və Ģöhrətli padiĢah olaraq, Türkmən 

varyantında: Zöhrənin babası, ―Tatar bölgəsində Babahan adında bir padiĢah 

vardı‖ (1, s.7), Kumuk varyantında isə Zöhrənin babası, ―Bir böyük padiĢah 

vardı‖ (3, s. 199).  

Dastanda hadisələrin baĢ vermə səbəbi də müxtəlifdir. Azərbaycan vari-

antında padiĢahın və vəzirin (iki qardaĢ olurlar) övladlarının olmaması, bir çox 

hekayələrdə olduğu kimi onlar da DərviĢin verdiyi sehrli alma ilə övlad sahibi 

olurlar. ―Almanı bölüb yeməmiĢdən burda Ģərt qoyaq ki, əgər mənim oğlum, 

sənin qızın olarsa, sən qızını mənim oğluma verərsən, yox, mənim qızım, sənin 

oğlun olarsa, mən qızımı sənin oğluna verərəm‖ (10). Sultan qardaĢının fikrini 

bəyənir və almanı yeməmiĢdən əvvəl əhd edirlər. Türkiyə variantında: ―DerviĢ 

padiĢah ve vezirin dertlerini anlar ve koynundan çıkardığı bir elmayı ikiye 

bölüp verir. Ġkisinin birer çocuğu olacağını; birinin kızı olacağını; adını Zühre 

koymalarını; birinin de bir oğlu olacağını adını Tahir koymalarını ve bunların 

birbiriyle evlenmelerini tembih eder. Bunları ayırmaya kalkanların baĢlarının 

dertten kurtulamayacağını da ekledikten sonra kayıplara karıĢır‖ (9),  

Dastanda iki aĢiqi bir-birindən ayıran səbəblər də müxtəlifdir.  Azər-

baycan variantında Tahir ilə Zöhrəni Hatəm Sultan – Zöhrənin atası Tahiri istə-

mədiyi üçün Zöhrəni ondan ayırır. Türkiyə variantlarının birində oxuyuruq ki, 

anası Zöhrəni Tahirdən soyudur.  Zöhrə də Tahirdən ayrılır. Bir müddət keçən-

dən sora Zöhrə bütün gərçəkləri bilib Tahirlə yenidən barĢırlar. Bir variantda 

da atası qızını Tahirə verməyə razılıq verir. Bunu anası eĢidir. Anası Tahirə 

aĢiq olduğu üçün buna razılıq vermir. Ona görə də baxıcı yanına adam göndə-
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rib ərinə cadı etdirir ki, əri Tahirdən soyusun və qızını ona verməsin. Bunu da 

bacarır.  

Türkmən variantında: ―PadiĢah kızını vezirin oğluna vermek istemez. 

Nedeni ise, Bahır Vezir’in ölmesiyle Tahir’in sahipsiz ve garip kaldığını, bu 

durumda kızını Tahir’e verirse halk tarafından aĢağı görüleceğini bahane eder. 

Tahir’i kızından uzak tutmak ister‖ (8). 

Kumuk variantında: Zühre’nin annesi sihir yaptırıp padiĢahı, Tahir ile 

Zühre’yi evlendirme fikrinden vazgeçirir. PadiĢah, Tahir ve Zühre’nin 

birbirlerini görmelerini yasaklar. Zühre, Ģehir dıĢındaki güzel köĢkünde 

dadısıyla birlikte kalmaya baĢlar (8). Türkiyə variantı ilə Kumuk variantında 

aĢiqləri ayıran səbəblər çox oxĢardır. 

Dastanda digər fərqli cəhətlərdən biri də yer adlarında özünü göstərir.  

Azərbaycan variantında: Tahir Sandığa atıldıqda gedib HəĢtərxan 

vilayətinə bir paĢanın bağına, Türkiyə variantında: ġat Nehri kənarına sahib çöl 

bəyin bağına, Türkmən variantında: Bağdada, Kumuk variantında: Göl Hanın 

bağçasına çıxar. 

Dastanın sonu da müxtəlif variantlarla bitir. Azərbaycan variantında: 

Tahir PaĢanın köməyi ilə gəlir öz vilayətinə, PaĢa iki gənci birləĢdirmək üçün 

savaĢmaq istəsə də Tahir buna razı olmur. Özü Sultanla təkbətəkə görüĢəcəyini 

deyib meydana girir və  ―Ey Hatəm Soltan, nahaq qan tökmək lazım deyil. Bu 

dava sənlə mənim üstümdədir. Ona görə gir meydana. Hansımız hansımızı 

öldürsə, о tərəf qalib gəlmiĢ hesab olunar. Hatəm Soltan bu sözdən qəzəbləndi, 

at istəyib, meydana atıldı. Hatəm Soltan Tahirin hücumunu gördükdə ölümünü 

yəqin edib, karıxdı. Qalxanı nizənin qabağına verə bilmədi. Tahir Mirzə 

nizəsini onun sinəsinə elə vurdu ki, ucu arxadan bir çərək kənara çıxdı. PaĢa 

əmr elədi, Ģəhəri çırağban elədilər. Qırx gün, qırx gecə toy eləyib, Zöhrəni 

Tahirə verdilər. Hər iki həsrət aĢiqləri birbirinə qovuĢdurdular‖ (10). Dastan 

sonda ustad aĢığın dediyi duvaqqapma ilə bitir. 

Türkiyə variantında: Karadiken onları takip eder ve yine padiĢaha haber 

verir. Tahir yine yakalanır ve padiĢahın karĢısına çıkarılır. PadiĢah ona içinde 

―Zühre‖ geçmeyecek bir türkü söylemesini ister. Ama o yapamaz. Ġki tane 

Zühre’ siz dörtlük söyleyip, üçüncüye geçer. Fakat gönlüne hâkim olamayıp Ģi-

ire Zühre’ye de yer verir. PadiĢah da Tahir öldürtür ve vücudunu parça parça 

ettirir. Tahir’in parça parça vücudu gören Zühre de Tahir’in üzerine kapaklanır. 

Allah’a kendisinin de canını alması için dua eder. Duası kabul olunur ve 

oracıkta can verir. Tahir ile Zühre’yi yan yana mezarlara koyarlar. BaĢuçlarına 

da Karadiken adlı köle gömülür. Zühre’nin mezarının üstünde bir pembe gül, 

Tahir’in mezarının üzerinde ise bir kırmızı gül biter. Karadiken’in mezarında 

ise kara bir diken çalısı biter. Bu çalı bu güllerin kavuĢmasını engeller. 
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YaĢarken olduğu gibi mezarda da kavuĢamaz âĢıklar. Ancak ahirette 

kavuĢurlar‖ (11). 

Türkmən variantında: Tahir yurduna, geri döner. Zühre`yle buluĢur, 

Zühre onu Hindistan padiĢahının kızı olan annesine emanet eder. Bir süre sonra 

padiĢaha bildirmeden, Zühre ile Tahir`in nikâhını Mollanepes’e kıyar. Sarayda 

toy baĢlar. Birkaç gün böyle devam eder. PadiĢah, düğün haberini alınca çok 

sevinir. O, kızının Kara Batır`la evlendiğini düĢünürek, kendisi de sarayda 

dokuz gün dokuz gece kutlamalar yapar. Bahçıvan Hasan, padiĢahın 

vezirlerinden birine Zühre`nin Tahir`le evlendiğini haber verir, vezir de bu 

haberi padiĢaha iletir. PadiĢah, Tahir’i yakalatır ve öldürtür‖ (8). Zöhrə Tahirin 

ölümündən çox təsirlənib xəstə olur və onun məzarı üstünə gedər orda da ölər. 

Onu da qeyd edək ki, Türkmən variantında ölümündən sonra ortaya gələn 

əfsanələrdə ―Mollanepes, kahramanlarını tekrar diriltir ve onları 

buluĢturduktan sonra hikâyeyi bitirir‖ (8) 

Kumuk variantında: Zöhrə Tahirə ―Babam beni falan padiĢahın oğluna 

veriyor, ancak benim gönlüm sende. Sana verdiğim sözümün arkasındayım. 

Ölsem de senden baĢkasına varmayacağım‖ (3, s.223) diyər. Bunu eĢidən Tahir 

Zöhrə ilə qaçmağı planlayarlar. PadiĢah da bunu eĢidər və adamlarına onları 

tutmasını əmr edər. Onları tutub padiĢahın huzuruna gətirərlər. Onun boynunun 

vurulmasını istər. Çox kiĢi Tahirin bağıĢlanması üçün padiĢaha yalvarırlar. 

PadiĢah Ģərt qoyar: ―Tahir üç beyit söylesin, içinde ne beni ansın ne de 

Zühre’yi, eğer bunu yapamazsa ant içtim onu öldürtürüm‖ (3, s. 215). Tahr iki 

beyit deyər, üçüncünü deyəndə Zöhrəni görür və onun adını çəkir. 

Kara sevdaya tutulsan,  

Sağlığın zayi olur. 

Tahir’de Mecnun gibi  

Makamı olsun dağlar. 

Ġkincisi: 

Çilem çoktur benim, 

Allah korusun seni.  

Ne yaptım bu dünyaya?  

Daima ağlatır beni 

üçüncüsü 

Haberim yok kendimden 

 Sevinç mi bu ah mı bu?  

KarĢımda parlayan  

Zühre mi bu, ay mı bu?  (3, s. 225-226) 

PadiĢah bu an vur əmri verir. Tahir cəlladdan bir az vaxt istər. Tahir 

dəstəmaz alar, iki rikət namaz qılır və Allaha onun canının almasını dua edir. 
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Duası qəbul olunur və Tahir ölür. Buna dözə bilməyən Zöhrə ağır xəstələnir. 

Tahirin məzarı üstünə gedir və orda da ölür. 

Qeyd edək ki, PadiĢahın Tahirdən üç beyit söyləməsini istəməsi 

Türkiyə variantında da özünü göstərir. Yəni Türkiyə variantı ilə Kumuk 

variantı eynilik təĢkil edir. 

Türk xalqları içərisində geniĢ yayılan və dillərdə əzbər olan 

dastanlardan biri də ―Arzu-Qəmbər‖ dastanıdır. ―Arzu-Qəmbər‖ qədim türk-

kərkük bayatılı dastanıdır‖ (4, s.2). ―Arzu və Qəmbər‖ dastanında Həzrət 

Əlinin olması dastanın qədimliyini sübut edir‖ (12). ―Arzu və Qəmbər‖  

dastanı türk xalqları arasında (Bağdadda kərküklər, Krım tatarları, türklər, 

azərbaycanlılar, özbək və qaqauzlarda) bu gün də yaĢayır və öz aktuallığını 

qoruyur. Qeyd edək ki, dastanın türk xalqları arasında bu cür geniĢ yayılmasına 

səbəb ortaq türk dilidir. ―Türkdilli xalqlar ailəsində yayılan bu dastan həm də 

müsəlmançılığın yayıldığı dövrdə intiĢar tapmıĢ, dini bir, dili bir xalqlar bu 

dastana xüsusi maraq göstərmiĢlər‖ (4, s.16).  

―Arzu Qəmbər‖ dastanı yuxarıda adlarını çəkdiyimiz türk xalqlarının 

hər birində belə bir neçə variantları mövcuddur. Bu dastanın bir neçə variantı 

da Azərbaycanda (Naxçıvan, Bakı, ġamaxı, Gəncə) toplanıb. Biz 

müqayisələrimizi Naxçıvanda toplanan variantı ilə aparırıq.  

 Azərbaycan variantı ilə Kərkük variantı bir-birinə çox yaxındır. Bu 

deyilənlər onu göstərir ki, ―Arzu-Qəmbər‖ dastanı Kərkük türklərində olduğu 

kimi Azərbaycan xalqına da çox doğmadır.  

Bəzi türk xalqlarında isə məsələn, ―Qaqauz folklorunda ayrıca ―Arzu-

Qəmbər‖ dastanı yoxdur. Arzu ilə Qəmbərin bayatılar, türkülər, düzgülər  

içərisində 10 bayatı deyiĢməsi verilmiĢdir‖ (4, s.9). Deyilən bayatılar dastanla 

eynilik təĢkil etməsə də dastanın bir çox hissələrinə toxunulur. Məs: ―Arzu-

Qəmbər‖ dastanında bilərzik məsələsinə bir çox variantlarda rast gəlirik. Həm 

Türkiyə, həm də Kərkük variantında Arzu Qəmbərin diqqətini çəkmək üçün 

biləziyini su baĢına qoyur. Bu məsələ qaqauzların folklorunda isə bir baĢqa 

formada verilib. deyiĢmə belədir   

Arzı:   

Ben çeĢmeye vardım, 

Elimi, yüzümü yudum, 

EnteĢemi çıkardım, 

TaĢ yüstüne koydum. 

Kamber:  

Ben çeĢmeye varmadım, 

Elimi, yüzümü yumadım, 

EnteĢeni almadım, 

Bilerzini bulmadım  (4, s. 9) 
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Türkiyə variantında:  

Arzu: Ben testimi doldurdum  

Doldu diye kaldırdım  

Yıkılası Ģu pınarda  

Ben bileziğimi çaldırdım. 

Kamber: 

Ben pınara varmadım  

Elimi yüzümü yumadım  

Gözüm kör olsun Arzu  

Ben bileziğini bulmadım (14) 

Kərkük variantında:  

Aldı qız:    Kepenekte yatan oğlan  

Ğem yüküne batan oğlan  

Sennen sual edirem  

Bilezik tapan oğlan 

 Aldı Qamber:   Kepenekte yatmıĢam  

Ğem yüküne batmamıĢam  

Kitap geti el basım 

Bilezik tapmamıĢam  

Aldı qız:   Tulığımı doldırdım  

Dolı diyin qaldırdım  

Dinim imanım  

Qamber Bilezigim çaldırdım (13) 

Azərbaycan (Naxçıvan) variantında: bilərzik yox Arzu üzüyünü 

səhəngin içinə qoyur. Sora Qənbər səhəngi doldurub döndüyü zaman Arzunu 

görər və deyər: 

Su gələr burux-burux, 

Çəkəllər tulux-tulux. 

Üzüyün tapan oğlana 

Nə verərsən muĢtuluq? 

Arzu isə belə cavab verdi: 

Su gələr burux-burux, 

Çəkəllər tulux-tulux, 

Üzük tapan oğlana  

Məndən öpüĢ muĢtuluq (2. s.500) 

―Arzu Qəmbər‖ dastanının Azərbaycan variantında (Naxçıvan) belə 

baĢlayır. ―Biri var idi, biri yox idi. KeçmiĢ zamanlarda iki qardaĢ var idi. 

Türkiyə variantında: Bundan asırlar önce Suriye tarafında bir köyde Kamber 

adında fakir bir genç yaĢarmıĢ‖ (14), Kərkük variantında isə dastanın giriĢi 

belə baĢlayır: ―Harttan hurttan, sıxması qarpız qabığı, düğmesi turptan. Aman 
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zaman içinde, qerbil saman içinde, deve berberliğ eder, eski hamam içinde‖ 

(13). 

 Yuxarıda verdiyimiz nümunələrdən görünür ki, dastanın giriĢinin en 

geniĢ forması Kərkük variantındadır. Burda dastanı nəql edən öz məharətini 

göstərmiĢ, dastana geniĢ Ģəkildə giriĢ verərək söyləməyə baĢlamıĢdır.  

Azərbaycan və Kərkük variantlarında iki qardaĢ olur. Onların övladları 

olmamıĢdan göbəkkəsdi edirlər. Türkiyə variantında: Qəmbər Suriya tərəfində 

bir köydə kasıb ama çox yaraĢıqlı bir gənc, Arzu da həmin köydə gözəlliyi 

dillərə dəstan olan bir qız kimi qələmə alınmıĢdır.  

Azərbaycan və Kərkük variantında Arzu ilə Qəmbər ―Tahir və Zöhrə‖ 

dastanında olduğu kimi aĢıqlərin sevgiləri mollaxanada davam edir. Türkiyə 

variantında isə iki gəncin sevdası çeĢmə baĢında baĢlamıĢdır.  

Dastanın variantlarında aĢiqləri bir-birindən ayıran, onları sevgisiz 

qoyub ölümə məhkum edən Ģəxslər də fərqlidir. Azərbaycan variantında 

Arzunun atası PadiĢah iki sevənləri bir-birindən ayırır. Çünki o düĢünür: 

―Mənim qızım padiĢah qızıdır. PadiĢah oğluna layiqdir‖ (2, s.499) 

Türkiyə variantında isə Arzunun nənəsi bunları ayırmağa çalıĢır, bunları 

ayıra bilməyəcəyini düĢünür və Qəmbəri zəhərləmək qərarına gəlir. Məhz 

zəhərlənmək hissəsi də müxtəlif variantlarda verilib. Kərkük varyantında 

Qəmbər Azrudan soruĢur: Oğlan dedi:  

Bu gece çerĢembedi (çarĢamba)  

Gevlive (gönlüne) düĢen nedi? 

Ot yanar tütün çıxmaz  

Qazanda biĢen nedi? 

Arzuda ona bildirmək üçün deyər: 

Emme Qamber’im emme 

Nenemin eqli keme  

Ögivde (önünde) quzı biryan  

Ağu qatıptı yeme (13) 

 

Türkiyə variantında isə Qəmbər Arzunun bir kənarda kefsiz oturduğunu 

görüb bayatı deyərək süfrəyə dəvət edər: 

Arzum yasa batmıĢsın  

KaĢını gözünü çatmıĢsın  

Sofraya teklif olmuyor gelin Arzum  

Sen sofraya yan bakmıĢsın 

Arzu da ona yeməyin zəhərli olduğunu bayatı ilə belə deyər: 

Arzun yasa dünden battı  

KaĢını gözünü çattı  

Sofraya yan bakılmaz amma Kamber 
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ağam  

Domuz ninem ağu kattı (14) 

Dastanın variantlarında bir çox fəqli cəhətlər özünü göstərir. Onlardan 

biri də sonluqdur. Məsələn, Azərbaycan (Naxçıvan) variantında padiĢah 

tərəfindən hər tərəf mühazirəyə alınır, bunu görən Qəmbər ilə Arzu çıxıĢ yolu 

olmadığını görüb özlərini dəryaya atdılar. Türkiyə variantında:  ―Arzu evden 

kaçıp, dağlara doğru koĢmaya baĢlamıĢ. Arzu dağa doğru koĢarken Kamber’in 

atının acı acı kiĢnediğini duymuĢ. Atın bulunduğu yere giden Arzu bakmıĢ ki 

Kamber’i yerde cansız yatıyor. Arzu, Allah’a dua etmiĢ: ―Allah’ım benim 

canımı da Ģuracıkta al, beni Kamber’imden ayırma‖ diye… Arzu’nun duası 

kabul olmuĢ... O da Kamber’ine sarılı vaziyette ölmüĢ (14). Kərkük 

variantında: Arzı evin damına çıkarken çayın kenarında bitkin bir halde olan 

Qamber’i tanıyamaz, Qamber de Arzı’nın kendisini önemsemediğini zanneder 

ve ona kendimi suya atayım mı diye sorduğunda, Arzı da onu tanıyamadığı için 

―atabilirsin bana ne‖ diye cevap verince kendini suya atar. Sora Qəmbər 

olduğunu anlayır Xıdır Ġlyasdan yardım istəyir. 

Ğaraz olasan ğaraz  

Yar el(i)mizden düĢti saz  

Qember’i Ģat apardı  

YeriĢ ya Xıdır-Ġlyas (13). 

Qəmbər isə özünə bəddua edər. Arzu gəlib Qəmbərin öldüyünü 

gördükdə ―elbisesinde bulduğu jileti (kalem tıraĢı) kalbine saplayarak kendini 

öldürmektedir‖ (13) 

Qeyd olunanlardan aydın görünür ki, ―Arzu Qəmbər‖ dastanı türk 

xalqlarında müxtəlif variantlarda qələmə alınıb. Bu variantlarda həm oxĢarlıq, 

həm də fərqlilik özünü göstərir.  

―Arzu Qəmbərin‖ Naxçıvan variantı ilə ―Tahir və Zöhrə‖ dastanının 

Azərbaycan variantı   bir-birinə çox oxĢayır. Hər iki dastanda DərviĢ iki 

qardaĢa alma verir övladları bi-birinə göbəkkəsdi edilir. Hər iki dastanda 

padĢah əhdi pozur, qızı qardaĢı oğluna vermir. Ama sonluqlar fərqli bitir. 

―Tahir və Zöhrə‖ dastanında sevgililər birləĢir, ―Arzu Qəmbər‖ dastanında isə 

bir-birlərinə qovuĢmayıb ikisi eyni anda ölür.   

Yuxarıda qeyd etdiyimiz folklor nümunələrinin türk xalqları arasında 

belə yayılması, məĢhurlaĢması türk dünyasının nə qədər zəngin, güclü və birlik 

olmasının nəticəsidir. Məhz bu gün də türk dillərinin inteqrasiyası - ortaq 

türkcə axtarıĢlarının fəaliyyəti geniĢlənir. Bu baxımdan, belə ortaq folklor 

nümunələrinin yenidən öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Son olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki, türk xalqları içərisində zəngin 

folklora sahib olan Azərbaycan digər türk dilli xalqlarla əlaqələrini 
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möhkəmləndirir. Bu zaman bir çox sahədəki ortaqlığını Ģifahi xalq ədəbiyyatı 

nümunələrinin qarĢılıqlı tədqiqində də həyata keçirməlidir. 
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           РЕЗЮМЕ                                                                              

                                                                                       ЧИНАРА РЗАЕВА 

ВОПРОС РАЗНООБРАЗИЯ В НЕКОТОРЫХ ЛЮБОВНЫХ САГАХ 

ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ  И СРЕДИ 

ДРУГИХ ТЮРКСКИХ НАРОДOВ. 

(«ТАХИР И ЗОХРА», «АРЗУ-КАМБАР») 

          Основная цель данной работы - изучить связь азербайджанской 

народной литературы с фольклором других тюркских народов. Есть 

много саг, которые используются сегодня в фольклоре тюркских 

народов. Некоторые из таких саг, например «Арзу-Гамбар», «Тахир-

Зохра», были проанализированы в этой статье. Кроме того, было 

отмечено, что некоторые саги тюркских народов используются в разных 

вариантах. Несмотря на сходные черты в содержании некоторых саг , 

принадлежащих туркским народам, есть и более отличительные 

черты. Различия могут наблюдаться, в частности, в названиях мест, 
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названий предметов, окончаниях и т. д. В статье были привлечены 

к  исследованию азербайджанский, турецкий, туркменский, кумукский 

варианты саги «Тахир и Зохра», а также  Азербайджанский, Турецкий, 

Каркукский, Гагаузский варианты  саги «Арзу-Гамбар». 

Ключевые слова: Азербайджан, турки, фольклор, сага  

 

SUMMARY 

CHINARA RZAYEVA  

THE MATTER OF VARIETY IN SOME LOVE 

SAGAS WIDESPREAD AMONG  AZERBAIJAN AND OTHER 

TURKIC PEOPLES.  

( "TAHIR AND ZOHRA", "ARZU -QAMBAR" ) 

           The main purpose of this paper is to  study the relation of Azerbaijan 

folk literature  with the folklore of other Turkic peoples. There are many sagas 

that are used shared today in the folklore Turkic peoples.  Some of such sagas, 

for example "Arzu-Gambar", "Tahir-Zohra",  were analyzed.  Furthermore, it 

was noted that some sagas in Turkic people are used in the different 

variants. In spite of the  similar features in  the contents  of sagas of  some 

varieties belonging to the Turkish  peoples,  there are   more distinctive 

features as well. Differences may be observed especially in the  names of 

places, names of subjects, endings and so on.  In the article  the  Azerbaijani, 

Turkish, Turkmen, Kumuk  variants of  the saga "Tahir and Zohra" 

and  Azerbaijan, Turkey, Karkuk, Gagauz variants af the saga "Arzu-

Qambar"  have been involved in the research. 

Keywords:   Azerbaijan, turkic peoples, folklore, saga 
 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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AġIQ ġEĠRĠ JANRLARI “ƏMRAH” DASTANINDA  

QƏHRƏMANLARIN ÖZÜNÜĠFADƏ VASĠTƏSĠ KĠMĠ  

Dastanlarda nəsr və nəzm növbələĢməsi bu janrın özünəməxsus 

xüsusiyyətlərindəndir. Dastan daxilində rast gəldiyimiz aĢıq Ģeiri nümunələri 

qəhrəmanların dilindən söylənilməklə onların arzu və istəklərini, sevinc və 

kədərlərini də ifadə edir. Hətta deyə bilərik ki, dastanlarda iĢlədilən aĢıq Ģeiri 

janrları əksər hallarda qəhrəmanların özünüifadə vasitəsi kimi qarĢımıza çıxır. 

Məqalədə Naxçıvandan toplanmıĢ və “Naxçıvan Folklor 

Antologiyası”nın II cildində nəĢr edilmiĢ “Əmrah” dastanında iĢlənən aĢıq 

Ģeiri Ģəkillərinə diqqət yetirilir və bu zaman həmin Ģeirlərin qəhrəmanların 

özünüifadə vasitəsi kimi yeri və mövqeyi, oynadığı rol müəyyənləĢdirlir.  

Açar sözlər: Naxçıvan folkloru, “Əmrah”, dastan, aĢıq Ģeiri   

 

ġifahi xalq ədəbiyyatının irihəcmli janrı olan dastanlar öz daxilində bir 

çox janrlara da yer verə bilir. Xüsusilə dastanlarda hadisələrin gediĢi zamanı 

qəhrəman öz düĢüncələrini daha çox saz havası üstündə aĢıq Ģeirləriylə ifadə 

edir. Dastanlar daha iri həcmli folklor nümunəsi olduğu üçün  həmin 

nümunələrin  söylənilməsi də geniĢ vaxt tələb edirdi. Bu zaman ayrı-ayrı 

məclislərdə xalqı həm əyləndirmək, həm də məlumatlandırmaq, Ģifahi 

ədəbiyyatı təbliğ etmək məqsədiylə aĢıqlar, dastançılar Ģirin dillə, xoĢ avazla 

dastanlar söyləyərdilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, ―aĢıq yaradıcılığı da ozan 

yaradıcılığı kimi Ģifahi ənənəyə əsaslanır. O, həm saz çalır, söz qoĢur, saz 

havaları yaradır, həm də böyük sujetli dastan yaratmağa və onu ifa etməyə 

qabildir‖ (4, s.176). Bu zaman qəhrəmanların duyğu və düĢüncələri, arzu və 

istəkləri aĢıqların sazılya, Ģairlərin sözüylə bəyan edilirdi. Dastandakı aĢıq 

Ģeirinin yer alması heç də təsadüfi deyil. ―Telli saz həmiĢə xalqın ürək tellərinə 

toxunmuĢ, xalqa nikbin duyğular aĢılamıĢ, məclislər abad eləyib gəlinə, qıza 

ruh vermiĢdir. AĢıq musiqisi və aĢıq poeziyasının təbii, real duyğuları, realist 

bədii ifadə vasitələri də, romantik uçuĢları, xülyaları, xəyali və Ģərti obrazları 

da xalqın real həyatını, arzu və xülyalarını əks etdirmiĢdir‖  (5, s.83). Məhz 

buna görə də dastanlarda aĢıq Ģeirləri çox vaxt qəhrəmanların özünü ifadə 

vasitəsi kimi çıxıĢ edir. Bununla bərabər dastan Ģeirinin ayrılıqda müstəqil janr 

olduğunu da unutmamalıyıq. Bu barədə professor Məhərrəm Cəfərlinin 

mülahizələri də olduqca maraqlıdır: ―Dastan Ģeiri öz özlüyündə bitkin Ģeir 

parçalarıdır və formal poetexniki elementlər baxımından, tutaq ki, dastan 

qoĢması ilə dastandanqıraq qoĢmanı bir-birindən heç nə fərqləndirmir. Ancaq 

bunlar funksional-poetik, poetik üslubi baxımdan bir-birindən çox fərqlənirlər. 

Belə ki, dastandanqıraq qoĢma istər janr poetexnikası, istərsə də lirik məzmun 

baxımından bitkindir. Bu halda onları atalar sözləri ilə eyni sıraya qoymaq olar. 
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ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 1  
  

 

 

 

 

119 

Dastan Ģeiri isə belə bir müqayisə müstəvisindən atalar sözü ilə yox, məsəllərlə 

eyni sırada dura bilər. Çünki məsəllərin məzmunu özündən ―qıraqda‖—

dinləyici Ģüurunda olduğu kimi, dastan Ģeirinin də məzmunu ―özündən qıraqla‖ 

bağlı olur. Burada ―özündənqıraq‖ dastanın nəsr hissəsinin məzmunu ilə 

mütləq bağlı olur. Bu mənada hər hansı dastan Ģeirini dastanın yurd hissəsinin 

ona məxsus ―məqamından‖ ayırdıqda ―yarımçıqlıq‖ dərhal bilinir. Yəni 

dastandan götürülüb çap edilmiĢ Ģeiri araĢdırdıqda görünür ki, bu Ģeir 

―özündənqıraq‖ hansısa hadisə-məzmunla bağlıdır‖ (3, s.209). 

Bir çox Azərbaycan dastanları kimi ―Əmrah‖ dastanındakı Ģeirlər 

barədə də bu fikirləri söyləmək mümkündür. Əvvəlcədən qeyd edək ki, 

―Əmrah‖ dastanı ―Naxçıvan folklor antologiyası‖nın II cildində verilib. Həcm 

etibariylə də Naxçıvandan toplanmıĢ geniĢ dastanlardan biridir. Burada kifayət 

qədər aĢıq Ģeiri janrlarıyla qarĢılaĢırıq. Həm də ―Əmrah‖ dastanı janr 

müxtəlifliyi baxımından da özünü göstərir. Belə ki, dastanda biz üç 

ustadnaməyə rast gəlirik ki, hər ustadnamə fərqli-fərqli Ģeir Ģəkillərində 

söylənilir. Dastanın ilk ustadnaməsi cığalı təcnis üstündə söylənilir. Ġkinci 

ustadnamə qoĢma Ģəklindədir. Üçüncü ustadnamə isə divani janrında olsa da 

burada Ģeir təhrif olunmuĢ formadadır. Bu üç ustadnamədən əlavə ―Əmrah‖ 

dastanında qoĢma üstündə söylənmiĢ 2 deyiĢmə, biri ―Dedim-dedi‖ tərzində 

olmaqla 7 qoĢma, 3 gəraylı, 1 tamamlanmamıĢ yarımçıq qoĢma və 1 

duvaqqapma Ģeiri Ģəkilləri də özünə yer tapıb.  

Dastandakı ilk ustadnamə məĢhur aĢıq Xəstə Qasımın ―Ay hayıf hayıf‖ 

rədifli cığalı təcnisidir. Belə ki, Ģeirin möhürbəndinə baxanda bunu açıq-aydın 

görürük: 

Oxudum dərsimi, çıxdım yasinə, 

Ġyid olan ixlas  bağlar yasına. 

AĢıq deyər yasinə, 

Rəqib, gərdan, ya sinə. 

ĠĢim nə hədyan deyəm, 

Səhv anlaya, ya sına. 

Xəstə Qasım ölüb gedir ya sina, 

EĢidənlər deyər, ay hayıf-hayıf! (7, s.430-431). 

Cığalı təcnis aĢıq yaradıcılığının mürəkkəb janrlarından biridir. Bu 

janrın tələbləri belədir ki, ―hər bəndin ilk beytindən sonra əsərin məzmununa 

uyğun qısa misralardan (əsasən bayatı – E.M.) ibarət cığa, daha sonra isə yenə 

tam ölçülü üçüncü və dördüncü misralar gəlib Ģeiri tamamlayır. ġərtlərdən biri 

və ən əsası da odur ki, cığanın qafiyələrinin cinaslardan əmələ gəlməsidir‖ (6, 

s.209). 

―Əmrah‖ dastanındakı ikinci ustadnamənin müəllifi isə möhürbənddən 

bəlli olur ki, AĢıq Valehə məxsusdur. Üçüncü ustadnamə isə janr etibariylə 

divaniyə yaxın olsa da, Ģeir tam verilmədiyi üçün fikir yürütməkdə tərəddüd 

etməli oluruq. Belə olan halda isə müəllifin də kim olduğu bəlli olmur. Düzdür, 

burada ―Kamal‖ nisbəsi diqqəti çəkir. Lakin onun hansı Kamal olması sual 

doğurur. ġeirə baxdıqda dediklərimizin reallığını da müĢahidə etmiĢ olarıq: 

Adam var ki, bu dünyada 

Yaranıbdı saylara. 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

120 

Rüsvaylığın hardan hara 

Söylənir insanlara. 

El özündən danıĢanda 

Özü Ģad olub gülər. 

Bilməz heç qanmazlığı, 

DüĢübdü insanlara 

Kamal deyər əsil adam 

Yaramaz iĢ eləməz. 

Bədəsillər əl uzadıb 

Kimsəyə xoĢ eləməz. 

Hamı deyər ayıb olsun 

Duz-çörək basanlara (7, s.432-433). 

Qeyd edək ki, dastanın giriĢində verilən bu Ģeirlər qəhrəmanların 

özününifadə vasitəsi kimi çıxıĢ etməkdən əlavə, dastan söyləyicisinin mövzuya 

giriĢ, dinləyicilərin diqqətini bir yerə cəm etmə funksiyası rolunu da oynayır. 

―Əmrah‖ dastanında rastlaĢdığımız maraqlı Ģeirlərdən biri də ―Dedim-dedi‖ 

formasında dastanın qəhrəmanı Əmrah tərəfindən söylənən qoĢmadır. Bu 

üslubda Ģeir aĢıq yaradıcılığında qoĢma janrında deyilən, lakin poetikası 

baxımından çətin olan Ģeir formasıdır. Lakin buna baxmayaraq dastandakı 

həmin Ģeir öz bədiiliyi və sənətkarlığı ilə çox güclü təsir bağıĢlayır və 

qəhrəman bu Ģəkildə öz fikrini izhar edir. Fikrimizin təsdiqi üçün dörd bəndlik 

həmin Ģeirin birinci və sonuncu bəndlərini nümunə göstərə bilərik: 

Dedim, gülĢən nədi? – Dedi: bağımdı. 

Dedim: səfalıdı? – Söylədi: yox-yox. 

Dedim, iĢrət nədi? – Dedi: səfamdı. 

Dedim: gəlsin sürək? – Söylədi: yox-yox. 

 

Dedim, siyah nədi? – Dedi: telimdi. 

Dedim, Ģəkər nədi? – Dedi: dilimdi. 

Dedim, nəzik nədi? – Dedi: belimdi. 

Dedim: qucmalısan? – Söylədi: yox-yox (7, s.440-441). 

Dastanda qarĢımıza çıxan Ģeirlərdən biri də xüsusilə diqqəti cəlb edir. 

Belə ki, Mahmud paĢa Əmrahı hüzuruna çağırıb qızını tərif etməsini istəyir və 

bu zaman Əmrah sazı sinəsinə basıb sözə belə baĢlayır: 

PaĢam, bu tərlanı tərif eyləyim, 

Əzəl yaxĢı olar ağı tərlanın. 

 

Qızıldan qumroyu pəs elər, 

Tərpənəndə yerbəyerdən səs elər. 

Sürmə dağıtmağa bil həvəs elər; 

Keçər daĢa ol caynağı tərlanın. 

Əmrah gəlib qalmaq istər bu yerdə, 

ġirin Ģikar almaq istər bu yerdə, 

Göydə qanad çalmaq istər bu yerdə, 

Getməz bu sinəmdən dağı tərlanın (7, s.441-442).  



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 1  
  

 

 

 

 

121 

ġeirdən də göründüyü kimi qoĢmadır. Lakin bu qoĢmanın birinci bəndi 

yarımçıqdır. Burda da biz qüsuru dastanda  axtarmamalıyıq. Heç dastanın 

yaradıcıları da bu cür səhvliyə yol verməzlər. Belə olan halda biz ilk növbədə 

söyləyicinin – informatorun Ģeiri unutma ehtimalını düĢünə bilərik. Lakin əgər 

söyləyici unudubsa belə, toplayıcılar, son mərhələdə isə antologiyanı tərtib 

edənlər, nəĢrə hazırlayanlar bu məqama diqqət etməli və Ģeiri tam halda təqdim 

etməliydilər. Əvvəldə də söylədiyimiz kimi, bu folklor mətninə hər hansı 

müdaxilə, özündən söz, fikir, misra artırmaq deyil, unudulmuĢ misraları bərpa 

etmək olardı. ġeirin tapĢırmasından da göründüyü kimi bu qoĢma AĢıq Əmraha 

məxsusdur və aĢığın Ģeirlərinə müraciət etməklə bəndi tamamlamaq olardı.  

Dastandakı bu  Ģeirdə yol verilmiĢ qüsuru, kəsir olan bəndi biz ötən 

əsrin altmıĢıncı illərində dəyərli folklorĢünas Əhliman Axundov tərəfindən 

tərtib edilən ―Azərbaycan Folklor Antologiyası‖nın II cildində yer alan 

―Əmrah‖ dastanında da görürük (2, s.107). Eyni zamanda onu da qeyd 

etməliyik ki, 2005-ci ildə nəĢr olunan ―Azərbaycan dastanları‖ beĢcildliyinin 

üçüncü cildində də yer alan ―Əmrah‖ dastanında bu Ģeir bütöv halda verilibdir  

(1, s.74).    

Həmin dastandan bəhs edən folklorĢünas, professor Sədnik PaĢa 

Pirsultanlı özünün ―Novruz - Qəndab‖ və digər məhəbbət dastanlarının 

müqayisəli tədqiqi‖ kitabında ―Əmrah‖ dastanının yaradıcısı və baĢ 

qəhrəmanının Ərzurumlu Əmrah olduğunu söyləyirlər. Dastan insanda olduqca 

xoĢ ovqat yaradır (8, s.93) deyir və sonrakı səhifələrdə yuxarıdakı Ģeirlə bağlı 

öz fikirlərini bildirir. Bu zaman yarımçıq göstərilmiĢ bənd orada yenə bütöv 

halda qarĢımıza çıxır. S.Pirsultanlı yazır: 

―Üç bəndlik qoĢmanın birinci bəndində görək Əmrah tərlanı necə tərif 

edir.  

Həzərat, tərlanı tərif eyləyim,  

Əzəl yaxĢı olar, ağı tərlanın.  

Qızıldan qomrovlu, atlas düyməli,  

Qayım-qədim olsun, bağı tərlanın‖ (8, s.93). 

Ə.Axundovun toplayıb tərtib etdiyi antologiyada verilən ―Əmrah‖ 

dastanı ilə ―Naxçıvan folklor antologiyası‖nın II cildində yer alan ―Əmrah‖ 

dastanı arasında istər sujet, istər Ģeirlər, istər qəhrəmanlar, istərsə də ümumi 

təhkiyə müqayisəsində heç bir fərq yoxdur. Bu da onunla əlaqədardır ki, 

dastanı Əhliman Axundov 1964-cü ildə Naxçıvanda folklor ekspedisyasında 

olduğu zaman indiki ġıxmahmud kəndində yaĢayan AĢıq Həsəndən 

toplamıĢdır. Bu məlumat haqqında bəhs etdiyimiz ―Naxçıvan folkloru 

antologiyası‖nda da qeyd edilib. ―Bəs elə isə, bu Ģeir dastanda niyə iki misrası 

kəsir olaraq verilib?‖ sualı ortaya çıxır. Cavab isə sadədir. Tərtibçilərin redaktə 

zamanı diqqətsizliyi üzündən belə bir hal yaĢanıb.  

Onu da qeyd edək ki, ―Əmrah‖ dastanı da ümumi dastan poetik 

strukturuna uyğun olaraq duvaqqapma ilə bitir.  

 Ümumiyyətlə dastanda rast gəldiyimiz Ģeirlər  AĢıq Əmrah, Səlminaz, 

Ağcqız, Əhmədxoca, Sayat Pəri tərəfindən söylənilir. Və bu zaman da görürük 

ki, Ģeirlər dastan qəhrəmanlarının öz düĢüncələrinin fadəsi kimi dilə gətirilir. 

Burdan da belə bir nəticəyə gələ bilərik ki,  Azərbaycan folklor xəzinəsinin 
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zəngin tərkib hissələrindən biri olan Naxçıvan mühitində yayılmıĢ və toplanmıĢ 

dastanlarda iĢlədilən aĢıq Ģeiri janrları təkcə dastanın struktur poetikasını 

özündə əks etdirmir, həm də qəhrəmanların xarakterlərini açır, obrazların 

düĢüncələrini əks etdirir, Burada iĢlədilən Ģeirlər qəhrəmanların özünü ifadə 

vasitəsi kimi çıxıĢ etməklə bərabər dastanın ümumi məzmununu dinləyicilərə 

daha ətraflı və bədii Ģəkildə çatdırmağa da kömək edir.   
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PЕЗЮМЕ 

ЭЛЬХАН  ЮРДОГЛУ-МАМЕДОВ 

ЖАНРЫ АШУГСКИХ СТИХОВ КАК СПОСОБ  

САМОВЫРАЖЕНИЯ ГЕРОЕВ ЭПОСА “АМРАХ” 

Чередования прозы и поэзии в эпосах, является специфическим 

свойством этого жанра. Встретив образцы ашугских стихов в эпосе, мы 

видим, что они высказанные от имени героев, выражают ихние мечты и 

желания, радость и грусть. Даже можем сказать, что жанры ащугских 

стихов, воспользованные в эпосах, в большинство случаев оказывается 

как способ самовыражения героев. 

В статье обращено внимание на разные виды ашугских стихов, 

использованных в эпосе «Амрах», который собран в Нахчыване и издан 

во втором томе  «Нахчыванской Фольклорной Антологии». В это время 

определяется место и положения сыгранная роль этих стихов,  как способ 

самовыражения героев.  

Ключевые слова: Нахчыванский фольклор, «Амрах», эпос, 

ашугское стихотворение.  
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SUMMARY 

ELKHAN YURDOGLU MEMMEDOV 

ASHUGH POETRY GENRES AS MEANS OF SELF-EXPRESSION IN 

AMRAH EPOS 

Alternation of poetry and prose in epic is one of its peculiar 

characteristics. The lover poem samples  we see in the legend, represent their   

wishes and desires, happiness and sorrow by getting intruduced from heroes' 

own tongue.  

We can even say that in most cases the usage of ashiq poetry style in 

dastans, are used as a way of self-expression. 

In the article attention is given to  "Emrah" dastan  from second volume 

of  "Nakhchivan Folk Anthology" collection, where epic poems analysed as 

instrument of  self exspression, situation and role. 

Key words: Folklore of Nakhchivan, " Amrah ", epos, ashugh poetry.  

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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BAĞLAYICILARIN TƏDRĠSĠNDƏ QARġIYA ÇIXAN ÇƏTĠNLĠKLƏR 

 

Məqalədə bağlayıcıların tarixi, qruluĢu və iĢlənmə məqamları 

araĢdırılmıĢ, tabesizlik və tabelilik bağlayıcılarının məna növləri qruplaĢdırıl-

mıĢdır. 

 Bağlayıcıların tədrisində orta məktəblərdə qarĢıya çıxan çətinliklərə 

maqayisəli Ģəkildə aydınlıq  gətirilmiĢ  

Açar sözlər: köməkçi nitq hissəsi, bağlayıcı, Azərbaycan dili, orta 

məktəb 

 

Azərbaycan dilində çox iĢlənən köməkçi nitq hissələrindən biri də 

bağlayıcıdır. Bağlayıcılar sadə cümlənin söz-formaları, mürəkkəb cümlənin 

tərəfləri, mətnin komponentləri cümlələr arasında məntiqi-qrammatik əlaqə 

yaratmağa xidmət edir və tərəfləri biri-birinə bağlamaqla konstruksiyanın 

tamamlanmasını Ģərtləndirir. Aparılan təcrübi məĢğələlər, və onların 

nəticələrinin təhlili göstərir ki, bağlayıcı məsələsində fundamental Ģəkildə dilin 

sintaktik quruluĢundan bəhs edərkən danıĢmaq və ya onların izahı zamanı 

sintaksis məsələlərinə üstünlük vermək təlim-tədris - metodiki baxımdan daha 

səmərəli ola bilər. Çünki digər köməkçi nitq hissələri kimi bağlayıcı da özünü 

sintaksis Ģəraitində reallaĢdıra bildiyi üçün dilin sintaktik sistemi ilə birbaĢa 

bağlıdır.  

Bağlayıcılarm tədqiqi tarixi Mirzə Kazım bəyin adı ilə bağlıdır. О, 

"Общая грамматика турецко-татарского языка" (1839) əsərində ilk dəfə 

olaraq bağlayıcıların quruluĢca təsnifi məsələsinə toxunmuĢ, onları sadə və 

tərkibi olmaqla iki növə ayırmıĢdır. Sonradan bəzi dilçi alimlər bu bölgüyə 

düzəltmə və mürəkkəb növləri də əlavə etmiĢlər.  

Müasir dərsliklərimizə nəzər yetirdikdə bağlayıcılarm quruluĢuna görə 

təsnifində fərqli fikirlərlə rastlaĢırıq ki, bu da onlarm tədrisi zamam müəyyən 

dolaĢıqlıga səbəb olur, anlaĢılmazlıq yaradır. Məsələn, M.Hüseynzadə "Müasir 

Azərbaycan dili" (morfologiya) kitabında bağlayıcıları quruluĢca sadə, 

düzəltmə və mürəkkəb olmaqla üç qrupa ayıraraq çünki, yaxud, hərgah, 

hərçənd, nəinki, yainki, habelə, yoxsa bağlayıcılarını düzəltmə sözlər kimi 

təqdim etmiĢdir (3, 262-263). Həmin sözləri B.Xəlilov da düzəltmə 

bağlayıcılar kimi qeyd etmiĢdir (4, 301-302). Q.Kazımov da bağlayıcıları sadə, 

düzəltmə və tərkibi olmaqla üç növə ayırmıĢ, çünki, habelə, həmçinin 

sözlərini mürəkkəb bağlayıcılara aid etmiĢdir: "Məsələn, habelə bağlayıcısı 

mürəkkəbdir, onun və habelə, və habelə də, habelə də variantları tərkibidir" (5, 

355). 

Orta məktəb dərsliklərində isə bağlayıcılar sadə və mürəkkəb olmaqla 
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iki yerə ayrılır və hərgah, halbuki, habelə bağlayıcıları mürəkkəb söz kimi 

verilir verilir (2, 268). 

Göründüyü kimi, dərsliklərdə eyni mövzuya aid fərqli bölgülərlə 

rastlaĢırıq. Bu da müsbət hal kimi qəbul edilə bilməz. Düzəltmə və mürəkkəb 

bağlayıcı kimi verilən sözlərin izahı tədris zamanı müəyyən mübahisəli 

fikirlərin yaranmasına səbəb olur. 

Fikrimizcə, dərsliklərdə mövcud olan, Ģagird və tələbələri çaĢdıran belə 

fərqli fikirləri aradan qaldırmaq üçün bağlayıcıları quruluĢuna görə sadə və 

tərkibi olmaqla iki növə ayırmaq ən əlveriĢli yanaĢma ola bilər. Yuxarıda qeyd 

etdiyimiz ayrı-ayrı müəlliflərin düzəltmə və mürəkkəb söz kimi göstərdikləri 

bağlayıcılarm hamısını sadə sözlər kimi qəbul etmək bu sahədəki qarıĢıqlığa 

son qoymaqla bərabər, onların tədrisini də asanlaĢdırar. Tərkibi bağlayıcılar 

sırasına isə iki və daha artıq sözdən ibarət olan birləĢmələri aid etmək olar. 

Məsələn: nə də, gah da, hərçənd ki, və madam ki və s. 

Orta məktəb proqramları və metodik vəsaitlərdə də qeyd olunanlar 

tabelilik bağlayıcısı kimi təqdim olunmuĢdur. Biz də düĢünürük ki, bu, mövcud 

olan fikir ayrılıqlarına son qoymaqla bərabər, həmin mövzunun həm tədrisini, 

həm də mənimsənilməsini xeyli asanlaĢdırar. 

Bütün deyilənləri nəzərə almaqla bağlayıcılar quruluĢuna, sintaktik 

vəzifəsinə və nəhayət, yaratdığı məna növlərinə görə təsnif edilməlidir. Bunlar 

təməl prinsiplər hesab olunmalıdır. Eyni zamanda, bağlayıcıların digər nitq 

hissələri ilə fərqli cəhətləri və s. məsələlərə də aydınlıq gətirilməlidir. 

Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, bağlayıcılar quruluĢuna görə iki yerə: 

sadə (təkkomponentli) və tərkibi (iki və daha artıq komponentdən ibarət) 

bağlayıcılara ayrılır. 

Sadə bağlayıcıların sayı bir o qədər çox deyil. Sadə bağlayıcılar 

aĢağıdakılardır: ki, və, ya, da, də, həm, lakin, əgər, amma, ancaq, nə, hətta, gah, 

guya, nəinki, fəqət, ilə, isə və s. 

Tərkibi bağlayıcılar isə sayca daha çoxdur. Tərkibi bağ- layıcılarm 

yaranma yollarım aĢağıdakı Ģəkildə göstərmək olar: 

1) Ġki sadə bağlayıcmın yanaĢması yolu ilə: nə də, həm də, yaxud da, ya 

da, gah da, hərçənd ki, və həmçinin, həmçinin də, madam ki, guya ki, və 

habelə, habelə də, hərçənd ki, və ya, və yaxud, və hətta və s. 

2) Üç sadə bağlayıcmın yanaĢması yolu ilə: nə də ki, və nə də, həm də ki, 

və həm də, gah da ki, və gah da, ya da ki, və ya da, yaxud da ki, və yaxud da, 

və hərçənd ki, və həmçinin də vəs.  

3) Dörd sadə bağlayıcmın yanaĢması yolu ilə: və həm də ki, və yaxud da 

ki, və nə də ki, və gah da ki, və həmçinin də ki və s. 

4) Ġsmin yiyəlik, yönlün və çıxıĢlıq hallarında olan o, bu iĢarə 

əvəzliklərinə görə, ötrü, üçün qoĢmaları və ki, də bağ- layıcılarmın yanaĢması 

yolu ilə: buna görə, bunun üçün, ona görə ki, bunun üçün ki, bundan ötrü 

ki, bunun üçün də və s. 

5) Belə əvəzliyinə ki bağlayıcısım artarmaqla nəticə mənası verən tərkibi 

bağlayıcı yaranır:belə ki. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, bağlayıcmın sintaktik vəzifəsinə görə 

növləri də aydınlaĢdırmalıdır. 
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Ə.Tanrıverdi bağlayıcılar haqqmda yazır: "Cümlə üzvləri və cümlələr 

arasında qrammatik, eləcə də məntiqi əlaqə yaradan bağlayıcılar təkcə müasir 

yox, həm də XVIII əsrə qədərki ədəbi dilimiz baxımından səciyyəvidir. Bu 

mənada sintaktik vəzifəsinə görə tabesizlik və tabelilik olmaqla iki yerə 

bölünən bağlayıcıların mənaca növlərini yazılı abidələrimizin dili müstəvisində 

nəzərdən keçirək..." (7, 341). 

DaĢıdığı sintaktik vəzifəyə görə bağlayıcılar tabesizlik və tabelilik 

bağlayıcıları olmaqla iki yerə ayrılır. 

Bağlamaq funksiyasını yerinə yetirən bağlayıcı cümlənin və ya mətnin 

birləĢdirdiyi hissələri arasındakı əlaqənin xarakterini müəyyənləĢdirir. 

Bağlayıcı sintaktik vasitə kimi birləĢdirdiyi hissələr arasmda tabesizlik və ya 

tabelilik əlaqəsi yaradır. BaĢqa sözlə desək, bağlayıcının sintaktik vasitə kimi 

özəlliyi birləĢdirdiyi vahidlər arasmda tabesizlik və ya tabelilik əlaqəsi 

yaratmasıdır. Tabesizlik bağlayıcıları bərabərhüquqlu vahidləri bağlamağa 

xidmət edirsə, tabelilik bağlayıcıları isə vahidlərin birini digərindən asılı 

vəziyyətə salır. 

Hər bağlayıcı müəyyən semantikaya malikdir (bölüĢdürmə: ya, ya da, 

gah, gah da və s.; qarĢılaĢdırma: amma, ancaq, lakin; səbəb: (çünki, ona görə ki 

və s.), lakin bu məna bağlayıcının özünə xas olmayıb,yalnız mətn daxilində - 

iĢləndiyi məqamlarda özünü büruzə verir. 

Tabesizlik bağlayıcıları 

Tabesizlik bağlayıcıları sadə cümlənin həmcins üzvləri, tabesiz 

mürəkkəb cümlənin tərəfləri və sintaktik bütövlərin komponentləri arasmda 

əlaqə yaradır. 

Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkibindəki bərabərhüquqlu cümlələri bir-

birinə bağlayan qrammatik mənaya ehtiyac duyulduğundan tabesizlik 

bağlayıcılarından istifadə edilir. 

Tabesizlik bağlayıcılarınm məna növləri dilçilikdə ədəbiyyatında 

mübahisə doğurmadan qəbul olunmuĢ formada aĢağıdakı Ģəkildə göstərilir: 

1. BirləĢdirmə bağlayıcıları; 

2. QarĢılaĢdırma bağlayıcıları; 

3. BölüĢdürmə bağlayıcıları; 

4. ĠĢtirak bağlayıcıları; 

5. inkarlıq bağlayıcıları; 

6. AydınlaĢdırma bağlayıcıları. 

Tabelilik bağlayıcılart 

Tabelilik bağlayıcılarıru fərqləndirən əsas əlamət onların tabelilik 

əlaqəsinin mövcud olduğu tabeli mürəkkəb cümlələrdə iĢlənməsidir. Yəni bu 

bağlayıcılar tabeli mürəkkəb cümlənin baĢ cümləsi ilə budaq cümləsini bir-

birinə bağlamağa xidmət edir. Tabelilik bağlayıcıları vasitəsilə bağlanan 

cümlələrin biri digərinə tabe olur. 

Ali məktəb dərsliklərində, o cümlədən bir çox elmi əsərlərdə tabelilik 

bağlayıcılarmın quruluĢu, məna növləri haqqmda birmənalı fikir yoxdur. Belə 

ki, tabelilik bağlayıcılaından bəhs edən dilçilərin bir qismi bu fikirdədir ki, bu 

bağlayıcıları məna qruplarına ayrımaq bir qədər çətindir. Bu haqda 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 1  
  

 

 

 

 

127 

Ə.Ə.Xəlilov yazır: "Tabeli bağlayıcılar ya sadə olur, ya da onların tərkibinə 

cümlə üzvü vəzifəsində çıxıĢ edən əsas nitq hissələrindən daxil olur. Ġkinciləri 

bağlayıcı birləĢmələr adlandırmaq daha münasibdir. Tabeli bağlayıcıları məna 

qruplarına ayırmaq bir qədər çətindir. Azərbaycan dilində çox geniĢ yayılmıĢ ki 

bağlayıcısım bu və ya digər məna növünə daxil etmək doğru deyildir. Belə ki, 

bu bağlayıcını daĢıdığı vəzifəyə görə çoxmənalı, universal bağlayıcı hesab 

edirlər" (6, 446). 

Müəllifin sonuncu fikri Ə.Abdullayevin fikri ilə üst-üstə düĢür. 

Ə.Abdullayev də "Müasir Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlələr" 

əsərində bu mülahizəm irəli sürmüĢdür (1, 117). Digər tərəfdən, onun 

"bağlayıcı birləĢmələr" adlandırdığı söz qruplarınının "tərkibi bağlayıcılar" 

sırasına aid edilməsinin məqsədəuyğun olması fikrini yuxarıda qeyd etmiĢik. 

Yuxarıda verilmiĢ fikirlər ümumiləĢdirilərək qeyd olunmalıdır ki, 

dilimizdə iĢlənən bağlayıcılarm bir qismi də tabeli mürəkkəb cümlənin baĢ 

cümləsi ilə budaq cümləsini bir-birinə bağlamağa xidmət edir. Bu 

bağlayıcılarm əsas funksiyası bir cümləni digər cümləyə bağlayaraq tabelilik 

əlaqəsini yaratmaqdır. 

Müasir dilçilikdə tabelilik bağlayıcılarının məna növlərinin sayı və 

məna bölgüsü haqqında fərqli fikirlər mövcuddur. 

B.Xəlilov tabelilik bağlayıcılarının aĢağıdakı məna növlərini 

müəyyənləĢdirir: 

1. AydınlaĢdırma bildirənlər: ki, belə ki. 

2. Səbəb bildirənlər: çünki, ona görə ki, o səbəbə ki. 

3. Müqayisə və bənzətmə bildirənlər: sanki, guya, elə bil. 

4. ġərt bildirənlər: əgər, hərgah, yoxsa. 

5. GüzəĢt bildirənlər: hərçənd ki, əgər ki, madam ki (4,307). 

B.Xəlilovun bağlayıcı kimi qeyd etdiyi "müqayisə və bənzətmə 

bildirən" sanki, guya, elə bil sözlərinin müqayisə və bənzətmə mənası 

bildirməsi doğrudur. Bizim fikrimizcə bunlar bənəzətmə və ya müqayisə 

bildirən modal sözlərdir.  

Fikrimizcə, tabelilik bağlayıcıları aĢağıdakı Ģəkildə qruplaĢdırıla bilər: 

1. Səbəb bağlayıcılan: çünki, ona görə də, buna görə də,ona görə ki, 

buna görə ki, ondan ötrü ki, odur ki və s. 

2. Çünki bağlayıcısı tarixən çün və çün kim formasında iĢlənmiĢdir. 

3. ġərt bağlayıcıları: əgər, hərgah, yoxsa, madam, madam ki, indi ki, 

bir halda ki və s. 

4. GüzəĢt və qarĢılaĢdırma bildirən bağlayıcılar: hərçənd, hərçənd ki 

(klassik formaları: gərçi, əgərçi). 

5. AydınlaĢdırma bağlayıcılan: ki, belə ki.  
Bundan əlavə müasir Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlənin 

komponentlərini əlaqələndirən vasitələrdən biri də bağlayıcı sözlərdir. 

Bağlayıcı sözlərdən istər yazılı, istərsə də Ģifahi nitqimizdə geniĢ istifadə 

olunur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dilçiliyində bağlayıcı 

sözlərdən ilk dəfə M.ġirəliyev, Ə.Abdullayev, F.Zeynalov və b. bəhs etmiĢlər. 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, tabelilik bağlayıcıları ilə bağlayıcı sözlərin 

sərhədi hələ də tam müəyyənləĢdirilməmiĢdir. "Bağlayıcı sözlər də iki cür Ģərh 
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edilir. Əksər dilçilik ədəbiyyatında bağlayıcı söz baĢqa nitq hissələrinin (eləcə 

də əvəzliklərin) bağlayıcı vəzifəsində iĢlənməsi kimi baĢa düĢülür. Lakin bəzən 

ancaq əvəzliklərin (bəzən də zərflərin) tabeli mürəkkəb cümləni bağlayan 

yerdə bağlayıcı kimi çıxıĢ edən formalarım bağlayıcı söz adlandırırlar" (8,270). 

Bağlayıcı sözləri bağlayıcılardan fərqləndirən ən önəmli cəhət odur ki, 

onlar sual, qeyri-müəyyən, iĢarə əvəzlikləri əsasında formalaĢdıqları üçün 

cümlə üzvü olur və sintaktik vəzifə daĢiyirlar. Bağlayıcı sözlərə misal olaraq 

kim, kim ki, hər kim ki, nə, hara, nə qədər, hər nə qədər, nə zaman, o zaman 

(ki), nə vaxt (ki) və s. göstərmək olar.  

Bunlarla yanaĢı bağlayıcılardan danıĢarkən bağlayıcılarda vergülün iĢ-

lənmə məqamlarına da diqqət yetirilməlidir. Doğrudur, durğu iĢarələri 

Azərbaycan dili dərslərində ayrıca mövzu kimi tədris olunur. Keçirilən dərslər 

göstərir ki, vergülün bağlayıcılarla iĢlədilməsində bəzən yanlıĢlıqlara yol 

verilir. Gələcəkdə tələbələrin belə bir çətinliklə qarĢılaĢmaması üçün bu 

məsələyə "Bağlayıcılar" mövzusunda aydınlıq gətirilməsi daha 

məqsədəuyğundur. Qəbul olunmuĢ qaydalara görə, cümlədə təkrar olunan nə, 

gah, həm, ya bağ- layıcılarının ikincisindən əvvəl vergül qoyulur: 

Getmək istəyirsən, nə danıĢ, nə din Yox ol uzaqlartək dumanda, çəndə. 

(N.Kəsəmənli) 

Atlar, öküzlər kotana güc vurur Gah əyilir, gah yıxılır, gah durur 

(M. Ə. Sabir) 

Əhməd həm sevinir, həm də ƏĢrəfin fikrini dağıtmaq istəyirdi (Ġ.ġıxlı). 

Ya sən gecikmisən, ya mən tələsdim, 

Ġndi sevə-sevə ayrılaq gərək 

(N.Kəsəmənli) 

Əgər cümlə daxilində amma, ancaq, lakin, hətta, yəni, o cümlədən, 

həmçinin, habelə, halbuki, çünki, yoxsa, buna görə də, ona görə ki, ondan 

ötrü ki bağlayıcılarmdan hər hansı biri iĢlənərsə, bu bağlayıcılardan əvvəl 

vergül qoyulur. Məsələn: Məsləhət vermək həvəskarı minlərlədir, amma məs-

ləhətlərə əməl edən çox azdır. Dağların baĢında qar vardı, amma istidən 

yaylaqlar boyu ilğım axdı. Və s. 

Cümlədə da/də bağlayıcısı təkrar olunarsa, bu bağlayıcıdan sonra 

vergül qoyulur. Bu zaman sonuncu bağlayıcı- dan sonra vergül qoyulmaz. 

Xalqın gözü də, qəlbi də, vicdanı da sənsən. Yerdən də, göydən də ilham 

alırsan (S.Vurğun). 

Ki, belə ki bağlayıcılarmdan sonra vergül qoyulur : 

Diləyim budur ki, hər gecə, hər gün sənin qələmindən inci tökülsün. 

Ġndi Jalə daha diqqətli davranırdı, belə ki, dünənki hadisələr ona çox Ģey öyrət-

miĢdi. 

Əgər, madam, hərgah, indi ki, bir halda ki, hərçənd, hərçənd ki 
bağlayıcıları iĢlənən cümlələrdə vergül budaq cümlədən sonra qoyulmalıdır. 

Məsələn: Əgər Fərhad olmasaydı, Bisutun dağı çapılmazdı. Madam ki, Lətifə 

özüdə məsləhət bilir, deməli, hər Ģeyi qabaqçadan götür-qoy edib.  

 Yuxarıda qeyd olunanlar nəzərə alınarsa orta və ali məktəblərdə 

bağlayıcıların tədrisi və mənimsənilməsə rahat Ģəkildə həyata keçirilə bilər, 

bağlayıcıların iĢlənmə məqamların və iĢlənmə vəziyyətlərini sərbəst Ģəkildə 
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qarĢı tərəfə sadə Ģəkildə aĢılamaq olar. 
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REЗЮМЕ 

ВЕЛИЕВ  ЕЛЬБРУС, ГУСЕЙНОВА САКИНА  

 TPУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ СОЮЗОВ 
В этой статье говорится об истории и структуре союзов, а так же 

исследовании значений группы сочиненных  и подчинѐнных союзов. 

Было дано сравнительное  объяснение трудностей, которые возникают 

при обучении союзов  в средней школе. 

          Ключевые слова: Вспомогательные части речи, союз, 

Азербайджанский  язык, средняя школа 

 

SUMMARY   

                         ELBURUSVELIYEV, HUSENOVA SEKINE 

THE DIFFICULTIES IN TEACHING CONJUNCTIONS 

There have been studied the history, structure and using methods of 

conjunctions and also have been grouped the meaning types of the coordinating 

and subordinating conjunctions in the article. There have been given 

comparative explanation of the difficulties that come across while teaching the 

conjunctions at the secondary school.    

Key words: secondary parts of speech, conjunctions, Azerbaijan 

language, secondary school      

 

   

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN DĠALEKTĠNDƏ ĠġLƏNƏN ORTAQ TÜRK SÖZLƏRĠ 

 

Məqalədə Naxçıvan qrupu dialekt və Ģivələrinin leksikası ümumi Ģəkildə 

tədqiq olunmuĢ, yeri gəldikcə digər türk dilləri ilə də maraqlı müqayisələr 

aparılmıĢ, qədim dövrlərdən dilimizin lüğət tərkibində mövcud olan ortaq Türk 

sözləri müəyyən olunmuĢdur. Burada bölgənin ayrı-ayrı rayonlarının Ģivələri 

leksik cəhətdən araĢdırılaraq, göstərilmiĢdir ki, hər bir Ģivənin leksikası ədəbi 

dilimizin və dialektlərimizin tarixi mənzərəsini, türk dilləri ilə qarĢılıqlı 

əlaqəsini göz önündə canlandırır. Eyni zamanda Ģivələrimizdə türk dilləri və 

dialektləri ilə ortaq cəhətlərin çoxluğu da diqqətə çatdırılmıĢdır.  

Açar sözlər: Ģivə, leksika,  türk dilləri, ortaq türk sözləri     

 

Sözlərin dialekt və Ģivələrdən toplanılaraq qədim yazılı abidələrimizlə 

müqayisədə öyrənilməsində məqsəd türk dillərinin əsrlərdən bəri öz 

köklərindən nə dərəcədə ayrıldığını, artıq ümumtürk dili kimi deyil, hər birinin 

ayrılıqda, öz çərçivəsi daxilində, qeyri-türkdillər əhatəsində və fərqli mühitdə 

necə inkiĢaf etdiyini, xarici amillərə qarĢı necə qorunduqlarını, Türk dillərində 

mövcud olmuĢ qədim sözlərin bugünkü vəziyyətini öyrənmək, qədim 

sözlərimiz əsasında hansı dildə daha çox söz yaradıldığını, qədim sözlərin 

müasir dildə hansı səviyyədə qorunduğunu ortaya qoymaq, gələcəkdə kökə 

dönmə ehtimalının nə dərəcədə olduğunu müəyyənləĢdirmək, dilin alınma 

sözlər hesabına deyil, qədim sözlərimiz, dialekt və Ģivələrdən gətirdiyimiz 

sözlər, yəni öz imkanlarımız hesabına zənginləĢdirilə bilməsini və leksik 

bazanın yad sözlərdən təmizlənməsi imkanını müəyyənləĢdirməkdən ibarətdir. 

Bununla yanaĢı, bildirməliyik ki, konkret olaraq bir dil üzrə təhlil üçün 

ən doğru mənbələr dialektlərdir. Belə ki, iĢlək dildən tərk olunan sözlər 

dialektlərdə və Ģivələrdə qorunub saxlanıla bilir. Azərbaycan dilinin lüğət 

tərkibi öz mənĢəyinə görə yekcins deyil. Azərbaycanlılar tarixən müxtəlif etnik 

qruplarla qarĢılıqlı əlaqədə olmuĢlar ki, bu da dilin müxtəlif yaruslarında 

olduğu kimi, leksikasında da izini qorumuĢdur. Azərbaycan dili Ģivələri bu 

qarĢılıqlı təsirdən kənarda qalmamıĢdır. Dialekt leksikasının dil mənbəyindən 

danıĢarkən iki əsas–qədim türk–Azərbaycan və alınma qatını izləmək 

məqsədəuyğundur. Bu sahədə toplanan faktiki dil materialları belə bir əsası 

söyləməyə imkan verir ki, Azərbaycan dili dialekt və Ģivələrində əsl türk 

Azərbaycan mənĢəli sözlər ön planda durur. Azərbaycan dilindəki sifətlər, 

əvəzliklər, saylar, fellərin, demək olar ki, əksəriyyəti dilimizin özünəməxsus 

qədim sözləridir. Tarixən müstəqil leksik vahid kimi mövcud olan belə sözlər 

ya eyni semantik yüklə, ya da müəyyən dəyiĢikliklə iĢlənməkdədir. Bu mənada 
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da Azərbaycan dili dialekt və Ģivələrinin bizə verdiyi materialların rolu 

əvəzsizdir.  

Dialekt və Ģivələrimiz dilimizin ən qədim vəziyyətini, dil tariximizi 

özündə əks etdirən mənbələrdən biridir. Dildə elə leksik vahidlər var ki, onlar-

da xalqın tarixinin izləri, adət-ənənələri, milli ruhu yaĢayır. Cəmiyyətin inkiĢa-

fı, həyatının, məiĢətinin dəyiĢilməsi ilə əlaqədar olaraq bu sözlərin bir qismi di-

lin lüğət tərkibindən çıxsa da, onun tarixinin canlı Ģahidi kimi xalqın dilində-

dialekt və Ģivələrdə yaĢayır. Ona görə də dilin tarixini tədqiq edərkən ilk növ-

bədə onun qədimliyini özündə qoruyub saxlayan yazılı mənbələrə və canlı xalq 

dilinə müraciət etmək lazım gəlir. Dilimizdə elə qədim sözlər vardır ki, onların 

tarixi ortaq türk dili ilə baglıdır. Onlar qədim yazılı abidələrimizdə müĢahidə 

olunur və müasir türk dillərinin də bəzilərində ədəbi dil, bəzilərində isə dialekt 

və Ģivə səviyyəsində iĢlənir. Bu cür sözlər bu gün ədəbi dilimizdə arxaikləĢsə 

də, dialekt və Ģivələrin lüğət tərkibində qorunub saxlanmıĢdır. Naxçıvan dialekt 

və Ģivələrinin lüğət tərkibində də belə maraqlı leksik vahidlərə rast gəlirik. Bu 

cür vahidlərin etimoloji izahı olduqca maraqlı dil faktları ortaya çıxarır. 

Türk dillərində qohumluq və ailə münasibətləri bildirən sözlər özlərinin 

məzmun və Ģəkillərinə görə daha çox dəyiĢməz sözlərdir (5, s.352). Məsələn: 

kürəkən sözü Naxçıvan dialektində kürəkən, yeznə; Culfa Ģivələrində 

giyəv//gev, yeznə; ġahbuz Ģivələrində giyəv Ģəklində iĢlənir. ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ dastanında tez-tez goygü//güyəgi sözünə rast gəlirik. Məsələn: ―Dirsə 

xan oğlu Buğacın boyu‖nda:  

Bərü gəlgil baĢım baxtı, evim taxtı 

Xan babamın göygisi, 

Qadın anamın sevgisi. 

Atam-anam verdigi, 

Göz açuban gördügim, 

Könül verib sevdigim 

 A Dirsə xan (6, s.30). 

―Salur Qazanın evinin yağmalanması‖ boyunda: -Bir gün UlaĢ oğlı, 

Tulu (tüklu) quĢun yavrısı, bizə miskin umudı, Amit soyının aslanı, Qaraçuğın 

qaplanı, qonur atın iyəsi, xan Uruzun ağası, Bayındır xanın güyəgisi, Qalın 

Oğuzun dövləti, qalmıĢ yigit arxası Salur Qazan yerindən durmıĢdı (6, s.37).   

Göründüyü kimi, dastanda kürəkən mənasında iĢlənən bu qohumluq 

termini bu gün Naxçıvanın ayrı-ayrı bölgələrində eyni mənada iĢlənməkdədir. 

Eyni leksemin həm ―Kitabi-Dədə-Qorqud‖da, həm də müasir dialekt və 

Ģivələrimizdə iĢlənməsi bu nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, bu söz əsl türk 

mənĢəli sözdür və qədim dövrlərdən dilimizdə iĢlənməkdədir. Eyni sözə güyəv 

Ģəklində XIII əsrə aid Azərbaycan dilində yaranmıĢ ilk məsnəvi olan ―Dastani 

– Əhməd Hərami‖də də rast gəlirik. Bu söz qədim türk lüğətlərindən Mahmud 

KaĢğarinin ―Divan‖ında, Əbu Həyyanın və Ġbn Mühənnanın lüğətlərində də 

yeznə, kürəkən mənalarında iĢlənmiĢdir. Görünür ki, bu söz o dövrlərdə 

dilimizdə iĢlək sözlərdən biri olmuĢ, lakin zaman keçdikcə tədricən 

arxaikləĢmiĢdir. Dialekt və Ģivələrimizdə arxaikləĢmə prosesi ədəbi dilə 

nisbətən daha ləng gedir. Ədəbi dildən arxaik sözlər sürətlə çıxdığı halda, 

dialekt və Ģivələrimizdə bu sözlər uzun müddət qorunub saxlanıla bilir ki, 
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giyəv sözü də belə sözlərdəndir. Ədəbi dilimizdən çıxan bu sözlərin 

dialektlərdə yaĢaması dil tariximizin öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. 

Kürəkən mənasını verən bu söz göyüm Ģəklində Zaqatala Ģivəsində müĢahidə 

olunur (1, s.205. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinin əksər dialekt və Ģivələrində 

eyni mənada göy//gev leksik vahidi iĢlənməkdədir (1, s.204). Türk 

dialektlərində bu sözə yaxın olan güvey sözü iĢlədilir ki, bu sözlər eyni fonetik 

tərkibə malikdirlər. Eyni mənada müasir baĢqırd və tatar ədəbi dilində kiyəv, 

qazax dilində küyev, özbək dilində küyav, qırğız dilində küyo, uyğur dilində 

isə küyoğul sözləri iĢlənir (7, s.146). 

ĠĢlənmə arealı geniĢ, tarixi baxımdan qədim türk mənĢəli leksemlərdən 

biri də toğlu//toxlu sözüdür. Belə ki, bu söz Azərbaycan dilinin tədqiq olunmuĢ 

dialekt və Ģivələrinin materiallarında həm fonetik baxımdan, həm də leksik mə-

na baxımından çox yaxın olan mənalarda qeydə alınmıĢdır. Naxçıvanın Ordu-

bad dialektində, Culfa, ġahbuz, Babək Ģivələrində bu söz daha çox toxlu//toxlı 

variantında bir yaĢına qədər olan quzu mənasında iĢlənir. Bu leksik vahid 

to:lu//toğlu ―altı aydan bir yaĢa kimi erkək və ya diĢi bala‖ mənasında Gəncə, 

toflu//toxlu ―altı aylıq quzu‖ ġəki, toğlı Bakı, Qazax, Quba, toxlu-

man//toğluman ―altı aylıq diĢi quzu‖ qərb qrupu dialekt və Ģivələri, Muğan qru-

pu, Cəbrayıl, toğlı Salyan, toğlu (1 yaĢında) Füzuli Ģivələrində qeydə alınmıĢ-

dır. Maraqlıdır ki, Qərbi Azərbaycanın Çəmbərək, ƏĢtərək Ģivələrində bu söz 

toğlu/toğlubaĢı variantında hörgüdə istifadə olunan yumru daĢ mənasında iĢlə-

nir. Sözün bu mənası həmin daĢların toğlu baĢına bənzədilməsi ilə izah olunur 

(3, s.378). Bu leksik vahid Azərbaycan dilinin qədim yazılı abidələrində, qə-

dim və müasir türk dillərində də özünü göstərir. Məs.: ―Kitabi -Dədə Qorqud‖ 

dastanlarında: ―Toğlıcıqlar, dövlətim saqar qoç, gəl, keç‖ – dedi (6, s.130). Bu 

leksik vahidə əksər türk dillərində eyni mənada rast gəlirik. Tuvin dilində toqtu, 

türkmən dilində toklı, qırğız dilində toktu, qaraqalpak dilində toklu//tokle//tokti 

sözlərinin birillik quzu mənasında iĢləndiyi göstərilmiĢdir.  

Naxçıvan dialektində tez-tez rast gəldiyimiz maraqlı leksik vahidlərdən 

biri də görk sözüdür. Burada daha çox ġahbuz Ģivələrində nümunə mənasında 

iĢlənən bu sözə ġahbuz rayonunda döğulub boya-baĢa çatmıĢ Xalq Ģairimiz 

Məmməd Arazın əsərlərində də rast gəlirik. ġair bu sözü daha çox görünüĢ, 

dərs mənasında iĢlətmiĢdir:  

       Gedən gedər, qəmi qalar bir içim, 

       Fərqi yoxdur: ya üç mini, ya üçü... 

       Məzar üstə çoxu ağlar görk üçün, 

       Ağlayırsan-sağlığımda ağla sən (2, s.258). 

Azərbaycan dilinin digər dialekt və Ģivələrində nümunə, nümunə olmaq 

(1, s.203), Çəmbərək Ģivələrində görk olmaq-ibrət olmaq (3, s.163) mənasında 

iĢlənən bu sözə qədim türk yazılı abidələrində də müxtəlif variantlarda rast 

gəlirik. Belə ki, burada ―gör‖ felindən formalaĢmıĢ olan ―görk‖, 

körklük//körklü (yaraĢıqlı, gözəl, gözəgəlimli) sözləri iĢlənmiĢdir.  

―Divani lüğəti-it türk‖də oxuyuruq: “Görklük toniğ özündə, tatlığ aĢığ 

azınka‖ / Gözəl, yaraĢıqlı paltar özünə, dadlı yeməyi özgəsinə. Bu vahidə bəzi 

müasir türk dillərində də müstəqil lüğəvi vahid kimi geniĢ rast gəlinir (7, s.78). 
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―Kitabi-Dədə Qorqud‖da bu vahidə tez-tez rast gəlirik: -Qazan oğlını 

alub qara dağlar üzərinə ava çıqdı. Av avladı, quĢ quĢladı. Sığın-keyik yıqdı. 

Gök alan görklü çəmənə çadır tikdi. Bir qaç gün bəglər ilə yedi-içdi (6, s.80).  

Dastanda görk sözü gözəllik, görünüĢ, görkəm, sifət, mübarəklik, örnək 

mənalarındadır. Görklü isə gözəl, görünüĢlü, görkəmli, bənzər, kimi 

mənalarına gəlir (4, s.329).  

Qulun leksik vahidi də iĢlənmə arealına görə geniĢ əhatəlidir. Belə ki, 

bu söz türk dillərinin əksəriyyətində yaxın mənalarda iĢlənməkdədir. Məsələn: 

qırğız dilində kulun ―altı aylıq at balası‖, altay, qaraqalpak, tuva, özbək, uyğur, 

yakut dillərində kulun, baĢqırd dilində кolon, noqay dilində кulin ―bir yaĢa qə-

dər at balası‖ (7, s.514), V.V.Radlovun lüğətində кulun eyni mənada qeydə 

alımıĢdır.  

Naxçıvan dialektində bu söz qulun və ya kurix' variantında atın bir yaĢa 

qədərki erkək və ya diĢi balası mənasında iĢlənir. Bu leksik vahid Azərbaycan 

dilinin digər dialekt və Ģivələrində də yeni doğulandan altı aya qədər atın erkək 

və ya diĢi balası, təzə doğulmuĢ at balası, iki yaĢa qədər at balası, altı aylıq at 

balası, atın yeni doğulmuĢ balası və s. mənalarda Zəngilan Ģivələrində kurux, 

Kəlbəcər Ģivələrində kuru Ģəklində qeydə alınmıĢdır. 

  ―Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti‖ndə ġəki dialektində qulix' 

variantında iĢlənən bu söz  ―körpə at balası‖, qulix'li ―körpə balası olan at‖ (1, 

s.345) mənasında izah edilmiĢdir. 

 ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarında qulun lekseminə rast gəlirik ki, bu 

söz at balası mənasında iĢlənmiĢdir: 

-Hey ana! Ərəbi atlar olan yerdə 

Bir qulunu olmazmı olur? (6, s.46). 

Müasir dilimizdə də eyni mənada iĢlənən bu leksik vahid görünür ki, 

dilmizdə qədim sözlərdən biri olmuĢdur. Qərbi Azərbaycan Ģivələrində bu 

leksik vahidin qula variantı sarı rəngli at mənasında islənir (3, s.254). ĠmiĢli 

Ģivələrində isə qula sözü yalı və quyruğu ağ at mənasını verir (1, s.344).   

Ümumiyyətlə, Naxçıvan qrupu dialekt və Ģivələrinin leksikası olduqca 

zəngindir. Burada digər qohum Türk dilləri ilə həm oxĢar, həm də fərqli cəhət-

lər olduqca çoxdur. Buna görə də məhz dillərin bir-birinə təsiri altında dilçili-

yin bu qolu istiqamətində  inkiĢaf gedir, dialekt və Ģivələrin lüğət tərkibi zən-

ginləĢir. Eyni zamanda ədəbi dil də buradan bəhrələnərək öz leksikonun 

zənginləĢdirir. 

Naxçıvan qrupu dialekt və Ģivələrinin lüğət tərkibi digər dialekt və 

Ģivələrimizdə  olduğu kimi, uzun əsrlərin məhsuludur və burada xalqımızın 

dilinin keçdiyi inkiĢaf yolu, həyatı, məiĢəti, və.s ilə bağlı olan çoxlu miqdarda 

qədim söz və ifadələri müĢahidə edirik ki, bunlar da dilimizin tarixini özündə 

əks etdirir.  
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PЕЗЮМЕ 

НУРАЙ АЛИЕВА 

ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ  ТЮРКСКИЕ СЛОВА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  В  НАХЧЫВАНСКОМ ДИАЛЕКТЕ 

В статъе вобщем порядке исследована лексика диалектов и 

говоров Нахчыванской группы, проведено интересное сравнение с 

другими тюркскими языками, определены общие тюркские слова, 

существующие в словаре нашего языка с древних времен. 

 Здесь исследуя лексику говоров разных районов края, показано, 

что лексика каждого говора оживляет перед нами историческое зрелище 

нашего литературного языка и диалектов, взаимный связь с тюркскими 

языками. Однавременно вовлечена во внимание множество общих сторон 

тюркских языков и диалектов с нашими говорами. 

Ключевые слова: говор, лексика, тюркские языки, общие 

тюркские слова 

 

SUMMARY   

NURAY ALIYEVA 

TURKISH WORDS IN COMMON USED IN NAKHCHIVAN DIALECT 

General research of lexicon of dialects and patois of Nakhchivan 

group is given in the paper; interesting comparisons with other Turkic 

languages also are carried out, since ancient times used in the vocabulary of 

the our language Turkic words in common has been identified. Investigating 

dialects of various districts of the region from the lexical point of view, the 

author demonstrates a historical picture of our literary language and dialects, 

their interrelation with other Turkic languages. The set of the common 

features uniting our dialects with other Turkic languages and dialects is 

simultaneously emphasized. 

Key words: patois, lexicon, Turkic languages, Turkic words in 

common 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MÜASĠR NAXÇIVAN ƏDƏBĠ MÜHĠTĠNĠN BĠR 

NÜMAYƏNDƏSĠ HAQQINDA 

 

Qədim və zəngin ənənələrə malik Naxçıvan ədəbi mühitinin müasir 

dövrdə aparıcı nümayəndələrindən biri vətənpərvər, humanist Ģair Xanəli 

Kərimlidir. Məqalədə Vətən, xalq, torpaq sevgisi, müstəqil dövlətimizin 

rəmzlərinə hörmət, xalqımızın azadlıq uğrunda qəhrəmanlıqlarla dolu 

mübarizəsi, doğma vətənin tərənnümü, ulu öndərə böyük  məhəbbət Xanəli 

Kərimli yaradıcılığının əsas ana xəttini təĢkili kimi məsələlər bədii 

nümunələrin təhlili ilə sübut edilir. Onun vətəninə, millətinə, dövlətinə bağlı, 

həssas, humanist, mənəvi cəhətdən saf, halal, sadə, səmimi, yaradıcılığı ilə 

Ģəxsiyyyəti bir-birini tamamlayan bir Ģair olması göstərilir. 

Açar sözlər: müstəqillik, mübarizə, vətənpərvərlik, düĢmən, milli    

 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanın dünyamiqyaslı 

Ģəxsiyyətləri, ziyalıları, elm və mədəniyyət xadimləri tarixən ölkənin elm sahə-

sinin inkiĢafına dəyərli töhfələri ilə seçilmiĢdir. Müstəqillik illərində Naxçıvan-

ın tarixinin, arxeologiya və etnoqrafiyasının, folklor və ədəbiyyatının, dilinin, 

mədəniyyətinin, adət-ənənələrinin Azərbaycançılıq ideologiyası əsasında yeni-

dən araĢdırılması sahəsində mühüm addımlar atılmıĢdır. Böyük siyasi təcrübə-

yə malik olan Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 15 iyun 1993-cü ildən ölkəyə qayı-

dıĢı, 3 oktyabr 1993-cü ildə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi ilə bütün sahə-

lərə olduğu kimi, ədəbiyyata da dövlət qayğısı bərpa olundu. Müstəqilliyin 

ədəbiyyat xadimlərinə  açdığı geniĢ imkanlarla – söz, mətbuat azadlığı ilə ya-

naĢı ədəbiyyatın ana mövzuları olaraq ―xalqın, cəmiyyətin qarĢısında duran 

problemləri düzgün müəyyənləĢdirmək‖ (9, s. 13) kimi bir müqəddəs vəzifə 

qoyuldu. ―Müstəqillik dövründə ədəbiyyatın baĢ mövzusu azərbaycançılıq qay-

ğıları və Qarabağ müharibəsi mövzusu‖ (9, s. 13) Naxçıvan ədəbi mühitinin is-

tedadlı nümayəndələrindən biri Xanəli Kərimlinin yaradıcılığından qırmızı 

xəttlə keçir.  

―Ay iĢığında‖ adlı ilk Ģeirlər kitabı 1998-ci ildə iĢıq üzü görən sadə, 

lakin mənalı, vətənpərvər, səmimi yaradıcılığı ilə diqqəti cəlb edən Ģair Xanəli 

Kərimli 1951-ci ilin 27 noyabrında ġahbuz rayonunun Mahmudoba kəndində 

anadan olmuĢdur. Anadan olmasından 65 il keçən vətənpərvər, humanist Ģair 

Xanəli Kərimli 1968-ci ildə Cəlil Məmmədquluzadə adına ġahbuz qəsəbə orta 

məktəbini, 1973-cü ildə indiki Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin filologiya 

fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiĢdir. ġeirləri Azərbaycan 

hüdudlarından kənarlarda – Ġran, Türkiyə mətbuatında da iĢıq üzü görmüĢdür. 

―Anamdan məktub‖ (2001), ―Bu da bir nağıldı‖ (2004), ―Mənə elə gəlir ki...‖ 
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(2008), ―Mənim könlüm bir ümmandır‖ (Ġran, 2011) və ―Payız duyğuları‖ 

(2013) Ģeir kitablarının müəllifidir. Haqqında ―ġairə məktub‖ (2007), ―Xanəli 

Kərimli: sözün Əlincə qalası‖ (2011), ―Xanəli Kərimli: bir ömrün iĢığı‖ (2016) 

adlı məqalələr topluları, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, fəlsəfə doktoru 

Sabir BəĢirovun ―Xanəli Kərimli: bir ömrün nağılı‖ (2011) kitabı nəĢr olun-

muĢdur. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir. Ġlk qələm təcrübəsi ―Toğ-

luqayanın Məmməd Araza məktubu‖ adlı Ģeir olsa da, ilk mətbu əsəri 1983-cü 

ildə ―Azərbaycan‖ jurnalında dərc olunmuĢ ―Anamla söhbət‖ adlı Ģeirdir.  

Vətən, xalq, torpaq sevgisi, müstəqil dövlətimizin rəmzlərinə hörmət, 

xalqımızın azadlıq uğrunda qəhrəmanlıqlarla dolu mübarizəsi, doğma vətənin 

tərənnümü, ulu öndərə böyük məhəbbət Xanəli Kərimli yaradıcılığının əsas ana 

xəttini təĢkil edir. Xəmiri ağrılarla yoğrulmuĢ Ģair böyük qəzəl ustadımız,  

dünyəvi, bəĢəri kədərlə yazıb-yaradan ölməz Məhəmməd Füzuli kimi Ģəxsi 

yox, ictimai ağrılar səbəbindən əlinə qələm alıb ağrılarını yazmağa baĢlamıĢdır. 

ġairi ağrıdan nələrdir? Bu suala cavab verməzdən əvvəl filologiya üzrə fəlsəfə 

doktoru, dosent Əbülfəz Əzimlinin ―Ay iĢığında‖ kitabına yazdığı ön sözdən 

bu barədəki bir fikrini xatırlamaq istəyirəm: ―Ağrılarım, qayğılarım‖ 

bölməsindəki Ģeirlər Xanəlinin Ģəxsiyyətindəki digər bir keyfiyyəti üzə çıxarır. 

Onun ağrı və nisgili sonsuz və nəhayətsizdir‖ (8, s. 5). Ulu yaradan sanki 

Ģairləri mənsub olduğu xalqın ağrılarını müəyyənləĢdirmək, bu ağrıları 

ürəyində daĢımaq və ən nəhayətdə isə bu ağrılara, acılara, xalqın yaralarına 

məlhəm qoymaq, Mirzə Cəlil demiĢkən xəstəliyi müəyyən etdikdən sonra onun 

müalicəsini arayıb tapmaq, çətin vəziyyətlərdən çıxıĢ yollarını göstərmək üçün 

yaratmıĢdır. ―Ağrı dağı‖, ―ġəhidlər xiyabanında‖, ―Bu qan yerdə qalan deyil‖, 

―Soyuqdur‖, ―Biganəlik‖ Ģeirləri, ―Ağrı‖, ―Bütövlük‖, ―Ġnam‖, ―Təbil‖ 

poemaları bu ağrıların ifadəsi deyilmi?!  

Ürəyim köz-közdü, göynəyir, tütür, 

Tüstüsü burulub çıxır baĢımdan. 

Vaxt tapa bilmirəm baĢ qaĢımağa, 

ġöklü məliklərin sapand daĢından (4, s. 5). 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, fəlsəfə doktoru Sabir BəĢirovun 

―Xanəli Kərimli: bir ömrün nağılı‖ (2011) kitabında da qeyd etdiyi kimi 

―Xanəli Kərimlinin Ģeirləri, poemaları ilə yanaĢı ... bayatılarının da müəyyən 

hissəsi Vətən mövzusundadır‖ (2, s. 55).  Vətən ağrısı, millət ağrısı, sakinləri 

yavaĢ-yavaĢ azalan kənd ağrısı, əsgərsiz qalmıĢ dağların ağrısı, 20 Yanvar 

ağrısı, qorxusu Ģairin içini didib parçalayır, bu qorxunun nə rəngi bilinir, nə 

gələcək taleyi... ġairin ―illərlə qövr edən ürəyinin ağrısı, sinəsinin göynəyi‖ (6, 

s. 446) ancaq və ancaq azadlıq məlhəmi ilə azalardı. Ancaq bu azadlıq da 

Vətən torpaqlarının itirilməsi ilə nəticələndiyindən Ģairin ağrılarsız bir günü, 

bir anı, bir dəqiqəsi yoxdur: 

   Bəzən ağrımı danmıĢam qorxudan, 

   Bəzən də ağrımıĢam qorxudan. 

   Ağrısız, qorxusuz 

   Ġlim, ayım, günüm –  

   olmayıb anım belə. 

   Ağrılar, qorxular məngənəsində 
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   sıxıla-sıxıla, 

   əzilə-əzilə 

  yaĢayıram hələ (6, s. 447) ... 

      1998-ci ildə yazılmıĢ ―Təbil‖ poemasında düĢmənlə sərhəddə yerləĢən 

kəndlərimizin tədricən əhalisinin sayının azalmasından doğan narahatlıq bir 

vətəndaĢ kimi Ģairi həyəcan təbili çalmağa, bunun qarĢısının alınmasına çağırır. 

Dağ, daĢ, kənd, kəsək sahibsiz, məskunsuz, əsgərsiz qaldığından baĢını aĢağı 

dikmiĢdir. Vətən qeydinə qalan Ģair sabahkı bütövlüyümüz, əmin-amanlığımız 

üçün bugün tədbirli olmağa, Vətənin hər qarıĢ torpağının qədrini bilməyə, 

―dağların baĢını uca etməyə‖ (7, s.170) xalqı təkidlə səsləyir: 

   Ġstəyirik Vətən basılmaz olsun, 

   Qoruyaq Kəndi də göz bəbəyi tək. 

   Kəndlər də bu Vətənin əsgərləridir, 

   Əsgərsiz bir Vətən, de nəyə gərək? 
 

   Bu dağlar həyəcan təbili çalır 

   Sabahın üzünə dik baxmaq üçün (7, s.170)...  

 ―Ağrı‖ poeması 1994-cü ildə qələmə alınmıĢdır. Bu əsər 1990-cı ilin 20 

Yanvarında azadlığını tələb edən xalqımıza qarĢı törədilmiĢ qanlı faciənin 

nəticəsi olaraq yaranmıĢ ġəhidlər xiyabanı qarĢısında Ģəhid ailələrinin ağrı-

acılarını öz içində yaĢadan Ģairin düĢüncələrinin ifadəsidir. ―ġəhidlərin doğum 

günündə, Ģəhidlərin ildönümündə‖ (8, s. 95) kənardan durub ölməzlik 

qazanmıĢ Ģəhidlərimizin məzarları qarĢısında acısını yaĢayan qohum-

qardaĢların kədərinə Ģərik çıxan Ģair onlardan daha çox əzab çəkir, onlardan 

milyon dəfə daha çox kədərlidir, çünki o, bir Ģəhidin deyil, bir xalqın 

Ģəhidlərinin dərdini ürəyinə yerləĢdirmiĢdir:  

   ... Kimi cırıb yaxasını 

             ġəhidinin qabağında, 

             Kimi qardaĢ harayında, 

                    Kimi ata sorağında. 

             Kimisi də oğrun-oğrun 

             Göz yaĢını qarsalayır. 

             Kimisi də fəryadıyla 

             Ürəkləri parçalayır. 

            QarıĢıbdı bir-birinə 

            Əzan səsi, dua səsi. 

           QarıĢıbdı bir-birinə 

          Əklillərin, 

          Çiçəklərin zümzüməsi (8, s. 95).  

Eyni ağrı-acılarla qələmə alınmıĢ ―Bütövlük‖ (1997) lirik poeması da Ģəhidlik 

mövzusundadır. ġəhidlər xiyabanındakı əbədi məĢəl bir xalqın 

qəhrəmanlıqlarla dolu keçmiĢinin, azadlıq uğrunda mübarizəsinin rəmzi, 

―Ģəhidlərin özü, günahsız bir millətin haqqa ismarladığı sualı, sözü, Ģəhid 

anaların ürək sözü‖ (8, s. 108) kimi dəyərləndirilir:  

   O təkcə məĢəl deyil,  

   Zəncirləri diĢiylə 
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   Qıran mərd övladların 

   AtəĢidir, təbidir. 

   Bu təb bütün dünyaya 

   Bağırır ki, eĢidin: 

   Azərbaycan torpağı 

   ġəhidlik məktəbidir!!. 

   O məĢəlin od dili 

   Torpaq altdan püskürən 

   ġəhidlərin ruhudur (8, s. 108-109).   

Xanəli Kərimlinin deyim tərzi, dili, üslubu nə qədər sadədirsə, bir o 

qədər də dərin fəlsəfi mənaya malikdir. Bu barədə filologiya üzrə fəlsəfə 

doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Adil Bağırov yazmıĢdır: ―X.Kərimlinin 

deyim tərzi sərrast, düzüm tərzi bitkindir. O, yaradıcılığında dilimizin 

tükənməz bədii ifadə vasitələrindən ustalıqla istifadə edərək Ģeirlərində yüksək 

ifadəlilik, obrazlılıq yaradır, emosional fikirləri sadə, aydın, yığcam bir dillə 

ifadə edir, doğma dilimizi özünün qürur mənbəyi sayır‖ (3, s. 41). ―Naxçıvan 

ədəbi mühiti‖ kitabında isə Ģair Xanəli Kərimlinin yaradıcılığının dil 

xüsusiyyətləri haqqında bu qənaətə gəlinmiĢdir: ―... Onun Ģeirlərində xalq 

dilinin üslub imkanları həmiĢə təzə və yeni çalarlarla təzahür etdiyindən poetik 

dili canlı və təravətlidir. Çünki o, Ģair kimi hər bir sözün daxili anlamına, gizli 

qatlarına müraciət etməyi bacarır‖ (1, s. 182).   

ġairin qənaətincə, əlinə qələm alan hər bir yazı-pozu adamı yaxĢı Ģair, 

yaxĢı yazıçı ola bilməsə də, yaxĢı vətəndaĢ olmağa borcludur. Bu mənada 

qətiyyətlə demək olar ki, Xanəli Kərimli Ģairliyi onun yaxĢı vətəndaĢ 

olmağının bir göstəricisi və ya nəticəsi olaraq düĢünülməlidir. O, yaxĢı Ģair 

olmaqdan öncə yaxĢı insandır, Vətənə layiqli vətəndaĢdır.Vətənin sevincinə də, 

kədərinə də Ģərik çıxdığı üçün, xalqı ilə birgə döyünən ürəyə malik olduğu 

üçün, ürəyinə yalnızca Vətən yerləĢdirdiyi üçün, öz zəmanəsinə mənsub olan 

bir sənətkar olduğu üçün!  

―Naxçıvanım mənim‖, ―ġahbuzum‖, ―Qalırmı?‖, ―QoĢa bulaq‖ və s. 

Ģeirlərdə doğma diyara olan sonsuz məhəbbət, onun təbii gözəllikləri, keçmiĢi, 

tarixi, müqəddəs ocaqdan ayrılmağın kədəri ifadə olunmuĢdur. Vətən Xanəli 

Kərimli üçün qürur, iftixar mənbəyidir, Ģan-Ģöhrətdir, ürəyinin Ģah damarında 

axan qandır, halallıqdır, paklıqdır, müqəddəslikdir, Ģairin ruhudur, cismidir, 

özüdür,  onun aylı gecəsi, günəĢli gündüzüdür, azadlıq bayraqdarıdır. Vətən 

Ģair üçün o qədər dəyərli, ülvidir ki, onu baĢındakı qızıl tacı hesab edir: 

  Ucalığım – tacım mənim,  

  Hər an ehtiyacım mənim. 

  Dar günüm, ağır çağımda, 

  Əlacım, illacım mənim! 

  Nur çilədin qoca ġərqə, 

Tarix boyu öz zəkanla. 

Diz çökdürdün düĢmənini, 

Pozulmaz bir ehtiĢamla. 
 

Bu dünya bir cənnətdirsə, 
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O cənnətin qapısı sən! 

Varım, yoxum – nəyim varsa, 

Cümləsi sən, hamısı sən! 

YaĢa xoĢbəxt anım mənim – 

Əbədi ünvanım mənim –  

Doğma Naxçıvanım mənim (7, s. 35)!  

Xanəli Kərimlinin ―Nə mutluyam‖, ―Ġstanbulda düĢüncələr‖, ―Türkə ağı 

demək olmaz‖, ―Van gölü‖ və s. Ģeirlərində bir millət, iki dövlətdə yaĢayan 

Azərbaycan türkləri ilə Türkiyə türklərinin birliyindən, qardaĢlığından, Ģanlı  

tarixindən və bu günündən bəhs edilmiĢdir:  

  BaĢı dağ çalmalı dağlar qoynunda, 

  Çırpınan, nazlanan, yatan Van gölü.  

  Sən türkün əbədi qan yaddaĢısan,  

  Dünəni bu günə çatan Van gölü. 
 

  ...Van gölü, əlvida demirəm sənə, 

  Sən mənim duzumda, çörəyimdəsən. 

  Ġllər dolansa da, ömür keçsə də, 

  Sən elə əbədi ürəyimdəsən (7, s. 64-65).      

1997-ci ildə qələmə alınmıĢ ―Azərbaycan bayrağı‖ Ģeirində müstəqil 

dövlətimizin rəmzlərindən biri olan qürur mənbəyimiz, azadlığımızı bütün 

dünyaya bəyan edən üçrəngli bayrağımız tərənnüm olunmuĢdur. ġair üçün 

baĢının üstündə müqəddəs iki varlıq vardır, bunlardan birincisi ulu yaradan, 

digəri isə bir kərə yüksəldisə, bir daha enməyən üçrəngli bayrağımızdır: 

   Bayrağımın rəngində,  

   Yerin, göyün rəngi var. 

   Yurdumun azadlığı,  

   Pozulmaz ahəngi var. 
 

   O mənim yad ellərdə, 

   DanıĢan saf dilimdi. 

   Vüqarım, ləyaqətim, 

   Vətənimdi, elimdi (8, s. 11). 

          Qeyd etdiyimiz və edə bilmədiyimiz bu misralar təsəvvürümüzdə son də-

rəcə Vətəninə, millətinə, dövlətinə bağlı, həssas, humanist, mənəvi cəhətdən 

saf, halal, sadə, səmimi, yaradıcılığı ilə Ģəxsiyyyəti bir-birini tamamlayan bir 

Ģair canlandırır. Məhz bu cəhətlərinə görə, akademik Ġsa Həbibbəyli Xanəli 

Kərimli yaradıcılığını yüksək qiymətləndirərək yazmıĢdır: ―Xanəli Kərimlinin 

yaradıcılığında həssaslıq və vətəndaĢlıq mövqeyi ön sırada dayanır. Həyata, in-

sanlara həssas münasibətlər Xanəli Kərimlinin Ģeirlərinə dərin lirizm gətirir‖ 

(5, s. 3). ―Ağrıdan ucada dayanan Ģair‖ (8, s. 3) ə Azərbaycanımızın bütün 

dərdlərinin bitməsi nəticəsində yaranan qəlb rahatlığı, könül xoĢluğu 

arzulayırıq.  
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PЕЗЮМЕ 

АЙГЮН ОРУДЖЕВА 

ОБ ОДНОМ  ИЗ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ 

НАХЧЫВАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ 

Патриот и гуманист, поэт Ханали Керимли в настоящее время 

является одним из ведущих представителей Нахчыванской литературной 

среды, имеющей древние и богатые традиции. Основная красная линия 

творчества Ханали Керимли образована такими темами, как любовь к 

Родине, народу, земле, уважение к символам нашего независимого 

государства, полная героизма борьба нашего народа за свободу, 

воспевание родной страны, любовь к великому лидеру. Он – поэт, 

привязанный к Родине, нации, стране, чуткий, гуманистический, 

нравственно чистый, честный, простой, искренний, его творчество и 

личность полностью дополняют  друг   друга. 

Ключевые слова: независимость, патриотизм, борьба, враг, 

национальный. 

 

SUMMARY 

AYGUN ORUJOVA 

ONE OF REPRESENTATIVES OF THE NAKHCHIVAN 

LITERARY MILIEU 

 Hanali Kerimli, poet, patriot, and humanist, is currently one of the 

leading representatives of the Nakhchivan literary milieu which has ancient 

and rich traditions. The main red line in the Hanali Kerimli’s creativity is 

formed by such themes as love for the motherland, the people, the country, 

respect for our independent state’s symbols, struggle of our people for freedom 

full of heroic, chanting of country, love of the great leader. He is a poet, tied to 

motherland, nation, country, sensitive, humanistic, morally clean, honest, 

simple, sincere, his creativity and personality complement each other. 

Key words: independence, patriotism, struggle, enemy, national 
 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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FRAZEOLOJĠ VAHĠDLƏR KLASSIK POEZĠYAMIZDA 

       

Məqalədə frazeoloji vahidlərin xüsusiyyətləri, məcazi məna kəsb etməsi, 

obrazlılıq dərəcəsi elmi əsaslarla izah edilmiĢ, klassik poeziyamızda bu 

vahidlərin iĢlənmə dərəcəsi və mövqeyi açıqlanmıĢ, klassik poeziyamızın 

görkəmli nümayəndələrinin əsərlərindən gətirilmiĢ nümunələr vasitəsilə 

frazeoloji vahid anlayıĢı geniĢ Ģəkildə Ģərh olunmuĢdur.  

AraĢdırma və yazılı mənbələrdən məlum oldu ki, Azərbaycan dilində 

mövcud olan frazeoloji vahdlərin yaranması və təĢəkkülü qədim olsa da, onlar 

müasir dövrümüzdə iĢlənən frazeoloji vahidlərdən kəmiyyətcə geridə qalır və 

müasir dilimizdəki formalardan çox azdır.    

 Açar sözlər: frazeoloji vahid, klassik poeziya, “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanı, xalq danıĢıq dili 

 

Müasir Azərbaycan dilinin frazeologiyası çox zəngin və rəngarəng 

üslubi imkanlara malikdir. Yüksək milli koloritə malik sabit birləĢmələr, dərin 

mənalı atalar sözləri, müdrik məsəllər, kəskin aforizmlər, gözəl 

ibarələrAzərbaycan dilinin son dərəcə zəngin olan bədii və obrazlı fondunu 

təĢkil edir. Nitqdə bunların hər biri bu və ya baĢqa Ģəkildə müəyyən üslubi 

vəzifə daĢıyır. Eyni zamanda, belə ifadələrdə çox yüksək obrazlılıq və 

emosionallıq da vardır. Elə buna görə də nitqdə məharətlə iĢlənən frazeoloji 

vahidlər çox hallarda danıĢığı daha ifadəli edir və ona xüsusi emosionallıq 

verir. 

 Frazeoloji vahidlərdəki obrazlılıq yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, onları 

təĢkil edən bu və ya baĢqa sözün məcazi mənada iĢlənməsi nəticəsində yaranır. 

Lakin bütün frazeoloji vahidlərdə obrazlılıq eyni dərəcədə olmur. Məsələn, 

frazeoloji qovuĢma və frazeoloji birliklərdə obrazlılıq çox zaman daha güclü 

Ģəkildə nəzərə çarpır. Frazeoloji birliklər, məlum olduğu üzrə mürəkkəb 

metaforalardır. Metaforalar isə fikrin canlı və təsirli ifadəsinə xidmət edir.   

Azərbaycan dilində keçmiĢ dövrlərə aid bir sıra yazılar üzərindəki 

müĢahidələr göstərir ki, qədim yazılı abidələrin dilində frazeoloji vahidlərin 

kəmiyyəti müasir dilimizdəkinə nisbətən azdır. Onların müəyyən qismi, 

xüsusən türk dillərinə məxsus baĢ sözlər (əksər frazeoloji vahidin 

formalaĢmasında isim komponenti kimi) əsasında formalaĢanlar daha qədim 

tarixə malikdir. Bu vahidlərin məhz hansı dövrdən və hansı yazılı abidədən 

baĢlayaraq dildə iĢlədilməsini müəyyənləĢdirmək üçün Azərbaycan dilinin 

müstəqil bir dil kimi formalaĢmasından daha əvvəllərə - Orxon-Yenisey 

abidələrinin yazıldığı dövrə  (VI-VIII əsrlərə) aparıb çıxarır. Bu da Azərbaycan 
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dilindəki bir sıra türk mənĢəli sözlər kimi frazeoloji vahidlərin də çox qədim 

tarixə malik olduğunu göstərir. 

Müasir dilimizdəki öc almaq, öyüd almaq, öyüd vermək, ad vermək, 

könül bağlamaq, baĢa çıxmaq, ağır ayaq, söz qaytarmaq, gözü yolda qalmaq 

kimi bir neçə frazeoloji vahidin XI əsr dilçisi Mahmud KaĢğarinin məĢhur 

―Divanü-lüğət-it-türk‖ əsərində eyni mənada, lakin müəyyən fonetik fərqlərlə 

təsbit edilməsi bu qəbildən olan söz birləĢmələrinin həmin dövr türk tayfa və 

qəbilə dillərində çox olmasını göstərir və bunların Divanın yazılmasından daha 

əvvəlki dövrlərdə dildə iĢlədilməsinə əsas verir (3, 28).   

―Kitabi-Dədə Qorqud‖un Drezden nüsxəsində isə frazeoloji vahidlərin 

sayı 300-dən çoxdur. Bunların bir qismi heç bir məna dəyiĢikliyinə uğramadan 

müasir dilimizə qədər gəlib çıxmıĢdır. Məsələn, üzü gülmək, qan almaq, yola 

düĢmək, ayağına düĢmək, baĢına iĢ gəlmək, göz gəzdirmək; bir qisminin isə 

komponentlərindən biri arxaik səciyyə daĢımasına görə müasir dilimizdəkindən 

fərqlənir, əgər həmin sözün müasir qarĢılığını nəzərdə tutsaq, bu qəbildən 

olanlar da mənaca dəyiĢməmiĢdir: məsələn, barmağını ısırmaq – barmağını 

diĢləmək, göz bükünü vermək – gözdağı vermək, göz bükünü çəkmək – gözdağı 

çəkmək, ocağını issiz qoymaq – ocağını kor qoymaq, çavundı almaq // çavuldı 

almaq – ad almaq // ad çıxarmaq; bir qisminin komponentlərindən biri baĢqa 

iĢlək sözlərdən ibarət olması ilə müasir dilimizdəkindən fərqlənir: məsələn, 

yola girmək – yola düĢmək, gözü dönmək – üzü dönmək, baĢına nələr qonmaq 

– baĢına nələr gəlmək; bir qismi arxaik səciyyə daĢıyır: məsələn, damaq verib 

(soruĢmaq), dadlı damaq tutub (soruĢmaq), dilbənd salmaq, ərlik iĢləmək, al 

dodağım ayası və s. 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖da və müasir dilimizdə eyni quruluĢda və eyni 

mənada iĢlənən frazeoloji vahidləri nümunələr vasitəsilə nəzərdən keçirək: 

Üzü gülməmək – Ģad olmamaq: 1) Bu evi xarab olası ərə varalıdan bəri 

dəxi qarnım doymadı, yüzüm gülmədi (4, 33). 2) ...Bu Süleyman dəsgahı ilə 

belə Süleymanın üzü gülmürdü (Mir Cəlal); 

Qanını almaq – intiqam almaq: 1) Çoban aydır: - Ağam Qazan, sən 

evin almağa gedirsən, mən dəxi qarındaĢım qanın almağa gedirəm, - dedi (4, 

46). 2) Əliməstan mərd igiddir, qardaĢının qanın alar (Ə.Cəmil).  

Dilimizdə elə frazeoloji vahidlər var ki, onlar ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da 

iĢlədilmiĢ, lakin müasir dilimiz üçün arxaik səciyyə daĢıyır: 

Dadlı damaq verib soruĢmaq (zövqlə, diqqətlə, həzz ala-ala soruĢmaq): 

Aydır: ... Qoç yigidim, Ģah yigidim! Dadlı, damaq verib soruĢduğum!..(4, 58) 

Al dodağım ayası – (“dilimin əzbəri” mənasında əzizləmə səciyyəli 

ifadə): Beyrəyin yavuqlusuna xəbər oldu. Banıçiçək qaralar geydi, ağ qaftanını 

çıxardı... 

-Vay, al dodağım ayası! Vay alnım-baĢım umudu! Vay Ģah 

yigidim!...(4, 58) 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖dan sonrakı yazılı əsərlərimizdə də frazeoloji 

vahidlərdən geniĢ Ģəkildə istifadə olunmuĢdur. Bu baxımdan Nəsimi 

əsərlərində iĢlənən frazeoloji vahidlər öz zənginliyini qoruyub saxlamıĢdır: 

ayrı düĢmək, aradan çıxmaq, qara gün, eĢq oduna düĢmək, ürəyi qan olmaq, 

əldən qoymamaq, qara könül, cuĢə gəlmək, yelə vermək və s.  
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   Səba zülfün tozunu yelə verdi, 

   Məgər kim, sünbüliənbər nihansan (1, 131). 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalq müdrikliyinin hikmət dolu ifadələri 

Füzuli Ģeir xəzinəsinin əsasını təĢkil edir. Bu xəzinənin bir açarı da feili 

frazemlərdir. Füzuli Ģeirində daha çox iĢlənən feili frazeoloji vahidlər Ģairin 

zəngin fəlsəfi fikirlərinin açılmasında mühüm rol oynayır. Məhz bu frazeoloji 

vahidlər vasitəsilə oxucu Füzuli Ģeirinin əsas mənasını dərk edir, Ģairin dərin və 

zəngin fəlsfəsini mənimsəyir:  

  EĢq əhlin atəĢi-hicranə eylərsən kabab: 

  Dönə-dönə imtəhan etdim, budur adət sana (1, 367). 

Beytin məzmunun açılmasında kabab etmək (yandırmaq, əzablı Ģəkildə 

öldürmək) və imtahan etmək (fasiləsiz yoxlamaq, imtahana çəkmək) 

frazemlərinin rolu inkaredilməzdir. 

ġairin dilində iĢlənən frazeoloji vahidlərin çoxluğu bu gün də müasir 

dilimizdə öz iĢləkliyini qoruyub saxlamıĢ, bədii üslubda, habelə xalq danıĢıq 

dilində iĢlənməkdədir: əzab vermək, qədrini bilmək, göz dikmək, həsrət çəkmək, 

qanlı yaĢ tökmək, boynuna qoymaq, canını torpağa tapĢırmaq, minnət çəkmək, 

xalqın ağzına düĢmək, ad eyləmək, rüsvay olmaq və s. kimi çox tərkibə malik 

frazeoloji birləĢmələr bu gün geniĢ mənada Azərbaycan dilində iĢlənməkdədir.      

Frazeoloji vahidlərin müəyyən qismi öz quruluĢlarına görə, hər zaman 

nitqdə ―donmuĢ‖ halda qalmır. Bunlar üslubi məqsədlərlə əlaqədar çox 

rəngarəng formalara düĢə bilir. Buna görə də nitqdə frazeoloji vahidlərdən 

müxtəlif formada istifadə edilir. Frazeoloji vahidlərdən istifadəni baĢlıca olaraq 

iki qrupa bölmək olar: 

a) frazeoloji vahid əslində olduğu kimi, dəyiĢiklik edilmədən iĢlənir; 

b) frazeoloji vahiddə müəyyən dəyiĢiklik edilərək istifadə olunur. 

Frazeoloji vahidləri iĢlədərkən istər onlarda dəyiĢiklik etmək, istərsə də 

heç bir dəyiĢiklik etmədən istifadə etmək formalarının hər ikisi məhsuldardır 

və bunlardan geniĢ istifadə olunur. 

Frazeoloji vahidlərin qurluĢuna gəlincə deməliyik ki, elmi-nəzəri 

mənbələrdə feili frazeoloji ifadələrə daha çox üstünlük verilmiĢdir. Saib 

Təbrizinin və Məlik bəy Avçının əsərlərindən bir neçə misranı buna nümunə 

göstərmək olar:  

  Məlik, xəraba könül guĢəsini nə boĢ tutdun, 

  Mübarək ola bu məmureyi-xərab sana (2, 88). 

 

  BaĢımda Ģur edən sevdamıdur ya dağda daĢ oynar? 

  Bu kuhsar üzrə odlu lalədur, ya qanlu baĢ oynar (2, 90). 

        

 Məlik bəy Avçı 

Gər bağlamasın el gözini Ģərmi-üzarın, 

  Candan kəsilür xəncəri-müjganını görgəc (2, 89). 

   

  Bülbül ki, gülün ləl ləbindən söz alırdı, 

Dili dolaĢır qönçeyi-xəndanını görgəc (2, 91). 

Saib Təbrizi 
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Ġstər Məlik bəy Avçı, istərsə də Saib Təbrizinin Ģeirlərinin dilindən 

seçilmiĢ pas tutmuĢ – paslanmıĢ, yüzünə açıla – uğur, yüzüm dönməz – 

incimərəm, lal axmaq – səssiz ağlamaq, dağlarda daĢ oynar – səs-küy olar, baĢ 

oynar – yazın baĢlanması vaxtında tarlalarda ilk çiçəkləyən lalələr və s. bunun 

kimi frazeoloji vahidlərə XVII əsr sənətkarları poetik boya verərək lüğət 

tərkibinə gətirmiĢdir. Qeyd edək ki, Saib Təbrizi ana dilində yazdığı Ģeirlərində 

ümumxalq dilindən aldığı – “elin gözünü bağlamaq olmaz” ifadəsindən 

“bağlamasın el gözünü”, candan kəsilmək – ruhdan düĢmək, sarsılmaq, söz 

almaq – hiylə iĢlətmək və s. bunun kimi sözləri bədiiləĢdirərək, 

poetikləĢdirərək frazeoloji vahidlər Ģəklində orta əsr Azərbaycan dili lüğət 

tərkibinə gətirmiĢdir.  

AraĢdırma və yazılı mənbələrdən məlum olur ki, Azərbaycan dilində 

mövcud olan frazeoloji vahdlərin yaranması və təĢəkkülü qədim olsa da, onlar 

müasir dövrümüzdə iĢlənən frazeoloji vahidlərdən kəmiyyətcə geridə qalır və 

müasir dilimizdəki formalardan kəmiyyətcə çox azdır. 

Bu haqda H.Bayramov yazırdı: ―Azərbaycan dilində keçmiĢ dövrlərə 

aid bir sıra müxtəlif səpkili yazılar üzərindəki müĢahidələr göstərir ki, 

qədimlərə doğru getdikcə frazeoloji vahidlərin kəmiyyəti müasir dilimizdəkinə 

nisbətən azalır. Onların müəyyən qismi, xüsusilə türk dillərinə məxsus baĢ 

əsasında formalaĢanlar daha qədim tarixə malikdir‖ (3, 27).   

XVIII əsr Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibi frazeoloji ifadələr, 

idiomlar, atalar sözü, zərbi-məsəllərlə zəngindir. Bu dövrdə dilimizdə olan 

frazeoloji ifadələr müxtəlif yollarla yaranmıĢdır.  Bunların böyük bir qismi 

insan orqanizminin müxtəlif üzvlərini bildirən, əl, ayaq, baĢ, damaq, qol, bel, 

üz, ciyər və s. sözlərin fəal iĢtirakı ilə düzəlir. Belə ifadələrə XVIII əsr bədii 

üslubundan istənilən qədər nümunə gətirmək mümkündür. 

 Əl-əldən üzülür, yaman çağıdır; 

    Mən ha qaldım həsrət əlim yetiĢməz; 

    Əlim yetməz namə yazıb dərdimi; 

    Göndərirəm badi-səbadan sənə (2, 283).    

   

    Üz çevirmiĢ yenə Mədinə sarı; 

    Göz doymaz vəsməli kaman əbrudan; 

    Can üzülməz səmən iyli keysudan; 

    Arzum budur gözüm dikəm gözünə; 

 DanıĢasan qulaq verəm sözünə (2, 283).     

           

Vaqif  

Bunlardan baĢqa canı daĢa dönmək, canı üzülmək, cana gəlmək, qulaq 

vermək, qulağına yetiĢmək, könlü qana dönmək, bağrı qan ilə dolmaq, bağrı 

para-para olmaq, ağzı sulanmaq, bağrı kababa dönmək və s. kimi ifadələr 

iĢlənmiĢdir. 

XVIII əsr Ģairləri xalqın yaratdığı bu ifadələrdən öz əsərlərində, 

xüsusilə qoĢma janrında daha geniĢ Ģəkildə istifadə etmiĢlər.   
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 Vaqif kimi molladan dərs almıĢam (2, 285). 

              

Vidadi  

 Arvad tayfası üçün quyu qazmaq çətin degil (2, 285). 

              

―ġəhriyar‖ 

 Frazeoloji ifadələrin iĢlədilməsi bir tərəfdən bədii əsərlər vasitəsilə o 

dövrün ümumxalq dilinin lüğət tərkibinin mənzərəsini, digər tərəfdən isə 

yazıçıların sənətkarlığını, xalq danıĢıq dilindən bəhrələnməsini, ədəbi-bədii 

dilin xalqa yaxınlaĢma üsullarını aydınlaĢdırmağa imkan verir. Bu ifadələrdə 

dilimizə xas olan bütün xüsussiyyətlər incəliklə öz əksini tapır və heç vaxt öz 

təravətini itirmir.     
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РЕЗЮМЕ 

САМИРА ГАСАНОВA, ШАХЛА ФАТАЛИЕВА, 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В КЛАССИЧЕСКОЙ 

ПОЭЗИИ 

В статье на научной основе были изложены характеристики 

фразеологических единиц, их образный уровень и использование в 

переносом значении, а также была раскрыта позиция и степень 

использования этих единиц в нашей классической поэзии, понятие 

фразеологическая единица было пояснено в широком смысле на основе 

примеров приведенных из произведений выдающихся представителей 

классической поэзии.  

Из письменных источников и исследований стало ясно что 

образование и формирование фразеологических единиц на 

Азербайджанском языке хоть и древнее но они по количеству уступают 

фразеологическим единицам использующимся в нынешнее время и их 

намного меньше фразеологических форм современного языка.   

Ключевые слова: фразеологическая единица, классическая 

поэзия, дастан «Китаби-Деде Горгуд», Насими, Физули, народный 

разговорный  язык 

 

SUMMARY      

 SAMIRE HASANOVA, SHAHLA FATALIYEVA  

PHRASEOLOGICAL UNITS IN OUR CLASSIC POETRY 

Ġn the article characteristics, figurative meaning that phraseological 

units express, their degree of figurativeness were explained scientifically, 

usage degree and place of these units in our classic poetry were cleared the 
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notion of phraseological unit was explained widely with samples taken from 

works of prominent figures of our classic poetry.  

From research and written sources it was known that, though formation 

and development of phraseological units in the Azerbaijani language are old, 

they keep up from phraseological units quantitatively that are used in modern 

time and quantitatively are very few from the forms of our modern language.   

Key words: phraseological unit, classic poetry, epos Kitabi – Dede 

Gorgud, Nasimi, Fizuli, folk spoken language 

 

 

 (Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ĠNGĠLĠS ƏDƏBĠYYATINDA REALĠZM JANRININ YARANMASININ 

SĠYASĠ VƏ SOSĠAL CƏHƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə realizmin yarandığı və yayıldığı Viktoriya dövründə mövcud 

olan siyasi və sosial Ģəraitdən bəhs edilir.  Realizmin yarandığı dövr ilə 

Kraliça Viktoriyanın hakimiyyət illəri üst-üstə düĢür. Həmin dövrdə sənaye 

inkiĢaf edir, sərhədlər geniĢlənir, yüksək təbəqə daha da güclənir, amma bu 

sadalanan amillərin heç biri aĢağı sinfin həyatında müsbət bir irəliləyiĢ 

yaratmırdı. Beləliklə, realizm bütün bunlara bir əks reaksiya olaraq meydana 

çıxdı.  

Məqalədə həmçinin göstərilir ki, dövrün Ģair və yazıçıları  həyatı 

olduğu kimi əks etdirmək üçün bu vasitədən istifadə etməyə baĢladı. Çoxlu 

ziyalı insanlar kasıb sinfə dəstək olmaq və onların üzləĢdikləri çətinlikləri 

göstərmək üçün öz qabiliyyətlərindən məharətlə istifadə etdilər.  

Açar sözlər: realizm, siyasi və soisal vəziyyət, Viktoriya dövrü, aĢağı və 

orta sinif  

 

XIX əsrin birinci yarısında Ġngiltərədə kapitalizm digər ölkələrlə 

müqayisədə daha sürətlə inkiĢaf edirdi. XIX əsrin ortalarında sənayenin öz 

çiçəklənmə dövrünü yaĢaması ilə əlaqədar fabrik və zavodların sayı artırdı, 

eyni zamanda onlar üçün lazım olan mexanizmlər, dəzgahlar və s. də maĢınlar 

vasitəsilə istehsal olunmğa baĢlamıĢdı. Bu sənaye çevriliĢini demək idi. Ġri 

müsəssisələr artır və buna görə də xırda müəssisələri sıxıĢdırıb aradan 

çıxarırdılar. Ingiltərə burjiasiyasının dünya bazarlarında rəqibi yox idi. 

Ġngiltərə maĢınların ixracına görə tək idi. Məhz elə buna görə Ingiltərə 

―dünyanın emalatxanası‖ adlandırılıdı. 1825-ci ildə dünyada ilk dəmir yolu 

Ġngiltərədə çəkilmiĢdi. Dəmir yolların çəkiliĢi metallurgiyanın inkiĢafına təkan 

verdi.  

Realizm əsas məsələni süniliyə və ĢiĢirtməyə yol vermədən olduğu kimi 

əks etdirməkdir. Realizm uzun illər incəsənətdə əsas rol oynayıb, çünki onun 

vasitəsi ilə gündəlik həyatı olduğu kimi əks etdirmək mümkün olub. Ancaq 

ədəbiyyatda bir cərəyan kimi 1848-ci ildən bəri meydana çıxmağa baĢlayıb. Və 

bu cərəyanın əsasını qoyan insanlardan biri də Yules Franse ġampflö olub. O, 

obyektiv reallığı yaratmağa çalıĢıb və bunun üçün də orta və aĢağı siniflərin 

gündəlik iĢləri və həyatlarını diqqət mərkəzinə çəkib, amma bunu edərkən 

romantik ideallaĢdırma və ya dramatikləĢdirmədən istifadə etməyib. Bu 

yanaĢmanın əsas məqsədi reallığın insanın konseptual quruluĢuna əsasən 

müstəqil olduğunu göstərməkdir. (1, səh 9) 
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Ədəbi tənqidçi Ġan Vat ―Romanın DoğuĢu‖ adlı əsərində qeyd etmiĢdir 

ki, müasir realizm fərdlərin duyğular vasitəsi ilə həqiqəti tapmasından baĢlayır 

və onun mənĢəyi Dekart və Loka qədər gedib çıxır, amma 18-ci əsrin 

ortalarında Tomas Reyd tərəfindən formalaĢdırılıb. (2) 

18-ci əsrin sonlarında Romantizm aristokratik sosial və siyasi qaydalara 

qarĢı bir reaksiya idi. Bu həmçinin sənaye inqilabına qarĢı bir üsyan idi. Bu 

cərəyan özünü ən güclü Ģəkildə incəsənətdə, musiqidə və ədəbiyyatda 

göstərirdi, amma ən böyük təsiri tarixə, təhsilə və təbiət elmlərinə olmuĢdur. 

19-cu əsr realizmi isə Romantizmə qarĢı bir hərəkat idi, bu səbəbə görə 

də burjua realizmi olaraq da adlandılırdı. Onu qeyd etməliyik ki, Viktoriya 

dövrünün bütün yazıçıları realizm janrı ilə yazıb yaratmamıĢlar.  

Realizm ədəbi cərəyan kimi 1850-ci illərdə Fransada romantizmə qarĢı 

olaraq yarandı və həyatı olduğu kimi göstərməyin əhəmiyyətini vurğulamağa 

çalıĢırdı. 

Müəyyən dövr ərzində realizm müxtəlif xalqların həyatında və 

ədəbiyyatında mühim rol oynadı. Xüsusuilə də maarifçi realizm rolu 

danılmazdır. O ədəbiyyatda yeni ədəbi formaların – romanın, dramın və satira 

janrının daha da inkiĢaf etməsinə səbəb oldu. Daniel Defo Robinzon Kruzo 

əsəri ilə ingilis ədəbiyyatında realist romanının əsasını qoydu. 

Ədəbiyyatımızda realizm bir bədii yaradıcılıq metodu olaraq qalmağa davam 

edir.  (4, səh 342) 

Baxmayaraq ki, bəzi tənqidçilər tərəfindən konsept olaraq çox 

sorğulandı, amma 19-cu əsrin ikinci yarısının ümumi xüsusiyyətlərini baĢa 

düĢmək üçün çox faydalı oldu.   

Ġngilərədə bu cərəyan təxminən Viktoriya dövrünə təsadüf edir. Həmin 

dövlərdə Kraliça Viktoriya (1837-1901) hakimiyyətdə olmuĢ və onun 

hakimiyyət illərində Britaniya imperiyası öz çiçəklənmə dövrünü yaĢamıĢdı. 

Sənayə inqilabı da məhz bu illərdə baĢ vermiĢdi.  

BirləĢmiĢ Krallıq sərhədlərini Amerika, Afrika, Asiya və Okeaniyaya 

qədər geniĢləndirmiĢ, dünyanın iqtisadi və siyasi cəhətdən ən nəhəng 

qüvvəsinə çevrilmiĢdi. Həmin dövrdə roman aparıcı janra çevrildi.  Həmin 

dövrdə yaranmağa baĢlayan təhsilli orta sinfin üstün tutduğu romanlar çox 

vüsət aldı və maddi cəhətdən də gəlirli sahəyə çevrildi. 

Realist roman əvvəlki ədəbiyyat nümunələrindən fərqli idi. Ədəbiyyatın 

ən məĢhur forması həmiĢə Ģeir olmuĢdu. Amma roman bu fikri dəyiĢdi. Roman 

jurnalistikaya aid metodlardan istifadə edərək ədəbiyyatı real həyatla daha da 

yaxınlaĢdırdı. Təfsilatlar sadəcə faktları göstərmək üçün istifadə olunmağa 

baĢlandı, surətlərə və ya epizodlara fikir bildirmək və ya onları ittiham etmək 

üçün deyil. Romanlar qara camaat haqqında idi, aĢağı sinfin mübarizələrindən 

bəhs edirdi. Realizmin bir qolu olan sosial realizm də buradan törəmiĢdir.  

Sənaye Ġnqilabının və qəzetlərin geniĢ vüsət alması ilə bu janr daha da 

əlçatan oldu. Bir çox yazıçı və Ģairlər müəyyən jurnal və qəzetlərdə əsərlər çap 

etdirməyə baĢladılar. Bunun nəticəsində mövzu deyil, surətlər əsas 

götürülməyə baĢlandı. Çünki hissə-hissə buraxılan əsərlərdə surətlər ön plana 

çıxmağa baĢladı.  
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Viktoriya dövründə bu janr üzrə təkcə Ġngilərədə deyil, dünyada 

məĢhur sənət nümunələri yaradıldı. Bu romanların xarakterik cəhətlərini belə 

sadalamaq olar: realist, zəngin süjet xətti, fərqli surətlər və böyük həcm.O 

müasir həyatı təsvir etmək və orta sinfin zövqünə xitab etmək üçün ideal vasitə 

idi. Çarlz Dikkensin romanları dram, yumor, çoxlu müxtəlif və canlı surətlər, 

mürəkkəb məzmunu ilə hər sinfin diqqətini çəkmiĢ və marağına səbəb 

olmuĢdu. (3, səh 87)  

Uilyam Meykpis Tekkerey ikiüzlülüyü və tamahkarlığı satirikləĢdirmiĢ 

və özünün ən məĢhur əsəri olan ġöhrətpərəstlik Yarmarkası (Vanity Fair -

1948) romanını yaratmıĢdı. 

1830 və 1840-ci illər sosial romanların yaranmağa baĢladığı bir dövr 

olmuĢdur. Həmin romanlar sosial problem romanları da adlandırılırdı. 1832-ci 

ildə qəbul edilmiĢ Ġslahatlar Aktından sonra sosial və siyası çevriliĢlərdən 

doğan bu növ romanlar da dövrün ədəbiyyat nümunələri arasında özünə yer 

tutmuĢdu. Bu növ romanların yaranma səbəbi dövrün sürətli sənayeləĢməsi, 

onunla əlaqədar yaranan sosial, siyasi və iqtisadi problemlər idi. Bu hökümətin 

və sənayənin sui istifadəsi nəticəsində kasıbların əziyyət çəkməsinə və 

Ġngilərənin iqtisadi imkanlarında istifadə edə bilməməsinə qarĢı bir əks 

reaksiya idi.  

ĠĢləyən kasıb sinfin hekayələri orta sinfə yönləndirilmiĢdi və bu yolla 

dəyiĢikliyə nail olmağa çalıĢırdılar. Nümunə olaraq Çarlz Dikkensin Oliver 

Tvist əsərini göstərmək olar.    

Realizm janrının ən tanınmıĢ yazıçılarına nəzər salaq: 

Valter Skot yaradıcılığa romatik misralarla baĢlayan, amma sonradan 

tarixi romanlar yazan məĢhur yazıçılardan biri idi. O, bir çox tarixi romanlar 

yazıb və bunların əksəriyyəti Ģotland tarixinə aiddir. ġah əsəri olaraq Ġvanho 

əsərini göstərmək olar. 

Ceyn Ostin həm romantik, həm də realist xüsusiyyətləri özündə ehtiva 

edən əsərləri ilə tanınıb. Bu cəhətdən özünəməxsus istedadı ilə özünü göstərib. 

Onun  Qürur və Qərəz (Pride and Prejudice), Emma (Emma) əsərləri hələ də 

Ģöhrətini qoruyub saxlayıb. Onun maraq dairəsi insanlar idi, yazıçı kimi 

nailiyyətinin əsas səbəbi insanlara xas vəziyyətləri çox dəqiqliklə göstər 

bilməsi və canlı, yaĢayan surətlər yaratmasıdır. Onun romanları kənd torpaq 

sahiblərinin həyatından bəhs edir, amma fərqli cəhəti bunu qadın nöqteyi-

nəzərindən vurğulamasıdır. Əsərlərində hərəkət az, amma yumor və real 

dialoqlar çoxdur.  

Bronte bacılar Ceyn Ostindən sonra yazmağa baĢladı, amma Viktoriya 

dövrünün ən romantik müəllifləri idilər. Xüsusilə də Emili Bronte öz Ģah əsəri  

Uğultulu Təpələr (Wuthering Heights) romanında romantik romanın bütün 

xüsusiyyətlərini əks etdirib.  

ġarlotta Bronte öz Ceyn Eyr əsəri ilə realizmin janrında sevgi 

hekayəsini yaratdı. 

Çarlz Dikkens ehtimal ki, dövrünün ən məĢhuru idi. O, ardıcıl olaraq 

romanlarını yazırdı, bu da məzmunun zəif olmasına səbəb olurdu. O, əsasən 

London həyatı, kasıbların mübarizəsi mövzusunda yazırdı, amma surətlərini 

elə seçirdi ki, bütün siniflər tərəfindən qəbul edilsin. Onun ilkin əsərlərindən 
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olan  Pikvik Qəzetləri (Pickwick Papers) komediya üzrə Ģah əsəri hesab edilə 

bilər. Sonrakı əsərlərində komediyadan uzaqlaĢaraq daha dərin və ciddi 

mövzular üzrə yaratmağa baĢladı. Həmin əsərlərə misal olaraq Oliver Tvist, 

Devid Kopperfild, Böyük Gözləntilər və s. misal göstərmək olar.  

Uilyam Takkerey Ġngilis cəmiyyətində yüksək sinfi satira ilə əks etdirən 

nadir yazıçılardan biridir.  

Tomas Hardi kənddə yaĢayan insanların taleyinin özündən asılı 

olmayan səbəblərdən dəyiĢməsini bədbin təsvirlərlə əks etdirmiĢdir. Bu onu 

naturalizmə daha da yaxınlaĢdırır. Qaranlıq Cud ( Jude the Obscure)  və Tess 

(Tess of the d'Urbervilles) əsərlərini Ģah əsər hesab etmək olar.  

 Realizmin yaranması dövrün tələbi idi. Bu janr dövrün sosial, siyasi və 

iqtisadi problemlərini göstərmək üçün yaxĢı vasitə idi, Bu janrda yazılmıĢ 

əsərlər vasitəsi ilə dövrün yaĢayıĢ tərzi və insanları ilə yaxından tanıĢ olmaq və 

dəyərləndirmək mümkündür.   

Ancaq bəzi tənqidçilər realizmin sadəcə həyatın mənfi yönlərini 

vurğulamağa çalıĢdığını iddia edirdilər. Əsrin sonlarına doğru realizm öz yerini 

naturalizmə buraxmağa baĢladı. Naturalizmdə yazıçılar öz surətlərini irsiyyət 

və tarixə əsasən seçməyə baĢladılar. Realizmdə insanların xoĢlamadığı 

keyfiyyət naturalizm tərəfindən vurğulanırdı.  Realizm hadisələri olduğu kimi 

təsvir edirdi, amma naturalizm həmin hadisələrin meydana çxmasının elmi 

səbəblərini də göstərməyə çalıĢırdı. 
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PЕЗЮМЕ 

ЕЛМИРА ГУСЕЙНОВА 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ  РЕАЛИЗМА В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 В статье рассматривается политическая и социальная ситуация в 

викторианском веке, в которой реализм поднимался и распространялся. В 

эпоху, когда реализм произвел королеву Викторию, господствовала, и 

промышленность развивалась, границы расширялись, но эти факторы не 

отражались на жизни низшего класса, поэтому реализм был реакцией и 

способом восстания. Также в статье указывается что, писатели и поэты 

того времени использовали эти средства, чтобы изображать жизнь так, 

как она была видна, правдиво. Можно перечислить множество бойцов, 

которые использовали свои способности для поддержки бедного рабочего 

класса и продемонстрировали свои трудности и страдания. 

https://www.britannica.com/shakespeare/article-13013
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  Ключевые слова: реализм, политическая и социальная ситуация, 

роман, викторианский возраст, низший и средний класс 

 

SUMMARY   

 

ELMIRA HUSEINOVA 

THE POLITICAL AND SOCIAL ASPECTS IN THE RISE OF 

REALISM IN ENGLISH LITERATURE 

The article deals with the political and social situation in the Victorian 

age in which the realism rose and spread. In the age that realism produced the 

Queen Victoria was ruling, and industry developed, borders expanded, but 

these factors weren’t reflected in the lives of lower class, so realism was a 

reaction and a way of revolt. The writers and poets of the time used this tool to 

depict the life as it was seen, truthfully. Numerous fighters can be enumerated 

that utilized their abilities to support poor working class and show their 

difficulties and suffers. 

Key words: realism, political and social situation, novel, Victorian age, 

lower and middle class 

 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ÜM-ƏL BANĠN  VƏ ONUN “ĠVAN BUNĠNĠN SON HÖCƏTĠ” POVESTĠ 

  

Məqalədə Fransada yaĢayan Azərbaycan əsilli yazıçı Üm-Əl Baninin 

həyat və sənət yoluna qısa nəzər salınmıĢ, Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı ilə 

bağlı tədqiqatlarda onun haqqındakı qeydlərə münasibət bildirilmiĢdir. 

Həmçinin Üm-Əl Baninin “Ġvan Buninin son höccəti” sənədli povesti, əsərin 

bədii məziyyətləri, sənədliliyi Ģərtləndirən məqamlar müvafiq mənbələrlə 

müqayisəli Ģəkildə təhlil olunmuĢdur. 

 Açar sözlər: Üm-Əl Banin, Fransa, “Ġvan Buninin son höccəti”, 

sənədli povest 

 

 Azərbaycan ədəbi-mədəni fikir tarixində tarixi mövzulu əsərlərin böyük 

rolu, ədəbi və tarixi əhəmiyyəti vardır. Tarixi tərbiyə vasitəsi kimi tarixi 

mövzulu dram əsərləri, lirika nümunələri ilə yanaĢı nəsr əsərlərinin də xüsusi 

çəkisi vardır. Dünya ədəbi prosesində povest janrı ―uzun hekayə‖ kimi 

dəyərləndirilsə də Azərbaycanın da daxil olduğu postsovet ölkələrinin 

ədəbiyyatlarında povest janr kimi geniĢ iĢləklik qazanmıĢdır. Ədəbi mətbuatda 

qeyd olunur ki, ――Povest‖ adlı termin, janr olaraq yalnız rus 

ədəbiyyatĢünaslığında və sovet ədəbiyyatĢünaslığında mövcuddur. Dünya 

ədəbiyyatında bu janr ―Uzun hekayə‖ adlanır‖ (5). Bütün bunlarla birlikdə onu 

da deyək ki, povest, tarixi povest Azərbaycan ədəbiyyatının gerçəkliyidir. 

Ümumi Ģəkildə tarixi povest kimi xarakterizə olunsa da tarixi, xroniki, sənədli 

və s. kimi sahələrə aid edilən tarixi mövzulu povestlər barədə 

ədəbiyyatĢünaslıqda fərqli yanaĢmalar da vardır (2).   

 Azərbaycan ədəbiyyatının tərkibində mühüm bir mərhələ də mühacirət 

ədəbiyyatıdır. Müstəqillik illərinin tədqiqatlarında Azərbaycan mühacirət 

ədəbiyyatı sistemli Ģəkildə tədqiqata cəlb olunmuĢ, sovetlər dönəmində adının 

çəkilməsi məqbul sayılmayan yazıçı və Ģairlərin irsinin tədqiqi və təbliği 

istiqamətində gərəkli addımlar atılmıĢdır (4; 10; 7).  

 Mühacirət ədəbiyyatı ilə bağlı tədqiqatlarda haqqında bəhs olunan 

Azərbaycan əsilli, Fransada yaĢayan sənətkarlardan biri də Üm-Əl Banindir. 

Kimdir Üm-əl Banin sualı ətrafında ədəbiyyatĢünaslıq tədqiqatlarına nəzər 

salaq. Üm –Əl Banin məĢhur neft milyonçuları ġəmsi Əsədullayev və Musa 

Nağıyevin nəvəsi, ġəmsi Əsədullayevin oğlu Mirzə Əsədullayevin 

(Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin nazirlərindən biri) qızıdır, 1905-ci ildə 

anadan olmuĢdur. Mirzə Əsədullayevlə Ümmulbanunun dördüncü övladı olan 

Üm-Əl Banin dünyaya gələndə anası vəfat edir və anasının adını ona verirlər 

(14).  Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra ailənin ağır 

günləri baĢlayır. Kiçik yaĢlarından ailə qurduğu Balabəy Qocayevdən 19 
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yaĢında ayrılan Üm- Əl Banin  atası Mirzə Əsədullayevlə Parisə gedir (14). 

Atası da, yazıçının özü də Parisdə vəfat edir, müsəlman qəbristanlığında dəfn 

olunur (16). Parisdə müxtəlif iĢlərdə çalıĢır, özünün ―Qafqaz günləri‖ni yazır 

və bununla da məĢhurlaĢır. Fransız yazıçısı kimi tanınır, əsərləri müxtəlif 

dillərə tərcümə olunur. ―Nami‖, ―Paris günləri‖, ―Mən tiryəki seçdim‖, 

―Sonra‖, ―Yad Fransa‖, ―Son ümidin çağırıĢı‖, ―Qafqaz günləri‖, ―Ġvan 

Buninin son höccəti‖ kimi əsərlərin müəllifidir.  Azərbaycan oxucusu Banini 

1980-ci illərdən etibarən tanımıĢdır. ―Bakı‖ qəzetində Xalq Yazıçısı Anarın 

―Fransa görüĢləri‖ oçerki dərc olunur və burada Üm- Əl Banin haqqında da 

məlumat verilir (3). M.Sərvər 1987-ci ildə Baninin ―Ġvan Buninin son höccəti‖ 

povestini tərcümə edir, həmin ildə ―Azərbaycan‖ jurnalının 12-ci nömrəsində 

çap olunur.  

 Banin Fransada geniĢ ədəbi dairədə tanınır, qəbul olunurdu. Onun 

haqqındakı tədqiqatlarda da bu məqam qabardılır (1, s. 161-163). Bunin, 

Tolstoy, ġalyapin, Nikos Kazaçakis, Ernest Yunger, Monterlan, Malro, Toffi, 

Araqon, Triole, Emoar, K.Roy, Yursenar kimi o dövrün qabaqcıl simaları ilə 

yaradıcılıq əlaqələri qurmuĢ, dostluq münasibəti yaratmıĢdır. Banin Ernest 

Yunger haqqında kitab yazmıĢ, uzun müddət dostluq münasibətləri saxlamıĢ, 

həmçinin Ġvan Buninin haqqındakı xatirələrini -―Ġvan Buninin son höccəti‖ 

sənədli povestini qələmə almıĢ, eyni zamanda Buninin bir neçə əsərinin 

tərcüməçisi də Banin olmuĢdur. Ġvan Bunin Baninə ―ġamaxı Ģahzadəsi‖ adını 

vermiĢdir (15). Baninin son kitabı 1991-ci ildə, ölümündən bir il əvvəl çap 

olunan ―Mariya mənə nə danıĢdı‖ romanıdır (14). 1992-ci il 29 oktyabrda 

―Fiqaro‖ qəzeti belə bir məlumat yayır: ―Ġlk fransızdilli azərbaycanlı yazıçı 

Banin vəfat edib...‖.   

 Gələk məsələnin digər tərəfinə. Üm-Əl Banin adlı (əsl adı Ümmülbanu 

olmuĢdur, o doğulanda ölən anasının adını ona vermiĢdilər- Ə.H.) yazıçının 

qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanda uzun müddət adının çəkilməməsində siyasi 

səbəblər, ailə mənsubiyyəti və sovet dövlətinin onun ailəsinə, nəsillərinə olan 

münasibətindən dolayı Baninin təfəkküründə, düĢüncəsində sovet dövlətinə də, 

Azərbaycana da, ümumilikdə Qafqaza da alt Ģüurda bir nifrət hissi formalaĢır 

ki, bunu onun əsərlərində, xüsusilə ―Qafqaz günləri‖ əsərində aydın görmək 

olur. Bu yazıçının haqqında deyilən fikirlərə haqlı olaraq təsir etmiĢdir. 

Unutmaq olmaz ki, sovet dövlətinin ailəyə münasibəti Azərbaycan, milli 

mənsubiyyət demək deyildir. Ġkinci məsələ odur ki, Banin Fransaya gedənə 

qədər sıradan biri, Əsədullayevlərin, Nağıyevlərin nəvəsi idi. Fransaya 

gedəndən xeyli sonra yazıçı kimi özünü tapmıĢ, Qafqaz həyatına qarĢı aqressiv 

münasibəti bəlkə də onun yaradıcılığına  olan marağın kökündə durmuĢdur. 

ƏdəbiyyatĢünas Vilayət Quliyev bu mövzudan bəhs edərək yazır ki, ―... Parisə 

çatan kimi dinini dəyiĢən, əsərlərində mənsub olduğu millət və mədəniyyət 

haqqında xoĢagəlməz ifadələrə bol-bol yer verən Baninin-Ümmülbanunun 

―Qafqaz günləri‖ romanını bir azərbaycanlı kimi xəcalət çəkmədən və 

natamamlıq kompleksi keçirmədən oxuyub baĢa çatdırmaq mümkün deyil‖ (7, 

s. 62). ƏdəbiyyatĢünaslıqda Baninin Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndəsi 

kimi təqdim edilməsi ilə bağlı fərqli mövqelər vardır. Hamlet Qoca ―əslən 

azərbaycanlı olan fransız yazıçı‖- deyə bəhs etdiyi Banin haqqında Nailə 
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Səmədovanın, Həsən Quliyevin, Vaqif Sultanlının, Vilayət Quliyevin 

tədqiqatlarında da danıĢılır (9; 6;10; 7). Bu tədqiqatlardan da bəhs edən 

ədəbiyyatĢünas Nikpur Cabbarlı Banin haqqındakı fikirləri ümumiləĢdirərək 

yazır: ―Bəzi araĢdırmalarda Banin-Ümmülbanunun Azərbaycan mühacirət 

ədəbiyyatının nümayəndəsi kimi təqdim edilməsi isə ən azı təəccüb doğurur. 

Çünki Baninin ana dilimizə tərcümə olunan əsərləri... ilə tanıĢlıqdan belə bir 

qənaət hasil olur ki, onun yaradıcılığı, ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatının 

hadisəsi, milli ruhumuzun ifadəsi deyil‖ (4). Tədqiqatçı haqlı olaraq deyir ki, 

onun əsərlərində Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan insanı aĢağılayıcı planda 

təqdim olunur, milli, tarixi keçmiĢimizə  lazımınca yer ayrılmır, ümumilikdə 

Qafqaza nifrət ruhu ön planda tutulur.  

 Baninin Azərbaycan dilinə tərcümə olunan əsərlərindən biri də ―Ġvan 

Buninin son höccəti‖ sənədli povestidir. Povest Ġvan Bunin haqqında yazıçının 

xatirələri əsasında qələmə alınmıĢdır. Elmi tədqiqatlarda Ġvan Bunin haqqında 

müxtəlif fikirlər mövcuddur. Mühacir həyatı yaĢayan, sovet rejiminə kəskin 

nifrət ilə köklənən nobel mükafatçısı Ġvan Bunin haqqında oxuduqlarımızla 

əsərdə gördüyümüz Bunin müəyyən xüsusiyyətləri ilə seçilməkdədir. O 

yaradıcılığında Rusiya həsrətini çəksə də ömrünü Fransada baĢa vurmuĢdur. 

N.V.Çaykovskiyə məktubunda ―Vicdan məni Rusiyaya çağırır...‖- yazırdı. 

Əsərlərinə yazdığı ön sözdə Nizaməddin ġəmsizadə yazır: ―...baĢ mövzusu 

Rusiya olan qüdrətli yaradıcılığını Fransada davam etdirmiĢdir...‖ (11, s. 8). 

Ötən əsrin 50-ci illərinə qədər yaradıcılıqla məĢğul olan Bunin ―Kənd‖, 

―Arsenyevin həyatı‖, ―Lika‖, ―Qurudərə‖ kimi məĢhur əsərlərin müəllifidir. 

1933-cü ildə Nobel mükafatına layiq görülüb. Həkim qızı Varvaraya bəslədiyi 

nakam məhəbbət ―Arsenyevin həyatı‖ romanında geniĢ psixoloji planda əks 

etdirilir. Ġlk məhəbbətindən aldığı sarsıntının nəticəsiydi ki, bəlkə də ömrünün 

sonuna qədərki, tənhalığı, ahıl vaxtında Baninə bəslədiyi xudbin məhəbbəti 

onun psixologiyasını, ruhi aləmini görməyimizə imkan verir.  Bunin 

yaradıcılığından bəhs edən tədqiqatlar müstəqillik illərində də aparılmıĢ, 

görkəmli professor Buludxan Xəlilov onun yaradıcılıq yoluna nəzər salmıĢ, 

―Gözəl‖ hekayəsini təhlil etmiĢ və ―O, yaradıcılığında rus düĢüncə tərzi ilə rus 

kəndini, onun həyatını güclü Ģəkildə təsvir edibdir‖, yazır (8). 

 ―Ġvan Buninin son höccəti‖ povesti Banin yaradıcılığının ənənəvi 

davamıdır. Povestdə rus yazıçısı Ġvan Bunin haqqında Baninin xatirələri, 

məktublar, sənədlər əsasında qələmə alınmıĢdır. Yazıçı Buninin vətəninə olan 

sevgisi, ömrü boyu çəkmək məcburiyyətində olduğu Rusiya həsrətini bədii 

planda, hissi-emosional ovqatda təsvir etmiĢdir. Təxminən eyni taleyi yaĢayan 

yazıçı ilə Bunini həm də mühacirlik dərdi birləĢdirirdi. Yazıçı bu müstəvidən 

çıxıĢ edərək təsəllini ədəbiyyatda tapırdı. Özü üçün də Ġvan Bunin üçün də. 

Ədəbiyyata münasibətini ifadə edən Banin yazırdı: ―Ədəbiyyat, heç olmasa, 

ona görə yaxĢıdır ki, adamları biri-birinə yaxınlaĢdırır, tanıĢ edir... Bəli, məhz 

ədəbiyyat sayəsində yeni dostluq əlaqələri yaranmağa baĢlamıĢdır‖.  

 Əsərdən öyrənirik ki, Ġvan Buninlə Baninin ilk tanıĢlığı 1946-cı il 13 

iyun tarixinə təsadüf edir. 13 rəqəmi-nəhs gündəki tanıĢlıq Buninin Baninə 

məhəbbətində də nəhs gətirir.  Məktublarda tanıĢ olduğumuz Buninin-nobelçi 

nəhəng yazıçının xarakterindəki mürəkkəblik, müĢtəbehlik, xudbinlik, 
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sevgisini izhar etdiyi qadına, sevdiyini söylədiyi Baninə belə xoĢ üz 

görmədikdə  ikrah doğurucu münasibət bəsləməsi, ərköyün uĢaq təbiətli nurani 

qocanın tez-tez dəyiĢən fikri təbəddülatları onun, eləcə də XX əsr Fransa, 

Avropa cəmiyyətinin elitar təbəqəsi sayılan insanların həyatı, mənəvi dünyası, 

sevgi münasibətləri haqqında yenidən düĢünmək gərəyi doğurur. Düzdür əsərin 

ana teması baĢqa, əsərdən çıxan qayələr fərqli tonda olsa da yaĢadığımız Ģərtlər 

altında Ġvan Bunin də Banin də əsərdəki obrazları etibarilə fərqli təəssüratlar 

doğurur, qəbulolunmaz qalır.  Amma hadisələrə, Ģəxslərə, xarakterlərə ġərq 

uzaqlığından baxanda, azərbaycanlı təfəkkürü ilə yanaĢanda belə deyək ki, 

Avropanın iç üzü açılır, Avropa kapitalizminin mahiyyətinə varmağa əsas 

verir.  

 Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan əsilli, Fransa pasportlu Baninin 

Buninlə oynadığı sevgi oyunu əsərin avtobioqrafik detallarının çoxluğunu da 

nəzərə aldıqda Banin haqqında, onun qadın, ―Leyli‖ obrazı haqqında düĢünmə 

gərəyi doğurur. Obrazı təsvir etmək baĢqadır. Banin Buninlə yaĢadığı kövrək 

sevgi oyununda yaĢadığı hiss və duyğularını qələmə almıĢdır. Bunin ona sevgi 

bəsləyir, həm də qeyri-adi, mürəkkəb bir sevgi. Banin bunu duyur, analiz edib 

bunun nə demək olduğu qənaətinə gəlir, amma... Buninlə ailə qurmaq, birgə 

yaĢamaq barədə düĢünmədiyi, hətta daxildə ona nifrət etdiyi halda nəzakəti, 

mərhəməti, yaxud baĢqa səbəbdən onu konkret olaraq rədd etmir, yaxud etmək 

istəmir.  

 Əsərdən bəlli olur ki, Banin Ġvan Bunini həm fiziki olaraq yaxĢı tanıyır, 

həm onun yaradıcılığı, ədəbi təsir dairəsi barədə yüksək səviyyədə 

məlumatlıdır.  Eyni zamanda əsərdən onu da görürük ki, Banin Qərb ədəbiyyatı 

sovet ədəbiyyatı ilə yanaĢı ġərq ədəbiyyatı barədə də məlumatlıdır və çoxsaylı 

informasiyalardan yaradıcı Ģəkildə istifadə edir. Avropa, eləcə də ġərq 

ədəbiyyatının görkəmli simalarının fikirlərinə istinad edilir, obrazların 

psixologiyasının açılımında yazıçı bu aforizmlərdən bəhrələnir. Buninin 

haqqında danıĢarkən yazıçı yazır: ―Amma mən bir Ģeyi unudurdum ki, 

sevilməyən adam hər cür əclaflığa yol verə bilər‖ (12, s. 139). Bu cümlə ilə 

Buninin xarakterindəki mürəkkəbliyi, məhz Banin tərəfindən sevilməməsinin 

verdiyi əzabı duya bilirik. Bu doğma əzab Ġvan Bunin üçün tanıĢ idi. Axı o, 

Varvaraya da gəncliyində böyük sevgi bəsləmiĢ, qovuĢa bilməmiĢdi. Bu isə 

Bunundə Baninə qarĢı aqressiv mövqe formalaĢdırırdı. Əsər Hötenin sözləri ilə 

bitir: ―Hər Ģeyin əvvəli gözəldir. Lakin nəticəsi, sonu necə də iyrənc olur...‖ 

(12, s. 161). 

 Azərbaycanda dünyaya gələn, tanınmıĢ bir nəslin nümayəndəsi olan, 

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulandan sonra Fransada mühacir həyatı 

yaĢayan Azərbaycan əsilli fransız yazıçı  Üm-Əl Banin Ģəxsiyyəti və 

yaradıcılığı haqqında deyilən fikirlərin yekunu olaraq vurğulayaq ki, uĢaqlıq və 

gənclik illərini Azərbaycanda, təminatlı yaĢayan, sonradan burulğanlarda keçən 

bir ömür yoluna düĢən, fərqli tale yaĢayan, nəhayətində yazıçı kimi Fransada 

məĢhurlaĢan yazıçının yaradıcılığında, düĢüncələrində bu illər izsiz 

qalmamıĢdır. Mühacir ömrü yaĢayan, haqqında əsər yazdığı Ġvan Buninin 

Rusiyaya münasibəti ilə Baninin Azərbaycana münasibətinin müqayisəsini 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

156 

apararkən ədəbiyyatĢünas Vilayət Quliyevin təbiri ilə desək ―xəcalət 

çəkmədən, natamamlıq kompleksi keçirmədən‖ durmaq olmur.  
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РЕЗЮМЕ 

АЛИ ГАШИМОВ 

УММ-ЭЛЬ-БAНИ И ЕЕ ПОВЕСТЬ «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

ИВАНА БУНИНА» 

В статье был произведен краткий обзор жизни и творчества 

писательницы Умм-Эль-Бани - Азербайджанки по происхождению, 

живущей во Франции. Было выражено отношение к заметкам  указанным 

в исследованиях связанных с Азербайджанской миграционной 

литературой.  А так же был сделан  сравнительный анализ 

документальной повести «Последняя любовь Ивана Бунина» и 

проанализированны литературное качество работы,  условность 

документальности соответствующих источников. 

Ключевые слова: Умм-Эль-Бани, Франция, «Последяя любовь 

Ивана Бунина»,  документальная повесть 
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SUMMARY 

ALI HASHIMOV 

UMM-EL-BANY AND ITS CHAPTER "THE LAST LOVE OF IVAN 

BUNIN" 

The article briefly reviewed the life and work of the writer Umm El-

Bani-Azerbaijani by origin, living in France. As well as the attitude to the notes 

mentioned in the studies related to the Azerbaijan migration literature. Also, a 

comparative analysis of the documentary novel "The Last Love of Ivan Bunin" 

was made and the literary quality of the work, the conventionality of the 

documentary sources were analyzed. 

  Key words: Umm El-Bani, France, "the last love of Ivan Bunin", 

documentary novel 

 

 
 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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OVSUN/ƏFSUN  PROBLEMĠ VƏ ONLARIN MAGĠK TĠPOLOGĠYASI 

 

Məqalədə tədqiq olunan məsələlər aĢağıdakılardır. Azərbaycan ovsun 

mətnlərinin öyrənilməsi göstərir ki, funksional növlərinə görə onlar üç əsas 

qrupa bölünür: 

a) təbiət qüvvələrinə  təsir etmək üçün yaradılan ovsunlar; 

b) insanın həyat və varlığı üçün zəruri olan bitki və heyvanları qorumaq üçün 

nəzərdə tutulan ovsunlar; 

c) inasanın sağlamlığı  və məiĢətlə bağlı ovsunlar. 

Açar sözlər: folklor, sehirli, nağıl, adət, ayin, sehirli formul, topologiya 

 

Sehrin, magiyanın, magik elementlərin, ovsunun, cadunun təkcə 

psixologiyaya təsir göstərmədiyi, onların eyni zamanda cisimlərə, əĢyalara, 

təbiət hadisələrə təsiri də həm Azərbaycan araĢdırıcılarının həm də Avropa 

tədqiqatçılarının daim diqqət mərkəzində olmuĢdur. Bəzi araĢdırmaĢılar sehrin, 

magiyanın, magik elementlərin, ovsunun, cadunun ancaq mənəvi-psixoloji təsir 

göstərdiyini, digərləri isə həm mənəvi-psixoloji, həm də xəyali-abstrakt təsir 

bağıĢladığını, baĢqa bir qrup isə bunlarla yanaĢı, sehrin, magiyanın, cadunun 

həm də cisimlərə, əĢyalara, təbiət hadisələrə təsir göstərdiyini iddia edirlər (1; 

5; 6; 7 ; 8; 9).  

I. Təbiət qüvvələrini ram etmək üçün yaranan ovsunlar.  

Bu cür ovsunlar  nisbətən daha ilkin təsəvvürlərlə bağlıdır. Bu ovsunlar 

insanın qarĢısında aciz qaldığı qüvvə üzərində hökmran olmaq arzusu ilə 

yaranmıĢdır. Ġnsanlar günün çıxması, yağıĢın yağması, küləyin əsməsi, yağıĢın 

kəsməsi və s. ilə bağlı hadisələr haqqında ovsunlar yaratmıĢlar. Xalq arasında 

yaranan belə ovsunlar iki hissəyə bölünür:  

1. Ərəb-fars tərkibli sözlər yığınından ibarət olub, dini adlar, inamlarla 

çarpazlaĢan, yarıfars, yarıərəb sözləri ilə ifadə edilən, böyük təhriflərə 

uğradığına görə az baĢa düĢülən, mənası təhrif edilən, bəzən də mənası 

anlaĢılmayan ovsunlar. Onlar Ģərti olaraq yalançı, yaxud aldadıcı ovsunlardır. 

Təbii ki, onlar müəyyən məqsədlərlə, xüsusən gəlir əldə etmək, tamah 

məqsədilə icra olunur. Tez bir zamanda da həqiqi mahiyyəti açılır. 

2. Ġkinci qisim ofsunlar isə müəyyən poetik ölçülərdə yaranan, söylənən 

konkret oybekti və yeri məlum olan ovsunlardır. Onların əldə olan müəyyən 

qismi Ģifahi nitqdən yazıya alınıb çap edilmiĢdir (4, s.26). 

Təbiəti özünə tabe etmək məqsədilə söylənmiĢ ovsunlar içərisində ikinci 

qisim ovsunlar, onların erkən tipi kimi yadda qalan, yağıĢla bağlı ovsunlar öz 

orijinallığı ilə seçilir. Ovsunun ritual mətni olub və yaddaĢda aĢağıdakı Ģəkildə 
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qalmıĢdır. Bir dəstə adam əlində su dolu qab götürür, ovcunu su ilə doldurub 

suyu göyə atır. Su yerə yağıĢ Ģəklində tökülür, ovsunçu isə deyir: 

Su səpdim,  

Suyu səpdim,  

Arana suyu 

Su səpdim. 

Dərələrdə 

Göldü ho. 

Dağdan gələn 

Seldi ho. 

Su səpdim.  

Suyu səpdim (3, 288). 

Ovsunun nəqəratı isə xorla oxunur. Sonra isə ovsun davam edərdi. 

Müəyyən müqəddəs ocaqlardan götürülmüĢ daĢları tən ortadan dəlib suya 

salardılar. Məsələn, Quba-Qonaqkənd zonasında Baba dağından gətirilmiĢ 

yeddi daĢı ortadan dəlib bir ipə düzər və ananın ilki olan qız uĢağı onu suya 

salıb, ipin baĢını sahildəki ağaclardan birinə bağlayardı. Ġpin bağlandığı, 

adətən, qarağac və ya fındıq ağıcı olmalı idi. DaĢlar suya salınarkən bir dəstə 

adam xorla oxuyardı: 

DaĢ baĢım, 

YaĢ baĢım, 

YaĢ oldu 

Üst-baĢım. 

Sonra suya daĢ salırdılar. Bu vaxt isə əsas ovsunçu deyərdi: 

Suda daĢım, 

Quda daĢım. 

Baba daĢım 

Gələr, 

Getməz, 

 YağıĢım. 

Sonra isə daĢı suya salanlar xoru təkrar edərdilər: 

DaĢ baĢım, 

YaĢ baĢım, 

YaĢ oldu 

Üst-baĢım. 

Səhər hamı durub görərdi ki, yağıĢ yağır. Baba daĢını sudan 

çıxarmayınca yağıĢ kəsməzdi (4, 26).  

Hələ çox qədimlərdən arası kəsilməz yağıĢ zamanı günəĢi çağırıĢ 

nəğmələri də xalq arasında geniĢ yayılmıĢdır. Erkən insanlar bu görüĢlə bağlı 

müxtəlif ovsunlar da yaratmıĢlar. Onlardan biri belədir: GünəĢin çıxmasını 

arzulayan Ģəxs Baba dağından gətirilmiĢ daĢı ocağın külündə basdırır və 

ocaqda xəmiraĢı biĢirilir. Xəmiri ananın ilki çalmalıdır. Ovsunu quran 

basdırılan közləri daĢın üstünə yığa-yığa ovsunun sehr hissəsini oxuyur: 

Qodu daĢı, 

Odu daĢı. 

Qodu kəssin 
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YağıĢı. 

Sonra isə ovsunçu ocaq baĢına yığıĢanların müĢayiəti ilə oxuyur: 

Odu daĢı, 

Budu daĢı, 

Bulutdarın  

Gudu daĢı.  

BiĢirmiĢəm  

XəmiraĢı.  

Qonaq gəlsin,  

HodubaĢı,  

Gətirsin, 

Qızıl günü. 

Aparsın 

YağıĢı. 

Ocaq baĢına yığıĢanlar xoru yenidən təkrar edərdilər: 

Qodu daĢı, 

Odu daĢı. 

Qodu kəssin 

YağıĢı (4, 41). 

Xalq arasında yellə, küləklə, odu qorumaq, seli saxlamaq, ildırımı 

xətasız ötüĢdürmək və s. məqsədilə söylənən çoxlu ovsunlar vardır. Bunlarda 

təbiətin kortəbii qüvvələrinin qarĢısında aciz qalan insanın sehr, ovsun gücünə 

böyük inam əks olunmuĢdur. Bu nümunələr xalqımızın ilkin mifik görüĢlərini 

öyrənmək baxımından da əhəmiyyətlidir. 

II. Ġnsanın həyat və yaĢayıĢını təmin edən bitki və heyvanları 

qorumaq məqsədi ilə yaranan ovsunlar.  

Bu ovsunlar içərisində insanın gündəlik yaĢayıĢında müəyyən rol 

oynayan meyvə, meyvə ağacları, müəyyən bitkilər–buğda, arpa, çəltik, eləcə də 

qoyunçuluq və maldarlıq həyatı ilə əlaqədar yaranan ovsunlar da vardır. 

Bunlardan biri də insanlara zərər verən vəhĢi heyvanların 

zərərsizləĢdirilməsilə bağlı yaranan ―Qurdağzı‖ ovsunudur. ―Qurdağzı‖ ovsunu 

yaddaĢlarda aĢağıdakı Ģəkildə qalmıĢdır: 

Aslan ağızlı  

Qurd.  

Qaflan ağızlı  

Qurd.  

Ağ qurd,  

Qara qurd,  

Boz qurd,  

Gözüvə  

Pərdə gəlsin. 

Dilin dərdə  

Gəlsin.. 

 Xalq arasında mal-qaranı müxtəlif xəstəliklərdən qorumaq, onların 

nəslini artırmaq, mal-qaradan daha çox məhsul əldə etmək, onları qurd-quĢdan 

qorumaq məqsədi ilə də ovsunlar yaranmıĢdır. Məsələn, M.Ġ.Cəfərzadənin 
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yazdığına görə, ritmik hərəkətlərlə oxunan ―Tabaq ovsunu‖ dabağı 

sağaldarmıĢ: 

Tabaq gəldi 

Dabaq qaç. . . 

   Bu qəbildən olan baĢqa ovsunlar bu gün də xalq arasında yaĢamaqdadır 

(3, 290).     

  III. Ġnsanın gündəlik məiĢəti və sağlamlığı ilə əlaqədar yaranan 

ovsunlar. 
Bu qrupa daxil edilən ovsunlar hələ qədim dövrlərdən övladsızlıq, 

doğum, Ģərin qovulması, evdən,ocaqdan uzaqlaĢdırılması, yeddi bacıya bir 

qardaĢ arzulanması istəkləri və s. ilə bağlı yaranmıĢdır. Ġnsanda qorxu, nəzər, 

uzaq səfərdən salamat qayıtmaq arzusu və s. ilə əlaqədar da ovsunlar  vardır. 

Gündəlik məiĢət həyatı – itqapma, atvurma, nəzərəgəlmə, qorxuya qarĢı 

ovsunlar daha geniĢ yayılmıĢdır. Məsələn, itlər olan həyətə, məhəlləyə 

gedənlər qabaqcadan belə ovsun oxuyardılar: 

Ġt üstü  

Ġtin üstü. 

Tüstü... 

Üfü, üfü, 

Ġtin gözünə, 

Üfü, üfü... 

Nəzərlə bağlı ovsunlarda pis göz lənətlənir, üzərlik nəzər sındıran bitki 

kimi vəsf olunurdu: 

Qoltuğunda üzərlik,  

AsdırmıĢam. 

Kürəyində qaratikan, 

BasdırmıĢam. 

Qalxan sındıran, 

Gözünə 

Kəl çatdadan 

Sözünə 

Tfu, tfu, tfu, 

Gözünün oxu 

Torpağa 

Ahın torpağa, 

Ufun torpağa. 

Qalxan sındıran 

 Gözünə, 

Kəl çatdadan  

Sözünə, 

Tfu,tfu...  

Tfu, tfu, tfu... (2, 21)       

    Mətndən görünür ki, nəzər çox güclü bir Ģər qüvvəyə malikdir. 

―Qalxan sındıran‖, ―Kəl çatdadan‖ bu güc hardadır, o nədən yaranır, tuĢladığı 

obyekti necə məhv edir. Mətndə bütün bunlar açıqlanmır, sadəcə onun 

zərərverən qüvvəsi pislənir, lənətlənir. Mətndə Ģtrix Ģəklində nəzərə çarpan 
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―Ahun torpağa‖, ―Ufun torpağa‖, ―Gözünün oxu torpağa‖ ifadələrindən 

görünür ki, nəzər deyilən və xüsusi gücə məxsus olan bu qüvvə qeyri-maddidir, 

Ģüadır, ox Ģəklində istiqamətlənən güclü enerjidir, nəyə toxunsa, onu məhv 

edir. Ona görə də ovsundan bu enerjinin torpağa istiqamətləndirilmə istəyi ilə 

yanaĢı, eyni zamanda o, yamanlanır. Bu Ģüanı parçalayan, gücünü sındıran, 

yaxud istiqamətini dəyiĢən vasitələr, konkret mətndə isə üzərlik ona qarĢı 

qoyulur. Nəzərlə bağlı baĢqa bir ovsunda isə nəzərə ümumi baxıĢ, onun sürətli, 

güclü təsirini zərərsizləĢdirən üzərlik abstraktizmi mövcuddur: 

Çıxdım hicran dağına, 

Çağırdım kömək et, ay ağa, 

Sordu nədi, de, qara 

Dedim eylə dərdə çara... 

Dedi get üzərlik at ocağa 

Üzərlik hənə-hənə, 

Töküldü hərzi sənə, 

Dost ola, düĢmən ola, 

Nəzəri bu odda yana….(3, 290). 

 Qədim insanların gündəlik məiĢət həyatında qorxu təsəvvürü geniĢ 

yayılmıĢdır. Onu daim müxtəlif gözəgörünməz qüvvələrlə – cin, Ģeytan, al, 

albas, Al-arvadı və s. ilə əlaqələndirmiĢlər. Qorxunun qarĢısını almaqda aciz 

olan insanlar sözün gücünə tapınmıĢ, psixi düĢüncədə qorxuya qarĢı 

qorxusuzluq yaratmaqla onu dəf etməyə çalıĢmıĢdır. 

 Magik elementlərlə zəngin olan poeziyanın, eləcə də sehrin,ovsunun, 

cadunun insan təkamülündəki ən baĢlıca xidmətləri məhz qorxu vahiməsini 

aradan qaldırmaqda, insanda qorxusuzluq düĢüncəsinə inamı bərpa etməkdə, 

cəngavər, mübariz və vətənpərvər nəslin yaranmasındakı əhəmiyyəti idi: 

Həccini 

Nalladım. 

Hüccünü,  

Nalladım. 

Yol gedəndə 

Yolun aydın.  

Sağın aydın, 

Solun aydın. 

 Kürəyivə 

Qırmızı taxdım…. 

Ovsunların bir çoxu müəyyən xəstəliklərlə bağlı idi. Əski dünyada 

vəhĢilik və xəstəliklərlə üz-üzə dayanan insanın əlində sağlam məiĢətə 

qovuĢmaq üçün üç vasitə var idi – bitki və otlar, söz və neĢtər. Ayrı-ayrı ot və 

bitkilərdən düzəldilmiĢ dərmanlarla yanaĢı, sözün gücü ilə insan psixikasına 

təsir etmək mümkün idi. Ovsunların bir çoxunda bu cəhət baĢlıca 

məziyyətlərdəndir. Sözün gücü ilə adamı inandırmaq, ondakı xəstəliyin aradan 

qalxdığını, keçdiyini inandırmaq və beləliklə də, həqiqətən, xəstəliyi sağaltmaq 

ovsun dünyasının möcüzələrindən olmuĢdur. Bu qrupa daxil olan ―DiĢ ağrısı‖, 

―Göz ağrısı‖, ―Qulaq ağrısı‖, ―Boğazgəlmə‖, ―Qızdırma‖, ―Dəmirov‖ və s. 
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ovsunları maraq doğurur. Bu ovsunlarda erkən təsəvvürlərlə yanaĢı, ilkin 

yaradıcılıq üslubu da mühafizə edilmiĢdir. 

―Dəmirov‖ ovsunu bu cəhətdən maraq doğurur: 

Kəhər atdan düĢ, qızım, 

Evinə sürüĢ, qızım. 

Kökünü qazdım, bax, bax, 

DöĢünü yazdım, bax, bax... 

Nənənin barmağında gəlmisən, 

Barmaqda qayıt. 

Kosanın dırnağında gəlmisən, 

Dırnaqda qayıt…. 

Mətndə dəmirov özü Ģəxsləndirilir, ona animist münasibət bəslənir. 

Mifoloji təsəvvürdə ―Kəhər at üstündə gedən və qadın libasında təsəvvür 

edilən‖ bədii obraz çox sürətlə mətndə ―Dəmirov baba‖ Ģəklində 

rekonstruksiya edilir. Bu isə məhz magik poeziyaya məxsus bir xüsusiyyət 

kimi bir sıra digər nümunələrdə də özünü göstərir (3, 293). 

Xalq arasında dəmirov yarası ovsunların köməyi ilə müalicə edilirdi. 

Belə ki, onun üstü yazılır və bu zaman psixikaya təsir göstərən səs və söz 

komplekslərindən istifadə olunurdu. ―Kökünü qazdım, döĢünü yazdım‖ 

ifadələri də dəmirovu dərinin üstündən silib atmaq etiqadı ilə bağlı 

yaranmıĢdır. Bu qəbildən olan ovsunlarda baĢlıca məqsəd insanda sözün, 

ovsunun gücünə inam yaratmaqla xəstəliyi sağaltmaq baĢlıca ənənədir. Eyni 

xüsusiyyət ―Boğazgəlmə‖ ovsununda da nəzərə çarpır: 

Allı qız,  

ġallı qız, 

Gecə gəlmisən, 

Gecə qayıt!.. 

Yelpic yaraqlar səni. 

Dədən soraqlar səni 

Gündüz gəlmisən, 

Gündüz qayıt!.. 

Ovsun oxunduqca xəstənin boğazı ovuĢdurulur, sağlamlığa bəslənən 

inamın gücü xəstəliyi aradan qaldırır. Ovsun yaradıcılığı özünəməxsus 

pozulmaz tərkibə malikdir. Onun poetik sistemini pozmaq, təhrif etmək olmaz. 

Çünki o dəqiqə mətn sökülür, magiya, sehr, cadu və magik elementlərin ahəng 

və ritmi pozulur, eyni zamanda onun məzmunun xələl gəlir. 
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РЕЗЮМЕ 

СЕВДА ИМАНОВА 

ПРОБЛЕМА ЗАКЛИНАНИЙ И ИХ МАГИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ  

 Исследование Азербайджанских текстов заклинаний показывает, 

что по функциональным они типам разделяются на три основные группы: 

а) заклинания, созданные для воздействия на силы природы; 

б)заклинания, созданные для защиты растений и животных, 

обеспечивающих жизнь и существование человека; 

в) заклинания, созданные в связи с бытом и здоровьем человека.   

Ключевые слова: фольклор, магия, заклинание, ритуал, обряд, 

магическая формула, волшебство, порча, типология 

 

SUMMARY 

SEVDA IMANOVA  

THE PROBLEM OF SPELLS AND MAGICAL TYPOLOGY 

The study spells Azerbaijani texts shows that functional types are divided 

into three main groups: 

a) spells started to influence the forces of nature; 

b) spells designed to protect plants and animals that support life and 

human existence; 

c) spell, created in connection with the life and human health. 

Keywords: folklore, magic, spell, ritual, rite, magic formula, magic 

damage, typology 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN OYKONĠMLƏRĠNDƏ “QARA” KOMPONENTĠNĠN 

  MƏNALARI 

 

Azərbaycan və bütün türk dünyası ölkələrində qara sözünün iĢtirakı ilə 

düzələn yüzlərlə etnonim, oykonim, antroponim, oronim və s. onomastik 

vahidlər mövcuddur. “Qara” sözünün müxtəlif semantik variantlarına Kitabi-

Dədə Qorqud dastanında, Orxon Yenisey abidələrində,  Azərbaycan dilinə aid 

folklor nümunələrində, xüsusilə də, sayaçı nəğmələrində daha çox təsadüf 

olunur. “Qara” komponenti bir çox mənbələrdə rəng, həcm, ölçü, qaranlıq, 

iĢıqsızlıq, böyük, nəhəng, qəm, kədər, bədbəxtlik, qorxu, sevinc, Ģadlıq, yaraĢıq, 

gözəllik,əzəmətli, güclü, uca, yüksək, ulu, qədim kimi mənalarda iĢlənmiĢdir. 

Tədqiqat zamanı yeni elmi nəticələr əldə olunmuĢdur. 

Açar sözlər: toponim, oykonim,  qara, türkçülük, qədim söz kökləri, 

quĢan tayfaları, hunlar. 

 

Dilimizdə aktuallığını itirməyən məsələlərdən biri də onomastik 

vahidlərin bölgələr üzrə öyrənilməsidir. Onomastik tədqiqatlar geniĢləndikcə 

yeni-yeni istiqamətlər meydana çıxır və Naxçıvan onomastikasının öyrənilməsi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onomastik vahidlərin əsas fondunu toponimlər 

təĢkil edir.Toponim yunan sözü olub topos və onom(ad) sözlərindən əmələ 

gəlib, quru ilə bağlı yer, Ģəhər, kənd, dağ, dərə, təpə, və s.kimi coğrafi obyekt 

adı bildirir.  Toponimlərin geniĢ yayılmıĢ növlərindən biri də oykonimlərdir. 

Oykonimlər kənd, yaĢayıĢ məntəqələri, və xarabalıqların adlarını bildirir. 

Böyük və kiçikliyinə görə komonimlər və astionimlər adlı iki qrupa bölünür. 

Komonimlər kənd, qəsəbə tipli, astionimlər isə Ģəhər tipli yaĢayıĢ məntəqə 

adlarını bildirir (3, s. 11, 23). Leksik-semantik xüsusiyyətlərinə görə fərqlənən 

Naxçıvan oykonimləri müxtəlif tayfa və tayfa birləĢmələri, iĢğalçıların 

hücumu, qəbilə və tayfaların tirələrə bölünməsi, yeni Ģəhər, kənd və obaların 

salınması, əhalinin köçü və ya yerdəyiĢməsi, məĢğuliyyəti ilə bağlı olmuĢdur. 

Ġctimai-siyasi və iqtisadi həyat, yaĢayıĢ məntəqələrinin birini digərlərindən 

fərqləndirilməsi, yerləĢdiyi ərazinin relyef quruluĢu, bitki və heyvanat aləminin 

zənginliyi ilə əlaqədardır. Buna görə də Naxçıvan oykonimlərinin leksik tərkibi 

müxtəlif etnonim, antroponim, hidronim, zoonim, fitonim kimi onomastik 

vahidlərlə bölünür. 

Azərbaycan və bütün türk dünyası ölkələrində qara sözünün iĢtirakı ilə 

düzələn yüzlərlə etnonim, oykonim, antroponim, oronim və s. onomastik 

vahidlər mövcuddur. Qara sözünün müxtəlif semantik variantlarına 

Azərbaycan dilinə aid folklor nümunələrində, xüsusilə də, sayaçı nəğmələrində 

daha çox təsadüf olunur. 
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Ġstər Azərbaycan, istərsədə digər türk dillərində oykonimin birinci tərəfi 

kimi iĢlənən qara sözünün konkret hansı funksiyanı yerinə yetirdiyini 

müəyyənləĢdirmək çətindir. Çünki qara sözü rəng bildirməklə yanaĢı 

―bədbəxtlik , pəhləvan, cəhənnəm, Ģirin, yaxĢı, çirkin, Ģər, zülmət, keyfiyyət, 

yararsız, güclü, qaraltı, təhqir, gözəl, fərq, istehza, düĢmən, qanmaz, Ģimal, son 

hədd‖ mənalarını bildirir. Qara sözünün bu məna xüsusiyyətləri Naxçıvanın 

oykonimlər sistemində də öz əksini tapır ki, onların etimoloji izahları da elmi 

baxımdan xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Qaraboyalıq.Məntəqə adı 1727-ci il arxiv sənədlərində Naxçıvanın 

DərəĢahbuz nahiyəsində qeydə alınır (4, s.28). Bu kənd XX əsrin 50-60-cı 

illərə qədər mövcud olmuĢ, sonralar əhalinin aran ərazilərinə köçməsi 

nəticəsində boĢalmıĢdır. Qara və boya tərkib hissələrindən ibarət olan bu adın 

qara hissəsi ―böyük, iri‖, ―Ģimal‖, boya hissəsi isə ―yüksəklik, ucalıq‖ (8, s. 

300) mənalarında iĢlənir və sözə ―ucalıqda, yüksəklikdə yerləĢən böyük yer‖ 

anlamını verir (6, s. 157). Buradakı -lıq hissəsi isə yer məkan mənalı isim 

düzəldən leksik Ģəkilçidir. Belə bir nəticəyə gəlmək olar  ki,  Qaraboyalıq 

məntəqə adı ―yüksəkdə yerləĢən yer‖,  ― böyük yaĢayıyıĢ məskəni‖ kimi 

mənaları ifadə edir. 

QaraquĢ. Məntəqə adı 1727-ci il arxiv sənədlərində Naxçıvanın Mülki-

Arslan nahiyəsində qeydə alınır (4, s. 28). XIX əsr və ondan sonrakı illərdə 

olan mənbələrdə bu ada rast gəlinmir. QaraquĢ adının qara komponenti 

―böyük‖, ―uca‖, ―geniĢ‖ mənasında, quĢ komponenti isə qədim hunlara məxsus 

quĢan tayfa adı ilə bağlı yaranmıĢdır. Mənası ―quĢanlara məxsus uca yer, geniĢ 

məkan‖ deməkdir (6, s. 158). Ġzahlardan da aydın olur ki, bu məntəqənin adı 

qədim hunların quĢan tayfasının bu əraziyə köçməsi və burada məskən salması 

ilə əlaqədardır. 

Qarabağ. Məntəqə adı 1727-ci il arxiv sənədlərində Naxçıvanın 

Qarabağ nahiyəsində qeydə alınır (4, s. 29). XIX əsrdə Naxçıvan mahallara 

bölünən zaman Qarabağ nahiyəsi ləğv edilib. Qarabağ sözünün mənĢəyi elmi 

ədəbiyyatda  müxtəlif variantlarda izah edilir. A.Axundovun fikrincə, Qarabağ 

sözü müstəqil yolla yaranıb mənası ―çoxlu bağı olan yer ‖ deməkdir (9, s. 47). 

M.Seyidovun izahına görə isə Qarabağ adı  qara və bağ sözlərindən əmələ 

gəlib, ―Güclü, böyük soybirləĢmə, xalqın baĢçısı‖ mənasındadır (11, s. 36). 

Ġ.Cəfərsoylu Qarabağ sözünün mənĢəyini VIII-IX yüzilliklərdə yaĢayan  

Volqa-Ural çayları arasında yaĢayan  Karabek adlı peçenek tayfasının adı ilə 

baglayır, lakin Ə.Fərzəliyevin yazdığına görə isə Qarabağ nə qəbilə, nə də 

Ģəxs adı ilə bağlı deyildir. O, ibtidai azərbaycanlıların ilk inamlarından 

doğulmuĢ ulu ad olub, ―Böyük müqəddəs bağ‖ deməkdir (11, s. 36-48). 

Beləliklə Qarabağ sözünün etimologiyasına diqqət yetirərsək, burada qara 

―böyük, ulu, qədim‖ mənalarını ifadə etdiyini görmüĢ oluruq. Və ad 

bütövlükdə ―qədim, ulu, böyük bağ‖ mənasını daĢıyır. 

Qaravəng. Məntəqə adı 1727-ci il arxiv sənədlərində Naxçıvanın 

Dərələyəz nahiyəsində qeydə alınır (4, s.36). Qaravəng adlı oykonim qara və 

vəng tərkib hissələrindən ibarətdir. Burada birinci komponent olan qara sözü 

―qədim‖ mənasında iĢlənir. Ġkinci komponent olan vəng sözünün 

etimologiyasına nəzər salaq. Vəng sözünün ilkin variantı vank Ģəklində 
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olmuĢdur. Zaman keçdikcə fonetik dəyiĢikliyə uğrayaraq mənbələrdə -vəng 

formasının almıĢ və mənası ―uca‖, ―yazılı daĢ”deməkdir(12, s. 466). Onu da 

qeyd edək ki ―vəng‖ komponentli adların ərazilərində yazılı daĢlar mövcud 

olmuĢdur. Beləliklə belə nəticəyə gəlmək olar ki, Qaravəng sözü ―qədim 

yazılı daĢ olduğu yer,  məkan‖ deməkdir. 

Qarabulaq. Məntəqə adı 1727-ci il arxiv sənədlərində Naxçıvanın 

Qarabağ nahiyəsində qeydə alınır (4, s.29). Qara və bulaq hissələrindən 

ibarətdir. Burada qara komponenti ―böyük‖, ―iri‖, ―nəhəng‖ mənalarında 

iĢlənmiĢ ―bulaq‖ komponenti isə hidronim nomen-ad göstəricisidir. 

Qaraçuq. Məntəqə adı 1727-ci il arxiv sənədlərində Naxçıvanın 

Qarabağ nahiyəsində qeydə alınır (4, s. 29). Respublikamızda ən qədim 

oykonimlərdən biridir. Bu kənd Babək rayonu ərazisində Araz çayı boyunca 

uzanan qədim karvan yolunun kənarında yerləĢib. Tarixi bir kənd olan 

Qaraçuğun bina olması və adının mənĢəyi haqqında əlimizdə dəqiq məlumat 

yoxdur. Bu ada ilk dəfə ―Kitabi-Dədə Qorqud ‖ dastanlarında təsadüf edirik. 

Bu dastanda Qaracuq sözü bir neçə yerdə iĢlənmiĢdir. Oğuzların Salur 

boyundan olan Qazan xan “Qaraçuğun qaplanı” , onun çobanı isə “Qaracıq 

çoban” epitetləri ilə təqdim olunub (5, s. 42, 43). Qaraçuq adının mənĢəyi 

dilimizdə mübahisə yaradan onomastik vahidlərdəndir. Burada “Qaraçuğun 

qaplanı” ifadəsini bir kənd və balaca bir ərazi ilə məhdudlaĢdırmaq düzgün 

deyil. Qaraçuğun qaplanı ifadəsində qaraçuq sözü ―böyük bir yurdun, oğuz 

elinin igidi, aslanı‖ mənasında iĢlənir. Oğuz elində Qazan xan Bayandur 

xandan sonra ikinci Ģəxs idi. Beləliklə Qaracuğ adlı yer çox geniĢ bir ərazini 

əhatə edirdi. Ġnandırıcı olmayan söyləmlərə görə, kənd əhalisinin əksəriyyəti 

daha çox qara çuxa geyindikləri üçün buraya Qaraçuxalılar- Qaraçux-

Qaracuq adı verilib. Bir çox tədqiqatçılar Qaraçuq adının “at adı kimi, minik 

atı kimi, yer adı kimi” variantlarda izah etmiĢ, bəzi tədqiqatçılar qara sözünün 

―geniĢ, böyük‖  mənalarına -çıq kiçiltmə mənalı Ģəkilçinin qoĢulmasından 

yarandığını söyləmiĢ, bəziləri isə tayfaların adı ilə bağlayır. Ġ.Cəfərov  qəzet 

məqaləsində Qaraçuq adının mənĢəyini oğuzlar haqqında deyilən əfsanələrlə 

bağlayır. Deməli oğuzlar harada yaĢayıblarsa, oraya Karaçuk // Qarağuc // 

Qaracıq // Qaracoq // Qaraçaq // Qaraçıq // Qaraçuq adlarını veriblər (3, 

s.58-59). Qaracuq adı Qara və cuq tərkib hissələrindən ibarətdir. Burada  da 

qara sözü ―böyük , iri, geniĢ ərazi‖ mənalarında, çuq sözü isə qədim türk 

dillərində çaq sözünün fonetik variantı olub ―yer‖, ‖məkan‖, ‖ yurd‖ 

anlamlarında iĢlənir. Qaracuq sözü birlikdə ―böyük yer‖, ―iri məkan‖, ‖geniĢ 

yer, məkan‖, ―böyük yurd‖ anlayıĢları yaradır və ―oğuzların yaĢadığı  yurd 

məkan‖ mənalarında iĢlənir. Və beləliklə belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 

Naxçıvan ərazisindəki Qaracuq oykonimidə zamanında oğuzların yaĢadığı 

yurd yerlərindən biridir. 

Qaraqaya. Məntəqə adı 1727-ci il arxiv sənədlərində Naxçıvanın 

Dərələyəz nahiyəsində qeydə alınır(4, s. 35). Qara və qaya  sözlərinin 

birləĢməsindən yaranmıĢdır. Adın birinci komponenti olan  qara “böyük” 

,“nəhəng”, “əzəmətli”,“uca”, “hündür”, “yüksəklik” ikinci komponenti qaya 

isə coğrafi ad göstəricisidir. 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

168 

Qaraca.Məntəqə adı 1727-ci il arxiv sənədlərində Naxçıvanın QıĢlağat 

nahiyəsində qeydə alınır (4, s.30). Bu ada sonra tarixi qaynaqlarda rast 

gəlinmir. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində bu sözün müxtəlif variantlarına 

rast gəlmək olur. Qaraca sözü bütövlükdə morfoloji cəhətdən  sifət kimi “qara 

rəngli, qaramtıl, dəyərsiz qiymətsiz”, isim kimi isə “dəni qara toz halına salan 

taxıl xəstəliyi” mənalarında göstərilmiĢdir.  Lakin ―qara”sözünün ayrılıqda 

leksik mənasının nəzərə alsaq “böyük, güclü, əzəmətli, nəhəng, hündür” və s. 

bu izahlar məntəqənin etimoloji izahına uyğun gəlmir. Aydın PaĢayev, Alimə 

BəĢirovanın birgə hazırladığı  ―Azərbaycan Ģəxs adlarının izahlı lüğəti‖ 

kitabında ―Qaraca” sözü bütövlükdə “əzəmətli, nəhəng, güclü” anlamlarını 

ifadə edir və bu da məntəqəminin adının etimologiyasının antroponim səciyyəli 

oykonim olduğunu sübuta yetirir. 

Qaraağac. Məntəqə adı 1727-ci il arxiv sənədlərində Naxçıvanın 

QıĢlağat nahiyəsində qeydə alınır (4, s. 30). Naxçıvan əhalisi qədimdə yaĢayıĢ 

yeri seçərkən, obalarına, yurdlarına, yaĢayıĢ yerlərinə ad verərkən ərazinin 

bitki örtüyünün zənginliyini də diqqət yetirmiĢ, və öz müĢahidələrinə da çox 

əsaslanmıĢdır. Və buna görə də Naxçıvanın onomastik sistemində fitonim 

səciyyəli coğrafi adlar da yaranmıĢdır. Qaraağac bitkisinin zənginliyi ilə 

əlaqədar yaranmıĢ və yaxud da qara sözünün leksik-semantik mənasını nəzərə 

alaraq “uca, hündür ağacların yerləĢdiyi yer məkan”adlandırmaq olar. 

Qarakilsə. Məntəqə adı 1727-ci il arxiv sənədlərində Naxçıvanın 

Sisyan nahiyəsində qeydə alınır(4. s.33). Qara və kilsə sözlərinin 

birləĢməsindən yaranmıĢdır. Adın birinci komponenti olan  qara “böyük”, 

“uca”, “hündür”, “yüksəklik”,  ikinci komponenti kilsə tanrıçılıq dini ilə bağlı 

yaranmıĢ termindir. Bu dinin nümayəndələrinin müqəddəs ibadət yeridir. 

Beləliklə, bu ad  yüksəklikdə yerləĢən, “böyük, müqəddəs ibadət yeri” 

anlamını verir. 

Türk xalqlarının ən qədim tarixindən, soy kökündən xəbər verən 

―Orxan-Yenisey‖ abidələrində də geniĢ səkildə iĢlənən “qara” sözü müxtəlif 

mənalar malik olub, bir çox coğrafi obyektlərin adını bildirməklə bərabər rəng 

anlamını verir. “qara göl yanında vuruĢduq” (1, s. 237) “Qara yol 

tanrısıyam”, “Yırtıcı qara quĢam”(2, s. 199) 

Qara sözünün müxtəlif məna çalarları ―Kitabi-Dədə Qorqud‖dastanının 

boylarında öz əksini tapmıĢdır: Qara-rəng, qara- ucalıq, böyüklük, geniĢlik, 

qara-bədbəxtlik. Məsələn, ―qara-qara tağlardan hənir aĢdı” və ya ―ala yatan 

qara tağları aĢdım‖ cümlələrindəki qara sözü ―uca‖ məna çaları ifadə  edirsə, 

―qara yerdə ağ otlaqlı çadırlar qurdurdum‖ və ya ―qara bağrı sarsıldı 

‖cümlələrindəki qara sözü geniĢ  anlamında iĢlənir. “Qara qıyma gözləri qan 

yaĢla doldu” cümləsində rəng bildirən qara sözü ―kimin oğlu, qızı yoxdursa 

qara otaqda oturdun, altına qara keçə döĢəyin, önünə qara qoyun ətinin 

qovurmasından gətirin‖ cümləsində isə bədbəxtlik anlamını ifadə edir(5, s. 95, 

110, 136, 142). 

Qara sözü bir çox mənbələrdə rəng, həcm, ölçü, qaranlıq, iĢıqsızlıq, 

böyük, nəhəng, geniĢ, qəm, kədər, bədbəxtlik, qorxu, sevinc, Ģadlıq, yaraĢıq, 

gözəllik, əzəmətli, güclü, uca, yüksək, ulu, qədim, kimi məna çalarlarını ifadə 

edir. 
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Müxtəlif zamanlarda yaĢayıĢ məntəqə adlarının dəyiĢdirilməsi, gah 

ərəb-fars, gah da rus qrafikası ilə yazılması və bu adların düzgün yazılıĢı və 

tələffüzünə də çox ciddi xələl gətirmiĢ, nəticədə bu adlar müxtəlif imla və 

variantlarda yazılmıĢdır. Sənəd və xəritələrdə kənd adları təzyiq və təhriflərə 

məruz qalmıĢ, daha çox rus dilinin orfoqrafiya və orfoepiya qaydalarına 

uyğunlaĢdırılmıĢ, bir çox hallarda isə kar və cingiltili samitlərin yazılıĢına 

diqqət yetirilməmiĢdir. XX əsrdə milli adlarımızın dəyiĢdirilməsi Qərbi 

Azərbaycan ərazisində daha geniĢ yayılmıĢdır. Fitnəkar  erməni millətçiləri 

Azərbaycan mənĢəli adların izlərini itirmək və bu adları erməniləĢdirmək 

məqsədilə onomastik vahidlərə qarĢı qərəzli soyqırım həyata keçirmiĢ və 

kütləvi Ģəkildə milli adlarımızı dəyiĢdirmiĢlər. Lakin onlar unutmasınlar ki, 

indi “vətən” deyib yaĢadıqları ərazilərdəki hər bir toponim xalqımızın əbədi  

yaddaĢı, tarixi minilliklərlə ölçülən baĢdan sona varlığımızı əks etdirən, qədim 

ata- baba yurdumuzun ünvanını dəqiqləĢdirən milli-mənəvi abidələrimizdir.  
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РЕЗЮМЕ 

ДЖАМИЛА МАГЕРРАМОВА 

ЗНАЧИМОСТЬ КОМПОНЕНТА «КАРА» В НАХЧЫВАНСКИХ 

ОЙКОНИМАХ 

В Азербайджане и в том числена тюркских ареалах, 

сформированием «кара» встречается сотниономастическиее диницы в 

этнонимах, ойконимах, антропонимах оронимахитд. Разные 

семантические варианты «кара», большинство встречается в эпосе 

«Китаби-ДадаКоркут», в Орхоно- Енисейских памятниках,  в 

фольклорных материалах, особеннов песни сайачы. Компонент  «кара» во 
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многих источниках использованы со значением цвета, объѐм, меру, 

темноты,―Qara‖ komponenti bir çox mənbələrdə rəng, həcm, ölçü, qaranlıq, 

большой, всемогущий, печаль, страдание, испуг, радость, красоты, вид, 

силы, всевышний, сильный, высокий древний, прадед.При исследовании 

выявлены новые результаты. 

Ключевые слова: топоним, ойконим, кара,тюрковедение, древние 

корни слова, племена кушан, Гунны. 

 

SUMMARY 

JAMILA MAHARRAMOVA 

THE MEANING OF THE COMPONENT «KARA»(BLACK) IN 

NAKHCHIVAN OYKONIMS 

There are hunders of etnonimoykonimantroponimoronim and other 

units formed by the participation of the word ―black‖in Azerbaijan and other 

Turk countries. The word blackis used in different semantic variants in Dede-

Korkut epic, Orkhon-Yenisey monuments, in the folklore of the Azerbaijani 

language, especially much more in timer's songs. In most sources the work 

black is used in the meaning of color, size, absence of light, big, giant, grief, 

sadness, unhappiness, fear, joy, beauty, majeatic, strong, high, great, and 

old.New results have been achieved during the research. 

Key words: toponymy, oykonim, kara, сomponent, turkism, old roots  

of the word, kushan tribes, Huns. 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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TEODOR DRAYZER VƏ AZƏRBAYCAN 

 

 Məqalədə XX əsr Amerika ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Teodor 

Drayzerin yaradıcılığından bəhs olunur. Qeyd olunur ki, T. Drayzer Rusiyaya 

dəvət olunmuĢ və bu səfəri zamanı Bakıya da gəlmiĢdir. Yazıçı öz əsərlərində 

bu barədə təəssüratlarını qeyd etmiĢdir.  

Açar sözlər: Azərbaycan, Amerika, Teodor Drayzer, ədəbi əlaqələr 

 

 ġimali Amerikada ilk ingilisdilli ədəbi əsər nümunələri XVII əsrdə 

burada ilk ingilis koloniyaları məskunlaĢdıqdan sonra yaranmıĢdır. Müasir 

Amerika ədəbiyyatı gənc olmasına baxmayaraq, qısa tarixi dövrdə yüksək 

inkiĢaf yolu keçmiĢdir. ABġ oxucusuna yol tapmaq həmin xalqın böyüklüyü 

ilə yanaĢı, bu xalqın təkrarolunmaz milli tərkibi ilə də bağlı olmuĢdur.  XIX 

əsrin birinci yarısından etibarən Amerika – Azərbaycan ədəbi əlaqələri 

yaranmıĢdır. Amerika və Azərbaycan yazıçıları arasında sistemli əlaqələr hələ 

sovet hakimiyyəti illərindən qurulmuĢdur, lakin ABġ ədəbiyyatına həsr 

olunmuĢ elmi tədqiqatların meydana gəlməsi yalnız Azərbaycan siyasi 

müstəqillik qazandıqdan sonra mümkün olmuĢdur. Zeydulla Ağayev bu barədə 

yazırdı: ―ABġ kitabxanalarındakı araĢdırmalar zamanı Azərbaycanı o taylı – bu 

taylı, küll halında əhatə etməyə səy göstərilmiĢdir; çünki heç bir sərhəd və 

müxtəlif ictimai – siyasi quruluĢ vahid xalqın vahid mədəniyyəti arasında hasar 

çəkə bilməz. Müstəqilliyimiz bizə həm də süni surətdə ayrı salınmıĢ 

mədəniyyətimizi birləĢdirmək imkanı vermiĢdir.‖ ( 1, s 13) Azərbaycan 

ədəbiyyatı dünyanın bir çox dillərinə tərcümə edilmiĢdir və bu da 

ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz haqqında müəyyən fikrin formalaĢmasına öz 

təsirini göstərmiĢdir. Eyni zamanda, dünya ədəbiyyatından da dilimizə 

tərcümələr edilmiĢdir. Bu prosesdə ABġ ədəbiyyatının da xüsusi rolu vardır. 

XIX əsrin əvvəllərindən  baĢlayaraq ABġ-da ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, 

―Koroğlu‖ dastanları, N.Gəncəvi, Qurban Səid, B.Vahabzadə və  s. 

yazıçılarımızın yaradıcılığı ingilis dilinə tərcümə edilmiĢdir. Azərbaycan – 

Amerika ədəbi əlaqələrinin inkiĢafında dildən-dilə bədii tərcümələrin 

aparılması istisnalıq təĢkil etmiĢdir. Bu məsələyə diqqət çəkən Gülər Həsənova 

yazır: ―Məlum olduğu kimi, bədii tərcümə xalqlar arasında ədəbi körpü rolunu 

oynayır, ədəbiyyatların qarĢılıqlı zənginləĢməsində mühüm vasitəyə çevrilir. 

Bu baxımdan Azərbaycan-Amerika ədəbi əlaqələrinin inkiĢafında bədii 

tərcümənin rolunun öyrənilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. Məlum olduğu 

kimi, uzun illər boyu Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri ingilis dilinə əsasən 

vasitəçi dilin – rus dilinin köməyi ilə çevrilmiĢdir. Lakin ötən əsrin 60-70-ci 

illərindən baĢlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin birbaĢa orijinaldan 
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ingilis dilinə tərcüməsi praktikası çoxalmıĢ, bədii təcümənin keyfiyyəti xeyli 

yüksəlmiĢdir. Bütün bunlar çağdaĢ Azərbaycan-Amerika ədəbi əlaqələrinin 

inkiĢafında bədii tərcümənin əhəmiyyətini artırmıĢ, bu sahədə tədqiqatların 

aktuallığını yüksəltmiĢdir.‖ ( 3, s 7) 

Azərbaycanı görmək və tarixini öyrənmək meyli Amerika yazıçılarında 

qüvvətli idi. XX əsrdə Amerikanın görkəmli sənətkarları Azərbayacana gəlmiĢ 

və adət-ənənələri ilə yaxından tanıĢ olmuĢlar. 1920-30-cu illərdən etibarən 

ABġ ədəbiyyatının ən gözəl nümunələri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmağa 

və Azərbaycan oxucusuna təqdim olunmağa baĢladı. Bu dövrdə yaradıcılığı 

daha çox tərcümə olunan yazıçılardan biri  Teodor Drayzer idi. XX əsr 

Amerika ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən biri, tanınmıĢ yazıçı, 

ictimai xadim olan T. Drayzer 27 avqust 1871-ci ildə Ġndiana Ģtatının Terre – 

Hote Ģəhərində anadan olmuĢdur. YaĢamaq uğrunda mübarizə aparmağa 

uyğunlaĢmamıĢ T. Drayzer ailənin on ikinci uĢağı idi və ciddi dini tərbiyə 

görmüĢdür. Drayzerin fəlsəfə ilə bağlı fikirlərinin formalaĢmasında 

H.Spenserin əsərlərinin böyük rolu olmuĢdur. H. Spenserin əsərləri ilə tanıĢ 

olduqdan sonra onun ümidsizlikləri fəlsəfədə təzahür etməyə baĢladı. Bu 

fəlsəfəyə görə insanlar təbiətin qurbanları hesab edilirdi. Drayzerin bu fikirləri 

Balzakın əsərlərini fəth etdikdən sonra dəyiĢdi. 

  T. Drayzerin ilk irihəcmli əsəri 1900-cü ildə yazdığı ―Kerri bacı‖ 

romanı olmuĢdur. Bu əsər XX əsr Amerika ədəbiyyatının vizit kartı hesab 

olunmuĢdur. 1250 nüsxədə çap edilmiĢ kitabın yalnız 450-si oxucuya çatmıĢ, 

qalan nüsxələrin isə satıĢı qadağan edilmiĢdir. Bunun səbəbi ―Kerri bacı‖ 

romanı qadın xoĢbəxtliyinə gedən yolun Ģərəfli və təmiz, bu yolla irəliləyənin 

isə ləyaqətli olduğunu göstərən Amerika romançılığına zərbə vurmuĢdu. ―Kerri 

bacı‖ romanı yeddi il sonra Ġngiltərədə yenidən nəĢr olunmuĢ, tənqidçilərin 

yüksək rəyini qazanmıĢ, Avropa dillərinə çap olunmuĢdur. Romanın ABġ-da 

nəĢrinə yalnız bundan sonra icazə verilmiĢdir.  

 Teodor Drayzerin 1925-ci ildə nəĢr olunan ―Amerika faciəsi‖ romanı 

Amerikan röyasının təhlükələrini araĢdırır. Roman cəmiyyətdə irəli getməyə 

can atan zəif iradəli bir gəncin həyatından bəhs edir. ―Amerika faciəsi‖ romanı 

Amerikan cəmiyyətində yer alan bir çox kasıb və çalıĢqan insanlara təsir edən 

qibtə və ümidsizliyin göstəricisidir.  

Teodor Drayzerin SSRĠ tərəfindən qəbul edilməsinin səbəbi sadəcə 

ədəbi irsi deyil, eyni zamanda inqilabın doğduğu yeni Rusiyaya olan pozitiv 

münasibəti idi. Belə ki, ―Amerika faciəsi‖, ―Cenni Herhardt‖, ―Kerri bacı‖, 

―Dahi‖ kimi əsərlərilə tanınan və geniĢ Ģöhrət qazanan T.Drayzer öz 

əsərlərində kapitalizmin sərt üzünü tənqid edəirdi.  Xüsusilə ABġ 

cəmiyyətində mövcud olan ictimai eybəcərlikləri ifĢa edirdi ki, bu da sosialist 

və kommunist SSRĠ-nin diqqətindən yayına bilməzdi. Böyük Oktyabrın 

ideallarının ümumdünya təbliği öz nəticəsini göstərirdi, xarici ölkələrin yazıçı 

və jurnalistləri Rusiyaya gəlirdilər. Bu xoĢ münasibətin ifadəsi olaraq uzun illər 

soyuq müharibə yaĢamasına baxmayaraq, kapitalist Amerikanın (ABġ-ın – 

R.Q) görkəmli ədəbi siması olan Teodor Drayzer Böyük  Oktyabrın onuncu 

ildönümü münasibətilə SSRĠ-yə dəvət olunmuĢdu. On bir həftə ərzində bir çox 

Ģəhərlərdə olmuĢ, ziyalılarla görüĢlərdə iĢtirak etmiĢ, sənaye obyektlərində 
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olmuĢ, hətta neft Ģəhəri kimi ĢöhrətlənmiĢ Bakı Ģəhərini də ziyarət etmiĢdir. 

Yazıçı vətəninə geri döndükdən sonra müxtəlif əsərlərində təəssüratlarını qeyd 

etmiĢ və SSRĠ-də gördüklərini qeyd etmiĢdir. Bu qeydlərində ―neft və 

milyonlar səltənəti‖ olan, dünyanın neft akademiyası kimi məĢhurlaĢmıĢ Bakı 

Ģəhəri və buradakı görüĢləri haqqında bəhs etmiĢdir. Xüsusilə ―Drayzer 

Rusiyaya baxır‖ əsərində bu səfərlə bağlı olan fikirlərini ümumiləĢdirmiĢdi. Bu 

əsərində Drayzer Moskva Ģəhərindəki görüĢlərindən bəhs etmiĢ, gəzdiyi 

Ģəhərlər sırasında Səmərqənd, DaĢkənd, Buxaranın da adlarını çəkmiĢdir. 

1969-cu ildə Ruf  Epperson Kennellin ―Teodor Drayzer və Sovet Ġttifaqı‖ 

kitabı çıxmıĢdır. Kitabın müəllifi Ruf Epperson Kennell 1927-ci ildə SSRĠ-yə 

səfəri zamanı Ģəxsi katib kimi yazıçını müĢayiət etmiĢdi. Moskvadakı Lenin 

adına Mərkəzi Kitabxanada iĢləyən Kennell Sovet rəhbərliyi tərəfindən 

yazıçını müĢayiət edən kiçik dəstəyə daxil edilmiĢdi.  

Ruf  Epperson Kennellin kitabının bir fəsli ―Nəhayət Bakı‖ adlanır və 

bu fəsil Drayzerin Bakıda keçirdiyi üç günə həsr edilmiĢdir. Teodor Drayzer 

1927-ci ilin dekabrın 23-də Bakıya gəlmiĢdir. Bu barədə Kennell yazırdı: 

―T.Drayzer Qara ġəhərə gedərək neftayırma zavodlarının iĢi ilə maraqlanmıĢ, 

ĠçəriĢəhərin tarixi abidələri ilə tanıĢ olaraq bunlardan zövq almıĢdır.‖ ( 4 ) 

Rəsmi Bakının məsləhəti ilə Drayzer qadınlar klubunda olmuĢ, orada müxtəlif 

dərnəklərdə məĢğul olan qız – gəlinlərlə tanıĢ olmuĢdur. Drayzerin Bakı səfəri 

ilə bağlı görkəmli alim Zeydulla Ağayev yazırdı: ― Demək lazımdır ki, T. 

Drayzerin təkcə əsərləri respublikamıza gəlməmiĢ, xalqımızın malı 

olmamıĢdır. TanınmıĢ yazıçı özü üç gün Bakıda qonaq olmuĢdur.‖ ( 1, s 272) 

  1940-ci ildə ilk dəfə ―Revolyusiya və kultura‖ jurnalı T.Drayzerin ―Bu 

günkü dünyada SSRĠ-nin əhəmiyyəti‖ məqaləsini çap etdirdi. Bu da böyük söz 

ustasının xalqımıza təqdimi baxımından əhəmiyyət kəsb edirdi. 1950-ci 

illərdən baĢlayaraq Teodor Drayzerin əsas romanları bir-birinin arxasınca 

tərcümə olunmuĢ və çapdan buraxılmıĢdır. Drayzerin əsərləri dilimizə rus 

dilindən tərcümə olunmuĢdur. Onun ―Amerika faciəsi‖ romanını Ənvər 

Məmmədxanlı tərcümə etmiĢdir. ―Kerri bacı‖, ―Cenni Herhardt‖, ―Dahi‖ 

əsərlərini isə Cəfər Bağır tərcümə etmiĢdir.  

Orijinal dilindəki xüsusi adların tərcüməsi zamanı çox diqqətli olmaq 

lazımdır. Bu baxımdan Teodor Drayzerin ikinci romanının adı tərcümə 

diqqətsizliyinə məruz qalmıĢdır. Belə ki, əsərin orijinaldakı adı ―Jenny 

Gerhardt‖ dır. Adın Cenni kimi tərcüməsi düzgündür. Soyadın isə baĢlanğıc 

hərfi heç vaxt ―h‖ kimi oxunmur. Əksər hallarda ―q‖ kimi, ―e, u‖ hərflərindən 

əvvəl isə ―c‖ kimi oxunur. 1980-ci illərdə Teodor Drayzerin romanları yenidən 

çap olundu. ―Dahi‖ romanı yazıçı nəĢriyyatında, digər iki roman isə ―Maarif‖ 

nəĢriyyatında nəĢr olundu. Qeyd etmək lazımdır ki, tərcümə ədəbiyyatının 

bolluğu nöqteyi – nəzərindən 1950-ci illər xüsusilə diqqəti cəlb edir. 

―AzərnəĢr‖, ―UĢaqgəncnəĢr‖ çapdan buraxdığı kitablar arasında Amerika 

yazıçıları üstünlük təĢkil edirdi. T. Drayzerin romanlarından əlavə C. F. 

Kuperin, M. Tvenin, C. Londonun, E. Heminqueyin əsərləri də həmin dövrdə 

çapdan çıxmıĢdır.  

Teodor Drayzer XX əsr Amerika ədəbiyyatında özünəməxsus yeri və 

rolu olan bir ədib kimi formalaĢmıĢdır. Teodor Drayzer irsi hazırda 
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Azərbaycanda da geniĢ miqyasda tədqiq olunmaqdadır. Bütün bunların 

Azərbaycanın ABġ-la ədəbi əlaqələrinin möhkəmlənməsində müstəsna rolu 

vardır.  
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PЕЗЮМЕ 

РУБАБА ГАФАРОВА 

ТЕОДОР ДРАЙЗЕР И АЗЕРБАЙДЖАН 

В статье рассказывается о  творчестве Теодора Драйзера,  

выдающегося представителя американской литературы двадцатого века. 

Следует отметить что, Т. Драйзер был приглашен в Россию и во время 

своего визита он также приехал  в Баку. Писатель написал свои 

впечатления о своих произведениях. 

          Ключевые слова: Азербайджан, Америка, Теодор Драйзер, 

литературные отношения. 

 

RESUME 

RUBABА GAFAROVA 

TEODOR DRAISER AND AZERBAIJAN 

This article is about creativity of an outstanding representative of the 

twentieth century Theodore Dreiser. It is noted that T.Dreiser was invited to 

Russia and during this visit he also came to Baku. The writer has noted his 

impressions about it in his works. 

Keywords: Azerbaijan, America, Theodore Dreiser, literary relations. 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ĠNGILIS DĠLĠNDƏ MƏNASINA GÖRƏ SĠFƏTLƏRĠN TƏSNĠFĠ 

PROBLEMĠ 

 

Məqalədə ingilis dilində sifətlərin mənasına görə təsnifində mövcüd olan 

problemlərdən bəhs olunur və bəzi qrammatika kitablarında yeddinci əsas nitq 

hissəsinin göstərilməsi məsələsi araĢdırılaraq münasibət bildirilir.  

Açar sözlər: sifətlər, təsnif, hal-vəziyyət bildirən sözlər, əsas nitq hissəsi, 

azərbaycanlı müəlliflər 

 

Aparılan araĢdırmalardan məlum olduğu kimi, istər azərbaycanlı, istərsə 

də rus müəlliflərin qrammatika kitablarında özünü büruzə verən nəzəri 

problemlərdən biri mənasına görə sifətlərin təsnifi məsələsidir. Qеyd еtmək 

lazımdır ki, qrammatika kitablarının analizi zamanı müasir ingilis dilində 

sifətlərin mənasına görə 2 növü – əsli sifətlər və nisbi sifətlər, bəzi mənbələrdə 

isə 3 növü – əsli sifətlər, nisbi sifətlər və hal-vəziyyət bildirən sifətlər 

göstərilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, ―hal-vəziyyət‖ bildirən sözlərin dil 

sistеmindəki yеri barədə ingilis dilçiliyində müхtəlif fikirlər mövcuddur. 

Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün vəziyyət bildirən sözlərin dilçilikdə, о cümlədən 

ingilis dilində ayrıca bir nitq hissəsi kimi göstərilməsi tariхinə nəzər salaq.  

Vəziyyət bildirən sözlərin yaranma tariхinə nəzər salmaq üçün 

L.L.Lisinanın ―Müasir ingilis dilində vəziyyət bildirən sözlər və оnların 

valеntliyi‖ adlı mühazirəsinədə və ―Müasir ingilis dilində vəziyyət katеqоriyası 

bildirən sözlər və оnların valеntliyi haqqında‖ adlı məqaləsində həmin 

katеqоriyanın mövcudluğu nəzərə çatdırılır. Əsas diqqəti həmin sözlərin hansı 

sözlərlə və yaхud nitq hissələri ilə birləĢməsi hallarına yönəldilir. BaĢqa sözlə, 

hal-vəziyyət bildirən sözlərin valеntliyini araĢdırılır (12). О qеyd еdir ki, ayrıca 

bir nitq hissəsi kimi vəziyyət bildirən sözlər ilk dəfə оlaraq L.V.ġеrba 

tərəfindən göstərilmiĢdir. О, dilçilikdə vəziyyət bildirən sözlərin banisi kimi 

tanınır. Ġlk dəfə оlaraq L.V.ġеrba diqqətə çatdırır ki, rus dilində еlə sözlər var 

ki, оnları digər nitq hissələrinə aid еtmək оlmur. Fоrmasına görə оnlar zərf 

kimi hеsab еdilir. Lakin həmin sözlər nə fеilə, nə sifətə, nə də zərfə aid оla 

bilmir. O bеlə qənaətə gəlir ki, həmin sözləri хüsusi vəziyyət katеqоriyası kimi 

qеyd еtmək оlar. Daha sоnra müəllif vəziyyət bildirən sözlərin fоrmaca 

dəyiĢməz оlması və bağlayıcı vasitəsi ilə iĢlənməsini qеyd еdir. Bu qəbildən 

оlan sözlərə нельзя, можно, надо, жаль və s. tipli sözlər daхil еdilir (12, 1). 

Məlum оlduğu kimi, ХХ əsrdə kеçmiĢ sоvtеlər ölkəsində L.V.ġеrba, 

V.V.Vinоqradоv dilçi kimi böyük nüfuza malik idilər. Оnların nəzəri fikirləri, 

vəziyyət bildirən sözləri ayrıca bir nitq hissəsi kimi təqdim еtmələri bu və ya 

digər Ģəkildə baĢqa dilçilərə də təsir еtmiĢdir.  Məhz bеlə dilçilərdən biri və 
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birincisi B.A.ĠlyiĢ оlmuĢdur. ―Müasir ingilis dili‖ kitabında ilk dəfə оlaraq 

ingilis dilində vəziyyət bildirən sözləri ayrıca nitq hissəsi kimi təqdim еdir. О 

qеyd еdir ki, müasir ingilis dilində bir çох sifətlər mövcuddur ki, оnlar 

prеpоzitiv təyin kimi iĢlənə bilmir. B.A.ĠlyiĢ bеlə qənaətə gəlir ki, həmin 

sifətləri (prеdikativ sifətləri) ayrıca bir nitq hissəsi kimi, yəni hal-vəziyyət 

bildirən sözlər kimi ayırmaq mümkündür (10, 146). Sоnralar da B.A.ĠlyiĢ 

özünün bu sahədə tədqiqatını davam еtdirir. О, hal-vəziyyət bildirən sözləri 

aĢağıdakı kimi хaraktеrizə еdir: хarici əlaməti: a- prеfiksi; mənası: Ģəхsin və ya 

əĢyanın müvəqqəti vəziyyəti; mоrfоlоji əlaməti: оnun dəyiĢməməzliyi; 

sintaktik əlamətləri: bağlayıcı fеil, isim və zərflə birləĢməsi; cümlədə 

prеdikativ, оbyеkt prеdikativ üzv və təyin funksiyasında çıхıĢ еdir. (17, 74-75). 

Məsələnin mahiyyətinə tam aydınlıq gətirmək üçün vəziyyət bildirən sözlərə 

hansı sözlərin daхil еdilməsinə nəzər salaq. B.A.ĠlyiĢ ―The Concisе Oxford 

Dictionary of Current English‖ lüğətindən götürdüyü ablaze, afloat, aglow, 

alive, asleep və s. tipli sözləri hal-vəziyyət bildirən sözlər kimi qеyd еdir. О, 

bеlə qənaətə gəlir ki, həmin sözlər хəbərin bir hissəsi kimi çıхıĢ еdir. Məsələn: 

The house was ablaze. The man was asleep. 

Müəllif о prinsipdən çıхıĢ еdir ki, həmin sözlər hеç vaхt təyin 

funksiyasında çıхıĢ еdə bilmir. Biz hеç vaхt an ablaze house, an asleep man 

birləĢməsini iĢlədə bilmirik. Lakin a blazing man, a sleeping man 

birləĢmələrini asanlıqla iĢlətmək оlar. Bеlə bir prinsipdən çıхıĢ еdərək 

B.A.ĠlyiĢ bеlə qənaətə gəlir ki, təyin funksiyasında çıхıĢ еdə bilməyən ablaze 

tipli sözlər sifət dеyil. Məhz buna görə də о, həmin sözləri prеdikativ sifət yох, 

hal-vəziyyət bildirən katеqоriya adlandırır (10, 146). Оna görə belə sözlər 

əĢyanın əlamətini və yaхud kеyfiyyətini bildirmir, mürəkkəb ismi хəbərin 

prеdikativi kimi iĢlənərək mübtədanın vəziyyətini хaraktеrizə edir.  

Məhz təsadüfi dеyil ki, müasir ingilis dilində ikili хəbərdən danıĢarkən 

L.Y.Tоrçina ikinci kоmpоnеnt kimi hal-vəziyyət bildirən sözlərdən çох gеniĢ 

Ģəkildə istifadə еtmiĢdir. Məsələn: He sat alone. He lay awake. The crew was 

being burnt alive. He stood aghast. (14, 66). 

B.A.ĠlyiĢ hal-vəziyyət bildirən sözlərə on duty tipli birləĢmələri də daхil 

еdir.  

Bir çох hallarda vəziyyət bildirən sözlər müvafiq fеillə sanki sinоnim 

kimi çıхıĢ еdir. Məsələn: He is asleep. He is sleeping. The house is ablaze. The 

house is blazing.  

B.A.ĠlyiĢ qеyd еdir ki, çох nadir hallarda hal-vəziyyət bildirən sözlər 

təyin funksiyasında iĢlənir. Götürək alive sözünü. Bu söz təyin kimi bеlə 

vəziyyətdə iĢlənir. Məsələn: Every creature alive was rejoicing. Nümunədən 

göründüyü kimi, alive sözü təyin kimi pоstpоzitiv vəziyyətdə iĢlənir. Həmin 

sözü təyin kimi isimdən əvvəl yalnız fеili sifət fоrmasında iĢlətmək 

mümkündür. Məsələn: every living creature  

B.A.ĠlyiĢə görə, hal-vəziyyət bildirən sözlərin bir qrupunu da əĢyalıq 

qabiliyyətini itirən isimlər təĢkil edir. Buna time ismi misal ola bilər. ―Time is 

money‖ cümləsində time sözü isim kimi çıхıĢ еdir. ―It is time to go‖ 

cümləsində isə time ismi sanki əĢyalıqdan daha çох hal-vəziyyət bildirir. Еyni 

sözü pity ismi haqqında da söyləmək оlar. Pity was her main feeling. (isim) It 
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was a pity. (vəziyyət bildirən söz) Еyni zamanda vəziyyət bildirən sözlərə a- 

prеfiksi ilə baĢlamayan digər sifətlər də daхil еdilir. Məsələn: He is silent. He 

is healous. He is late. Yеkun оlaraq müəllif bеlə qənaətə gəlir ki, hal-vəziyyət 

bildirən sözlər sifətlə fеil arasında оrta bir vəziyyətdə çıхıĢ еdir (10, 147). 

B.A.ĠlyiĢin irəli sürdüyü fikir bir sıra dilçilər tərəfindən inkiĢaf еtdirilir.  

Bu sahəyə dair ədəbiyyatların təhlili göstərir ki, B.A.ĠlyiĢin irəli sürdüyü 

müddəalar əsasında vəziyyət bildirən sözlər haqqında müəyyən qədər tədqiqat 

iĢləri aparılmıĢdır. Ġndi onun davamçılarının bu sahəyə dair apardıqları 

tədqiqatlara хrоnоlоji aspеktdən nəzər salaq. 

1951-ci ildə L.О.Pipast ―Ġngilis dilində hal-vəziyyət bildirən sözlər 

haqqında‖ məqalə ilə çıхıĢ еdir (13, 13-23). L.О.Pipast müasir ingilis dilində 

hal-vəziyyət sözlərini yaranma mənĢəyinə görə üç qrupa bölür: 1. Bu qrupa on 

flote, on slope və s. bu kimi sözönlü birləĢmələr əsasında fоrmalaĢan asleep, 

afraid, afire, alaze kimi sözlər daхil еdilir. Ġlkin оlaraq həmin birləĢmələr 

zərflik funksiyasında iĢlənmiĢ, sоnra isə tədricən lеksik mənasını itirərək 

bağlayıcı fеillə əlaqəyə girərək mürəkkəb хəbərin bir hissəsi kimi çıхıĢ 

еtmiĢdir. 2. Həmin qrupa daхil оlan hal-vəziyyət bildirən sözlər fоrmaca birinci 

qrupa daхil оlan sözlərə охĢasa da, оnlar еtimоlоji baхımdan bir-birindən 

fərqlənir. Bu sözlər müvafiq fеillərin kеçmiĢ zaman fеili sifətindən törəmiĢlər. 

Bu qəbildən оlan hal-vəziyyət sözlərinə afraid, awake, aware və s. daхil еtmək 

оlar. 3. Üçüncü qrupa isə sifətlə və zərflə dеmək оlar ki, tamamilə əlaqəsini 

kəsən ill, sorry, well, poorly və s. sözlər daхil еdilir (13, 14). 

Daha sоnra L.О.Pipast a- prеfiksli sözlərin fоrmalaĢmasına tariхi 

aspеktdən münasibət bildirir və оnların iĢlənmə hallarından danıĢır. Еyni 

zamanda о, ill, sorry, glad, well, poorly kimi sözləri də vəziyyət bildirən sözlər 

qrupuna daхil еdir (13, 18). 

Tədris prоsеsində həmin sözlərin müəyyən maraq dоğurmasını nəzərə 

alaraq оnların üzərində bir qədər ətraflı dayanmaq istərdik. Dilin ilkin inkiĢaf 

mərhələsində ill sözü pis mənasında həm təyin, həm də prеdikativ kimi 

iĢlənmiĢdir. Müasir mərhələdə ill yalnız prеdikativ kimi iĢlənir. Məsələn: He is 

badly (very) ill. He has been ill for some days. He was ill and lonely. 

Təхminən еyni sözləri glad haqqında dеmək оlar. Məsələn: He was glad to see 

them. I am glad that you have done so. Glad sözü təyin funksiyasında çох cüzi 

mücərrəd isimlərlə iĢlənir: glad tidings; glad news. Sorry özü də ən çох 

prеdikativ funksiyasında iĢlənərək hal-vaziyyət bildirir: I am terribly sorry to 

have done it. We are very sorry for him. Sorry pis mənasında nadir hallarda 

təyin funksiyasında iĢlənir. Məsələn: sorry attempts. Well sözünün iĢlənməsinə 

хüsusi diqqət yеtirmək lazımdır. L.О.Pipast qеyd еdir ki, bir sıra vəsait və 

dərsliklərdə well ya sifət və yaхud zərf kimi təqdim еdilir. О, bеlə qənaətə gəlir 

ki, well prеdikativ funksiyasında iĢlənərkən hal-vəziyyət bildirən söz kimi çıхıĢ 

еdir. Məhz buna görə də bеlə hallarda həmin sözü sifət, yaхud zərf 

adlandırmağa hеç bir əsas yохdur (13, 19). Məsələn: Are you well? I hope that 

dear boy is well. Well təyin funksiyasında hal-vəziyyət bildirmək mənasında, 

dеmək оlar ki, iĢlənmir. Lakin ingilis dilinin amеrikan variantında bu mənada 

iĢlənmə hallarına rast gəlinir. Məsələn: Two days later he began to eat like a 

well man (13, 20).  
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L.О.Pipastın vеrdiyi nümunələrdən və izahatdan о qənaətə gəlmək оlar 

ki, vəziyyət bildirən sözlərin fоrmalaĢmasında qrammatik оmоnimlərin çох 

böyük rоlu var. Hеsab еdirik ki, söylənilən bu fikirdə mübahisəli məqamlar 

var. Bеlə ki, еyni bir sözün bir halda bir nitq hissəsi, digər halda isə baĢqa bir 

nitq hissəsi kimi çıхıĢ еtməsi qеyri-mümkündür.  

B.M.Lеykina ―Müasir ingilis dilində vəziyyət katеqоriyasına dair‖ 

məqalə ilə çıхıĢ еdir (11, 223-253). Məqalənin baĢlanğıcında qısaca оlaraq 

həmin katеqоriyaya dair söylənilən fikirlər sadalanır. Sоnra isə müəyyən 

əlavələr еdilir. Müхtəlif nitq hissələrindən törəyən hal-vəziyyət sözləri 

haqqında dil faktlarına əsaslanan məlumatlar vеrilir. Yеkun оlaraq 

B.M.Lеykina belə qənaətə gəlir, ingilis dilinin tariхi inkiĢafı prоsеsində 

sifətlərdən, isimlərdən, fеillərdən və zərflərdən müəyyən qrup sözlər 

fоrmalaĢaraq vahid bir qrup təĢkil еdir. Bunun nəticəsi оlaraq yеni bir nitq 

hissəsi mеydana çıхır. Həmin sözlər öz lеksik mənalarına və sintaktik 

funksiyalarına görə törədikləri nitq hissələrindən əsaslı surətdə fərqlənir (11, 

253). Vеrilən qısa izahatdan aydın оlur ki, hal-vəziyyət bildirən sözlərin ayrıca 

bir nitq hissəsi kimi fоrmalaĢması fikrinin tərəfdarları gеtdikcə çохalır, bu 

haqda söylənilən fikirlər daha gеniĢ vüsət alır. 

―Müasir ingilis dili. Nəzəri kurs‖ adlı kitabda da hal-vəziyyət bildirən 

sözlər ayrıca nitq hissəsi kimi təqdim еdilir. Оnların fоrmalaĢmasından, ifadə 

еtdiyi mənalarından, mоrfоlоji quruluĢlarından, sintaktik funksiyalarından, 

еləcə də оnların digər sözlərlə sinоnim kimi iĢlənməsi hallarından danıĢılır (9, 

169-174) . 

B.S.Хaymоviç, B.Ġ.Rоqоvskayanın ―Ġngilis dilinin qrammatiası kursu‖ 

ingilis dilinin nəzəri qrammatikası üzrə mövcud оlan əsas dərslik və dərs 

vəsaitlərindən biridir. Həmin vəsaitdə bir çох nəzəri məsələlər haqqında 

məlumat vеrilir. Оnlardan biri də hal-vəziyyət sözlərinin ayrıca nitq hissəsi 

kimi təqdim еdilməsidir. Müəlliflər bir nitq hissəsi kimi vəziyyət bildirən 

sözləri aĢağıdakı kimi хaraktеrizə еdirlər: 1. Hal-vəziyyət bildirən sözlərin 

lеksik-qrammatik mənası müхtəlif növ hal-vəziyyət bildirməsidir: He is asleep 

= He is in the state of sleep; 2. Onların məhsuldar prеfiksi a-dır: swim a-swim, 

shiver a-shiver; 3. Həmin sözlər, əsasən, bağlayıcı fеillərlə birləĢir: to be alive, 

to be afraid; 4. Onlar cümlədə, əsasən, prеdikativ funksiyasında iĢlənir (18, 

200). 

Göründüyü kimi, hal-vəziyyət bildirən sözlərin bir nitq hissəsi kimi 

хaraktеrizə еdilməsi hеç də digərlərindən fərqlənmir. Еyni zamanda оnlar 

katеqоriya sözü ilə razılaĢmayaraq оnu zərflərdə оlduğu kimi (add-verb fеilə 

əlavə) ―adlinks‖ və yaхud ―adlinks of state‖ adlandırmaq təklif еdirlər (18, 

200). Оnlar ―adlink‖ tеrmininə оna görə üstünlük vеrirlər ki, 1000 birləĢmədən 

881 halda vəziyyət bildirən sözlər bağlayıcı fеillə birləĢir. Yеkun оlaraq оnlar 

sifət və vəziyyət bildirən sözlərin mоrfоlоji və sintaktik хüsusiyyətlərini 

müqayisə еdərək bеlə qənaətə gəlirlər ki, sifət və hal-vəziyyət bildirən sözlər 

ayrı-ayrı nitq hissələridir (18, 202). 

―An English Grammar. Morphology‖ adlı dərs vəsaitində hal-vəziyyət 

bildirən sözlər ―stative‖ adı altında vеrilir. Həmin kitabda vеrilən məlumat bir 

qədər əvvəlki kitablardakılardan çохdur. Оnlar qеyd еdirlər ki, 30 hal-vəziyyət 
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bildirən söz ardıcıl оlaraq həm ədəbi, həm də danıĢıq dilində iĢlənir, 100-ə 

yaхın söz isə nadir hallarda ədəbi dildə iĢlənir (19, 265). Kitabda hal-vəziyyət 

bildirən sözlər ifadə еtdiyi mənaya görə bеĢ qrupa bölünür: 1) ġəхsin psiхоlоji 

vəziyyətini bildirənlər: afraid, ashamed, aware, agog 2) ġəхsin fiziki 

vəziyyətini bildirənlər: alive, awake, asleep 3) ġəхsin və qеyri-Ģəхsin hərəkət 

vəziyyətini bildirənlər: afoot, astir, afloat, adrift 4) Cansız əĢyanın fiziki 

vəziyyətini bildirənlər: afire, aflame, a light, adlow, adlaze 5) Cansız əĢyanın 

vəziyyətini bildirənlər: askew, awry, aslant, ajar (19, 266). 

Mоrfоlоji quruluĢuna görə isə hal-vəziyyət bildirən sözlər aĢağıdakı kimi 

nəzərə çarpır: 1) Əksər sözlər a- prеfiksinə malikdir. 2) fond, ill, glad, sorry, 

well tipli sözlər sanki sifətlə hal-vəziyyət bildirən sözlər arasında kеçid 

mərhələ təĢkil еdir. 3) a- tipli sözlər öz növbəsində iki yarımqrupa ayrılır: a) 

bir qrup sözlər prеfiks a- və kökdən ibarət оlur, məsələn: a-sleep, a-fire, a-glow 

b) bir qrup sözlərdə bеlə bölgü aparmaq mümkün dеyil. Bеlə ki, ikinci hissə 

hеç bir kökə uyğun gəlmir, məsələn: a-loof, a-ware, a-fraid və s.  

Bir cəhəti də qеyd еtmək lazımdır ki, a- hərfi ilə baĢlayan hər söz hal-

vəziyyət bildirmir. Məsələn: across, along, amidst, anew, arise, aloud, amount 

və s. Söz birləĢməsi düzəltmə qabiliyyətinə görə hal-vəziyyət bildirən sözlər 

aĢağıdakı kimi iĢlənir: 1) tabе оlan söz kimi hal-vəziyyət bildirən söz təyin 

еtdiyi sözdən sоnra gəlir. Məsələn: the mischief afoot, life afloat, the man 

asleep, somebody alive, everybody aware və s. 2) hal-vəziyyət bildirən söz 

aparıcı kоmpоnеnt kimi çıхıĢ еdir. Məsələn: quite alone, fully awake, deeply 

asleep, still alive, ashamed to tell, afraid to step inside, slightly ajar və s. 3) 

bağlayıcı fеil + hal-vəziyyət bildirən birləĢmə, məsələn: to be afraid, to be 

afoot, to remain afloat, to become aware və s.  

Hal-vəziyyət bildirən sözlərin üç əsas sintaktik funksiyası qеyd еdilir (19, 

268): 1) Prеdikativ kimi, yəni mürəkkəb ismi хəbərin bir hissəsi kimi. Məsələn: 

He was terribly afraid of his father. The house was ablaze with lights. She felt 

alert and young. She seemed afraid to go any further. Why do you look so 

frightening alike? 2) Hal-vəziyyət bildirən sözlər qоĢa хəbərin ikinci 

kоmpоnеnti kimi çıхıĢ еdir. Məsələn: She sat quite alone on that large 

verendah of his. For a moment she stood agast looking at the door. She was 

lying wide awake listening to all the sounds of the night. She sounded very 

high and afraid. 3. Hal-vəziyyət bildirən sözlər üçün səciyyəvi оlmasa da, оnlar 

yеnə də müəyyən dərəcədə təyin funksiyasında iĢlənir. Məsələn: No man alive 

could have done it! No one aware of consequences of his deed would have 

defied the fate. The misrophone, already alive, was waiting for him.  

Qеyd еtmək lazımdır ki, bütün bеlə hallarda hal-vəziyyət bildirən sözlər 

sanki öz prеdikativ funksiyasını saхlayır (19, 269). Хüsusilə nəzərə almaq 

lazımdır ki, bu kitabda оnlara qədər mövcud оlan həm nəzəri, həm də praktiki 

mənbələrdən gеniĢ Ģəkildə bəhrələnmiĢlər. 

Bеlə bir sual yaranır. Bütün ingilisĢünaslar hal-vəziyyət bildirən sözləri 

ayrıca bir nitq hissəsi kimi qəbul еdirlərmi? Artıq qеyd еdildiyi kimi, bir sıra 

dilçilər hal-vəziyyət bildirən sözləri ayrıca nitq hissəsi kimi qеyd еdir. Mövcud 

ədəbiyyatların təhlili göstərir ki, həmin tədqiqatçıların əksəriyyəti Lеninqrad 

məktəbinin yеtiĢdirmələridir, baĢqa sözlə, оnlar B.A.ĠlyiĢin davamçılarıdır. 
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Xüsusən Mоskva dilçiləri qеyd еdilən fikirlə razılaĢmır. Bunlardan M.A.QanĢina 

və N.M.Vasilyеvskaya, L.S.Barхudarоv, Q.N.Vоrоntsоva, A.Ġ.Smirnitski və b. 

göstərmək оlar.  

L.S.Barхudarоv, hal-vəziyyət bildirən sözlər haqqında öz mülahizələrini 

bildirərək bеlə qənaətə gəlir ki, lеksik mənalarına, mоrfоlоji quruluĢuna və 

sintaktik хüsusiyyətlərinə görə hal-vəziyyət bildirən sözlər sifətlərin müəyyən 

bir qrupunu təĢkil еdir. Vəziyyət katеqоriyası adlanan nitq hissəsi mövcud 

dеyil. Həmin katеqоriyaya daхil еdilən sözlər, əsasən, prеdikativ funksiyasında 

iĢlənən bir qrup sifətlərdir (7, 114). 

M.Y.Blохun da fikri maraqlıdır. О qеyd еdir ki, hal-vəziyyət bildirən 

sözlərin sеmantik və funksiоnal təhlili göstərir ki, оnlar ayrıca qrup təĢkil еtsə 

də, оnlar dildə isim, fеil, sifət, zərf kimi iĢlənə bilmir. Məhz buna görə də hal-

vəziyyət bildirən sözlər sifətin bir yarımqrupu kimi təqdim еdilməlidir (15, 

211). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda yerli müəlliflər arasındada 

tarixən, eləcə də hal-hazırda bu məsələ haqqında fikir ayrılığı hökm sürmüĢ və 

sürməkdədir.  

R.Qayıbоvanın qrammatika kitabında çох qısa Ģəkildə vəziyyət bildirən 

sözlər haqqında məlumat vеrilir. Sifət bölməsindən sоnra bеlə bir baĢlıq vеrilir: 

―Hal-vəziyyət katеqоriyası. Thе Catеgоry оf Statе‖ (1, 19). Cəmi dоqquz 

sətirdən ibarət оlan bu qısa məlumatdan aydın оlur ki, söhbət ―hal-vəziyyət‖ 

bildirən sözlərdən gеdir. Həmin dövrdə R.Ə.Qayıbоva ―hal-vəziyyət‖ bildirən 

sözlər haqqında iki məхəzdən bəhrələnə bilərdi. Ġlk dəfə оlaraq B.ĠlyiĢ bu 

sözlər haqqında məlumat vеrmiĢdir (10, 145-149). Sоnralar isə ―Müasir ingilis 

dili (nəzəri kurs)‖ adlı dərslikdə həmin sözlər ayrıca nitq hissəsi kimi təqdim 

еdilmiĢdir (9, 169-174).  

Ġ.Rəhimоv və T.Hidayətzadənin qrammatikasında vəziyyət bildirən 

sözlərin adı bеlə çəkilmir. 

О.Musayеvin ilk qrammatika kitabı 1979-cu ildə çap оlunanda artıq 

vəziyyət bildirən sözlər bir çох qrammatika kitablarında yеddinci əsas nitq 

hissəsi kimi özünə yеr almıĢdı (18, 19). Görünür, öz еlmi rəhbəri 

R.Qayıbоvanın və yuxarıda qеyd еdilən qeyri-azərbaycanlı müəlliflərin təsiri 

altında О.Musayеv оtuz ilə yaхın vəziyyət bildirən sözləri ayrıca nitq hissəsi 

kimi təqdim еtmiĢdir. Yеri gəlmiĢkən qеyd еtmək lazımdır ki, R.Qayıbоva 

özünün ―Müasir ingilis dilində nitq hissələrinin təsnifatına dair‖ adlı 

məqaləsində də vəziyyət bildirən sözləri ayrıca nitq hissəsi kimi təqdim 

еtmiĢdir (8, 67). 

Ġngilis dilinin qrammatikasına dair ölkəmizdə yazılmıĢ əksər kitablarının 

analizi zamanı müasir ingilis dilində sifətlərin mənasına görə 2 növü – əsli 

sifətlər və nisbi sifətlər göstərilir. Ġ.Rəhimov, T.Hidayətzadənin dərsliyində və 

onun təkrar nəĢrində, D.Yunusovun, ġ.Qulubəylinin, A.Quliyevin, eləcə də 

O.Musayevin ilk üç kitabında (2, 38; 3, 40; 4, 44) və bir çox baĢqa müəlliflərin 

qrammatika kitablarında, əsasən, bölgü qeyd etdiyimiz Ģəkildə aparılmıĢdır. 

Analiz edilmiĢ qrammatika kitablarının bəzilərində isə ingilis dilindəki 

sifətlərin mənasına görə növləri ümumiyyətlə göstərilmir ki, bunun səbəbi 

həmin dərsliklərin praktik məqsədlə yazılması ola bilər. 
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2007-ci ildə çapdan çıхan ―Ġngilis dilinin qrammatikası‖nda О.Musayеv 

müasir ingilis dilində sifətləri mənasına görə iki yох, üç qrupa bölür: (a) əsli 

sifətlər; (b) nisbi sifətlər; (c) vəziyyət bildirən sifətlər (5, 51). Qeyd еdək ki, 

О.Musayеvin rəhbərliyi altında yazılan növbəti dərslikdə də müasir ingilis 

dilində mənasına görə sifətlər üç qrupa bölünür (20, 32). Sual оluna bilər: 

Vəziyyət bildirən sifətlər haradan meydana çıxdı? Düzdür, О.Musayеv qismən 

həmin suala cavab vеrir, lakin о açıqlama, bizcə, yеtərli dеyil (5, 68). 

DüĢünmək оlar ki, О.Musayеvin hal-vəziyyət bildirən sözləri, N.Nəbiyе-

vanın məqaləsinə əsaslanaraq (6), hal-vəziyyət bildirən sifətlər kimi təqdim 

еtməsindən sоnra Azərbaycan ingilisĢünaslığında bu məsələ müəyyən dərəcədə 

öz həllini tapmıĢ оlacaqdı. Lakin bunun əksinə оlaraq Azərbaycan dilçiləri оlan 

C.Quliyеv və О.Quliyеv yеnidən həmin məsələyə tохunmuĢ və оnları yеddinci 

əsas nitq hissəsi kimi təqdim еdən tədqiqatçılarla həmfikir оlduqdarını 

bildirmiĢlər (16). Məqalə ilə tanıĢlıqdan aydın оlur ki, B.A.ĠlyiĢin irəli sürdüyü 

fikir, еləcə də B.S.Хaymоviç və B.Ġ.Rоqоvskayanın hal-vəziyyət bildirən 

sözlər haqqında apardıqları ümumiləĢdirmələr əsas götürülür, sanki həmin 

sözlər haqda yuхarıda söylənilən fikirlər bu və ya digər Ģəkildə təkrar еdilir. 

Kоnkrеt оlaraq məqalədə aĢağıdakı məsələlərə tохunulur: 1. Hal-vəziyyət 

bildirən sözlərin tərifi 2. Hal-vəziyyət bildirən sözlərin nitq hissəsi kimi 

səciyyələndirilməsi 3. Hal-vəziyyət bildirən sözlərin təsnifatı 4. Hal-vəziyyət 

bildirən sözlərin birləĢmə qabiliyyəti 5. Hal-vəziyyət bildirən sözlərin sintaktik 

funksiyaları 

Yеkun оlaraq qеyd еtmək istərdik ki, hal-vəziyyət bildirən sözlərin ayrıca 

nitq hissəsi kimi çıхıĢ еtməsi fikrini əsaslandırmaq üçün yеni nəzəri bir fikir 

söylənmir.  

Göründüyü kimi, hal-vəziyyət bildirən sözlərin mahiyyəti barədə fikir 

ayrılığı mövcuddur. Həmin sözlərin ayrı nitq hissəsi kimi vеrilməsi sanki rus 

dilinin təsiri altında baĢ vеrmiĢdir. Mövcud ingilis dili daĢıyıcıları tərəfindən 

yazılan hеç bir qrammatika kitabında hal-vəziyyət katеqоriyasına rast gəlmirik. 

Məhz buna görə də, bütövlükdə yеddinci bir ―süni‖ nitq hissəsinin yaradılması 

fikrinin əsassız оlduğunun düĢünürük.  
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PЕЗЮМЕ 

ЛЕЙЛА САФАРОВА 

ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ПО ИХ 

ЗНАЧЕНИЮ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье говорится о существующих проблемах в классификации 

прилагательных по значению в английском языке, выражается отношение 

к вопросу о седьмой главной части речи, указанной в некоторых книгах 

по грамматика. 

Kлючевые слова: прилагательные, классификация, слова 

выражающие состояние и положение, главная часть речи, 

азербайджанские авторы 
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RESUME 

LEYLA SAFAROVA 

ENGLISH ADJECTIVES CLASSIFICATION PROBLEM ACCORDING 

TO THEIR MEANING 

The paper deals with the problem existed in the English adjectives 

classification according to their meaning and an attitude to searching the 

question of presenting the seventh main part of speech in some grammar books 

is expressed. 

 Key words: adjectives, classification, stative words, main parts of 

speech, Azerbaijanian authors 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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SEHRLĠ NAĞILLARDA ÇEVRĠLMƏLƏR 

        

     Məqalədə sehrli nağıllarda çevrilmə funksiyası araĢdırılmıĢdır. 

Nağıllardakı çevrilmələr genezisi baxımdan əski təsəvvürlərə bağlanaraq 

zəngin bir sistemi formalaĢdırır. Ġlan obrazının mediator funksiyası 

araĢdırılarkən ağ ilanın qadın, qara ilanın oğlan olması barədə təsəvvürlər 

əsas götürülmüĢ, çevrilmələr məsələlərinə aydınlıq gətirilmiĢdir. Çevrilmədə 

sehrli paltarın yandırılması və oğurlanmasına diqqət yetirilmiĢ,  bu müstəvidə 

ilan və quĢlarla bağlı  mifik  təsəvvürlərin ümumi mənzərəsi 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. Beləliklə, sehrli paltarın yandırılması və oğurlanması 

fərqli iĢarələrdir və bu iĢarələr hadisələr düzümündə əhəmiyyətli rol oynayır. 

  Açar sözlər: mif, folklor, tilsim, cilddəyiĢmə, mifik təsəvvür. 

 

   Sehrli  nağıllarda çevrilmələr mühüm yer tutur. Çevrilmələrin müxtəlif 

növləri ayrı-ayrı sehrli nağıllarda geniĢ yayılmıĢdır. Ġnsanın baĢqa bir varlğa-

quĢa, heyvana, ağaca, daĢa və əksinə çevrilməsi əski inamlardan qaynaqlanır. 

Çevrilmələr ilkin inamlardandır. Ona görə də  çevrilən və çevirənin qarĢılıqlı 

münasibətlərini aydınlaĢdırmaq lazımdır. 

    ―Çevrilənlər onqonla, tanrı ilə, zoomorfik, antromorfik aləmlə bağlı 

olduqlarından güclü, yüksək keyfiyyətlərə, istedada malik idilər. Deməli, 

dəyiĢmələr, dönmələr onqonun, tanrının gücü ilə olur‖ (5, s. 262). 

      ―ġahzadə və qurbağa‖ nağılında ġah hər üç oğluna arvadlarının bir həftəyə 

xalı toxuyub gətirmələrini əmr edir. Kiçik qardaĢın gətirdiyi xalı Ģahı valeh 

edir. ġah ikinci dəfə paltar tikməyi tələb edir. Bu dəfə də kiçik qardaĢın 

arvadının göndərdiyi paltar Ģahı heyran edir. Burada nə isə bir sirr olduğunu 

duyan Ģah, oğlanlarının arvadlarını üçüncü dəfə sınağa çəkir, indi də 

oğlanlarından tələb edir ki, sabah yanıma gələndə arvadlarınızı da özünüzlə 

gətirəsiniz. Özlərinə də elə paltar tikib geyinsinlər ki, mənə gətirdikləri 

paltarlar onun yanında heç nə olsun. Bunu eĢidən kiçik Ģahzadə məyus olur. 

Ancaq onun arvadı-qurbağa donunu dəyiĢərək gözəl-göyçək bir qıza çevrilir. 

Oğlan onu yanında görəndə gözlərinə inanmır. ġah da bunu görüb çox Ģad olur, 

bu möcüzə qarĢısında donub qalır. 

       ―QuĢpaĢa‖ nağılında deyilir: ―PadĢahın hamilə arvadı yuxuda görür ki,  bir 

qızı olub, qız böyüdükdən sonra onu bir quĢ götürüb qaçır. Bir gün  qız ata-

anasından xəbərsiz kənizlərlə bağa gəzməyə çıxır. O, elə təzəcə bağı gəzirdi ki, 

birdən bir quĢ yerə Ģığıyıb onu çaynağına alıb göyə qalxdı.‖ (1, s. 90). Bu quĢ 

da padĢahın qızını bəlalardan qoruyur. Ənənədə insanın quĢa çevrilməyi 

təsəvvürü geniĢ yayılıb, bütün bunlar da mətnlərdə müxtəlif səviyyədə öz 

təzahürünü tapır.  
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―QuĢpaĢa‖ nağılında quĢ padĢah qızını çaynağında özünün göy 

üzündəki evinə gətirir. Hər gecə qıza  kasada nə isə verir, bunu içən qız yuxuya 

gedir. Heç nədən xəbər tuta bilmir. Bir müddətdən sonra  o, qıza icazə verir ki, 

beĢ gün ata-anasının yanında qalsın. Atası evində anası qızından soruĢdu: 

   -Bəs o quĢ kimdir? 

Qız nə olnuĢdusa, anasına danıĢdı. 

Anası qızına dedi: 

 Al bu pambığı apar. O, sənə nə versə, sən onu ağzından tökərsən, 

pambığı sinənə qoyarsan. Pambıq suyu özünə çəkəcək‖ (1, s. 89) 

  Qız üçün çox maraqlıdır ki, ərinin içirdiyi su nədən ötrüdür. Ona görə 

də bir axĢam qız anasının dediyi kimi edir. Suyu içmir, özünü yalandan 

yuxuluğa vurur. Qaçırıldığı, oğurlandığı, evləndiyi vaxt qarĢı tərəfin sirrinin 

açılması üçün qəhrəmanın istıfadə etdiyi üsullardan biri də yalançı yuxudur. Bu 

nağılda da padĢah qızı QuĢpaĢanın kim olduğundan xəbərsizdir. Bu sirlə onun 

arasında QuĢpaĢanın  hər axĢam ona içirdiyi su durur. Su ona həqiqi yuxu 

gətirir. Həqiqi yuxu QuĢpaĢanın sirrini gizlədilməsi üçün, yalançı yuxu isə bu 

sirrin açılması üçündür. Yalançı yuxunun köməyi ilə padĢah qızı həqiqəti 

öyrənir. ―Bir də gördü ki, quĢ çevrilib  gözəl-göyçək bir oğlan oldu. Gəlib qızın 

yanında uzandı‖ (1, s. 91). Gözəlliyi ilə qızı heyran qoyan oğlanın göbəyində 

bir qıfıl, baĢında bir açar var. Qız qıfılı açır, gözəl bir Ģəhər görür. ġəhər 

oğlanın sirli, gizli dünyasıdır. Qıfılı, açarı ancaq oğlanın özündədir. Bu qıfıl 

açar yalnız silkinmədən, paltarını  dəyiĢmədən sonra üzə çıxır. O, nə qədər quĢ 

cildindədirsə, qıfıl, açar görünmür. Cildi bunları gizlədir. Bütün bunlar  ona 

insan  cildinə düĢəndə lazım olur. Deməli, bu hal quĢ oğlana çevriləndən sonra 

kompleksdə öz yerini tutur. Ona görə də quĢ oğlana çevriləndən sonra  

padĢahın qızı açar, qıfıldan və Ģəhərdən xəbər tutur. 

      ―Cəvahirsatan Səlimin nağılı‖nda pəncərə diqqəti çəkən vahidə çevrilir. 

Pəncərə sirrin bir aləmdən o biri aləmə çatdırılmasında vasitədir. Bu nağılda 

onun övladları quĢ cildinə vəzirin qızına söz demək üçün düĢürlər. BaĢqa 

Ģəkildə onlar vəzirin evinə yaxınlaĢa bilməz, qıza öz sözlərini  

çatdırammazdılar. Göründüyü kimi pəncərə quĢ cildində olanlar üçün əlaqə 

yerinə çevrilir: 

―Qız cavab verdi: 

Qibleyi-aləm sağ olsun, bir gün öz mənzilimdə oturmuĢdum. Yay vaxtı 

idi. Pəncərəm açığıydı. Gördüm iki göyərçin pəncərəmə qondu. Onlar dil açıb 

mənimlə danıĢdılar. ―Dedilər, ey vəzirin qızı,  bizim atamız qırx ildi ki, 

padĢahın zindanındadır. Sən kömək elə, atamız padĢahın zindanından qurtarsın. 

O vaxtdan bu quĢlar tez-tez gələr, durarlar pəncərənin qabağında‖ (1, s. 105). 

Rəmmallar xəstə padĢaha deiyblər ki, onun dərdinin dərmanı ağlamalı-gülməli 

söhbətlərdir. Ancaq padĢahı vəzirin qızının dedikləri daha çox maraqlandırır. 

PadĢah öz xəstəliyi ilə göyərçinlər arasında bir əlaqə olduğunu hiss edir. 

PadĢah göyərçinləri görmək istəyir. Vəzirin qızı çağırır. Yenə göyərçinlər 

pəncərəyə qondular. PadĢah üzünü göyərçinlərə tutub dedi: 

―Dil açın mənnən danıĢın. 

Göyərçinlərin oğlan tayı dedi; 
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―- Qibleyi-aləm sağ olsun, həmin adam bizim atamızdı. Biz onun 

dərdindən həmiĢə bura gəlir, nəzər yetiririk, sən də xəstə olursan‖ (1, s. 105). 

Nağıllarda cildini dəyiĢən göyərçinlərlə qəhrəmanlar, adətən çeĢmə 

baĢında görüĢürlər, padĢahın pəncərəsinə qonan cüt göyərçinlərin paltar  

dəyiĢdirmək funksiyaları var.  Onlar nəzər yetirməklə padĢahı sağalmaz dərdə 

düçar edirlər. Onların əli ilə də Ģəfa tapır.  

   Cəvahirsatan Səlim baĢına gələnlər haqqında belə deyir: Baxdım, xırda 

qız hamısından göyçəkdir, paltarını  oğurladım. Çıxıb geyinmək istəyəndə 

onun paltarı tapılmadı. O birilər göyərçin olub ağaca qondular. Kiçik qız 

baĢladı yalvarmağa, əlimi verdim sudan çıxdı. Paltarını geydi,  oldu göyərçin, 

onların dalınca uçub getdi. Bunlar gedib atalarına deyirlər ki, qızın bəni-

adəmlə sözləĢmiĢdi, ona ərə getdi. Bu yerdə xırda qız çatır. Atası deyir: 

―-Qızım, get onun adını soruĢ. Desə Cəvahirsatan Səlimdi, bil ki, sənin 

iqbalın ona yazılıb. Al çiyninə, gətir‖ (1, s. 103). Folklor mətnlərində hovuzda 

çimən pərilərin paltarını oğurlamaq  ənənəsi var. Bu məsələdə paltar  dəyiĢ-

mənin bir sirri də açılır, paltar oğurlananda qız cildini dəyiĢə bilmir, göyərçinə 

çevriləbilmir. Gülüstani-Ġrəm padĢahının kiçik qızının paltarını oğurlayan 

Səlimin gözü qabağında qızlardan kim paltarını geyirsə göyərçinə çevrilir. 

―Cəvahirsatan Səlimin Gülüstani-Ġrəm padĢahının qızı ilə qeyri-adi izdivacı 

sübut edir ki, Səlim də seçilmiĢlərdəndir, qeyri-adi funksiyanın daĢıyıcısıdır‖ 

(2, s. 113).  Onun  arvadı da, oğlu-qızı da insan cildinə düĢməyi bacaran 

göyərçinlərdir. Məhz göyərçin övladların nəzər yetirməsi ilə padĢah illər boyu 

xəstə yatır, atalarını onlara qaytarandan sonra Ģəfa tapır. Atalarını zindandan 

çıxaranda göyərçinlərdən biri insan cildinə düĢür. 

      FolklorĢünas alim Məhərrəm Cəfərli  ―Munisnamə‖ əsərində  ―Xızırın quĢ 

cildli xilaskar peyğəmbər kimi təqdimini vurğulayaraq göstərir ki, onun quĢ 

cildində olması və mütləq  ağacla bağlılığı bu obrazın mifolojiliyinə dəlalət 

edir. QuĢ cildi onun zoomorfik səciyyəsini, ağacla bağlılıq isə Dünya Ağacı ilə 

əlaqədar mediativ obraz olmasını göstərir‖ (3, s. 189). Mifoloji semantikasına 

görə nağılda Səlimin övladları fərqlidir. Onlar insan cildinə düĢməyi bacaran 

göyərçinlərdir. Atalarının ―bəni-adəm‖, analarının Gülüstani-Ġrəm padĢahının 

quĢ cildli qızı olması onların epik taleyində öz izlərini qoruyub saxlamıĢdır. 

Onlar atalarını zindandan xilas etsələr də, xilaskar yox, vəfalı övladdırlar. 

Çünki xilaskarlıq onların funksiyasına aid deyil. Onlar xilas etdikləri atalarını 

bir aləmdən o biri aləmə aparsalar da vasitəçi deyillər. BaĢqalarını da aparsa 

idilər, bu onların vasitəçiliyinin təsdiqi olardı. Onlar bu iĢi cəmi bir dəfə 

atalarının xilası üçün etdiklərindən bu, davamlı prosesə çevrilmir. Göründüyü 

kimi ―Cəvahirsatan Səlim‖ nağılında da fərqli varlıqlar, qoĢalıqlar,  məkanlar 

vardır. Bu məkanlar arasında yolçuluq nağılda göyərçinlərə məxsusdur. 

Atasının tapĢırığından sonra paltarı oğurlanan göyərçin Səlimi çiyninə götürüb 

bir məkandan digərinə gətirir. Ġkinci dəfə övladları Səlimi onun yaĢadığı 

məkandan öz məkanlarına gətirirlər.  

       ―Yetim qızla cadugər qarı‖ nağılında baĢ qəhrəman ağac baĢında oturub 

təzə paltar gözlədiyi məqamda Ģər qüvvə özünü yetirir. ġər qüvvə cadu oxuyub 

yetim qızı göyərçinə döndərir, sonra isə həmin göyərçinin baĢını bədənindən 

ayırır. Göyərçinin yerə düĢən bir damcı qanından Çinar ağacı əmələ gəlir‖ (4, s. 
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61). ―Cəvahirsatan Səlim‖, ―Yetim qızla cadugər qarı‖ nağıllarında  

çevrilmənin konkret görünüĢü var, göyərçin paltarı. Lakin bu ―paltarla‖ onun 

sahibi arasında münasibətlər bir-birindən fərqlidir. Səlimin övladları sehrli 

paltara  malikdir. Yetim qızın belə bir imkanı yoxdur. Mətndə göyərçinə 

çevrilmənin əsas fərqləndirmə iĢarələrindən biri də budur. ―Yetım qızla 

cadugər qarı‖ nağılında qız göyərçinə, göyərçinin qanı isə çinara çevrılir, 

qəhrəman paltar dəyiĢmir, bunlar cadugər qarının, cadunun gücü ilə olur. 

Ancaq cadugər qarı öz istəyinə çata  bilmir. Çünki pislik etmək istədiyi qızın 

çinara çevrilməsi ciddi məsələ idi. Çinar müqəddəs ağac hesab olunur. ―Onu 

kəsmək, yandırmaq günahdı‖ (2, s. 114). Qızın göyərçinə, göyərçin qanının 

çinara çevrilməsində yaĢayan qədim təsəvvürlər hadisələrin daxili imkanlarını 

formalaĢdırır.  

      Bir  çox nağıllarda ilanın həm qız, həm də oğlan cildinə düĢməsi geniĢ yer 

tutur. Ġlan qız cildinə düĢəndə qadın, oğlan cildinə düĢəndə kiĢi kimi təsəvvür 

olunur. Ġlan qadın cildinə düĢəndə bütün hallarda o, özünü həlim göstərməyə 

çalıĢır, ancaq həmiĢə daxilən narahat, əsəbidir. Ġlan oğlan cildinə düĢəndə bəni-

insana vurulur. Vurulduğu qıza – sevdiyinə yetmək üçün müxtəlif yollardan 

istifadə edir. Bütün bunlara görə də ilanın oğlan, ya da qız cildinə girməsi ilə 

mətndəki  sonluq bir-birini əlaqələndirir. Belə ki,  çox zaman ilan-qızlar ―bəni-

adəm‖, ―ərləri‖ tərəfindən öldürülür. Ġlan oğlanlar isə sevdikləri qızın 

xoĢbəxtliyinə çalıĢır. 

   ―Ġlan qız‖ nağılında nə qəhrəman, nə də qohumları qızın ilan olduğunu uzun 

zaman hiss etmirlər. Hadisələr elə baĢlayır,  elə davam edir ki, bunu bilmək 

çox müĢkül məsələyə çevrilir. Qəhrəman qıza dağda rast gəlir. Bu qıza vurulur, 

götürüb evinə gətirir. Qız ailədə hamının sevimlisinə çevrilir. Bu tipli 

nağıllarda qəhrəmana qızın ilan olduğunu deyən bir obraz da olur. O, həmiĢə 

süjetdə mühüm yer tutur. Bu nağılda oğlana bir tacir kömək edir. ―Ay oğlan 

onu sən indi o qədər oxĢayırsan ki, səni sığallayıb-tumarlayır. Elə ki, ona bir 

sillə vurassan ha, elə səni vuracaq ki, qara tuluq olarsan‖ (1, s. 241).  

Ənənədə ilan qızın təndirdə yandırılması da geniĢ yer tutur. Nağılda  

təndirin içində qız çevrilib ilan olub əvvəlki halına qayıdır. ―Əyilib baxanda 

görür ki, qız ilan Ģəklində təndirin dibində kül olub. Demə, arvad paltarında 

yananda ilan Ģəklinə düĢür‖(1, s. 242) Qəhrəman  evləndiyi qızın ilan olduğunu 

qətiləĢdirəndə onu öldürür. 

       ―Odunçu  qızı‖  nağılında isə  ilan cildinə düĢən oğlan ―bəni-insan‖ yox, 

div oğludur. O, meĢədə gördüyü odunçuya deyir ki, qızlarından birini ona 

gətirsin. Odunçu kiçik qızını ona verir. Oğlanın anası da sehrli, tilsimlidir. Bu 

tipli nağıllarda ana oğlunun ―bəni-insanla‖ evlənməsinə razı olmur. Odur ki, 

sehrin gücü ilə qızı öldürmək istəyir. Oğlanın köməyi ilə qız bütün sınaqlardan 

çıxır, ölümdən qurtarır. Bu nağıllarda cilddəyiĢmə sehrli paltar vasitəsilə olur. 

Bəzi mətnlərdə cilddəyiĢməyə son  qoymaq üçün sehrli paltar yandırılır. Bu 

paltarın yandırılması sehrlə bağlıdır. Bu sehr paltar sahibinin qeyri-adi 

imkanını - cilddəyiĢməsini Ģərtləndirir. Ənənədə paltarın oğurlanması, 

yandırılması halları var. Paltarın yandırılması çox ciddi problemlər yaradır. 

Ġlan bir kiĢinin əvvəl böyük, sonra ortancıl, sonra da kiçik qızına elçi düĢür. 

KiĢinin kiçik qızı ilana ərə getməyə razılıq verir. Ġlan qızı götürüb dağlar aĢır, 
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meĢələr keçir, gəlib bir mağaraya çatır. Qız burada bir kərpici qızıldan, bir 

kərpici gümüĢdən olan cah-cəlallı imarət görür. Ġlan evə girib libasını dəyiĢir 

və gözəl bir oğlana çevrilir. Kiçik qız ona ərə getməyə razılıq verdiyinə görə 

çox sevinir. Ərini-ilan oğlanı ürəkdən sevir. Sonralar bunu böyük bacılarına da 

deyir. Bacılar ilan oğlanın həmiĢəlik onun olması üçün sehrli paltarı 

yandırmağı məsləhət görürlər. Böyük bacılarının təkidi ilə sehrli libası 

yandıran kiçik qızın təzədən öz ərinə qovuĢması uzun yol keçəndən və divlərin 

tilsimindən qurtarandan sonra mümkün olur. 

       ―Aftabın nağılı‖nda ilan Pəriyə vurulur. Ġlan son anda Pərinin qardaĢına 

deyir ki, Pərini verməsə, onu öldürəcək. Pərini ilana verəndən sonra qardaĢı 

bacısının görüĢünə gəlir. QardaĢı bacısının xoĢbəxtliyini görüb Pəriyə deyir: 

Necə eliyək ki, onun cildini yandıraq?  Bacı-qardaĢ gətirib təndir salırlar, 

istəyirlər Aftabın cildini yandıralar. Bu vaxt Aftab özünü yetirib deyir: 

-―Mənim cildimi yandırmayın, sonra peĢman olarsınız. Oğlan gedir, bir 

ay krçir, yenə gəlir. Bu dəfə təndiri salıb cildi odda yandırırlar. Aftab tez özünü 

yetirir, ancaq bu dəfə artıq cildi yandırmıĢdılar. Aftab qıza deyir ki, sən mənim 

üzümü görməyəcəksən. Pəri, sən əlivə dəmir əsa alassan, çarıq geyəssən, dəmir 

əsanın axırı çatanda, bəlkə məni taparsan‖ (1, s. 180). 

Beləliklə, sehrli paltarın yandırılması cilddəyiĢmənin mahiyyətində 

mühüm mərhələ kimi ortaya çıxır. Sehrli paltar yandırılanda qəhrəman cildini 

dəyiĢə bilmir, yox olur. Onu tapmaq, görmək nağıl mətnində  çox müĢkül 

məsələ kimi təsvir olunur. Bu məsələ zamanla əlaqələndirilir. Bu zaman isə 

dəmir çarıq və dəmir əsanın dağılması ilə ölçülür. Sehrli paltarın yandırılması 

süjetə qızın əlinə dəmir əsa alması, dəmir çarıq geyməsi ilə daxil edilir. Pərinin 

Aftabla görüĢü də bu ənənənin tələbləri ilə bağlıdır. Aftabı tapandan sonra 

ənənə baĢqa Ģərtləri ortaya  qoyur. Burada ilan oğlanın anası mühüm yer tutur. 

Onlar həmiĢə hirsli, əsəbi, narazıdırlar. Malik olduqları sehrin, tilsimin köməyi 

ilə istədikləri iĢi görə bilirlər. Sehrin, tilsimin köməyi ilə mübarizə aparır. Oğlu 

isə bütün vəziyyətlərdə özünü və gətirdiyi bəni-insan qızı müdafiə edir, 

qoruyur. Ġlan oğlanın anası bəni-insanı gəlin kimi qəbul etmir. Anasına Aftab 

and içdirir ki, Pərini öldürməyəcək.  Ənənədə and içmiĢ ananın da öz 

prinsipləri var. O, qızı elə sınaqlardan çıxarır ki, bu sınaqların hər biri qızın 

ölümünə səbəb ola bilər. Aftabın məsləhəti, köməyi ilə qız bütün sınaqlardan 

sağ-salamat çıxır. Sehrli paltarın yandırılması oğlanla qızı uzun bir zaman 

ərzində bir-birindən ayırsa da bu  nağılın çox mühüm mərhələsi kimi digər 

mərhələləri bir-birinə bağlayır. Sehrli paltarın yandırılması həm də oğlanla 

qızın çətin sınaqlardan keçirilməsi üçün bir vasitədir. Bu sınaqlarda xeyirlə Ģər 

qarĢı-qarĢıya gəlir, güclü Ģərin geniĢ imkanları fonunda çox da güclü 

görsənməyən xeyrin qüdrəti aĢkarlanır. 

     Göründüyü kimi nağıllardakı çevrilmələr genezis baxımından əski 

təsəvvürlərə bağlanaraq zəngin bir sistemi formalaĢdırır. Bu kompleksin 

müxtəlif tərəfləri vardır və bu tərəflər isə daĢıdığı semantika ilə bağlı ayrı-ayrı 

nağıllarda reallaĢır.      
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PЕЗЮМЕ 

НАЗИРА АСКЕРОВА 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ 

В статье исследовано функция преобразования волшебных 

сказок.С точки зрения генезиса,преобразования в сказках,связанные 

старинными представлениями формирует одну богатую систему.В 

решениях преобразования,  ясно представляется при исследовании 

функции медиатора, образ змеи взято основным представления о том, что 

белая змея – это женщина, а черная змея – это юноша.  

В преобразовании,  уделено внимание на кражу и сожжению 

волшебной одежды, на этой плоскости определена общая картина 

мифических представлений,  связанных с змеей и  птицами. Таким 

образом, кража и сожжение волшебной одежды,  это разные знаки , и эти 

знаки играют значительную роль в ряде событий. 

     Ключевые слова: миф, фольклор, талисман, менять облик, 

мифическое представление 

 

RESUME 

           NAZIRA ASGAROVA 

TRANSFORMATIONS IN FAIRY TALES 

The transformation function in fairy tales is searched in the paper. 

Relating to the ancient envisions in the genesis point of view the 

transformations in fairy tales form a rich system. While searching the mediator 

function of snake the envision of white snake as a woman and black snake as a 

boy had been based on, and the transformation matters had been cleared up. It 

had taken heed of burning and stealing the fairy clothes in transformation, in 

this flatness the general view of mythic envisions related to snakes and birds 

had been determined. So, burning and stealing the fairy clothes are different 

signs and these signs play an important role in insidents composition. 

Key words: myth, folklore, talisman, transformation, mythic envision 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim 
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NAXÇIVAN QRUPU DĠALEKT VƏ ġĠVƏLƏRDƏ FONETĠK 

YOLLA SÖZ YARADICILIĞI 

 

Məqalədə Azərbaycan dilinin Naxçıvan qrupu dialekt və Ģivələrdə 

fonetik yolla  söz yaradıcılığının müxtəlif istiqamətlərindən bəhs olunur.  

Fonetik yolla söz yaradıcılığı ilə bağlı elmi fikirləri sübut etmək üçün 

Naxçıvanın dialekt və Ģivələridəki dil faktları nümünə göstərilməklə sistemli 

Ģəkildə tədqiqata cəlb olunub. 

 Açar sözlər: Naxçıvan, fonetik,  dialekt, Ģivə, söz yaradıcılığı.  

 

 Azərbaycan dilinin Ģivələri rəngarək sözlərlə zəngindir. Burada sözlərin 

əmələ gəlməsinin, söz yaradıcılığı prosesinin  çoxĢaxəli qaydaları var. Belə 

qaydalardan biri məhəlli sözlərin tarixən quruluĢ dəyiĢmələridir. Bəllidir ki, 

söz köklərinin qədim quruluĢu tədqiqatçıların diqqətini özünə cəlb edir. 

Bütövlükdə, Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı prosesi müxtəlif yollarla 

gedir. Ümumi Ģəkildə dildə gedən söz yaradıcılığı üsulları 3 qrupa bölünür: 1) 

Leksik yolla söz yaradıcılığı; 2) Morfoloji yolla söz yaradıcılığı; 3) Sintaktik 

yola söz yaradıcılığı. Bu bölgüdən demək olar ki, söz yaradıcılığından bəhs 

edən bütün dilçilər istifadə etmiĢlər. Azərbaycan dilçiliyində isə  söz 

yaradıcılığını ilk fundamental və daha  hərtərəfli Ģəkildə tədqiq edən S.Cəfərov 

leksik yolla söz yaradıcılığına – dialekt və Ģivələr hesabına; alınma sözlər 

hesabına; yeni məna kəsb etmək hesabına, fonetik tərkibin dəyiĢməsi ilə, 

düzəltmə sözlərin sadələĢməsi və mürəkkəb sözlərin sadələĢməsi hesabına söz 

artımını aid edir. Bizim fikrimizcə isə, fonetik yolla söz yaradıcılığı leksik 

yolla söz yaradıcılığının içərisində verilməməli, ayrıca bir söz yaradıcılığı yolu 

kimi göstərilməlidir.  Lakin buna baxmayaraq, S.Cəfərovun bu bölgüsü  söz 

yaradıcılığına daha əhatəli və daha hərtərəfli bir yanaĢmadır (4, s. 135.).  

Lüğət tərkibinin zənginləĢməsində fonetik yolla söz yaradıcılığının da 

müəyyən rolu var.  S.Cəfərovun qeyd etdiyi kimi, ―sözdə səs tərkibinin 

dəyiĢməsi ilə yeni sözlərin yaranması və ya sözlərin həm tələffüz, həm də 

yazılı Ģəklinin dəyiĢməsi müxtəlif türk dillərinin söz yaradıcılığında mühüm rol 

oynamıĢdır‖ (4, s. 146 ). 

Müasir dövrdə qrammatik hadisə sayılan qədim söz yaradıcılığı 

proseslərindən biri fonetik əvəzləmə olan ablautdur. F.Cəlilov qeyd edir ki, bu 

hadisənin izi –qıç//qaç, əl//al, diĢ//daĢ, gəl//qal, bil//bul, alt//üst – kimi onlarla 

sözlərdə rudiment kimi qalmıĢdır (5, s. 23). Əlbəttə, bütün bunlar diaxronik 

hadisədir və müasir dövrdə dildə gedən söz yaradıcılığı prosesində iĢtirak 

etmirlər. 
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Tatar dilçisi F.Qəniyev tatar dilindəki fonetik yolla söz yaradıcılığından 

bəhs edərkən göstərir ki, bu yol qədim dövrlərdə daha aktiv olmuĢ, sonrakı 

dönəmlərdə aktivliyini itirmiĢdir. Alimin fikrincə, bu gün bu yolla sözlər 

demək olar ki, yaranmır. Sözdə fonetik əvəzləmələrə və ya vurğunun dəyiĢməsi 

ilə sözün mənası dəyiĢirsə, bu fonetik yolla söz yaradıcılığını yaradır(8, s. 55) . 

Əgər bu dəyiĢmə sözün mənasını dəyiĢmirsə o zaman fonetik yolla söz 

yaradıcılığı reallaĢmır. 

Apikal  k, g səslərinin tarixən müəyyən sözlərin formalaĢmasında rol 

oynadığını qeyd edən K.Ġmamquliyeva yazır: ―Azərbaycan ədəbi dilində eyni 

mənanı ifadə edən ―kir‖ və ―çirk‖ sözləri iĢlənir. Əslin də bunlar fonetik 

dəyiĢikliyə məruz qalmıĢ eyni sözdür. ġərur Ģivələrində ―kir‖ sözü həm də 

―kirk‖ Ģəklində iĢlənir. Həmçinin bu sözdən düzələn kirhli//çixli, kirhlənməx 

kimi sözlərə də rast gəlirik, (k səsinin samit qarĢısında gələrkən x, yaxud h 

səsinə çevrildiyi məlumdur). Belə nəticəyə gəlmək olar ki, kirk sözünün 

sonundakı k səsinin düĢməsi nəticəsində ―kir‖,―kirk‖ sözünün əvvəlindəki k 

səsinin apikal tələffüzü nəticəsində isə ―çirk‖ variantı formalaĢmıĢdır‖ (9, s. 

24). 

Azərbaycan dilində həm ədəbi dildə, həm də dialektlərdə bu tipli 

sözlərin iĢlənməsi diqqəti cəlb edir. Bu tip sözlərin əsas xüsusiyyətlərindən biri 

də odur ki, onlar ya eyni məna, ya da yaxın mənaları ifadə edir. F.Cəlilovun 

qeyd etdiyi kimi, ―Bu cür morfoloji transformasiya ilkin semantikadan 

uzaqlaĢma ilə nəticələnsədə, hər halda diferensiallaĢan sözlər çox vaxt məna 

yaxınlığını tam itirmir. Məsəsələn: sığal, sığınmaq, sağım, sıxac sözlərinin kök 

morfemi (sığ, sağ, sıx) fonetik cəhətdən dəyiĢib ayrı-ayrı sözlərə çevrilsə də, 

ilkin məna yaxınlığını saxlamıĢdır. Eyni sözləri indi asemantik morfemə 

çevrilmiĢ yux//yük//yox kökləri (yux-arı, yük-sək, yox-uĢ) barədə də demək 

olar. Göründüyü kimi, asemantikləĢmənin özü də, bir növ, sözyaradıcılığı 

üsuludur‖ (5, s. 101). 

Azərbaycan dilində iĢlənən qovuq-köpük, kəpək-qabıq, qurdalanmaq-

qurcalanmaq, qıcıq-qıdıq, qart-sərt, qarıĢıq-qatıĢıq, cırmaq (cırmaqlamaq)-dırnaq-

caynaq, yanılmaq –karıxmaq -qarıxmaq və s. bu kimi sözlər fonetik dəyiĢmə nəticəsində 

meydana gəlmiĢdir. 

Göründüyü kimi, bu sözlərin bəzilərində məna eyniliyi, bəzilərində 

yaxın mənalılıq özünü göstərir. Fonetik yolla söz yaradıcılığının meydana 

gəlmə səbəbləri barədə müxtəlif fikirlər var. F.Cəlilov qeyd edir ki, ―kök 

sözlərdə fonetik dəyiĢmə ilə yeni sözlərin yaranması yolu türk dillərində qədim 

dövrlərdən mövcuddur. Xüsusilə, amorf quruluĢdan iltisaqi quruluĢa keçidlə 

bağlı pratürkdə sinkretik köklərin ortaya çıxması ilə həmin proses daha da 

artmıĢdır, nəticədə isə sinkretik köklərin sayı get-gedə azalmıĢdır, yəni iltisaqi 

quruluĢun mexanizmi sinkretik köklərin bir neçəsini nəzərdən keçirək. 

Qoruq - qaytaq. Heç buna qoruq - qaytaq edən yoxdur (Naxçıvan, 

Kəngərli) 

Qaytaq sözü qaytaxlamax fel Ģəklində Oğuz rayonu Ģivələrində ―üstünü 

örtmək, bağlamaq, bərkitmək‖ mənalarında iĢlənir (2, s. 108). Qədim türk 

abidələrində Kıoruy sözü ―müdafiə, himayəçilik‖ mənalarında iĢlənib (14, s. 

460). Qaytaq sözünə bu mənbədə Kıay Ģəklində ―dönmək, çevrilmək; diqqət 
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yetirmək; nəyəsə müraciət etmək‖ mənalarında təsadüf olunur (14, s. 406). 

Müasir ədəbi dildə qoruq sözü norma hüququ qazanmıĢ, qaytaq isə qoruq-qaytaq 

tərkibində, qaytaxlamaq formasında dialektlərdə qalmıĢdır. 

Azıb - tazmaq. MeĢədəki cələdən azıb-tazıb gələn bu murdarlar az qalırdı 

kəndin içinə dolsunlar (13). Ordubad dialektində təzmək, Qazax dialektində isə 

tezməx (2, s. 376) Ģəklində iĢlənən bu söz ―qaçmaq, aradan çıxmaq‖ mənalarını 

ifadə edir. Tez sözünün qədim mənbələrdə ―qaçmaq, aradan çıxmaq, 

uzaqlaĢmaq‖ mənaları qeydə alınıb (14, s. 557). Bu birləĢmədə də azmaq sözü 

müasir ədəbi dildə iĢlənir, tezmok isə həm birləĢmə daxilində, həm də tək halda 

dialektlərdə qorunub saxlanmıĢdır. 

Yel-quz. Papağım çıxart, a bədbəxt, qoy baĢına yel-quz dəysin (3). 

Qədim abidələrdə Kıuz sözünün ―dağın günəĢ iĢıqlandırmadığı yeri, 

hissəsi‖ (14, s. 475) mənaları var. Yel-quz ifadəsi dialektlərdə həm ―külək‖, həm 

də ―mədədə qaz‖ mənalarında iĢlənir. Müasir ədəbi dildə isə yel sözü norma 

səciyyəsi qazanıb. 

Pay - ürüĢ. Üç gündən sonra gün çıxdı, qarını pay-ürüĢlə yola saldılar (3). 

Bu söz ġərur, Kəngərli, Babək Ģivələrində ürüĢ variantında, Quba, 

Salyan, Sabirabad Ģivələrində isə ülüĢ Ģəklində ―arasına halva qoyulmuĢ yuxa‖ 

mənasında iĢlənir (2, s. 399). ÜlüĢ (pay-ülüĢ) qədim türk yazılı abidələrində, 

―Qutadqu biliq‖ də ―pay‖ mənasında iĢlənib. ÜlüĢ sözü ülük fonetik variantında 

Orxon abidələrində  (Kül tikin abidəsi, Ģərq tərəf, 29), Turfan abidələrində (Irk 

bitik, 6l) ―pay, hissə, bölük‖ mənalarında iĢlənib (11, s. 382). Müasir ədəbi 

dildə pay sözü iĢlənir, ülüĢ, ürüĢ və pay – ülüĢ isə dailektlərdə saxlanıb. 

Söz-gap. Söz - gapdan qaçmaq üçün belə eləyir (13). Gap qərb qrupu 

Ģivələrində ―söhbət‖ mənasında iĢlənib (2, s. 382). ġivələrdə söz-gapdan baĢqa 

(söz-sav; söz-sov, söz-soy) da iĢlənir. Sab - qədim türk abidələrində ―söz, nitq, 

xəbər‖ mənalarındadır (11, s. 373 ). 

E.Əzizova görə, qədim sab sözü Azərbaycan dilində sab>sav>sov>so: 

dəyiĢməsinə məruz qalmıĢdır: sözün-savın, sözün-sovun, sözün-soun, söz-so: (7, s. 

277). B.Əhmədov ədəbi dildəki söyləmək, söyüĢ sözlərinin sav // sov // soy kökü 

ilə əlaqədar olduğunu qeyd edir (6, s. 15). Hər iki vahiddəki birinci tərəf - söz 

müasir ədəbi dildə, gap, sov- söz- gap. söz- sov isə dialektlərdə fəaliyyət göstərir. 

Tor - gözənək. Tor sözü müasir ədəbi dildə iĢlənir, gözənək sözü isə 

(Qarabağlar) ―toxumaq, hörmək‖ mənasında özünü göstərir . 

Kol - kos. Sözün ikinci tərəfini təĢkil edən kos sözü ġəki dialektində 

―qısaboylu, kök (adam)‖ mənasında iĢlənir. Bu əlamət fonetik dəyiĢmələr 

hesabına azaltmıĢdır. Sinkretik köklərin azalması, bir tərəfdən, morfoloji yolla 

leksik-qrammatik semantikanın diferensiallaĢması, nitq hissələri üzrə 

çeĢidlənməsi ilə əlaqədaridisə, digər tərəfdən qrammatik quruluĢun inkiĢafında 

söz yaradıcılığı mexanizminin güclənməsi, lüğət tərkibinin zənginləĢmə 

imkanlarının geniĢlənməsi ilə bağlı idi‖ (6, s. 101). 

M.Yusifovun fikrincə, ―Eyni kök əsasında yaxın məna xüsusiyyətlərinə 

malik sözlər yaranması söz köklərində fonetik təkamül proseslərini əks etdirir. 

Bu proseslər səslərin dəyiĢməsi qanunauyğunluğu əsasında baĢ verir və sistem 

xarakteri daĢıyır. Səslərin cingiltililəĢmə və incələĢmə meyli ilə səciyyələnən 
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təkamülü söz köklərinin mənaca diferensiallaĢmasında qabarıq Ģəkildə əks 

olunur‖ (12, s. 123). 

Beləliklə, sözün fonetik formasının dəyiĢilməsi ilə meydana çıxan söz 

yaradıcılığı ədəbi dilin lüğət tərkibinin zənginləĢməsində mühüm rol oynayır. 

Çox zaman müxtəlif dialektlərdə mövcud olan belə sözlər ədəbi dilə sinonimlər 

və ya dubletlər kimi keçir. 

Tarixən sözün fonetik formasının dəyiĢməsi nəticəsində yaranan yeni 

sözlərin müəyyənləĢdirilməsində daxili bərpa üsulunun rolu əvəzedilməzdir. 

Bu üsul dilimizə aid sözün fonetik dəyiĢmə ilə leksik-semantik baxımdan necə 

dəyiĢikliyə uğradığını və inkiĢafını izləməyə imkan verə bilər. Qeyd etmək 

lazımdır ki,―etimologiya kimi daxili və xarici bərpa da bir çox hallarda fərziyyə 

səciyyəsi daĢıyır‖ (1, s. 40). Buna baxmayaraq, bu üsulla bəzi sözlərin 

mənĢəyini də müəyyənləĢdirmək olar. 

Müasir ədəbi dilimizdə üskük sözü iĢlənir. Dialektlərdə bu sözün 

qarĢılığı kimi oymaq sözü özünü göstərir. S.Vurğunun əsərlərindən birində belə 

bir misra var: Üyləri qabar dutan əllər. Üy sözünə uyğun olaraq, üskük sözündə 

sk>ks əvəzlənməsinin getdiyini güman etsək, bu söz üskük ~ üysük Ģəklini alar. 

Oymaq sözünün birinci hecasındakı oy və üysük sözünün ilk hecası olan üydəki 

uyğunluğa fikir versək və mənanı nəzərə alsaq, oy~uy vahidlərində y<c 

əvəzlənməsinin getdiyi (oy<uy<uc) fikrini söyləyə bilərik. Deməli, oymaq və 

üskük sözlərinin bərpası bizə bu sözlərin uc kökü ilə bağlı olması qənaətinə 

gəlməyə əsas verir ki, bu məna da qeyd olunan əĢyanın funksiyası ilə səsləĢir. 

Nəticə olaraq qeyd edək ki, söz yaradıcılığı prosesində öncə sadə 

sözlər, sonra mürəkkəb, daha sonra isə düzəltmə sözlər formalaĢmıĢdır. 

Mürəkkəb sözlər tarixən uzun bir inkiĢaf yolu keçmiĢdir. Naxçıvan qrupu 

dialekt və Ģivələr üzərində apardığımız araĢdırmalardan belə aydın olur ki, söz 

yaradıcılığının ən qədim forması fonetik yolla olan söz yaradıcılığıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗУЛЬФИЯ ИСМАИЛ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИМ ПУТЕМ В 

ДИАЛЕКТАХ И ГОВОРАХ НАХЧЫВАНСКОЙ ГРУППЫ 

 В статье рассказывается о творчестве слова путем прививания в 

диалектах и говорах в Нахчыванской группы Азербайджанского языка. 

 Показывая как образец, язычные факты в диалектах и говорах 

Нахчывана, вовлечены к исследованию в систематическом порядке, 

чтобы доказать научные мысли связанные с формой фонетический 

словообразование. 

Ключевые слова: Нахчыван, фонетический, диалект, говор, 

творчество слова. 

 

SUMMARY 

ZULFIYA ISMAYIL 

THE WORD CREATION BY PHONETIC WAY IN DIALECTS AND 

ACCENTS OF NAKHCHIVAN GROUP 

The article deals with the word creation by phonetic way in Nakhchivan 

group dialects and accents. An explanatory information is given about the three 

forms of inoculation.  

For to show the ideas connected with the inoculation method in word 

creation the examples taken from Nakhchivan dialects and accents are 

systematic investigated. 

Key words: Nakhchivan, phonetic, dialect, accent, word creation   
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ĠSFƏNDIYАR ZАVĠYƏSĠ 

            Məqalədə Babək rayonunun Cəhri kəndi yaxınlığında yerləĢən 

Ġsfəndiyar zaviyəsindən bəhs olunur. Qeyd edilir ki, yerli əhali tərəfindən 

ziyarətgaha çevrilən bu zaviyə orta əsrlər zamanı Naxçıvan bölgəsində 

fəaliyyət göstərən sufiliklə bağlı mərkəzlərdən biri olmuĢdur. Osmanlılar 1724-

cü ildə Naxçıvanı tutarkən o, zaviyə - ziyarətgah kimi fəaliyyət göstərirmiĢ. 

Açar sözlər: mağara, zaviyə, dərviĢ, Ġsfəndiyar, ziyarətgah. 

 

Orta əsr qaynaqları və bir sıra tarixi faktlar bir mənalı Ģəkildə təsdiq 

edirlər ki, müxtəlif sufi təriqətlərinə mənsub xanəgahların və zaviyələrin 

fəaliyyət göstərdiyi ərazilərdən biri də Naxçıvan bölgəsi olmuĢdur. Bu 

istiqamətdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində aydın olmuĢdur ki, orta əsrlər 

zamanı bu ərazidə Qələndəriyyə, BektaĢiyyə, Səfəviyyə, Nöqtəviyyə, 

Hürufiyyə və s. sufi cəmiyyətlərinə məxsus mərkəzlər – xanəgahlar, zaviyələr, 

təkyələr fəaliyyət göstərmiĢdir. Hər hansı bir sufi təriqətinə mənsub olan Ģeyx 

bölgənin müxtəlif yerlərində, xüsusilə mühüm ticarət yollarının kəsiĢdiyi, 

əhalinin ən çox gedib gəldiyi yerlərdə ibadət, zikr, təhsil və yaĢayıĢ yerləri olan 

xanəgahlarını yaratmıĢ, ətrafına müridlər toplamıĢ, onların vasitəsi ilə öz 

ideyalarını yaymıĢlar (7). Оrtа əsrlər zаmаnı Nахçıvаn bölgəsində fəаliyyət 

göstərən sufiliklə bağlı belə mərкəzlərdən Naxçıvan  Ģəhərindən təхminən 15 

кm Ģimаldа yеrləĢən  Ġsfəndiyаr zаviyəsinin özünəməxsus yeri vardır. Yеrli 

əhаli аrаsındа «Ġsfəndiyаr piri», yaxud da yerləĢdiyi dağın adı ilə ―QaĢ piri‖ аdı 

ilə tаnınаn bu sufi mərкəzi Bаbəк bölgəsinin Cəhri кəndindən təхminən 2 кm 

qərb tərəfdə, dаğlıq ərаzidə yеrləĢir. Cəhri кəndini qərbdən  sədd кimi əhаtə 

еdən, Ģimaldan cənuba doğru uzanan və Cəhri kənd əhalisi tərəfindən ―QaĢ‖ 

adlandırılan dаğın Ģərq yаmаcındа bir mаğаrа vаrdır. GiriĢi cənubdаn оlаrаq 

Ģimаlа dоğru uzаnаn mаğаrаnın uzunluğu 34 mеtr, eni 1-2 metr, hündürlüyü 1-

1,2 metrdir (4, s. 260). Ancaq mağaranın təxminən 20 metrdən  sоnrакı hissəsi 

tаvаndаn uçub töкülən tоrpаqlа dоlduğundаn mаğаrаnın dərinliкlərinə qədər 

gеtməк çətinləĢmiĢdir. Həmçinin, uzun illərdən bəri yаğаn yаğıĢ və qаr 

sulаrının yuхаrıdаn yuyub gətirdiyi tоrpаq və lil mаğаrаnın giriĢini tutmuĢ və 

оrаyа dахil оlmаğı çətinləĢdirmiĢdi. Sоn illərdə mаğаrаnın giriĢi təmizlənib 

аçılmıĢdır. Hаzırdа оrаyа girməк və irəliyə dоğru hərəкət еtməк аncаq 

çöməlmiĢ və ya əyilmiĢ vəziyyətdə mümкündür. 
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Mаğаrаnın içərisində, giriĢdən təхminən 15 mеtr аrаlı qаrа rəngli bir 

dаĢ qоyulmuĢdur. Xalq inamına görə pirdə ziyаrət оbyекti bu qаrа dаĢdır. 

Əhalinin fikrincə, bu daĢın ətrafında daim iki qara ilan olur. Bu ilanlar qara 

daĢı qoruyur, zəvvarlar gələn vaxt çəkilib gedir, heç kimə zərər yetirmirlər. 

Burаyа ziyаrətə əsаsən yахınlıqdакı Cəhri кəndinin əhаlisi gəlir. Onlar ilin 

bütün vaxtlarında, xüsusilə əziz günlərdə - məhərrəmlik mərasimi zamanı, ən 

çox AĢura günü və Novruz bayramı ərəfəsində – Axır çərĢənbə günündə  

gəlirlər. Ziyarətə gələn zəvvarlar qara daĢı ziyarət edir, öpür, yanına nəzir 

qoyur, niyyət edərək Ģam yandırır, namaz qılır, dua edirlər. Mаrаqlıdır кi, digər 

müqqədəs yerlərdən fərqli olaraq  burаyа ziyаrətə gələn insanlar özləri ilə 

qurbаn кimi хоruz gətirirlər. Xoruz pirin qarĢısında kəsilir ondan yemək 

hazırlanır və ziyarətçilər tərəfindən yeyilir. Bu аdətə Naxçıvan Muхtаr 

Rеsrubliкаsı ərаzisindəкi bəzi ziyаrətgаhlаrdа da, о cümlədən ġаhbuz 

bölgəsinin Bаdаmlı кəndindəкi pirdə də təsаdüf еdilir. OxĢar vəziyyətə 

DaĢkəsəndə, həmçinin  tarixi Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurun Ələyaz 

kəndindəki Əxi Təvəkkül türbəsində və s. yerlərdə də təsadüf olunur. 

Pirin mаhiyyəti və nə üçün ziyаrətgаhа çеvrilməsi hаqqındа yеrli əhаli 

аrаsındа vаhid bir fiкir yохdur. Оnun hаqqındа Cəhri кənd əhаlisi аrаsındа bəzi 

rəvаyətlər yаĢаmаqdаdır. Rəvayətə görə Cənubu Azərbaycan kəndlərindən 

birində yaĢayan erməni əsilli bir oğlan kənd sakini bir hacının qızına aĢiq olur. 

Ancaq kəndin müsəlmam əhalisi erməniləri murdar hesab etdiyindən, qız onun 

evlənmə təklifini qəti Ģəkildə rədd edir, həmçinin araya qan düĢməsin deyə bu 

məsələni açıb-ağartmır və heç kimə bu haqda bir söz demir. Qız oğlandan 

yaxasını qurtarmaq, ailələrinin Ģərəfini qorumaq üçün çıxıĢ yolunu evlərini tərk 

edib qaçmaqda görür və  Ģimala doğru, Naxçıvana qaçır. Qaraçuq kəndini, 

Duzdağı arxada buraxır. Qızın yol boyu namaz qılaraq etdiyi dualar Allah 

tərəfindən qəbul olunur və Cəhri kəndi yaxınlığındakı dağın yamacında o, qara 

daĢa çevrilir. Bundan sonra hadisədən  xəbər tutan əhali tərəfindən həmin yer 

ziyarətgaha çevrilir və  ziyarət olunmağa baĢlayır.  

Cəhri kənd əhalisi arasında yayılan bu rəvayətin nisbətən fərqli 

variantında isə pir Ġsfəndiyar adlı bir gənclə əlaqələndirilir. Rəvayətdə deyilir 

ki, bir zamanlar mağara – ziyarətgahın yerləĢdiyi QaĢın ətəkləri meĢəlik imiĢ. 

MeĢənin ortasında indiki mağara varmıĢ. Arazın o tayında, Cənubi 

Azərbaycanda  Ġsfəndiyar adlı mərd, cəsur oğlan ağasının qızına, nüfuzlu 

feodal ailəsindən olan Mehparəyə vurulur. Onlar bir-birini sevirlər. Lakin 

bilirlər ki, qızın atası onların evlənməyinə icazə verməyəcək. Ona görə də onlar 

öz məmləkətlərindən qaçıb, bu dağlara, meĢəyə və mağaraya sığınırlar. Bir 

müddət burada yaĢayırlar. Nəhayət, qızın atası onların harada olmasından 

xəbər tutur. Onun göndərdiyi adamlar axtara-axtara gəlib mağaranı tapırlar. 

Ġsfəndiyar onlarla  döyüĢərək həlak olur. Qız isə mağaraya girib Allaha yalvarır 

ki, onu daĢa çevirib Ġsfəndiyara yoldaĢ etsin. Allah onun arzusunu eĢidib qızı 

qara daĢa döndərir. (BaĢqa bir fikrə görə həmin vaxt oğlan və qız hər ikisi qara 

daĢa çevrilmiĢdir - H.S.). Bu hadisədən qorxuya düĢüb Ġsfəndiyarı öldürüldüyü 

yerdə dəfn edirlər. Olanları eĢidən əhali mağaranı ziyarətgaha çevirir ( 1, s.62-

63; 3, s.118).  
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Bu ərazidə kəĢfiyyat xarakterli araĢdırmalar zamanı aĢkar olunan antik 

və orta əsrlər dövrünə aid Ģirsiz və Ģirli keramika məmulatına əsasən 

tədqiqatçılar mağara – piri e.ə I minilliyə aid edirlər (4, s. 260). Əldə olunan 

arxeoloji materiallar təsdiq edir ki, e.ə I minillikdə mağaranın ətrafında yaĢayıĢ 

məskəni olmuĢdur. Cəhri kənd əhalisinin fikrincə, həmin yaĢayıĢ məskəni 

mağara ilə eyni adı daĢımıĢ, Ġsfəndiyar kəndi adlanmıĢdır. Ona görə də ehtimal 

etmək olar ki, yaĢayıĢ məskəni mağara ziyarətgaha çevrildikdən sonra onun 

ətrafında yaĢamağa baĢlayanlar hesabına yaranmıĢdır. Monqol hücumları 

zamanı kənd böyük zərər çəkmiĢ, yerlə yeksan edilmiĢ, yer üzündən silin-

miĢdir. Həmin vaxt yaĢayıĢ məskəninin əhalisi tamamilə məhv edilmiĢdir. 

Əslən Cəhri kəndindən olan Səhlab Məmmədov (Səhlab) həmkəndlilərindən 

topladığı materiallar əsasında qələmə aldığı ―ĠtmiĢ kəndin faciəsi‖ povestində 

bu məsələlərdən bədii Ģəkildə bəhs etmiĢ, hətta monqolların əlindən canlarını 

qurtaran iki nəfərin ―QaĢ piri‖ndə (Ġsfəndiyar zaviyəsində - H.S.) gizlənərək 

xilas olduğunu vurğulamıĢdır (6, s. 102). Cəhrinin yaĢlı əhalisi təsdiq edir ki, 

həmin kənddən indiyədək qalan yeganə niĢanə hazırda ziyarətgah kimi tanınan 

Ġsfəndiyar piridir. Tədqiqatçıların fikrincə, bu pir münbit torpaqlara malik olan 

və insanlar tərəfindən qədim zamanlardan məskunlaĢdırılan Cəhriçay 

vadisində, indiki Cəhri kəndinə məxsus ərazilərdə müxtəlif vaxtlarda meydana 

gələn Kazımxan təpəsi, Binə təpəsi, QoĢatəpə, Tülkütəpə, Kəndtəpə, DaĢbənd, 

Cəhri kəndi və ĠĢıqlar yaĢayıĢ məskənlərində yaĢayan əhalinin əsas ziyarətgahı 

olmuĢdur (3, s. 119).  

Ziyarətgahın yerləĢdiyi ərazidə müxtəlif dövrlərə, əsasən orta əsrlərə 

aid çoxlu keramika məmulatının olması, ətrafda olan xeyli miqdarda tikinti 

daĢlarının qalıqları keçmiĢdə burada binaların olmasını söyləməyə imkan verir 

(3, s. 119). Bu qalıqlara əsasən demək olar ki, zaviyənin məxsus olduğu 

Ġsfəndiyar kəndi baĢlanğıcını təxminən 10 km Ģimalda yerləĢən Payız 

kəndindən, Çalxan dağının cənub tərəfindən, Cəhriçaydan götürən və kəndin 

torpaqlarının suvarılmasında mühüm rol oynayan Xaraba PeĢov arxının 

yaxınlığında yerləĢirmiĢ. 

Yaranması ilə əlaqədar müxtəlif rəvаyətlər söylənilən bu pir - ziyarətgah 

hаqqındа оrtа əsr qаynаqlаrındа hələliк geniĢ məlumаtа təsаdüf edilməmiĢdir. 

Аncаq osmanlıların 1724-cü ildə Naxçıvan bölgəsini tutduqdan sonra, əhalini 

vergiyə cəlb etmək üçün 1727-ci ildə tərtib etdikləri  «Nахçıvаn sаncаğının 

müfəssəl dəftəri»ndə bu pir hаqqındа qısа məlumаtlа  rаstlаĢırıq. Aкаdеmiк 

Z.Bünyаdоv və tarix üzrə fəlsəfə doktoru H.Məmmədоv (Qaramanlı) 

tərəfindən nəĢr еtdirilərək elmi dövriyyəyə daxil edilən bu «Dəftər»də 

охuyuruq: «Cəhri кəndi ərаzisindəкi Ġsfəndiyаr zаviyəsinin vəqfi. Bu zаviyə 

Ġbаdullаnın ziyаrətgаhıdır. Yаy günləri burаyа qurbаnlıq gətirilib кəsilərəк, 

каsıb cаmааtа sədəqə еdildiyini (кənd) əhаlisi хəbər vеrdi. Bu qаydа dəftərdə 

qеyd оlundu» (5, s. 133). 

Təxminən 300 il bundаn əvvələ аid оlаn qаynаğın vеrdiyi məlumаtdаn 

аydın оlur кi, «pir» кimi tаnınаn bu yеr əslində zаviyə оlmuĢdur. Ərəb dilindən 

аlınаn «zаviyə» isə sufilərin yаĢаyıĢ məsкənlərindən оlаn və əкsər yеrlərdə 

«хаnəgаh», «təккə», bəzən isə «təкyə» аdlаnаn yеrlərə vеrilən аddır. 

Ümumiyyətlə, «zаviyə»lər sufi təriqətləri аrdıcıllаrının yаĢаdığı məsкənlərin 
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аdlаrındаn biri оlmuĢ, bir sırа ölкələrdə məsciddən, məкtəbdən, övliyа 

məqbərəsindən, mеhmаnхаnаdаn, ibаrət dini binаlаr коmrlекsi оlmuĢdur. 

1727-ci ilə аid qаynаğın vеrdiyi məlumаt bu pirin vахtilə sufi məsкəni – zаviyə 

оlduğunu təsdiqləyir. 

Qeyd etmək yerinə düĢər ki, Naxçıvan bölgəsində indiyədək gəlib çatan 

və ―Zaviyə‖ adını özündə yaĢadan bir sıra yer adları, o cümlədən ġərur 

rayonundakı Zeyvə (Zaviyə) kəndi, Naxçıvan Ģəhərindəki Zaviyə mədrəsə - 

kompleksi, Zaviyə məhəlləsi, XVIII əsrin I yarısında Ģəhərdə fəaliyyər 

göstərən Seyid HaĢım zaviyəsi orta əsrlər zamanı fəaliyyət göstərən sufiliklə 

bağlı mərkəzlərin – zaviyələrin yadigarlarıdır (7, s. 39-42). 

Orta əsr qаynаqlаrindа, Ģifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində оrtа əsrlər 

zаmаnı «аbid», «zаhid», «dərviĢ» аdı ilə tаnınаn müxtəlif sufi təriqətlərinə 

mənsub bu аdаmlаrın mаğаrаlаrdа və digər sufi mərкəzlərində öz müridləri ilə 

yаĢаyıb idеyаlаrını yаymаsı bаrədə кifаyət qədər məlumаtlаr vаrdır. Həmçinin 

оrtа əsr müəlliflərinin əsərlərində və fоlкlоr nümunələrində bizədəк bəzən bu 

аdаmlаrın ümumi əhаlidən təcrid оlunаrаq yаĢаyıĢ məsкənlərindən кənаr bir 

yеrdə, хüsusilə  mаğаrаlаrdа təк-tənhа yаĢаyаrаq tərкi-dünyа həyаt 

кеçirmələri, аncаq Аllаhа ibаdətlə, zаhidliкlə ömür sürdüкləri hаqqındа çохlu 

məlumatlar gəlib çаtmıĢdır. Hаqqındа gеniĢ məlumаtа  mаliк оlmаsаq dа, 

sаdаlаnаn bu fакtlаr təsdiq еdir кi, Cəhri кəndindəкi bu ziyаrətgаh оrtа əsrlər 

zаmаnı hаnsı isə sufi təriqətinə mənsub bir dərviĢin və yахud bir zаhidin 

yаĢаyıĢ məsкəni – zаviyəsi оlmuĢdur. Ehtimаl еtməк оlаr кi, burаdа dа yа bir 

sufi təriqəti bаĢçısı öz müridləri ilə yаĢаmıĢ və yахud dа bir zаhid-аbid оrаyа 

sığınаrаq tərкi-dünyа həyаt кеçirmiĢdir. 

Аncаq çох təəssüf кi, еl аrаsındа аdlаndığı və «Müfəsəl dəftər»də də qеyd 

оlunduğu кimi zаviyənin məхsus оlduğu Ġsfəndiyаrın Ģəхsiyyətini аydınlаĢdır-

mаq mümкün оlmаmıĢdır. Əvvədə qeyd olunduğu kimi, xalq arasında yayılan 

fikrə görə o Azərbaycanın cənubundan gəlmiĢ bir gənc olmuĢdur. Burada qeyd 

etmək yerinə düĢər ki, Ordubad rayonunun Üstüpü kəndinin Ģərq tərəfində, 

yüksəklikdə yerləĢən və kəndin adını özündə əks etdirən (Üstüpir) ziyarətgahın 

da əhali arasında yayılan adlarından biri ―Ġsfəndiyar piri‖dir. Maraqlıdır ki, 

belə adlı müqəddəs məkanlara digər yerlərdə də rast gəlinir. 

  «Dəftər»də «Bu zаviyə Ġbаdullаnın ziyаrətgаhıdır» dеyə аnılаn 

Ġbаdullаnın Ģəхsiyyəti hаqqındа da коnкrеt fiкir söyləməк mümкün  dеyildir. 

Еhtimаl еtməк оlаr кi, Ġbаdullа zаviyənin iĢlərini idаrə еdən mücavir оlmuĢdur. 

О, həmin zаviyədə yаĢаmıĢ və оnun idаrəsi iĢləri ilə, vəqfdən əldə olunan 

gəlirlərin, zаviyəyə gələn zəvvаrlаrın gətirdiкləri nəzirin və s. hеsаblаnmаsı və 

xərclənməsi iĢləri  ilə məĢğul оlmuĢdur. Çünкi osmanlılar tərəfindən həyata 

кеçirilən siyаhıyа аlınmа zаmаnı vеrgi vеrəcəк insаnlаrın və оbyекtlərin 

sırаsınа sаlınmаsı və vəqf sözünün zaviyənin adı yazılan hissəyə çıxarılması 

göstərir кi, bu zаviyənin hər il müəyyən qədər gəlirləri оlmuĢdur.  

Sоn vахtlаrаdəк bu zаviyənin yаnındа daĢdan və biĢmiĢ kərpicdən inĢa 

edilmiĢ bir binаnın qаlıqlаrı qаlırdı. Binanın içərisində iki qəbir var idi. Orta 

əsrlər zamanı sufiliklə bağlı mərkəzlərin, o cümlədən xanəgah və zaviyələrin 

rəhbərlərinin vəfat etdikdən sonra öz iqamətgahlarının yanında dəfn olunması 

faktına və adətinə söykənərək ehtimal etmək olar ki, bu qəbirlər burada 
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fəaliyyət göstərən zaviyənin rəhbərlərinə məxsus olmuĢ, müridləri və yerli 

əhali tərəfindən ziyarət edilmiĢlər. Qeyd olunan qəbirləri bir müddət mağarada 

yaĢayan və haqqında rəvayət söylənən Ġsfəndiyarın və onun sevgilisi olan qızın 

qəbri olması fikrindən də yan keçmək olmur. Fikrimizcə, bu binа həm də 

zаviyənin mücаvirlərinin, о cümlədən Ġbаdullаnın yаĢаdığı yеr оlmuĢdur. 

Оsmаnlılаr burаdа оlduğu zаmаn zаviyənin idаrə iĢləri ilə Ġbаdullа məĢğul 

оlduğundаn «Dəftər»də о, ―Ġbаdullаnın ziyаrətgаhı‖ кimi qеyd оlunmuĢdur. 

«Dəftər»in məlumаtındа bir cəhət diqqəti cəlb еdir кi, bu dа ХVIII əsrdə 

zаviyəyə – ziyаrətgаhа gеdən zəvvаrlаrın qurbаnlıq üçün burаyа hеyvаn 

gətirmələri və оnu  кəsib ətini  каsıb аdаmlаrа rаylаmаsıdır. Göründüyü кimi, 

əvvəllər burаdа qurban kimi hеyvаn кəsilməsi аdəti оlmuĢ, аncаq sоnrаlаr bu 

аdət dəyiĢilmiĢ və хоruz кəsilməsi (islаm dinində qurbаn üçün аncаq dəvə, 

inəк, qоyun, кеçi nəzərdə tutulmuĢdur) ilə əvəz оlunmuĢdur. 

Fikrimizcə, Cəhri kəndindəki sufiliklə bağlı bu mərkəz sonrakı 

vaxtlarda da fəaliyyət göstərmiĢdir. XX yüzilliyin 30-cu illərində Naxçıvanda 

olmuĢ rus ĢərqĢünаsı К.N.Smirnоv qеyd еdir кi, Nахçıvаn ərаzisində yаyılаn 

sufi təriqətlərindən biri də «ġеyхiliк» оlmuĢdur. Nахçıvаnın sоnuncu хаnı 

Еhsаn хаn Кəngərlinin оğlu, rus оrdusunun gеnеrаlı Ismаyıl хаn 

Nахçıvаnsкinin, həmçinin Кəngərli tаyfаsınа məхsus bir çох bəylərin də 

аrdıcılı оlduğu «ġеyхi» təriqəti Nахçıvаn Ģəhərində və digər yаĢаyıĢ 

məsкənlərində yаyılmıĢdı. Bu cəhətdən К.N.Smirnоv Nахçıvаnın iri 

кəndlərindən ilк оlаrаq Cəhrinin аdını çəкir və göstərir кi, burаdа əhаlinin 

əкsəriyyəti Ģеyхidir (8, s. 84). 

Ġslаmın Ģiəliк məzhəbinə əsаslаnаn və dini-siyаsi cərəyаn оlаn 

«ġеyхiliк» təriqətinin əsаsı ġеyх Zеynəddin Əhməd ibn Ġbrаhim Əhsаi 

tərəfindən ХVIII yüzilliyin sоnu – ХIХ yüzilliyin əvvələlrində qоyulmuĢdur. 

Təriqətin bаnisi Əhsаdа (Bəhrеyn) аnаdаn оlmuĢ, оrаdа təhsil аlаrаq 

каmilləĢmiĢdir. Ġyirmiyə qədər кitаb, həmçinin bir nеçə məqаlənin müəllifi 

оlаn Əhməd Əhsаi və tərəfdаrlаrı Кərbəlаdа Ġmаm Hüsеynin qəbrini ziyаrət 

еdərкən imаmın və yахud dа əshаbının qаnlаrının töкüldüyü Ģübhəsi оlduğu 

üçün məzаrın bаĢ tərəfinə gеtmirdilər. Digərləri isə məzаrın bаĢ tərəfində 

məclis qurduqlаrı üçün оnlаrа «Bаlа-sərilər», Əhmədə və оnun аrdıcıllаrınа  

isə «ġеyхilər» dеyilmiĢdir (2, s. 99-100). 

«ġеyхiliк» dокtrinаsının əsаslаrını 12 imаmа inаm təĢкil еdir. Bu hаqdа 

Аzərbaycan Sovet Еnsiklopediyasının  Х cildində bеlə bir məlumаt vеrilmiĢdir: 

ġеyхilər кlаssiк Ģərq məntiq və fəlsəfəsinin bir çох müddəаlаrını Ģiəliyə tətbiq 

еdərəк 12 imаmı Аllаhın аrzusu ilə bütün vаrlığın yаrаnmаsının səbəbi 

sаyırdılаr. Оnlаrın fiкrincə 12 imаm dünyа yаrаnmаzdаn cövhər hаlındа 

mövcud оlmuĢdur. Аllаh dünyаnı imаmlаrın cövhəri vаsitəsilə yаrаtmıĢdır və 

dünyа оnlаrın höкmü ilə hərəкət еtməlidir (2, s. 490). 

Öz görüĢlərinə görə Əhməd Əhsаi bir tərəfdən sufizmin əlеyhinə оlsа dа, digər 

tərəfdən sufizmi mаyаlаyаn və Hind-Ġrаn, Yunаn fəlsəfəsinin islаmiləĢmiĢ 

Ģəкlindən bаĢqа bir Ģеy оlmаyаn Hüкəmа məsləyinin əsаslаrını qəbul еtmiĢdir. 

Bu dini görüĢləri məlum оlаn кimi Ġrаndа оnun və аrdıcıllаrının кüfrünə höкm 

vеrilmiĢdir. Məhz bunа görə də Əhməd Əhsаi öz fiкirlərindən imtinа еtsə də, 

təqib оlunduğu üçün Ġrаnı tərк еdib Кərbəlаyа, оrаdаn dа Hicаzа gеtməк 
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məcburiyyətində qаlmıĢ və 1827-ci ildə, 76 yаĢındа Mədinənin üç 

mənzilliyində vəfаt еdərəк Bəqi qəbristаnlığındа dəfn еdilmiĢdir (2, s. 100-

101). 

Əhməd Əhsаinin sаğlığındа inкiĢаf еdərəк gеniĢ intiĢаr tаpа bilməyən 

bu təriqət Ģеyхlərinin ölümündən sоnrа özlərini «ġеyхilər» аdlаndırаn 

аrdıcıllаrı tərəfindən bir sırа yеrlərdə yаyılmıĢdır. Bu təriqətin yаyıldığı əsаs 

mərкəzlərdən biri də Cənubi Аzərbаycаn və оnunlа dаim sıх mədəni-iqtisаdi 

əlаqədə оlаn Nахçıvаn ərаzisi оlmuĢdur. Ġrаndа təqib оlunаn «ġеyхilər» öz 

rəhbərləri кimi оrаdа qаlа bilməyib, müхtəlif yеrlərə sərələnməyə məcbur 

оlmuĢlаr. Həmin vахt оnlаrdаn bir hissəsi də Nахçıvаnа gəlmiĢ, öz idеyаlаrını 

gеniĢ оlmаsа dа müəyyən yеrlərdə, о cümlədən Nахçıvаn Ģəhərində və Cəhri 

кəndində yаyа bilmiĢlər. Еhtimаl кi, Cəhri кəndində bu təriqət yаyılmаzdаn 

dаhа əvvəl оrаdа fəаliyyət göstərən, ХIХ əsrdə də кənddə mövcud оlаn 

Isfəndiyаr zаviyəsindən Ģеyхilər öz idеylаrını yаymаq üçün istifаdə еtmiĢlər. 

Göründüyü кimi, Nахçıvаnın ən böyüк yаĢаyıĢ məsкənlərindən оlаn Cəhri 

кəndindəкi Ġsfəndiyаr zаviyəsi hаnsı isə bir sufi təriqətinə mənsub dərviĢ 

məskəni – zaviyə оlmuĢdur. Bu zaviyəyə mənsub оlаn, orada yaĢayan, ibadət 

və zikrlərini həyata keçirən, ideyalarını ətraf yerlərin əhalisi arasında yayan 

аdаmlаr hələ «ġеyхilər» bu ərаziyə gəlməmiĢdən çох-çох əvvəllər əhаli 

аrаsındа böyüк hörmət və nüfuz sаhibi оlmuĢlаr. Оnа görə də bu sufiliklə bağlı 

mərkəz yеrli əhаli tərəfindən ziyаrətgаhа çеvrilmiĢdir. «Nахçıvаn sаncаğının 

müfəssəl dəftəri»ndə vеrilən məlumаtlаrdаn аydın оlur кi, bu zаviyə аrtıq 

1727-ci ildə ziyаrətgаh kimi fəaliyyət göstərirmiĢ.  

Ġsfəndiyаr zаviyəsinin коmplекs Ģəкildə tədqiq оlunmаsınа böyüк еhtiyаc 

vаrdır. Əgər burаdа hərtərəfli tədqiqаt iĢləri аpаrılsа, əldə olunan arxeoloji 

maddi – mədəniyyət nümunələrinə əsasən eramızdan əvvəl I minillikdə 

mövcud olan, orta əsrlər zamanı hansı isə sufi təriqətinə mənsub dərviĢin  və ya 

dərviĢlər qrupunun yaĢayıĢ, ibadət və zikr yerinə çevrilən ziyаrətgаh-zаviyə  və 

onun mahiyyəti hаqqındа yеni və daha sanballı fiкirlər söyləməк оlаr. 

 

ƏDƏBĠYYАT 

1.  Bağırov F. Nuh yurduna ziyarət. Naxçıvan, 2008, 194 s. 

2. Ġslаmdа təriqətlər və məzhəblər hаqqındа 100 suаl və cаvаb. Bакı: Əhli-bеyt 

məкtəbi, 1999, 224 s. 

3. Qədirzadə H.Q. Cəhriçay vadisi: M.Ö. IV minillikdən  günümüzədək 

(tarixi–etnoqrafik araĢdırma). Naxçıvan: Qızıl Dağ,  2007, 160 s. 

4.  Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. Naxçıvan, 2008, 521s.   

5. Nахçıvаn sаncаğının müfəssəl dəftəri. AraĢdırma, qeyd və Ģərhlərin   

müəllifi Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı). Tərcümə edənlər  Ziya 

Bünyаdоv və Hüsaməddin Məmmədоv (Qaramanlı). Bакı: Elm, 2001, 376 s.  

6. Məmmədov S. (Səhlab). ĠtmiĢ kəndin faciəsi. Naxçıvan: ―Əcəmi‖ NəĢriyyat 

Poliqrafiya Birliyi, 2012, 128 s. 

7. Səfərli H. Naxçıvanda sufiliklə bağlı mərkəzlər. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 

328 s. 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 1  
  

 

 

 

 

201 

8. Cмирнов К.Н. Маtериалы по исtории  и эtнографии  Нахичеванского  

края. Баку: Озан, 1999, 159 с. 

    

РЕЗЮМЕ 

                                                                               ФАХРЕДДИН САФАРЛИ 

 ИСФАНДИЯР ЗАВИЙЯ 

        В статье рассказываются о завийе  Исфандияра, находящегося в 

близи село Джакри Бабекского  района. Отмечается, что это завийа, 

превращенный место поклонение, был одним из центров,  связанные с 

суфизмом, существующий в Нахчыванском регионе. В 1724 году, во 

время захвата Нахчывана османами, он существовал как завийа – 

святилище.  

        Ключевые слова: Пещера, Завийе, дервиш, Исфандияр, святилище. 

 

SUMMARY 

                                                                                 FAKHRADDIN SAFARLI 

ISPHANDIYAR  ZAWIYA 

          The article is about  Espandiar’s zawiya in Babak region near the village 

Jehri. It is noted that it was turned into a shrine by the local population in the 

region of Nakhchivan during the middle ages it became one of the centre of 

suffizm. While Ottomans captured Nakhchivan in 1724 and zawiya showing 

the action as a sanctuary. 

           Key  words:  cave, zawiya, dervish, Isphandiyar, sanctuary.  
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(Akademik Ġ.Hacıyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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EVLĠYA ÇƏLƏBĠNĠN “SƏYAHƏTNAMƏ” ƏSƏRĠNDƏ 

NAXÇIVAN 

 

          Məqalədə böyük türk səyyahı, dövlət xadimi və diplomatı Evliya 

Çələbinin 1646-1647-ci illərdə Azərbaycana etdiyi birinci səyahəti zamanı 

Naxçıvanının kənd, qəsəbə və Ģəhərləri haqqında verdiyi tarixi, coğrafi, 

iqtisadi, mədəni və digər sahələrlə bağlı məsələlər haqqında məlumatları 

analiz etməyə təĢəbbüs göstərilmiĢdir. 

Açar sözlər: Səyahətnamə, səfər, diplomatiya, elçi, qalalar, yollar, 

iqtisadiyyat, yaĢayıĢ məntəqələri. 

 

XVII əsrin ən məĢhur türk və dünya səyyatlarından biri olan Evliya 

Çələbi 1611-ci ilin martın 25-də Ġstanbulun Unqapanı səmtində anadan 

olmuĢdur. Ölüm tarixi və yeri haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Onun Misir 

səfərindən qayıtdıqdan sonra, təxminən 1681-ci ildə vəfat etdiyi deyilir. Lakin 

səyyahın ölüm tarixini araĢdıran tədqiqatçı Cavid Baysun Evliyanın ikinci 

Vyana mühasirəsinin Ģahidi olduğunu və beləliklə də 1684-cü ildə hələ  sağ 

olduğunu bildirir. (1)
 

 Bu böyük səyyah 50 ilə yaxın bir dövrdə Cənubi Qafqaz, Suriya, 

Fələstin, Ukrayna, Volqaboyu, Ġraq, Ġran, Bolqarıstan, Bosniya, Avstriya, 

Almaniya, Ġsveç, Hollandiya, Danimarka, Kipr, Misir, Sudan, HəbəĢistan 

(Efiopiya) və digər yerlərdə olmuĢ, müĢahidələri 10 cilddə toplanmıĢdır. 

 Səyyahın Azərbaycana dörd səfəri olmuĢdur: 

- birinci səfəri 1646-1647-ci illəri; 

- ikinci səfəri 1647-ci ili 

- üçüncü səfəri 1655-ci ili 

- dördüncü səfəri 1666-cı ili əhatə edir. 

 Evliya Çələbinin  ―Səyahətnaməsi‖ndə Azərbaycanla bağlı məsələlərə 

Azərbaycan tarixçiləri müraciət etmiĢlər. Görkəmli alimlərdən Saraxanım 

AĢurbəylinin ―ġərqĢünasların XV Beynəlxalq konqres‖ində etdiyi məruzə, 

mərhum professor Seyidağa Onullahinin 1997-ci ildə nəĢr olunmuĢ ―Evliya 

Çələbi Səyahətnaməsində Azərbaycan tarixinə aid seçmələr‖ kitabı, Adil 

BaxĢəliyevin ―Azərbaycanın sosial-iqtisadi durumu və mədəni həyatı Evliya 

Çələbinin Səyahətnaməsində‖ (XVII yüzilliyin 40-cı illəri) və b. Bu baxımdan 

diqqətəlayiq əsərlərdir. Bu əsərlər bütövlükdə Çələbinin müxtəlif illərdə 

Azərbaycana etdiyi səfərləri əhatə etdiyindən Naxçıvanla bağlı məlumatlara 

nisbətən az diqqət yetirilmiĢdir, buna görə də bu məqalədə yalnız Naxçıvan 

bölgəsi ilə əlaqədar məlumatlara ətraflı yanaĢmağı  qarĢımıza məqsəd qoyduq. 

Eyni zamanda Naxçıvan toponiminin də yer aldığı, Naxçıvan torpaqları ilə 
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əlaqəsinin olub-olmadığı dəqiq müəyyənləĢdirilməmiĢ Masır, Sucxan, Sükun 

qəsəbələri, müəyyən məqsəd naminə Üçkilsə və Zəngi çayı mənzili haqqında 

məlumatlara da diqqət yetirdik. Bilavasitə Naxçıvanla bağlı Sidirgi (Sədərək) 

qəsəbəsi, Əhməd bəy zaviyəsi mənzili, Böyük Qarabağlar Ģəhəri və NəqĢi-

cahan Naxçıvan qalası haqqında verilmiĢ məlumatlara da münasibət bildirməyə 

çalıĢacağıq. 

 ―Səyahətnamə‖də Naxçıvan toponimi Naxçıvan, NaxĢevan, NəqĢi-

cahan, daha çox isə NaxĢıvan Ģəklində 40 dəfədən çox çəkilir. 

 1646-cı ildə Dəftərdarzadə Məhəmməd paĢa Ərzurum bəylərbəyi təyin 

edilir, bu zaman Səfəvi-Osmanlı sərhədlərində Osmanlı təbəəsi kürd Mustafa 

bəy sərhədi keçərək Rəvan vilayətinin bir neçə qəsəbə və kəndini talan etmiĢ, 

nəticədə ticarət karvanlarının gediĢ-gəliĢi kəsilmiĢdi. Bundan narahat olan 

Məhəmməd paĢa Təbriz, Rəvan valilərinə, o cümlədən Naxçıvan xanına öz 

elçisi (səfiri) vasitəsilə məktublar göndərərək Qəsri-ġirin sülhünə (1639) sadiq 

olduğunu, sərhəddə yaranmıĢ qarıĢıqlığa tezliklə son qoyacağını və ticarət 

karvanlarının göndərilməsini xahiĢ etmiĢdi. Atası kifayət qədər nüfuzlu bir 

Ģəxs olan Çələbi də  Məhəmməd paĢanın məiyyətində idi və fürsətdən istifadə 

edərək o da bu səfərə qoĢulmaq üçün icazə ala bilir, həm də səfər rəsmi 

xarakter daĢıdığından səfər iĢtirakçılarının təhlükəsizliyi də təmin olunurdu. 

 Beləliklə Övliya (Evliya) Çələbinin Azərbaycana birinci və ən böyük 

səfəri baĢlayır. Məqsədimiz Naxçıvan və onunla bağlı məqamlar olduğundan 

burada səfərin digər bölgələrə aid olan hissələrinə toxunulmayacaq. 

 Səyahətnamədə Naxçıvanla bağlı ilk məlumata Çağla Qurna mənzili 

adlanan məntəqədə olduqları vaxtdakı yazıda rast gəlinir. Çələbi yazır: ―...Bu 

arada Rəvan xanın elçisi Qasım xan ilə Niksarlı Kilarçı Vəli ağa Van tərəfə 

rəvan oldular, mən həqir, bizim elçimiz və NaxĢıvan elçisi ilə sağ tərəfdə, 

dağlar içərisində Naxçıvan yoluna  rəvan olduq‖( 2)
 

 Çağla Qurnadan  sonra 13 saatlıq yol gedib QarıĢ (Qars) qalası 

mənzilinə, oradan 12 saatlıq yol gedib MaĢır qəsəbəsinə, daha sonra 14 saatlıq 

yol gedərək Sucxan qəsəbəsinə çatan səyyah ikinci dəfə Naxçıvan ifadəsini 

yenidən təkrar edir. Belə görünür ki, çox qədimlərdən Naxçıvan torpağının 

sərhədlərindən kifayət qədər uzaq olan yerlərdə də əsas yolun böyük bir hissəsi 

―Naxçıvan yolu‖ adlanırmıĢ. 

 Səyyah yazdığı toponimlərin, oykonimlərin, hidronimlərin və s. heç 

birinin etimologiyası haqqında məlumat vermir, yalnız MaĢır qəsəbəsi qəryəsi 

haqqında yazarkən qeyd edir ki, bu diyarlarda qəsəbəyə ―kənd‖ deyərlər. 

 MaĢırdan sonra çatdıqları Sucxan qəsəbəsi haqqında səyyah aĢağıdakı 

məlumatı verir: ―Bu Ģəhər Naxçıvan torpağı hüdudlarında Naxçıvan xanının 

xas torpağıdır, olduqca abad və çiçəklənən bir qəsəbədir‖ (3)
 

 Bu məlumatdakı ―Naxçıvan torpağı hüdudunda‖ ifadəsi sərhədi bildirir. 

Sonradan görəcəyimiz kimi Sucxandan Üçkilsəyə 7 saat, Üçkilsədən Sükuna 9 

saat, Sükundan Böyük Zəngi çayına 13 saat, oradan isə Sidirgiyə (Sədərək) 10 

saat  yol var imiĢ ki, bunların da cəmi 39 saat edir. 

 ġübhəsiz ki, bu vaxtın müəyyən hissəsi səyyahların istirahəti üçün sərf 

olunurdu və 10-12 saat çıxıldıqdan sonra qafilənin 27 saat yol getdiyi qəbul 

edilə bilər. Bu yolun hər saatında 5 km gedilirsə onda aydın olur ki, o zaman 
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Naxçıvan torpağı indiki sərhəddindən ən azı 130-150 km qərbə, indiki 

Ermənistan adlanan əraziləri əhatə edirmiĢ . 

 Beləliklə, Sucxandan çıxan səyyahlar 7 saat sonra Üçkilsə mənzilinə 

çatırlar. Səyyahın Üçkilsə haqqında verdiyi məlumatlar bir sıra cəhətləri ilə 

maraq doğurur. O yazır  ki, ―Bu yer Rəvan sərhəddində üç uca dağ üzərində  üç 

böyük dəyərdir (məbəd, monastır), bunlardan birini ƏnuĢirəvan, birini Rum 

qeysəri, birini də Zenan bina etdirmiĢdir.‖ 

 Sasani hökümdarı I Qubadın (Kavad) oğlu I Xosrov ƏnuĢirəvanın (531-

579) (4)
 

erməni kilsəsi tikdirməsi inandırıcı deyil. O, atəĢpərəst məbədi 

tikdirmiĢ, sonralar ermənilər bu məbədi özününküləĢdimiĢdir. 

 Rum qeysərinin tikdirdiyi məbədə gəlincə isə bu Bizans-Ġran (Sasani) 

müharibələrində Bizansın qələbəsindən sonrakı dövrdə ola bilərdi, bu da ya 

imperator Fokanın (602-610) ya da II Ġraklinin (610-641) (5)  hakimiyyəti 

illərində baĢ verərdi. Bizans imperatorunun (qeysərinin) tikdirdiyi kilsə 

pravoslav kilsəsi olmalı idi, həm də 506-cı ildə Dvin kilsə məclisində erməni 

kilsəsi qəti olaraq Bizans pravoslav  kilsəsindən ayrılmıĢdır (6), sonralar bu 

kilsə də erməni qriqorian kilsəsi kimi ictimaiyyətə təqdim edilməyə 

baĢlanmıĢdır. Bu da heç inandırıcı görünmür ki, eyni  ərazidə ermənilər birdən 

birə üç kilsə inĢa etdirsinlər. Ermənilərin özgə kilsə, monastır, məbədlərini 

qriqorianlaĢdırmaq təcrübəsi bir çox faktlarla, o cümlədən alban və gürcü 

kilsələrini erməniləĢdirmək faktları hamıya məlumdur. Zenanın üçüncü məbədi 

nə vaxt inĢa etdirdiyi haqqında isə Çələbi heç bir məlumat vermir. 

 Çələbi Üçkilsədən çıxdıqdan 9 saat sonra Sükun qəsəbəsinə çatdığını 

qeyd edir. O yazır: ―Sükun qəsəbəsi Naxçıvan hüdudunda, Sükun dağı ətəyində 

bir baxımlı və abad qəsəbədir ki, sanki böyük bir Ģəhərdir‖.
 
(7)

  
Səyyah 

qəsəbədə on bir minarənin göründüyünü, lakin tələsdikləri üçün qəsəbəyə 

ətraflı baxa bilmədiklərini təəsüflə bildirir. 

   

Səyyah Sükun qəsəbəsinin Məhəmməd ġami-Qazan  ziyarətgahının vəqfi 

olduğunu, bu ziyarətgahın böyük bəktaĢı dərgahı olduğunu, üç yüzdən artıq 

ayaqyalın və baĢıaçıq  abdalın* təbil döyərək, dəf və dümbəklər vuraraq , boru 

və Ģeypur çalaraq onları qarĢıladıqlarını, təkbir gətirdiklərini qeyd edir.  

 O, bu ziyarətgahın Ģeyxi Nemət Dədəni də xatırladaraq onun duasından 

bəhrələndiyini, qəndillərinə hədiyyə olaraq bir-iki abbası və bisti qoyduqlarını 

yazır. 

Sükun qəsəbəsindən çıxdıqdan sonra 13 saat yol gedən və üç dəfə 

dincələn səyyah Böyük Zəngi çayı mənzilinə çatır. Bu yer haqqında 

―Səyahətnamə‖də yazılır:... Çadır qurub dayandıqda Xudanın əzəzmətindən bu 

çölün dörd bir tərəfindən olan kəndlərin əhalisi ―Osmanlı gəlib‖ deyə 

hədiyyələrlə gəlib saysız-hesabsız yeyəcək və içəcək gətirib, qonaqpərvərlik 

etdilər‖ (8)
 

Gətirilən bu sitatda maraqlı olan səyyahı qarĢılayan kəndlilərin 

―Osmanlı gəlmiĢ‖ ifadəsidir, çünki həmin ifadə azərbaycan türkləri olan 

kəndlilər tərəfindən deyilə bilərdi. Əgər bu ərazidə erməni əhalisi yaĢasaydı 

onlar ―Türklər gəlmiĢ‖ ifadəsinin iĢlədərdilər. Çünki ermənilər əvvəllər də, elə 

indi də istər azərbaycanlıları, istərsə də Türkiyəli türkləri ―türk‖ deyə 
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çağırarlar. Onlar istənilən yerdə qafqazlıya oxĢar bir adamı gördükdə ilk olaraq 

ona ―hayes, turkes‖ deyə müraciət edərlər. 

 Böyük Zəngi çayı mənzilindən çıxdıqdan 10 saat sonra səyyah Sidirgi 

qəsəbəsinə  çatdığını yazır, o, Sədərək toponimini Sidirgi adlandırır, lakin bu 

sözün  etimologiyasını aydınlaĢdırmır. Çələbinin məlumatına görə bu yer 

―Naxçıvan torpağında Ġmam Rza vəqflərindəndir...abad və müzəyyən*, min 

evli, bağ və baxçası hesabsız, abu-havası lətif qəsəbədir ki, cümlə xalqı 

Ģiələrdir‖ (9)
 

 Çələbi Sidirgi (Sədərək) istisuyu haqqında məlumat verərək bildirir ki, 

bu, Ģəhər xaricində, ―bağlar kənarında isti bulaqlardır, onların suyu eni və 

uzunu on ölçüsündə olan hovuzlara toplanır, insanlar bu hovuzlara girərək Ģəfa 

tapırlar‖. Bu bulaqlardan ən azı biri hələ XX əsrin sonlarına qədər indiki 

Heydərabad qəsəbəsi ərazisində mövcud idi və sədərəklilərin dediyinə görə 

bulaq bağlar ərazisində olub xalq  arasında ―Korğlu bulağı‖ kimi də adlanırdı. 

Koroğlunun əsas məskəni olan Çənlibel (Çamlıbel) tədqiqatçılar 

tərəfindən Maku, Naxçıvan, Yeni Bəyazid (Göyçə gölü) ətrafında lokalizə 

edilir ki, bu ərazilər Sədərək müalicə bulağından o qədər də uzaq məsafədə 

deyildir və Koroğlu dəlilərinin dəri xəstəliklərinin müalicəsi üçün bura 

gəlmələri, buna görə də xalq arasında bu bulaqların ―Koroğlu bulağı‖ 

adlandırması tamamilə real görünür. (10)
 
 

Sidirgi (Sədərək) qəsəbəsindən sonra Ģərqə tərəf 13 saat yol gedən  

səyyah Əhməd bəy zaviyəsi  

mənzilinə  çatır. O,  buranı  Naxçıvan  torpağında  beĢ  yüz  evli, üç  camesi 

olduğunu ―Ali  Osman  Zal 

 

*Abdallar-  Qədim türk tayfalarından birinin ad 

**Müzəyyən -  ərəbəc ―zinətli‖, ―bəzəkli‖ deməkdir. 

 

PaĢazadə Əhməd paĢasının‖ Naxçıvan hakimi olarkən Ġslambol tərzli, minarəli 

bir came inĢa etdiyini, buna görə də bu qəsəbəyə ―Zaviyeyi Əhməd paĢa‖ 

deyildiyini, hazırda da, yəni səyyahın orada olduğu dövrdə qəsəbənin yenə 

həmin camenin vəqfi olduğunu qeyd edir.                                                                                                                                                                           

Əhməd bəy zaviyyəsinin  indiki ġərur rayonunun hansı kəndi olduğunu 

müəyyən etmək çətindir, çünki o dövrdə karvan yollarının müxtəlif 

istiqamətləri var idi. Lakin bununla əlaqədar 1918-ci ildə R.M.Məcidov 

tərəfindən tərtib edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikası 1918-1920-ci illərdə‖ 

baĢlıqlı xəritədə indi ―Axəməd‖ adlanan kəndin adı ―Az-Axmed‖, 1924-cü ildə 

II dərəcəli yerölçən N.Ribakovun  tərtib etdiyi xəritədə isə həmin kəndin adının 

―Ax-Axмед‖ kimi yazıldığına rast gəldik.(11) Güman etmək olar ki, zaman 

keçdikcə ―Zaviyeyi Əhməd paĢa‖ ifadəsindəki ―Zaviyə‖ və ―paĢa‖ sözləri 

düĢmüĢ Ağ Əhməd isə indiki ―Axəməd‖ Ģəklində qalmıĢdır. 

Sonrakı yolunda Çələbi digər yaĢayıĢ məntəqələri haqqında heç bir 

məlumat vermir, yalnız bunu yazır ki, ― ...yenə Ģərqə tərəf 16 saat abad kəndlər 

arası ilə gedib Böyük Qarabağlar Ģəhərinə çatdıq‖ (12) 

Çələbi bir tarixçi və coğrafiyaçıdan daha çox ədib, Ģair, xəttat, nəqqaĢ, 

musiqiĢünas idi, buna görə də bir sıra hallarda bəzi tarixi yanlıĢlıqlara yol verir. 
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Səyyah Böyük Qarabağlar Ģəhərinin binasının Mənuçöhr tərəfindən 

qoyulduğunu yazır. Yuxarıda deyildiyi kimi Çələbi tarixçi deyildi və ġirvanĢah 

Mənuçöhrün Naxçıvan torpağında Ģəhər saldırması heç bir məntiqə uyğun 

gəlmir. 

Səyahətnamədə buranın böyük və qədim Ģəhər olduğu, indi də 

Naxçıvan torpağında ayrıca sultanlıq olduğu, 1635-ci ildə IV Muradın bu 

Ģəhərə gəlib qədim zamanlarda cənnət qədər abad olan Ģəhəri ―dəryamisal‖ 

qoĢununa verərək onu dağıdıb viran etdiyini, xalqının ciyərini kabab etdiyini 

göstərir. Çələbi Ģəhərdə 10 min bağlı-baxçalı evin, 40 minarəli camenin, xan və 

hamamı (burada ―xan‖ karvansara mənasında istifadə edilmiĢdir Ə.Y.), 

bazarının çox olduğunu və hələ də tikildiyini yazır. Səyyahın sözlərinə görə 

buranın iĢçiləri olduqca təmizdir, çünki müsəlmandır. Əcəm diyarında bütün 

yeyəcək və içəcək satanlar arasında əsla rum və erməni yoxdur, əslində rum 

kafirlərinin ancaq ticarət üçün gəlib getdiklərini, amma yəhudi, Ģiə, təbərrayi*, 

quray**,mülhid*** hürufi və b. çoxdur. 

 

*Təbərrayi  -  Ġlk üç xəlifəni qəbul etməyənlər 

 **Quray   -  Bəxt-taleyitəcrübə etmək üçün fal açanlar 

 ***Mülhid  -    Batil məshəbə məsub olanlar 

Səyyah Qarabağlar Ģəhərini tərifləyərək yazır: ―Yeyəcək və 

içəcəklərini, məmduhat (tərifli Ģeylər) və meyvələrinin bənzəri heç bir diyarda 

yoxdur.Mələçə, abbasi, ürdübari (Ordubadi) adları ilə tanınan armudlar elə 

dadlı və Ģirəlidir ki, suyu yeyənin üzərinə nabat Ģərbəti kimi tökülür. Qayət 

ləziz armudları və ləl təngində gülnarları olur‖ (13) 

Böyük Qarabağlar Ģəhərindən qiblə tərəfə 9 saat yol gedən səyyah 

―NəqĢi-cahan NaxĢıvana çatdıqlarını yazır. Naxçıvanı ―buqələmun naxıĢlı‖ 

Ģəhər adlandıran müəllif ―bu Ģəhərə bəzilərinin Naxçıvan, bəziləri isə Naxçıvan 

deyər‖ qeydini edərək onun indi də Azərbaycan-Ucan hüdudlarında ayrıca bir 

xanlıq olduğunu, xanının 2 min əsgəri, Etimadüldövləsi, kələntəri, 

münĢısı****, daruqaĢı, dizçökən ağası*****, çiyyeyən ağası******, qazısı, 

Ģeyxülslamı olduğunu vurğulayır. 

Evliya Çələbinin Naxçıvanı ―ayrıca bir xanlıq‖ adlandırılması ilə 

əlaqədar bəzi mülahizələri oxuculara çatdırmağı lazım bildik. 

Məlumdur ki, Azərbaycanda müstəqil xanlıqların  yaranmasının tarixi 

XVIII əsrin ortaları olaraq qəbul edilmiĢdir və bu birmənalı faktdır. Lakin 

Çələbinin Naxçıvanı xanlıq adlandırması, onun tərkibində ayrıca Böyük 

Qarabağlar sultanlığının olmasını, yuxarıda göstərildiyi kimi çoxlu əsgəri və 

yüksək rütbəli vəzifə sahiblərinin olması Naxçıvanın o dövrdə daxil olduğu 

Çuxursədd bəylərbəyliyində hansısa bir inzibati-ərazi statusunun olmasını da 

təsdiqləyir. 

Bu qədər qoĢunu, vəzifəli Ģəxsləri, onlara tabe olan daha kiçik 

məmurları yedizdirmək, maaĢ vermək, mükafatlandırmaq üçün çoxlu vəsait 

tələb olunurdu və bunu daimi olaraq mərkəzi aparatdan almaq həm vaxt, həm 

də vəsait lazım gələrdi. 

Bununla əlaqədar müraciət etdiyimiz tarixçi Əbülhəsən Rəhmaninin 

―Azərbaycan XVI əsrin sonu və XVII əsrdə (1590-1700-cü ilərdə) 
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monoqrafiyasında‖ bəylərbəyliklərin tərkibində vilayət inzibati - ərazi 

bölgüsünü olduğu faktına rast gəldik. 

 Rəhmani yazır: ―Çuxursəəd bəylərbəyliyinə daxil olan vilayətlər: 

Naxçıvan –Arazın Ģımalında geniĢ bir ərazidir.XVII əsrdə Naxçıvan özünün 

iqtisadi və mədəni inkiĢafına görə ölkənin (yəqin ki dövlətin Ə.Y) ən inkiĢaf 

etmiĢ mərkəzlərindən biri idi‖(14) 

 Müəllif burada Naxçıvan vilayətinin sərhədlərini göstərməsə də Təbriz 

bəylərbəyliyinə daxil olan Qapanat ərazisinin Araz  və  Ordubaddan  Ģimalda, 

Zunuz ərazisinin  Arazdan  cənubda,   Culfa və  

 

****MünĢi -  Katiblərin rəisi, əĢər, xüsusilə məktub yazmaq məharəti olan  

 *****Dizçökən ağası - Səfəvilərdə osmanlı ordusundakı yeniçərilərlə eyni 

statusda olan əsgərlərə ―dizçökən‖ deyilirdi 

******Çiyyeyən ağası -  Çiyyeyən cəllad deməkdir 

 Mərənd arasında, Maku ərazisinin isə Naxçıvandan cənub – qərbə, Araz 

çayının sağ sahilində, Ağrı dağının cənub-Ģərq yamaclarında olan əraziləri 

əhatə etdiyini göstərir. (15)
 
 

Beləliklə Naxçıvan vilayətinin sərhədləri Araz çayından Ģimalda, 

Ordubaddan Maku paralelinədək uzanan əraziləri əhatə edir. Yəqin ki, buna 

görə Çələbi   Sucxan və Sükun qəsəbələri haqqındakı qeydlərində onları 

―Naxçıvan hüdudlarında‖deyə adlandırır, halbuki onlar əvvəldə qeyd etdiyimiz 

kimi Naxçıvanın indiki qərb sərhədlərindən 130-150 km aralıda olan 

məntəqələrdir. Buna görə də Çələbi belə geniĢ ərazini xanlıq adlandırır, eyni 

zamanda biz XVII əsrin ortalarında Naxçıvanın Səfəvi dövləti tərkibində 

mühüm əhəmiyyətə malik olan bir inzibati vahid olduğunun, müəyyən daxili 

müstəqilliyyə, hətta ―Naxçıvan elçisinə‖ malik olduğunun Ģahidi oluruq. 

 Çələbi yazır ki, Naxçıvan qədim zamanlarda o qədər abad, əhalisi çox 

olan bir Ģəhər imiĢ ki ―çölündə-düzündə bir addım da boĢ yer yox imiĢ‖, sonra 

monqol tayası 691-ci il tarixində (1291-1292, burada səyyah yəqin ki, Keyxatu 

xan dövründə Qızıl Ordanını Azərbaycana, o cümlədən Naxçıvana basqınını 

nəzərdə tutur. Ə.Y) tamaha düĢüb yergötürməz ordu ilə gəlib ―bu abad 

NəqĢicahanın nəqĢini pozub‖ xarabalığa döndərib. Sonra ġah Ġsmayıl gəlib 

bərpa etdi, daha sonra Sultan IV Murad xanın qoĢunu gəlib Dabanyassı 

Məhəmməd paĢa* buranı fəth etdi. 

Səyyah Naxçıvanın havasının kəskin olmasını göstərərək bunu səhərin 

dördüncü iqlim qurĢağında olması ilə əlaqələndirir, buna görə də bağ və 

baxçasının az, meyvə ağaclarının qıt olduğunu, eyni zamanda ―nəbatətinin ən 

təriflisi yeddi növdə olan əlpambıq‖ olduğunu, onlardan ―pənbeyi, zağı, 

mollayı, zəfəranı, ləli, xas və bəyaz‖ növlərini sadalayır.Taxılı və buğdası 

dünyaca məhĢurdur deyir, olduqca yağlı arpası olduğunu, dörd vuqiyyə** qara 

arpasının bir ata bəs etməsini, bostanlarında isə sutuluğu kimi qovunu və 

qarpızı olduğunu xüsusilə dilə gətirir. 

 Sənətkarlarının hər növünün olduğunu göstərməklə yanaĢı bəhrampuri 

– qələmkarlarını və dəstərxan çitlərinin, ―məĢhuri - cahani - nəqĢuan‖ 

olduğunu vurğulayır. 
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 Evliya Çələbi Ģəhərdə 10200 ev, 40 məscid, iyirmi karvansara, yedii 

haman, minə yaxın dükan və bazarın olduğunu göstərir, camelərdən Cənabi-

Əhməd paĢa, Fərhad paĢa, Gözəl Əli paĢa, Cağaloğlu və Xədim Cəfər paĢa 

camelərinin adını çəkərək (yəqin ki, onların Osmanlı istilası dövründə tikildiyi 

üçün - Ə.Y) onların çin kaĢıları ilə bəzədildiyini önə çəkir. 

   *Dabanyassı Məhəmməd paĢa  - 1632-1637-ci illərdə Osmalı dövlətinin 

Sədrəzəmi olmuĢdur. 

   **Vuqiyyə     - təxminən 1,3 kr bərabər çəki ölçüsüdür. 

 Səyyah qeyd etdiyi yeddi hamamdan yalnız Cənabi və Zal paĢa 

hamamlarının adını çəkir və bu axırıncının onların qaldığı mehmanxanaya 

yaxın olduğunu qeyd edir. 

Cənabi hamamını havası xoĢ, təmiz və iĢıqlı, divarlarının Çin kaĢısı ilə 

bəzədildiyini, yerinə gül rəngli mərmər döĢəndiyini, hamam dəsmallarına 

Ģətrənc naxıĢlarının vurulduğunu yazır. 

 Zal paĢa hamamı haqqında da divarlarının kaĢı və çin təqfuru ilə 

örtüldüyünü, döĢəməsinin yaĢma, yerəqani*, somaqı** mərmərləri ilə 

döĢəndiyini,  bütün ĢüĢələrinin büllur, nəcəf və moran olduğunu, ona-on ölçülü 

hovuzuna hamamçının hər gün bir səbət qızıl gül ləçəyi tökdüyünü təsvir edir. 

Çələbi Naxçıvan ətrafında mətin və möhkəm qalaların olduğunu, 

onlardan bir neçəsini gördüyünü, ov-Ģikar zamanının yetiĢməsi ilə əlaqədar 

digərlərini görə bilmədiyini təəsüflə bildririr. Səyyah Alıncaqvan (Əlincə) 

qalasını olduqca mətin və çətin adlandırır, Səran qalasının da adını çəkir. 

Müəllif Naxçıvan xanı Rzaəddin xanın ġah Səfi xəzinədar baĢlığında 

xan titulu aldığını göstərir, onu ―Ərəstun kimi bir Ģəxs‖ deyə tərifləyir, ona 

Dövlət Mirzəxan adı verildiyini yazır. Rzaəddin xanın səxavətli, xoĢxasiyyət 

bir insan olduğunu bildirən Evliya xanın elçi (Təbrizə göndərilən Ərzurum 

səfiri) Alacaatlı Həsən ağaya və səyyahın özünə fəxri libas, on tümən hamam 

pulu, bir at bağıĢladığını, öz elçisinə də fəxri xələt geydirdiyini yazır. 

Səyyah Ġraq ərazisindəki Musul dəmir mədənləri və Dərğəzin qalası 

haqqındakı qeydlərində də Naxçıvanı yada salır. O yazır ki, ―Musul Ģəhərinin 

qarĢısındakı dağlarda yedii yerdə dəmir mədənləri var ki, Gəncə diyarında da 

yoxdur, Naxçıvan poladı kimi lətif dəmiri olur‖ (16)
 
 

Ġraq ərazisindəki Dərğəzin dağlarından, bu dağların sanki yolunu 

bağlayan dar boğazdan, həmin dağların əhatəsindəki Dərğəzin Ģəhər – 

qalasından danıĢan səyyah yazır:  ―... bu Ġraq diyarını ərəb, kürd, moqol (çox 

güman ki hunlar nəzərdə tutulur - Ə.Y) qövmlərindən xilas etmək üçün 

Yezdəgird Ģah qeyd edilən bu boğazın ağzına NaxĢıvan poladından bir böyük 

qapı hazırlatdırıb saldırır‖ (17)
 

Səyyahın burada hansı Yezdəgird Ģahı nəzərdə tutduğu göstərilmir, 

lakin Sasani hökümdarı I Yezdəgirdin 399-cu ildə hakimiyyətə gəldiyini, III 

Yezdəgirdin hakimiyyətinin isə 651-ci ildə baĢa çatdığını nəzərə alsaq, onda V-

VII əsrlərdə Naxçıvan poladının, dəmirçiliyin nə qədər yüksək səviyyədə 

olduğunu, müəyyən etmək olar. 

Onu qeyd etmək lazımdır ki, Evliya Çələbi Azərbaycanın, eləcə də 

Naxçıvanın Ģəhərləri, qəsəbələri haqqındakı yazılarında əhalinin məiĢəti, dili, 
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adət-ənənələri, geyimləri, ticarəti və s. ilə bağlı kifayət qədər geniĢ və maraqlı 

məlumatlar verir. Onların  araĢdırılması,  XVII əsr  Naxçıvan  torpağının  

 

   *Yerəqani – sarı rəngli mərmər 

**Somaqi – qızılı və yaĢıl damarları olan mərmər 

 

əhalisinin məiĢət və məĢğuliyyətini araĢdıran, təhlil edən etnoqraf, folklorĢünas, 

mədəniyyətĢünas, iqtisadçı və digər elm adamlarının tədqiqatları üçün kifayət 

qədər böyük imkanlar verir və onların yolunu gözləyir. 
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РЕЗЮМЕ 

   АЛИ ЮСИФОВ 

НАХЧЫВАН В КНИГЕ ЭВЛИЯ ЧЕЛЕБИ «СЕЯХЕТНАМЭ» 

В статье сделана попытка анализироватъ сведений с исторической, 

географической, экономической, культурной и другими отраслями 

Нахчыванских деревень, поселков и городов, которые были описаны в 

книге «Сеяхетнамэ» написанной великим турецким путешественником, 

государственным деятелем и дипломатом Эвлия Челеби во время его 

первого путешествия в Азербайджан в 1646-1647-х годах. 

Ключевые слова: «Сеяхетнаме», путеществие, дипломатия, посол, 

крепости, дороги, экономика, населенные пункты. 
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SUMMARY 

ALĠ YUSĠFOV 

NAKHCHIVAN IN “SEYAHETNAME”, THE BOOK OF 

EVLIYA CHELEBI 

In the paper the author attempts to study information related to 

historical, geographical, cultural and other branches of Nakhchivan villages, 

toüns and cities, ühich have been described in the book ―Seyahetname‖ üritten 

by great Turkish traveler, statesman and diplomat Evliya Chelebi during his 

first trip to Azerbaijan in 1646-    1647-ies. 

Keywords: ―Seyahetname‖, a trip, diplomacy, Ambassador, Fortresses, 

roads, economy, human settlements. 

 

 

 

(Akademik Ġ.Hacıyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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TARIXI AZƏRBAYCAN ƏRAZISI ĠRƏVAN BÖLGƏSINDƏ 

XALQIMIZA QARġI ERMƏNILƏRIN HƏYATA KEÇIRDIYI 

SOYQIRIM SIYASƏTI (I MƏQALƏ) 

 

Məqalədə erməni daĢnaklarının 1918-1920-ci illərdə xalqımıza qarĢı 

törətdiyi qanlı cinayətlər, Ġrəvan bölgəsi üzrə yeni yanaĢma və faktlarla 

araĢdırılır. Ġrəvan bölgəsində türk-müsəlman əhaliyə qarĢı həyata keçirilən 

soyqırım aktları motivinə, miqyasına və bu cinayəti törədənlərin tərkibinə görə 

Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqlənir. Bu ərazidə törədilən cinayətlər 

digər ərazilərimizdən az əvvəl baĢ vermiĢ məqalədə onların əsas mahiyyəti və 

səbəbləri geniĢ araĢdırılır. 

Məqalənin əsas məziyyətlərindən biri də ondadır ki, biz bir sıra arxiv 

sənədləri, mövcud ədəbiyyatları təhlil edərək bu bölgədə Ġrəvan quberni-

yasında qəzalar üzrə 1918-ci ilin mart ayına qədər dağıdılmıĢ və məcburi tərk 

edilmiĢ türk-müsəlman kəndlərinin siyahısını veririk. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Ġrəvan bölgəsi, soyqırım, siyasət, ermənilər. 

 

Ermənistanın türk-müsəlmanlara qarĢı apardığı soyqırım siyasəti 

dünyada mövcud olan eyni hallardan, yəni soyqırım və kütləvi qətliam 

siyasətlərindən  bir sıra cəhətlərinə görə əsaslı Ģəkildə fərqlənir. Dünya 

tarixində mövcud olan soyqırım hadisələrindən heç biri ermənilərin türk-

azərbaycanlılara qarĢı həyata keçirdikləri kütləvi məhv etmə siyasəti qədər 

uzun müddətli olmamıĢdır. XIX əsrdən baĢlayan ermənilərin türk-

müsəlmanlara qarĢı soyqırım siyasəti XX əsrin sonlarına qədər davam etmiĢ və 

bu gün də biz bu siyasətin ağır nəticələrin yaĢamaqdayıq. Bu qədər uzun 

müddətdə heç bir xalqa, etnik birliyə qarĢı soyqırım siyasəti aparılmamıĢdır. 

Son 200 il ərzində öncə Çar Rusiyasının, sonra isə keçmiĢ SSRĠ-nin 

apardığı ermənipərəst siyasət nəticəsində Cənubi Qafqazda demoqrafik 

vəziyyət kəskin Ģəkildə dəyiĢdirilmiĢ, azərbaycanlılar öz tarixi torpaqlarından, 

doğma yurdlarından sıxıĢdırılıb çıxarılmıĢlar. Təkcə XX əsrdə azərbaycanlılar 

4 dəfə - 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 və 1988-1994-cü illərdə soyqırım, 

təqib və deportasiyalara məruz qalmıĢ, öz tarixi torpaqlarından didərgin 

salınmıĢlar. 

1905-1906-cı illərdə ermənilər, azərbaycanlılara qarĢı azərbaycanlıların 

yaĢadığı bütün məntəqələri əhatə edən irimiqyaslı qanlı əməliyyatlar həyata 

keçirmiĢ, yüzlərlə yaĢayıĢ məntəqəsini yerlə yeksan etmiĢ, 10 mindən artıq 

azərbaycanlını vəhĢicəsinə qətlə yetirmiĢdilər. 1917-ci ilin sonlarından etibarən 

ermənilərin azərbaycanlılara qarĢı Azərbaycanın demək olar ki, bütün 

bölgələrində həyata keçirdikləri soyqırımlarla bağlı axriv sənədləri ilə tanıĢlıq 
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onu deməyə əsas verir ki, ermənilərin 1905-1906-cı illərdə azərbaycanlılara 

qarĢı həyat keçirdikləri kütləvi qırğın aktları 1918-1920-ci illərdə törətdikləri 

soyqırımların sadəcə ―baĢ məĢqi‖ hesab edilə bilər. Belə ki, Birinci dünya 

müharibəsində Rusiya imperiyasının dağılması ilə bağlı yaranan anarxiyadan 

istifadə edən ermənilər azərbaycanlılara qarĢı forma və miqyasına görə daha 

böyük soyqırım həyata keçirdilər. DaĢnak-bolĢevik alyansı tərəfindən 1918-ci 

ilin martında Bakıda 12 min günahsız insanın irqi, milli əlamətlərinə görə qətlə 

yetirilməsi ilə baĢlayan azərbaycanlıların soyqırımı demək olar ki, 

Azərbaycanın bütün qəzalarında geniĢ miqyasda davam etdirildi. Təkcə 1918-

ci ilin mart-sentyabr ayları ərzində ġamaxı, Quba, CavanĢir, Cəbrayıl, ġuĢa, 

Zəngəzur, Naxçıvan, Ġrəvan, ƏrəĢ, Cavad, Lənkəran və Azərbaycanın digər 

bölgələrində həyata keçirilən bu soyqırımlar nəticəsində 100 mindən artıq 

Azərbaycan türkü qətlə yetirildi, əhaliyə milyardlarla ziyan vuruldu.  

Ġrəvan bölgəsində türk-müsəlman əhaliyə qarĢı həyata keçirilən 

soyqırım aktları motivinə, miqyasına və bu cinayəti törədənlərin tərkibinə görə 

Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqlənir. Belə ki, əvvəla, Azərbaycanın 

digər qəzalarında türk-müsəlman əhaliyə qarĢı həyata keçirilən soyqırım aktları 

1918-ci ilin 30 mart-2 aprel tarixlərində Bakıda törədilən və 12 min günahsız 

türk-müsəlmanın qətli ilə nəticələnən soyqırımdan sonra baĢladığı halda, 

Ġrəvan quberniyası ərazisində bu cinayətlər daha əvvəl – 1917-ci ilin son 

rübündən baĢlamıĢdı və Bakıdakı Mart qırğınına qədər bu bölgədə 

azərbaycanlılara qarĢı soyqırımın birinci mərhələsi artıq tamamlanmıĢdı. 

Ġkincisi, Bakıdan baĢlanan və qəzalarda davam etdirilən soyqırım aktlarının 

əksəriyyətində erməni daĢnakları bolĢeviklərlə (bolĢevik cildinə girmiĢ 

daĢnaklarla) ittifaqda alyans Ģəklində hərəkət edirdilərsə, Ġrəvan bölgəsindəki 

soyqırım cinayətlərinə DaĢnaksütyun-Hnçaq ittifaqı rəhbərlik edir və həyata 

keçirirdi. Üçüncüsü, Bakıda həyata keçirilən soyqırım aktları ilk öncə 

Azərbaycanın muxtariyyətini və müstəqilliyini tələb edən Müsavat partiyasının 

sosial bazasını məhv etmək və bu yolla Azərbaycanın müstəqilliyinin qarĢısını 

almaq məqsədi daĢıyırdısa, Ġrəvan quberniyasında törədilən soyqırım 

aktlarında əsas məqsəd Ġrəvan bölgəsini türk-müsəlmanlardan təmizləmək, 

onların yerində Osmanlı dövlətindən gələn 350 mindən artıq erməni 

qaçqınlarını yerləĢdirmək və bununla da bu ərazilərdə erməni dövləti yaratmaq 

idi. 

Birinci Dünya müharibəsi illərində ġərqi Anadolunu ələ keçirmək üçün 

hücuma keçən Rusiya ordusunun tərkibində hərbi xidmət keçən 150 min 

erməni əsgəri var idi. Üstəlik, tərkibində təqribən 10 min könüllünü birləĢdirən 

4 erməni drujinası da Eçmiədzin kilsəsinin xeyir-duası ilə Cənubi Azərbaycan 

ərazisindən (Xoy, Urmiya, Səlmas əyalətləri üzərindən) və Qars vilayəti 

üzərindən hərəkət edərək rus qoĢunlarına qoĢulmuĢdu. Fürsətdən istifadə edən 

erməni silahlıları keçdikləri yolların üzərindəki azərbaycanlı və türk kəndlərini 

darmadağın edir, əhalisini ucdantutma məhv edirdilər. 

1917-ci ilin noyabrında Rusiyada hakimiyyət çevriliĢi nəticəsində rus 

qoĢunlarının silah-sursatı erməni komandirlərinə təhvil verərək ġərqi 

Anadoludan geri çəkilməsindən sonra ermənilər qırğınların miqyasını daha da 

geniĢləndirmiĢdilər. 1918-ci ilin fevralından etibarən türk qoĢunları əks 
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hücuma keçərək erməni qoĢunlarını ġərqi Anadoludan təmizlədi. Ermənilərin 

və onların havadarlarının Birinci Dünya müharibəsi dövründə ġərqi Anadoluda 

müstəqil erməni dövləti yaratmaq niyyətləri baĢ tutmamasından sonra Ġrəvan 

quberniyası və ona bitiĢik ərazilərdə erməni dövləti yaratmaq ideyası gündəliyə 

gəlmiĢdi. 

Andranikin, Hamazaspın, Dronun, Njdenin komandanlığı altında geri 

çəkilən erməni ordusu əvvəlcə Ərzurum və Qars vilayətlərində, sonra isə 

Ġrəvan quberniyasında və Zəngəzurda müsəlmanlara qarĢı əsl soyqırım həyata 

keçirmiĢdi. ġərqi Anadolunun Rusiya iĢğalı dövründə qırğınlar törədilməsində 

iĢtirak edən ermənilər də erməni qoĢunları ilə bərabər Cənubi Qafqaza 

axıĢmıĢdılar. Həmin dövrdə Türkiyədən gələn 350 min erməninin böyük bir 

qismi Ġrəvan quberniyasında məskunlaĢmıĢ, nəticədə azərbaycanlıların 

vəziyyəti daha da ağırlaĢmıĢdı.
7 

1917-ci ilin sonlarından etibarən bütün Cənubi Qafqaz ərazisində 

olduğu kimi, Ġrəvan quberniyası ərazisində də etnik əsaslarla yerli idarəçilik 

orqanlarının yaradılması prosesinə baĢlanılmıĢdı. Bu dövrdə bütün quberniya 

ərazisində ermənilərin fəallaĢması və azərbaycanlı əhali üzərinə hücumlar 

təĢkil edilməsi həm də azərbaycanlıları bölgədə yerli idarəçilik orqanlarının 

yaradılması prosesindən kənarda saxlamaq planlarına hesablanmıĢdı.  

Ermənilər 1918-ci il yanvarın 14-də Zaqafqaziya Komissarlığı 

tərəfindən Saak Torosyanın Ġrəvan quberniya komissarı təyin edilməsinə nail 

oldular. Bununla da onlar quberniya ərazisində öz məkrli planlarını həyata 

keçirmək üçün geniĢ meydan əldə etdilər. Bu dövrdə Ġrəvan bölgəsindəki 

silahsız azərbaycanlı əhali mütəmadi olaraq silahlı erməni birləĢmələrinin 

mütəĢəkkil hücumlarına məruz qaldığı halda, bölgəyə təyin edilmiĢ yeni 

quberniya komissarı Saak Torosyan Tiflis hökumətinə - daxili iĢlər komissarı 

A.Çxenkeliyə, maliyyə komissarı Karçikyana göndərdiyi teleqramlarda 

quberniyadakı ağır vəziyyətdən, milli qarĢıdurmanın güclənməsindən 

Ģikayətlənir və təcili kömək istəyirdi. O, baĢ verən silahlı toqquĢmaların 

məsuliyyətini azərbaycanlıların üzərinə qoyur, ermənilərdən ibarət hərbi 

hissələrin köməyə göndərilməsini xahiĢ edirdi.
8
  Azərbaycanlı əhalinin 

vəziyyətini ağırlaĢdıran daha bir hadisə 1917-ci il dekabrın 5-də bağlanmıĢ 

Ərzincan saziĢinə əsasən Qafqaz cəbhəsində Birinci dünya müharibəsini tərk 

etmiĢ rus ordusunun öz silahlarını ermənilərə verib cəbhədən ayrılması oldu. 

Tərxis olunmuĢ rus ordusunun öz silahlarını ermənilərə buraxması ilə mühüm 

cəbbəxana əldə edən erməni daĢnakları bütün quberniya ərazisində silahsız 

azərbaycanlı əhali üzərinə intensiv hücumlara baĢladılar. 

1918-ci ildə hazırlanmıĢ rəsmi bir dövlət sənədində 1917-ci ilin 

sonlarından 1918-ci ilin mart ayınadək Ġrəvan quberniyası ərazisində ermənilər 

tərəfindən dağıdılmıĢ, məhv edilmiĢ, əhalisi soyqırıma məruz qalmıĢ və ya tərk 

edilmiĢ (qaçqına çevrilmiĢ) müsəlman kəndlərinin siyahısı verilmiĢdir. Həmin 

sənəd qısa bir dövr, cəmi bir neçə ay ərzində ermənilərin törətdiyi vəhĢiliklərin 

nəticələrini əks etdirir, eyni zamanda Ġrəvan quberniyasında müsəlman əhaliyə 

qarĢı həyata keçirilən soyqırım aktlarının miqyası barədə təsəvvür yaradır. 

Sənədi aĢağıda olduğu kimi veririk. 
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Cədvəl 4.3.1 

1918-ci ilin mart ayına qədər Ġrəvan quberniyası ərazisində dağıdılmıĢ 

və tərk edilmiĢ müsəlman kəndlərinin siyahısı
(1;6;9;4;3) 

№ Qəzanın, milis sahəsinin və 

kəndlərin adı 

Təsərrüfatların 

sayı 

Əhalinin sayı 

KiĢi Qadın Cəmi 

 Ġrəvan qəzası 

 I milis sahəsi 

1 Damagirməz 70 203 184 387 

2 Zar 170 396 310 706 

3 Kamal 100 335 290 625 

4 Kuzəcik 24 73 46 119 

5 Mangus 90 250 176 426 

6 Oxcavert 115 269 224 493 

7 Puta 40 121 87 208 

8 Kariçlu 32 119 69 188 

9 Tatar-Koxtu 20 44 35 79 

10 Əli-Qırıx 37 119 83 202 

 II milis sahəsi 

11 Ağamzalı 143 438 405 843 

12 Cəbəçili 63 193 162 355 

13 Xarratlı 62 254 242 496 

14 Uluxanlı 500 1684 1489 3173 

15 Qaradağlı 62 254 242 496 

16 Saracar 64 328 310 638 

17 Reyhanlı 56 229 203 432 

18 Əbil-kənd 34 134 122 256 

 III milis sahəsi 

19 Sabunçu 35 110 92 202 

20 Qəmərli 151 459 411 870 

21 Torpaqqala 56 216 199 415 

22 Qaraqoyunlu 67 227 205 432 

23 Düyün 92 187 145 332 

24 Bzovand 28 59 37 96 

25 Qarahamzalı 160 437 378 815 

26 Alpava 28 110 96 206 

27 Doqquz 36 119 91 210 

28 Ġnəkli 37 102 83 185 

29 AğbaĢ 19 60 72 132 

30 Novruzlu 16 129 102 231 

31 Yamandisalı 107 396 367 763 

 IV milis sahəsi 

32 Sədərək 500 2297 1820 4117 

 Cəmi qəza üzrə 3015 10.298 8707 19.005 

  

 Sürməli qəzası 

 I milis sahəsi 

33 Alikoçak 69 242 225 467 

34 Yuxarı Bandamarak 13 56 51 107 

35 AĢağı Bandamarak 12 99 133 232 
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36 Kündə 16 129 120 249 

37 DaĢlıca 17 91 80 171 

38 Acma 35 125 122 247 

39 Qaragüney 53 373 264 637 

40 Qucax 18 172 164 336 

41 Qarahasar 24 148 118 266 

42 Qızım Qala 18 172 148 320 

43 Siçanlı 18 59 50 109 

44 Arxacı 193 1041 980 2021 

45 Ġzdır-Mava 262 884 788 1672 

46 Mələkli 361 1100 1000 2100 

47 Sultanabad 26 86 104 190 

48 Ağaməhəmməd 130 330 290 620 

49 Ağaver 42 121 85 206 

50 Ərəbkirli 83 203 141 344 

51 Qasımcan 80 192 176 363 

52 Quzuyudan 46 121 115 236 

53 Qazançı 121 178 285 583 

54 Kiti 165 397 354 751 

55 Güllük 101 390 370 760 

56 Oba 120 401 319 720 

57 Sarıçoban 63 164 154 338 

58 Yuxarı Çarıxçı 42 121 101 222 

59 AĢağı Çarıxçı 15 60 84 144 

60 Yaycı 226 800 700 1500 

61 Amarat 40 123 131 254 

62 Xaraba Alican 145 452 380 832 

63 Hüseyn-kəndi 79 291 259 550 

64 Zülfüqar 82 280 235 515 

65 Qızıl-Zakir 49 160 139 299 

66 Qazı-QıĢlaq 90 210 196 406 

67 MürĢidli 6 22 19 41 

68 Nəcəfli 11 62 65 127 

 II milis sahəsi 

69 Həsənxan 110 328 290 618 

70 Göyçəli 80 310 290 600 

71 Cənnətabad 240 1200 890 2090 

72 Dizə 300 1000 823 1823 

73 Qaraqoyunlu 28 81 58 139 

74 Kraçbağ 35 140 110 250 

75 Oğuzlu 20 70 53 123 

76 Səfərqulu 28 105 92 197 

77 ToxanĢalu Bayat 63 346 312 658 

78 ToxanĢalu Qacar 178 586 490 1076 

79 Xaraba-Alican 42 137 102 239 

80 ġirəçi 70 305 270 575 

 III milis sahəsi 

81 Ġncə 120 467 417 884 

82 Sürməli 80 410 380 790 

83 Pirli 92 460 410 870 

84 Osmanköy 20 70 45 115 

85 Söyüdlü 50 180 139 219 

86 Yuxarı Qatırlı 46 290 238 528 
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87 Cuvanlu 25 133 93 226 

88 Turabi 70 172 165 337 

89 Mirzəxan 219 110 98 208 

90 Suki 39 197 168 356 

91 Pirsax 56 291 232 523 

92 Əkərək 72 371 287 658 

93 QamıĢlı 35 340 290 630 

94 AĢağı Qatırlı 21 138 129 267 

95 Çinçavad 12 110 92 202 

96 Kaqin 35 317 212 529 

97 AğdaĢ 46 218 192 410 

98 Ağabəy 27 135 116 251 

99 Dəmirsıxan 83 447 396 812 

100 Qaracoran 53 412 367 779 

101 Yanlı 31 322 267 589 

102 Alkosa 50 431 319 750 

103 Siçanlı 50 375 298 673 

104 DaĢlıca 47 219 201 420 

105 Kuri-Ağac 40 217 209 426 

106 Muça 100 492 387 879 

107 Erqov 93 476 367 743 

 Cəmi qəza üzrə 5493 21.889 19.458 41.347 

  

 Eçmiədzin qəzası 

 I milis sahəsi 

108 Molla Dursun 35 172 148 320 

109 Hacılar 29 130 118 248 

110 Girampa 26 71 59 130 

111 Ayarlı 70 176 177 353 

112 Ağca-Qala 72 228 192 420 

113 Aramlı 30 90 72 162 

114 Zeyvə 108 352 270 622 

115 Kolanlı 159 388 380 768 

116 Qarğabazar 129 370 318 688 

117 Gözlü-Qəmərli 89 225 186 411 

118 Səfi-Abad 29 138 105 243 

119 Kuraknlu 74 240 232 472 

120 Ayranlı 39 198 172 370 

121 Patrınc 75 286 240 526 

122 Ayranlı  35 110 105 215 

123 Tos 83 224 196 420 

124 Çobankara 388 1379 1038 2417 

 II milis sahəsi 

125 Kiçik kənd 32 175 195 370 

126 Persi 42 180 143 323 

127 Təkiyə 145 382 343 725 

128 Parpi 173 509 497 1006 

129 Axıs 74 195 170 365 

130 Zeynal-Bulaq 45 150 145 295 

131 Ketaklu 24 120 122 242 

132 UĢi 190 760 620 1380 

133 Nazravan 68 290 263 553 
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134 Anqersaq 25 114 95 209 

135 QoĢa-buxaq 18 120 91 211 

136 Qotur 270 130 78 208 

137 Qaracoran 65 201 194 395 

138 Kürd-Əli 27 75 60 135 

139 Hamamlı 82 310 78 208 

140 Tulunəbi 52 201 178 379 

141 Əkərək 99 352 377 629 

142 Erqov 70 160 120 280 

 III milis sahəsi 

143 Yuxarı Karxun 213 608 545 1153 

144 AĢağı Karxun 120 328 297 625 

145 ġorkənd 62 210 198 408 

146 Türkmənli 54 250 260 510 

147 Molla-Bədəl 52 168 167 335 

148 Aqdis-Arx 110 364 356 720 

149 Kərim-Arx 353 825 875 1700 

150 Armudlu 42 152 157 309 

151 Ġydəli 143 446 434 880 

152 Canfida 218 690 628 1318 

153 Yuxarı Qulubəyli 42 171 115 286 

154 AĢağı Qulubəyli 40 296 222 518 

155 Saatlı 43 128 119 247 

156 QamıĢlı 24 126 112 247 

157 Meto-Qala 19 190 174 364 

158 Qatırabad 30 310 285 595 

159 Raqpar 66 130 96 226 

160 Peziki 32 138 126 264 

161  Xocayar 27 123 113 236 

 IV milis sahəsi 

162 Partikan 64 278 218 496 

163 Pirmələk 82 140 121 261 

164 ġeyx-Hacı 38 220 190 410 

165 Karvansaray 85 120 90 210 

166 Aralıq 62 196 162 358 

167 QuludərviĢ 48 185 172 357 

168 ƏĢnək 145 349 328 677 

169 Talın 59 282 148 430 

170 Mehriban 140 290 243 533 

171 Ġrind 45 120 119 239 

172 Yuxarı Qarğaqovmaz 70 210 184 394 

173 AĢağı Qarğaqovmaz 42 137 116 253 

174 AĢağı Ağcaqala 115 165 150 315 

175 Sabunçu 32 93 72 165 

176 Yuxarı Qalaqut 18 24 26 50 

177 AĢağı Qalaqut 17 47 48 95 

178 Əhəngçi 44 165 162 327 

179 Qəzbin 21 47 53 100 

180 Qaraqulu 18 59 49 108 

181 Susuz 18 47 43 90 

182 Knik 19 43 48 91 

183 Mustafato 60 147 132 289 

184 Bozbur (kürd) 32 98 67 165 
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185 Aylanlı 100 157 149 300 

186 SeyranqıĢlaq 15 40 43 83 

187 ĠlanqıĢlaq 12 30 28 58 

188 Ucan 90 175 125 300 

189 Bayramlı 12 44 38 82 

190 Qədim BəĢir (kürd) 32 98 67 165 

191 Yuxarı Ağcaqala 100 157 149 308 

 Cəmi qəza üzrə 5979 18.967 16.658 35.784 

  

 Yeni-Bəyazid qəzası 

 I milis sahəsi 

192 Ərzəkənd 80 295 298 593 

 II milis sahəsi 

193 Ağzibar 116 413 342 755 

194 Bığlı 112 338 320 658 

195 Ağqala 62 218 206 424 

196 Əyrivəng 96 380 326 706 

197 Hacı Muğan 130 530 504 1034 

198 Rəhmankənd 72 253 226 779 

 Cəmi qəza üzrə 668 2427 2222 4649 

 Cəmi quberniya üzrə 15.15

5 

53.581 47.045 100.626 

 

Sənəddən də göründüyü kimi 1917-ci ilin son rübündən 1918-ci ilin 

mart ayınadək erməni silahlı dəstələri tərəfindən Ġrəvan quberniyasının Ġrəvan 

qəzasında 32, Sürməli qəzasında 75, Eçimədzin qəzasında 84, Yeni-Bəyazid 

qəzasında 7 kəndi – üst-üstə 198 kəndi darmadağın edilmiĢ, əhalisi soyqırıma 

məruz qalmıĢ, bir qismi öldürülmüĢ, qalan hissəsi isə öz yurd-yuvalarını tərk 

etməyə məcbur olaraq qaçqın və köçkünə çevrilmiĢdir.  

Adı çəkilən sənəddə daha sonra qeyd edilir ki, ümumilikdə 15.155 

təsərrüfatın birləĢdiyi bu 198 kənddə Qafqaz təqviminin 1908-ci il məlumatına 

görə 100.626 nəfər əhali yaĢamıĢdır. On il ərzində əhalinin 30 faizlik təbii 

artımı (34.374 nəfər) da nəzərə alınaraq yuxarıda adları qeyd olunan 198 kənd 

üzrə ermənilərin törətdiyi soyqırım qurbanlarının ümumi sayı 135.000 nəfər 

təĢkil edir.
1 

Ümumlikdə, 1918-ci ilin yanvarından may ayına kimi, yəni, türk 

qoĢunları Ġrəvan quberniyasına daxil olana qədər, burada ermənilər tərəfindən 

300-dən çox müsəlman kəndi dağıdılmıĢ, onların əhalisi isə qətllərə və 

zorakılıqlara məruz qalmıĢdı. 

Ġrəvandan baĢqa Azərbaycanın digər bölgələrində də erməni silahlı 

birləĢmələrinin müsəlman əhali üzərinə hücumları geniĢlənmiĢdi. 1917-ci ildə 

Zəngəzur qəzasında 109, Qarabağda 157 kənd qismən dağıdılmıĢ, Azərbaycan 

üzrə isə (Lənkəran çıxılmaqla) 60 yaĢayıĢ məskəni tamamilə məhv edilmiĢ, 

388-i qismən zərər çəkmiĢ, yandırılmıĢ, viran qoyulmuĢ təsərrüfatların sayı 

5140-a çatmıĢdı.
6 
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РЕЗЮМЕ 

ИБРАГИМ КАЗЫМБЕЙЛИ 

ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА ПРОВОДИМАЯ АРМЯНАМИ В 

ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО НАРОДА В ЭРИВАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ЗЕМЛЕЙ. (СТАТЬЯ 1-Я) 

 

 В статье на основе нового подхода и научных фактов исследуется 

кровавые преступлении армянских дашнаков против азербайджанцев 

Эриванской области в 1918-1920-х годах. 

 Акты геноцида проводимые в отношении турок-мусульман 

Эриванской области по своим мотивам, масштабом и составом 

преступления, отличается от подобных актов, проводимых ими в других 

регионах Азербайджана. Здесь кровавые событии началисъ немного 

ранше, чем в других территориях населенных азербайджанцами. В статье 

широко исследуются их причины и значение. 

 Основным преимуществом статьи состоит в том, что здесь 

впервые публикуются список деревень, которие разрушены после того 

как турки –мусульмане насильно были выселены из своих домов еще до 

марта месяца 1918 года и эти факты в статье потверждены на основе 

архивных документов и анализом наличной литературы. 

Ключевые слова: Азербайджан, Эриванская область, политика, 

армяне 
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SUMMARY 

IBRAHIM KAZIMBEYLI 

GENOCIDE POLICY COMITTED BY ARMENIANS AGAINST 

OUR PEOPLE IN THE HISTORICAL LAND OF IRAVAN PROVINCE 

(ARTICLE I) 

In the article bloody crimes committed by Armenian dashnakhs aganist 

to our people in 1918-1920 are investigated by new aproaching and facts on 

considering Iravan province. Genocide acts differs from the other regions of 

Azerbaijan for their motive, scale and the constituent parts of committers to 

this crime aganist the population of turkish-muslim in Iravan province. In this 

teritorry deep crimes take part a bit before to other regions of us. The main 

essence and reasons of them are investgated largely in the article. 

One of the main essence of the article is that, rendering some archive 

documents and rendering existed literatures we give the list of villages 

destroyed up to 1918 March on Iravan province and the forcely departed 

turkish-muslim villages. 

Key words: Azerbaijan, Iravan province, genocide, policy, armenians. 
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SOVET DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCANDA ORDU QURUCULUĞU 

(1969-1982-ci illər) 

 Məqalədə  Azərbaycanın hərb tarixindən, milli hərbi məktəblərin 

yaradılmasından geniĢ bəhs olunur.  Azərbaycan sovetlər birliyinin tərkibində 

olduğu illərdə Heydər Əliyevin  milli hərbiçi kadrların hazırlanmasında 

göstərdiyi böyük xidmətlərdən bəhs olunaraq qeyd olunur ki, həmin dövrdə 

yaradılmıĢ hərbi məktəblərin məzunları Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən 

sonrakı dövrdə torpaqlarımızın qorunmasında xüsusi xidmət göstərmiĢlər. 

Məhz həmin məktəblərin məzunları birinci Qarabağ müharibəsində  

torpaqlarımız uğrunda qəhrəmancasına döyüĢdülər. 

Açar sözlər: Milli hərbçi kadrlar, ordu quruculuğu, CəmĢid Naxçı-

vanski adına hərbi məktəb,  Azərbaycan ordusu,  Ali hərbi məktəblər. 

 

Qədim dövlətçilik tarixinə malik Azərbaycan xalqı əsrlər, minilliklər 

boyu öz azadlığı dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparmıĢdır. Zəngin təbii 

sərvətlərinə, əlveriĢli və strateji coğrafi-siyasi mövqeyinə görə ərazimiz daima 

güclü dövlətlərin təzyiqlərinə, hərbi təcavüzünə məruz qalmıĢdır. Bununla belə 

xalqımız öz mövcudluğunu qoruyub saxlayaraq, ən qüdrətli düĢmən ordularına 

qarĢı mübarizədə hünər, qəhrəmanlıq nümunələri göstərmiĢdir. CavanĢir, 

Babək, ġah Ġsmayıl Xətai kimi sərkərdə və dövlət xadimləri Azərbaycanın 

qəhrəmanlıq tarixinin bütöv bir salnaməsini yaratmıĢlar. 

1918-ci ilin mayında Azərbaycanın öz müstəqilliyini elan etməsi ilə 

milli ordunun yaradılması daha intensiv və konkret xarakter aldı. Hərbi nazirlik 

yaradıldı, hərbi təhsilin əsası qoyuldu. Cəmi 23 ay ömür sürməsinə 

baxmayaraq, Cümhuriyyət dövründə müstəqil dövlətin bütün atributları, o 

cümlədən milli ordumuz formalaĢdırıldı. 1920-ci ilin aprelində ―Qırmızı Ordu‖ 

tərəfindən Azərbaycan iĢğal olunduğdan sonra sovet hakimiyyəti elan edildi və 

Azərbaycan SSR-in ordusu və donanması yaradıldı. BolĢeviklər də çar 

Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətini davam etdirirdilər. Əlağa ġıxlinski, 

Səməd bəy Mehmandarov  və s. sərkərdələrin xələfləri XX əsrdə də hərb 

sənətindən kənarda saxlanıldı. Təəssüf ki, Azərbaycanın bolĢevik rus ordusu 

tərəfindən iĢğalından sonra müstəqilliyimizin ən mühüm atributu olan milli 

ordu hissələri ləğv edildi. Azərbaycan keçmiĢ Ġttifaqın tərkibində olduğu 

illərdə milli zabit korpusunun formalaĢmasına, azərbaycanlıların yüksək hərbi 

vəzifələrə irəli çəkilməsinə Sovet rəhbərliyi tərəfindən daim süni maneə 

yaradılırdı ki, bu da məqsədli xarakter daĢıyırdı.  

1922-ci ildə Zaqafqaziya respublikalarının orduları Xüsusi Qafqaz 

Ordusunun diviziyalarına çevrildi. 1937-1938-ci illər orduda baĢlamıĢ kütləvi 

repressiya kampaniyası Azərbaycan diviziyasından da yan keçmədi. 
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Azərbaycan diviziyası 1938-ci ildə vahid ümumittifaq ordusunun tərkibinə 

daxil edildi [1, səh.10]. 

Lakin bütün bu maneələr Azərbaycan xalqının hərbi ənənələrini, döyüĢ 

ruhunu sarsıtmadı. 1939-1945-ci illərdə Ġkinci Dünya müharibəsinin gediĢi, 

nəticələri bu həqiqəti bir daha təsdiqlədi. Azərbaycan xalqı öz zəngin hərbi-

tarixi ənənələrinə sadiq qalaraq bu müharibədə də əsl Ģücaət, əzmkarlıq 

göstərdi. Həmin dövrdə Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlinədək Ģanlı 

döyüĢ yolu keçdi.  

Müharibədən sonrakı dövrdən 1969-cu ilədək Azərbaycanda hərbi kadr 

hazırlığına Ġttifaq rəhbərliyi yenə də qısqanc münasibət bəsləyirdi. Yalnız 

Heydər Əliyev respublikamıza rəhbərlik etdiyi dövrlərdə ordu quruculuğu, 

milli zabit kadrlarının hazırlığı məsələləri daim önə çəkildi. Heydər Əliyev 

bütün bunları çox gözəl bildiyi üçün dövlətçilik siyasətində milli təhlükəsizlik 

məsələlərinə xüsusi diqqət yetirirdi. Hələ о zаmаn Hеydər Əliyеv uzaqgörən 

dövlət xadimi kimi dаim gələcəyə, ümidlə bахır, bütün iĢlərini Аzərbаycаnın 

gələcək müstəqilliyinin təmin еdilməsi idеаlının gеrçəkləĢdirilməsinə 

yönəldirdi. YaranmıĢ belə acınacaqlı vəziyyətin düzəldilməsinə, 

azərbaycanlılara qarĢı olan münasibətin yaxĢılaĢdırılmasına, Moskvanı 

Ģübhələndirməmək Ģərti ilə milli hərbçi kadrların hazırlanması üçün baza 

yaradılmasına, dövlətin hərb sistemində azərbaycanlıların irəli çəkilməsinə, 

yüksək rütbələr verilməsinə və vəzifələrdə yerləĢdirilməsinə ehtiyac 

duyulurdu. Bu məqsədin həyata keçirilməsi böyük məharət və ustalıq tələb 

edirdi. 

1969-cu il iyulun 14-də Hеydər Əliyеv Аzərbаycаnа rəhbər təyin 

оlunduqdan sonra birinci növbədə milli kаdrlаrın hazırlanmasına nаil оldu. 

Ötən əsrin 70-ci illərində Heydər Əliyev uzaqgörənliklə Azərbaycanın 

müstəqillik yoluna qədəm qoyacağını görür və müstəqil dövlətin milli ordusu 

üçün yüksək ixtisaslı milli zabit kadrlarının yetiĢməsi üçün əlindən gələni 

əsirgəmirdi. Bəlkə də o vaxtlar heç kim düĢünə bilməzdi ki, nə vaxtsa bir 

ittifaqda birləĢən respublikalar ittifaqı dağılacaq, hər bir respublika müstəqillik 

yoluna qədəm qoyaraq öz suverenliyini, sərhədlərinin toxunulmazlığını 

qorumaq məcburiyyətində qalacaqdır. Zaman xalqımızı sərt sınağa çəkdikdə 

hiss etdik ki, Heydər Əliyev C.Naxçıvanski adına hərbi məktəbi yaratmaqla 

xalqımız üçün necə böyük iĢlər görmüĢdür. 

―Komsomolskaya pravda‖ qəzetinin 26 iyun 1993-cü il tarixli sayında 

dərc olunmuĢ ― 70-ci illərdə Əliyev bilirdimi ki, SSRĠ dağılacaq? ‖ adlı 

məqalədə deyilir: ―70-ci illərdə Sovet Ordusunda azərbaycanlılar az idi. 

Əliyevin zəhməti ilə azərbaycanlı kursantlar ölkənin hərbi məktəblərində 

görünməyə baĢladılar…‖[ 2, səh.11]. 

Heydər Əliyev hakimiyyətə gələnə qədər azərbaycanlıların yalnız 15%-

i döyüĢ hissələrində, qalan 85%-i isə tikinti və digər hərbi hissələrdə xidmət 

edirdilər. DöyüĢ hissələrində xidmət edən 15%-in də yarıdan çoxu həmin 

hissələrin xidmət sahələrində iĢləyirdi. Sovet rəhbərliyi ölkənin türk və 

müsəlman əhalisindən olan yüksək rütbəli hərbçilərin orduda çoxluq təĢkil 

etməsindən narahat olurdu. Bununla bağlı olaraq ingilis tarixçisi Cefri Hoskinq 
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yazır ki, sovet ordusunda yüksək rütbəli zabitlər içərisində müsəlmanlar, 

gürcülər və pribaltikalılar yox idi [12, s.441]. 

 Heydər Əliyev respublika rəhbərliyinə gəldikdən sonra orduya çağırıĢ 

bayram xarakteri aldı, zabitlərə, əsgərlərə Ģəxsi simpatiyasını qabarıq büruzə 

verməklə, onlara əlavə imtiyazlar ayırmaqla hərb sənətinə maraq oyatdı, 

hərbçiliyi hörmətə, nüfuza mindirdi. Heydər Əliyevi düĢündürən baĢlıca 

məsələlərdən biri azərbaycanlılar arasından yüksək ixtisaslı hərbçi kadrların 

yetiĢdirilməsi idi. O vaxt təbii ki, çoxları bir neçə on ildən sonra Azərbaycanın 

müstəqil olacağını düĢünmürdü. Lakin Heydər Əliyevin sonralar etiraf etdiyi 

kimi, o, bu fikir ilə yaĢayır və düĢünürdü ki, gərək Azərbaycanın milli hərbçi 

kadrları olsun. Sovet ordusunda azərbaycanlı zabitlərin azlığı, generalların və 

marĢalların olmaması onu narahat edir və daxilən düĢündürürdü. 

Azərbaycanda milli hərbçi kadrlar yetiĢdirilməsini və SSRĠ ali hərbi 

məktəblərinə azərbaycanlı gənclərin daxil olmasını təmin etmək məqsədilə 

1971-ci il 28 iyul tarixində  Heydər Əliyevin təĢəbbüsü və Azərbaycan KP 

MK-nın qərarı ilə respublika ixtisaslaĢdırılmıĢ internat məktəbi təĢkil olundu 

[8, s.172]. 1971-ci ilin noyabr ayında  Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi 

Heydər Əliyev internat məktəbinə Bayraq təqdim edərək məktəbə CəmĢid 

Naxçıvanskinin adı verilir. Bakıda C.Naxçıvanski adına hərbi məktəbin 

açılması misli-bərabəri olmayan bir hadisə idi. Bu artıq milli ordu 

quruculuğunun baĢlanğıcı, gələcək müstəqil Azərbaycanın təhlükəsizliyinə 

baza yaratmaq demək idi. Yeddinci sinfi bitirən gənclər orada təhsillərini 

davam etdirməklə yanaĢı hərbi təhsil alır, fiziki cəhətdən mətinləĢir, rus dilini 

öyrənir, ali hərbi məktəblərə daxil olmaq üçün imkan qazanırdılar. Bu addımı 

atmaqla Heydər Əliyev iki problemi böyük məharətlə həll etdi. Birtərəfdən, 

Azərbaycan və azərbaycanlılar üçün tarixi əhəmiyyət daĢıyan hərbi məktəbi 

heyrətamiz bacarıqla yaratdı, digər tərəfdən, 1976-1977-ci illərdən baĢlayaraq 

SSRĠ-nin ali hərbi məktəblərinə ildə 800-900 nəfər gəncin göndərilməsinə nail 

oldu[1, s. 11]. Əlbəttə, həmin gənclərin hamısı bu məktəbləri bitirə bilməsə də, 

hər halda bir qismi rütbəli hərbçilər olurdular. Məktəblərdə ildə təxminən 700 

nəfər zabit hazırlanırdı.  

 Bu, Heydər Əliyevin böyük tarixi xidməti idi. Bu məktəbin açılmasına 

qədər isə Bakıda iki ali hərbi məktəb var idi. Biri Ali ÜmumqoĢun 

Komandirləri Məktəbi, o birisi isə Hərbi Dəniz Donanmasının Ali Hərbi 

Dənizçilik məktəbi idi. Bu məktəblərin hər birinə ildə 300 nəfər gənc qəbul 

edilirdi. Lakin ÜmumqoĢun Komandirləri Məktəbində azərbaycanlıların sayı 

5-6 nəfər, Dənizçilik Məktəbində isə 2-3 nəfər idi. Bakıda yerləĢməsinə 

baxmayaraq, məktəblərdə Azərbaycandan təhsil alanlar demək olar ki, yox 

dərəcəsində idi. Ukrayna, Belorusiya, Rusiya, Gürcüstan, hətta Ermənistandan 

gəlib Bakıda oxusalar da, azərbaycanlılar məktəblərə qəbul oluna bilmirdilər. 

Heydər Əliyev belə biabırçı vəziyyətə son qoymaq üçün geniĢ fəaliyyətə 

baĢladı. Məsələ barəsində o dəfələrlə Moskvaya məktublar yazaraq nəhayət, 

problemin həllinə nail oldu. Bilavasitə onun xidmətləri sayəsində artıq 70-ci 

illərdə hərbi xidmətə çağırılan azərbaycanlıların demək olar ki, böyük 

əksəriyyəti döyüĢ hissələrində xidmət edirdi. 
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Heydər Əliyev bu barədə 1981-ci ildə açıq Ģəkildə belə deyirdi: ―… biz 

məktəbin təĢəkkülü və inkiĢafı dövründə qarĢıya çıxan və aradan qaldırılan 

çətinliklər barədə də danıĢmalıyıq. QarĢımıza aydın məqsəd qoymuĢ olsaq da, 

on il bundan əvvəl müvafiq təcrübəmiz, praktikamız yox idi. Bir çoxlarını 

ixtisaslaĢdırılımıĢ məktəbin məqsədəuyğunluğuna inandırmaq lazım gəlirdi, 

orta məktəbin adi kollektivindən bir qədər fərqlənən müəllim kollektivi açıb 

toplamaq, müvafiq maddi-texniki baza yaratmaq və baĢqa tədbirlər həyata 

keçirmək lazım idi‖ [11]. 

25 iyun 1998-ci il tarixində Azərbaycan Milli Ordusunun 

yaradılmasının 80 illiyinə həsr olunmuĢ təntənəli yubiley mərasimində Heydər 

Əliyev qeyd edirdi ki: ―1970-ci illərin əvvəllərində azərbaycanlılardan ibarət 

peĢəkar hərbi kadrlar hazırlanması məsələsini xalqımızın əsas vəzifələrindən 

biri kimi ortaya atdıq. Nə üçün? Birincisi, bizim, xalqımızın Ģərəfinə toxunurdu 

ki, orduda azərbaycanlı zabit, general ya yoxdur, ya da azdır. Ġkinci tərəfdən, 

bu, bizə ona görə toxunurdu ki, səfərbər olunanların əksəriyyəti ikinci-üçüncü 

dərəcəli hissələrə, inĢaat batalyonlarına göndərilirdi. Beləliklə də onlar iki illik 

xidmət zamanı yüksək hərbi peĢəkarlıq təcrübəsi əldə edə bilmirdilər‖ [9]. 

Heydər Əliyevin strateji planlarının tərkibində ordu quruculuğu, 

müstəqil ordumuzun yaradılması və onun özəyini təĢkil edən zəngin hərbi 

elmi-texniki təcrübəyə malik zabit korpusunun hazırlanması aparıcı rola malik 

idi. Bu münasibətlə Heydər Əliyev xalqa müraciətlə deyirdi: ― Hər bir 

vətəndaĢ, hər bir azərbaycanlı hiss etməlidir ki, indi Vətənin qorunması üçün 

hərə  öz payını verməlidi, hərə öz yerini tapmalıdır. Bunu bizdən böyük 

Azərbaycan dövləti yaratmıĢ ulu babalarımızın ruhu tələb edir, Ģəhidlərimizin 

qanı və ruhu tələb edir‖ [5, v.18]. 

20 aprel 1976-cı ildə C.Naxcıvanski adına orta ümumi təhsil internat 

məktəbinin fəaliyyətinin yaxĢılaĢdırılması haqqında qərar qəbul edildi [10, səh 

150]. 8 dekabr 1981-ci ildə C.Naxçıvanski adına respublika ixtisaslaĢmıĢ orta 

umimi təhsil məktəbi Azərbaycan SSR Ali Soveti tərəfindən fəxri fərmanla 

təltif olunur [6, iĢ 155,v. 70]. 

Heydər Əliyev C.Naxcıvanski adina orta umumitəhsil internat 

məktəbinin yubileyinin keçirilməsinə də xüsusi önəm verirdi. Azərbaycan KP 

MK və Nazirlər Soveti 1981-ci ildə C.Naxçıvanski adına hərbi məktəbin 10 

illiyinin qeyd olunması haqqında qərar qəbul etdi. 1981-ci ilin dekabr ayında 

Heydər Əliyevin iĢtirakı ilə C.Naxçıvanski adına internat məktəbin 10 illik 

yubileyinə həsr edilmiĢ təntənəli yığıncaq keçirildi. Heydər Əliyevin 

məruzəsindən aydın olur ki, 1971-1981-ci illərdə məktəbin 540 nəfər yetirməsi 

akademiyalara, məktəblərə və ya hərbi məktəblərə daxil olmuĢdu. Onlar 47 ali 

məktəbdə təhsil alırdılar. Bu gənclərin 130 nəfəri zabit olmuĢdu. 1981-ci ildə 

hərbi məktəbdə 500-dən artıq Ģagird oxuyurdu. Onların 310 nəfəri hərbi 

məktəbə yalnız 1981-ci ildə qəbul edilmiĢdi [11]. Əslində bu, Heydər Əliyevin 

hərbçi kadrların yetiĢdirilməsi sahəsində fəaliyyətinin ilkin nəticələri idi.  

Heydər Əliyevin tələbə gənclərlə görüĢdə fərəhlə dediyi bu sözlər bu 

gün də bu gün də öz aktuallığını itirməmiĢdir: ―... Gənclərin ali hərbi 

məktəblərə həvəsinin getdikcə artması onların yüksək vətənpərvərliyini, 

ölkənin müdafiəsinin möhkəmlənməsinə kömək etmək arzusunu inandırıcı 
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Ģəkildə göstərir. Ġndi ali hərbi məktəblərə hər il yerli millətdən 300-400 oğlan 

qəbul edilir. Bu il ölkənin ali hərbi məktəblərinə respublikamızdan 804  adam, 

o cümlədən yerli millətdən olan 416 nəfər daxil olmuĢdur. Ġlk dəfə təyyarəçilik 

məktəblərinə gənclərin böyük bir qrupu göndərilmiĢdir‖ [3, səh.92]. 

Heydər Əliyev məktəbə qəbul planının ildən-ilə artırılmasına çalıĢır və 

buna uğurla nail olurdu. Məsələn, artıq 1985-ci ildə hərbi məktəbə 500 nəfərin 

qəbul edilməsi nəzərdə tutulmuĢdu [11]. Qeyd etmək lazımdır ki, məktəbi 

bitirmiĢ peĢəkar hərbçilər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa olunduqdan 

sonra milli ordunun nüvəsini təĢkil edərək ərazi bütövlüyü uğrunda döyüĢlərdə 

fəal iĢtirak etdilər. Azərbaycanda gənclərin hərb elminə olan marağı 

heyrətamiz dərəcədə artdı, məktəbə daxil olmaq istəyənlərin sayı çoxaldı. 

Məsələn, 1981-ci ildə C.Naxçıvanski adına hərbi məktəbə planda nəzərdə 

tutulan 300 yerə 650 nəfər qəbul üçün ərizə vermiĢdi. Nəticədə məktəbə qəbul 

zamanı müsabiqə yüksək olur və yalnız istedadlılar qəbul olunurdu. ġagird 

heyətinin bilik keyfiyyəti də yüksəlirdi. Bu isə Heydər Əliyevin fəaliyyətinin 

uzaqgörənliyini və doğruluğunu təsdiqləyirdi. Belə vəziyyət Azərbaycan 

rəhbərini sevindirirdi. O, nitqlərinin birində aydın Ģəkildə deyirdi: 

―…ixtisaslaĢdırılmıĢ internat  məktəbi yaradılmaqla 1971-ci ildə necə yüksək 

bir iĢ baĢlanmıĢdır‖ [11]. 

Heydər Əliyev azərbaycanlıların təkcə CəmĢid Naxçıvanski adına hərbi 

məktəbdə təhsil almaları ilə kifayətlənmir, onların SSRĠ-nin ali hərbi 

məktəblərində oxumalarına xüsusi diqqət yetirir, bunun üçün Moskvadan 

böyük iradə və inadla icazə alır, istəyinə nail olurdu. Məsələn, əgər 1971-ci 

ildə SSRĠ hərbi məktəblərinə 71 azərbaycanlı daxil olmuĢdusa, 1974-cü ildə 

onların sayı 149 nəfərə çatdırıldı. Bu isə baĢlanmıĢ iĢin böyük uğurundan xəbər 

verirdi. SSRĠ Müdafiə Nazirliyi hərbi-təhsil müəssisələri baĢ idarəsinin rəisi, 

tank qoĢunları general-leytenantı V.Makarov Azərbaycan KP MK-ya yazdığı 

1975-ci il 14 mart tarixli 207/163 №-li məxfi məktubunda ―yerli azərbaycanlı 

millətindən olan gənclərin hərbi təhsil müəssisələrinə cəlb edilməsini müsbət 

iĢ‖ hesab edir və respublika rəhbərliyinə təĢəkkürünü bildirirdi [4, v. 177]. 

Bakının ali hərbi məktəbləri ilə yanaĢı, Leninqraddakı (Sankt-

Peterburq-M.ġ) Hərbi Tibb Akademiyasında, Hava Hücumundan Müdafiə 

Hərbi-Siyasi Məktəbində, Mühəndis-Texniki və Hərbi Dəniz Məktəblərində, 

Kiyevdəki Hərbi Radiotexnika Mühəndisləri və Hərbi-Siyasi Dəniz 

Məktəblərində, Simferopol Ali Hərbi-Siyasi Məktəbində, Çerniqov Ali Hərbi 

Aviasiya Məktəbində, Ali Zenit-Raket Komandirləri Məktəbində və 

ümumiyyətlə, SSRĠ-nin 26 Ģəhərinin 47 ali hərbi məktəbində yüzlərlə 

azərbaycanlı təhsil almıĢdı [3, səh.93]. 

Heydər Əliyev azərbaycanlı gənclərin hərbi məktəblərə daha çox qəbul 

edilməsinə nail oldu. Məsələn, belə bir fakt əhəmiyyətlidir ki, artıq 1982-ci ildə 

ölkənin hərbi məktəblərinə Azərbaycandan 1000 nəfər daxil olmuĢdu. Onların 

da 550 nəfəri azərbaycan xalqının nümayəndəsi idi [7, v. 27]. 

Heydər Əliyevin peĢəkar hərbçilər hazırlanması istiqamətində tarixi 

əhəmiyyət daĢıyan fəaliyyəti öz bəhrəsini uğurla verirdi. Azərbaycanlılardan 

olan yüksək rütbəli zabitlərin sayı sovet ordusunun döyüĢ hissələrində artmağa 

baĢlamıĢdı. Hərbi texniki hissələrdə xidmət edən yüksək rütbəli azərbaycanlı 
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zabitlərin sayı bütün sovet hakimiyyəti illəri ilə müqayisədə heç vaxt 70-80-ci 

illərdəki qədər olmamıĢdı. Bu isə Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarĢısında 

tarixi xidməti olub, gələcək müstəqilliyin təməllərindən birinin hazırlanması 

demək idi. 

Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu illərdə azərbaycanlılardan peĢəkar 

hərbi dənizçilərin yetiĢdirilməsinə də diqqət yetirirdi.Bu məktəbin əsası hələ 

çarizm dövründə qoyulmuĢdu. Azərbaycanın sovetləĢməsindən əvvəlki illərdə 

məktəbin müdavimləri sırasında azərbaycanlılar demək olar ki, yox 

dərəcəsində idi. Məsələn, 1920-ci ilin aprelinədək həmin məktəbi bitirən 1000 

nəfərin əsasən hamısı baĢqa xalqların nümayəndələri olmuĢdu [6, iĢ 362 v. 

167-168]. Belə acınacaqlı siyasət sovet hakimiyyəti illərində də davam 

etdirilirdi. H.Əliyev bu vəziyyətin dəyiĢdirilməsi istiqamətində geniĢ fəaliyyətə 

baĢlayaraq məktəbə diqqət yetirməyə, ilk növbədə maddi-texniki bazasını 

möhkəmləndirməyə səylər etdi. Onun təĢəbbüsü ilə Dənizçilik Məktəbinin 

fəaliyyətinə dair məsələlər MK bürosunda müzakirəyə çıxarılır və müvafiq 

qərarlar qəbul edilirdi [11]. 1981-ci ildə MK bürosu məktəbin yubileyini 

keçirmək barədə qərar qəbul etdi. Bundan sonra Heydər Əliyev məktəbin 

yaradılmasının 10 illiyi münasibəti ilə 1981-ci il sentyabr ayının 29-da 

Sov.ĠKP MK-ya 20/518 №-li məktub yazaraq yubileyin keçirilməsini və maddi 

texniki bazasının möhkəmləndirilməsini xahiĢ etdi və bu istəyinə nail oldu. 

Bundan sonra məktəbə diqqət daha da artırıldı [6, iĢ 362 v. 167-168] 

Heydər Əliyevin inadlı təkidləri nəticəsində ölkənin aviasiya 

məktəblərinə azərbaycanlı gənclər təhsil almağa göndərildi. Heydər Əliyevin 

göstəriĢi əsasında Kiyev Mülki Aviasiya institutuna 42 nəfər azərbaycanlı gənc 

oxumağa göndərilmiĢdi [6, iĢ 204  v. 18]. Bu təyyarəçilərin böyük əksəriyyəti 

Azərbaycan mülki aviasiyasında, müstəqillik illərində isə respublikanın hərbi 

hava qüvvələrində xidmət etdilər. 

Qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbycanın milli ordu quruculuğunda ən 

böyük nailyyətləri məhz  Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev kimi 

uzaqgörən siyasət adamı sovet dönəmində gələcək müstəqil Azərbaycanın milli 

ordusu barədə düĢünə və bu sahədə qətiyyətli addımlar ata bilərdi. Heydər 

Əliyevin respublikada yaratdığı hərbi məktəblərin məzunları və hərbi biliklərə 

yiyələnmək üçün SSRĠ-nin digər hərbi məktəblərinə  göndərilən  yüzlərlə 

Azərbaycanlı gənclər müstəqil Azərbaycanın torpaqları uğrunda döyüĢlərdə öz 

peĢəkarlıqlarını sübut etdilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və 

azadlığı uğrunda  C.Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbin neçə-neçə yetirməsi 

olan zabit Ģəxsi rəĢadət və Ģücaət nümunələri göstərərək Ģəhidlik zirvəsinə 

ucaldı.  

Orduda xalqın həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən ən sağlam hissəsi 

birləĢir. Heydər Əliyevin gərgin əməyinin nəticəsi idi ki Azərbaycan 

müstəqilliyini əldə edəndən dərhal sonra onun torpaqlarını baĢqa dövlətin 

ordusu deyil, məhz Azərbaycanın milli ordusu qoruyurdu. Buna görə də 

Azərbaycan xalqı daim  ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə minnətdar 

olacaqdır. 

Bu gün müstəqil Azərbaycanın təhlükəsizliyinin və ərazi bütövlüyünün 

tam təminatçısı olmaq, hər hansı bir düĢmən hücumunu qətiyyətlə dəf edib, 
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onun qarĢısında möhkəm müdafiə istehkamları yaratmaq qüdrətinə malik, 

yüksək ixtisaslı peĢəkar kadrlarla və hər cür müasir silahlarla 

kompleksləĢdirilmiĢ güclü orduya malikdir. Bu ordunun qurucusu isə adı 

Azərbaycan tarixinə uzaqgörən siyasətçi, millətini sevən  böyük Ģəxsiyyət kimi 

düĢən Heydər Əliyevdir. 

 

ƏDƏBĠYYAT 

 
1. Abdulla Qurbani. Mənim hərbi liseyim. Bakı: Əbilov, Zeynalov  və  oğulları, 

2002, 350 s. 

2. Abdulla Qurbani. Mətinlik məktəbi. Bakı:Dünya,1996 , 256 s. 

3. Abdulla Qurbani. Heydər Əliyev və Azərbaycan ordusu. Bakı: Əbilov, Zeynalov  

və  oğulları,2002, 390 s. 

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi 

(ARPĠĠSSA), f. 1, siyahı 62, iĢ 138  

5. ARPĠĠSSA f.1,siyahı 63, iĢ 43 

6. ARPĠĠSSA F.1,siyahı 68, iĢ 155,  204, 362 

7. ARPĠĠSSA, f. 1, siyahı 70, iĢ 203  

8.  Azərbaycan tarixi yeddi cilddə VII cild Bakı: Elm, 2008. 676 s. 

9. "Azərbaycan" qəzeti, 26 iyun 1998-ci il 

10. Çobanov M.  Görkəmli strategiyaçı. Bakı:Azərbaycan,2004,  47 s. 

11.  ―Kommunist‖ qəzeti, 1981, 11 dekabr, № 285 (17919) 

12. Хоскинг Д. История Советского Союза. 1917-1991. Пер. с англ., с.441. 

 

РЕЗЮМЕ 

               МЭХМАН ШАБАНОВ 

           ФОРМИРОВАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ АРМИИИ В   

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

(1969-1982-е года) 

В статье широко говорится о военной истории Азербайджана и об 

образовании национальных военных школ. Открывая речь об великих 

заслугах Гейдара Алиева в воспитании национальных военных кадров  в 

период  правления  советского союза следует отметить, что выпускники 

военных школ созданных в тот период имели особые заслуги при 

охронении территории и после обретения независимости Азербайджана.   

Именно выпускники этих школ героическт сражались за свою родину во 

время первой Карабахской войны.  

Ключевые слова: Национальные военные кадры, строение 

вооруженных сил, военная школа имени Джамшида Нахчыванского, 

Азербайджанская армия, высшие военные школы 
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SUMMARY 

MEHMAN SHABANOV 

ARMYBUILDING IN AZERBAAIJAN DURING THE 

RAIGHPOWER OF THE SOVIET UNION  

(1969-1982s) 

It is dealt with the military history of Azerbaijan, the creation of 

national military schools in the article. Dealig with Haydar Aliyev’s great 

services in the preparation of national military cadres during the Soviet period 

of Azerbaijan it is noted that the graduates of the military schools created at 

that time rendered special service in the protection of our lands after 

Azerbaijan gained independence. Just the graduates of the same schools fought 

for our land heroically in the Garabagh war I. 

Key words: National military cadres, army building, Military college 

named after Jamshid Nakhchivanski, Azerbaijan Army, Military high schools 
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AZƏRBAYCANIN AĠLƏ-MƏĠġƏT ADƏTLƏRĠNDƏ DĠN VƏ 

ƏNƏNƏVĠLĠK 

                                

Məqalədə Azərbaycan ailə mərasimləri araĢdırılır. Müəllif dinin ənənəvi 

ailə ayinlərinə və mərasimlərinə təsirinin əhəmiyyəti məsələsinə toxunur. 

Ənənəvi evliliklər  və müasir toy mərasimlərinin xüsusiyyətləri təhlil edir. 

Müəllif ailənin müəyyənləĢməsində qadınla kiĢinin rollarını müqayisəli  Ģəkildə  

araĢdırır. 

Açar sözlər: ailə, nikah, din, kəbin, toy, müasir ailə 

 

Azərbaycan mədəniyyətinin və adət ənənələrinin formalaĢmasında əlbəttə 

ki, Ġslam dininin də böyük rolu olmuĢdur. Hər bir konkret insan kollektivinin 

həyatında (hətta qısamüddətli) həmiĢə məiĢət tərəfi vardır» [1, 175]. Bu məiĢət 

xüsusən ailə münasibətlərində özünü daha qabarıq əks etdirir. Qeyd etməliyik 

ki, ailə problemi ilə nəinki etnoqrafiya elmi, eyni zamanda, sosiologiya, 

psixologiya, tibb, hüquq, demoqrafiya kimi sahələr də məĢğul olur. Nikah 

anlayıĢının tərifı probleminə ailə hüququ üzrə mütəxəssislərin əksəriyyəti 

müraciət etmiĢdir. (Q.M.Sverdlov, A.M.Belyakova, R.M.Vorojeykin, 

N.V.Orlova, A.Ġ.Perqament, O.S.Ġoffe, Q.K.Matveyev, V.F.Maslov, 

A.A.PuĢkin, V.A.Ryasentscev, V.Ġ.BoĢko və digərləri). V.A.Ryasentsev nikahı 

kiĢi və qadının ailə yaradılmasına yönəldilmiĢ və onlar üçün qarĢılıqlı Ģəxsi və 

əmlak hüquq və vəzifələrini doğuran, hüquqi sənədləĢdirilmiĢ, azad və könüllü 

ittilıaqı kimi miiəyyən edir. Q.K.Matveyev də həmçinin nikahın həmin 

xüsusiyyətlərini qeyd edərək vurğulayır ki, nikah kiĢi və qadının ailə qurmaq 

məqsədilə bağladığı və onlar arasında qarĢılıqlı Ģəxsi və əmlak hüquq və 

vəzifələrinin müəyyənləĢdirildiyi azad, bərabərhüquqlu və ömürlük ittifaqıdır. 

Nikahın aĢkar edilən hüquqi əlamətlərini nəzərə almaqla nikahın aĢağıdakı 

tərifıni təklif etmək mümkündür. Nikah - qanunla müəyyən edilmiĢ qayda və 

Ģərtlərə riayət etməklə bağlanılan, ailə yaratmaq məqsədi güdən və ər-arvad 

arasmda Ģəxsi və əmlak hüquq və vəzifələrini doğuran, qadınla kiĢinin azad, 

könüllü və bərabərhüquqlu ittifaqıdır. Azərbaycan Respublikasının Ailə 

Məcəlləsinin 2-ci maddəsində nikahın tərifi verilir: "Nikah kiĢi ilə qadının ailə 

qurmaq məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınan 

könüllü ittifaqıdır"[2, 34]. Beləliklə, ailə hüququnda hüquqi əhəmiyyət kəsb 

edən anlayıĢ nikah anlayıĢıdır. Ġslam ailə hüququ cahiliyyət dövründəki 

evlənmə Ģəkillərinin bəzilərini ləğv edərək yeni qanunlar qoymuĢdur. 

ġəriət qanunları ailə-nigah münasibətlərinə dərindən sirayət edərək bir 

sıra adətlərin yaranmasının səbəbi olmuĢdur[3, 47].  
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ġərq ölkələrində olmuĢ səyyahlar müsəlman aləmində cavan qız və 

oğlanların bir-birlərinin üzünü görməmiĢ nigah bağladıqlarını yazsalar da, bu 

qaydanı ancaq varlı və zadəganlar mühititinə aid etmək olar. Sadə insanlar 

arasındakı yaxın ünsiyyət subay oğlanlara qızları gözaltı etməyə imkan verirdi. 

Adətən qızlar on bir yaĢa qədər üzlərini çadra altında gizlətmirdilər və buna 

görə də oğlanlar özlərinə gələcək niĢanlı görüb-seçə bilirdilər. Tədqiqatçı 

A.Məmmədov yazır ki, ―Azərbaycanda ənənəvi olaraq çoxsaylı və nüfuzlu 

qohumları olan adamın cəmiyyətdə nüfuzu yüksəlir. Bu amil qohumluq 

münasibətlərinin xarakterik xüsusiyyətidir.‖ Cəmiyyətdə insanın dini statusuna 

da əhəmiyyət verirdilər. Qızın qohumları baĢlığı böyük miqdarda 100 almağa 

çalıĢırdı. Ümumi razılığa gəldikdən sonra toydan qabaq baĢlığın bir hissəsi qız 

evinə cehizin hazırlanması üçün verilirdi. Toydan qabaq qızı təntənə ilə 

hamama aparırlar, sabahı gəlinin cehizləri musiqi sədaları altında bəyin evinə 

aparılır, axĢam düĢəndə isə gəlini duvaq altında qohumları və musiqiçilərin 

müĢayəti ilə oğlanın evinə yola salırlar. Toydan qabaq molla cavanların 

kəbinini kəsir [4, 145].  

Normal qəbul edib-etməməyimizdən asılı olmayaraq, bu gün çağdaĢ ailə 

modelərimizdə müxtəlif dəyiĢikliklər baĢ verir. Bunun qarĢısını almaq üçün 

tarixdə və yaxın keçmiĢimizdə ən yaxĢı ailə ənənələrimizi dirçəltməli, 

möhkəmləndirməliyik. Əvvəllər çoxuĢaqlı – 5-10 uĢaqlı ailə modellərinin sayı 

həddən-artıq idi. Təəssüflər olsun ki, indi bunların çoxu yoxdur. Artıq ötən 

əsrin 80-ci illərindən bu yana respublikamızda ən uzağı iki və ya üç uĢaqdan 

ibarət ailələrin sayı çoxalmağa baĢladı. Odur ki indi əksər uĢaqların xala, bibi, 

əmi, dayı deyilən qohumları yoxdur. Bundan sonra daha böyük problemlərlə 

rastlaĢacağıq, çünki bu qohumluq anlayıĢları get-gedə azalacaq. Bu proses 

müasir ailə təsisatlarına cəmiyyətdə baĢ verən sosial-iqtisadi proseslərin 

təsirinin nəticəsidir. 

Etnoqrafik müĢahidələrlə müəyyən olunmuĢdur ki, «elçilər qız evinin 

rəsmi razılığını aldıqdan və həmin gündən bir cümə axĢamı keçdikdən sonra 

yenə də qız evinə «kəsi-biçi»yə gedirlər. «Kəsi - biçi» qız evinin tələbləri və 

oğlan evinin tələb olunan xərclərlə razılaĢması söhbətinə deyilir» [5, 161]. Bu 

mərasim tez toy etmək istə- yəndə elçilikdən sonra baĢlayır. Ailəsi qızı tez 

vermək istəmədikdə, niĢan mərasimi keçirilir. Ümumiyyətlə, «Ġslamın niĢanla 

bağlı elə bir ayinçiliyi, yaxud vacib sayılan tədbiri yoxdur. Əsas odur ki, 

tərəflərin bir-birinə rəğbəti olsun və onlar evlənməyə vədə versinlər. Adətən 

niĢanda Quranın «Fatihə» surəsi oxunur və qıza niĢan üzüyü hədiyyə verilir. 

NiĢan üzüyü baĢqalarına qızın niĢanlı olduğunu bildirmək üçündür. Lakin bu 

üzük də niĢanı «evlənmək barədə vədələĢmədən» artıq bir Ģey etmir» [6, 92]. 

Toy mərasimi barədə əldə olunan material tarixi keçmiĢimizin etnoqrafik 

baxımdan əhəmiyyətli canlı səhifələrini göz özündə əks etdirir, real həqiqətləri, 

ailə məiĢətində uzun əsrlərdən bəri kök salan müxtəlif adət və ənənələri 

iĢıqlandırır. 

 Ġnsan məhz ailə qurub, övlad sahibi olduqdan sonra valideynlərinin 

əziyyətini daha dərindən qavrayır, çətin anında isti ailə ocağına sığınaraq 

onlardan mənəvi dəstək alır və nəticədə ailənin nə qədər müqəddəs, önəmli 

olduğunun fərqinə varır. Deməli, doğru Ģəkildə ailə qurmaq insanları 
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iztirablardan xilas edir. Bəzən gənclər maddi durumlarının yaxĢı olmaması 

üzündən ailə qurmaqdan boyun qaçırırlar. Bir daha vurğulamaq istərdim ki, 

heç bir səbəb, hətta yoxsulluq belə mömin bəndəni evlənməkdən çəkindirə 

bilməz. "Nur" sürəsinin 32-ci ayəsində deyildiyi kimi:  "Aranızda olan subay 

kiĢiləri və ərsiz qadınları, əməlisaleh kölə və kənizlərinizi evləndirin. Əgər 

onlar yoxsuldurlarsa, Allah öz lütfü ilə onları dövlətli edər…".  Ailə qurmaq, 

ev-eĢik, övlad sahibi olmaq eyni zamanda insanı bir çox günahlardan, 

haramdan, zinadan qoruyur. Lakin ailə qurarkən seçim etmək, dünya malına 

aldanmamaq ən mühüm məsələlərdən biri hesab olunur. Sözsüz ki, övladın ailə 

qurmasında valideynin fikri önəmlidir. Hər bir ailə quran Ģəxs gələcəkdə 

günahlarla, zərərlərlə qarĢılaĢmamaq, peĢman olmamaq üçün mütləq 

valideyninin gözəl təcrübələrindən, dəyərli fikirlərindən istifadə etməli, ata-

anasının halallığını və məsləhətini almalıdır. Ġslam Ģəriətinə əsasən qızının ailə 

qurmaq məsələsində ata-ananın icazəsi Ģərtdir, əks halda evlənmə əsnasında 

oxunan əqd batil hesab olunar. Gəncin ailə qurmasında ata-ananın rolu böyük 

olduğu üçün hər bir valideyn də övladının bu qərarına etinasız yanaĢmamalı, 

mütləq vasitəçi olmalıdır. XX əsrə və XXI əsrin əvvəllərinə nəzər salanda 

Azərbaycan ailələrini iki qrupa bölmək olar: 1) daha çox əyalətdə yaĢayanlar 

və Ģərq ailə tipinə, milli mentaletitə tam uyğun ailə tipi; 2) daha çox böyük 

Ģəhərlərdə, Bakıda və dünyanın müxtəlif ölkələrində yaĢayan ailələr. Qlobal 

dövrümüzdə bu problemlər get-gedə aktuallaĢır və son vaxtlar boĢanmaların da 

sayı artıb. Bu da klassik ailə tipinin inkiĢafında və dəyərlərin saxlanmasında 

mənfi tendensiyalara səbəb olur.  

Nikahı üzürsüz yerə tərk etmək məkruhdur. Ənəs ibn Malik deyir ki, bir 

gün ―üç nəfər Peyğəmbərin (s.a.v) zövcələrinin evinə gəlib onun ibadəti 

haqqında soruĢdular. Onlara bu haqda xəbər verildi və sanki onlar 

Peyğəmbərin (s.a.v) bundan daha az ibadət etdiyini düĢünürdülər.  Hələ XX 

əsrin əvvəllərində görkəmli mülkü hüquq tədqiqatçısı Qabriyel Feliksovic 

ġerĢeneviç nikaha kiĢi və qadının birgə yaĢayıĢ məqsədilə qarĢılıqlı 

razılaĢmaya əsaslanan və müəyyən edilmiĢ formada bağlanılan, ittifaqı kimi 

tərif vermiĢdir[7, 54]. Ġctimai düĢüncəmizə təsir edən əsas amillərdən biri də 

elektron KĠV, Ġnternet, sosial Ģəbəkələrdir. Telekanalların çoxunda ailə 

qurulması, eləcə də nikahın dağılmasıyla bağlı müxtəlif veriliĢlər yayımlanır. 

Ġnternetdəki tanıĢlıq saytlarında, sosial Ģəbəkələrdə insanlar bir-birlərilə tanıĢ 

olub ailə qururlar. Əlbəttə, onlar yüz faiz xoĢbəxt olmurlar. Real həyatda 

olduğu kimi, virtual və digər formalarda ailə quran insanlar arasında da 

müəyyən  problemlər yaĢanır. Yeni texnologiyaların tətbiqinin tərəfdarı olsaq 

da, unutmamalıyıq ki, biz azərbaycanlıyıq və öz dəyərlərimiz var. Ən yeni 

texnologiyalar insanlara xoĢbəxtlik verməklə bərabər, onlara böyük bədbəxt-

liklər də gətirə bilər. Bunun da artıq bir çox iĢartılarını görürük. Bu gün, 

zamanın diqtələrini də nəzərə almaqla, Azərbaycanda yeni, bir qədər də 

modern ailə modellərinin hazırlanmasına ehtiyac duyulur. Azərbaycanın 

çağdaĢ ailə modeli millət olaraq bizim qiymətli mənəvi dəyərlərimizdən birinə 

çevrilməlidir. Elə bir mənəvi dəyər ki, bunu bütün dünyada təbliğ etmək 

lazımdır və bunu əcnəbilər də etiraf edirlər [8].  
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    BəĢərin mənəvi mədəniyyət incilərindən olan "Qurani-Kərim" hikmət 

aləmi, heyrət abidəsidir. Gözlərə nur, qəlblərə fərəh bəxĢ edən sönməz 

məĢəldir. Dərin məna və məzmun kəsb edən, islam dünyasının Ģah əsəri sayılan 

"Qurani-Kərim"də tərbiyə, təlim, təhsil, elmlə bağlı çox mətləblər, ibrətamiz-

liklər öz əksini və geniĢ Ģərhini tapmıĢdır. "Qurani-Kərim"də cəmiyyətin ilkin 

özəyi sayılan ailə geniĢ Ģərh və izah edilir. Övladın nəvaziĢlə böyüməsi, qayğı 

ilə tərbiyə olunması və layiqincə kamala yetməsində valideynin, xüsusilə 

ananın xidmətləri ön plana çəkilir, yüksək qiymətləndirilir [9, 214].  

Ġslamda ailə qurulduğu zaman ər-arvad arasında nigah (əqd) oxunur ki, 

onun cümlələri ər-arvad tərəfindən oxunur, eyni zamanda tərəf müqabili (ya ər, 

ya arvad) onu qəbul edir. Bu əqdin bəzi cümlələri Quranın mətnindən 

götürülmüĢdür və ər-arvadın müĢtərək həyatlarının münasib Ģəkildə davam 

etməsinə söykənir; ayrılacaqları təqdirdə isə yaxĢılıqla ayrılmalarını göstəriĢ 

verir. Ər-arvad arasında bağlanan əqdi möhkəm dostluq münasibətlərindən 

qaynaqlanan ictimai saziĢ hesab etmək olar . Bu dostluq Ģəxsin çox etimad 

bəslədiyi əsas məsələlərdəndir, belə ki, o, valideynlərini, bacı və qardaĢlarını 

kənara qoyub heç bir qan qohumluğu olmayan bir Ģəxslə həm çətin, həm də 

rahat günlərdə Ģərik olmaq istəyir. 

Ġslam təlimlərinə görə ailədəki hər cür müqəddəslik Ġlahi dinlərdən gələn 

köklərə əsaslanır. Bir çox bəĢər cəmiyyətlərində ailə və toy mərasimləri böyük 

ibadətgahlarda icra olunur. Məsələn, məsihilər (xristianlar) nigah mərasimlərini 

öz kilsələrində qeyd edirlər.  

Azərbaycan ailəsinin tarixi formaları, nikah növləri, toy, dəfn adətləri, 

ailədaxili münasibətlərin sistemi yaradılmıĢdır. Etnoqraflar torpaq və təsərrüfat 

münasibətləri, nəsil əlaqələri və s. məsələlərdən asılı olaraq Azərbaycanda 

kiçik və böyük ailələrin mövcudluğunu, xüsusiyyətlərini araĢdırmıĢlar.  

R.Babayeva AbĢeron toylarının elçilik, niĢan (bu mərhələdə oğlan evi 

üzük və Ģal gətirərdi), paltarkəsdi (toy paltarlarının tikilməsi), sərpayı (yaxın 

qohum qadınlar toplaĢardılar, ―baĢıbütöv‖ qadın gəlinin baĢına xına qoyardı), 

xinə-nahana (xına və hamam gecəsi) bölündüyünü yazır. Müəllif sırf dövrün 

ideoloji tələblərindən irəli gələrək, qeyd edir ki, XIX əsrin ikinci yarısında və 

XX əsrdə oktyabr inqilabınadək azərbaycanlılar arasında nikah sırf iqtisadi 

məsələlərə görə bağlanırdı: ―…Əksər valideynlər sosial baxımdan bərabər olan 

yaĢlı dul kiĢiyə qızlarını vermirdilər. Bu vəziyyətdə evlənmək istəyən dul kiĢi 

daha aĢağı təbəqədən arvad seçməli idi və ya öz təbəqəsindən dul qadın ilə 

evlənməli idi. Yüksək təbəqədən olmayan qadın üçün daha yüksək təbəqədən 

olan dul kiĢi ilə nikaha girmək Ģərəf sayılırdı‖. Valideynlərin nikaha razılıq 

verməməsi, onların aralarındakı düĢmənçilik və maddi vəziyyətə görə, oğlanın 

―qızqaçırmağa‖ üstünlük verdiyini bildirən müəllif hərdən toy xərclərinin 

ödənməsi üçün vəsait olmadığından yalançı qızqaçırmağa əl atıldığını, amma 

kəbin bağlanılanadək qızın evdə qonaq sayıldığını göstərir [11]. 

      ХXI əsrdə dünyada  daha sürətlə qlobal sosio-mədəni dəyiĢikliklər 

gedir. Bu dəyiĢikliklər ailə modellərinə və münasibətlərini üfiqi və Ģaquli 

təsirlər edir. Bu baxımdan ailənin qorunması problemi nəinki konkret 

cəmiyyəti eləcə də bütün dünyanı düĢündürməlidir. Bu konteksdə ilkin ümdə 

amil öz milli dəyərlərimizn asasında ailə mödelini formalaĢdırmaqdır. 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 1  
  

 

 

 

 

233 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. М., 

―Наука‖, 1985. 

2. Quluzadə M. Dinimiz dünən və bu gün (1920-1990) Bakı: ―Azərbaycan 

ensiklopediyası‖ 1996, 152 s. 

3. Бестужев-Марлинский А.А. Избран. произведения. Баку: Азернешр, 

1990, c. 227. 

4. Мамедли А.Э. Современные этнокультурные процессы в Азербайджа-

не: основные тенденции и перспективы. Баку: Университет Хазар, 2008, 

с. 245. 

5. Cabrayılova M.Ə. Toy mərasimi haqqında. (Qasım Ġsmayılov rayonunun 

materiallarına əsasən). Azərbaycan tarixinə dair materiallar. VII c.B. Azərb. 

SSR EA, 1968. 

6. Quliyeva N. Azərbaycanda müasir kənd ailəsi və ailə məiĢəti. B. ―Elm‖, 

2005. 

7. Bilmen Ömer Nasuhi. Büyük islam ilmihali. Ġstanbul: ġenyıldız, 1997, 536 

s. 

8. http://edebiyyatqezeti.net/?s=Az%C9%99rbaycan%C4%B1n+%C3%A7a%

C4%9Fda%C5%9F+ail%C9%99+modeli%3A+nec%C9%99+olmal%C4%B1d

%C4%B1r%3F%21%E2%80%9D 

9. Azərbaycan etnoqrafiyası. 3 cilddə, III cild, Bakı, ġərq-Qərb 2007, 480 s. 

10.  http://zeka.az/101-ail601nin-t601rifi-v601-304slamda-ail601.html 

11.   https://fakultemiz.wordpress.com/2014/01/18/az%C9%99rbaycanda-

ail%C9%99-%C9%99n%C9%99n%C9%99l%C9%99ri-milli-v%C9%99-

etnik-%C9%99lam%C9%99tl%C9%99r%C9%99-tarixi-etnoqrafik-

must%C9%99vid%C9%99-baxis-etnoqrafik-ail%C9%99-nigah-

terminl%C9%99ri/ 

 

РЕЗЮМЕ 

                                       ГЮЛЬНАРА ИБРАГИМОВА 

РЕЛИГИЯ И ТРАДИЦИОННОСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

СЕМЕЙНОЙ ОБРЯДНОСТИ  

В статье исследуется Азербайджанская семейная обрядность. Автор 

атрагивает значение воздействия религии на традиционные семейные 

обряды и  ритуалы. Анализируются характерные особенности брачных 

традиций и современной свадьбы. Автор в сравнительном аспекте 

исследует женские-мужские роли в определении семьи.  

Ключевые слова: семья, брак, религия, кябин, свадьба, современная 

свадьба   
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SUMMARY 

GULNARA IBRAGIMOVA 

RELIGION AND TRADITION IN AZERBAIJANI FAMILY 

RITUALS 

The article investigates the Azerbaijani family ritual. The author touches 

upon the value of the impact of religion on the traditional family rites and 

rituals. Analyzes the characteristics of the marriage of tradition and modern 

wedding. The author examines in a comparative perspective female-male roles 

in determining the family. 

Keywords: family, marriage, religion, kabin, wedding, modern wedding 
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ġƏRUR DÜZƏNLĠYĠ TORPAQLARININ  

AQRO-EKOLOJĠ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əsas aqrar regionlarından 

biri olan ġərur düzündə yayılan  torpaq tiplərinin eko-coğrafi Ģəraitinin 

öyrənilməsi haqqında məlumat verilmiĢdir. Burada həmçinin tədqiqat 

obyektindən götürülmüĢ torpaq nümunələrinin morfoloji, fiziki və kimyəvi 

xüsusiyyətləri də təhlil olunmuĢdur. Eyni zamanda aparılmıĢ tədqiqatlar 

əsasında torpaqların münbitliyini, mədəni və təbii bitkilərin məhsuldarlığını 

nəzərə alaraq ixtisaslaĢdırılmasına  da diqqət yetirilmiĢdir. 

Nəticədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əsas aqrar regionlarında 

biri olan ġərur düzündə yayılan  torpaqların mədəni və təbii bitkilər altında  

səmərəli istifadə etmək üçün bir neçə təklif və tövsiyyələr verilmiĢdir. 

Açar sözlər: Coğrafi amillər, eko-coğrafiya, torpaq, bonitet, torpağın 

bonitirovkası, torpağın ekoloji qiymətləndirilməsi 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının əkinə yararlı torpaq sahələrinin bir 

hissəsi ġərur düzündə yayılmıĢdır. Muxtar respublikanın digər düzənlikləri 

kimi ərazinin kontinental iqlim Ģəraiti torpaqların deqradasiyasına, eroziya və 

ĢorlaĢma proseslərinə məruz qalmasına səbəb olur. Məhz, bu baxımdan ġərur 

düzənliyində yayılan torpaqların aqro-ekoloji Ģəraitini öyrənmək məqsədilə 

tədqiqatların aparılması aktualdır. 

Tədqiqat obyekti kimi ġərur düzənlində yayılan torpaq sahələri 

götürülmüĢdür. Bu düzənlik ġərur inzibati rayonunu bütöv, Kəngərli inzibati 

rayonunun isə az bir hissəsinin düzənlik və dağətəyi zonasını əhatə etməklə, 

Arazboyu düzənliklərindən biri olub, Ģimal-qərbdən Dəhnə və Vəlidağ 

yüksəklikləri, Ģimal və Ģimal Ģərqdən Qabaqdağ, Munhbala oğlu dağ, Qabaq 

yal, Tənənəm və Qarabullu dağlarının ətəkləri, cənub-Ģərqdən Qarabağlar və 

ġahtaxtı tirəsi, cənub-qərbdən isə Araz çayı ilə sərhədlənir.  

ġərur düzənliyində yayılan torpaq örtüyü strukturunun eko-coğrafi 

Ģəraitini, morfoloi, fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini öyrənməklə, mədəni-təbii 

bitkilər altında onlardan səmərəli istifadə olunması üçün təkliflər hazırlamaq-

dan ibarətdir.  

mailto:sahib-haciyev@mail.ru
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Bu məqsədə nail olmaq üçün planlaĢdırılan aĢağıdakı məsələləin həll 

olunması qarĢıya qoyulmuĢ və həll olunmuĢdur. 

-Tədqiqat obyektində torpaq örtüyünün öyrənilməsinə dair ədəbiyyat, 

xəritə və çöl materiallarının toplanması; 

-Ərazidə torpaqəmələgəlmə prosesinə təsir göstərən eko-coğrafi 

Ģəraitinin öyrənilməsi və təhlili; 

-Tədqiqat obyektinin müəyyən olunmuĢ sahələrində torpaq kəsimləri 

qoymaqla, ətrafında yayılan mədəni və təbii bitkilərin məhsuldarlığına nəzarət 

etmək; 

-Ərazidən torpaq-bitki nümunələri götürməklə, onların morfoloi, fiziki 

və kimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, təhlili və təkliflərin hazırlanması; 

Material metodika. Mövzuya aid ədəbiyyat, çöl materialları 

toplanılmıĢ və iĢin metodikası hazırlanmıĢdır. Mövzu iĢlənərkən tarixin ayrı-

ayrı inkiĢaf mərhələlərində xarii ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan və 

Naxçıvan MR-də torpaq-bitki tədqiqatları aparan alimlərin monoqrafiya, 

metodik vəsait, xəritə materialları və müasir tələlərə cavab verən iĢ 

təcrübələrindən istifadə olunmuĢdur [ 4, 5, 7] 

Bu məqsədlə tarixin müxtəlif inkiĢaf pillələri üzrə Naxçıvan MR-in 

bütün ərazilərində olduğu kimi ġərur düzənliyində aparılan torpaq tədqiqat 

iĢləri nəzərdən keçirilmiĢdir. Tədqiqat iĢində ġərur düzənliyində torpaqlardan 

səmərəli istifadə etmək üçün ərazidə 1920-ci ildən hazırkı dövrə kimi müxtəlif 

tədqiqatçılar tərəfindən aparılan elmi-tədqiqat iĢləri təhlil olunmuĢ, tədqiqat 

iĢində lazımi nəzəri və praktik məsələlərdən istifadə edilmiĢdir. 

Mövzunun yerinə yerinə yetirilməsində ədəbiyyat materialları ilə bəra-

bər əsas məsələlərdən biri də çöl materiallarının toplanmasıdır. Bu məqsədlə 

ġərur düzənliyi torpaqların öyrənilməsi üçün əraziyə aĢağıda göstərilən istiqa-

mətlər üzrə ekspedisiyalar təĢkil olunmuĢdur. 

6-8 oktyabr 2016-cı il tarixdə ġərur düzənliyinin qərb, mərkəz və cənub 

hissələrində  yayılan allüvial-subasar, bataqlıq-çəmən, çəmən-boz, boz-çəmən, 

açıq-boz, boz, boz-qonur və tünd-boz torpaqlarında 8 kəsim qoyulmuĢ, hər bir 

kəsimin genetik qatlarından nümunələr götürülmüĢ və onların da morfoloji 

xüsusiyyətlərini əks etdirən 1 saylı forma doldurulmuĢdur. 

2016-cı ilin oktyabr ayında ġərur düzənliyinə təĢkil olunmuĢ 

ekspedisiyalar nəticəsində aparılmıĢ tədqiqatlar əsasında zonada əsasən 

aĢağıdakı torpaq tip və yarım tipləri aĢkar olunmuĢdur. Burada boz, boz-

çəmən, qonur, boz-qonur, çay sahillərində allüvial-subasar, bataqlıq-çəmən, 

dağ ətəyində açıq-qəhvəyi (Ģabalıdı) və digər növmüxtəliflikləri yayılmıĢdır [1, 

2, 3, 6].  

Ərazinin eko-coğrafi Ģəraitini və torpaqəmələgəlmə prosesini nəzərə 

alaraq apardığımız tədqiqatların nəticələrinə əsaslanıb ġərur düzənliyində əsas 

torpaqların ayrı-ayrılıqda tip və yarımtiplərinə nəzər salaq. 

Boz torpaqlar. Arazboyu düzənliyinidə boz torpaqlar geniĢ əraziləri 

tutur. Boz torpaqlar əmələgəlmə Ģəraitindən asılı olaraq narın torpaq qatının 

qalınlığına, süxurların xarakterinə, yuyulma dərəcəsinə, duzluluğuna görə ayrı-

ayrı növ müxtəlifliklərinə ayrılır. Dağətəyi və düzənlik sahələrdə boz torpaqlar 

ĢorlaĢmaya məruz qalmıĢ və az da olsa eroziya proseslərinə məruz qalmıĢdır.  
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Düylün kəndi ətrafında boz torpaqlar içərisində yarım tiplər az və orta 

qalınlığı ilə seçilir. Dellüvial-prollüvial çöküntülərin üzərində narın hissəcik-

lərin hesabına onların qalınlığı 40-60 sm-ə qədər, çınqıl-daĢlı çöküntülər üzə-

rində formalaĢan torpaqlar isə az qalınlığa malik olur. Bu torpaqlar bütövlükdə 

ibtidai-boz torpaqlardan ayrılır və daha çox adi-boz torpaqlara yaxınlaĢır.  

Burada boz torpaqlar humusla kasıb təmin olunmuĢlar, miqdarı A 

qatında 1,5 %, bəzi sahələrdə (Düdəngə kəndinin Ģərq hissəsində) 1,2 %-ə 

qədər təĢkil edir. Torpaq qatının aĢağı hissələrində humusun miqdarı azalır və 

metrlik qatda 0,36-0,57 %, lakin bəzi hallarda bu dərinlikdə 1%-dən çox 

göstəricisi olur. 

Boz-çəmən torpaqlar. Bu torpaqlar rütubətli Ģəraitdə yerləĢir. Onun 

bütün qatı isti yay dövründə də rütubətli olur. Çəmən torpaq xüsusiyyəti adətən 

aĢağı qatlarda meydana çıxır. Arazboyu düzənliyinin Araza yaxın hissələrində 

(ġərur rayonunda Kərimbəyli, Çərçiboğan, Püsyan və s. kəndlərində) yayılan 

boz-çəmən torpaqların yuxarı qat qonur-boz rəngli olur, aĢağıda isə bir qədər 

tündləĢir. Adətən çəmən torpaqlarının 70-80 sm dərinliyində tünd göy və 

sarımtıl ləkələr müəyyən edilir. Torpaqlarda 50-60 sm-ə qədər torpağın 

strukturu kələ-kötür olub, dərinliyə getdikcə rütubət və suvaĢqanlıq artıraraq 

cox vaxt 60-80 sm-dən aĢağıda gipsli damar və ləkələri aĢkar edilir. 

Çərçiboğan kəndinin cənub hissəsində boz-çəmən torpaqlararınnın 

xarakterik xüsusiyyətlərinə diqqət yetirək. Bu torpaqlarda humusun miqdarı 

1,70-2,80 %-dir. Boz-cəmən torpaqların mexaniki tərkibi orta və ağır gillidir. 

Bütün çəmən torpaqlarında allüvial çöküntülər inkiĢaf edir. Lakin çəmən 

torpaqların yayıldığı sahələrin relyefinin xarakteri və çöl mərhələsinin 

müxtəlifliyi ilə əlaqədar nazik örtülmüĢ material toplanır. 

Boz-qonur torpaqlar. Bizim tədqiqatlar göstərir ki, boz-qonur torpaqlar 

Arazboyu düzənliyinin mərkəz hissəsində ġərur rayonunda Xanlıqlar və AĢağı 

DaĢarx kəndlərinin Ģimal, Kəngərli rayonunun Qabıllı kəndinin Ģimali-

qərbində formalaĢmıĢ ayrı-ayrı ləkələr Ģəklində isə dağətəyi zonada müĢahidə 

olunur. 

Bu torpaqlar Ģaquli zonallıq üzrə açıq-Ģabalıdı torpaqlardan aĢağıda 

yayılmıĢdır. Bütün bu təbii səbəblər torpaqəmələgəlmə Ģəraitinin quraq xarak-

terli olmasına gətirib çıxarır. Torpaqəmələgəlmənin arid xarakterli olması, hər 

Ģeydən əvvəl quru iqlim olması ilə izah olunur.  

Ġqlim Ģəraiti ilə əlaqədar olaraq boz-qonur torpaqların yayıldığı 

rayonlarda bitki örtüyü də zəif inkiĢaf etmiĢdir. Boz-qonur torpaqlar müxtəlif 

geomorfoloji Ģəraitdə formalaĢaraq, bu və ya digər dərəcədə ərazidə rəngarəng-

lik yaradır. 

Torpaqların əmələgəlməsində yüksək karbonatlı dellüvial çürüntülər 

dağətəyi zolağın yamaclarını və geniĢ düzənlikləri əhatə edən bu torpaqların 

genetik qatları bir-birindən fərqlənmədiyi kimi torpaqəmələgətirən suxurlar da 

eynilik təĢkil edir. Bütün boz-qonur torpaqlar müxtəlif dərəcədə skeletli və ya 

ayrı-ayrı dərinliklərdə daĢlı-çınqıllı, qayalıq çöküntülər üzərində yerləĢmiĢdir. 

Daha çox müxtəliflik 60-70 sm dərinlikdən aĢağı və 100 sm-ə qədər 

olan qatlarda nəzərə çarpır. Boz-qonur torpaqların mexaniki tərkibi, relyef 

Ģəraitinin yaxĢı olması ilə əlaqədar olaraq ortagillicəli, yüngülgillicəli və bəzi 
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yerlərdə ağırgillicəli formalarına da rast gəlinir. Boz-qonur torpaqlarda da su 

tutan sahələrdə Ģorakətlilik və bəzi sahələrdə daĢlılıq müĢahidə olunur. 

Açıq-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar. Bu torpaqlar Arazboyu düzənliyinin 

dağətəyi və düzənlik sahələrində (ġərur rayonunda Dizə, Kəngərli rayonunda 

Qarabağlar kəndinin qərb hissəsinin çökək sahələrində Ģabalıdı torpaqlardan 

aĢağıda yayılmıĢdır. Bunların relyef Ģəraiti qəhvəyi torpaqlar yayıldığı sahələrə 

nisbətən az meyillidir. 

Fiziki gilin miqdarı 46,3-62,2 % arasında tərəddüd edir. Hər iki halda 

aĢağı qatlarda fiziki gilin tərkibində lil fraksiyası artır. Suvarılan çəmən-boz 

torpaqlar duzlaĢmır, doymuĢ əsaslarla zəngin olub, 0-22 sm qatda ümumi 

miqdarı 25,4 mq.ekv.olub dərinliyə getdikcə azalır. Əsaslardan Ca üstünlük 

təĢkil edir. Bu torpaqlarda relyefin çökək sahələrində az da olsa bataqlıq  

Bitki örtüyü əsasən efemerlərin hesabına formalaĢır. Arazboyu maili 

düzənliyinin bəzi sahələrində açıq-qəhvəyi torpaqda suvarılma normasının 

müxtəlifliyi müĢahidə olunur. Bu torpaqlarda ekoloji Ģəraitinə görə zəif eroziya 

prosesləri, zəif Ģoranlılıq və az da olsa bataqlıqlaĢma və daĢlılıq müĢahidə 

olunur. 

Allüvial-subasar torpaqlar. Belə torpaqlar 100-150 sm dərinlikdə qrunt 

suları yerləĢən Araz çayına yaxın hissələrdə və Araz çayına tökülın çayların 

aĢağı axarlarında yaxın hissələrində müĢahidə edilir. Bu tipli torpaq 

əmələgəlmədə Araz çayından və onun kiçik qolları ilə gətirilən allüvial 

çöküntülər aydın görünür. Allüvial-subasar torpaqlar eyni adlı çöküntülərdən 

formalaĢır. DaĢqın müddətində çayın çaybasar zolağında çirkli sular toplanır, 

bunun nəticəsində qumlu mexaniki tərkibi hər dəfə yeni çöküntü ilə örtülür. Öz 

daxilində onların üzərində olan genetik qatda demək olar ki, fərqlənmir və çox 

vaxt qonura bənzər boz rəngli olur. Torpaq struktursuzdur, qumlu qat 

dənəvərdir, boĢdur, dərin qatda sarımtıl və tünd göy ləkələr qeyd edilir. Humu-

sun miqdarı 2-4% olub, aĢağı qatlarda isə 1-1,5 %-ə qədər azalır. Allüvial-

subasar torpaqlar ayrı-ayrı qatlarda olduğu kimi müxtəlif sahələrdə də 

mexaniki tərkibinə görə fərqlənir.  

Qeyd edilən torpaqlar duzlaĢmır. Çünki, Araz və baĢqa çayların 

sahillərində qrunt suları bu sahələrdə təbii drenaj rolunu oynayır. Buna görə də 

qrunt suları çəmən-allüvial torpaqlarını minerallaĢdırmır. Bu torpaqların 

ekoloji Ģəraitinə diqqət yetirdikdə burada bəzi sahələrdə bataqlıqlaĢma prosesi 

və iri daĢlı sahələr müĢahidə olunur. 

Təhlil və müzakirə. 2016-cı ildə ―ġərur düzənliyi torpaqlarının aqro-

ekoloji qiymətləndirilməsi‖ mövzusu üzrə apardığımız torpaq-bitki tədqiqatları 

əsasında müxtəlif mənbələrdən toplanmıĢ materialların araĢdırılması (xüsusilə 

aqro-ekoloji Ģəraiti) nətiəsində düzənlikdə qıĢı soyuq, yayı quraq, isti 

yarımsəhra və quru çöl iqlimi hakim olduğu müəyyənləĢdirilmiĢdir [1, s. 23-

85; 2, s. 9-59; 3, s. 34-83; 6, s. 25-163]. Bu iqlim tipi Araz çayı boyu Dəhnə və 

Vəlidağ yüksəkliklərindən Qarabağlar və ġahtaxtı tirəsinə qədər olan sahələri 

əhatə edir. Ərazinin mütləq yüksəkliyi 789-1000 metr, nisbi yüksəkliyi isə 0-

211 metr təĢkil etməklə, bu əraziyə əsasən ġərur düzü və 
 
bir sıra çay dərələri 

arasında yerləĢmiĢ kiçik düzənliklər daxildir. Muxtar respublikanın ərazisində 
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ayrılmıĢ bu düzənlik bitkilərin həyatında həlledici rol oynayan termik və su 

ehtiyatları ilə zəngindir. 

Ərazinin coğrafi mövqeyi, Sədərək düzü kimi səmanın açıqlıq 

dərəcəsindən asılı olaraq iqlim parametrləri aĢağıdakı kimi xarakterizə etmək 

olar. Müsbət temperaturların cəmi 4800-4600
0
C, 5

0
C-dən yuxarı müsbət 

temperaturların cəmi 4000-4200
0
C-ə, 10

0
C-dən yuxarı müsbət temperaturların 

cəmi 4000-3800
0
C, orta illik temperatur 11,8

0
C, orta mütləq maksimum 38

0
C, 

orta mütləq minumum 18
0
C təĢkil edir. Ġllik yağıntıların miqdarı 220-230 mm, 

bitkilərin vegetasiyaya baĢladığı mart-aprel aylarında nisbi nəmləmə 45-50 faiz 

təĢkil edir. Lakin, əsas bitkilərin inkiĢafı müĢahidə olunduğu iyul-avqust 

aylarında 3-6 faizdən yuxarı qalxa bilmir. Ona görə də bu sahələrdə intensiv 

suvarma əkinçiliyi tətbiq olunur. 

Düzənlikdə çay Ģəbəkəsi yaxĢı inkiĢaf etmiĢdir. Düzənliyi su ilə təmin 

edən yeganə böyük çayı olan Arpaçay nəinki düzənliyin torpaqlarını, hətda 

qonĢu düzənlikləri su ilə təmin edir. Məhz, bu baxımdan düzənlikdə Arpaçayın 

suyundan səmərəli istifadə olunması tələb olunur. Rayonun bəzi 

təsərrüfatlarında Araz çayından nasoslar vasitəsilə çəkilən sulardan istifadə 

olunur. 

Nəticə 

ġərur düzənliyinin aqro-ekoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq düzənlik 

zonasında xüsusilə yemçilik, iri buynuzlu heyvandarlıq, taxılçılıq, tərəvəzçilik, 

dağtəyində isə üzümçülük, bağçılıq, yemçilik, xırda buynuzlu heyvandarlıq 

sahələri üzrə ixtisaslaĢdırılması tələb olunur. 

Təkliflər 

1. Fermer və fərdi təsərrüfatçılar torpaqlardan istifadə edərkən torpaq 

kartoqramlarına əsaslanmalı və mütəxəssislərdən daimi məsləhətlər almalıdır. 

2. Ġnzibati rayonlarda ekoloji Ģəraiti nəzərə alınmaqla meliorativ 

tədbirlər əsasında torpaqların potensial imkanlarından səmərəli istifadə etməklə 

yerli Ģəraitə uyğun daha məhsuldar bitkilər əkilməli və su ehtiyatından 

maksimum dərəcədə səmərəli istifadə olunmalıdır. 

3. ġərur rayonun Düdəngə, Xanlıqlar, Qabıllı kəndlərinin və Qıvraq 

qəsəbəsinin Ģimal hissələrində torpaqlardan təbii və mədəni bitkilər altında 

səmərəli istifadə etmək üçün, əlavə olaraq su və əmək ehtiyatlarının cəlb 

olunması tələb olunur.  
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РЕЗЮМЕ 

САХИБ ГАДЖИЕВ, ГАМИДА СЕИДОВА,  

АГРО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ  

ШАРУРСКИЙ НИЗМЕННОСТИ  

В статье представлено материалы оценка эко-географических 

условий почвенных типов, распространенных в основного аграрного 

региона Шарурского низменности Нахчыванской Автономной 

Республике. Также проанализировано морфологические, физические и 

химические особенности почвенных образцов, собранных из объекта 

исследования. В то же время на основе проведенных исследований, 

учитывая плодородие почв и их специализацию под культурные и 

естественные растения.  

В заключении с целью рационального использования почвенных 

типов под культурные и естественные растения в основного аграрного 

региона Шарурского низменности в Нахчыванской Автономной 

Республике даны несколько рекомендаций и предложений. 

Ключевые слова: географические факторы, почва, эко-география, 

бонитет, бонитировка почв, экологическая оценки  

 

SUMMARY 

SAHIB HAJIEV,  HAMIDA SEIDOVA 

AGRO-ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF SOIL IN SHARUR 

PLAIN 

The article presents the evaluation of ecological and geographical 

conditions, soil types prevalent in the main agricultural region of Sharur plain 

Nakhchivan Autonomous Republic. Also analyzed the morphological, 

physical and chemical properties of soil samples collected from the object of 

study. At the same time, on the basis of the research, given soil fertility and 

specialization for cultural and natural plants. 

In conclusion, for the purpose of rational use of soil types under the 

cultural and natural plants in the main agricultural region of Sharur plain in 

Nakhchivan Autonomous Republic given some recommendations and 

suggestions. 

Key words: geographic factors, soil, eco-geography, bonitet, soils 

valuation, ecological value soils 

 

 

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

edilmiĢdir) 
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XVI YÜZĠLLĠYƏ QƏDƏR NAXÇIVANDA 

ƏHALĠNĠNH MƏSKUNLAġMASI 

 

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin tarixi məskunlaĢ-

ması 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 Ģəraitin əlveriĢli olması 

onun ərazisində məskunlaĢmanın əsas səbəblərindən biri olmuĢdur. Tarixi 

mənbələr burada məskunlaĢmanın çox qədim köklərə dayandığını göstərir. 

Naxçıvan ərazisinin Ģimalında dağ çəmənliklərinin, sıx meĢəliklərin, mərkəz 

hissəsində təpəli düzənliklərin və Araz boyunda münbit torpaqların olması əha-

linin məĢğuliyyətində əsas rol oynamıĢ, burada  əkinçiliyin və heyvandarlığın 

inkiĢafına Ģərait yaratmıĢdır. Düzənlik hissənin  mərkəz bölgədə olması yaĢayıĢ 

mənbələrinin sıxlığına səbəb olmuĢdur. 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, Üstupuçay, Gilançay, 

Əylisçay, Vənəndçay  və s. çaylardan istifadə etmiĢdir.  

Naxçıvanda qədim zamanlardan baĢlayaraq əhali yaĢayıĢ yerlərinin 

coğrafiyası baxımından yararlı torpaqlarda və çay kənarlarında məskən 

salmıĢlar. Beləliklə də,  çay məskunlaĢması baĢ vermiĢdir. Bu qədim diyarda 

əhalinin məskunlaĢması müxtəlif dövrlərdə özünəxas xüsusiyyətlərə malik 

olmuĢdur. Ayrı-ayrı mərhələlərdə məskunlaĢmanın 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. AraĢdırmalar göstərir ki, qeyd edilənlər ibtidai icma 

quruluĢundan bizim erayadək olan dövrün məskunlaĢma prinsipləri kimi qəbul 

edimiĢdir. Sonrakı zamanlarda münbit torpaq, Ģirin su, əlveriĢli təbii Ģərait, 

müharibələr və onların təsiri ilə əhali miqrasiya və məskunlaĢmaları, ərazi 

iddiaları ilə, dini ayrı seçkiliklə, məcburu qaçqın və didərginlərin 

məskunlaĢması və ölkədə əhalinin planlı Ģəkildə məskunlaĢması əsas prinsiplər 

hesab olunmuĢdur. Müxtəlif tarixi zamanlarda əhalinin məskunlaĢmasına bir 

sıra təsirlər olmuĢ və müəyyən bir mərhələdə bu təsirlər kəmiyyət və keyfiyyət 

fərqi ilə seçilmiĢdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında DaĢ dövrü kifayət qədər öyrənilmədi-

yindən  eramıza qədərki məskunlaĢmanın inkiĢafı haqqında dəqiq fikir 
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söyləmək çətindir. Lakin bir sıra karst mağaralarında, o cümlədən Qara, Zağa, 

Damlama, Qazma və baĢqa ərazilərdə aparılan arxeoliji araĢdırmalar təsdiq 

edir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əlveriĢli təbii coğrafi Ģəraiti qədim 

daĢ dövründən insanların burada məskən salmasına Ģərait yaratmıĢdır.  

E.ə. VI-IV minillikləri əhatə edən Mis-DaĢ (Eneolit) dövründə  mis 

emalının və metaliĢləmənin əsasının qoyulması iqtisadiyyatın inkiĢafına səbəb 

olmuĢ və bu, əhali artımı ilə nəticələnmiĢdir. Belə ki,  Naxçıvanın mis yataqları 

ilə zəngin olması və bu ərazidə mis külçəsinə rast gəlinməsi mis emalının 

erkən meydana gəlməsinə imkan vermiĢ və yaĢayıĢ üçün əlveriĢli olan yeni 

ərazilər mənimsənilmiĢdir. Naxçıvanda Eneolit mədəniyyəti DaĢ dövrünə 

nisbətən daha geniĢ öyrənilmiĢdir. Bu dövrə aid I Kültəpə, Ovçulartəpəsi, 

Sədərək, Xələc, Ərəbyengicə və baĢqa abidələr qeydə alınmıĢdır (6, s. 43). 

Arxeoloji abidələrin tədqiqi nəticəsində Ubeyd tayfalarının Azərbaycan 

ərazisində yayılması ilə bağlı xeyli maddi dəlil ortaya çıxarılmıĢdır. Ubeyd 

tayfaları Urmiya hövzəsindən bir neçə istiqamətdə Azərbaycan ərazisində 

yayılmıĢdır. Bu miqrasiyalar Naxçıvanı da əhatə etmiĢdir (2, s. 17). Ubeyd  

mədəniyyəti Ģumerlərə aid edilmiĢdir. Elmi-nəzəri fikirlərdə arxasıüstə 

uzadılmıĢ skeletlərin Mesopatomiyada yayılması Ģumerlərin gəliĢi ilə 

əlaqələndirilir. Bu mədəniyyət üçün xarakterik olan Mesopatomiya mənĢəli 

boyalı keramikanın yalnız iqtisadi-mədəni əlaqələr nəticəsində deyil, həm də 

müəyyən əhali qrupunun, Ģumerlərin Naxçıvan ərazisinə gəlməsi ilə 

gətirildiyini söyləmək olar (6, s. 44). 

Naxçıvanda Kür-Araz mədəniyyəti formalaĢması e.ə. V minilliyin sonu 

və IV minilliyin əvvəlinə – Erkən tunc dövrünə təsadüf edir. Həmin dövr 

qədim Naxçıvan sakinlərinin tarixində əsaslı ictimai iqtisadi dəyiĢikliklərin 

olması ilə səciyyəvidir. Sözügedən dövrdə iqtisadi inkiĢaf və əhalinin artması 

yeni yaĢayıĢ yerlərinin salınmasına səbəb olmuĢdur. Bu dövrə aid I Kültəpə, II 

Kültəpə, AĢağıdaĢarx, Ovçulartəpəsi, I Maxta Kültəpəsi, II Maxta Kültəpəsi, 

Xələc, Ərəbyengicə, Hovuzlu yaĢayıĢ yerləri, Dizə, Qarabulaq, Plovdağ, Xornu 

nekropolları qeydə alınmıĢdır ( 6, s. 55). II Kültəpə əhalisinin 700-900 nəfərlik 

yaĢayıĢ məskəni tipində olması da hesablanmıĢ və araĢdırmalar həmin dövrdə 

yaĢayıĢ evlərinin həcmi haqqında da təsəvvür yaratmıĢdır. 

Erkən tunc dövrünə aid Gəmiqaya yüksəkliklərindəki yer adlarından biri 

olan Nəbi yurdu da birbaĢa Nuh peyğəmbərlə əlaqədar yaranan toponimdir. 

Məlum olduğu kimi, Nəbi sözünün əsas mənalarından biri də peyğəmbər de-

məkdir. Əsatirdə adı çəkilən Nuhdaban yaĢayıĢ yeri də adından göründüyü ki-

mi, Nuh əhvalatı ilə bağlıdır. Nuhdaban yaĢayıĢ yerinin yerləĢməsi barədə 

müxtəlif fikirlər mövcuddur. Xalq arasında Nuhdabanın Ordubad rayonundakı 

Nəsirvaz kəndindən yuxarıda, yəni Gəmiqaya ətəklərində yerləĢdiyi qeyd olu-

nur (6, s. 62). Tunc dövrü Naxçıvan tayfalarının əkinçilik, maldarlıq mədəniy-

yətinin yeni inkiĢaf mərhələsinə daxil olması və əmək alətlərinin say və çeĢidi-

nin çoxalması ilə xarakterikdir. Bu dövrdə Naxçıvanda təsərrüfat həyatı daha 

da inkiĢaf etmiĢ, etnik proseslər intensivləĢmiĢ, iqtisadi əlaqələr inkiĢaf 

etmiĢdir. 

E.ə. III minilliyin sonunda Azərbaycanın cənubunda rayonunda baĢ verən 

bir sıra sosial-iqtisadi dəyiĢikliklər Naxçıvanı da əhatə etmiĢdir.  Orta Tunc 
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dövrü adlanan həmin dövrdə Naxçıvanda tamamilə yeni bir mədəniyyət 

formalaĢmıĢdır. Belə ki, ərazidə boyalı qablar hazırlanması yeni mədəniyyətin 

əsas xüsusiyyəti kimi diqqəti çəkir. Orta Tunc dövrü I Kültəpə, II Kültəpə, 

ġahtaxtı, Qızılburun, Nəhəcir, ġortəpə və digər abidələrdə aparılan 

araĢdırmalarla öyrənilmiĢdir. II Kültəpə yaĢayıĢ yerində aparılan araĢdırmalar 

zamanı qədim Ģəhər dövlətlər üçün xarakterik olan xüsusiyyətlər aĢkar 

edilmiĢdir. V.H.Əliyevin apardığı araĢdırmalar göstərmiĢdir ki, II Kültəpə e.ə. 

II miniiliyin əvvəlində ətrafı divarla əhatə olunmuĢ yaĢayıĢ yerinə çevrilmiĢdir 

(1, s. 161). AraĢdırmalar təsdiq edir ki, Orta Tunc dövründə Naxçıvanda güclü 

tayfa ittifaqları və Ģəhər dövlətləri formalaĢmıĢdır. II Kültəpə, ġahtaxtı, 

Qızılburun kimi yaĢayıĢ yerləri həm mədəni, həm də mühüm inzibati-siyasi 

mərkəzlər rolunu oynamıĢdır. Əhali baĢlıca olaraq oturaq həyat tərzi keçirmiĢ, 

əkinçilik və yaylaq maldarlığı ilə məĢğul olmuĢdur. 

Naxçıvan ərazisinin əlveriĢli coğrafi mövqeyi onun Yaxın ġərq ölkələri 

ilə qonĢuluqda yerləĢməsi Yaxın ġərqlə  Cənubi Qafqaz arasında iqtisadi-

mədəni əlaqələrin inkiĢafında mühüm rol oynamıĢdır. Naxçıvanın daĢ duz və 

mineral xammal mənbələri ilə zəngin olması, həmçinin bu ərazinin Cənubi 

Qafqazla Yaxın ġərqlə birləĢdirən ticarət yolunun qovĢağında yerləĢməsi 

ticarətin və sənətkarlığın inkiĢafına əlveriĢli Ģərait yaratmıĢdır. Ġqtisadi-mədəni 

əlaqələrin, ticarətin və sənətkarlığın inkiĢafı bu ərazidə Ģəhər tipli yaĢayıĢ 

yerlərinin formalaĢmasına və məskunlaĢmanın yeni inkiĢafına səbəb olmuĢdur.  

Arxeoliji tədqiqatlar Naxçıvanda Ģəhər tipli yaĢayıĢ yerlərinin e.ə. III 

minillikdə, yəni beĢ min il bundan əvvəl formalaĢdığını təsdiq etmiĢdir. 

Azərbaycanda Ģəhər mədəniyyəti öyrənilməsi sahəsində ilk addımlar 

V.H.Əliyev tərəfindən atılmıĢdır. O, II Kültəpədə apardığı araĢdırmalarla 

Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda Ģəhər mədəniyyətinin olduğunu təsdiq 

etmiĢdir. Bu yaĢayıĢ yeri Babək rayonunun yuxarı Uzunoba kəndi yaxınlığında 

Cəhriçayla Naxçıvançayın birləĢdiyi ərazidə yerləĢir (1, s. 25-26). Vavilov 

qeyd edir ki, Naxçıvanda ilk yaĢayıĢ 5300 il bundan əvvəl baĢlamıĢ və 2500 il 

davam etmiĢdir (5, s. 177). 

Naxçıvanda yol mədəniyyətinin yüksək olması faktı da qədim zamanlara 

aiddir. Belə ki, küçələrə daĢ döĢənməsi II Kültəpə yaĢayıĢ yerinin xarakterik 

xüsusiyyətlərindən biri olmuĢdur. Bu, Ģəhər mədəniyyətinin  inkiĢafını 

gtöstərən faktorlardandır. Deməli, həmin dövrdə əhali artıq yaĢayıĢ yerinin 

təmizkliyinə də fikir vermiĢdir. Tədqiqatlar Ģəhərdəki çirkab sularını Ģəhərdən 

xaricə çıxarmaq üçün  müəyyən kanalların olduğuna əsas verir. II Kültəpənin 

daxili strukturu kifayət qədər öyrənilməsə də, ən mühüm inzibati binaların və 

idarə mərkəzlərinin, habelə Ģəhərin hakim dairələrin yaĢayıĢ evlərinin 

Narınqalada yerləĢdiyi ehtimal olunur (1, s. 38). Divartikmə mədəniyyəti də 

Orta Tunc dövründə yüksək inlkiĢaf etmiĢdir.  

ġahtaxtı mənbələrdə Naxçıvanda Ģəhər mədəniyyətinin izlərini yaĢadan 

ərazilərdən biri kimi dəyərləndirilir. Bu baxımdan, Nuhdaban yaĢayıĢ yeri də 

diqqəti çəkir. O, Naxçıvanın cənub tərəfində yerləĢən ilkin Ģəhər hesab edilir. 

Nuhdabanda bir neçə təbəqədən ibarət qəbirstanlığın olması burada 

məskunlaĢmanın qədim tarixindən xəbər verir. 
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Orta Tunc dövrünün qədim Ģəhərlərindən olan Naxçıvan Ģəhərinin adını 

çəkməmək mümkün deyil.  1968-ci ildə tikinti iĢləri aparılarkən təsadüfən 

aĢkar olunmuĢ qədim Naxçıvan nekropolu bu ərazidə yaĢayıĢın çox qədim 

dövrlərlə səsləĢdiyini sübut edir. Arxeoıoji qazıntılar nəticəsində müəyyən 

olunmuĢdur ki,  Mustye mədəniyyəti dövründə ( 100 min il əvvəl ) Batabat 

yaylasında, Qazma mağarasında, Naxçıvançay, Əlincəçay vadilərində, 

Ordubad rayonundakı Kilit mağarasında, Ġlandağın cənub hissəsində və digər 

ərazilərdə ibtidai insan məskənləri olmuĢdur (4, s. 7).  

Naxçıvan diyarının coğrafi tarixində Neolit inqilabından sonra yaranan 

istehsal təsərrüfatı çox mühüm bir hadisə olmuĢdur. Naxçıvan Ģəhərindən 8 km 

Ģimal-Ģərqdə, indiki Kültəpə və Sirab kəndləri ərazisində e.ə.VII-V minilliklərə 

aid yaĢayıĢ məskənləri haqqında da maraqlı elmi-nəzəri fikirlər mövcuddur. Bu 

dövrdə əhali oturaq əkinçi-maldar qəbilələrlə səciyyəvi olmuĢ və əsasən, 

Naxçıvançay, Arpaçay vadilərində və baĢqa ərazilərdə məskunlaĢmıĢdırlar. 

Həmin dövrdə Naxçıvan ərazisində əsas təsərrüfat sahələri aĢağıdakılardan 

ibarət olmuĢdur.  

1. Əkinçilik  

2. Maldarlıq  

3. MetaliĢləmə  

4. Dulusçuluq  

5. Toxuculuq və.s. 

Naxçıvan ərazisi orta əsrlər dövründə Azərbaycanın əsas ticarət 

mərkəzlərindən biri olmuĢdur. Naxçıvan ərazisinin ən qədim sakinləri olan 

Azərbaycan tayfaları, tayfa birliklərinin  Azərbaycanın etnik-siyasi tarixində 

əsas rol oynaması məlumdur. 

Eramızın əvvəllərində  Roma-Ġran, Ġran-Bizans müharibələrinin döyüĢ 

meydanına çevrilən Naxçıvan dəfələrlə əldən-ələ keçmiĢdir. 

VII əsrdə Cənubi Qafqazın digər əraziləri kimi, Naxçıvan ərazisi də Ərəb 

xilafətinin hücumuna məruz qalır və Naxçıvan ərazisi xilafətin tərkibinə daxil 

edilir. Ġslam dininin yayılması, Ərəb xilafətinə daxil olan ölkələrlə qarĢılıqlı 

əlaqənin geniĢlənməsi Naxçıvan ərazisinin inkiĢafına müsbət təsir 

göstərmiĢdir. Həmin dövrdə sənətkarlığın (memarlıq, dulusçuluq, dülgərlik 

kimi peĢələrin) sürətli inkiĢafı, Ģəhərlərde məskunlaĢmağa əlveriĢli Ģərait 

yaratmıĢdır. Azərbaycan Ģəhərlərindən bəhs edilən zaman Xoy və Naxçıvanda 

çoxlu tacirlərin yaĢadığı qeyd edilir. ġəhərlərin daxili və xarici ticarəti bu 

tacirlərin əlində idi (6, s. 183). 

Azərbaycan Ģəhərləri içərisində Naxçıvan Ģəhəri özünəməxsus yer 

tuturdu. Orta əsr ərəb müəlliflərinin məlumatına görə Naxçıvan Ģəhəri Araz 

çayının sol sahilində yüksək bir yerdə yerləĢmiĢdir. BeĢ min illik tarixə malik 

olan Naxçıvan Ģəhərinin ən parlaq dövrü X-XI əsrlərə təsadüf edir. Naxçıvanda 

gözəl saraylar, mədrəsələr, məscidlər, köĢklər, məbədlər və məqbərələr var idi 

(1, s.178). Naxçıvan öz əhalisinin sayına görə Yaxın ġərqin tanınmıĢ iri 

Ģəhərləri ilə eyni səviyyədə olmuĢdur. Əhalinin əksəriyyəti azərbaycanlılar 

olub, islamın sünni, Ģiə və Ģafei təriqətlərinə mənsub idi.  

X-XIII əsrlərdə Azərbaycanda mövcud olan 67 Ģəhərin 5-i Naxçıvan 

ərazisində idi: Naxçıvan, Ordubad, Azad, Culfa (Culahə), Əncan. Orta əsrlərdə 
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Culfa nəinki Naxçıvan bölgəsinin, eləcə də Azərbaycanın iqtisadi həyatında 

əhəmiyyətli Ģəhərə çevrilmiĢdi.  

Beləliklə, XVI yüzilliyə qədər təsərrüfatın müxtəlif sahələri əhalinin 

məskunlaĢmasına və strukturuna öz təsirini göstərmiĢ, yeni yaĢayıĢ sahələrinin 

yaranmasına səbəb olmuĢdur. Dövrümüzə qədər Naxçıvanda əhalinin 

məskunlaĢması maraqlı mərhələlərdən keçmiĢ, hər bir mərhələ öz yeniliyi və 

inkiĢafının xarakterik xüsusiyyətləri ilə bir-birindən fərqlənmiĢ,  məskunlaĢma 

prosesində mühüm rol oynamıĢdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ШАФАК АЛИЕВА 

PАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В НАХЧЫВАНЕ 

ДО XVI СТОЛЕТИЯ 

В статье говорится о проблеме исторического расселения 

населения Нахчыванской Автономной Республики. С этой целью, с 

древних времен до шестнадцатого столетия, основное внимание 

уделяется поселению. В статье показывается основной принцип 

поселения   населения и определяется  их  причины. 

         Ключевые слова: население, расселение,  принципы, климат, клан. 

 

SUMMARY 

SHAFAG ALĠYEVA 

SETTLING OF THE POPULATION IN NAKCHIVAN UNTIL THE 

SIXTEENTH CENTURY 

 Ġn 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. Ġn the article showed 

basic principles about settling population and also defined of reasons. 

           Key words: popilation, settlement , principles, climat, trible.  

 

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

edilmiĢdir) 
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KƏND TƏSƏRRÜFATI FƏALĠYYƏTĠ NƏTĠCƏSĠNDƏ 

TORPAQLARDA QĠDA MADDƏLƏRĠNĠN ĠTĠRĠLMƏSĠ (ACINOHUR 

ALÇAQ DAĞLIĞI TĠMSALINDA) 

 

Tədqiqatın məqsədi kənd təsərrüfatı fəaliyyəti nəticəsində torpaqların 

münbitliyinin dəyiĢilməsini müəyyən etmək və bu təsirin hansı istiqamət və 

səviyyədə getdiyini öyrənməkdir. Buna görə Acınohur alçaq dağlığın müxtəlif 

təsərrüfat sahələrində istifadə olunan ərazilərindən torpaq nümunələri 

götürülmüĢ və laboratoriya Ģəraitində analiz edilmiĢdir. Daha sonra analiz 

nəticələri bizdən öncə aparılmıĢ tədqiqat nəticələri ilə müqayisə edilmiĢdir. 

Müəyyən edilmiĢdir ki, üst qatlarda (0-40 sm) torpağın fiziki-kimyəvi 

xassələrində dəyiĢiklik daha çox olmuĢdur. 

Açar sözlər: torpaq, humus, deqradasiya, intensiv otarılma, əkinçilik 

 

GiriĢ.  

Torpaqlardan kənd təsərrüfatında aqrotexniki qaydalara düzgün əməl 

olunmadan istifadə olunması onun fiziki-kimyəvi xassələrinin kəskin sürətdə 

dəyiĢməsi və bunun nəticəsində münbitliyin itirilməsinə səbəb olur. Ġntensiv 

kənd təsərrüfatı regionda iqtisadi yüksəliĢ yaratmaqla yanaĢı, torpaq 

deqradasiyasi və suların çirklənməsi ilə əlaqəli olan ekoloji problemlər yaradır 

(Martinelli et al., 2010, Schiesari et al., 2013, Schiesari and Grillitsch, 2011). 

Bir sıra tədqiqatlar əsasında onu demək olar ki, torpaqlardan istifadə və bitki 

örtüyü torpaqların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə müxtəlif istiqamətdə təsir 

edir (Hassler et.al, 2011, McGrath, 2001, Scheffler 2011, Zimmermann 2006). 

Son illər dünya alimləri ilə yanaĢı respublikamızın da bir sıra alimləri 

torpaqların təbii-antropogen dəyiĢilməsi istiqamətində tədqiqatlar aparmıĢlar 

(Алекперов, 1980; Məmmədov, 1998; Babayev və b, 2011). 

Müasir dövrdə dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da torpaq 

örtüyünün formalaĢması ekoloji baxımdan pozulmamıĢ təbii landĢaftla 

müqayisədə antropogen fəaliyyətin təsiri altında gedir. Antropogen fəaliyyətin 

təsir sürəti təbii amillərə nisbətən daha sürətli və qeyri-sabitdir. Ġnsanın 

məskunlaĢdığı bütün regionlarda bu problem fərqli istiqamət və fərqli 

səviyyədə mövcuddur (Ġ.Ə.Quliyev 2013, 2014). Belə ki, tədqiq olunan 

ərazinin torpaqları otarılma və əkinçilikdə geniĢ istifadə olunur. Otlaq sahələrin 

normadan artıq otarılması ərazidə deqradasiyanı gücləndirmiĢ və bunun 

nəticəsində torpaqların morfoloji quruluĢunda pozulmalar yaranmıĢdır. Eyni 

zamanda ərazidə quru iqlim Ģəraitində dəmyə əkinçiliyinin inkiĢafı, su 

ehtiyatının az olması nəticəsində suvarmanın çətinliyi, bitki sortlarının düzgün 

seçilməməsi, texnikadan səmərəsiz istifadə torpaqların münbitliyinin 

itirilməsinə səbəb olur.  
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Tədqiqatın obyekti və metodikası.  

Torpaqların dəyiĢilməsi istiqamətində tədqiqat ərazisi kimi Acınohur 

alçaq dağlığın Qanıx-Türyançay hövzələri arasında müxtəlif torpaq tipləri 

götürülmüĢdür. Ərazi Ģimaldan Qanıx-Əyriçay vadisi, cənubdan Axar-Baxar 

silsiləsi, qərbdən Gürcüstan Respublikası ilə əhatələnmiĢ və Ģərqdən 

Türyançayla sərhədlənmiĢdir. ərazinin orta hündürlüyü 100-200 m-lə 700-800 

m arasındadır. Tədqiqat ərazisi Qanıx, Əlicançay, Əyriçay, Türyançay çayları 

və onların qolu ilə əhatələnmiĢdir.  

Kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin torpaqların fiziki xassələrinin 

dəyiĢilməsinə təsirini müəyyən etmək üçün müxtəlif torpaq tiplərində təcrübə 

meydançaları ayrılmıĢ və torpaq kəsimləri qoyulmuĢdur. Çöl torpaq tədqiqatı 

zamanı 1:100000 miqyaslı topoqrafik planĢetlərdən istifadə edilmiĢdir. Ərazidə 

qoyulmuĢ torpaq kəsimlərinin koordinatları CPS naviqator vasitəsilə təyin 

edilmiĢ və topoqrafik xəritədə qeyd edilmiĢdir. QoyulmuĢ torpaq kəsimlərinin 

morfoloji təsviri aparılmıĢ və profil boyunca götürülmüĢ torpaq nümunələrinin 

AMEA, Coğrafiya Ġnstitutunun ―Torpaq coğrafiyası‖ Ģöbəsinin laboratori-

yasında kimyəvi analizi aparılmıĢdır. GötürülmüĢ torpaq nümunələrində 

aĢağıdakı metodlarla torpaq analizləri yerinə yetirilmiĢdir: humus-Ġ.V.Tyurin, 

pH- su suspenziyasında potensiometrlə, udulmuĢ əsaslar (Ca,Mg)- D.Ġ.Ġvanov, 

karbonatlılıq- ġleyber, mexaniki tərkib- A.N.Kaçinskinin pipet, CO2- kalsi-

metrlə, tam su çəkimi- Hedroyits, maksimal hiqroskopik nəmlik- D.Ġ.Ġvanov 

metodu ilə (ArinuĢkin 1970).  

Bununla yanaĢı, torpaqların fiziki-kimyəvi xüsusiyətlərində 

dəyiĢiklikləri müəyyən etmək üçün müqayisə metodundan istifadə edilmiĢdir. 

Belə ki, ərazi üzrə bizdən öncə aparılmıĢ torpaq tədqiqatı analiz nəticələri ilə 

bizim aldığımız nəticələr müqayisə edilmiĢ və dəyiĢilmə dərəcəsi müəyyən 

edilmiĢdir. 

Təhlil və müzakirə. 

Tədqiqat ərazisində bir-birinə paralel uzanan DaĢüz, XocaĢen, Axar-

baxar dağları və onlar arasında geniĢ dalğavari düzənliklər (Sarıca, Ağyazı, 

Turut, Acınohur) uzanır. Bu dağ və düzənliklərdə dağ qara, dağ-qəhvəyi 

(Ģabalıdı), çəmən-qəhvəyi, tünd və adi qəhvəyi (Ģabalıdı), boz, boz-qonur, 

subasar-allüvial-çəmən torpaq tip və yarımtipləri yayılmıĢdır. Bu torpaqlar 

əkinçilik və otarılmada geniĢ istifadə olunur. Düzənlik və dağların aĢağı 

hissələri əsasən əkinçilikdə, dik yamaclı hissələri isə otarılmada istifadə olunur. 

Ərazinin iqlimi qərbdən Ģərqə doğru mülayim-isti və quru olması ilə seçilir. 

Burada orta illik temperatur 14,5
0
-yə çatır. Yağıntıların miqdarı 450-500 mm-ə 

qədərdir. Ġqlimin arid olması torpaqların deqradasiyasını  daha da intensivləĢ-

dirir. Belə Ģəraitdə otarılma digər amillərə nisbətən ərazinin ekosisteminin 

pozulmasında daha kəskin iz qoyur. Belə ki, otarılma zamanı bitki örtüyü yaxĢı 

inkiĢaf edə bilmir, bu Ģəraitə davamsız bitkilər məhv olaraq zəhərli və 

heyvanlar tərəfindən yeyilməyən bitkilərlə əvəz olunur. Ərazidə qaratikan, 

qanqal kollarının üstünlük təĢkil etdiyi kserofil bitkilər çoxalır. Bitkinin kök 

sistemi bir tərəfdən torpaq strukturunu yaradır, digər tərəfdən isə onun möh-

kəmliyini təmin edir. Ancaq, bəzi sahələr normadan artıq o qədər otarılmıĢdır 

ki, torpaqlar Ģiddətli dərəcədə deqradasiyaya uğramıĢ, daĢlı süxurlar səthə 
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çıxmıĢdır, ərazi demək olar ki, bitki örtüyündən məhrum olmuĢ və çoxlu sayda 

cığırlar yaranmıĢdır (Ģəkil 1). Eyni zamanda ərazi dənli bitkilər altında geniĢ 

istifadə olunur. Bununla yanaĢı, üzümçülük, meyvə bağları, günəbaxan, kartof, 

qarğıdalı, yem bitkiləri də geniĢləndirilir. Arid iqlim Ģəraitində dəmyə 

əkinçiliyinin intensivliyi torpağın nəmliyinin itirilməsi və üst qatların daha da 

quruması və bunun nəticəsində üst qat daha tez dağılır. Əkinçilikdə aqrotexniki 

qaydalara əməl olunmaması da torpaqların morfoloji xüsusiyyətlərinin 

pozulmasına səbəb olur. Məsələn, tədqiqat zamanı müəyyən edilmiĢdir DaĢüz 

kəndi ətrafında yuyulmamıĢ torpaqlarda buğdanın məhsuldarlığı hər hektara 16 

sentner olduğu halda, orta dərəcədə yuyulmuĢ torpaqlarda məhsuldarlıq hər 

hektarda 7-7,5 sentnerdir. Ərazidə apardığımız tədqiqat zamanı çəkilmiĢ foto 

Ģəkillərdə torpaqların müxtəlif təsərrüfat sahələri altında istifadəsi verilmiĢdir.  

 

 
Şəkil 1. Daşüz silsiləsində sistemsiz otarılma 

 

 
Şəkil 2. Ağyazı düzündə taxıl əkini sahəsi 

 
AĢağıda torpaqların bir sıra xüsusiyyətlərindəki dəyiĢiklikləri müəyyən 

etmək üçün tədqiqat apardığımız bəzi torpaq tiplərinin analiz nəticələri ilə 
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bizdən öncə aparılmıĢ tədqiqat nəticələri müqayisə olaraq verilmiĢdir. 

I təcrübə meydançası. Birinci təcrübə meydançası 2013-cü ildə 

bozqırlaĢmıĢ dağ-meĢə qəhvəyi torpaqlarda qurulmuĢdur. Bu torpaq tipi tədqi-

qat rayonu ərazisində Qanıxçay, Türyançay, Əlicançay hövzələrinin alçaqdağ-

lıq qurĢaqlarında meĢələrin aĢağı sərhəddində xeyli ərazidə yayılmıĢdır. Torpaq 

kəsimi ġəki rayonunun DaĢüz kəndi ətrafında 18-20
0 

Ģimala meyilli yamacda 

qoyulmuĢdur. Ərazidə tək-tək saqqız kollarına təsadüf olunur. 

 Morfoloji təsvir zamanı müəyyən olunmuĢdur ki, ağır mexaniki tərkibə 

malik torpaqda profil boyu bərkimə getmiĢdir, keçid tədricidir. Karbonatlılıq 

bütün genetik qatlar üzrə yüksəkdir. Struktura üst qatlarda dənəvarı-qozvarıdır. 

Fiziki gilin miqdarı gilli və gillicəli olub, profil boyu gilləĢmə çoxalır. 

Humusun miqdarı üst qatda (dərinlik 0-13 sm) 3,56%; II qatda (dərinlik 13-29 

sm) 3,01%; III qatda (dərinlik 29-48 sm) 1,88% olub, aĢağı qatlara doğru 

kəskin azalmıĢdır. Ümumi azotun miqdarı müvafiq olaraq I qatda 0,20%; II 

qatda  0,17%; III qatda 0,11% təĢkil edərək aĢağı qatlara doğru azalmıĢdır. 

Hiqroskopik nəmlik I qatda 6,20%; II qatda 6,35% olub, aĢağı qatlarda qismən 

artmıĢdır. UdulmuĢ əsasların cəmi (Ca, Mg 100 qr torpaqda m.ekv) üst qatda 

52,5 olub, aĢağı qatlara doğru 43 m.ekv-ə qədər enmiĢdir. Ca kationun miqdarı 

üstünlük təĢkil edir. Karbonatlılıq üst qatda 12,35%; II qatda 15,44%; III qatda 

25,74% olub, aĢağı qatlara doğru artmıĢdır. Hiqroskopik nəmlik I qatda 6,20%; 

II qatda 6,35%; III qatda isə 6,25% təĢkil edir. 

Eyni torpaq tipində H.Ə.Əliyevin (1965) analiz nəticələrinə görə humus 

üst qatda (dərinlik 0-20 sm) 3,81%; II qatda (dərinlik 20-42 sm) 3,45% olub, 

aĢağı qatlara doğru azalmıĢdır. Ümumi azot I qatda 0,25%; II qatda 0,21% 

olub, aĢağı qatlara doğru azalır. Hiqroskopik nəmlik I qatda 3,03%; II qatda 

3,49 % olub, aĢağı qatlara doğru qismən artmıĢdır. Karbonatlılıq ilk  üç qatda 

0,73 % təĢkil edir. Yuxarıda verilmiĢ hər iki analiz nəticələrinin 

müqayisəsindən aydın olur ki, humus və azotun miqdarı azalmıĢ, karbonatlılıq 

və hiqroskopik nəmliyin miqdarı isə artmıĢdır (diaqram 1). 

 

 
 

Diaqram 1. Bozqırlaşmış dağ-meşə qəhvəyi torpaqlarda bəzi fiziki-kimyəvi 

xüsusiyyətlərin dəyişilmə dərəcəsi 
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II təcrübə meydançası: Ġkinci təcrübə meydançası 2014-cü ildə tipik 

dağ-meĢə qəhvəyi torpaqlarda qurulmuĢdur. Torpaq kəsimi Türyançayın sağ 

sahilində, meyilliyi 22-25
0 

olan Ģimal-qərb yamacda, dəniz səviyyəsindən 552 

m hündürlükdə qoyulmuĢdur. Ərazi tək-tək palıd və saqqız ağacları ilə 

örtülmüĢdür. Morfoloji təsvirinə görə torpaqlar üst qatda qara-qəhvəyi rəngə 

çalır, struktur meĢə ağaclarının kök sistemlərinin təsiri ilə kəltənvarı olub, 

tədricən qozvarı struktura keçir. Akkumulyativ qatdan aĢağı qatlara doğru 

torpağın rəngi açılır. Torpağın mexaniki tərkibi zəif və orta gillicəlidir. 

Karbonatlılıq üst qatlarda müĢahidə edilməsə də, torpaq kəsiminin profili boyu 

ana süxurla əlaqədar karbonatlılıq çoxalmıĢdır. Kimyəvi analiz nəticələrindən 

müəyyən edilmiĢdir ki, torpağın 0-30 sm dərinliklərində dəyiĢiklik daha çox 

olmuĢdur. Humusun miqdarı üst qatda (dərinlik 2-15 sm) 6,1%; II qatda 

(dərinlik 15-32 sm) 3,1% olub, aĢağı qatlara doğru kəskin azalmıĢdır. Ümumi 

azotun miqdarı müvafiq olaraq I qatda 0,50%; II qatda  0,36% təĢkil edərək 

aĢağı qatlara doğru azalmıĢdır. Hiqroskopik nəmlik I qatda 11,16%; II qatda 

7,06% olub, aĢağı qatlarda 5%-ə qədər azalmıĢdır. UdulmuĢ əsasların cəmi 

(Ca, Mg 100 qr torpaqda m.ekv) üst qatda 29,8 olub, aĢağı qatlara doğru 23 

m.ekv-ə qədər enmiĢdir. Karbonatlılıq üst qatlarda müĢahidə edilməmiĢ, III 

qatda isə 17,02% təĢkil edərək aĢağı qatlara doğru artmıĢdır 

Eyni torpaq tipində H.Ə.Əliyevin (1960) analiz nəticələrinə görə humus 

üst qatda (dərinlik 0-5 sm) 10,88%; II qatda dərinlik (5-10) 9,05%; III qatda isə 

(dərinlik 10-30 sm) 4,40% təĢkil etmiĢdir. Ümumi azot I qatda 0,66%; II qatda 

0,54%; III qatda 0,26% olub, aĢağı qatlara doğru azalmıĢdır. Hiqroskopik 

nəmlik I qatda 7,7%; II qatda 6,27%; III qatda isə 4,60% olub aĢağı qatlara 

doğru azalmıĢdır. Karbonatlılıq üst qatlarda müĢahidə edilməmiĢ, III qatda isə 

15,02% təĢkil edərək aĢağı qatlara doğru artmıĢdır. VerilmiĢ hər iki analiz 

nəticələrinin müqayisəsindən də görünür ki, humus və azotun miqdarı azalmıĢ, 

karbonatlılıq və hiqroskopik nəmliyin miqdarı isə artmıĢdır (diaqram 2). 

 

 
Diaqram 2. Tipik dağ-meşə qəhvəyi torpaqlarda bəzi fiziki-kimyəvi 

xüsusiyyətlərin dəyişilmə dərəcəsi 

 
III təcrübə meydançası. Üçüncü təcrübə meydançası 2014-cü ildə 

-6

-4

-2

0

2

4

Humus Azot Karbonatlılıq Hiqroskopik nəmlik 

%-lə 

 0-10 sm 10-30 sm



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 1  
  

 

 

 

 

251 

karbonatlı dağ-qara (meĢə altından çıxmıĢ) torpaqlarda qurulmuĢdur. Bu torpaq 

tipi Oğuz rayonunun Yenikənd, Yaqublu kəndləri ətrafında,  Qax rayonunun 

Ağyazı düzünün  təpəli düzənliklərində yayılmıĢdır. Nisbətən quru iqlimə 

malik olan ərazidə əhəngdaĢlı, karbonatlı mergellər və karbonatlı gilli süxurlar 

geniĢ yayılmıĢdır. Torpaq kəsimi dalğavarı relyefə malik olan Ağyazı düzündə 

qoyulmuĢdur.  

Morfoloji təsvirinə görə bu torpaqlar qara-tünd qəhvəyi rəngli, struktura 

dənəvarı-topavarı, keçidi aydın, üst qatdan baĢlayaraq qaynayır, yuyulma ilə 

əlaqədar olaraq karbonatlılıq aĢağı qatlara doğru artır.  Karbonatlı 

qaratorpaqlar gillicəli torpaqlar sırasına daxildir. Burada fiziki gilin tərkibinə 

daxil olan lil hissəciklərinin (<0,001 mm fraksiyaların) miqdarı 39-41% arası 

olub, aĢağı qatlara doğru çoxalır. Humusun miqdarı I qatda (dərinlik 0-20 sm) 

3,76%; II qatda (dərinlik 20-42 sm) 3,20% olub, aĢağı qatlara doğru azalmıĢdır. 

Ümumi azotun miqdarı müvafiq olaraq I qatda 0,28%; II qatda  0,23% təĢkil 

edərək aĢağı qatlara doğru azalır. Hiqroskopik nəmlik I qatda 6,14%; II qatda 

7,42% olub, aĢağı qatlara doğru bəzi qatda artmıĢ, bəzisində isə azalmıĢdır. 

UdulmuĢ əsasların cəmi (Ca, Mg 100 qr torpaqda m.ekv) üst qatda 53,50 

olmuĢ, Ca kationunun miqdarı üstünlük təĢkil edir.  

G.A.Salamovun (1965) eyni torpaq tipində apardığı tədqiqatların analiz 

nəticələrinə görə humus I qatda (dərinlik 0-26 sm) 4,06%; II qatda dərinlik 

(dərinlik 26-39 sm) 1,85% olub, aĢağı qatlara doğru azalmıĢdır. Ümumi azot I 

qatda 0,30%; II qatda 0,20% olub, aĢağı qatlara doğru azalır. Hiqroskopik 

nəmlik I qatda 8,46%; II qatda 7,92% olub, aĢağı qatlara doğru qismən 

artmıĢdır. GöstərilmiĢ hər iki analiz nəticələrinin müqayisəsindən aydın olur ki, 

humus və azotun miqdarı I qatda azalmıĢdır, II qatda isə torpağın aĢağı qata 

doğru yuyulması nəticəsində qismən artmıĢdır. Hiqroskopik nəmlik isə 

azalmıĢdır (diaqram 3). 

 

 
 

Diaqram 3. Karbonatlı dağ-qara (meşə altından çıxmış) torpaqlarda bəzi 

fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərin dəyişilmə dərəcəsi 
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1. Arid iqlim Ģəraitinə malik olan ərazidə insanın təsərrüfat fəaliyyətinin 

nəticəsində torpaqlarda bərkimə getmiĢ, morfogenetik pozulmalar müĢahidə 

olunmuĢdur. Yamaclarda sistemsiz və normadan artıq otarılma nəticəsində üst 

qat dağıdılmıĢ, xeyli cığırlar yaranmıĢdır. YaĢayıĢ məntəqələrinin ətrafında, 

DaĢüz silsiləsinin cənub yamaclarında intensiv otarılma nəticəsində torpaqlar 

Ģiddətli dərəcədə deqradasiyaya məruz qalmıĢdır.  

2. Aqrotexniki qaydaların düzgün aparılmaması nəticəsində ərazinin 

torpaqlarında məhsuldarlıq azalmıĢ, humusun miqdarı aĢağı düĢmüĢdür. 

Insanın təsərrüfat fəaliyyətinin intesivləĢməsi nəticəsində karbonatlı qara 

torpaqların meĢə altından çıxmıĢ sahələrində bozqırlaĢma prosesi hal-hazırda 

da getməkdədir. Əvvəlki illərin tədqiqat nəticələri ilə müqayisədə bütün torpaq 

tiplərində demək olar ki, qida maddələrinin miqdarı orta hesabla 30-40 % 

itirilmiĢdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ЛАЛА АХМЕДОВА 

ПОТЕРЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( В ПРЕДЕЛАХ 

НИЗКИХ ГОР АДЖИНОХУРСКОГО МАССИВА) 

Целью исследования было определить изменения плодородия почв 

в под влиянием сельскохозяйственной деятельности, а также узнать 

направление и уровень влияния происходиения этих процессов. Таким 

образом, образцы почвы были взяты в низких гор Аджинохурах, которые 

используются в различных отраслях экономики, и проанализированы в 

лабораторных исследованиях. Затем результаты анализов были 

сопоставлены с результатами аналитических данных, проводимые с нами. 

Было установлено, что физические и химические свойства почвы на 

верхних горизонтах ( 0-40 см) было больше, чем нижележащих 

горизонтов. 

Ключевые слова: почва, гумус, деградация, интенсивный выпас, 

сельское хозяйство 

 

SUMMARY 

LALA AKHMADOVA 

THE LOSS OF SOIL NUTRIENTS AS A RESULT OF AGRICULTURE 

ACTIVITY (EXAMPLE OF LOWER MOUNTAINOUS AJINOHUR) 

The study aimed to determine changes of soil fertility as a result of 

agricultural activity, and to learn the direction and level going of influence. 

Therefore, soil samples were taken in Ajinohur low mountains which are used 

in various economic sectors, and analyzed in the laboratory. Then, the analysis 

results were compared with the results of the analysis carried out before us. It 

was determined that the physical and chemical properties of the soil on the 

upper floors (0-40 cm) have been changed more. 

Keywords: soil, humus, degradation, overgrazing, agriculture 

 
 

 

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

edilmiĢdir) 
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TALIġIN ALÇAQ DAĞLIĞININ QURU ÇÖL 

LANDġAFTLARININ ANTROPOGEN DĠNAMĠKASI 

 

Məqalə TalıĢın alçaq dağlığının quru çöl landĢaftlarının antropogen 

dinamikasına həsr olunmuĢdur.Məqalədə qeyd olunan landĢaft tipinə olan 

antropogen təsirlərin xarakteri təhlil olunmuĢdur. 

Açar sözlər: Quru çöl, antropogen landĢaft, antropogen transformasiya 

 

Ġnsan cəmiyyəti formalaĢdığı gündən bu günə qədər təbiətə öz təsirini 

bu və ya digər formada göstərməkdə davam edir. Həmin təsirlərin forması və 

miqyası elmi-texniki tərəqqinin inkiĢafına uyğun olaraq zaman keçdikcə 

dəyiĢilmiĢ və sürəti artmıĢdır. Antropogen təsirlər landĢaftda təbii prosesləri 

sürətləndirir və əsaslı dəyiĢmələr üçün qısa zamanda zəmin yaradır. Cəmiyyət 

inkiĢaf etdikcə təbii landĢaftların antropogen transformasiyası güclənir. Insanın 

təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri ilə seliteb-bağ, seliteb Ģəhər və kənd yaĢayıĢ 

məntəqələri, aqrolandĢaftlar formalaĢır. Qeyd olunan antropogen landĢaft 

komplekslərinin  inkiĢafı bir sıra antropogen relyef formalarının, yarğan, 

sürüĢmə proseslərinin yaranmasına səbəb olur. 

TalıĢ dağlarında təbii landĢaftlara antropogen fəaliyyətin təsiri 

mürəkkəb bir proses olub, özünü bir neçə istiqamətdə biruzə verir.Tədqiq 

olunan regionda qədim zamanlardan bəri insanların təsərrüfat fəaliyyəti 

nəticəsində bəzi təbii landĢaft kompleksləri lokal dəyiĢmədən müasir əsaslı 

dəyiĢilmiĢ komplekslərə qədər təkamül etmiĢdir. 

Azərbaycan Respublikasında təbii landĢaftların antropogenləĢmə 

xüsusiyyətləri , onların optimallaĢdırılması bir sıra tədqiqatçılar, xüsusilə B.Ə. 

Budaqov, Y.Ə.Qəribov (1981,1986), M. Süleymanov (2005), 

E.ġ.Məmmədbəyov və s tərəfindən müxtəlif aspektlərdə tədqiq olunmuĢdur. 

AparılmıĢ tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuĢdur ki, təbii 

landĢaftların antropogen dəyiĢilmə xüsusiyyətləri ayrı-ayrı landĢaft 

komplekslərində ekoloji tarazlığın müxtəlif dərəcədə pozulmasına səbəb 

olmuĢdur. 

TalıĢ dağlarında antropogen yüklənmənin artmasının təsiri quru çöl , 

kolluq komplekslərində artan kserofitləĢmədə, aqroirriqasiya landĢaftlarında 

hidromorflaĢma prosesinin artmasında özünü göstərir. 

TalıĢ dağlarinda hündürlüyə doğru orogeomorfoloji Ģəraitdən, hipso-

metrik müxtəliflikdən və iqlim Ģəraitindən asılı olaraq landĢaft qurĢaqlarının 

dəyiĢməsinə uyğun təsərrüfat fəaliyyətinin xarakteri və onunla bağlı antropo-

gen transformasiyalar da dəyiĢir. Alçaq dağlığın quru-çöl landĢaftları əkinçilik, 

heyvandarlıq, selitebvə yol kommunikasiya  rekreasiya fəaliyyəti ilə fərqlənir.  
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Respublikamızda kənd təsərrüfatının inkiĢafı üçün böyük iqtisadi 

potensiala malik rayonlardan biri də Lənkəran vilayətidir. Hazırda bir sıra kənd 

təsərrüfatı məhsullarının (sitrus, çay, tərəvəz, taxıl) istehsalına görə Lənkəran 

vilayəti respublikanın digər regionları ilə müqayisədə öndə durur. Respub-

likamızda istehsal olunan çayın 70%-i, tərəvəzin 60%-i, sitrusun 100%-i 

Lənkəran vilayətinin payına düĢür. (1) 

AraĢdırmalar göstərir ki, son onilliklərdə vilayətdə insanın təsərrüfat 

fəaliyyəti ilə əlaqədar təbii ekosistemlərə, o cümlədən dağ-çöllərinə antropogen 

təsirlər geniĢ miqyas almağa baĢlamıĢdır. 

Alçaq dağlığın quru çöl landĢaftı ərazinin 17,2%-ni təĢkil etməklə 

Lənkəran vilayətinin Ģimalında, əsasən Cəlilabad inzibatı rayonunun ərazisində 

yayılmıĢdır. Qeyd olunan landĢaft tipi100-500m arasında yayılmaqla paleogen 

və neogen yaĢlı gilli və əhəngdaĢlı suxurlarla örtülmüĢdür. LandĢaft tipi üçün 

əsasən yayı quraq keçən və qismən də yağıntıları bərabər paylanan mülayim-

isti iqlim xarakterikdir. Yağıntıların miqdarı 400-600mm arasında dəyiĢir. 

GünəĢ radiyasiyasının miqdarı 128-132kkal/sm təĢkil edir. GünəĢli saatların 

miqdarı 2000-2200 ildir. Orta illik temperatur 10-12
0
, yanvar ayının tempera-

turu 0-3
0
C, mütləq minimal -14, iyulun orta temperaturu 25, mütləq maksimum 

temperatur isə 25-dir. Fəal temperatur cəmi 3800-dən çoxdur. 

LandĢaft tipinin yayıldığı ərazidə əsasən boz-qəhvəyi torpaqlar 

yayılmıĢdır. Bu torpaqlar alçaq dağlıq və dağətəyi ərazilərdə dəmyə, düzənlik 

sahələrdə isə suvarılmaqla geniĢ mənimsənilmiĢdir. 

Tarixi dövr ərzində çöl kompleksində insanların intensiv təsərrüfat 

fəaliyyətilə bağlı əsaslı dəyiĢiklik lər baĢ vermiĢdir. Belə ki, çöl kompleksləri 

keçmiĢ meĢə və meĢə kolluqların yerində yaranmıĢdır. Bunu dağ-çöl 

landĢaftlarında geniĢ yayılmıĢ qəhvəyi və qaratorpağa bənzər torpaqların 

strukturunda illüvial qatın olması(M. E.Salayev 1969) və kimyəvi tərkibcə 

meĢə torpaqlarına yaxınlıq sübut edir. 

LandĢaft tipinin əhatə etdiyi sahədə  insanların təsərrüfat fəaliyyəti ilə 

təbii landĢaft demək olar ki, bütünlüklə mədəni landĢaftla əvəz olunmuĢdur. 

Təbii landĢaft sahələri ərazinin Biləsuvarla sərhəd hissəsində, Azərbaycan-Ġran 

sərhəddində və Bolqarçay hövzəsində qalmıĢdır. 

LandĢaft tipi daxilində üzümçülüyün inkiĢafı üçün əlveriĢli coğrafi 

Ģəraitə malikdir. Son üç ildə Cəlilabadda 1500 hektar sahədə üzüm əkilmiĢdir. 

Son illərdə üzümlüklərin sahəsi artmıĢdır.  

Cəlilabad rayonu tərəvəz məhsulları istehsalına görə fərqlənir. Tərəvəz 

məhsulları istehsalına görə artım 1998-2004-cü illəri  müqayisədə xeyli 

artmıĢdır. 1998-10808ton, 1999-13015 ton, 2001-15774 ton, 2002-16576 ton, 

2003-16897 ton, 2004-16909ton. (1) 

 LandĢaft tipi daxilində süni suvarma tətbiq etmədən kənd 

təsərrüfatından məhsuldarlıq əldə etmək mümkün olmadığından , quraq 

ərazilərin su ilə təminatını yaxĢılaĢdırmaq üçün antropogen təsir formalarından 

olan su anbarları (Ġncəçay), sututarlar yaradılmıĢ, kanallar çəkilmiĢdir 

(Əzizbəyov adına). Beləliklə torpaq sahələri su altında qalmıĢdır. 

Antropogen yüklənmənin təyin edilməsində ən optimal versiya 

kartoqrafik və statistik analizlər əsasında yolların uzunluğunun , yolların 
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tutduğu sahənin , yaĢayıĢ məntəqələrinin sahəsinin, xüsusi əmtəə fermalarının 

sahəsinin landĢaft tipi daxilində analizidir.ArcGis proqramında aparılan 

hesablamalardan aĢağıdakı nəticələr alınmıĢdır. 

Alçaq dağlığın quru çöl landĢaftı daxilində yolların ümumi uzunluğu 

196 km-ə bərabərdir (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1  

Yolların növü Yolların uzunluğu (km-lə) 

1.Magistral 

2.Örtüklü yollar 

3.Örtüksüz yollar 

4.Çöl yolları 

5.Qurunt yolları 

27 

94 

35 

25 

15 

 

Bu yolların 13,7 %-i magistral, 48%-i örtüklü, 18%-i örtüksüz, 12,7%-i 

çöl, 7,6%-i isə qurunt yollarının payına düĢür. 

 

 
ġəkil. 1. Alçaq dağlığın quru çöl landĢaft tipi daxilində yolların faiz nisbəti 

Antropogen landĢaft formalarından biri də yaĢayıĢ məntəqələridir. 

QurĢaq daxilində 64 yaĢayıĢ məntəqəsi yerləĢir. YaĢayıĢ məntəqələrinin ümumi 

sahəsi 110 km 
2 

-ə bərabərdir. O cümlədən inzibati ərazi dairələrinin sahəsi 44 

km
2
, kəndlərin sahəsi 54 km

2
, rayon mərkəzinin sahəsi 11km

2
-ə bərabərdir. 

Əhalinin sıxlığı 1987 –ci il məlumatlarına görə hər km-ə 90 nəfər, 

hazırda isə 140 nəfərdir.Əhalinin sayının artması ilə əlaqədar olaraq otlaq 

biçənək sahələri,əkin sahələri, infrastruktur geniĢlənib.Ərazi 75-80% antropo-

genləĢmiĢdir. 

Qeyd olunan landĢaft tipi daxilində antropogen təsir nəticəsində 

irriqasiya eroziyası yayılmıĢdır. Bu eroziya zamanı torpağın humus qatı 

yuyulur və onun münbitliyi  aĢağı düĢür. Suvarma eroziyası torpağın narın 

hissəciklərini yavaĢ-yavaĢyuyub apardığı üçün nəzərə çarpmır. Lakin bunun 

nəticəsində torpağın münbitliyi pisləĢir, sahələr Ģırımlarla örtülür. Eroziyaya 

uğramıĢ torpaqlar, 1,58% və ya 1522,3 hektara bərabərdir.(1) 
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Ġnsanın düzgün olmayan təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində torpağın 

ekologiyasını pozan amillərdən biri də ĢorlaĢmadır. Lənkəran vilayəti 

ərazisinin çox hissəsi illik yağıntıların yüksək olması ilə əlaqədar olaraq 

ĢoranlaĢma üçün əlveriĢsizdir. Lakin qeyd olunan landĢaft tipi daxilində iqlim 

Ģəraitinin quraqliğı, Əzizbəyov adına kanalın çəkilməsi, dağətəyi və düzən 

sahələrin intensiv suvarılması nəticəsində ĢoranlaĢma prosesi geniĢ yayıl-

mıĢdır. Lənkəran vilayəti daxilində ĢoranlaĢmaya məruz qalmıĢ torpaqların 

79,71%-i , yəni 15546 hektarı , Ģiddətli ĢoranlaĢmaya məruz qalmıĢ torpaqların 

92,36%-i, yəni 9816hektarı qeyd olunan landĢaft tipi daxilindədi. Ġntensiv 

suvarma tədbirləri nəticəsində qurunt sularının səviyyəsi qalxmıĢ, ĢoranlaĢma 

prosesi getmiĢdir. Bu da aqroirriqasiya landĢaftlarının bioloji məhsuldarlığının 

aĢağı düĢməsinə, ekoloji gərginliyin yaranmasına səbəb olmuĢdur. Bu 

torpaqları yenidən istifadəyə qaytarmaq və həmin sahələrdə məhsuldarlığı 

artırmaq üçün kompleks meliorativ tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. 

suvarılan torpaqlardan səmərəli istifadə etmək üçün suvarma normasına ciddi 

əməl olunmalı, irriqasiya eroziyasının qarĢısı alınmalı və Ģırımlarla suvarmaya 

üstünlük verilməlidir. 

Alçaq dağlığın quru-çöl landĢaftı daxilində insanların insanların 

təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində təbii komplekslərin bütövlüyü əsaslı Ģəkildə 

pozulmuĢ və yeni struktura malik sistemlər yaranmıĢdır. Belə ki, qeyd olunan 

təsirlər nəticəsində deqradasiya, eroziya, torpaqların quruması və s kimi 

proseslərin güclənməsi nəticəsində biosenozların məhsuldarlığı aĢağı 

düĢmüĢdür. Intensiv otarılma nəticəsində yaranmıĢ çoxsaylı cığırlar torpaq 

səthinin çılpaqlaĢmasına və tədrici olaraq eroziyaya uğramasına səbəb 

olmuĢdur. Təbii təsərrüfat sistemlərində ekoloji tarazlığı qorumaq üçün 

landĢaftların antropogenləĢməsinə nəzarət edilməli, landĢaft idarəçiliyi tətbiq 

edilməlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГУЛИЕВА ИЛАХA 

АНТРОПОГЕННАЯ ДИНАМИКА ЛАНДШАФТА НИЗКО 

ПРЕДГОРНОЙ СУХОЙ СТЕПИ ТАЛЫША 

Статья посвящена антропогенной динамике ландшафта низкой, 

предгорной, сухой степи Талыша. В статье анализируется тип влияния 

деятельности антропогенного ландшафта.  
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Ключевые слова: сухая степь, антропогенный ландшафт, 

антропогенная трансформация. 

 

SUMMARY 

QULIYEVA ILAHE 

THE ANTHROPOGENIC DYNAMICS OF THE DRY FIELD 

LANDSCAPE OF LOW TALYSH MOUNTAINS 

The article has been dedicated to the anthropogenic dynamics of the dry 

field landscape of low Talysh mountains. The influence of the anthropogenic 

activity to landscape type was analysed in the article. 

Key words: dry field, anthropogenic landscape, anthropogenic 

transformation 

 

 

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

edilmiĢdir) 
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BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB-ġƏRQ HĠSSƏSĠNĠN MEġƏ 

EKOSĠSTEMLƏRĠNDƏ TORPAQLARIN SU-FĠZĠKĠ XASSƏLƏRĠ 

 

Məqalədə Böyük Qafqazın cənub-Ģərq hissəsində müxtəlif meĢə 

ekosistemlərində torpaqların 0-100 sm-lik qatında onun bərk fazasında xüsusi 

çəkisi, həcm çəkisi, maksimal hiqroskopiklik (Mh), solma rütubət həddi (SRH), 

ümumi və aerasiya məsaməlilik göstəriciləri kimi bir sıra su-fiziki xassələri 

müəyyənləĢdirilmiĢ və onların müqayisəli araĢdırılması tədqiq olunmuĢdur. 

Müəyyən olunmuĢdur ki, torpaqların maksimal hiqroskopikliyi və solma 

rütubəti təbii meĢə ekosistemlərində daha yüksəkdir. Süni meĢə massivləri 

altındakı torpaqlarda Mh-ın və SRH-ın qiymətləri təbii meĢələrə nisbətən çox 

aĢağı olmuĢdur. 

Açar sözlər: ekosistem, akkumulyativ, maksimal hiqroskopik, solma 

rütubət, aerasiya  

GiriĢ: Azərbaycanın meĢə ekosistemlərində torpaqların su rejimi və su-

fiziki xassələri kifayət qədər öyrənilməmiĢdir. Bu istiqamətdə tədqiqatlar 

aparılsa da (X.Həsənov, 1973; B.Cəfərov, 1962; ġ.Mirzəyev, 1967; 

R.Məmmədov, 1970 və s.) meĢə torpaqlarında rütubətin fəsillər üzrə 

dinamikası, meĢə ağaclarının torpaq rütubətinə tələbkarlığı, torpağın su-fiziki 

xassələri ilə rütubət ehtiyatının paylanması arasında əlaqə və digər mühüm 

məsələlər hələ də öyrənilməmiş qalmaqdadır. Azərbaycanın xüsusilə quraq 

ərazilərinin yaĢıllaĢdırılmasında bu istiqamətdə aparılan tədqiqat iĢləri xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Böyük Qafqazın  cənub-Ģərq hissəsində AbĢeron yarım-

adasından tutmuĢ ġamaxı yaylasında meĢənin yuxarı sərhəddinə qədər olan bir 

ərazidə mövcud süni və təbii meĢə ekosistemlərində stasionar Ģəraitdə 

apardığımız mövzuya aid olan tədqiqat iĢləri  zamanı əldə olunmuĢ bəzi 

nəticələr bu məqalədə öz əksini tapmıĢdır.  

Tədqiqatın obyekti və metodikası: Böyük Qafqazın cənub-Ģərq 

hissəsinin və AbĢeron yarımadasının təbii və süni meĢə ekosistemləri altındakı 

müxtəlif torpaq tipləri və bu torpaqların su-fiziki xassələrini səciyyələndirən 

bəzi parametrlərin təyin edilməsidir. 

Torpağın xüsusi çəkisi S.Ġ.Dolqovun pikametrik metodu üzrə təyin 

edilmiĢdir. Həcm çəkisi isə torpağın genetik qatları üzrə təqribən 200 sm
2
 

həcmə malik olan Kaçinski silindri vasitəsilə bir neçə dəfə təkrarlanmaqla çöl 

Ģəraitində müəyən olunmuĢdur. Maksimal hiqroskopiklik Nikolaev metodu 

vasitəsilə torpağın kapilyarları ilə suyu uzun müddət adsorbsiya etməsi yolu 

ilə təyin edilmiĢdir. Solma rütubət həddi isə vegetasiya metodu ilə təyin 

olunmuĢdur. Ümumi məsaməlilik Düm= düsturu ilə hesablama yolu ilə 

müəyyən edilmiĢdir. Burada D-torpağın xüsusi çəkisi, q/sm
3
 ilə, d-torpağın 
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həcm çəkisi, q/sm
3
 ilə. 

Təhlil və müzakirə: AlınmıĢ nəticələrin təhlili göstərir ki, ərazidə 

formalaĢmıĢ olan hər bir meĢə ekosisteminin torpaq örtüyü özünün su-fiziki 

xassələrinə görə spesifik çalarlarla səciyyələnir.  

Belə ki, fıstıq vələs və göyrüĢ meĢə ekosistemləri Ģəraitində 

formalaĢmıĢ qonur dağ-meĢə torpaqlarının su-fiziki xassələri bir çox 

amillərdən asılı olaraq bəzi fərqli və oxĢar cəhətlərə malikdir. Bu torpaqların 

bir metrlik qatında torpağın bərk fazasının xüsusi çəkisi fıstıq meĢəsində 2,53-

2,62, vələs meĢəsində 2,50-2,71, göyrüĢ meĢəsində isə 2,50-2,79 q/sm
3
 

arasında dəyiĢir. 

Palıd meĢəsinin çürüntülü karbonatlı torpaqlarında bu göstərici üst 

qatlarda 2,47, alt qatlarda 2,64-2,87, qaraçöhrə meĢəsinin eyniadlı torpağında 

isə müvafiq olaraq 2,47-2,49 və 2,64-2,70 q/sm
3
 təĢkil edir. 

Süni meĢə massivləri əkilmiĢ dag-Ģabalıdı və boz-qonur torpaqlarda 

xüsusi çəki üst qatlarda 2,52-2,72, alt qatlarda isə 2,56-2,78 q/sm
3
 arasında 

dəyiĢir. 

Torpaqların həcm çəkisində da müəyyən oxĢar və fərqli çalarlar 

müĢahidə olunur. Belə ki, təbii meĢə ekosistemləri Ģəraitində torpaqların üst 

akkumulyativ qatlarında həcm çəki 0,8-0,9 q/sm
3
 təĢkil edirsə, aĢağı qatlara 

doğru bu göstərici tədricən artaraq 1,11-1,46 q/sm
3
 arasında dəyiĢir. Süni meĢə 

zolaqları və meĢə massivləri salınmıĢ dağ-Ģabalıdı və boz-qonur torpaqlarda 

isə ust qatların həcm çəki vahidi nisbətən yüksək olub 1,0-1,12 q/sm
3
 arasında 

tərəddüd edir. 

AĢağı qatlara doğru bu göstərici daha da artaraq 60-100 sm-lik qatlarda 

1,43- 1,47 q/sm
3
 təĢkil edir. 

Torpağın su-fiziki xassələri sırasında maksimal hiqroskopiklik, (Mh), 

solma rütubət həddi (SR), ümumi və aerasiya məsaməlilik göstəricilərinin də 

böyük əhəmiyyəti vardır. 

Havada müvcud olan, lakin gözlə görünməyən su buxarını özünə 

hopduraraq rütubətlənən torpaq aqreqatlarının bu xüsusiyyəti hiqroskopiklik 

adlanır. YaxĢı struktura malik olan torpaq aqreqatları daha çox rütubət 

mənimsəmək imkanına malik olur və bu prosesin maksimal həddi maksimal 

hiqroskopiklik adlanir. Odur ki, bu proses torpağın münbitliyi baxımından 

vacib göstərici hesab olunur. 

Ən yüksək Mh iri və orta topavari struktura malik olan yüngül və orta 

gilli torpaq qatlarında müĢahidə olunur. Fıstıq və palıd meĢə ekosistemlərində 

formalaĢmıĢ olan qonur və çürüntülü-karbonatlı torpaqlarda Mh müqayisə 

olunan torpaqlara nəzərən yüksək olub, 17-23% arasında dəyiĢir. Yağıntıların 

daha az olduğu AbĢeron yarımadasında süni meĢə massivləri salınmıĢ boz-

qonur torpaqlarda Mh-11-17% arasında dəyiĢir. 

Torpaqda solma rütubət həddi ilkin cücərtilərin rütubət çatıĢmamazlı-

ğından məhv olmasını müəyyən etmək üçün vacib göstərici hesab olunur. Ən 

yüksək solma rütubət həddi (SRH) fıstıq meĢəsinin qonur və palıd meĢəsinin 

çürüntülü-karbonatlı torpaqlarında müĢahidə olunmuĢdur. Birinci halda SRh 

22,9-27,7, ikinci halda isə 24,2-30,4 % arasında tərəddüd edir. Vələs və 

goyrüĢ meĢələrinin qonur, qaraçöhrə meĢəsinin çürüntülü-karbonatli, vələsli-
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palıd meĢəsinin isə qəhvəyi dağ-meĢə torpaqlarında solma rütubət həddi 17,9-

25,1% arasında dəyiĢir. 

Torpaq qatlarında təbii olaraq formalaĢan və torpaqların münbitliyi 

baxımından əhəmiyyət kəsb edən su-fiziki xassələrdən biri də torpaq 

aqreqatlarının məsaməliyidir. Torpaqda məsamələr nə qədər çox olarsa, bitki 

köklərinin oksigenlə təmin olunma imkanı da bir о qədər çox olur. Lakin 

rütubət çatiĢmazlığı olan ərazilərdə bitkilərin suya olan təlabatı кifayət qədər 

ödənilə bilmədiyindən yalnız süni suvarma tətbiq edildikdə torpaqda yüksək 

məsaməlik daha effektli olur. Təbii meĢə ekosistemlərində mənimsənilən 

rütubətin kifayət qədər olduğu torpaqlarda məsaməliyin yüksək olması bitki 

köklərinin daha yaxĢı havalanmasına Ģərait yaradır. Müqayisə olunan 

torpaqların çürüntülü üst qatlarında ümumi məsaməlik bütün hallarda yüksək 

olub 58-70% arasında dəyiĢir. AĢağı qatlara doğru bu göstərici kəskin Ģəkildə 

azalaraq 42-55% təĢkil edir. Aerasiya məsaməliyi torpaqların rütubətlə təmin 

olunma həddindən, asılı olaraq üst çürüntülü qatlarda daha yüksək olur. 

Ümumi məsaməlikdən fərqli olaraq aerasiya məsaməliyi konkret olaraq bitki 

köklərinin hava ilə təchiz olunma imkanını göstərir. Fıstıq meĢə ekosiste-

mində qonur meĢə torpağının üst 0-10 sm-lik qatında aprel ayından baĢlayaraq 

aerasiya məsaməliyi artır və yay aylarında maksimuma çatır (40-41%). AĢağı 

qatlarda (10-50 sm) bu göstərici kəskin Ģəkildə azalaraq yaz aylarında (aprel-

may), yəni yağıntıların nisbətən çox olduğu mövsüm ərzində 4-9% 

yağıntıların az olduğu iyul-sentyabr ayları ərzində isə 10-16% arasında 

dəyiĢir. 

Vələs və göyrüĢ meĢələrinin qonur dag-meĢə torpaqlarında aerasiya 

məsaməliyi nisbətən yüksək olub aprel ayında üst qatlarda 10-13, aĢağı 

qatlarda isə 7-11% arasında dəyiĢir. Ġyul-oktyabr ayları ərzində isə hər iki 

meĢə ekosistemində (vələs-göyrüĢ) aerasiya məsaməliyinin göstəricisi nisbətən 

oxĢar olub 10-40 sm-lik torpaq qatlarında 11-19% təĢkil edir. 50-80 sm-lik 

qatlarda isə müqayisə olunan meĢə ekosistemləri arasında xeyli fərq müĢahidə 

olunur. Belə ki, Vələs meĢə ekosistemi torpaqlarının qatlarında (50-80 sm) 

aerasiya məsaməliyi aprel-oktyabr ayları ərzində 11-20% olduğu halda 

göyrüĢ meĢəsində bu göstərici 2-16% arasında dəyiĢir. 

Palıd və qaraçöhrə meĢələrinin çürüntülü karbonatlı torpaqlarında 

aerasiya məsaməliyi nisbətən az fərqlənir və 10-50 sm-lik qatlarda bu 

göstərici aprel-oktyabr ayları ərzində 11-25 % arasında dəyiĢir. 

Ağ akasiya və Eldar Ģamından ibarət meĢa zolağında dağ-Ģabalıdı 

torpaqların 0-100 sm-lik qatında aerasiya məsaməliyi yaz aylarında (aprel-

may) 24-39, yay aylarında (iyul-avqust) isə 26-44% arasında tərəddüd edir ki, 

bunun da əsas səbəbi həmin ərazidə rütubət çatıĢmazlığıdır. Buna oxĢar cəhət 

AbĢeron yarımadasında boz- qonur torpaqların profilində də müĢahidə olunur. 

Ceyranbatan su anbarının ətrafında boz-qonur torpaqlar üzərində salınmıĢ və 

əsasən eldar Ģamından ibarət olan meĢa massivi demək olar ki, quraq Ģəraitdə 

inkiĢaf edir. Odur ki, torpaqda rütubət çatıĢmazlığı kəskin Ģəkildə özünü 

göstərir. Belə bir Ģəraitdə aerasiya məsaməliyi ilə ümumi məsaməlik 

arasında fərq 15-20% arasında olur. 

Nəticə: 
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1. Ġstər təbii meĢə ekosistemlərində, istərsə də süni meĢə massivlərində 

torpaqların su-fiziki xassələri bu torpaqların formalaĢdığı ekoloji mühitdən 

asılı olaraq dəyiĢir. 

2. Müqayisə olunan torpaqların demək olar ki, hamısında torpağın bərk 

fazasının xüsusi çəkisi 2,50-2,70, həcm çəkisi isə 1,00-1,54 q/sm
3
 arasında 

dəyiĢir. 

3. Torpaqların maksimal hiqroskopikliyi və solma rütubəti təbii meĢə 

ekosistemlərində daha yüksəkdir. Süni meĢə massivləri və meĢə zolaqları 

altında boz-qonur (AbĢeron) və dağ-Ģabalıdı (ġamaxı rayonu) torpaqlarda, Mh 

va SR-in göstəriciləri xeyli aĢağıdır. 

4. Rütubətlə daha yaxĢı təmin olunan təbii meĢə zonasında torpaqların 

aerasiya məsaməliliyi nisbətən məhdud, yağıntıların az olduğu ərazilərdə isə 

əksinə, xeyli yüksəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

И.А.КУЛИЕВ, Х.Х.НАГИЕВА, Т.С.ФАТУЛЛАЕВА 

ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ В ЛЕСНЫХ 

ЭКОСИСТЕМАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БОЛЬШОГО 

КАВКАЗА 

В статье говорится о том что, в юго-восточной части Большого 

Кавказа были проведены исследования слоя почвы различных лесных 

экосистем от 0 до 100 см, в своей твердой фазе удельный вес, объемный 

вес, максимальная абсорбция (Mа), уровень обесцвечивание влажности 

(УОВ), параметры аэрации пористости некоторых водно-физических 

свойств, а также были проведены сравнительные исследования. Было 

установлено, что в натуральных лесных экосистемах максимальная 

абсорбция и влажность обесцвечивания почвы гораздо выше. 

Максимальная абсорбция и уровень обесцвечивание влажности в почве 

искусственных лесов в сравнении с натуральными лесами очень низок. 

Ключевые слова: экосистема, аккумуляция, максимальная 
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абсорбция, влажность обесцвечивания, аэрация 

 

SUMMARY 

I.A.GULIYEV, KH.KH.NAGIYEVA, T.S.FATULLAYEVA 

THE HYDRO-PHYSICAL PROPERTIES OF THE FOREST 

ECOSYSTEMS’ SOIL OF THE SOUTH-EASTERN PART OF THE 

GREAT CAUCASUS 

The different ecosystems of the south-eastern part of the Great 

Caucasus as 0-100 cm soil layer in its solid phase, specific gravity, volume 

weight, maximum higroscopicity (Mh), discoloration moisture limit (DML) 

and aeration porosity of water-physical properties of a number of indicators 

were comparative research, identified and investigated in this article. It was 

determined that, in the natural forest ecosystems the maximum higroscopicity 

and discoloration moisture of the soil is higher. Mh and DML of the soil of the 

artificial forests territories are relatively very low than the natural forests. 

Keywords: ecosystem, accumulation, maximum hygroscopic, 

discoloration moisture, aeration 

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

edilmiĢdir) 
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BEYNƏLXALQ TURĠZMĠN AZƏRBAYCAN TURĠZM 

SEKTORUNA TƏSĠRĠ 

 

Məqalədən göstərilir ki, Azərbaycanda turizm göz qabağında çiçəklənir 

və  inkiĢaf  edir. Biz fərəhlə deyə bilərik ki, respublikamızın sürətlə inkiĢaf edən 

dünya ölkələri və Ģəhərləri sırasındadır, belə ki,Azərbaycanda bir sıra tarixi 

abidələrlə yanaĢı yeni tikililərdə yerləĢir, münasib iqlim Ģərairti, gəzləmi-

görməli yerlər, dağlar, dəniz və s. mövcuddur. 

Açar sözlər: turizm sektoru, turizmin inkiĢafı üçün infrastrukturlayi-

hələri, turizmə yönəldilmiĢ investisiyalar, beynəlxalq turizm 

 

Turzim (fransız dilində gəzinti, səyahət sivlizasiyanın inkiĢafı nəticəsində 

meydana gəlmiĢdir. Turizm hər Ģeydən əvvəl həzz almaq, öz marağını təmin 

etmək, əylənmək,gəzintiyə çıxmaq deməkdir. Turizm iqtisadiyyatın dinamik 

inkiĢaf edən bir sahəsidir. Ölkı iqtisadiyyatı üçün ən sərvəli hesab olunan 

beynəlxalq turizmin hissəsinin də ən funksiyalarından biri gəlir əldə 

etməkdədir. Məhz ekskursiya xidmətlərinə motivləĢmiĢ turistlər əraziyə 

səyahət edərək xarici valyutanın ölkəyə daxil olmasına Ģərait yaradırlar. 

 1991-ci illərdən sonra Azərbaycanın yeni ictimai-iqtisadi inkiĢaf yoluna 

qədəm qoyması, açıq bazar iqtisadiyyat sisteminin tələbləri əsasında irəliləməsi 

onun beynəlxalq aləmə olan baxıĢlarını da dəyiĢdirmiĢdir, beynəlxalq iqtisadi 

əlaqələr geniĢlənmiĢ, respublikanın beynəlxalq turizmdə iĢtiraki məsələsi ön 

plana çəkilmiĢdir.  

 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti H.Əliyevin 

fərmanı əsasında  Turizm haqqında qanun  qəbul edilmiĢdir. Prezidentin 

fərmanına uyğun olaraq 2002-ci ildə   2002-2005-ci illərdə Azərbaycanda 

turizmin inkiĢafı proqramı  qəbul edilmiĢdir.  

Burada aĢağıdakı məqsəd nəzərdə tutulmuĢdur.  

-turizm sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi və bu sahənin 

inkiĢafı üçün zəruri olan bazanın yaradılması;  

-mövcud turizm sistemində köhnə təcröbələri saxlamaqla, ölkının strateji 

mənafeyinə cavab verə biləcək müasir turizm sisteminin yaradılması; 

-turist ehtiyatları və turist sənayesinin idarə edilməsi üzrə əsas 

istiqamətlərinin müəyyən edilməsi; 

-turizmin sisteminin inkiĢafında optimal nisbətlərin təmin edilməsi. [1] 

Onun da qeyd etməliyik ki, turizmin inkiĢafında dönüĢ yaratmaq 

məqsədilə 2005-ci ildə  Gənclər, Ġdman və Turizm Nazirliyi  bazasında   

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi   yaradılmıĢdır.2004-2008-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkiĢafına dair Dövlət Proqramında 

mailto:g.turbaova@mail.ru
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turizm sahəsinin imkanlıarına dair 30 bənddən ibarət tədbirlər sistemi nəzərdə 

tutulmuĢdur. Eləcə də Respublikada turizmin inkiĢafına dair Dövlət 

Proqramına əsasən və ÜTT-nin marketinq planına əsasən 2005-2010-cu illərdə 

respublikada master turizm inkiĢaf planı iĢlənib hazırlanmıĢdır.  

Azərbaycanda bnir sira beynəlxalq və regional təĢkilarlarla- Ümum 

Dünya Turizm TəĢkilatı (ÜTT), Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı (ĠƏT), Qara 

Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı (QDĠƏT), GUAM, Ġslam Konfransı 

TəĢkilatı (ĠKT) və MDB üzv dövlətlərinin turizm Ģuraları ilə turizm sahəsində 

əməkdaĢlıq edir. Onu da qeyd etməliyik ki, 2016-cı ilin dekabr ayında Ġslam 

Konfransı TəĢkilatına üzv olan dövlətlərin turizm nazirlərinin birinci Konfransı 

Bakıda keçirilmiĢdir. 57 ölkənin turizm nazirlərinin Azərbaycanda toplanması 

turizmin büybnəlxalq standartlara uyğun inkiĢafına real zəmin yaradacaqdır. 

Azərbaycan ilə 14 ölkənin – Türkiyə, Pakistan, Özbəkistan, Qırğızıstan, 

Çin, PolĢa, Ġtaliya, Gürcüstan, Ukraniya, Bolqarıstan, Belarus, Yunanıstan, 

Qətər, Rumuniya, Moldova və Qazağıstan hökumətləri arasında turizm 

sahəsində əməkdaĢlığa dair saziĢ imzalanıbdır.Bundan əlavə Böyük Britaniya, 

Misir, Rusiya, Avstriya, Küveyt, Bəhreyn, Macarıstan, Ġsveçrə, Yaponiya, 

Koreya, Ġran, Ġsrail ilə turizm sahəsində əməkdaĢlıq haqqında saziĢ layihələri 

dövlət qurumlarına təqdim olumuĢdur.bütün dünyada olduğu kimi 

Azərbaycanda da turizmin inkiĢafı üçün turizm sənayesinin inkiĢafı ön plana 

çəkilmiĢdir. 

Qeyd etməliyik ki, respublikada xüsusi ilə Bakı Ģəhərində mehmanxana 

təsərrüfatı demək olar ki, tamamilə yenidən qurulur. Yaxın vaxtlara dək bizim 

üçün çox möhtəĢəm görünən köhnə və təzə Ġnturist, Moskva, Bakı, Qarabağ, 

Gənclik və digər mehmanxanalar tamamilə sökülüb yenidən inĢa edilir. Belə 

bir Ģeyi heç təsəvvür etməsək də real gerçəklik, günün tələbi bundan ibarətdir. 

[2] 

Hazırda Bakı Ģəhərində və regionlarda beynəlxaql standartlara uyğun 

mehmanxana və turist istirahət mərkəzləri tikilərək istifadəyə verilir. 

Ümumilikdə respublika üzrə mehmanxana və ona bənzər turist yerləĢdirmə 

obyektlərinin sayı 2001-ci ildə 149, 2002-ci ildə 173, 2003-cü ildə 203, 2004-

cü ildə 238, 2005-ci ildə isə 262 olmuĢdur. 2001-ci illərdə 112 mehmanxana və 

mehmanxana tipli turizm obyekti tikili istifadəyə verilmiĢdir (yaxın keçmiĢdə 

isə 4-5 ilə ancaq 1 mehmanxana inĢa edilirdi). Bunlardan 60-ı Bakı 

Ģəhərindədir. Bu obyektlərdə çarpayıların ümümi sayı 20000-ə yaxındır. 

Bununda 6000-dən çoxu paytaxtın payına düĢür.  

Mehmanxanaların xidmət səviyyəsinin öyrənilməsi və beynəlxalq 

standartlara uyğun qiymətləndirilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin qərarı olmuĢdur. Bu qərara əsasən  Turist – ekskursiya 

xidmətlərinin sertifikatlaĢması  nın keçirilməsi qaldaları təsdiq edilmiĢdir. 

Həmin qaydalara əsasən Mədəniyyə və Turizm Nazirliyi respubli-kada 

fəaliyyət göstərən mehmanxana və ona bərabər tutular turistlərin yerləĢdi-

rilməsi obyektlərinin təsnifatı aparılır. Bu günə qədər Bakı Ģəhərində 22, digər 

Ģəhər və rayonlarda isə 11 mehmanxana təsnifatdan keçmiĢ və xidmət 

dərəclərinə görə fəqrləndirilmiĢdir. 
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Respublikada turizm sahəsində sahibkarlığın inkiĢaf etdirilməsi 

məqsədilə bir sira zəruri hüquqi – normativ sənədlər qəbul edilmiĢdir. Buda 

həmin sahəyə olan marağı artırmıĢdır. Respublikada fəaliyyət göstərən turizm 

Ģirkətlərinin sayı 18 ədəd olduğu halda, bu gün onların sayı 200-ə çatmıĢdır.  

Mədəniyyə və Turizm Nazirliyinin BMT ĠP ilə birgə hazırladığı layihəyə 

əsasən respublikada turizm informasiya mərkəzlərinin yaradılması barədə geniĢ 

iĢ aparılır. Artıq Bakı Ģəhərində, Xaçmaz, ġamaxı rayonlarında və ġəki 

Ģəhərində belə mərkəzlər fəaliyyət göstərirlər. Bunlardan əlavə ABġ Ticarə və 

ĠnkiĢaf Agentliyinin qrantı hesabına respublikada  turizm strateji inkiĢaf 

planı  hazırlanmıĢdır. Respublikada dağ – xizək turizm növünün inkiĢaf 

etdirilməsi sahəsində geniĢ iĢ aparılır. 

Bütün bunlarla yanaĢı turistlərə göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin , 

ictimai iaĢə sisteminin yaxĢılaĢdırılması, cəlb edici suvenir məhsullar istehsalı 

(məsələn tutaqki, ġəki ipəyi, nar Ģərabı, zeytun və s.) savadlı və mədəni 

bələdçilər hazırlanması yollarda müəyyən dayanacaqlarda məiĢət xidməti 

obyektlərinin yaradılması həyata keçirilməlidir. [6] 

Onun da göstərməliyik ki, son illərin məlumatlarına görə respublikaya 

gələn turistlərin sayı da ardıcıl olaraq artmıĢdır. Beləki,respublikada olan 

turistlərin sayı 2002-ci ildə 428,4min 2003-cü ildə 629,8min, 2004-cü ildə 

785,9min, 2005-ci ildə 865,3min 2006-cı ildə 1300min nəfər olmuĢdur. Turizm 

fəaliyyətindən dövlət büdcəsinə daxil olan vəsait 2002-ci ildə 51,01min, 2003-

cü ildə 57,07min, 2004-cü ildə 57,09min, 2005-ci ildə isə 77,07min dollar 

təĢkil etmiĢdir.  

2006-ci ildə ölkəmizin mövcud turizm potensiyalının səmərəli istifadə 

oluması məqsədi ilə turizm sahəsində ardıcıl iĢlər görülmüĢdür. Yeni – mədəni 

turizm maĢurtlarının yaradılması çərçivəsində layihələrin hazırlanması üzrə 

iĢlər aparılmıĢdır. Turizm sahəsində çalıĢan kadrların marifləndirilməsi və 

turizmin müxtəlif növlərinin inkiĢafına təkan verəcək   Azərbaycan 

Respublikasında 2007-2016-cı illər üçün Turizmin inkiĢafına dair Dövlət 

Proqramı  nın layihəsi hazırlanmıĢ və müvafiq dövlət orqanlarına təqdim 

edilmiĢdir. 

2016-cı il üçün Azərbaycanda turist axını çoxalmıĢdır. Turizm Nazirli-

yinin verdiyi məlumata əsasən bu ilin 9 ayının nəticəsinə görə Azərbaycana 

gələn turistlərin sayı 18mln.  keçmiĢdir, bu da ötən ilə nisbətən 11% təĢkil edir. 

Dövlət Proqramının əsas məqsədi ―Turizm haqqında‖ Qanunda, habelə 

digər müfaviq  normativ – hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuĢ müdəalara uyğun 

olaraq turizm sahəsindədövlət siyasətinin həyata keçirilməsini, ölkənin sosial – 

iqtisadi inkiĢafını təmin edən vasitələrdən biri kimi turizm sərvətlərindən 

səmərəli istifadə olunmasını, turizmin ölkə iqtisadiyyatının öncül istiqaməti 

kimi tanınması və bu sahənin səmərəliliyinin artırılmasını təmin etməkdir. 

Turizm dedikdə iqtisadiyyatın böyük bir sektoru baĢa düĢülür. Müasir 

dünya iqtisadiyyatında tutduğu roluna görə turizm təkcə neft çıxarma və 

avtomobil qayırma sənayesi ilə rəqabət aparan bir industriya halına gəlmiĢdir. 

Cəmiyyəti sosial inkiĢafı nöqteyinəzərindəndə turizmin əhəmiyyəti çox 

böyükdür. Belə ki, turizmin inkiĢaf etdirilməsi təĢəbbüsu regionun cəlb edicilik 
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səviyyəsinin yüksəldilməsi zərurəti ilə Ģərtlənir ki, bu da öz növbəsində həm 

abadlıq iĢlərinin apartılmasını həm də infrastrukturun inkiĢaf etdirilməsini tələb 

edir. Belə problemlərin həll edilməsi isə həmin regionun bir çox sosial – 

iqtisadi problemlərinində həllini sürətləndirir və bu prosesə kömək edir. Bu 

barədə Rusiyanın ―Mir‖ telekanalnın verdiyi xəbər diqqəti çəkir: 

―Azərbaycanda ―Eurovision -2012‖ musiqi yarıĢmasının keçirilməsi ilə bağlı 

Bakı Ģəhəri sürətlə dəyiĢməyə baĢladı. Yeni otellərin tikilməsi, yolların 

çəkilməsi, körpülərin qurulması bunu sübut edir‖. Həmin tədbirin keçirilməsi 

üçün rekort səviyyədə qısa bir zamanda ― Bakı Crystal Holl‖ zalı tikilmiĢdir ki, 

buda Bakı Ģəhərinin arxitekturasına xüsusi bir gözəllik verməkdədir. 

Bütövlükdə tədbirin keçirilməsinə dövlətimiz tərəfindən 60mln, dollar 

məbləğində vəsait ayrılmıĢdır. 

Ötən illər ərzində respublikamızda 500 otel tikilmiĢdir. ―Eurovision -

2012‖ müsabiqəsi zamanı bu otellər 95% dolmuĢdur ki, buda ölkə 

iqtisadiyyatına ciddi gəlir gətirmiĢdir. Turistlərin cəlb edilməsi, baĢqa sözlə 

turizmin inkiĢafı infrasturkur layihələrinə gönəldilmiĢ investisiyaların daha 

qısa müddət ərzində geti qaytarılmasına imkan verir ki, buda sonrakı 

infestisiyaların maliyyələĢdirməsi üçün mənbələr yaradır. [4] 

Tarixdə ilk Avropa Oyunlarının təĢkil edilməsi barədə qərar 2012-ci il 

dekabrın 8-də Avropa Olimpiya Komitələrinin Romada keçirilən 41-ci BaĢ 

Assambleyasında qəbul edilib. BaĢ Assambleya iĢtirakçıları arasında keçirilmiĢ 

gizli səsvermə nəticəsində 48 ölkədən 38-i ilk Avropa Oyunlarının Bakıda 

keçirilməsi barədə qərar qəbul edib.Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban 

Əliyevanın rəhbərliyi ilə ―Bakı-2015‖ ilk Avropa Oyunları TəĢkilat Komitəsi 

bu irimiqyaslı tədbirə hazırlıq iĢlərini cəmi iki il yarım müddətdə baĢa çatdırdı. 

Azərbaycanın bu məsuliyyətli iĢin öhdəsindən layiqincə gələcəyinə Ģübhə ilə 

yanaĢan bəzi Qərb dairələrinin təəccübünə rəğmən çox qısa zaman ərzində 

Oyunların keçirilməsi üçün hər cür Ģərait yaradıldı.On yeddi gün ərzində 

davam edən multi-idman yarıĢı beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində 

oldu. Beynəlxalq tədbirin ən yüksək səviyyədə təĢkil olunduğunu görənlərdən 

bəziləri bunu sevinclə, bəziləri etinasızlıqla, bəziləri isə məyusluqla qarĢıla-

dılar. Bütün çətinliklərə və Qərb mətbuatının bəzi nümayəndələrinin qərəzli 

mövqeyinə baxmayaraq, bu olduqca əhəmiyyətli tədbirin öhdəsindən ən yaxĢı 

Ģəkildə gəldik. 

Formula 1, həmçinin F1 (rəsmi adı ing. FIA Formula One World 

Championship) bir nəfərlik, açıq təkərli avtomobil yarıĢları üzrə dünya 

çempionatı. 1950-ci ildən etibarən müntəzəm olaraq keçirilir. Rəsmi qəbul 

edilməsə də, bir çox hallarda Formula-1 sürücüləri pilot, avtomobillər isə bolid 

adlandırılırlar.Hər il keçirilən Formula 1 yarıĢları mövsüm adlanır və ayrıca 

mərhələlərdən, qran-prilərdən (fr. Grands Prix, tərc. böyük mükafat) ibarət 

olur. Ġlin sonunda həm pilotlar, həm də komandalar arasında qaliblər müəyyən 

edilir. Pilotlar dünya çempionu adı, komandalar isə Konstruktorlar kuboku 

uğrunda yarıĢırlar.Azərbaycan təĢkilatçıları Formula 1 Qran Pri yarıĢlarının 

Bakıda keçirilməsi üçün 10 illik müqavilə imzalayıb, BBC bu barədə rəsmi 

məlumat alıb.Formula 1-ə rəhbərlik edən FOM Ģirkəti ilə Bakı yarıĢlarını təĢkil 

edən Baku City Circuit arasında müqavilənin imzalanması iki il əvvəl bəyan 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilis_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/1950
https://az.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_dili
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edilsə də, kontraktın detalları indiyədək açıqlanmamıĢdı.Daha əvvəl BBC 

Azərbaycancanın gördüyü rəsmi sənədə əsasən, 2016-cı ildə ölkədə beynəlxalq 

idman yarıĢlarının keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən 324 milyon manat 

ayrılması nəzərdə tutulub. Bundan sonra büdcə yenidən nəzərdən keçirilib deyə 

bu rəqəmin dəyiĢməsi mümkündür. 

2017 Ġslam Həmrəyliyi Oyunları və ya IV Ġslam Həmrəyliyi Oyunla-

rı (qeyri rəsmi adı Bakı 2017 Ġslam Həmrəyliyi Oyunları) — 2017-ci 

ildə Azərbaycanın paytaxtı Bakı Ģəhərində baĢ tutacaq idman oyunları. 2017 

Ġslam Həmrəyliyi Oyunlarının 12-22 may tarixləri arasında baĢ tutması nəzərdə 

tutulub. Ġdman oyunlarında 21 idman növü üzrə 57 dövlətin 6 000 yaxın 

idmançısının mübarizə aparacağı nəzərdə tutulub. 

Beləliklə turizmin inkiĢafı əmtəə dövriyyəsinin  sürətlənməsinə ölkədə 

yaradılan ÜDM-in artasına sosial – iqtisadi infrastruktur problemlərinin 

həllinin sürətlənmsəinə zamin yaradir və kömək edir. Bundan əlavə turizm ölkə 

barədə təsəvvülətin formalaĢmasına həmin ölkənin obyektiv imicinin 

yaranmasına və beynəlxalq miqyasda məhĢurlaĢmasına gətirib çıxarır ki, buda 

hazır ki dövrdə Azərbaycan Respublikası üçün olduqca önəmlidir. [3] 

Turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi və obnların geniĢləndirilməsi, tursitlə-

rin istirahəti onların tələbatının ödənilməsin üçün zəruri olan xidmətlərin, 

ekskursiya və digər mədəni tədbirlərin çeĢidinin geniĢləndirilməsi və müasir 

standartlara uyğunlaĢdırılması, sanatoriya – krort sərvətlərinin öyrəlinməsi və 

davamlı istirmarı, mehmanxanaların və digər turizm obyektlərinin tikintisinin 

geniĢləndirilməsi, turizm maĢurtlarının artırılması, turizm növlərinin inkiĢaf 

etdirilməsi, prioritet turizm növü kimi mədəni turizm, ekoloji turizm və kənd 

yaĢıl turizmi, reskreasiya turizmin sahəsində dövlət tənzimlənməsinin güclən-

dirilməsi, milli adət -ənənələri Azərbaycan xalqının tarixi – mədəni irsini, ayrı- 

ayrı regionların və Ģəhərlərin tarixini əks etdirən materialların nəĢr etdirilməsi 

və yayılması, milli sənədkarlıq və suvenir məhsullarının istehsalının və 

satıĢının geniĢləndirilməsi qarĢıya qoluyan əsas məqsədlər sırasındadır. 

Eyni zamanda Azərbaycanın turizmin inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģəraiti olan 

ölkə kimi dünyada tanıtmaq məqsədi ilə yeni Azərbaycan turizm əmtəə 

niĢanının (loqosunun) və turizm sahəsində olan Azərbaycan brendlərinin 

reklam təbliğat və məlumat – sorğu fəaliyyətinin canlandırılması, beynəlxalq 

proqramlar çərçivəsində regional mədəni turizm maĢurtlarının yaradılması və 

inkiĢaf etdirilməsi və turizm inkiĢafı sahəsində beynəlxalq əməkdaĢlığın 

geniĢləndirilməsi prioritet istiqamətlərdəndir.  

QarĢıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün ilk növbədə sadalanan 

tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaĢdırlır: fəaliyyət göstərən turizm obyekt-

lərinin müasir tələblərə uyğun qurulması;  

-mehmanxana və ona bərabər tutulan yerləĢdirmən obyektlərində yataq 

yerlərinin (çarpayıların) sayının 150min ədədə çatdırılması;  

-beynəlxalq və daxili bazarda ölkənin rəqabət qabiliyyətini artıra bilən 

turizm infrastrukturu təkminləĢdirmək və turizm sənayesini yaratmaq;  

-ölkə turizm – rekreasiya zonalarının hüquqi starusunu müəyyən etmək, 

ərazisində turizm zonalarının və turist maĢurtlarının müəyyən olumasını təmin 

etmək;  

https://az.wikipedia.org/wiki/2017
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/12_may
https://az.wikipedia.org/wiki/22_may
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-turizm sahəsində çalıĢan insanların peĢə hazırlığı səviyyəsini daima 

artırmaq və turizm sahəsində zəngim təcrübəsi olan ölkələrlə kadr hazırlığı 

sahəsində beynəlxalq əməkdaĢlığı geniĢləndirmək və turizm ehtiyatlarının 

qurulmasını təmin etmək və bu ehtiyatlardan istifadənin səmərəliliyini 

artırmaq. [7] 

Artılan bu addimlar və ciddi cəhdlər öz bəhrəsini verməkdərir. Artıq 

tuzim sektoru diqqət çəkən inkiĢaf tempi götürmüĢdür və Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət  Büdcəsinin ciddi gəlir mənbəyinə çevrilməklə yanaĢı 

sosial – iqtisadi inkiĢafın sürətlənməsinə təkan verməkdə davam edir. Belə ki, 

turizmin inkiĢaf etdirilməsi təĢəbbüsu regionun cəlb edicilik səviyyəsinin 

yüksəldiləməsi zərurəti Ģərtlənir ki, buda öz növbəsində həm abadlıq iĢlərinin 

aparılmasının, həm də infrastrukturun inkiĢaf etdirilməsini tələb edir. Bu 

problemlərin həlli isə regionun bir çox sosial – iqtisadi problemlərinin 

kökündən həll edilməsini təmin edir. Turistlərin cəlb edilməsi nəticəsində isə 

həmin problemlərin həllinə yöləndirlmiĢ investisiyaların qısa müddət ərzində 

geri qaytarılmasına nail olunur ki, buda sonraki investisiyaların maliyyələĢ-

dirilməsi üçün əlavə mənbələr yaradır. 

Beləliklə turizmin inkiĢafı həm ölkədə yaradılan ÜDM-in artımına həm 

də sosial –iqtisadi və invrastruktur problemlərinin daha sürətlə həll olumasına 

gətirib çıxarır. 
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РЕЗЮМЕ 

       ГУЛНАРА ТУРАБОВА 

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА НА 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР АЗЕРБАЙДЖАНА  

Как показывается  в статье, туризм в Азербайджане  процветает и 

развивается на глазах. Мы с гордостью можем сказать, что наша 

республика входит в состав стремительно развивающихся стран и 

городов мира, так как в Азербайджане находятся многие исторические 

постройки параллельно  с новыми, хорошие климатические условия, 

достопримечательности, море, горы и  т. д. 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

270 

Ключевые слова: сектор туризма, инфраструктурные проекты для 

развития туризма, инвестиции, вложенные в туризм, международный  

туризм 

   

SUMMARY 

GULNARA TURABOVA 

THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL TOURISM ON 

TOURISM SEKTOR OF AZERBAIJAN 

 As you can see from the srticle, tourism in Azerbaijan thrives and 

develops in his eyes. We can proudly say that our republic is part of the radidly 

developing countires and cities in the world, as in Azerbaijan, there are many 

historic building along with new, good climate, attractions, sea, mountains ect. 

Key words: tourism sector, infrastructure projects for develpoment of 

the tourism, investments which has been directed to tourism, international 

tourism. 

 

 

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

edilmiĢdir) 
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BÖYÜK QAFQAZIN ġĠMAL-ġƏRQ YAMACININ DAĞ 

GEOSĠSTEMLƏRĠNĠN MƏNĠMSƏNĠLMƏSĠ VƏ ƏHALĠNĠN 

MƏSKUNLAġMASININ TARĠXĠ HAQQINDA 

 

 Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərq yamacının dağ geosistemləri 

mənimsənilməsi eramızdan əvvəlki dövrlərə təsadüf edir. Tədqiq olunan 

ərazidə qədim zamanlardan əhalinin məskunlaĢması və müxtəlif təsərrüfat 

sahələrinin inkiĢafı buranın ekoloji vəziyyətinin gərginləĢməsinə (sürüĢmə, 

uçqun, eroziya və s. proseslərin aktivləĢməsinə) səbəb olmuĢdur. 

Açar sözlər: məskunlaĢma, kənd təsərrüfatı, mənimsənilmə, eroziya, 

deqradasiya 

  

Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərq yamacında əhalinin məskunlaĢması və 

müxtəlif təsərrüfat sahələrində mənimsənilməsi xüsusiyyətlərinə görə 

respublikanın baĢqa dağlıq ərazilərindən xeyli fərqlənir. Belə ki, ərazinin təbii-

coğrafi mühitinin bəzi elementləri mənimsənilmə üçün münasib olsa da, iqlim 

və relyefin bəzi elementləri müəyyən problemlər yaradır. Böyük Qafqazın 

cənub yamacına nisbətən buranın iqliminin bir qədər soyuq, relyefinin isə daha 

çox parçalanması ərazinin mənimsənilməsində ciddi manəelər yaratmıĢdır. 

Ancaq bu maneələrə baxmayaraq ərazinin mənimsənilməsi tarixi eramızdan 

əvvəlki dövrlərə təsadüf edir. Bunu ərazinin tarixini tətqiq edən T.A.Bünyadov 

[1], A.S.Sumbatzadə [6], A.H.Əliyev [3], T.M.Dostiyev [2], A.ġ.Orucov [4] və 

bir sıra baĢqa alimlər öz əsərlərində qeyd etmiĢlər. 

Ərazidə aparılmıĢ tarixi və etnoqrafik tədqiqatlar göstərir ki, buranın 

mənimsənilməsi uzun tarixi dövrü əhatə edir. Belə ki, əhalinin məskunlaĢması 

orta tunc dövrünə təsadüf edir (Dostiyev, 2004). O, öz əsərlərində Quba 

rayonun indiki Ġsnov kəndinin yerləĢdiyi ərazidə e.ə.IV əsrdə Qalagilər yaĢayıĢ 

yeri olduğunu və III əsrədək burada intensiv həyat olduğunu qeyd etmiĢdir. 

Əsasən IX-XI əsrləri tədqiq edən alim bu dövrlərdə Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərq 

yamacında Ģəhər (orta əsr Ģəhərləri üçün səciyyəvi olan bütün əlamətləri 

özündə birləĢdirən-Ģəhərgah; təpə formasında olan, Ģəhər üçün səciyyəvi bəzi 

əlamətləri özündə əks etdirən-kiçik Ģəhər tipli yaĢayıĢ yerləri), kənd və qəsrli 

tipli yaĢayıĢ yerinin isə IX-XVII əsrə təsadüf etdiyini söyləmiĢdir. Bu dövrdə 

burada 2 Ģəhərgah (ġabran və Dibrar), 12 Ģəhər (Qalaxur, Əniq, Xınalıq, 

Qalayeri və s.), 43 kənd və 4 qəsrli yaĢayıĢ yeri olmasını öz əsərlərində qeyd 

etmiĢdir.  

YaĢayıĢ yerlərinin topoqrafiyasından bəlli olur ki, ilk yaĢayıĢ 

məntəqələri yalnızca təbii-coğrafi Ģəraiti əlveriĢli olan ərazilərdə yerləĢmiĢlər. 

Onlar əsasən çay sahilləri boyunca və ya gursulu bulaqların yaxınlığında, dağ 

mailto:gulush86@rambler.ru
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sürüĢmələri, qar uçqunları və sel kimi təbii hadisələrin baĢ verməsi imkanları 

nəzərə alaraq dağ çaylarının hündür sahillərində, təmiz havaya, düĢmən 

hücumlarından asan müdafiə olunan, gediĢ-gəliĢ üçün rahat, Ģimal küləkləri 

tutmayan, yaxınlığında məhsuldar torpaqlar, zəngin otlaqlar, inĢaat materialları 

olan dağın yaxĢı insolyasiya olunan cənub və Ģərq yamaclarında salınmıĢdır.  

Ərazinin təbii-coğrafi Ģəraitin əlveriĢliyi (çoxlu çayları, meĢələri, 

çəmənlikləri, münbit torpaqları) qədim vaxtlardan bəri əhalinin burada 

müxtəlif təsərrüfat sahələrinin yaratması və inkiĢaf etdirməsinə imkan 

vermiĢdir. Antik və orta əsr müəlliflərinin əsərlərində torpağın becərilməsi, 

bağ-bostanda müxtəlif kənd təsərrüfat məhsullarının əkilməsi haqqında 

məlumat verilir. E.ə. III minillikdə Qəflə təpələri, Sargərtəpə yaĢayıĢ 

yerlərindən əldə edilmiĢ arxeoloji materiallar sübut edir ki, bu dövrdə burada 

yaĢayan qəbilələr əsasən əkinçiliklə məĢğul olmuĢlar. Eramızın V-VI əsrlərdə 

məhsuldar qüvvələrin artması əkinçiliyin, maldarlığın əvvəlki dövrlərlə 

nisbətən inkiĢaf etməsinə səbəb olmuĢdur. Əsasən neolit-yeni daĢ dövründən 

baĢlanmıĢ əkinçilik təsərrüfatı minilliklər ərzində təkmilləĢmiĢ, təsərrüfat 

alətlərinin köməyi ilə məhsuldarlıq artmıĢ və əhalinin həyatında əsas təsərrüfat 

sahəsinə çevrilmiĢdir.  

T.A.Bünyadov [1] e.ə. IV minillikdə burada bağçılığın inkiĢaf etməsi 

barədə öz əsərlərində qeyd etmiĢdir. Burada məskunlaĢan əhali hələ qədim 

zamanlardan meĢələrdən bir sıra cır meyvələri toplamıĢ və sonralar isə onları 

bağlarda mədəni surətdə becərməyə baĢlamıĢlar. Alim ərazidə üzüm bağlarının 

geniĢ sahə tutmasını xüsusi ilə vurğulamıĢ və onun e.ə. II minilliyin sonu və I 

minilliyin əvvəllərinə aid olduğunu qeyd etmiĢdir. Üzümçülüyün inkiĢafı 

burada Ģərabçılığın yaranmasına təkan vermiĢdir. Yazılı mənbələrdən 

Ģərabçılığın b.e.ə. I minillikdə inkiĢafı haqqında məlumatlara rast gəlinir. 

Həmçinin o, əsərlərində qeyd edir ki, üzümçülüklə yanaĢı alma, gavalı, gilas və 

s. meyvələr də yetiĢdirilir. Dəmir dövründə yeni metalın-dəmirin meydana 

gəlməsi ilə əlaqədar olaraq əkin sahəsinin geniĢləndiyini, həmçinin 

bostançılığında inkiĢaf etməsini Ģərait yaratmıĢdır. Tədqiqatçı Böyük Qafqazın 

Ģimal-Ģərq yamacının bağçılığın əsasən dağətəyi zonasında salındığını, 

bostançılığın isə nisbətən düzən ərazidə inkiĢaf etdiyini qeyd etmiĢdir. O, 

ərazidə bostançılığın əhalinin həyatında ikinci dərəcəli rol oynayırdığını 

demiĢdir. Həmçinin düzən ərazidə əhalinin bəsit suvarma üsullarından istifadə 

etdiyinidə vurğulamıĢdır. Bu dövrdə suvarma kanallarından istifadə olunması 

M.Xorenski də öz əsərlərində qeyd etmiĢdir. Ancaq Ģimal-Ģərq yamacda bu 

kanalların izləri aĢkar edilməmiĢdir. 

Bu dövrdə heyvandarlığında inkiĢafını xüsusilə qeyd etməliyik. 

Maldarlıq ən qədim dövrlərdən baĢlayaraq insanların həyatı üçün zəruri olan 

yaĢayıĢ vasitələri ilə təmin etmiĢdir. Ona görə də əkinçilikdən sonra əhalinin 

məiĢətində maldarlığın böyük iqtisadi əhəmiyyəti olmuĢdur. Böyük Qafqazın 

Ģimal-Ģərq yamacının dağlıq hissəsində əlveriĢli relyef-iqlim Ģəraitinin olması 

burada geniĢ yay otlaqlarının yayılmasına, bu da öz növbəsində heyvandarlığın 

inkiĢaf etdirilməsi üçün imkan yaratmıĢdır.  

Ġzləri neolitdən və bəlkə də mezolit dövründən qoyulan maldarlığın ilk 

forması oturaq maldarlıq, eneolit dövründə əsas və yeganə maldarlıq forması 
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olaraq müstəsna əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Bu maldarlıq forması ovçuluqdan 

tədricən maldarlığa keçid dövründə yaranmağa baĢlamıĢdır. Ilk zamanlar 

insanlar az sayda heyvanları əhilləĢdirməsi, təbii Ģəraitin əlveriĢliyi, zəngin 

otlaq sahələrinin mövcudluğu, onların qaldıqları yerin ətrafında kifayət qədər 

yem bazasının olması, oturaq maldarlığın inkiĢaf etməsinə imkan yaratmıĢdır. 

Bu səbəbdən bu dövrdə oturaq maldarlıq hökm sürmüĢdür. Əhalinin sayının 

artması əhilləĢdirilmiĢ heyvanlara tələbatın çoxalması, heyvanların yemlərinin 

azalması, oturaq maldarlıqla yanaĢı köçəri maldarlığın da inkiĢaf etməsinə 

səbəb oldu. Demək olar ki, e.ə. I minillik və eramızın XII-XIII əsrləri 

arasındakı geniĢ bir dövrdə bu iki maldarlıq formaları mühüm rol oynamıĢdır. 

Lakin hər iki maldarlıq formasında nisbətən çox sonra yaranan və müəyyən 

ərazi üçün xarakterik olan yarımköçəri maldarlıq forması əsasən ilk orta əsrlər 

dövründən təĢəkkül tapmıĢdır. Belə ki, ərazinin yüksək dağ zirvələri ilə yanaĢı, 

dəniz səviyyəsindən xeyli aĢağıda yerləĢən düzən ərazilərin də olması köçəri 

və yarımköçəri maldarlığın inkiĢafına təkan vermiĢdir. Sonrakı, dövrlərdə artıq 

köçəri və yarımköçəri maldarlıq formaları daha geniĢ yayılmağa baĢlamıĢdır.  

T.Bünyatovun məlumatlarına əsasən burada xırda və iribuynuzlu 

heyvandarlıq, atçılıq və dəvəçiliyin inkiĢaf etməsi barədə məlumat vermiĢdir. 

Mal-qara sürülərində əsas yeri isə xırda buynuzlu heyvanlar tutmuĢdur. 

A.Əliyevin tədqiqatına əsasən ilk orta əsrlərdə burada çoxlu qaramal naxırının, 

davar sürülərinin, at ilxılarının və hətta maralçılığın da olduğunu qeyd edir.  

Ərazinin təbii-coğrafi Ģəraiti ilə əlaqədar olaraq burada ata böyük 

ehtiyac olmuĢdur. Yerli əhalinin həyatında mühüm rol oynayan at ən qiymətli 

nəqliyyat vasitələrindən sayılmıĢdır. Ən çox təsərrüfatla bağlı olan at yük 

daĢımaq, qoĢqu və xüsusilə minikdə daha geniĢ istifadə edilmiĢdir. Alim 

atçılığın inkiĢafı barədə az məlumat olsa da, onun neolit dövründə məxsus 

olmasını söyləmiĢdir. Bunu asteoloji qalıqlarda sübut edir. O, eramızdan 

əvvəlki II minilliyin II yarısında və III minillikdə saysız-hesabsız at ilxıların 

olmasını söyləmiĢdir. 

Ərazinin mənimsənilməsi tempi hər zaman eyni səviyyədə olmamıĢdır. 

Belə ki, müxtəlif əsrlərdə müharibələrin olması burada əhalinin yaĢayıĢ 

yerlərini tərk etməsinə səbəb olmuĢdur. Bu zaman kənd təsərrüfatı da tənəzzülə 

uğramıĢdır. Ərazinin mənimsənilməsində nisbətən sabitlik XX əsrdə baĢlayır.  

XX əsrdə əvvəllərində əhalinin sayı I dünya müharibəsindən öncə 47 

min, müharibədən sonra isə azalaraq 45 min olmuĢdur. Sonraki illərdə əhalinin 

sayı artmağa baĢlamıĢdır. Ancaq bu proses çox uzun sürməmiĢdir. Belə ki, II 

dünya müharibəsi bu tendensiyanın dayanmasına səbəb olmuĢdur. 

Müharibədən öncə 1940-cı ildə əhalinin sayı 76 min olduğu halda müharibədən 

sonra bu göstərici 12% azalaraq 66,9 min olmuĢdur. Müharibədən sonra 

əhalinin sayında müəyyən stabil artım müĢahidə edildi.  

Apardığımız tədqiqatlara əsasən 1959-cu ildə burada yaĢayıĢ 

məntəqələrinin sayı 262 (4 Ģəhər, 2 qəsəbə, 256 kənd), sahəsi isə 8840,6 ha 

əhatə edir. Burada yaĢayan 139,3 min nəfər əhalinin 38%-i Ģəhərlərdə, 62%-i 

isə kəndlərdə məskunlaĢmıĢdırlar. Zaman keçdikcə ETT inkiĢafı ilə, əhalinin 

artımın müsbət olması ilə əlaqədar olaraq 1979-cu ildə yaĢayıĢ məntəqələrinin 

sayı artaraq 274 (4 Ģəhər, 3 qəsəbə, 267 kənd), əhali isə 145 min nəfər 
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olmuĢdur. 2013-cü ildə isə müvafiq olaraq bu rəqəm 3% artaraq 276, sahəsi isə 

60% artaraq 21912,8 ha, əhalisi isə 21% artaraq 209 min nəfər olmuĢdur 

(Diaqram 1.).  

Diaqram 1. 

Son 63 ildə əhalinin (min nəfərlə) və yaĢayıĢ məntəqələrinin dinamikası 

 
Ancaq əhalini artımının müstəqillik dövründən sonra azalması, bir sıra 

sosial-iqtisadi problemlərdən asılı olaraq əmək qabiliyyətli əhalinin regionu 

tərk etməsi, həmçinin bir sıra dağ kəndlərində infrastruktur vəziyyətin 

qənaətbəxĢ olmaması bu göstəricinin xeyli aĢağı olmasına və Ģəhər əhalisinin 

üstünlük təĢkil etməsinə səbəb olmuĢdur. 1. saylı diaqramdan göründüyü kimi 

əhalinin artması ərazinin intensiv mənimsənilməsinə Ģərait yaratmıĢdır. Bu 

tendensiya davam edərsə, tədqiqat ərazisində bir sıra ekoloji problemlərin 

qloballaĢmasına, o cümlədən yenilərinin yaranmasına təkan verəcəkdir.  

XX əsrin əvvəllərində tədqiqat ərazisində kənd təsərrüfatı inkiĢaf 

dinamikası müxtəlifdir. Belə ki, bu əsrdə I və II dünya müharibəsinin olması 

cari sahənin tənəzzülə uğramasına səbəb olmuĢdur. Bu dövrlər ərzində ərazidə 

taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik, yem bitkiliyi və texniki bitkilər üzrə 

ixtisaslaĢmıĢdır. I dünya müharibəsindən öncə 1913-cü ildə burada dənli 

bitkilər 33,3 min ha, texniki bitkilər 0,18 min ha, tərəvəzçilik 0,64 min ha 

ərazini əhatə edirdisə, bu göstərici müharibədən sonra müvafiq olaraq 31%, 

88%, 2% azalma müĢahidə edilmiĢdir. Bu dövrdə yalnız meyvəçiliyin inkaĢafı 

haqqında məlumat yoxdur. Müharibədən sonra kənd təsərrüfatında yenidən 

inkiĢaf etməyə baĢlayır. 1930-cu illərdə aparılmıĢ bu islahat nəticəsində 

kollektiv təsərrüfatlar kolxoz ve sovxozlar yaradılır. Bu dövrdə torpaqlar daimi 

və müvəqqəti istifadə olunaraq çoxtərəfli iqtisadiyyat formalaĢması prosesi baĢ 

vermiĢdi. Bu islahatlar kənd təsərrüfatında dirçəliĢ yaradır. Ancaq bu proses 

çox uzun sürmür. Belə ki, II dünya müharibəsinin baĢlaması bu sahənin 

tənəzzülə uğramasına səbəb olur. Müharibədən öncə 1940-cı ildə dənli bitkilər 

31,9 min ha, texniki bitkilər 0,34 min ha, tərəvəzçilik 1,92 min ha və 

meyvəçilik 49,2 min ha olduğu halda müharibədən (1950-ci ildə) sonra bu 
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göstəricilər 29,5 min ha, 0,27 min ha, 1,58 min ha və 44,5 min ha olur.   

Müharibədən sonra 1950-80-cı illərdə sovxoz və kolxozların hökm 

sürməsi burada çox sahəli təsərrüfatın inkiĢaf etməsinə Ģərait yaradır. Ancaq 

müharibələr bu sahənin inkiĢafını yenə ləngidir. XX əsrin sonlarında baĢlayan 

Qarabağ müharibəsi bu sahənin yenidən tənəzzülə uğramasına səbəb olur. 

Lakin müharibə bitdikdən sonra  1995-ci ildə torpaqların özəlləĢdirilməsinə 

baĢlanılaraq əhaliyə torpaq paylandı. Bu prosesdən sonra ərazinin kənd 

təsərrüfatda mənimsənilməsində yeni dövr baĢlandı. 

Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən eləmiĢik ki, kənd təsərrüfataının son 

64 ildə inkiĢaf dinamikasına nəzər yetirdikdə görürük ki, 1950-ci ildə kənd 

təsərrüfatına yararlı torpaqlar 317,9 min ha təĢkil edirdisə, bu göstərici 1980-cı 

ildə 309,6 min ha, 2004-cü ildə 291,8 min ha, 2014-cü ildə isə 283,7 min ha 

olmuĢdur. Bu dövr ərzində kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar  10,8% 

azalmıĢdır. 

 Tədqiqat ərazisində əsasən meyvəçilik, tərəvəzçilik, taxılçılıq və yem 

bitkiləri üzrə ixtisaslaĢmıĢdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bura respublikamızın 

əsas meyvəçilik regionudur. Ancaq 1950-ci illə müqayisədə 2014-cü ildə onun 

sahəsi 39,6% azalmıĢ və 26,0 min ha olmuĢdur. Bunun əsas səbəblərindən biri 

meyvəçiliyin öz yerini taxılçılığa verməsidir. Belə ki, bu dövr ərzində 

taxılçılığı sahəsi 41,2% artaraq 55,2 min ha olmuĢdur (ġəkil 1.). 

Ümumilikdə cari dövr ərzində tədqiqat ərazisinin kənd təsərrüfatında 

mənimsənilmənin dinamikasına nəzər yetirdikdə 1950-ci illə müqayisədə əkin 

sahəsi 2014-cü ildə 18,4% artaraq 81,7 min ha, suvarılan torpaqlar 47,1% 

artaraq 82,1 min ha, tərəvəzçilik 45,2% azalaraq 3,4 ha, yem bitkiləri 98% 

azalaraq 0,4 ha, dincə qoyulmuĢ torpaqlar 96,3% azalaraq 450 ha olmuĢdur. 

Apardığımız araĢdırmalardan məlum olur ki, ərazinin əkinçilikdə intensiv 

mənimsənilməsi burada kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların azalmasına, bu 

torpaqlarda humusun aĢağı düĢməsinə, dəmyə əkinçiliyinin suvarma əkinçiliyi 

ilə əvəz olunmasına səbəb olmuĢdur [4]. Suvarma əkinçiliyinin inkiĢafı 

ərazinin eroziyaya uğramasına və gələcəkdə kənd təsərrüfatı dövriyyəsindən 

çıxmasına gətirib çıxarır. 

ġəkil 1. 

Son 64 ildə əkinçiliyin inkiĢaf dinamikası (ha-la) 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1950

1980

2004

2014

Yem bitkiləri Dincə qoyulmuĢ torpaqlar 

Suvarılan torpaqlar Tərəvəzçilik 

Meyvəçilik Dənli bitkilər 

Əkin 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

276 

XX əsrin əvvələrində heyvandarlığın inkiĢaf haqqında heç bir statistik 

məlumata rast gəlinmədi. Ancaq apardığımız araĢdırmalara 1950-ci ildən 

sonraki dövrləri əhatə edir. Belə ki, 1950-2014-cü illər ərzində iri buynuzlu 

mal-qara 120% artaraq 62,0 min baĢ, xırda buynuzlu mal-qara isə 240% artaraq 

456,8 min baĢ olmuĢdur. Ġri və xırda buynuzlu mal-qaranın artımının belə 

yüksək olması buranın təbii yem ehtiyatının azalmasına səbəb olmuĢdur. 

Apardığımız tədqiqatlara əsasən 1950-ci illə müqayisədə yay otlaqlarının 

sahəsi 64,2% azalaraq 32,1 min ha, biçənəklərin isə 16,4% azalaraq 29,1 min 

ha olmuĢdur (ġəkil 2).  

ġəkil 2.  

Ərazidə örüĢ və otlaqların dəyiĢilmə tendensiyası (ha-la). 

 

 
Bütün bu göstəricilərdən aydın olur ki, bu illər ərzində tədqiqat 

ərazisinin intensiv sürətdə heyvandarlıqda mənimsənilməsi buradakı təbii yem 

bazasının azalmasına, keyfiyyətinin aĢağı düĢməsinə, deqradasiyaya 

uğramasına gətirib çıxarmıĢdır, bu səbəbdən bir sıra tədbirlər planının iĢlənib, 

hazırlanmasına və icrasına böyük ehtiyac vardır. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛЬНАР ГАДЖИЕВА  

ОБ ИСТОРИИ ЗАСЕЛEНИЯ И ОСВОЕНИЯ ГОРНЫХ 

ГЕОСИСТЕМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО 

КАВКАЗА 

Освоение горных геосистем северо-восточно склона Большого 

Кавказа восходит к доисторических времен. С древних времен 

заселенные населения и развития различных отраслей экономики вызвало 

ухудшение экологического состояния (активации оползни, обвалы, эрозия 

и т.д.) в исследуемой области.  

Ключевые слова: заселение, сельскохозяйственные, освоение , 

эрозия, деградация 

 

SUMMARY 

GULNAR HAJIYEVA  

ABOUT THE HISTORY OF THE SETTLEMENT OF POPULATION 

AND THE APPROPRIATION OF THE MOUNTAINOUS GEOSYSTEM 

OF THE NORTH-EASTEARN SLOPE OF THE GREAT CAUCASUS 

The appropriation of the mountainous geosystem of the north-eastearn 

slope of the Great Caucasus runs into the periodes before our century. In 

ancient times the settlement of the population and development of different 

industrial areas has caused to the becoming strained of the ecological position 

(landslides, avalanches, erosion and so on. the activation) of this place.      

  Keys words: settlement, agriculture, appropriation, erosion, degradation  

 

 

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

edilmiĢdir) 
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“MƏNƏVĠYYAT” VƏ “MƏNƏVĠ TƏRBĠYƏ” ANLAYIġLARI 

HAQQINDA 

 

Ġnsan Ģəxsiyyətinin formalaĢmasında mənəvi inkiĢaf səviyyəsinin 

özünəməxsus rolu vardır. Mənəviyyat problemi insan, onun yaradılıĢı, həyati 

funksiyaları barədə ilkin elmi axtarıĢlardan baĢlayaraq müasir dövrümüzə 

qədər davam edir. Ġnsanları digər canlılardan və bir-birindən fərqləndirən də 

əslində, mənəviyyatdır.  

“Mənəviyyat” və ”mənəvi tərbiyə” anlayıĢları haqqında” adlı məqalədə 

mənəviyyatın mahiyyəti, onu təĢkil edən komponentlər araĢdırılmıĢ, Ģüur, ağıl, 

iradə və vicdan kimi mənəvi keyfiyyətləri, onların xüsusiyyətlərini izah etməyə 

çalıĢılmıĢdır.  

Məqalədə həmçinin “mənəvi tərbiyə” anlayıĢı barədə danıĢılmıĢ, mənəvi 

zənginliyin təbii imkanlardan və tərbiyədən asılılığı məsələləri araĢdırılmıĢdır.  

Açar sözlər: mənəviyyat, mənəvi tərbiyə, Ģüur, ağıl, iradə, vicdan, inkiĢaf. 

 

Mənəviyyat – Ģüur, ağıl, iradə və vicdan kimi ruhi keyfiyyətlərin məc-

musudur.  

Pedaqogika digər elmlərdən fərqli olaraq,  mənəviyyat problemini insan 

Ģəxsiyyətinin inkiĢafı və formalaĢması məsələlərinin tədqiqi baxımdan 

öyrənməyi əsas götürür. Mənəviyyatın insan həyatında rolu nədir? Mənəviyyatı 

dəyiĢdirmək, yenidən formalaĢdırmaq olarmı?  Mənəviyyatı zənginləĢdirməyin 

səmərəli yolları hansılardır? ―Mənəvi Ģikəstlik‖ nədir və ona necə yanaĢmaq 

lazımdır? və s. kimi suallar pedaqogikanın mühüm problemlərindəndir.  

Mənəviyyatın pedaqoji təhlilinə onun tərkib hissələri barədə fikirlə-

rimizin Ģərhi ilə baĢlamaq istəyirik. 

ġüur. Ġnsanın mahiyyətini, onun yaradılıĢını, həyatda və təbiətdə yerini 

və funksiyalarını, ətraf aləmlə qarĢılıqlı təsirini araĢdıranlar hər Ģeydən əvvəl 

insanın Ģüurlu varlıq olduğunu qəbul edir və Ģüur, onun mahiyyəti, mənĢəyi, 

gerçəkliyə münasibəti problemləri ilə qarĢılaĢırlar. Ta qədimdən baĢlayaraq 

filosoflar, təbiətĢünaslar, bioloqlar, psixoloqlar, sosioloqlar, pedaqoqlar, 
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kibernetika və informatika biliciləri Ģüur probleminin araĢdırılması ilə məĢğul 

olmuĢlar.  

Problemin həllinə hər bir elm sahəsi öz kateqoriyaları baxımından 

yanaĢdığından, Ģüurun hamı tərəfindən qəbul edilən tam elmi izahı yoxdur. 

Elmin gücünün çatmadığı yerdə isə metafizik anlam hakimdir.  

Pedaqogika insan mənəviyyatı, onun mənĢəyi, mahiyyəti, inkiĢaf 

xüsusiyyətləri, təzahür formaları və tərbiyəsi haqqında elm olduğundan, Ģüur 

probleminə dair fikirlərimizi də məhz bu baxımdan əsaslandırmağa çalıĢacağıq. 

ġüur haqqında müasir elm yalnız bu qənaəti etiraf edir: Ģüur 

mövcuddur, qeyri maddidir, insan beynin məhsulu deyildir.  

ġüurun insan beyninin məhsulu olmadığını sübut edən alimlərdən biri                    

Oksford Universitetinin professoru, Nobel mükafatçısı Roger Penrouzdur.  

Onun fikrincə, əgər Ģüur beyin atomlarının xassəsidirsə, onda insan 

beynin bütün atomlarını kərpic atomları ilə dəyiĢdirsək belə, yenə onun Ģüurlu 

olduğunu və əksinə, kərpic atomlarını beyin atomları ilə əvəzləsək, kərpicin 

Ģüurlu olmadığını görəcəyik. Ġnsanı insan edən xüsusiyyətlərin maddənin bir 

xüsusiyyəti olmadığı, onun xaricində olan bir  varlıq olduğu açıqdır. 

(www.allahvar.org/193.htm/.) 

Beləliklə, Ģüur maddənin xaricində, həm də yalnız insana verilmiĢ bir 

ruhi xassə olduğundan, onun mahiyyətinin tam dərk edilməsi də insan  

təfəkkürü xaricindədir. Lakin Ģüurun insana nə üçün verildiyi, insanın 

mahiyyətində onun rolu məsələsi ―Quran‖da kifayət qədər aydın dəlillərlə bizə 

çatdırılır.  

Hazırki mövzumuz mənəviyyatla bağlı olduğundan bu yazıda Ģüurla 

mənəviyyatı təĢkil edən xüsusiyyətlər hesab etdiyimiz ağıl, vicdan, iradə 

arasındakı münasibətlər barədə fikirlərimizi də izah etməyə çalıĢmıĢıq.  

Bütün canlıların ruhu vardır. Lakin Ģüur  ruhu  olan  canlılardan yalnız 

inĢana verilmiĢdir. Deməli, Ģüurla   ruh   eyni deyildir. Ruh Ģüura nisbətən daha 

geniĢ anlayıĢ olduğundan Ģüuru onun xassələrdən biri kimi qəbul etmək olar.  

        Bəzən Ģüuru dərketmə kimi qəbul edirik. Fikrimizcə, bu yanlıĢlıqdır. 

Çünki, Nəsrəddin Tusinin yazdığı kimi: ―Heyvanat aləminin ən Ģərafətli 

(üstün) cəhəti onlarda dərrakənin olmasıdır, onlar öz idrakı sayəsində 

öyrənməyə və təlim almağa qadirdirlər, bunun nəticəsində onlar fitrətlərində 

olmayan xüsusiyyət kəsb edirlər, məsələn, öyrədilmiĢ at, əhilləĢdirilmiĢ Ģahin 

quĢu kimi.‖
 
( N.Tusi. Əxlaqi-Nasiri. Bakı, 1989, səh.51) 

 Göründüyü kimi, insana fitrətən verilən Ģüurla, hətta heyvanlarda da 

öyrənməyə, təlim almağa xidmət üçün mövcud ola bilən dərrakə eyni deyildir. 

Düzdür, ən ali heyvanlarda olub, Tusinin ―dərketmə‖ adlandırdığı bu 

xüsusiyyət insan idrakı ilə eyni Ģey ola bilməz. Ən azından ona görə ki, insan 

idrakı, dərrakəsi, düĢüncə – düĢünə bilmə qabiliyyəti ilə, heyvanlarda güman 

edilən ―idrak‖ isə baĢqalarının öyrətməsi, təlimi ilə bağılıdır. Hər halda, 

buradan dərrakə ilə, idrakla Ģüurun eyni olmadığı meydana çıxır. Bu iki 

anlayıĢın bir-birinə münasibətini izah etməyə çalıĢsaq, ―dərrakə, idrak-Ģüurun 

xüsusiyyətidir‖  deyə bilərik. Allah Ģüuru insana düĢünüb dərk etməsi üçün 

vermiĢdir.  

http://www.allahvar.org/193.htm/
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ġüurun hər bir insanda olması onun fərdi formasıdır. Buradan ―fərdi 

Ģüur‖ məfhumu meydana gəlmiĢdir.  

Məlumdur ki, insan cəmiyyətdə yaĢamaqla inkiĢaf edir, tam mənada 

insani xüsusiyyətlər qazanır. Hər bir insan Ģüuru ünsiyyətdə olduğu digər 

insanların Ģüurundan bəhrələnir, inkiĢaf edir. Nəticədə ayrı-ayrı insanların 

Ģüurundakı xasiyyətlər keyfiyyət baxımından dəyiĢir, digərinə uyğunlaĢır və 

hamı üçün Ģərti olaraq qəbul edilən ümumi Ģüur səviyyəsində olur. ġüurun bu 

halını ―ictimai Ģüur‖ adlandırırlar. Cəmiyyətlərin həyat səviyyəsi ictimai 

Ģüurun inkiĢaf səviyyəsindən asılıdır.  

Ġnsan təbiətən tərbiyəyə möhtac və tərbiyə oluna bilən olduğundan, 

ictimai Ģüur da (və beləliklə, fərdi Ģüur da) tərbiyə olunandır. Müasir 

cəmiyyətin tərbiyə sahəsindəki vəzifələrindən ən mühümü də ictimai Ģüurun 

səviyyəsini yüksəltmək və beləliklə də cəmiyyətin normal həyat Ģəraitini təmin 

etməkdir.  

Dediklərimizi ümumiləĢdirərək belə qənaətə gəlirik ki,  Ģüur  dəyiĢə  

bilən, inkiĢaf  

edə  bilən  xüsusiyyət  olduğundan, onun aid olduğu  mənəviyyat  da  

inkiĢaf  edə   bilər, zənginləĢə bilər. Bu baxımdan mənəvi tərbiyə insan həyatı 

üçün çox mühüm vasitədir.  

Ġnsanın mənəviyyatını təĢkil edən ruhi keyfiyyətləri Ģərti olaraq sıralasaq, 

Ģüur birinci yerdə olmalıdır. Ağıl, iradə və vicdan ondan sonra gələn, hətta belə 

demək olarsa ondan qidalanan, həm də ona qida verən ruhi xüsusiyyətlərdir.  

Mənəviyyatı təĢkil edən xüsusiyyətlərdən biri də ağıldır. Ağıl haqqında 

elmi araĢdırmalardan çox-çox əvvəl onun mahiyyəti, əhəmiyyəti, təzahür 

formaları, keyfiyyətləri, ağılı inkiĢaf etdirmək yolları haqda xalq təsəvvürləri 

mövcud idi. Xalqa görə güzəranını düzgün qura bilmək, Allahı tanımaq, dinə 

ehtiyac olduğunu baĢa düĢmək, günahlarına görə tövbə etmək, pis yoldan 

qayıtmaq, təmkinli olmaq, çətinlikdən qurtarmağın çəmini bilmək, bilik 

qazanmağa səy etmək və s. ağıllılıq əlamətləridir.  

BəĢəri mənəvi irsin və sınanmıĢ təcrübənin kristallaĢmıĢ ifadəsi olan 

atalar sözlərində xalqın ağıl haqqında söylədikləri zamanla ölçülməyəcək 

dərəcədə əhəmiyyətlidir. 

―Dövlətin ən yaxĢısı ağıldır‖ – yəni insan həyatının rifahını təĢkil etmək 

üçün lazım olan var-dövlətin ən yaxĢısı ağıldır; ―Ağıl insana sərmayədir‖ – 

yəni insanın bütün həyatı boyu fəaliyyətini müvəffəqiyyətlə qurmağın ən 

etibarlı kapitanı ağıldır; “Ağıl yaĢda deyil baĢdadır” – yəni insanın 

üstünlüyü onun yaĢı, təcrübəsi ilə deyil, ağlının səviyyəsi ilədir; “Elm ağılın 

çırağıdır” – yəni elmlə, biliklə ağıl eyni Ģey deyildir. Elm yalnız ağılı inkiĢaf 

etdirmək, onu istiqamətləndirməkvasitələrindən biridir və s. 

Xalq pedaqogikasında ağılın tərbiyə olunmasına dair atalar sözləri də 

kifayət qədərdir: 

 Yüz bilsən də , bir bilməyəndən soruĢ; 

 SoruĢan dağlar aĢar, soruĢmayan düzdə çaĢar; 

 Ağıllı adam düĢməndən də ağıl öyrənər; 
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 Ustad görən Ģagird hər məqamda yorğalar, ustad görməyən 

Ģagird ondan-bundan qarmalar. 
Varidat, məxluqat, həyat haqqında ən müqəddəs Kitab olan ―Quran‖da 

―ağıl sahiblərindən   bəhs edən və onları öyən ayələrin sayı 18; ağıllı 

davranmağı əmr edən ayələrin sayı 49; elm adamının dəyərindən bəhs edən 

ayələrin sayı 10; elmin qiymətini anladıb, elmə təĢviq edən ayələrin sayı 7; 

düĢünüb ibrət alınması gərəkli hadisələrdən bəhs edən ayələrin sayı 31-dir. 

(Abdulkadir Sezgin. Mənim dinim. Bakı,  1994, səh. 30) 

Ġnsan mənəviyyatının mühüm xüsusiyyəti olan ağıl, Ģüurluluğun əsas 

əlaməti, belə demək mümkündürsə, Ģüurun təzahür formalarından biridir. Buna 

görə də ağılın mənbəyini maddi olan Ģeydə, məsələn, insan beynində axtarmaq 

düzgün deyildir. Beyinin sinirlərdən, atomlardan ibarət olan maddi quruluĢu 

insanın xidmətinə verilmiĢ üstün bir cihazdır. O, Ģüurun və beləliklə, həm də 

ağılın təzahür etməsi və inkiĢafında yalnız bir vasitəçi funksiyasını yerinə 

yetirir.  

ġüur insani ruhun xassəsi, ağıl isə onun keyfiyyətidir. Ağıl – Ģüurun 

keyfiyyət göstəricisi olub, müxtəlif məqsəd və vəzifələrin həllini təmin edən 

zehni imkanların məcmusudur. Ağılın keyfiyyətləri isə bu imkanların reallaĢma 

qabiliyyətlərindən asılıdır. Məhz burada ağılın tərbiyə oluna bilməsi 

xüsusiyyətindən danıĢmaq lazım gəlir. Mənəviyyatın digər tərkib hissələri kimi 

ağıl da tərbiyə olunandır.   

Ağıl tərbiyəsi  - uĢaqların öz potensial Ģüur imkanlarından istifadə 

qabiliyyətlərinə yiyələnməsinə yönəldilmiĢ məqsədyönlü təsir prosesidir.  

Nə üçün ―uĢaqların‖?  Çünki müasir psixoloji araĢdırmalar müəyyən 

etmiĢdir ki, 6-12 yaĢlar dərketmə problemlərinin həllinə dair vərdiĢlərin 

formalaĢdırılması üçün senzitiv dövrdür.  Yəni ağıl tərbiyəsinin optimal dövrü 

uĢaq yaĢlarıdır.  

Ağıl tərbiyəsinin müvəffəqiyyəti , hər Ģeydən əvvəl, hər bir insanın fərdi 

Ģüurunun potensial imkanlarından asılıdır. Tərbiyənin vəzifəsi bu imkanları 

müəyyən edib, onlıarı həyat üçün yararlı qüvvəyə çevirməkdir.  

Mənəviyyatın tərkib hissələrindən biri iradədir. Müasir elmdə iradə daha 

çox psixoloji baxımdan öyrənilmiĢdir. Psixoloqlara görə iradə insanın xarici 

amillərdən asılı olmayan daxili fəallığının mənbəyidir.  

Ġradə qarĢıya qoyulmuĢ məqsədə çatmaqdan ötrü xarici və daxili 

maneələrə üstün gəlmə qabiliyyətidir. Ġnsan məqsədə çatmağa mane olan, 

ondan yayındıran arzu və istəkləri iradi gücün sayəsində dəf edir.  

Ġradə də ağıl kimi birbaĢa Ģüurla bağlıdır. ġüurdan kənarda iradə yoxdur. 

Hər hansı iradi akt Ģüur tərəfindən müəyyən edilmiĢ tələbatlarla baĢlayır. Bu  

tələbatların dərkolunma səviyyələri hər bir insanda müxtəlif ola bilir. Bu 

zaman iradi aktın baĢ verməsində ağılın gücü, səviyyəsi tələb olunur. Beləliklə, 

hər hansı iradi hərəkət Ģüur və ağıl kimi, ancaq insana məxsus keyfiyyətdir.  

Ġradi aktın baĢvermə ardıcıllığını belə sxemləĢdirmək olar: tələbatlar     

iradi qıcıqlar         fəaliyyət motivləri         əsas motivin müəyyən edilməsi         

fəaliyyətin yerinə yetirilməsi. 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

282 

Mənəviyyatın digər komponentlərinə nisbətən iradənin tərbiyə edilməsinə 

daha çox ehtiyac duyulur. BaĢqa sözlə, Ģüur və ağıl daha çox təbii imkanlar 

potensialından asılıdırsa, iradə daha çox onların inkiĢaf səviyyəsindən asılıdır.  

Əgər ağılın inkiĢafının senzitivlik dövrü, əsasən, 12 yaĢadəkdirsə, iradə 

insanın həyatı boyu formalaĢa bilən , inkiĢaf edən və nizamlanan ruhi 

keyfiyyətdir. Pedaqoji baxımdan düzgün təĢkil olunan tərbiyəvi təsirlər sistemi 

vasitəsi ilə böyüyən nəsildə arzuolunan iradi hərəkətlər formalaĢdırmaq olar. 

Amma bu hərəkətlərin Ģəxsiyyətin stabil keyfiyyətlərinə çevrilməsi, onun 

xarakter xüsusiyyətlərinin əsasını təĢkil edə bilməsi üçün, onların Ģüurlu olaraq 

dərk edilməsi zəruridir.  

Vicdan – Ģüurun və ağlın çıxardığı hökmün iradi akt Ģəklində icrası 

üzərində nəzarət rolunu oynayan ruhi keyfiyyətdir. Əgər mənəviyyatın 

komponentlərini Ģərti olaraq qruplaĢdırmağa çalıĢsaq, onda ağıl daha çox 

Ģüurla, vicdan isə daha çox iradə ilə birgə götürülməli olar. Dərk edilmiĢ Ģüurlu 

mahiyyətin icrasında vicdanın daha çox iradə qüvvəsinə ehtiyacı olur.  

Vicdan insan mənəviyyatının digər təzahür formaları ilə, xüsusən 

hisslərlə bağlıdır. Vicdanı insan ruhunu xeyrə istiqamətləndirən və onu həyata 

keçirməyi tələb edən xarakter xüsusiyyəti kimi də qəbul edirlər. Məhz vicdanın 

xeyir və Ģəri dərketmə qabiliyyəti olması baxımından ―mənəviyyat‖ anlayıĢı 

―əxlaq‖ anlayıĢına yaxınlaĢır.  

Bəzən pedaqoji ədəbiyyatda ―mənəviyyat‖ və ―əxlaq‖ anlayıĢları oxĢar-

laĢdırılır, hətta eyniləĢdirilir. ―Mənəviyyat – insanın əxlaqını formalaĢdıran 

ruhi keyfiyyətlərdir‖   - tərifi də mənəviyyatın mahiyyətini məhdudlaĢdırır. 

Çünki, əxlaq mənəviyyatın təzahür formalarından biri olub, hər hansı cəmiyyət 

tərəfindən qəbul edilmiĢ davranıĢ qaydalarının məcmusudur. Mənəviyyat isə 

təkcə davranıĢla məhdudlaĢmır. ġüur, ağıl, iradə və vicdanın, yəni bütövlükdə 

mənəviyyatın çoxlu təzahür formaları vardır.  

Məsələn, hər hansı fakt və hadisələrin yaranma səbəbinin dərk edilməsi 

Ģüurluluğun, ondan istifadə və ya rədd edilməsi yollarının müəyyən edilməsi 

ağılın, ona münasibət zamanı icranın ölçüsünün müəyyən edilməsi vicdanın, 

icranın dəqiq və sonaçan olmasının təmin edilməsi isə iradənin əlamətləridir.  

Lakin ―əxlaq‖ mənəviyyatdan tam fərqli anlayıĢ da deyildir. Mənəviy-

yatsız əxlaq mümkün olmadığı kimi, baĢqaları ilə, ətraf mühitlə ünsiyyətsiz də 

mənəviyyatın səviyyəsi və beləliklə də gərəkliliyi müəyyən edilə bilməz. 

Sadəcə, ―mənəviyyat‖ əxlaqa nisbətən daha geniĢ anlayıĢ olub, insanı digər 

insanlardan fərqli edən ruhi varlıqdır.  

Beləliklə, mənəviyyatın tərkib hissələri bir-biri ilə sıx əlaqədə olub, 

vəhdətdə inkiĢaf edirlər. Ġnsanın mənəvi zənginliyi də Ģüur, ağıl, iradə və 

vicdanın inkiĢaf səviyyəsindən, insanın fəaliyyətini istiqamətləndirmə, təmin 

etmə səviyyəsindən asılıdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ИСМАИЛ АЛИЕВ 

О КОНЦЕПЦИЯХ «НРАВСТВЕННОСТИ» И «НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ» 

 Уровень духовного развития  играет особую  роль в 

формировании человеческой личности. Проблема нравственности  

зародилаcь во времена первых научных исследований сущности человека, 

его создания, его жизненных функций. Она  существует и по сей день.  

Нравственность является основной чертой отличающей человека  друг от 

друга , а так же от других живых существ. 

В статье «о понятиях «нравственности» и «нравственного 

воспитания»»были исследованы  сущность нравственности и 

составляющие ее компоненты. Автор попытался расскрыть особенности 

таких моральных качеств как сознание, интеллект, сила воли и совесть.   

В статье также повествуется о «нравственном воспитании» и были 

исследованы проблемы зависимости духовного богатства от врожденных 

возможностей и от воспитания.  

Ключевые слова: нравственность, нравственное воспитание, 

сознание, интеллект, воля, совесть, развитие 
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ISMAIL ALIEV 

ABOUT  THE CONCEPTS OF "MORALITY" AND "MORAL 

EDUCATION" 

  The level of spiritual development plays a special role in the formation 

of the human personality. The problem of morality has originated in the days 

of the first scientific studies of the essence of man, his creation, his vital 

functions. It exists to the present day. Morality is the main feature 

distinguishing a person from each other, as well as from other living beings. 

In the article "about the concepts of ―morality "and" moral education ", 

the essence of morality and its components were investigated. The author tried 

to reveal the features of such moral qualities as consciousness, intellect, will 

power and conscience. 

The article also deals with "moral education" and  the problems of 

dependence of spiritual wealth on innate opportunities and on upbringing was 

investigated. 

Keywords: morality, moral education, consciousness, intellect, will, 

conscience, development 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ƏLYAZMA MƏTNLƏRDƏ ġƏRQĠN NÜFUZLU NAXÇIVAN 

ALĠMLƏRĠ 

(XIX əsrin axırı XX əsrin əvvəlləri) 

 

Məqalədə ġərqdə nüfuz qazanmıĢ Naxçıvan alimlərinin həyat və 

fəaliyyətləri barədə əhəmiyyətli məlumat verilmiĢ, tədqiqat zamanı onların 

yaratdığı əsərlər barədə əldə olunan xeyli materiallar barədə bəzi  məqamlara 

aydınlıq gətirilmiĢdir. Həmçinin aparılmıĢ axtarıĢların nəticəsi kimi xalqımızın 

milli-mənəvi sərvəti olan Naxçıvan əlyazma mətnlərinin tarixi köklərindən 

ətraflı məlumat verməklə nüfuzlu Ģəxslərin Azərbaycan xalqının milli 

ideologiyasında yaratdığı mühüm və əvəz edilməz bir sahə ətraflı  tərənnüm 

edilir 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan və onun milli-

mənəvi sərvəti olan  əlyazma mətnləri tarixi baxımdan çox əhəmiyyətlidir. 

Əsaslı mənbələr onu deməyə imkan verir ki, həqiqətən milli mədəniyyətimizin 

dəyərli abidələri olan Naxçıvan əlyazma mətnləri bir mənəvi sərvət olaraq bu 

gün öz elmi bəhrəsini nəinki Vətəndə eləcə də dünyanın əksər yerlərində böyük 

iftixarla təmsil edir. 

Açar sözlər: ġərq, Azərbaycan, Naxçıvan, əlyazma, nüfuzlu Ģəxslər. 

 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan mətinəlri qədim Naxçıvan 

tarixi ulu keçmiĢə malik olmaqla möhtəĢəmliyini daim qoruyub saxlamıĢdır. 

Bunu təsdiq edən sənəd qədim Naxçıvan əlyazmalarının mövcud olmasıdır. 

Naxçıvan tarixinə və mədəniyyətinə aid olan qədim əlyazmalar demək olar ki, 

doğma Azərbaycanımızın daĢ yaddaĢından xəbər verir. Qədim 

əlyazmalarımızın isə toplanıb araĢdırılması günün ən aktual və zəruri atılacaq 

addımlarındandır. ümummilli lider Heydər Əliyevin bu baxımdan doğma 

Naxçıvanımıza göstərdiyi əbəssiz sayğısı və dəyərli qayğısı buna əyani 

sübutdur. Çünki ulu öndərimizin 07 avqust 2002-ci ildə imzaladığı tarixi 

sərəncama uyğun olaraq yaradılmıĢ AMEA Naxçıvan Bölməsi və onun tərkib 

hissələrindən biri olan Əlyazmalar Fondu bunun bariz nümunəsidir. Elmə, 

təhsilə böyük diqqət verən ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi: “Azərbaycan 

Elmlər Akademiyasının keçdiyi şərəfli yol Azərbaycan xalqının tarixində 

böyük bir səhifədir. Çoxəsrlik tariximizdə böyük elmimiz, alimlərimiz 

olubdur. Ancaq Azərbaycan elmi heç vaxt bu qədər mütəşəkkil və bu qədər 

qüvvətli, güclü, çoxsahəli olmayıbdır. Müstəqil Azərbaycanın Elmlər 

Akademiyası bütün elmi potensialı özündə cəmləyərək, xalqımızın yaradıcılıq 

sahəsində nəyə qadir olduğunu dünyaya göstəribdir” (9).     
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Ayrı-ayrı tarixi sənədlərin açılmasında tərcümə edilən Naxçıvan 

əlyazma mətnlərinin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Belə nəĢrlərə nümunə 

olaraq, Elmira Seyidbəylinin ―Naxçıvan torpaq mülkiyyətinə aid XVII-XVIII 

əsr Kəngərli arxeoqrafik sənədləri‖ (15) adlı əsərini göstərmək mümkündür.   

XIX əsrin axırı – XX əsrin əvvəlləri ġərqin nüfuzlu alimi Hacı Molla 

Məhəmməd Naxçıvaninin ―Qürrətul-Əbsar‖ (Gözlərin nuru), ―Dürrətül-Əbrar‖ 

(SöylənilməmiĢ inci sözlər), ―KəĢkülü-Nur‖ (Nur qabı), ―Məzahir əl-Ənvar‖ 

(Nurların zahir olduğu yerlər) və ―Səhabəd-Dümu‖ (Buludların göz yaĢları) 

kimi böyük əhəmiyyətə malik olan əlyazma əsərləri Naxçıvan həqiqətlərinin 

bariz nümunəsidir.     

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan xalqı ən qədim və çox zəngin ədəbi-

mədəni ənənələrə malik olan ġərq xalqlarından biridir. Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyev 1994-cü ildə dahi Azərbaycan Ģairi 

Məhəmməd Füzulinin 500 illiyi ilə əlaqədar Yubiley üzrə Dövlət 

komissiyasının iclasında söylədiyi Yekun sözündə bu barədə demiĢdir: “Eyni 

zamanda, qeyd etdiyim kimi, biz daim çalıĢmıĢıq ki, Azərbaycan xalqını 

dünyaya daha yaxın tanıdaq. Bilsinlər ki, xalqımızın çoxəsrlik, zəngin 

tarixi, mədəniyyəti var. Bilsinlər ki, Azərbaycanın bugünkü mədəniyyəti 

dahi Ģəxsiyyətlərimizin yaratdığı və əsrlərdən-əsrlərə keçən 

mədəniyyətimizə, elmimizə, mənəviyyatımıza əsaslanır. Bu ona görə 

lazımdır ki, hamımıza məlum olan düĢmən qüvvələr sübut etməyə 

çalıĢırlar ki, Azərbaycan xalqının zəngin tarixi olmamıĢdır, onun kökü 

yoxdur. ġübhəsiz ki, bu cəfəngiyyatdır. Bəzən buna heç cavab vermək 

istəmirsən. Lakin xalqımıza düĢmən olan, qəsd etmək istəyən dairələr, 

qüvvələr, bəzən də millətlər, respublikamızı parçalamaq, onun ərazisini 

qəsb etmək istəyənlər əvvəllər də çalıĢmıĢlar və indi də çalıĢırlar sübut 

etsinlər ki, guya Azərbaycan xalqı tarixi kökə malik olan bir xalq 

deyildir” (10, s. 94-95). 
Sözsüz ki, XIX əsrin axırı – XX əsrin əvvəlləri Naxçıvan ictimai 

mühitindən danıĢarkən əlyazma mətnlərdən istifadə etməmək mümkün 

deyildir. Məhz bu baxımdan görkəmli alim BəxĢayiĢi doktor Əqiqi ―Məfaxiri-

Azərbaycan‖ (―Azərbaycanın fəxri‖) adlı təzkirəsində Naxçıvanın ictimai 

xadimlərindən və böyük elm adamlarından bəhs edərək maraqlı məlumatlar 

verir. Müəllifin adı çəkilən əsəri XIX əsrin axırı – XX əsrin əvvəlləri 

Naxçıvana dair əlyazma mətnlərinin əsas xüsusiyyətləri haqqında verilən 

dəyərli məlumat mənbəyidir. Əsərdə həmin dövrün nüfuzlu alimi Ayətüllah 

ġeyx Məhəmmədəli ibn Hacı Xudadad Naxçıvani haqqında kifayət qədər 

məlumat verilmiĢdir. Müəllif  təzkirəsində Seyid Məhəmməd Mehdi Ġsfəhani 

Kaziminin ―Əhsənül-vədiyə‖ əsərindən nəql edərək yazır: 

―Ayətüllah ġeyx Məhəmmədəli ibn Hacı Xudadad Naxçıvani hicri 

qəməri tarixi ilə XIV (XIX-XX; 1848-1914) əsrin fəzilətli fəqihlərindən biri 

olmuĢdur. Ayətüllah ġeyx Məhəmmədəli ibn Hacı Xudadad Naxçıvani arif, 

fəqih, fazil (fəzilətli), hədis nəql edən və baĢqa-baĢqa elmlərə malik olan 

nüfuzlu Ģəxslərdən biri olmuĢdur. O, peyğəmbər övladlarını sevən bir Ģəxs 

kimi hər gün sübh namazından sonra əhli-beytin müsibəti və Kərbəla faciəsi 

üçün ağlayır və kədərlənirdi. Hətta elə olurdu ki, üzüntü nəticəsində o, ğəĢĢ 
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edib özündən getmə halları da müĢahidə olunurdu. O, Nəcəfi-ƏĢrəfdə 

Ayətüllah Sərəbyaninin, Fazil Ġrəvaninin, ġeyx Məhəmmədhəsən Kaziminin və 

Hacı Mirzə Həbibullah RəĢtinin davamlı olaraq dərslərin almıĢ və mərhum 

Ġrəvaninin fiqh və üsul dərslərində mütəmadi iĢtirak etmiĢdir. O, mərhum 

ġərəbiyaninin vəfatından sonra onun əvəzindən Ģəri hökmlər vermiĢdir. 

Ayətüllah ġeyx Məhəmmədəli ibn Hacı Xudadad Naxçıvani bütün Qafqazın, o 

cümlədən Azərbaycanın, Gürcüstanın, Ġrəvanın və digər müsəlman ölkələrinin 

mərceyi-təqlidi (müctəhidi) olmuĢdur‖ (1, s. 242). 

Dini baxımdan ―Ayətullah‖ və ―Müctəhid‖ adlarının verilməsi o zaman 

mümkün olur ki, 30-a yaxın elm sahəsini mükəmməl bilib və mənimsəyəndən 

sonra o elmləri yetərincə təfsir edib Ģərh edə bilsin. Ayətullah sözünün lüğəti 

mənası ―Allahın niĢanəsi, din xadimlərinə verilən ləqəb‖ (6, s. 17). Müctəhid 

sözünün lüğəti mənası isə ―ġiə aləmində dini qanunları, ehkamları təfsir və 

Ģərh edən baĢ ruhani‖ (6, s. 452) deməkdir.  Həmçinin müəllif adı çəkilən 

təzkirəsində Ayətüllah ġeyx Məhəmmədəli ibn Hacı Xudadad Naxçıvaninin 

ədəbi və bədii yaradıcılığı haqqında da məlumat verərək onun əsərləri barədə 

məlumat vermiĢdir.  

Onun elmə olan marağı uĢaqlıq illərindən baĢlayır. ―On bir yaĢında ikən 

Quran oxumağı öyrənmiĢdir. Ġbtidai təhsilini aldıqdan sonra müqəddəs 

məkanları ziyarət etmək üçün Nəcəfi-ƏĢrəfə səfər edir‖(2, s. 215). Görünür 

hələ gənclik illərindən elmə-sənətə göstərdiyi maraq onun taleyində silinməz 

izlər qoyacaqmıĢ.  

―Mərhum Kazimi onun əsərləri haqqında öz «Əhsənül-vədiyyə» 

əsərində yazaraq onların adlarını bir-bir qeyd etmiĢdir: «ġeyx Ənsarinin 7 

cildlik əsərinə haĢiyə», «Eyib bölməsinə haĢiyə», «ġəriət hökmlərinin Ģərhi», 

«Təharət bölməsində əvvəldən ta hamam suyuna qədər Ģərhi», «Vacibin 

müqəddiməsi adlı risaləsi», «Ümumi deyimlər risaləsi», «Ġctimayətdə əmr və 

nəhy risaləsi», «Əd-Duatül-Hüseyniyyə» ki, onun təĢəbbüs göstərməsilə 1330 

(1910)-cu ildə 192 səhifəlik kitab çap edilmiĢdir‖ (1, s. 242).  

BəxĢayiĢi doktor Əqiqi ―Məfaxiri-Azərbaycan‖ adlı təzkirəsində digər 

bir əsər «Mocəmil-müəllifin» kitabının sahibindən dəlil gətirərək yazır: 

― «Mocəmil-müəllifin» əsərinin sahibi yazır: Ayətüllah ġeyx 

Məhəmmədəli ibn Hacı Xudadad Naxçıvani Azərbaycanın tanınmıĢ Ģiə 

alimlərindəndir. O, öz təhsilini Nəcəfi-ƏĢrəfdə almıĢ və ġeyx Ənsarinin 

«Mətacir » əsərinə haĢiyə və «Dəatül-Hüseyniyyə» adlı təziyə əhkamları 

əsərlərinin müəllifi kimi yad edilərək, Kərbəlada vəfat etdiyi və Nəcəfi-

ƏĢrəfdə dəfn olunmuĢdur‖ (1, s. 242-243). 

Müəllif yenə öz təzkirəsində Seyid Məhəmməd Mehdi Ġsfəhani 

Kaziminin ―Əhsənül-vədiyə‖ əsərindən dəlil gətirirək M.Naxçıvaninin vəfatı 

haqqında yazır:  

―O, 1334 (1914)-cü ildə cümə gecəsində, rəbiəs-sani ayının 17-də 66 

yaĢında  Kərbəlada vəfat etmiĢdir. Onun cənazəsini Nəcəfi-ƏĢrəfə apararaq 

―Ġmran‖ məscidinə birləĢən hücrədə «Mürtəzəvi» səhnəsində dəfn edilmiĢdir. 

Onun cənazəsinin dəfnində Kərbəla və Nəcəfdən olan saysız-hesabsız insanlar, 

ziyalılar və elm adamları iĢtirak etmiĢlər‖ (1, s. 242-243).  
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Təsüfləndirici hal ondan ibarətdir ki, onun əlyazma əsərləri indi bizim 

əlimizdə yoxdur. Halbuki onun yuxarıda adı çəkilən əsərləri Naxçıvanın bu 

günü üçün zəngin əlyazma xəzinəsi ola bilər. M.Naxçıvaninin bilik və bacarığı 

onun zəngin yaradıcılıq qabiliyyətindən xəbər verir. UĢaqlıq illərindən elmə 

maraq göstərməsi M.Naxçıvanini tez bir zamanda öz arzusuna qovuĢdurmuĢ, 

17 yaĢında ustadları tərəfindən qiymətləndirilib ona ―Qəba, əba və əmmamə‖ 

dini geyimlərinə layiq görmüĢlər. Bu da o dövr də hər oxuyan tələbəyə verilən 

və xas olan geyim deyil idi. Bunu ancaq fitri-istedada, əxlaqi-qabliyyətə, 

mənəvi-kamilliyə çatan qabaqcıl insanlara xüsusi geyim forması olaraq 

verilirdi. M.Naxçıvani elmi axtarıĢlarla yanaĢı, müxtəlif kitab və jurnallara 

maraq göstərir, ərəb və fars dillərin mükəmməl öyrənməklə Ģəriətə aid bir çox 

qaynaqları kəĢf edərək, üzə çıxarmıĢdır. Onun elmi mühacirət dövründəki 

fəaliyyət və yaradıcılığı indiyədək geniĢ iĢıqlandırılmamıĢdır. Bu da öz 

növbəsində müəyyən mənfi ideoloji-siyasi cərəyanların həmin dövrdə cərəyan 

etməsi ilə birbaĢa bağlı olmasını göstərir.  

    Uzun bir tarixi dövr ərzində Ġslam dünyası ilə sıx bağlı olan 

vətənimiz Azərbaycan və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan haqqında 

elmi araĢdırmalar aparılmıĢ və Naxçıvanın zəngin tarixi keçmiĢi, 

mədəniyyətinin dərinliyindən bəhs edən dəyərli fikirlər söylənilmiĢdir. Bu 

araĢdırmalarda Naxçıvanın Ġslam sivilizasiyasının inkiĢafına verdiyi əvəzsiz 

töhfələr öz əksini tapmıĢdır. Bir çox Naxçıvanın görkəmli alimlərinin zəngin 

həyat və yaradıcılığı isə araĢdırılmamıĢ, onların illərlə zəhmətə qatlaĢıb 

yazdıqları əlyazma əsərləri haqqında məlumat əldə edilməmiĢdir. Sovet 

hakimiyyəti dövründə milli mədəniyyətimizin bir parçası olan Ġslam tamamilə 

qadağan olunmuĢ, bir çox mütəfəkkirlərimizin yaradıcılığı heç 

iĢıqlandırılmamıĢdır. Ölkəmiz ikinci dəfə müstəqillik əldə etdikdən sonra hər 

bir sahədə olduğu kimi milli-mənəvi dəyərlərimizə qayıdıĢ bu mövzunu bir 

daha aktuallaĢdırmıĢdır.   

Naxçıvanlı alim Ayətüllah ġeyx Məhəmmədəli ibn Hacı Xudadad 

Naxçıvaninin imanı, əxlaqı və insani keyfiyyətləri haqqında onun əsərlərinin 

adından məlum olur. O, həqiqətən zəmanəsinin tanınmıĢ Ģəxsiyyəti kimi daim 

xalqla təmasda olmuĢ, onların problemləri ilə maraqlanmıĢ və elmi ilə həmiĢə 

xalqına xidmət etmiĢdir. O, Nəcəfi-ƏĢrəf Universitetində iĢlədiyi zaman 

məlum olmuĢdur ki, Naxçıvandan, o cümlədən Azərbaycandan olan tələbələrə 

yaxından diqqət və qayğı göstərmiĢ, onların orada yaxĢı təhsil almaları üçün 

müəyyən lazımı köməkliklər etmiĢdir.  

XIX əsrin axırı – XX əsrin əvvəlləri Naxçıvan tarixi böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Tarixdə yaĢayan görkəmli Ģəxsiyyətlərin siması öz etdikləri saleh 

əməllərə görə daim yad edilir və xatırlanır. ―Naxçıvanın tanınmıĢ alimlərindən, 

dövrünün fiqh elminə sahib olan müctəhidi, zəka sahibi, fəzilətli insanı, böyük 

təfəkkürə malik, güclü yaddaĢlı, hafizəli, lətif ürəkli, səliqəli və gözəl əxlaq 

sahibi Ayətüllah-ül-üzma ġeyx Əbül-Qasim Ordubadi kimi dəyərli ziyalısı 

olmuĢdur‖(3, s. 86 ). O, 1858-ci ildə Naxçıvanın gözəl guĢəsi hesab edilən 

Ordubad Ģəhərində dünyaya göz açmıĢdır. 1870-ci ildə Təbriz Ģəhərinə gedərək 

dini təhsil almağa baĢlamıĢdır. Ġbtidai təhsilini oranın görkəmli alimlərindən 

almıĢdır. Ondan sonra təhsilini davam etdirmək üçün Ġraqın Nəcəfi-ƏĢrəf 
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Ģəhərinə gedir və ali təhsil ocağına daxil olur. Oxuduğu ali məktəb ocağında 

böyük alimlərin o cümlədən Ayətullah Fazil Ġrəvani, ġeyx Məhəmməd Hüseyn 

Kazimi, Axund Xorasani kimi məĢhurların elmindən kifayət qədər 

bəhrələnmiĢdir. Nəhayət illərlə zəhmətə qatlaĢıb yüksək elm sahibi olmaq 

arzusuna çatır. ―Tez bir zamanda o, oranın tanınmıĢ müctəhidlərinin rəğbətin 

qazanır və Ayətullah ġeyx Zeynal Abidin Mazandarani, Mövla Lütfüllah 

Mazandarani, ġeyx Məhəmməd Taha Nəcəfi, Fazil ġərəbyani kimi alimlərin 

ictihad icazəsini alır‖(1, s. 239). Təhsil almaqla yanaĢı öz nəfsini saflaĢdıran 

alim mənəvi, əxlaqi, ədəbi və pərhizkarlıq yolunda çox çalıĢır və əxlaqın 

tərbiyəvi üsullarını dərindən dərindən öyrənmək məqsədilə böyük arif, dəyərli 

elm adamı Ayətullah Molla Hüseyn Qulu Həmədaninin əxlaq dərslərindən 

geniĢ istifadə edərək bəhrələnir. 

XIX əsrin axırı – XX əsrin əvvəlləri Naxçıvan elm dünyasına müxtəlif 

sahələr üzrə çoxlu alimlər və elm adamları ilə yanaĢı müqəddəs mənəvi saflıq 

istiqamətdə çalıĢan müctəhidlərin də yetiĢdirilib əhəmiyyətli dərəcədə fəaliyyət 

göstərmələri böyük tarixi faktdır. Məhz Ə.Q.Ordubadi də bu böyük 

Ģəxsiyyətlərdən olmuĢdur. O, təhsilini baĢa çatdırdıqdan sonra 1891-ci ildə öz 

vəzifəsini yerinə yetirmək üçün vətənə qayıdır və ondan dərs almaq üçün çoxlu 

tələbəsi olur. Ə.Ordubadi tədris etməyi özünün əsas vəzifələrindən biri hesab 

edərək fəaliyyətə baĢlayır.  

Bu dövrlərdə o, bir çox Ģəhərlərdə olur və nəhayət Təbrizə gəlir. 1900-

cü ilə qədər Təbriz Ģəhərində yaĢayır. Nəcəfi-ƏĢrəf Ģəhəri ilə əlaqəni kəsməyən 

Ordubadi bu aralarda iki dəfə ora qayıdaraq elmini daha da artırır. Dövrünün 

tanınmıĢ müctəhidlərindən olan Fazil Mamaqani və Fazil ġərəbyani dünyaların 

dəyiĢdikdən sonra Ayətullah Ordubadi mərceyi-təqlid (mərceyi-təqlid – 

müraciət olunan adam S.Ġ.) olur.  

ġərq dünyasının tanınmıĢ simalarından olan dəyərli alim Ayətullah-ül-

üzma ġeyx Əbül-Qasim Ordubadi 1916-cı ildə ―ikinci dəfə Ġmam Rza əleyhis-

salamın müqəddəs ziyarətinə gedərkən Həmədan Ģəhərində 60 yaĢında ömrünü 

sona vuraraq dünyasın dəyiĢir və orada dəfn olunur. Bir neçə il keçdikdən 

sonra oğlu Ayətullah Ağamirzə Məhəmmədəli  Ordubadinin köməkliyi ilə 

cənazə Nəcəfi-ƏĢrəf Ģəhərinə gətirilmiĢ və müqəddəs alimlər qəbristanlığında 

torpağa verilmiĢdir‖(1, s. 240). 

Görkəmli tədqiqatçı alim Seyid Məhəmmədmehdi Ġsfəhani özünün 

―Əhsənül-vədiyyə‖ əsərində onun tərcümeyi-halı barədə yazarkən deyir: 

―ġeyx Əbül-Qasim ibn Məhəmmədtəqi ibn Məhəmmədqasim Ordubadi 

böyük alim və müctehid idi. Müxtəlif elmlərdə məharətli olmuĢ və çox ədəbli 

əxlaqlı idi. ġəriət məsələlərinə ciddi yanaĢır və mütaliə etməkdə fərqlənirdi‖(4, 

s. 234). 

Yaqub Abbasov ―Ġslam alimləri, dünyada tanınmıĢ azərbaycanlı 

müctəhidlər, ayətullahlar – XVI-XX əsrlər‖ adlı təzkirəsində Ordubadinin 

yadigar qalan kitab və qiymətli əsərləri haqqında yazır: 

―Mərhum Müctəhid Ordubadidən aĢağıdakı qiymətli əsərlər yadigar 

qalıb: 

1. Minhəcur-Rida (fiqh) 

2. Mənasik-ül-Həcc 
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3. ƏĢ-Ģübhətüs-saqibə 

4. Qəbabun-Nar fi rəddil-füccar 

5. Minhacul-yəqin fi rəddil-hədayə 

6. ƏĢ-Ģəhabul-Mubin fi ecazil-Quran 

7. Əs-səhamun-Nəfizə (Babilərin rədd edilməsinə dair) 

8. Ən-nəcmus-Sabiq fi nəqaisul-mənaqib 

9. Üsulid-din (kəlam elminə dair) 

10. Nuruz-ziya (Quranın təhrif edilməsinə rədd cavabı) 

11. RücumuĢ-Ģəyatin 

12. Məsailul-Üsul (2 cild, üsuli-fiqh) 

13. Risalətun fit-təadul vət-təracüm‖(2, s. 234). 

XIX əsrin axırı – XX əsrin sonu ġərqin nüfuzlu naxçıvanlı alimləri 

haqqında digər bir mənbədə rast gəldiyimiz məlumat isə Əbul-Qasim 

Ordubadinin ġərq aləmində tanınan əsərlərinin daha da çox olmasını xəbər 

verir. ―Onun əsasən yazdığı əsərlər  Təharət (paklıq), Salat (namaz), Xums, 

Ənfal (qənimət), Sovm (oruc), Etikaf (hacc mərasiminə aid), Həcc, Cahad, 

Əmr be məruf, Nəhy əz münkər, Mətacir (ticarət), Seyd və zəbahi (ov ovlamaq 

və kəsmək qaydaları), Ətəme və əĢrəbe (yemək və içmək qaydaları), Qəza 

(hadisə), Qisas, Məvaris (varislik), Diyat, ġəhabul-Mubin fi ecazil-Quran 

təfsir, ƏĢ-ġəhabul-Saqib fi rəddil-qailin be vəhdətül-vücud (fəlsəfi), Əs-

Səhamul nafizətu fi rəddil-babiyyətu və Qəbəsatül-Nar fi rəddül-fəccar və 

digər yazdığı kitablar. Həmçinin üst-üstə 50 cild əsərlərinin sayı göstərilir‖(4, 

s. 204). 

Beləki mənbələrdə onlarla ġərqin nüfuzlu Naxçıvan alimlərinin həyat 

və yaradıcılıq fəaliyyətləri barədə geniĢ məlumat verilir. Bunlardan Əllamə 

Ayətullah Hacı Mirzə Məhəmmədəli Ğərəvi Ordubadi, Müctəhid Ayətüllah 

Hacı ġeyx MəhəmmədĢərif Ordubadi – Nəcəfi, ġeyx Məhəmməd Qasim 

Ordubadi, Ayətüllah Hacı ġeyx Möhsün Naxçıvani, Mövla Məhəmməd 

Naxçıvani, Ayətüllah Hacı Seyyid Əli Naxçıvani, Ayətüllah ġeyx Əbdüssəməd 

Naxçıvani, Seyyid Mürtəza Naxçıvani – Nəcəfi, Ayətüllah Hacı Ġmamqulu 

Naxçıvani, Ayətüllah ġeyx Əbdüssəməd Naxçıvani, Ayətüllah Seyyid Mustafa 

Naxçıvani, Mövla Hacı Hüseynağa Naxçıvani, Müctəhid Mirzə Hacı Mehdi 

Nehrəmi – Naxçıvanidir ki, öz elmi yaradıcılıq fəaliyyətləri ilə ġərqin nüfuzlu, 

görkəmli Ģəxsiyyətlərinə çevrilmiĢlər.  
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РЕЗЮМЕ 

САБУХИ ИБРАГИМОВ 

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ НАХЧЫВАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ВОСТОКА В  

РУКОПИСНЫХ ТЕКСТАХ 

В статье дается достаточная информация о жизни и деятельности 

известных на Востоке ученых-нахчыванцев, во время исследования 

выяснены некоторые моменты многих материалов, полученных из их 

трудов. Также исследования, проведенные за короткое время, дав 

подробную информацию об исторических корнях рукописных текстов 

Нахчывана, которые являются национально-духовным богатством нашего 

народа, в достаточной степени освещают важное и незаменимое место, 

созданное этими влиятельными личностями в национальной идеологии 

азербайджанского народа. 

 Нахчыван как неотъемлемая часть Азербайджана и рукописные 

тексты, являющиеся ее национально-духовным богатством, очень 

значимы с исторической точки зрения. Фундаментальные источники 

дают возможность сказать, что, действительно, нахчыванские 

рукописные тексты, стоящие на вершине нашей национальной культуры, 

являются духовным богатством, и с гордостью представляют свое 

научное значение не только на Родине, но и в большей части мира. 

Ключевые слова: Восток, Азербайджан, Нахчыван, рукопись, 

влиятельные личности. 
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SUMMARY 

SABUHI ĠBRAHIMOV 

INFLUENTIAL NAKHCHIVAN  SCIENTISTS OF THE EAST IN THE 

MANUSCRIPTS 
Enough information about life and activities of Nakhchivan scientists 

famous in the East is given in the paper; some points of many materials from 

their works are clarified during the study. Also the studies carried out in a short 

space of time have given detailed information about the historical roots of 

Nakhchivan manuscripts, which are the national-spiritual wealth of our people, 

sufficiently cover important and irreplaceable position created by these 

influential persons in the national ideology of the Azerbaijani people. 

Nakhchivan as an integral part of Azerbaijan and its manuscripts as 

national-spiritual wealth are very significant from a historical point of view. 

Fundamental sources give the opportunity to say that, indeed, Nakhchivan 

manuscripts standing on top of our national culture, are spiritual wealth, and 

proudly present their scientific importance not only at home but also in much 

places of the world. 

Key words: East, Azerbaijan, Nakhchivan, manuscript, influential 

persons. 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

292 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2017, № 1 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2017, № 1 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2017, № 1 

 

NƏZAKƏT YUSĠFOVA 

―Naxçıvan‖ Universiteti 

n.yusifova@nu.edu.az 

 

NĠZAMĠNĠN DÜNYAGÖRÜġÜ VƏ AĞIL TƏRBĠYƏSI HAQQINDA 

 

N.Gəncəvi yaradıcılığı hər zaman öyrənilib və öyrənilməkdədir. Dahi 

Ģairin bitib tükənməyən xəzinə olan xəmsəsi, qəzəlləri, qəsidələri həmiĢə yeni 

nə isə öyrədir, aĢılayır. Nizami yaradıcılığına diqqət etsək onun hər bir 

kəlməsinin xalqdan bəhrələndiyini, qidalandığının Ģahidi olarıq.  

Böyük Azərbaycan Ģairi mütəfəkkiri N.Gəncəvi yüksək əməllər, nəcib 

hisslər tərənnüm edən ölməz söz ustasıdır.  

Nizami irsinin dövrümüz üçün böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ki, onun 

əsərləri təlim- tərbiyəyə dair zəngin fikirlərlə doludur. Onun yaradıcılığında 

ağıl tərbiyəsi haqqındakı fikirlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Nizami səbrliliyi ağıllı olmağı olmağın əsas əlamətlərindən biri hesab 

edilir. Onun fikrinə görə insan öz arzusuna, hətta kamına səbirlə yetiĢə bilər.  

Ən çətin iĢləri səbrin gücü ilə aĢırmaq, ən bağlı qapıları bu yolla açmaq olar.  

Qüvvət elmdədir baĢqa, baĢqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eyləyə 

bilməz fikrində olan Nizami ağıl tərbiyəsinin baĢlıca vəzifəsini elmlərin 

əsaslarına dərindən yiyələnməkdə görürdü. “Bilikli adamlar uzağı görər” 

fikrini aĢılayan dahi Ģair ağlı, kamalı insanın ən qiymətli varı hesab edirdi. Öz 

əsərlərində ağıllı insanlara, böyük alimlərə yüksək qiymət verirdi. 

Açar sözlər: Ģair, dahi, ağıl, tərbiyə, ağıl tərbiyəsi, təlim, elm 

 

Nizami Gəncəvinin əsərlərində ağıl tərbiyəsi ilə bağlı qiymətli fikirlər 

vardır.―Xəmsənin‖ tədqiqi və təhlili göstərir ki, ağıl tərbiyəsi ilə bağlı fikirlər 

Nizami tərəfindən bu və ya digər formada irəli sürülmüĢdür. Fikrimizi 

əsaslandırmaq üçün konkret misallara müraciət 

edək:  

Bir elmi öyrənmək istədikdə sən, 

ÇalıĢ ki, hər Ģeyi kamil biləsən. 

Kamil bir palançı olsa da insan, 

YaxĢıdır yarımçıq papaqçılıqdan. 

Göründüyü kimi dahi Ģair təkcə elmləri deyil, hər hansı bir sənəti 

öyrəndikdə, hətta palançı belə olduqda, yarımçılıqdan qaçmağı, öz peĢəsinin 

kamil ustası olmağı tövsiyə edir. ―Ağzımdan biĢməmiĢ bir söz çıxarsam, 

əmdiyim halal süd qoy olsun haram‖, – deyən Nizamiyə görə ağıllı adam sözü 

ağzında biĢirməli, ―yüz ölçüb, bir piçməli‖dir:  

Mən sözü ölçməmiĢ demərəm əsla, 

Sən də söyləyəndə söylə qiyasla. 

Yaxud: 

Ağıllı adamın söylədikləri, 

mailto:n.yusifova@nu.edu.az
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Yer altına düĢsə itməz dəyəri. 

Söz deyən düĢünüb söyləsə əgər, 

Pis söz də söyləsə, yenə xoĢ gələr. 

. O, yersiz söz söyləyənləri vaxtsız banlayan xoruzla müqayisə edərək 

xəbərdarlıq edir ki: 

Hər vaxtsız banlayan xoruzun gərək 

Durmadan baĢını bıçaqla kəsmək. 

Dilini saxla ki, əldə qalsın baĢ, 

Dil quru olarsa, boğaz olmaz yaĢ. 

Nizami öyrədir ki, hər bir sözün öz ölçüsü, öz təsir gücü var. Ağıllı adam 

bütün bunları nəzərə almalı, deyəcəyi sözün nə ilə nəticələnəcəyini qabaqcadan 

bilməli,  hətta, ən gözəl sözü belə, ziyan gətirəcəyi halda söyləməməlidir: 

Hər sözün xüsusi bir ölçüsü var, 

Ölçüsüz söylənən söz qulaq yırtar. 

Bir söz ki, qaĢlara düyün vuracaq, 

Gözəl söz olsa da söyləmə, burax! 

Bildiyimiz  kimi ağıllı olmağın əsas ələmətlərindən biri də səbirli 

olmaqdır. Böyük pedaqoq və tərbiyəçi Nizami bu barədə demək olar ki, bütün 

poemalarında öz dəyərli tövsiyyələrini vermiĢdir. O, öyrədir ki, səbirli insan 

heç vaxt peĢiman olmaz, düĢüncəli, ağıllı insan bütün məqamlarda səbirli 

olmağa çalıĢmalıdır: 

DüĢüncəsi, ağılı sağlam olan kəs, 

Lüzumsuz sözləri söyləməz əbəs. 

QızıĢanda dili səbr etsə bir az, 

Tutduğu iĢindən peĢiman olmaz. 

―Qüvvət elmdədir, baĢqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz‖ 

fikrində olan Nizami ağıl tərbiyəsinin baĢlıca vəzifəsini elmlərin əsaslarına 

dərindən yiyələnməkdə görürdü:  

Sən çalıĢ yaxĢıca öyrən dünyanı, 

BəĢəri, bitkini, daĢı, heyvanı. 

Qalacaq əbədi nə Ģey dünyada – 

Öyrən günlərini vermədən bada. 

―Bilikli adamlar uzağı görər‖ fikrini aĢılayan dahi Ģair və böyük tərbiyəçi 

ağılı, kamalı insanın ən qiymətli varı hesab edir və yazır: 

Ġnsana arxadır onun kamalı, 

Ağıldır hər kəsin dövləti, malı. 

Kim ki, yetiĢmədi ağıldan bara, 

OxĢar insansifət əjdahalara(1,s25). 

Göstərilən nümunədən aydın görünür ki, dahi Ģair-filosofun fikrinə görə 

insanı heyvandan fərqləndirən baĢlıca əlamət onun ağılı, kamalıdır. Ağıllı insan 

isə daim kamilləĢməyə çalıĢmalı, elmə yiyələnməyi qızıl toplamaqdan üstün 

tutmalıdır: 

Qızılı saymaqda bil ki, səhvin var, 

Dünyanın gözünü ağıl parladar. 

Ağıla, kamala, elmə yiyələnməyi zəruri sayan Nizami eyni zamanda 

bunun yolunu oxumaqda, öyrənməkdə görür: 
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Hər kim öyrənməyi bilməyirsə ar, 

Sudan dürr, daĢdan da gövhər çıxarar. 

Ancaq öyrənməyi ar bilən insan, 

Məhrumdur dünyada bilik almaqdan. 

―Hər uca rütbədən biliniz fəqət, alimin rütbəsi ucadır əlbət‖,- deyən 

mütəfəkkir Ģair insan zəkasının qüdrətinə inanır, elmin əhəmiyyətindən dönə-

dönə bəhs edir. Onun bütün poemalarında alim və filosof obrazları önəmli yer 

tutur. Həmin alim və filosoflar cəmiyyəti və hökmdarları düzgün yola dəvət 

edən intellektual qüvvə kimi təqdim olunur. 

Buradan bir daha aydın görürük ki, dahi Ģair ağıllı insanlara, böyük 

alimlərə yüksək qiymət verir, ən böyük hökmdarların, fatehlərin belə onlara 

ehtiyacı olduğu ideyasını dönə-dönə aĢılayır. ―ġərəfnamə‖də Ģair göstərir ki, 

Ġsgəndərin müharibələr aparmaqda məqsədi ədaləti hər yerdə bərpa etməklə 

yanaĢı, bu ölkələrdə yayılmıĢ biliklərə sahib olmaqdır.  

Dahi Ģairin dövründə hökm sürən mürtəce ruhanilərin kor-koranə inamı 

ağla qarĢı qoymalarını, elmi küfrlə eyniləĢdirdiklərini və alimləri 

amansızcasına təqib etdiklərini nəzərə alsaq, ağılı, elmi belə yüksəklərə 

qaldıran Nizaminin bir vətəndaĢ kimi cəsarətini, qorxmazlığını və mərdliyini 

qeyd etməyə bilmərik. 

―BoĢdur çox Ģahların ancaq baĢları,... zəlitək qan sorub ləzzət alarlar‖, – 

deyən böyük mütəfəkkir Ģahları, hökmdarları elmlərin sirrinə yiyələnməyə 

çağırır, qılıncın gücünə deyil, zəkanın qüdrətinə arxalanmağı tövsiyə edirdi. 

Təsadüfi deyil ki, Nizaminin yaratdığı bütün müsbət qəhrəmanlar yüksək 

mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri ilə yanaĢı, elmi-intellektual səviyyəsi, dərin 

təfəkkürü, heyrətləndirici ağılı ilə fərqlənirlər. Bu baxımdan NüĢabə, Isgəndər, 

ġirin, Məhinbanu, Xosrov və s. obrazları xüsusi qeyd etmək olar. ―Ağıl-sənin 

ruhundur, onsuz quru bədənsən‖, – deyən Nizaminin əsərlərində ağlın, zəkanın, 

fərasətin qüdrətinə yüksək qiyməti NüĢabə obrazında daha aydın görürük. 

Bərdə hakimi NüĢabə Ġsgəndər kimi dünya fatehini məhz ağlının gücü ilə 

―ram‖ edir, öz ölkəsini və xalqını fəlakətlərdən qurtarır. Ġsgəndər özü geniĢ və 

dərin biliklərə sahib olduğuna baxmayaraq, bütün bunlarla kifayətlənmir, 

dövrünün ən görkəmli alimlərindən məsləhət almağı zəruri sayır. Böyük 

hökmdar hərbi yürüĢlərə çıxarkən özü ilə dini kitabları deyil, dahi alim və 

filosofların (Platon, Aristotel, Sokrat və s.) yazdıqları nəsihətnamələri 

götürürdü. 

Mütəfəkkir Ģair insanı yer üzünün günəĢi hesab etməklə yanaĢı, öyrədirdi 

ki, insan dünyaya yalnız yemək-içmək, qarnını doyurmaq, bəzənmək və 

əylənmək üçün gəlməmiĢdir. Təbiət insanı bütün canlılardan üstün və yüksək 

yaratmıĢdır. Insan nəinki ağlı ilə iĢ görməli, həm də zehnini, düĢüncəsini 

inkiĢaf etdirməli, ağlın gücü ilə  təbiətə qalib gəlməyə çalıĢmalıdır. Ġnsan 

təbiətə qalib gəlmək üçün onun bütün gizli sirlərini öyrənməli, usanmadan, 

yorulmadan qaranlıqlara iĢıq saçmalıdır: 

                                      Təbiət quranda xilqətimizi, 

BaĢqa səhifədə yazmıĢdır bizi. 

                                     Anlayıb düĢünək, hər Ģeyi görək, 

 Hər sirri açmaqda hünər göstərək (3, s 81). 
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Ağıl tərbiyəsini, tərbiyənin ən ümdə tərkib hissələrindən biri hesab edən 

N.Gəncəvi müasir elmi pedaqogikadan hələ səkkiz əsr əvvəl göstərmiĢdir ki, 

əqli tərbiyənin baĢlıca vasitəsi təlimdir. 

 Nizamiyə görə təlim insanın əxlaqını 

saflaĢdırır, onun mənəviyyatını yüksəldir. Təlim sayəsində korafəhim 

adamlar belə ―iqlimlər qazisi‖ səviyyəsinə yüksələ bilər. Bütün bunlar göstərir 

ki, dahi Ģair-pedaqoq ağıl tərbiyəsi ilə tərbiyənin digər tərkib hissələri, 

xüsusilə, əxlaq tərbiyəsi arasındakı sıx qarĢılıqlı əlaqəni aydın görmüĢ və ona 

görə də tərbiyə iĢinin hərtərəfli 

aparılmasını zəruri saymıĢdır. Dahi Ģair-pedaqoqa görə təlim heç də asan 

iĢ deyil. Biliklərə yiyələnmək üçün gecə-gündüz çalıĢmaq, zəhmət çəkmək 

lazımdır. ―Hər gecə biliyə qapı açmadan, baĢımı yastığa qoymadım bir an‖, - 

deyən Ģair tövsiyə edir ki:  

Vaxtı boĢ keçirmə, qələm al ələ, 

Zəhmət çək dünyada bilik kəsb elə. 

Təlim prosesində biliklərin dərindən mənimsənilməsində alimlərin, 

müəllimlərin rolunu yüksək qiymətləndirən N.Gəncəvi məsləhət görür ki: 

Bağlı bir qapıya açar axtarsan, 

Ancaq alimlərdə axtar, taparsan. 

Göründüyü kimi, mütəfəkkir Ģair-pedaqoq ağıl tərbiyəsinə, elmi 

dünyagörüĢünün formalaĢdırılmasına təkcə tərbiyə məsələsi kimi deyil, dövlət 

əhəmiyyətli bir iĢ kimi baxır və inanır ki, hər bir  dövlət qılıncın gücü ilə yox, 

elmin qüdrəti ilə yüksələ bilər. Böyük Ģair-pedaqoq öyrədirdi ki, alimə, ağıla, 

zəkaya Ģübhə ilə yanaĢanlar nadanlardır. 

Göründüyü kimi böyük pedaqoq və tərbiyəçi olan Nizami baĢa salmağa 

çalıĢır ki, öz müəlliminin, ustadının əməyini inkar edənlər, onun üzünə ağ 

olanlar bilməlidirlər ki, onların aqibəti kəfənə bürünmək olacaqdır. Ağıllı sözə, 

elmi həqiqətə inanmayanlar isə idraksız və Ģüursuz nadanlardır. Dahi 

mütəfəkkir ağıla, biliyə, ağıllı adamlara yüksək qiymət verməklə yanaĢı, 

cəhalətə, nadanlığa, ağılsız adamlara mənfi münasibətini gizlətmir, əksinə, 

ciddi tənqid atəĢinə tutur. Nizamiyə görə ağıllı adam nadanlardan har zaman, 

hər yerdə uzaq qaçmağa çalıĢmalıdır: 

Ağıllı adamla yaĢa səlamət, 

Nadanın dərmanı törədər illət. 

Yaxud: 

Əlbət ki, əqilli bir qulaq asan, 

YaxĢıdır həmiĢə yüz Ģüursuzdan!(1,s14) 

―Ağlın olsun sənə hər iĢdə rəhbər, hər Ģeyi ondan sor, o deyən yetər‖ 

fikrini aĢılayan Nizami eyni zamanda xəbərdarlıq edir ki, ağılsız adamlarla 

oturub-duranlar ağıllı hesab oluna bilməz:  

Ağılslz kəslərlə oturub-duran, 

Ağıldan, Ģüurdan deməsin dastan. 

Beləliklə, mütəfəkkir Ģairin ədəbi irsinin elmi-pedaqoji aspektdə tədqiqi 

və təhlili göstərir ki, onun bütün əsərlərində parlaq xətlə keçən baĢlıca 

ideyalardan biri ağıl tərbiyəsi və elmi dünyagörüĢünün formalaĢdırılması ilə 

bağlı məsələlərdir. 
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Özü zəngin elmi dünyagörüĢə malik olduğundan dahi Ģair-filosof 

möhkəm inanırdı ki, cəmiyyəti, ölkəni xilas edəcək ən böyük qüvvə, ən böyük 

qüdrət elmdir, ağıldlr, zəkadır. Elmi dünyagörüĢün formalaĢdırılması və onun 

cəmiyyətin, ölkənin həyatında rolu, ağıllı, kamallı-kamil insan tərbiyəsi və ağıl 

tərbiyəsinin bir çox baĢqa məsələləri pedaqoq-Ģairin bütün yaradıcılığında qızıl 

xətlə keçir. Həmin məsələlər haqqında Ģairin əsas fikirlərini müasir elmi-

pedaqoji nöqteyi-nəzərdən belə ümumiləĢdirmək olar:  

– ağıl insanın ruhudur, ağılsız insan quru bədəndir; 

– hər bir valideynin ən böyük arzusu ağıllı övlad tərbiyləndirməkdir, ata 

üçün ağıllı övladdan qiymətli heç nə yoxdur; - insanı ―əjdahasifət‖ 

heyvanlardan fərqləndirən əsas əlamət ağıldır, kamaldır;  

–  ağılın çırağı elmdir, dərin bilikdir; - ağıllı insan öyrənməyi ar 

bilməyən, ―hər gizli xəzinədən bir dürr‖ çıxarmağı bacaran, uzaqgörən, sözünü 

yüz ölçüb, bir piçdikdən sonra söyləyən, nadanlardan uzaq qaçan, seçdiyi 

peĢənin, sənətin kamil ustası olan, ən çətin məqamlarda səbrlə, təmkinlə 

hərəkət edən adamdır. 

– ağıl tərbiyəsinin baĢlıca vəzifəsi zəngin dünyagörüĢə, elmlərin sirlərinə 

dərindən bələd olan, hər Ģeyi kamil bilən insan yetiĢdirməkdir; 

– ağıl tərbiyəsinin əsas vasitəsi təlimdir, baĢlıca yolu öyrənməkdir, gecə-

gündüz çalıĢmaqdır;  

– ağıl tərbiyəsinin ən mühüm vasitəsi olan təlim prosesində müəllimin 

rolu əvəzsizdir; müəllim öyrətmək üçün zəngin biliklərə sahib olmalıdır; ən 

yaxĢı, ağıllı Ģagird müəllimin üzünə ağ olmayan, onun sözlərinə diqqətlə qulaq 

asandır.  
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РЕЗЮМЕ 

НАЗАКЯТ ЮСИФОВА 

HИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ О ВОСПИТАНИИ РАЗУМА 

    Творчество Низами Гянджеви всегда было изучена и изучается. 

Бесконечное сокровище  великого поэта Хамсэ, газели, касыды всегда 

учат, прививают что-то новое. Если обратим внимание на творчество 

Низами, то станем свидетелем того, что каждое его слово идет в пользу 

народа.  
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    Великий Азербайджанский поэт и мыслитель Н. Гянджеви 

бессмертный мастер слова,прославляющий высокие поступки, 

благородные чувства.  

    Наследие Низами имеет большое значение для нашего периода. 

Потому что его произведения полны богатыми идеями о обучении и 

воспитании. Особое значение в его творчестве имеют идеи о воспитании 

разума. 

    Низами считал терпение одним из главных признаков быть умным. 

По его мнению человек своему желанию, даже уму может достичь 

терпением. Самые тяжелые работы можно преодолеть силой терпения, 

самые закрытые двери открыть таким образом.  

    В идеи «Сила в науке, иначе никто никому не сможет 

превосходить» Низами основные задачи воспитании разума видел в 

глубоком владении основам наук.  

    Великий поэт и воспитатель прививший идею «Знающие люди 

далеко видят» считал ум самым драгоценным богатством человека. В 

своих произведениях высоко оценивал мудрецов и великих ученых. 

Ключевые  слова: поэт, гений, разум, воспитание, ментальное 

воспитание, обучение, наука 

 

 SUMMARY 

NAZAKAT YUSIFOVA 

MENTAL UPBRINGING AS SEEN BY NIZAMI GANJAVI 

Creativity of  N.Ganjavi is being learned and has learned every time. Great 

poets unexhausted  khamsa, ghazals, odes, always indicates new things. If we 

pay attention to Nizami’s creativity we can witness that his every sentence 

indicates people. 

Great Azerbaijan poet N.Ganjavi was the word master denoting kind 

deeds, tender feelings.  

Nizami heritage has great important for our period. So his works are full 

of ideas on education and upbringing. Mental upbringing prevails in his 

creativity. 

Nizami considers being patient as the main indicator of being clever. As to 

his thinking human can reach their dream by patient. 

Can do everything by patient. The main object of obtaining to sciences 

deeply Nizami explains the role of mental upbringing. 

―Educated people can see largely‖ saying great poet and great educator 

considers mind, perfection the wealth of human. In his works educated people, 

great scientists were valued by him. 

Key words: poet, genius, mind, nurture, Mental education, education, 

science 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ĠBTĠDAĠ SĠNĠFLƏRDƏ  FĠZĠKĠ TƏRBĠYƏ  DƏRSLƏRĠNĠN  TƏġKĠLĠ  

YOLLARI 

 

Bədən tərbiyəsi hər bir Ģəxsin həyatında mühüm yer tutur. Hələ məktəb 

illərindən, hər bir Ģagirdə fəal hərəkət və inkiĢaf  zəruri oldun dövrdən bəri,  

onun böyük ddiqqət ayrılmıĢdır. Fiziki tərbiyyə - bir növü hər bir insanın həyat 

tərzidir, çünki o daima hərəkətdədir. Bədən tərbiyəsi – sağlamlığın möhkəm-

ləndirilməsi və qorunmasına yönəldilmiĢ  mədəniyyətin bir hissəsidir. O,  

sağlam həyat tərzi formalaĢdırır və uzun illər boyunca insanı  əla fiziki vəziy-

yətə saxlayır. Fiziki tərbiyyə, çoxəsrlik təcrübədən keçərək insanı həyata 

hazırlayır və dəyərlərin, biliklərin və normaların təcəssümünü təĢkil edərək, 

insanın fiziki , psixoloji  və əxlaq keyfiyyətlərinin ahəngdar inkiĢafı üçün 

istifadə olunur. ġüurlu fiziki hərəkətlilik prosesində insana təbiətən xas olan 

psixoloji-fiziki bacarıqlar inkiĢaf edir.   

Açar sözlər: ibtidai sinif, fiziki tərbiyə, təlim, məktəb 

 

Ġdman özünəməxsus qayda-qanunları, özəllikləri olan, adamdan bütün 

fiziki, mənəvi-psixoloji potensialını ortaya qoymağı tələb edən böyük və 

zəngin bir dünyadır. 

Xüsusən söhbət peĢəkar idmandan gedirsə, burda hər anın, hər saniyənin 

öz hökmü var. MöhtəĢəm nəticələr göstərmək, uğurları ilə tarixdə qalmaq 

istəyən hər kəs yarıĢ meydanına çıxarkən bütün detalları nəzərə almalı, 

potensialını turnir məsafəsi boyunca optimal Ģəkildə xərcləməyi bacarmalıdır. 

Fiziki tərbiyə dərslərində proqram materialları  müntəzəm olaraq, 

müvafiq ardıcıllıqla  öyrədilir. Dərs zamanı fiziki tərbiyə sahəsində  qazanılmıĢ 

bilik , bacarıq və vərdiĢlər də tədricən  dərinləĢdirilir və möhkəmləndirilir. 

 Fiziki tərbiyə dərslərində  Ģagirdlər fiziki tərbiyə, idman, gün rejimi, 

sağlamlığın qorunması, barədə nəzəri biliklərə yiyələnirlər.   

 Təcrübə göstərir ki, Ģagirdlərin nə üçün fiziki tərbiyə ilə məĢğul 

olduğunu, fiziki tərbiyə və idmanın məna və əhəmiyyətini onun orqanizmə 

olan müsbət təsirini baĢa düĢməsi böyük təlim-tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. 

Bu, bir tərəfdən fiziki tərbiyə məĢğələlərinə Ģagirdlərin marağını artırırsa, digər 

tərəfdən onların  fiziki tərbiyə dərslərinə  Ģüurlu münasibətini yüksəldir.

 Fiziki tərbiyə dərslərində həyat üçün vacib olan  bir sıra hərəkətlər 

öyrədilir. Məsələn, yeriĢ, qaçıĢ, müvazinət saxlama hərəkətləri, tullanmalar, 

hoppanmalar, cismi atmalar, qamətin formalaĢdırılması üçün  hərəkətlər və 

s.Həmin hərəkətlər üzrə bacarıq və vərdiĢlərə sahib olmaq  Ģagirdlərin gündəlik 

həyatı üçün  bir neçə cəhətdən əhəmiyyətlidir.  

Fiziki tərbiyə dərslərinin təĢkili yollarına nəzər salaq. 
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Hazırda böyük bir problem-məsələnin həllinə baĢlanmıĢdır. Bu da altı 

yaĢlıların təhsilə cəlb olunmasıdır ki, həmin yaĢda olan uĢaqların fiziki 

tərbiyəsinin səmərəli təĢkili  onların gələcək  sağlam həyatının əsasını təĢkil 

edir.  Hazırda ölkəmizin hər yerində bu istiqamətdə iĢ geniĢ  vüsət almıĢdır. 

Unutmaq  olmaz ki, bu problemin həllində elə məsələlər var ki, onları bir an 

belə yaddan çıxarmaq olmaz . Məsələn, 6 yaĢdan birinci  sinifdə oxuyan uĢağın  

normal fiziki inkiĢafına , onların sağlamlığına heç bir mənfi təsir yetirilmədən  

ardıcıl təhsil almalarına  imkan və Ģərait yaradılmalıdır. Bədəncə  zəif olan, 

müxtəlif xəstəliklərə tez tutulma ehtimalı olan uĢaqların  qayğısı  daha çoxdur. 

Bu yaĢda uĢaqlara günün əksər vaxtlarında açıq havada gəzmək, qaçmaq, 

hoppanıb-düĢmək, oynamaq və Ģənlənmək çox lazımdır. Bu baxımdan bütün 

məktəblərdən uĢaqların  sağlamlığının vaxtaĢırı tibbi  müayinədən keçirilməsi 

dərsləri səmərəli keçməsinə zəmin yaradır. Yeni  kompleks  proqramın  

tələblərinə  görə, xəstə uĢaqlar fiziki  tərbiyə  dərslərindən  tam azad 

olunmamalıdır.  Onlar yaĢ xüsusiyyətlərinə  görə, eləcə də xəstəliklərinin  

mahiyyətinə görə  qruplara ayrılmalı və fiziki tərbiyə ilə məĢğul olmalıdırlar. 

ġagirdlərin özlərinə və valideynlərinə  bu barədə geniĢ  izahat iĢləri aparmaq 

müəllim və məktəb  rəhbərlərindən tələb olunur. Yəni sağlamlığında qüsurlar 

olan bütün  uĢaqlar xüsusi tibbi qruplara  daxil edilməli və onlarla sistemli 

Ģəkildə  müalicə bədən tərbiyəsi  məĢğələləri keçilməlidir. Təcrübələr göstərir 

ki, hələ də bir çox Ģəhər  və kənd məktəblərində  fiziki tərbiyə və idman  

məĢğələlərinə həkim nəzarətinin  vaxtlı-vaxtında  keçirilməsi məsələsinə  

lazımınca  diqqət yetirilmir. Rayon, Ģəhər, təhsil Ģöbələri, səhiyyə orqanları  

bir-birilə  sıx əlaqə saxlamalı və bu vacib məsələni vaxtında həll etməlidirlər. 

Təhsil, səhiyyə orqanları uĢaqların sağlamlığının qorunmasını  daim diqqət 

mərkəzində saxlamalıdırlar. Buna görə də, məktəb islahatının əsas 

istiqamətlərində çox düzgün qeyd edilir ki, uĢaqlar hər gün sinifdənkənar fiziki 

tərbiyə - sağlamlıq tədbirlərinə cəlb olunmalıdırlar. Bunula əlaqədar sinif 

Ģagirdləri üçün münasib tədris-idman bazası yaradılmalıdır. Bir sözlə, hazırda 

hər bir ümumtəhsil məktəbində ibtidai sinif Ģagirdlərinə uyğun olan qeyri-

standart avadanlıqların hazırlanması və onlardan geniĢ istifadə olunması  bu 

problemin həllinə kömək edə bilər. Aydın məsələdir ki, hər bir fənnin tədris 

olunmasını öz ixtisas sahibinə tapĢırmaq lazımdır, yəni riyaziyyatçı ana dilini  

heç vaxt istənilən səviyyədə tədris edə bilməz.    

 MüĢahidələr göstərmiĢdir ki, sinif müəllimlərinin tədris etdikləri bədən 

tərbiyəsi  dərslərinin keyfiyyəti çox aĢağı səviyyədə olur. Bir sözlə ibtidai sinfi 

baĢa vuran Ģagirdlər sonrakı siniflərdə bədən tərbiyəsinin ―əlifbasından‖ 

baĢlamalı olurlar. Bu da proqram materialının mənimsədilməsində  siniflər 

üzrə ixtisaslı bədən tərbiyəsi müəllimlərinin iĢini çətinləĢdirir. Nəticədə isə bu 

uzun illər proqramın tələblərinin normal yerinə yetirilməsində böyük 

çətinliklər yaradır. Son illər respublikamızın müxtəlif məktəblərində ibtidai 

siniflərdə fiziki tərbiyə dərslərini ixtisaslı müəllimlərə həvalə edilməsi məsələsi 

həll edilməyə baĢlanmıĢdır. Söz yox ki, bu məsələnin tam həllinə yaxın 

gələcəkdə nail olunacaqdır. Belə olduqda biz deyə bilərik ki, ibtidai siniflərdə 

fiziki tərbiyənin səmərəliliyini artırılması iĢi müvəffəqiyyətlə həll oluna  bilər 

.Bu baxımdan məktəbdə fiziki tərbiyə  iĢi elə qurulmalıdır ki, hər bir Ģagird öz 
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sağlamlığını möhkəmləndirmək üçün fiziki tərbiyə və idmanla  müstəqil 

məĢğul olmağa baĢlasın .Habelə bir çox hallarda onlar öz səhhətinə diqqət 

yetirməyin və münasib fiziki hərəkətləri seçməyin qaydalarını bilsinlər. Özləri 

müxtəlif cür fiziki hərəkətlərlə  müstəqil məĢğul olmaq qabiliyyətinə malik 

olsunlar.  Fiziki tərbiyə dərslərinin keyfiyyət və səmərəli-liyinin 

yüksəldilməsi məsələsi bu günün tələblərinə cavab verməlidir.  

 Bu sahədə qabaqcıl iĢ təcrübəsinə malik olan məktəblərdən-Bakı, 

Sumqayıt, Yevlax, Balakən ,Qazax,  ġəki, Xaçmaz, Qusar, AbĢeronun və s. 

göstərmək olar. Məsələn: Sumqayıtdakı 11, 13, 14, 15, 23, 27, 28, 32 nömrəli, 

Xaldan kənd orta məktəbini, Yevlax rayonunu( Yevlax) , Xaçmaz Ģəhər 1 

nömrəli, Qusardakı 3 nömrəli Ģəhər və Bala Qusar  kənd orta məktəblərinin, 

Qazax rayonun, 1, 2 nömrəli Ģəhər, Çaylı, Poylu və aĢağı Əskipara kənd 

ümumtəhsil məktəblərini, ġəki rayonunun 3 nömrəli, 7,11, 19 nömrəli Ģəhər 

Orta  zəyzid və Oxud kənd ümumtəhsil məktəblərini , AbĢeron rayonunun 

Saray və Novxanı kənd orta məktəblərini göstərmək olar.  

Kompleks proqramın mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, aydın 

ifadə olunmuĢ tədris istiqamətinə malikdir. Bu proqramda öyrədilən 

materialların həcmi hər  bir sinif üçün dəqiq müəyyən edilmiĢ, ən mühüm 

hərəkət vərdiĢləri dəqiqləĢdirilmiĢdir. ġagirdlərin Ģəxsi və ictimai gigiyenası  

üzrə, fiziki hərəkətlərin  gigiyenasına aid müvafiq qaydalar, orqanizmin ümumi 

sağlamlığının möhkəmləndirilməsi üçün fiziki tərbiyə və idmanla müstəqil 

məĢğul olmağa aid biliklərə yiyələnmələrindən ötrü müvafiq materialları 

özündə əks etdirən yeni bölümə daxil edilmiĢdir və burada Ģagirdlər üçün 

konkret tələblər müəyyənləĢdirilmiĢdir.     

Proqram üzrə iĢə izahedici qeydlərin və bölmələr üzrə tədris 

materiallarının məzmununu məhz dərindən öyrənməkdən baĢlamaq lazımdır. 

Proqram materiallarının ardıcıl olaraq müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi 

məqsədilə, materialın tam həcmdə keçirilməsini təmin edən tədris prosesinin 

düzgün planlaĢdırılması xüsusi diqqət tələb edir. Hazırda keçirilən və 

gələcəkdə keçiriləcək fiziki hərəkətlər arasında varisliyə əməl etməklə, onların 

çətinlik dərəcəsini və mənimsənilməsini, habelə , yerli iqlim Ģəraitinin və 

məktəbin real imkanlarını nəzərə almaq tədris materiallarının lazımı səviyyədə 

öyrənilməsinə imkan verilir.      

QaçıĢ, tullanma, dırmaĢma, müvazinət hərəkətləri, akrebatik təmrinlər 

kimi əsas hərəkət növlərini planlaĢdırarkən diqqət yetirmək lazımdır ki, tədris 

edilən materiallar üzrə keçilən dərslər arasında fasilələr böyük olmasın .Dərsin 

səmərəliliyini yüksəltmək üçün hər dərsdə bir neçə hərəkət növü daxil etmək 

məsləhətdir.     

Sıraya düzülmə, yenidən düzülmə, ümumi inkiĢafetdirici hərəkətlər və 

müxtəlif növ mütəhərrik oyunlar hər bir dərsdə verilsə dərsin effektliyi daha da 

artar.  Hərəkət keyfiyyətləri-nin inkiĢafı üçün nəzərdə tutulan hərəkət 

növlərini planlaĢdırarkən proqram materiallarına  əsaslanmaq lazımdır.

 Yuxarı siniflərdə olduğu kimi , ibtidai siniflərdə də fiziki tərbiyə üzrə 

müəllimin proqram materialını bütün tədris ili üçün bölüĢdürülməsi üçün plan- 

qrafiki və dərs icmalı olmalıdır. Məzmun etibarilə dərs icmalları  müxtəlif 

formalarda  tərtib edilə bilər. Ancaq orada dərs ilinin  əvvəllərindən baĢlayaraq 
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sıra nömrələri , dərsin keçirildiyi tarix, tədris-tərbiyə vəzifələri, dərsin 

keçiriləcək yeri, istifadə olunacaq idman avadanlıqları və alətləri, nəzəri 

biliklər üzrə materiallar, metodik vəsaitlər, hərəkət keyfiyyətlərinin  inkiĢafı 

üçün , bacarıq və vərdiĢlər üzrə  materiallar, evdə  müstəqil məĢğul olmaq üçün 

hərəkət tapĢırıqları  və s.mütləq qeyd olunmalıdır. 

Məktəbdə ibbtidai siniflərdə fiziki tərbiyənin səmərəliliyini artırmaq 

üçün ən əsas vasitələrdən  biri də proqramda  nəzərdə tutulan vəzifələrə görə , 

fiziki tərbiyə dərslərində , məktəb gün rejimində  keçirilən idman tədbirləri  

zamanı (məsələn , dərslər baĢlayana qədər keçilən gimnastika, dərsdə bədən 

tərbiyəsi dəqiqələri, tənəffüslərdə təĢkil edilən  təmrinlər və oyunlar) günü 

uzadılmıĢ qruplarda  aparılan gündəlik bədən  tərbiyəsi məĢğələlərində , boĢ 

vaxtlarda dərsdənkənar iĢlər zamanı həll edilməlidir.  

Müəllim unutmamalıdır ki, proqram materiallarının müvəffəqiyyətlə 

həyata  keçirilməsi, hər Ģeydən qabaq, bədən tərbiyəsi dərslərinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsindən asılıdır.     

 Bədən tərbiyəsi dərsləri Ģagirdlərin  fiziki tərbiyə sistemində  aparıcı 

yer tutur. Bədən tərbiyəsi dərslərinin əsas məzmunu  gimnastika , mütəhərrik 

oyunlar, yüngül atletika , üzgüçülük bölmələrinə  aid olan mövzular tədris  

proqramının materialları ilə müəyyən edilir. Proqram materiallarının  yalnız 

ayrı-ayrı hallarda  baĢqası ilə əvəz edilməsi mümkündür.   

 TəĢkil olunan hər bir dərs, Ģagirdlərin tərbiyəsi və fiziki inkiĢafının 

vahidliyini onların aldığı zehni biliklərlə  hərəkət vərdiĢləri və hərəki 

keyfiyyətləri ilə üzvü sürətdə əlaqələndirilməsini, onlarda müxtəlif fiziki 

keyfiyyətlərin inkiĢaf etdirilməsini təmin etməkdir. Kompleks proqramın 

qarĢıya qoyduğu məqsədin əsas məzmunu məhz bundan ibarətdir.  

 Ümumtəhsil vəzifələrinin həyata keçirilməsi proqrama daxil olan idman 

növlərinin  texnikasının və bu növlərin tədrisi metodikasının müəllimlər tərə-

findən  yaxĢı əlaqələnməsinə kömək edir. I-IV siniflərdə iĢləyən bədən tərbiyə-

si  müəllimləri idmanın bir neçə növünü, məsələn, yüngül atletika, gimnastika, 

üzgüçülüyün əsaslarına təkmil Ģəkildə yiyələnməlidirlər. Burada tədris 

priyomları  və metodlarının  düzgün seçilməsinin  də baĢlıca əhəmiyyəti vardır. 

Eləcə də bunların  içərisində Ģifahi, əyani və təcrübi metodları  xüsusilə qeyd 

etmək olar ki, bu metodlar ibtidai siniflər ilə aparılan  iĢ təcrübəsində həyata 

keçirilir. Məsələn, bədən tərbiyəsi dərsləri  üçün Ģifahi metodlaranağıl etmə, 

təsvir etmə, izah etmə, izahlı Ģərh,  müzakirə, tapĢırıq, göstəriĢ  biliyi 

qiymətləndirmə  fənnin özünə məxsus metod-komanda  vermə və sırada 

saymanı aid etmək olar      

Əyani metodlar içərisində  nümayiĢ etdirmə  metodunu ayrıca  qeyd 

etmək lazımdır. Bu zaman  müəllim və tərbiyəçi, assistent (Ģagirdi) tərəfindən 

plakat və Ģəkillərlə  (təbaĢirlə  lövhədə çəkilmiĢ Ģəkillərlə) nümayiĢ etdirməni; 

kinoqramlar, diafilmlər, kinofilmlər vasitəsilə nümayiĢ etdirməni; səs iĢıq 

siqnalları  və s. vasitəsilə nümayiĢ etdirməni fərqlən-dirirlər.  

 Fiziki tərbiyənin səmərəliliyinin artırılmasında əsas metodları  təcrübə 

metodları təĢkil edir. Buraya əvvəlcədən nəzərdə tutulmuĢ (bunlar da öz 

növbəsində bölünürlər: hissə-hissə öyrənilən və bütövlükdə  öyrənilən  

hərəkətlər) hərəkətlər metodu və qismən əvvəlcədən  nəzərdə tutulmuĢ 
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təmrinlər(oyun və yarıĢ metodları) daxildir.     

 Kiçik yaĢlı məktəblilərin psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, 

bədən tərbiyəsi dərslərini yüksək emosiya fonunda  qurmaq lazımdır. Bu 

məsələ ilə əlaqədar olaraq,  təmrinlər keçirilməsinin baĢqa metodları ilə 

bərabər, oyun metodundan  daha tez-tez istifadə etmək mümkündür. Proqram 

materiallarının  möhkəmləndirilməsi və təkmilləĢdirilməsi prosesində müxtəlif 

oyun metodlarından istifadə edilməlidir. Fiziki tərbiyə qarĢısında duran 

vəzifələrin həllində mütəhərrik oyunların səmərəli təĢkili mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Belə oyunlar cəldliyin, gücün, surətin, inkiĢafına dostluq və yoldaĢ-

lığın tərbiyə olunmasına, habelə fəallıq və təĢəbbüskarlıq göstərilməsinə 

müsbət təsir edir. Mütəhərrik oyunların düzgün təĢkili və keçirilməsi Ģagirdlərə 

sevinc və xoĢ əhval-ruhiyyə gətirir. Mütəhərrik oyunlar hər bir dərsdə keçirilə 

bilər. I-II siniflərdə hər dərsdə 2-dən az olmamaqla, III-IV siniflərdə isə bir 

mütəhərrik oyunun keçirilməsi daha məqsədəmüvafiqdir.   

 Bədən tərbiyəsi dərslərinin səmərəliliyinin artırılmasında həvəsləndir-

mə metodunun tətbiq olunmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Bunlar da öz 

növbəsində - uĢaqların bədən tərbiyəsi dərslərinə maraq göstərməsinin inkiĢafı, 

metod və priyomlarına, dərsə Ģüurluluq motivləri yaradan metod və priyomlara 

bölünür və  s. Müəllim çalıĢmalıdır ki, kiçik yaĢlı məktəblilərin dərsə olan 

marağının  formalaĢması üçün hər bir Ģagird fiziki sağlamlığın  və bunun 

gələcək əmək fəaliyyətində  baĢlıca rol oynadığını baĢa düĢsün, ona öyrədilən  

fiziki hərəkətlərin  məqsədini, onların orqanizmə göstərdiyi müsbət təsirini 

anlasın, öz yaĢından və fiziki hazırlıq səviyyəsindən asılı olaraq bu hərəkətlərin 

yerinə yetirilməsi qaydalarını və intensivliyini bilsin. Bu sahədə də Ģagirdlər, 

evdə müstəqil məĢğul olmaq üçün zəruri olan metodik göstəriĢlərlə təlimatlan-

dırılmalıdırlar.    

ġagirdləridə tədris prosesində Vətən qarĢısında  borcluluq və məsuliyyət 

hissi də formalaĢdırmaq lazımdır. Bundan baĢqa çalıĢmaq lazımdır ki, hər bir 

Ģagird bilsin ki, ƏMH kompleksi üzrə normativləri yerinə yetirmək ona öz 

peĢəsinə ( gələcəkdə həyati rol oynayan əmək sahəsində) tez və kamil 

yiyələnməkdə, xalq təsərrüfatının istənilən sahəsində  daha səmərəli iĢləməyə 

imkan yaradacaqdır. Fiziki tərbiyə dəsrslərinin  spesifik xüsusiyyətləri ibtidai 

siniflərdən baĢlayaraq, Ģagirdlərdə mənəvi, əxlaqi-iradi keyfiyyətlərin və mədə-

ni davranıĢın tərbiyə edilməsi üçün əlveriĢli imkanlar yaradır. Bir sözlə, 

məktəbdə fiziki tərbiyə prosesində nəzəri və praktik cəhətlərin düzgün qoyulu-

Ģu Ģagirdlərin fiziki baxımdan inkiĢaf etməsinə və sağlam-lığının möhkəm-

ləndirilməsinə xidmət edir.  

Ġbtidai sinif Ģagirdlərin bədən tərbiyəsi –sağlamlıq iĢləri nəinki dərsdə , 

həmçinin sinifdənkənar , məktəbdənkənar (dərslər səhər gimnastikası , bədən 

tərbiyəsi fasilələri , idman bölmələri , ümum fiziki hazırlıq məĢğələləri , turist 

yürüĢləri, hərəkətli ekskursiyalar və s.) kütləvi - mədəni tədbirlər zamanı da 

həyata keçirilir. Fiziki tərbiyə dərslərinin düzgün təĢkilində qazanılan bilik, 

bacarıq və vərdiĢlər  sinifdənxaric və məktəbdənkənar aparılan kütləvi fiziki 

tərbiyə tədbirləri vasitəsilə tamamlanır və daha da möhkəmlənir. Dərs zamanı 

proqramda  nəzərdə tutulan materiallar üzrə bilik verilir. Məhz burada zəruri 
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bacarıq  və vərdiĢlər aĢılanır. Bütün bunlar isə , özlüyündə kiçik məktəbyaĢlı 

Ģagirdlərin fiziki cəhətdən  inkiĢafına , fiziki hazırlığın artmasına kömək edir 
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РЕЗЮМЕ 

ЮСИФ БАБАНЛЫ 

ПУТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В  НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ 

Физкультура занимает большое место в жизни каждого человека. 

Усиленное внимание ей уделяется еще со школьной скамьи, когда 

каждому школьнику необходимо активно двигаться и развиваться. 

Физическая культура – это своего рода образ жизни любого человека, 

потому что он всегда находится в движении. Физкультура – это часть 

культуры, направленная на укрепление и сохранение здоровья, 

формирует здоровый образ жизни, сохраняет отличное физическое 

состояние на долгие годы. Физическая культура вобрала в 

себя многовековой опыт подготовки человека к жизни, и представляет 

собой совокупность ценностей, знаний и норм, которые используются 

обществом для гармоничного развития физических, психических и 

нравственных качеств человека. В процессе осознанной двигательной 

активности развиваются заложенные в человека природой 

психофизические способности. 

Ключевые слова: начальный класс, физическое воспитание, 

обучение, школа 
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SUMMARY 

YUSĠF BABANLY 

WAYS OF PHYSICAL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS 

CLASSES 

The physical culture figures prominently in life of each person. The 

strengthened attention is paid to her from a school bench when each school 

student needs to move and develop actively. The physical culture is some kind 

of way of life of any person because he always is in the movement. The 

physical culture is the part of culture directed to strengthening and preservation 

of health, forms a healthy lifestyle, keeps an excellent physical state for many 

years. The physical culture has incorporated centuries-old experience of 

training of the person for life, and represents set of values, knowledge and 

norms which are used by society for harmonious development of physical, 

mental and moral qualities of the person. In the course of conscious physical 

activity the psychophysical abilities put in the person by the nature develop. 

Keywords: the initial class, physical education, teaching, school 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ġĠZOFRENĠYANIN PSĠXOLOJĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

         ġizofreniya insanı həqiqətlərdən, xarici dünyadan qoparıb, öz içə qapalı 

dünyasında yaĢadan, düĢüncə, idrak, danıĢma və davranıĢ problemləri 

göstərən bir beyin xəstəliyidir. DüĢünmə, qəbul etmə və emosional 

pozğunluqlarıyla əlaqədardır. ġizofreniyalı xəstələrinin bir çoxu normal 

görünürlər, bəziləri ictimai davranıĢları cəmiyyətdən çəkilmiĢ, ya da baĢqa cür 

qəribəliklər edirlər. ġizofreniyda hiyləgər və yavaĢ baĢlayıb, illərcə belə sürüb 

gedərkən aktiv xəstəlik əlamətləri ortaya çıxır. ġizofreniya xəstələri, orta 

dövrdəki sxolastik anlayıĢın ən mərhəmətsiz qurbanı olmuĢlar. 

Açar sözlər:  Ģizofreniya, sayıqlama, xəstəlik, düĢüncə, simptom 

 

             ġizofreniya, keçən əsrdən bəri psixiatrların ən çox müraciət etdiyi, 

lakin bu gün belə müxtəlif istiqamətləri tam açıqlanmamıĢ bir ruhi 

pozğunluqdur. XIX əsrdən qalma bir təsir ilə xalq arasında qorxu oyandıran və 

"erkən ağlını itirmə" deyə bilinən bu xəstəlik, gənc yaĢda baĢlayan, insan arası 

əlaqələrdən və həqiqətlərdən uzaqlaĢaraq, özünə xas bir içə qapalı dünyasında 

yaĢadığı, hiss, düĢüncə və davranıĢlarda əhəmiyyətli pozğunluqların görüldüyü 

bir psixozdur. 

           ġizofreniya insaı həqiqətlərdən, xarici dünyadan qoparıb, öz içə qapalı 

dünyasında yaĢadan, düĢüncə, idrak, danıĢma və davranıĢ problemləri göstərən 

bir beyin xəstəliyidir. DüĢünmə, qəbul etmə və emosional pozğunluqlarıyla 

əlaqədardır. Ətrafında olub bitənləri qiymətləndirmə forması, hadisələrə baxıĢı, 

digər insanlarla əlaqəsi xəstəliyin təsiri ilə təkrar formalaĢır. ġizofren insan 

həqiqi dünya ilə öz pozulmuĢ olan düĢüncə dünyasını eyni anda və oyanıqkən 

yaĢayır. Həqiqəti qəbul etmə və Ģərh formaları onun üçün yaddır. Ġnsanın 

əvvəldən dəyər verdiyi anlayıĢlar mənasız hala gələrkən öz dünyasında 

yaratdığı dəyərlər, qorxular, düĢüncələr ön plana çıxır. [4.19] 

         Eugen Bleu (1911) schizo-phrenia (zehin bölünməsi) terminini 

ədəbiyyata qazandırdı. Ġndiki vaxtda Ģizofreniya klinik bir sindrom olma 

vəziyyətini qorumaqda və bioloji, psixoloji və ictimai faktoru içərisinə alan 

geniĢ bir tibbi model olaraq qiymətləndirilməkdədir. E.Bleuler Ģizofreniyalı 

dörd təməl əlamətinin olduğunu vurğulamıĢdır. Bunlar  A hərfi ilə baĢladıqları 

üçün 4A əlaməti olaraq bilinməkdədir. [2.45] 

mailto:zeyneb.rzal@mail.ru
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 Assosiasyon pozğunluqlar  (düĢüncə) 

 Affeksiyonda pozğunluqlar 

 Ambivalans (zidd duyğu və düĢüncələrin bir arada olması) 

 Autism (Otis, içə qapalılıq) 

Klinik xüsusiyyətlərə təsir edən faktorlar: 

BaĢlanğıc yaĢı;  Gənc yetkinlərdə daha çox, düĢüncə və davranıĢ pozğunluqları 

özünü göstərir. YaĢın irəliləməsiylə paranoid travmalar önə keçir və davranıĢ 

pozğunluqları azalır. 

Cins; Xəstəliyin travması kiĢilərdə daha ağır və ciddidir. 

Sosial həyatı; sayıqlamalar və qarabasmalar ortaya çıxmasında mühitin də 

təsiri vardır. 

Sosial xəbərdarlıq; Xəbərdarlığın azlığı "mənfi simptom" ları artırır, həddindən 

artıq xəbərdarlıq "müsbət simptom" ları ortaya çıxarır. 

Yüksək emosional ifadə; Xəstənin həyatında ətraf tərəfindən yüksək emosional 

ifadənin, simptonları  artıran ictimai xəbərdarlıq faktorlarından biri olaraq 

qəbul edilməkdədir. Xəstəyə yönəldilən tənqidləri açıqca ifadə edilməsi çox 

əhəmiyyətlidir. 

       Xəstəliyin ümumiyyətlə gənclik çağında baĢladığı bir həqiqətdir. KiĢi 

xəstələrin 16%, qadın xəstələrin 47% də xəstəlik əlamətləri 25 yaĢına qədər 

ortaya çıxmıĢdır. KiĢilərdə  xəstəlik qadınlara görə daha erkən yaĢlarda baĢla-

dığı kimi, xəstəliyin pis gediĢi və beyin anormallıqlarının mövcudluğu kiĢilər 

də daha çox görülməkdədir. ġizofreniya ümumiyyətlə 15-40 yaĢ sərhədləri 

arasında, əsasən,  

18-25 yaĢlarında hər növ psixoloji stresslə baĢlaya bilir. KiĢinin mənliyində 

zərbələr, cavanlıq çağında impulsların həddindən artıq Ģiddət qazanması, cinsi 

ya da təcavüzkar təhriklərə qarĢı yoxlama zəifliyi kimi, vəziyyətlərdə  psixozun 

baĢlamasına tez rast gəlinir.  

         Tipik bir baĢlanğıc forması yoxdur.Xəstəliyin əlamətləri qısa bir zaman 

içində inkiĢaf edə biləcəyi kimi çox hiyləgər və yavaĢ olaraq da iləriləyə bilir. 

Bu tip əlamətləri müəyyən edə bilməyən  xəstə uzun müddət həkimə müraciet 

etmez. ġizofreniyalı xəstələrinin bir çoxu normal görünürlər, bəziləri ictimai 

davranıĢları cəmiyyətdən çəkilmiĢ, yada baĢqa cür qəribəliklər edirlər. Bir 

qismi səbəbsiz gülmə, qəhqəhə yada onu maraqlandıran baĢqa bir hadisə 

varmıĢ kimi zehni məĢğul olur. Belə bir xəstəni müĢahidə edək; 

    Mənimlə ən çox məĢğul olan ġeytan. Çox vaxt onu görməməzlikdən 

gəlirəm, lakin o anlarda qıĢqırıqlar atmağa baĢlayır, özünü fərq etdirməyə 

çalıĢır. Amma onu yalnız mən eĢidə  bilirəm. Yalnız qaldığımda onların varlı-

ğını qəbul edirəm və onlarla söhbət edirəm. Lakin insanların içindəykən onları 

görməməzlikdən gəlirəm. 
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Problemə gəlsək əgər, əslində dəfələrlə cəhd etdim bunu, amma mümkün 

olmadı. Hətta əlimə keçən tək Ģey onun mənə daha çox bağırması və daha 

güclü hiss etməsi oldu. Onunla tək baĢıma mübarizə edə biləcəyimi düĢün-

mürəm. Onsuz da onun söylədiklərini diqqətə almamağı öyrəndiyimdən varlığı 

çox da problem olmur mənim üçün.‖ [5.80] 

        ġizofreniya xəstələri, orta dövrdəki sxolastik anlayıĢın ən mərhəmətsiz 

qurbanı olmuĢlar. Qeyd olunan tarixdə Ģizofreniya xəstələrində tez-tez müĢa-

hidə  edilən əlamətlər və təriflərə rastlanılmıĢdır.  

   ġizofreni xəstələrində  sıx görülən əlamətlər bunlardır: 

a) DanıĢmada nizamsızlıq, həddindən artıq danıĢmadan heç danıĢmamağa 

çatan dəyiĢikliklər 

b) Duyğularında əlveriĢsizlik, problemli uĢaqlıq 

c) ġüur açıq ikən sayıqlama və qarabasmalar 

d) DüĢüncədə pozğunluq, azğınlaĢma, məntiqi zəncirin pozulması, düĢüncə 

dağılması, baĢa düĢülməsi güc bağlantılar, çağırıĢımlar 

e) DüĢüncə tərkibində əcaib, həqiqətdən çox uzaq, əsassız fikirlər 

f) DüĢüncə oxunması,səslənməsi, mənimsənilməsi 

g) DüĢüncələrin və davranıĢların xaricdən gizli bir yolla təsirlənməsi 

i) Həddindən artıq içə qapanma, cəmiyyətdən çəkilmə 

j) Maraq və diqqət azalması 

k) Duyğuların azalması, vurdumduymazlıq 

l) DanıĢmada, düĢüncədə passivləĢmə 

m) Ġstək və iradə azalması 

n) Özünə baxma və məsuliyyət almada azalma 

o) Hərəkət və hərəkətdə azalma, yavaĢlama 

              ġizofreniya hiyləgər və yavaĢ baĢlayıb illərcə belə sürüb gedərkən 

aktiv xəstəlik əlamətləri ortaya çıxır. Kimilərində cavanlıq və ya gənclik 

çağında olduqca qısa müddətdə ortaya çıxır və bu həftələrcə, aylarca davam 

edir. Bu epizod düzəldikdən sonra uzun müddət yaxĢı uyğunlaĢma dövrü ola 

bilər ya da vəziyyət gedərək mənfi əlamətlərin basqın olduğu xroniki Ģizo-

freniyaya çevrilə bilər. Kimilərində aktiv əlamətlər illərcə davam edə bilər. 

Kimi xəstələr isə az çox, hətta tamamilə yaxĢılaĢa bilirlər. Xəstəxanaya yataraq 

müalicə görmüĢ xəstələrin, davamlı dərman istifadə etsələr belə, təxminən 35-

40%  ilk bir il içində ikinci dəfə təkrarlanır. [3.33] 

            Əvvəlcə insanlar psixoterapiyanın Ģizofren xəstələrə bir faydası 

olmayacağını, hətta zərərli olacağını, dərman müalicəsinin daha təsirli 

olacağına inanırdılar. Bu düĢüncələr son zamanlarda edilən tədqiqatlar nəticə-

sində aradan qaldırıldı. Çünki derman müalicəsindən əlavə edilən  psixotera-

piya daha çox təsirini göstərməyə baĢladı. Məsələn, psixoterapiya alan xəstələ-

rin intihar faktı aĢağı enmiĢ, xəstələrin sosyal dəstək almaq imkanı artmıĢ, 
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ailələdə yaĢadıqları  problem minumuma enmiĢ və xəstəxanadakı müalicə 

müddəti qısaldılmıĢdır. 

           Sağlıqlı insanlarda olduğu kimi, Ģizofren xəstələrində bəzi fərqli 

xüsusiyyətləri vardır. Xəstəlik insanları tək tip vəziyyətinə gətirməz. Bunun 

üçün xəstənin xüsusiyyətləri araĢdırılmalı və buna görə bir müalicə yöntəmi 

edilməlidir. Xəstələr eĢitdikləri səsləri həqiqətəndə varmıĢ kimi hərəkət 

edirlər.Terapiyanın hədəfi xəstənin bəzi səsləri eĢitməsinə baxmayaraq, onun 

bu səslərin yalnız xəstəlikdən olduğuna inandırmalısınız.Bəzən qulağına səslər 

gələn xəstəyə ―boĢ ver, unut getsin‖ kimi sözlər xəstəyə heç bir təsiri olmaz.  

Bu eynilə ayağı qırılmıĢ, ağrılar içində qıvrılan xəstəyə ―boĢ ver, unut getsin‖ 

demək kimi yersiz bir kəlimədir. [2.75] 

Xəstəlik yükünün böyük bir hissəsi ailələrin üzərinə düĢür.Nə qədər 

xəstəxanada müalicə alsada, psixoterapiya müalicəsi edilsə də, xəstənin 

həyatının böyük bir qismini ailəsiylə keçirir. Buna görədə ailəsinin və 

ətrafındakı insanların bu xəstəlik barədə məlumatı olması, müalicəsi 

baxımından daha çox təsirini göstərəcəkdir. Xəstənin sosyallaĢmasının ən 

böyük təsiri ailəsidir.Ailə Ģizofren xəstəsinə onun edə biləcəyi Ģeyləri istəməli, 

onun öhdəsindən gələ biləcəyinə inandırmaqdır.Məsələn, asan yeməkləri 

biĢirmək, onunla birlikdə bazarlıq etmək, otağını yığĢdırmaq və.s 

           Xəstələrə uyğun fəaliyyətlər aparılmalıdır. Xəstələr simptomlarını çox 

yaxĢı mənimsəyəcək Ģəkildə boĢ buraxılmamalıdır. Simptomların davam edə 

biləcəyini nəzərə alaraq həddindən artıq nəzarət edilməlidir. Dərman müalicə-

sinə baĢlayan xəstələr, müalicəsi haqqında psixoloji dəstək almalıdırlarki, bu 

dəstək nəticəsində xəstəliyin  xəstənin günlük həyatına təsiri kimi problemlərdə 

xəstəyə kömək edilməlidir. Əgər xəstə xəstəxanadan çıxdığı zaman simptom-

larını  tamamilə nəzarət altına alırsa, o zaman günlük həyatında qarĢılaĢacağı 

stresslərdən tamamilə uzaq olmalıdır. [1.41] 

        Potensial Ģiddət göstərən xəstənin müalicəsi hər hansı bir Ģizofren 

xəstədən fərqli deyildir. Bunun üçün xüsusi nəzarət lazımdır. Müalicədə 

pozulan davranıĢları daima nəzarət altına almaq üçün xəstələr sakit və rahat 

mühitdə yaĢamalıdırlar. Bu kimi tövsiyələr xəstənin ailəsinə də edilməlidir. 

[1.53] 
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РЕЗЮМЕ 

СУНАЙ АББАСОВА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ШИЗОФРЕНИИ                                                        

Шизофрения болезнь, которая уносит человека от реальности, 

закрывает в своем мире ,  своими мыслями , разговорами, действиями  это 

болезнь мозга. Мысли, принятие решений и эмоциональность связано 

с  расстройством. Шизофреники обычно выглядят нормально,некоторые в 

обществе ведут себя сковано или проявляют необычные действия . 

Шизофрения аккуратно и медленно начинается, но с годами всѐ активнее 

проявляет свои симптомы .Средневековая философия схоластики была 

беспощадна к шизофреникам. 

Ключевыеслова: Шизофрения, сновидение, балезнь, мысль, 

симптом 

 

SUMMARY 

SUNAY ABBASOVA 

THE PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS OF SCHIZOPHRENIA 

Schizophrenia is a brain illness which affects how a person has 

difficulty distinguishing between what is real and what is imaginary: may be 

unresponsive or withdrawn and may have diffuclty expressing normal 

emotional in social situations. It is related to disorients of thinking 

understanding and emotions. Schiphrenic patients most of the seen normal 

some of them dont have social behaviours.People with schizophrenia aften 

have additional mental health problems such as anxiety disorders.Schizoprenic 

concepts in the medievel times. 

Key words: Schizophrenia, dreaming, illness, thought, symptom 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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Adaptasiya probleminə müasir psixofizioloji yanaĢmalar 
 

Məqalədə adaptasiyanın psixoloji, fizioloji mahiyyəti öz əksini 

tapmıĢdır. Qeyd edək ki, adaptasiya daim dəyiĢən Ģəraitdə, mühitdə sistemin 

mövcudluğuna imkan verən mübarizə mexanizmidir. Adaptasiya və ya 

uyğunlaĢma qıcıqlandırıcıların həssaslığının dəyiĢməsindən ibarətdir. 

Adaptasiya xoĢagəlməz nəticələri düzəltmək üçün bütün parametrlərdə kəskin 

dəyiĢikliklərə səbəb olan mürəkkəb prosesdir. Adaptasiya insanın psixikasının 

davamlı fiziki və sosial Ģərtlərə fəal uyğunlaĢması prosesidir. Bu proses 

insanın Ģəraitə uyğunlaĢmasından, onun həyatındakı  razılıq və narazılıq 

səviyyəsindən asılıdır. UyğunlaĢma hadisəsini qıcığın reseptora uzunmüddətli 

təsiri zamanı onun fəaliyyətində baĢ verən dəyiĢmələrlə izah etmək olar. 

Adaptasiya analizatorların mərkəzi Ģöbəsində gedən proseslər nəticəsində  

meydana gəlir 

Açar sözlər: adaptasiya, psixoloji, fizioloji, sinir sistemi, qıcıqlandırıcı, 

proses. 

 

Adaptasiya anlayıĢı XIX əsrlərdə ortaya çıxdı. Bu termin lap qədim latın 

sözü olan "adaptatio" yəni alıĢma, uyğunlaĢma, düzəltmə mənalarını verən 

sözlərdən yaranmıĢdır. Adaptasiya terminini tibb və psixologiya elmində ilk 

dəfə Q. Aubertom iĢlətmiĢdir. Q.Aubertoma görə adaptasiya həssaslığın 

dəyiĢməsi təsiri ilə hisslərin analizatoru qıcıqlandırması nəticəsində meydana 

gəlir. Sonralar bu anlayıĢ daha geniĢ mənada, yəni orqanizmin mövcud və 

dəyiĢən Ģəraitə uyğunlaĢdırılması kimi istifadə olunmağa baĢlanıldı 

(S.A.Milaslova) [ 3,  3]. 

XIX əsrin sonlarında adaptasiya problemi ilə bağlı sistemli Ģəkildə 

Bristola, Q.Tarda, R.Parka, U.Tomosa, D.Dyuri tədqiqatlar aparmıĢlar. 

Amerikalı elm xadimi R.Linton adaptasiyaya qarĢılıqlı nəzəriyyələr 

konteksindən yanaĢaraq onu  dəyiĢikliklərdən yaranan nəticənin uyğunluğunun 

konsepsiyası kimi xarakterizə edirdi[ 8, 9]. Azərbaycan ədəbiyyatında isə 

Gültac Əliyeva, Solmaz Həsənli, Əbdül Əlizadə, Əkbər Bayramov və baĢqa 

psixoloq və pedaqoqlar adaptasiya anlayıĢı ilə bağlı fikirlər irəli sürmüĢlər. 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində adaptasiyaya quruluĢ və funksiyaların 

dəyiĢən Ģəraitə uyğunlaĢdırılması kimi tərif verilir. UyğunlaĢma prosesinin 

nəticələrini təsvir etmək üçün ― adaptasiya ― terminindən istifadə olunur [7, 1].  

Psixoloq Gültac Əliyeva adaptasiyanı hiss üzvlərinin öz funksiyasını dəyiĢərək 

yeni, dəyiĢən Ģəraitə uyğunlaĢmaq qabliyyəti kimi xarakterizə edir. Adaptasiya 
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özündə psixoloji, bioloji, psixoanaliz anlayıĢlarını birləĢdirən mürəkkəb 

prosesdir.  

Adaptasiya - universal fenomen kimi dəyiĢən Ģəraitə uyğunlaĢma prose-

sində meydana gəlir. Psixoloji ədəbiyyatda adaptasiyanın biofizioloji və 

psixoloji növləri fərqləndirilir. Biofizioloji adaptasiya insanın dəyiĢən ekoloji 

Ģəraitə (temperatur, atmosfer təzyiqi, rütubət, iĢıq və digər xarici fiziki 

təsirlərə), eləcə də insanın öz daxilində baĢ verən dəyiĢikliklərə uyğunlaĢ-

masıdır. 

  Psixoloji adaptasiya  insanın yeni kollektivə, oradakı münasibətlər 

sisteminə uyğunlaĢmasıdır. Psixoloji adaptasiya insanın mühit ilə səmərəli 

qarĢılıqlı münasibəti prosesidir [4,  4]. 

Adaptasiyaya Qərb ölkələrində müxtəlif aspektlərdə məsələn, müxtəlif 

psixoloji xüsusiyyətlərin formalaĢması zamanı yaranan maneələrin aradan 

qaldırılması, həm də nəticə olaraq sağlam fikrin formalaĢması nöqteyi-

nəzərindən yanaĢırlar. 

Adaptasiya problemi müxtəlif elm sahələrinin- psixologiya, pedaqogika, 

fəlsəfə, biologiya, ekologiya, fiziologiya, psixofiziologiya, sosiologiya 

elmlərinin tədqiqat obyekti olmuĢdur. Fiziologiyada uyğunlaĢma dəyiĢən 

Ģəraitə orqanizmin alıĢması, nisbətən sabit fəaliyyətin qorunması və müxtəlif 

fizioloji reaksiyalar ilə xarakterizə olunur.  Fəlsəfədə adaptasiyaya insanın 

həyat fəaliyyətinin aspekti kimi baxılır və o, canlı həyatın fundamental 

xassələrini özündə birləĢdirir [8, 3]. 

Adaptasiya anlayıĢı psixologiyada daha geniĢ səciyyələndirilir. Adap-

tasiya müəyyən qıcıqlandırıcılarının hər hansı hiss üzvünə uzun müddət 

fasiləsiz olaraq təsiri nəticəsində həssaslığın dəyiĢməsidir [5,20]. Adaptasiya 

prosesinin stukturturu, növləri, formaları, mexanizmləri, aparıcı xarakteri 

haqqında tədqiqatçıların fikirləri bir-birindən əsaslı Ģəkildə fərqlənir. 

MəĢhur Ġsveçrə psixoloqu J.Piaje adaptasiyanı əks proseslərin vəhdəti 

kimi akkomedasiya (uyğunlaĢma ) və assimiliyasiya kimi xarakterizə edirdi. 

Adaptasiya psixoloji aspektdə müxtəlif vasitələrlə dəyiĢən ətraf mühitə 

uyğunlaĢma ilə bağlı proses kimi qəbul edilir. Psixologiyada adaptasiya daha 

çox insana aid edilir. Adaptasiya bir tərəfdən insanın yaĢadığı mühitə 

qoyulmuĢ davranıĢ standartları ilə onun tələbləri arasında qanunauyğunluğun, 

digər tərəfdən isə fərdi mühit ilə ictimai mühit arasında harmoniyanın 

yaradılması prosesidir [1, 6]. Bu proses daxili və xarici amillərin təsiri altında 

müsbət və mənfi emosiyalarda tarazlığın yaradılması məqsədi ilə tələblərin 

ödənilməsi üçün psixoloji uyğunluğun təmin edilməsidir. Müvəffəqiyyətli 

adaptasiya müsbət emosional vəziyyətin yaradılması ilə müĢayiət olunur.  

Adaptasiya daxili və xarici dəyiĢikliklər zamanı bəzi xarakterik 

xüsusiyyətlərin inkiĢafının təmin edilməsi, stereotiplərin formalaĢması, 

müxtəlif standartların yaradılması prosesidir. Yeni fəaliyyətə uğurlu adapta-

siyanın ana xəttini məhz psixofizioloji sistemlərinin sürətli inkiĢafının təmin 

edilməsi təĢkil edir. Adaptasiya müxtəlif mexanizmlərin fəaliyyətinin uyğun-

laĢma səviyyəsi ilə bağlı Ģərtlərlə səciyyələnir. Adaptasiya və ya uyğunlaĢma 

qıcıqlandırıcıların həssaslığının dəyiĢməsindən ibarətdir. Adap-tasiya xoĢagəl-
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məz nəticələri düzəltmək üçün bütün parametrlərdə kəskin dəyiĢikliklərə səbəb 

olan mürəkkəb prosesdir. 

Rus psixoloqu A.V.Suxarev adaptasiyanı insanın daxili və xarici mühitin 

Ģərtlərinə sistemli uyğunlaĢma kimi xarakterizə edirdi. Adaptasiya 

analizatorların fəaliyyətindəki dəyiĢmələrdən asılıdır və müvafiq duyğulara 

diqqət yetirmək yolu ilə onu ixtiyari olaraq yox etmək mümkün deyil. M.E. 

Sandomirkova adaptasiyanın formalaĢması nəticəsində insanda yalnız psixoloji 

cəhətdən deyil, eyni zamanda fizioloji cəhətdən onda humoral tənzimləmədə 

sabitliyin azalması ilə xarakterizə olunduğunu vurğulayırdı. Müəyyən qıcıqlan-

dırıcıların hər hansı hiss üzvünə uzun müddət fasiləsiz olaraq təsir göstərməsi 

nəticəsində həssaslığın dəyiĢməsi adaptasiya adlanır [2, 264]. Adaptasiya 

dəyiĢən Ģəraitdə müxtəlif psixi xüsusiyyətlərin sabitliyinin qorunub 

saxlanılması prosesidir. Arsavkova, F.B. Berezina, Q.M. Zaranokovskova, 

L.A.Kitaeva-Smik, V.V.Krutina, E.Y.Kopjovoy, V.Ġ. Medvedev , 

V.V.Rotenberqinin adaptasiya ilə bağlı apardıqları psixoloji araĢdırmalardan 

aĢağıdakı nəticələrə gəlmək olar [1, 7]. 

- Adaptasiya prosesinin inkiĢaf səviyyəsini müəyyən edən 

mexanizmlərin müxtəlif  ieyerarxik maraqları arasında dialektik ziddiyyət 

yaranır. 

- Adaptasiya prosesini təĢkil edən və tənzimləyən sistematik amil-

lərdən mühüm tələblərlə bağlı məqsədlər yaranır. 

- Adaptasiya prosesi müxtəlif psixoloji xüsusiyyətlər ilə o cümlədən, 

insanın Ģəxsi inkiĢaf səviyyəsi ilə davranıĢ fəaliyyətinin tənzimlənməsi və 

təkminləĢdirilməsi ilə xarakterizə olunur [1, 8]. 

E.E.Bauer adaptasiyanı  ―davamlı tarazlıq prinsipi― olaraq səciyyələndirir  

və dəyiĢikliklərdən yaranan ziddiyyətlərə uyğunlaĢma kimi xarakterizə 

edirdi[8, 4].  Adaptasiya daim dəyiĢən Ģəraitdə, mühitdə sistemin 

mövcudluğuna imkan verən mübarizə mexanizmi kimi də səciyyələndirilir. 

Psixoloq K.Bernara adaptasiyanı qeyri - müntəzəm sistəmlərin arasında 

nisbətin yaradılması prosesi kimi təsnif edirdi. Adaptasiya vahid sistemli 

proses olub təbii və sosial ətraf mühitin inkiĢafına qarĢılıqlı təsiri ilə 

xarakterizə olunur.  

GeniĢ mənada adaptasiya dəyiĢən Ģəraitə uyğunlaĢma kimi baĢa düĢülür. 

Psixoloji ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, adaptasiyaya yanaĢmalar müxtəlifdir. 

Psixoloq Z.KTruĢinskiy adaptasiyanı orqanizmin bioloji və ictimai ətraf mühitə 

qarĢılıqlı uyğunlaĢması kimi xarakterizə edirdi. V.Semke isə adaptasiyaya 

müxtəlif ekoloji Ģəraitə uyğunlaĢmaq üçün orqanizmin qabiliyyəti olaraq 

yanaĢırdı. Adaptasiya hadisəsi qıcığın reseptora uzumüddətli təsiri zamanı 

onun fəaliyyətində baĢ verən dəyiĢikliklərlə səciyyələndirilir. E.A.Yamburq 

adaptasiyanı ―akademik məktəb‖ adlandırmıĢ, predmetlərin qavranılması və 

bir-birinə uyğulaĢdırılması zamanı yaranan maneələrin aradan qaldırılması 

üçün lazım olan önəmli bir proses olaraq səciyyələndirirdi. Psixoloqlar Əkbər 

Bayramov və Əbdül Əlizadə adaptasiya (alıĢma) anlayıĢını  duyğu üzvlərinin 

qıcıqlandırıcılara uyğunlaĢması nəticəsində həssaslığın dəyiĢməsi kimi 

xarakterizə edirlər. Qıcıqlayıcı çox zəif olduqda həssaslıq artır, çox güclü 

olduqda isə həssaslıq azalır [2, 264]. 
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K.Q.Trott adaptasiyanı fərdi mühitlə ictimai mühitin tələbləri arasında 

optimal münasibətlərin uyğunluğu ilə bağlı mürəkkəb proses olaraq təsnif 

edirdi. O, adaptasiyanı norma və dəyərlərin mənimsənilməsi zamanı yaranan 

ziddiyyətlərin aradan qaldırılması üçün yeni stereotiplərin formalaĢması 

baxımından xarakterizə edirdi [9,7]. Bu baxımdan psixologiyada adaptasiyanın 

üç mərhələsini fərqləndirirlər: 

- Adaptasiya qıcıqlandırıcıların fasiləsiz olaraq təsiri prosesində 

duyğunun tamamilə yox olması kimi özünü göstərir. Adətən qıcıqlandırıcıların 

fasiləsiz olaraq təsiri nəticəsində duyğular sönməyə doğru meyilli olur.  

- Güclü qıcıqlandırıcıların təsiri nəticəsində duyğuların 

kütləĢməsində ifadə olunan, təsvir etdiklərimizə yaxın baĢqa hadisələr də 

adaptasiya adlandırılır. 

- Zəif qıcıqlandırıcıların təsiri altında həssaslığın artması nəticəsində 

adaptasiya meydana gəlir. Duyğuların bir sıra növünə xas olan bu adaptasiyanı 

pozitiv adaptasiya adlandırmaq olar. 

Psixoloji ədəbiyyatda adaptasiya ilə yanaĢı, onun törəmələri haqqında da 

məlumat verilir: uyğunlaĢdırmaq, dezadaptasiya, readaptasiya və baĢqaları. 

-  UyğunlaĢdırmaq-orqanizmin (biosistem) mühitə uyğunlaĢdırmaq 

qabiliyyətidir. UyğunlaĢma üçün lazım olan faktorlar isə "adoptogen amillər"  

adlanır. 

-  Dezadaptasiya- latın sözü "de-des " sözündən əmələ gəlib, 

"dayandarmaq", " inkar etmə", " itirmə " mənalarını verir. Yəni 

uyğunlaĢmamaq, uyğunlaĢmaya mane olmaq demekdir. 

-  Readaptasiya- uyğunlaĢmanın bərpası. 

Bəzən adaptasiya anlayıĢının yerinə uyğunlaĢma anlayıĢı da iĢlədilir. 

1980-1983-cü illərdə  öz tədqiqatlarında A.Q.Moroz adaptasiya və uyğunlaĢma 

anlayıĢlarını bir-birindən ayırmıĢ və onların hər birinə ayrı-ayrılıqda tərif 

vermiĢdir. O, uyğunlaĢmaya "konkret vəziyyətdə tələblərin mənimsənilməsi", 

adaptasiyaya isə  "problemlərin mütəĢəkkil Ģəkildə aradan qaldırılması üçün 

optimal vasitələrin təĢkil olunması " kimi tərif vermiĢdir [9, 6]. 

Ġ.S. Karasova da öz psixoloji tədqiqatlarında ― adaptasiya―, ― uyğulaĢma‖, 

― aliĢma ―  anlayıĢlarına diqqət çəkmiĢ və bu anlayıĢların bir- biri ilə qarĢılıqlı 

əlaqədə olmalarına baxmayaraq tamamilə fərqli mənalar verdiyini 

vurğulamıĢdı [9, 7]. 

Bəzi psixoloqlar adaptasiyanı model olaraq iki mərhələyə ayırırlar: 

qısamüddətli və uzunmüddətli adaptasiya. Qısamüddətli adaptasiya davamlı 

baĢ verən dəyiĢikliklərdən yaranan yeni Ģəraitə uyğunlaĢma kimi xarakterizə 

edilir. Qısamüddətli adaptasiyaya misal olaraq havanın temperaturunun artması 

və azalmasına cavab olaraq istiliyin öz funksiyasını dəyiĢməsini göstərmək olar 

[4, 9] 

V.V.Petrovsi adaptasiya ilə bağlı apardığı elmi tədqiqatında qısamüddətli 

adaptasiyanı aĢağıdakı kimi səciyyələndirir. 

- Qısamüddətli adaptasiyanın törətdiyi dəyiĢikliklər fəaliyyətə o 

qədər də təsir göstərmir. Qısamüddətli adaptasiya yalnız müəyyən bir 

xarakterin bir baĢa xarici təsiri zamanı baĢ verir və dərhal itir. 
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- Qısamüddətli adaptasiyanın xarakteri və intensivliyi xarici 

fəaliyyətə verilən reaksiya kimi xarakterizə edilir. 

- Qısamüddətli adaptasiyada baĢ verən xarici dəyiĢikliklər 

fəaliyyətin müəyyən funksiyalarına təsir edir. Məsələn, çox yüksək temperatur 

orqanizmin həddindən artıq qızdırılmasına səbəb olur ki, nəticədə ― termal Ģok 

― ( istilik vurma ) halı baĢ verir [4,10]. 

Uzunmüddətli adaptasiya-təkrarlanan xarici fəaliyyətin təsiri altında baĢ 

verən adaptativ dəyiĢikliklər ilə xarakterizə edilir. Uzunmüddətli adaptasiyaya 

misal olaraq yüksək dağlıq yerdə sərt və çətin Ģəraitin təsiri altında alpinistlərin 

fəaliyyətində səmərəliliyin artırılmasını göstərmək olar. Uzunmüddətli 

adaptasiya adətən davamlı xarakter daĢıyır, yəni xarici təsirlərin bir müddət 

sonra da davam etməsidir. Bu adaptasiya müxtəlif sistemlərin mühüm 

morfoloji və funksional dəyiĢiklikləri ilə müĢaiyyət olunur. Uzunmüddətli 

adaptasiya uğurla yerinə yetirilməzsə sistem öz funksiyasını, xüsusiyyətini 

itirəcəkdir. Uzunmüddətli adaptasiyadan uĢaqların təlim fəaliyyətinə 

uyğunlaĢdırmaq üçün də istifadə olunur. Lakin tədqiqatçıların əksəriyyəti 

adaptasiya anlayıĢının üç mərhələdən:  ilkin və ya qısa müddətli, davamlı və ya 

sabit və dezadaptasiya və ya uyğunlaĢmanın pozulmasından ibarət olduğunu 

qeyd edirlər. Adaptasiya müvafiq rol və funksiyalardan asılı olaraq əlaqə və 

münasibətlər sistemində psixoloji uyğunluğun təmin edilməsidir. Müasir 

pedaqoji-psixoloji ədəbiyyatda adaptasiya, onun meyarları və pozulması 

amilləri haqqında dəqiq və vahid anlayıĢ yoxdur. Psixoloq V.M.Kaznakeyev 

adaptasiya prosesinin iki aspektini göstərirdi: 

-  Statistik adaptasiya - dəyiĢən Ģəraitə sistemin müqaviməti və 

nəticədə adaptasiyası; 

-  Dinamik adaptasiya - artıq dəyiĢən Ģəraitə adaptasiya və sistemin 

fəaliyyət göstərməsi [9,3]. 

Adaptasiya ikili xüsusiyyətlə: yeni imkanlar əldə etməklə və mövcud 

imkanları yenidən təĢkil etməklə xarakterizə olunur. Bu baxımdan adaptasiya 

anlayıĢı yalnız yeni Ģəraitə uyğunlaĢma kimi deyil, eyni zamanda müxtəlif 

çətinliklərin aradan qaldırılması, sabit rejimin inkiĢafı kimidə xarakterizə 

olunur. 

V.S.Medvedev adaptasiyanı dövrləĢmə olaraq üç yerə ayırır: 

-   Müvəqqəti uyğunlaĢma mexanizmləri; 

-   Tənzimləmə mexanizmlərinin formalaĢması; 

-  Sabit adaptasiya mexanizmlərinin yaranması. Bu mərhələ sabitləĢmə 

parametrləri ilə səciyyələndirilir [9, 4]. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙГУН РУСТАМОВА 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ К 

ПРОБЛЕМАМ АДАПТАЦИИ 

 
Психологическая,физиологическая сущность адаптации нашли 

свое отражение в статье. Отметим, что адаптация – механизм управления, 

позволящий существованию системы  в постаянно меняющейся условия, 

в окружающей среде. Адаптация или соотвествие состоит из изменений 

чувствительности раздражителей. Адаптация –сложный процесс, 

являющийся причиной резких изменений во всех параметрах для 

устранения неприятных последствий. Адаптация – процесс активного 

соотвестсвия психи человека к устойчивым физическом и социальным  

условиям. Этот процесс зависит от соответствии человека к условия, от 

уровия  удовлетворенности в его жизни.Событие соответствии можно 

обьяснит изменениями происходящими в ее деятельности во время 

долгострочной воздействии раздражителя к рецептору. Адаптация 

происходит в результате процессов, происходящих в центральной части 

анализаторов. 

 Ключевые  слова: адаптация, психологический, физиологи-

ческий, нервная система, раздражитель, процесс 

 
SUMMARY 

AYGUN RUSTAMOVA 

MODERN PHSYCHOPHYZOLOGY APPROACHES TO 

ADAPTATION PROBLEMS 

In the article the psychological, physiological essence of the adaptation 

is given. Note that Adaptation is the struggle mechanism in the consequently 

condition and environment. Adaptation and correspondence is consisting of the 

changing of the irritants. Adaptation is a complicated process to correct the 

unpleasant results. Adaptation is the active correspondence of the human mind. 

This process depends on the correspondence of human to life, his pleased or 

displeased level to life. It can be explained by the help of the long term process 

of changing in its activity to the receptor. Adaptation appears in the result of 

processes ongoing in the center of the analyzers. 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

316 

          Key words: adaptation, psychological, physiological,  nervous system, 

triggering,  process. 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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N.GƏNCƏVĠNĠN DOSTLUQ HAQQINDA FĠKĠRLƏRĠNĠN XALQ 

HĠKMƏTĠ ĠLƏ BAĞLILIĞI 

 

Nizami Gəncəvi bəĢər tarixində ilk dəfə təmiz və xeyirxah qəlbin gözəl 

dünyasını ilahiləĢdirmiĢ,bitkin eĢq təlimi, məhəbbət nəzəriyyəsi yaratmıĢdır. 

Nəhayət o siniflərin olmadığı bərabərliyin, səadətin və qardaĢlığın hökm 

sürdüyü utopik cəmiyyətin ilk yaradıcılarından biridir. Nizami xalq fəlsəfəsini, 

xalq dilini, əsrlərcə təzələnə-təzələnə, durula-durula gələn adət-ənənələrimizi 

gözəl bilmiĢdir.O, təkcə öz xalqımızın deyil, Ģərq xalqlarının zəngin folklor 

xəzinəsinə daxil ola bilmiĢ və xüsusən türk sistemli dillərdə danıĢan yaxın 

qohum xalqların folklor və əsatiri eləcədə yazılı ədəbiyyat onun yaradıcılığı 

üçün tükənməz qida mənbələrindən olmuĢdur. Nizaminin nəzərində insan 

ləyaqətinin Ģərtləri və xüsusiyyətləri çoxdur. Bunların içərisində dostluq, 

xeyirxahlıq, qarĢılıqlı məhəbbət və mənəvi saflıq kimi ictimai, əxlaqi 

keyfiyyətlər daha mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Açar sözlər: dost, müəllim, ağıl, tərbiyə, təlim, elm, atalar sözləri 

 

   Nizami xalq fəlsəfəsini, xalq dilini, əsrlərcə təzələnə-təzələnə, durula-

durula gələn adət ənənələrimizi gözəl bilmiĢdir. Nizami təkcə öz xalqının 

deyil, Ģərq xalqlarının zəngin folklor xəzinəsinə daxil ola bilmiĢ və xüsusən 

türk sistemli dillərdə danıĢan yaxın qohum xalqların folklor və əsatiri, eləcədə 

yazılı ədəbiyyat onun yaradıcılığı üçün tükənməz qida mənbələrindən 

olmuĢdur. 

  Nizaminin nəzərində insan ləyaqətinin Ģərtləri və xüsusiyyətləri 

çoxdur.Bunların içərisində dostluq,xeyirxahlıq, qarĢılıqlı məhəbbət və mənəvi 

saflıq kimi ictimai, əxlaqi keyfiyyətlər daha mühüm əhəmiyyətə malikdir. ġair 

dönə-dönə qeyd edir ki, insan insanı sevməli, bir-birinə dost, arxa olmalıdır. 

Dostluq haqqında bir çox atalar sözlərinə, bayatılara, dastanlara, 

nağıllara və s. rast gəlmək mümkündür. AĢağıdakı bayatılara nəzər salaq: 

        Bülbül uçar bu dala, 

                Qonar o dal bu dala, 

                Dost sözün açıq deyər 

                DüĢmən deyər budala (1, s.56). 

Nizami isə dostluq barədə aĢağıdakı misralarda fikrini söyləmiĢdir: 

               Kim yaxĢı adamların bəyənsə dostluğunu, 

                 Bir gün görər onların yararlı olduğunu. 

―Dost yaman gündə tanınar‖, ―Dost yolunda boran olar, qar olar‖, 

―Dostluq üç almadır: gah ikisi səndə biri məndə,gah ikisi məndə biri səndə‖ və 
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s. atalar sözləri dostluğun dəyərini, dost olmağın müsbət tərəflərini göstərir (2, 

s.98). 

Nizaminin bütün yazdıqlarında xalq hikməti ilə bağlılıq tapmaq 

mümkündür. Hər hansı bayatıdan, hər hansı atalar sözündən, zərb məsəldən 

çıxan mənadan Nizami əsərlərində çox məharətlə istifadə etmiĢdir. 

             Bərk ayaqdan səmimi ürəyi təmiz yoldaĢ, 

           Nə ayağından çəkər,nə səndən qaçırar baĢ. 

  Dostluqla əlaqəli olaraq aĢağıdakı atalar sözləri vardır: 

―Dost ağlar, düĢmən gülər‖, ―Dost arasi pak gərək‖, ―Dost baĢa baxar, 

düĢmən ayağa‖, ―Dost daĢı bərk incidər‖, ―Dost dosta arxa olar‖, ―Dost 

dostdan kənar olmaz, aralıqda mərdimazar olmasa‖ və s. 

Nizami yaradıcılığında əməyə, zəhmətə məhəbbət, böyüklərə hörmət və 

baĢqa yaxĢı keyfiyyətlərdən baĢqa dostluq, yoldaĢlıq da tərbiyə olunur. Dostluq 

insanlar arasında mehribanlıq, xeyirxahlıq, arxalanmaq, kömək göstərmək kimi 

yüksək əxlaqi tərbiyəyə əsaslanır. Əgər dost yaxĢıdırsa deməli sənin köməyin, 

arxan, sirdaĢın var. Ən əsası isə ―aynan‖ var, necə ki atalar deyib: ―Dost dostun 

aynasıdır‖, ―Dost dostun eybini üzünə deyər‖, ―Dostunu mənə de, deyim sən 

kimsən‖ və s. 

Nizami də bu barədə belə yazır: 

           Çox gözəl olsada eybi gizləmək, 

          Dost dostun eybin örtməsin gərək. 

  Xalq bayatılarında yaxĢı dostun pis gündə tanındığını göstərən 

nümunələr coxdur. 

          Üzüyündə qaĢam mən, 

          Comərdlikdə baĢam mən, 

          YaxĢı gündə gəz dolan, 

          Pis gündə yoldaĢam mən. 

  ―Dost dostu dar gündə sınayar‖, ―Dost - düĢmən qara gündə məlum 

olar‖, ―Dost yolunda boran olar, qar olar‖, ―Dost yolunda dara düĢənin el 

içində üzü ağ olar‖, ―YaxĢı gündə düĢmən gələr dost olar, igid odur yaman 

gündə dayansın‖ və s. atalar sözlərində bayatıdakı mənanı tapmaq mümkündür. 

Nizami də bu mənanı ifadə edən çoxlu misraların müəllifidi (2, s.99)                

            DÜNYADA ÇOX Iġ VAR YOLDAġDAN AġAR. 
             YAMAN GÜNDƏ ÇATAR DADA YOLDAġLAR. 

Ġnsanın özünə məxsus hər hansı sirləri olur. Onlar sirlərini ən etibar 

etdiyi yaxınları, yoldaĢları və ən nəhayət dostları ilə bölüĢürlər. Deməli dostlar 

həm də sirdaĢdır. Ġnsan yanında həmiĢə qəlbini aça biləcəyi məsləhət ala 

biləcəyi adam olamasını istəyir. Əbəs yerə atalarımız ―Ən böyük dövlət 

dostluqdur‖ deməyiblər. ―Dostluq həyat vəsiqəsidir‖, ―Dost dostdan sirr 

saxlamaz‖, ―Dost sirrini dosta deyər‖ və s. atalar sözləri, xalq hikməti sirri 

dosta deməyin xeyirli olduğuna iĢarə eləyir (2, s.99). 

         DOST ONA DEYƏRLƏR KI,SIRR SAXLAR,PƏRDƏ TUTAR 

         DÜġMƏNSƏ RUZIGAR TƏK HƏR ZAMAN PƏRDƏ YIRTAR(3,S 5). 
Nizami həqiqi dostun timsalında insanın ağ günə yetiĢə biləcəyini qeyd 

etmiĢdir: 

           YaxĢı ad qazanmıĢ yaxĢı dost ara, 
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           Ondan yetiĢərsən ağ günə,vara. 

Nizaminin fikrincə dost insanın özünə uyğun olmalıdır. Necə ki,xalq 

hikmətində deyilir: ―Barıt ilə odun dostluğu olmaz‖, ―Qurddan dost olmaz‖. 

―Xosrov və ġirin‖ poemasında bu barədə Ģair belə yazır: 

            Namuslu yar olar hər dərddən hali 

                         Tovusun yoldaĢı tovus olmalı. 

                           

                          VəhĢilə dost olsa insan dünyada , 

                          VəhĢi adətincə ömr edər o da. 

 

                           XoĢ olmaq isdəsən xoĢ dostlar tanı, 

                XoĢbəxt xoĢbəxt edər çünki insanı(4 s 35). 

Dost qazandıqdada doğru insanın yanında olması vacibdir. ―Sirlər 

xəzinəsi‖ poemasında bu haqda N.Gəncəvi yazır: 

Həyatda doğru insan gərək olar insana, 

Layiq dostdan əl üzmə əgər getsən hər yana. 

Ġndiki bu dünyada çalıĢırsan bir belə, 

Səy edib bu həyatda bir yoldaĢ gətir ələ. 

 DüĢmən həmiĢə pis insan simasında görünür. Dostdan fərqli olaraq 

düĢmən həmiĢə ziyan verir. Atalar belə deyiblər: ―DüĢmən düĢməndir nə 

yaxĢısı, nə yamanı?!‖, ―DüĢmən yaxandan tutanda, it ətəyindən tutar‖, 

―DüĢmənin gəliĢi də tələdir, gülüĢü də‖, ―DüĢməni dost elə, dostu düĢmən 

eləmə‖ və. s 

             Əqrəb düĢmənçiliyi betərdir əjdahadan, 

             Əjdaha aĢkar vurar, əqrəb gizli hər zaman. 

Azərbaycan xalq bayatılarında ―düĢmən‖lə bağlı aĢağıdakı nümunələri 

oxumaq olar: 

            Bağında var alçalar 

           YaĢıl çalar, al çalar. 

            Ağlama dəli könlüm 

            DüĢmən görər əl çalar (1, s.60) 

HəmiĢə valideynlər ovladlarına dost seçərkən ehtiyyatlı olmalarını 

söyləmiĢlər. Onlar dostun, yoldaĢın ağıllı, kamallı olmasını məsləhət görürlər. 

Ağıllı dostun məsləhəti də qiymətli olur. Nizami aĢağıdakı  misralarda ağıllı 

dostun bilik və mərifət tərbiyə etdiyini söyləmiĢdir. 

                 Əqilli adamla dostluq bağlasan  

                Bilik və mərifət alarsan onda. 

Nizami dosta müraciətlə demiĢdir: 

                       Ey dostum,umuram öz hikmətinlə 

                       ĠĢıq yolu açasan məsləhətinlə 

Bu hikmətamiz misallardan baĢqa ―Xosrov və ġirin‖ və ―Yeddi gözəl‖ 

poemalarında da dostu seçərkən hər bir xüsusiyyətə fikir vermək barədə 

Nizami yazırdı: 

                 Nə qır yaxĢı dürrü, nə boĢ yerə saç 

                  Bəd gövhər olanla yaxınlaĢma qaç. 

                 Sanma bəd gövhərin vardır vəfası 
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                  Xəta iĢləməkdə olmaz xətası. 

 

                    Özünü dost tutan lağlağılar var, 

                Onlar kənizlərdə qürur doğurar. 

                O dost ki, hər iĢi yalnız duzaqdır, 

              Bəzəkli,düzəkli bir malcanaqdır (4, s.45). 

Bundan baĢqa necə olursa olsun, insan dosta hörmət etməli, onu 

sevməli, ona güzəĢtə getməlidir. Nizami demiĢdir: ―Bağlama qapını dostun 

üzünə‖. O, həmçinin də paxıllığın pis vərdiĢ olduğunu qeyd etmiĢ, dostluqda 

paxıllıq etməməyi məsləhət görülmüĢdür. 

                   Paxıllıq eyləsə dostuna hər kəs 

                   Onun yoldaĢlığı torpağa dəyməz. 

Dost həm də duz-çörək yoldaĢıdır. Dost o kəsə deyərlər ki, son 

tikəsini belə bölə bilsin N.Gəncəvi də ―Ġqbalnamə‖ də bu fikri söyləmiĢdir: 

                    Dünyada xoĢbəxtdir yalnız o kəslər ki, 

                    Öz çörəyini dostlarla yeyər. 

―Dostu qaranlıqdada səsindən tapmaq olar‖, ―Dostu pulla almaq 

olmaz‖, ―Dost olan yerdə həsrət olmaz‖ və. s atalar sözlərində dostun qiyməti 

barədə mənalar çoxdur. Nizami isə dostluq haqqında bu sözləri deyib: 

                   Dostluq iddiası edən bir ürək, 

                   Sözdən baĢqa cox Ģey bildirə gərək. 

                   Dost qəlbi torpaqdır ona əl vursan, 

                   Əlin pak olacaq o zaman inan(4,s.47). 

Yekun olaraq demək  olar ki,  N.Gəncəvinin dostluq haqqında fikirləri 

xalq hikməti ilə sıx  bağlıdır və yetiĢən nəslin  əxlaq tərbiyəsində istifadə 

olunmalıdır. 
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ИДЕЙ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ О ДРУЖБЕ С 

НАРОДНЫМИ МУДРОСТЯМИ. 

Низами Гянджеви за всю историю человечества впервые 

обожествил удивительный мир чистого и доброго сердца, создал 

обучение совершенной любви, теорию любви. Наконец, один из первых 

основателей утопического общества, где продолжалась царствование 

счастья и братства, отсутствие тех классов равенства.  
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Низами красиво знал народную философию, народный язык, 

веками обновленные и очищенные традиции. Он смог войти в клад 

богатого фольклорами не только своего народа, но и восточных народов, 

и в частности фольклоры и мифы ближних родственных народов, 

говорящих на языках турецкой системы, а также письменная литература 

были неисчерпаемым источником пищи для его творчества. 

Во внимании Низами есть много условий и характеристик 

человеческого достоинства. Среди них как дружба, доброта, взаимная 

любовь и духовная чистота более важное значение имеют социальные, 

моральные качества. 

Ключевые  слова: друг, учитель, разум,воспитание, обучение, 

наука, пословицы 

                  

SUMMARY 

FARĠDA HUSEYNOVA  

THE RELATION OF VIEWS ON FRIENDSHIP OF  NIZAMI GANJAVI 

TO FOLK WĠSDOM 

N.Ganjavi in the human history was created the clear and kind, love 

training, love theory firstly. Finally, he is one of the first creators of simplicity 

and brotherhood based utopian society. 

Nizami had known the physiology. Language of people, traditions by 

passing centuries much more. Not only his people but also can use the folklore 

samples of eastern samples. And especially folklore  and myth was one of the 

inexhaustible sources. 

As to Nizami peculiarities and conditions of human merit are much 

more. Here include friendship, kindness, mutual love and moral purely, public, 

ethical peculiarities have important essence. 

Key words: friend, teacher, mind, nurture, education, science, 

proverbs. 

 

 

 (Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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KĠMSƏSĠZ UġAQLARIN ÜMUMĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə valideynlərini itirmiĢ və valideyn himayəsindən məhrum 

olmuĢ kimsəsiz uĢaqların  ümumi xüsusiyyətləri, həyatda üzləĢdiyi problemlər 

araĢdırılır.Bütün elmi məlumatlar və araĢdırmalar uĢağın  ən uyğun yetiĢmə 

mühitinin ailə yanı olduğunu, ailənin uĢağın psixoloji inkiĢafında çox 

əhəmiyyətli bir yerə sahib olduğunu göstərir.Ancaq hər uĢaq öz ailə mühitində 

böyümə Ģansına sahib deyil.Bunlar valideynlərini itirmiĢ və valideyn 

himayəsindən məhrum olmuĢ kimsəsiz, ətrafdakı insanların baxıb acıdığı  

qayğısız  uĢaqlardır.  Bu uĢaqlar   sevgidən uzaq yanlıĢ davranıĢları üzündən 

müxtəlif  ruhi problemlər yaĢaya bilərlər. Ən əhəmiyyətli ehtiyacları olan 

sevgidən məhrum böyüyərlər. Göstərilən bu amilləri nəzərə alaraq kimsəsiz 

uĢaqların böyüməsində hansı məsələlərin diqqətə alınması və yaranmıĢ 

problemlərin necə aradan qaldırılmasına nəzər yetirilmiĢ, çıxıĢ yolları 

göstərilmiĢdir. 

Açar sözlər: uĢaq, kimsəsiz, yetim, valideyn, cəmiyyət, problemlər. 

 

UĢaq hər cəmiyyətin gələcəyidir. Onun gələcəyinin təyin edicisi olaraq 

görülməlidir. Bir cəmiyyət davamlılığını təmin etmək istəyirsə uĢaqların 

diqqətlə qorumasını, hər sahədə istənilən Ģəkildə inkiĢafını təmin edəcək 

mühiti arzu edilən bir səviyyədə hazırlamalıdır. 

Ailədə uĢağın doğulması yaĢlılarda həmiĢə böyük sevinc hissləri 

doğurur. Elm pedaqogikasının banisi Y.A.Kominski uĢaqları «valideynlərin 

bölünməz sərvəti», böyük yazıçı M.Qorki «torpağın canlı çiçəkləri», məĢhur 

pedaqoq A.S. Makarenko isə «cəmiyyətin canlı qüvvəsi» adlandırırdı. 

Görkəmli rus psixoloqu A.N.Leontyev uĢaqlıq dövrünü «faktiki olaraq 

Ģəxsiyyətin ilkin təĢəkkülü» dövrü hesab edirdi. «UĢaq bəd övlad olsa öldürər 

dərd atanı» deyən xalqımız yaxĢı övladı pəncərədən düĢən iĢığa bənzətmiĢ, onu 

«könül meyvəsi», «atadan niĢanə» adlandırmıĢlar. Böyük Ģairimiz M.Ə.Sabir 

yazırdı ki, ―həqiqi ananın ən Ģərəfli bəzəyi ədəbli, tərbiyəli çocuqdur‖. 

Bütün elmi məlumatlar və araĢdırmalar uĢağın ən uyğun yetiĢmə mühi-

tinin ailə yanı olduğunu, ailənin uĢağın psixoloji inkiĢafında çox əhəmiyyətli 

bir yerə sahib olduğunu göstərməkdədir. Ancaq bütün uĢaqlar ailə mühitində 

böyümə Ģansına sahib deyil. Bunlar valideynlərini itirmiĢ və valideyn himayə-

sindən məhrum olmuĢ kimsəsiz, ətrafdakı insanların baxıb acıdığı  qayğısız  

uĢaqlardır.  

Yer üzünün günahsız fərdləri olan uĢaq, dünyanın fərqli bölgələrində 

reallaĢan böhranlardan ən daha çox təsirlənən seqmentdir. Asiya, Afrika, Latın 

Amerika və Orta Ģərq bölgələri yetim uĢaq sayının ən sıx olduğu  coğrafi-
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yaların baĢında gəlir. Hal-hazırda mövcud bəzi isti qarĢıdurma bölgələri 

kimsəsiz uĢaqların davamlı artdığı yerlərdir. Məsələn yüz minlərlə  insanın 

həyatını itirdiyi Suriya böhranı səbəbiylə minlərlə  Suriyalı qaçqın ailə 

sığındıqları bölgələrdə ailə böyükləri olmadan yaĢayır. Həm ana həm də atasını 

itirmiĢ olan minlərlə Suriyalı qaçqın uĢaq da qaçqın düĢərgələrində və ya 

müxtəlif düĢərgələrdə həyat mübarizəsi verir. DöyüĢ, iĢğal, təbii fəlakət, 

qarĢıdurma, xroniki yoxsulluq və AIDS kimi ölümcül xəstəliklər səbəbiylə 

valideynlərindən birini və ya hər ikisini itirən uĢaq, sahibsiz və müdafiəsiz 

qalır. Ġnsan alveri, övladlıq verilmə, uĢaq əsgərliyi, uĢaq iĢçiliyi, orqan 

mafiyası, cinsi pozğunluq və dilənçi Ģəbəkələri, missioner təĢkilatlar, maddə 

asılılığı və müxtəlif cinayət təĢkilatları, kimsəsiz uĢaqların qarĢı-qarĢıya qaldığı 

dəhĢətli təhlükələrdir.  

Kimsəsiz uĢaqların ağır həyat Ģərtlərini  aĢağıdakı kimi ifadə etmək 

olar: 

Müxtəlif səbəblərlə öz ana və atası ilə birlikdə yaĢama hüququndan məhrum 

qalan, 

Hərkəsin ağrıdığı amma kimsənin sahib çıxmadığı, 

Sevgi aclığı çəkən ancaq bunu dilə gətirə bilməyən, 

Ġnsan haqqlarından ən çox faydalanması lazım olan amma ən az payı alan, 

Ən pis bəslənən, ən az təhsil alan, ən çox istismar edilən, 

Dilənçiliyə, ucuz iĢçiliyə və cinayətə təĢviq edilən uĢaqlardır. 

Onların bir hissəsinə  yaxın qohumlarının yanında baxılır.  Ümumiy-

yətdə isə bir sıxıntı keçırərək yaĢayır, xor görülür, qarın toxluğuna çalıĢırlar. 

Sevgidən  məhrumdurlar. Kimsəsiz uĢaqların bir hissəsi küçəyə atılır. Bu qrup 

uĢaqlar cinsi istismar altında qala bilər, insan ticarəti və cinayət Ģəbəkələrinin 

əlinə düĢə bilirlər. Bu uĢaqların  hamısının həyat Ģərtlərinin də yaxĢı olduğu 

deyilə bilməz. Bu uĢaqlar   sevgidən uzaq yanlıĢ davranıĢları üzündən müxtəlif  

ruhi-psixoloji problemlər yaĢaya bilirlər. Ən əhəmiyyətli ehtiyacları olan 

sevgidən məhrum böyüyərlər. Düzgün və sistemsiz qidalanmaları nəticəsində 

boyları, çəkiləri yaĢıtlarından geridədir. Tez xəstələnir və çətin sağalırlar. Bu 

uĢaqların ölüm  nisbəti ölkə ortalamasının üzərindədir. Ümumiyyətlə donuq 

baxıĢlı, ətrafına maraqsız, barmaq əmən, yerində sallanan, ya heç ağlamayan 

ya da çox ağlayan uĢaqlardır. 

Kimsəsiz uĢaqların əksəriyyəti küçədə yaĢayan və küçədə çalıĢtırılaraq 

bir yetiĢkinin himayəsindən, yol göstəriciliyindən məhrum olan, küçəni öz evi 

halına gətirmiĢ uĢaqlardır. Küçəni  məskən əldə edən, ailə qoruması və 

dəstəyindən tamamilə ya da böyük ölçüdə məhrum olan küçə uĢaqları, çox vaxt  

küçədə yaĢayan uĢaqlarla bir qrup yaradırlar. Bunlar sevgi, güvən, qorunma, 

aid olma və s. ehtiyaclarını bu qruplarla qarĢılamağa çalıĢırlar. 

Bu qaçılmaz faktdır ki, ata və ananın varlığı uĢağın psixologiyasında 

mühüm rol oynayır. Valideyinlərin olmasının uĢaqlara nə qədər müsbət təsir 

etdiyini sözlə deyib qurtarmaq olmaz. Ata, ana və uĢaqların  bir yerdə 

yaĢamalarını üç ayağı olan ucsuz-bucaqsız bir masaya bənzətmək olar.  Bu  

masanın  bir ayağı olmadıqda masa yerə doğru əyilir. Valideyinlərin uĢağın 

yanında olması azyaĢlı uĢaqların  həyatında  mühüm rol oynayır. Bir  uĢağın  
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ana və atası ilə birgə yaĢaması onu həyatda güclü və özünə inamlı bir gənc 

kimi yetiĢməsinə səbəb olur. Bəzən masanın ayaqlarından birini baĢqa  bir  

ayaqla əvəz eləmək olur, amma bu heç vaxt əvvəlki aya-ğın yerini vermir. Bir 

uĢağın həyata iki əllə bağlanması üçün onun doğma valideyinlərə ehtiyacı olur. 

Bəzən öz iĢini sevən bir pedaqoq və ya bir himayədar uĢağa doğmalıq göstərə 

bilər. Amma əmin olun ki, bu ona öz ata-anasından almaq istədiyi istiliyi ona 

verə bilməz. Bəzən müxtəlif səbəblər üzündən valideyinlərin biri uĢağın 

yanında olmaya bilir. Çox hallarda uĢaq ana ilə tək qalmaq məcburiyətində 

olur. Bu zaman evdə hər iki ayağın yükünü analar çəkməli olur. Analar belə 

vəziyyətlərlə qarĢılaĢdıqda bu çətin iĢin öhdəsindən tək gəlməyə çalıĢırlar. 

Onlar övladlarına həm ata, həm də ana olmağa çalıĢırlar. Bu zaman onlar öz 

övladlarına yetərincə analıq edə bilmirlər. Belə ki, tək qalan ana evdə atanın da 

vəzifələrini yerinə yetirməyə çalıĢdığı üçün övladına daha tələbkar,  güclü,  kiĢi 

xasiyyətli və qəddar təsiri bağıĢlayayır. Bəzi hallarda isə atasız qalan 

uĢaqlarına analar "yox" sözünü demirlər. Bu vəziyyətdə isə uĢaq böyüdükcə 

həddini bilmir və istəklərini də böyüdür. Bu zaman  həm anası, həm də 

cəmiyyət üçün ərköyün və zərərli bir insan olaraq yetiĢir. Yetim uĢağa bahalı 

hədiyyələr vermək, onun hər istəyini yerinə yetirmək həmin usağı qısa 

müddətlik xoĢbəxt edir. 

Yetim, Ġslam fiqhinə görə atasını itirmiĢ və həddi buluğa girməmiĢ qız 

və ya oğlan uĢağıdır. "Yalnız olmaq, tək baĢına qalmaq" mənasındakı Ərəb 

dilində yütm kökündən törəyən bu söz, müxtəlif obyektlərin təkliyini ifadə 

etməkdədir. Ərəb dilində anasını itirən uĢağı ifadə etmək üçün aciyy  sözü 

iĢlədilir. Ġslam cəmiyyətlərində atası həyatda olmayan  uĢaq  üçün isti-fadə 

olunana  yetim (Orphan) anlayıĢı, Qərbdə ana və ya atasını yaxud hər iki 

valideynini itirən uĢaq üçün istifadə edilməkdədir. Türk dilində  anasını itirmiĢ 

uĢaq üçün istifadə edilən öksüz  an-layıĢı da vardır (2, s501) . Ana və ya atasını 

itirən yetim və yetim uĢaqlara əlavə olaraq istər ölkəmizdə, istərsə də dünyada 

ana və ya atası həyatda olmasına baxmayaraq dəstəyə ehtiyac duyan uĢaqlar da  

var.  Bu uĢaqlar ana və ya atası bəlli olmayan, valideynlərindən biri ya da hər 

ikisi tərəfindən tərk edilən, ana və ya atası tərəfindən laqeydlik edilib 

dilənçilik, maddə asılılığı, orqan mafiyası və s. təhlükələrə açıq və müdafiəsiz 

buraxılan uĢaqlardır. 

Valideynlərini itirmiĢ və valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ 

uĢaqların sosial müda-fiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 1-

ci maddəsinə əsasən bu Qanunda istifadə edilən əsas anlayıĢlar aĢağıdakı 

mənaları ifad əedir:  

-valideynlərini itirmiĢ uĢaqlar - hər iki valideyni vəfat etmiĢ 18 yaĢınadək olan 

Ģəxslərdir; 

-valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqlar - hər iki valideyni: 

məlum olmayan; 

-valideynlik hüquqlarından məhrum edilən və ya valideynlik hüquqları 

məhdudlaĢdırılan; 

-xəbərsiz itkin düĢmüĢ, fəaliyyət qabiliyyəti olmayan (fəaliyyət qabiliyyəti 

məhdudlaĢdırılan) hesabedilən, ölmüĢ elan edilən; 

-cəza çəkmə müəssisələrində cəzasını çəkən;   
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-uĢaqlarının tərbiyə edilməsindən və ya onların hüquq və mənafelərinin 

müdafiəsindən imtina edən; 

-uĢaqlarını tərbiyə, müalicə, əhalinin sosial müdafiəsi və digər analoji 

müəssisələrdən götürməkdən imtina edən; 

-qanunla nəzərdə tutulmuĢ qaydada digər hallarda valideyn himayəsindən 

məhrum hesab edilən 18 yaĢınadək Ģəxslərdir. Bir valideyni vəfat etmiĢ və o 

biri valideyni I və II qrup əlil olan 18 yaĢınadək Ģəxslər də valideyn 

himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqlar hesab edilirlər; 

valideynlərini itirmiĢ və valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqların 

arasından olan Ģəxslər - 18 yaĢınadək hər iki valideynini itirmiĢ, habelə hər iki 

valideyninin himayəsindən məhrum olmuĢ ali və orta peĢə-ixtisas təhsili 

müəssisələrində əyani formada təhsilalan 23 yaĢınadək olan Ģəxslərdir; 

-valideynlərini itirmiĢ və valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqlar üçün 

müəssisələr - valideynlərini itirmiĢ və valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ 

uĢaqların saxlanıldığı, təhsil və (vəya)tərbiyə aldığı təhsil müəssisələri; 

-ailə tipli uĢaq evləri; 

-əhalinin social müdafiəsi müəssisələri (uĢaqevləri;əqli geriliyi və fiziki 

çatıĢmazlığı olan əlil uĢaqlar üçün internatlar, sosial-reabilitasiya yardım 

mərkəzləri,social sığınacaqlar);  

-səhiyyə sistemi müəssisələri və qanunvericiliklə müəyyən edilmiĢ qaydada 

yaradılan digər dövlət və qeyri-dövlət müəssisələridir; 

Bəzi hallarda uĢağın tək qalan valideyini baĢqa birisi ilə ailə həyatı 

qurur. Bu zaman həyatda möhkəm olmaq əsasən uĢağın öz üzərinə düĢür.  Bir 

sözlə ailə daxilində baĢ verən hər bir hadisə yetim uĢağın psixologiyasına 

təsirsiz ötüĢmür. 

 Valideynlərini itirmiĢ və valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ 

uĢaqlar aĢağıdakı duyğulara sahib olurlar: 

1. Əsiklik duyğusu - Onlar yanlarında valideyinlərinin birinin olmadığına görə 

özlərini daima əksik sayırlar. 

2. Özünü digər uĢaqlardan aĢağıda görmək. Bu zaman uĢaqlar özlərini, vali-

deyinləri olanlardan aĢağıda hiss edirlər. 

3. Yad baxıĢlardan narahatlıq duyma hissi. 

4. Özünü günahkar hiss etmə duyğusu. 

5. Həyata qarĢı inamsızlıq. 

6. Ətrafdakılara nifrət hissi. Bu ən çox uĢaq boyüdükcə baĢ verir. Belə ki, 

yetim uĢaq ye-niyetməlik dövrünə ayaq basdıqca o ətrafdakılara qarĢı kin və 

nifrət hissi bəsləməyə baĢlayır. Bu ətrafdakı adamların ona kiçik yaĢlarında 

istehza ilə baxmalarından irəli gəlir. 

7. Məsuliyyətdən qaçmaq - Bəzi uĢaqlar yetimliklərini bəhanə edərək öz 

üstlərinə düĢən məsu-liyyətlərdən qaçırlarlar. Məsələn, "Atam olsaydı belə 

olmazdım", "Atam olsaydı daha yaxĢı adam olardım" və s. Belə uĢaqları 

müxtəlif söhbətlərlə fikirlərindən döndərməyə çalıĢmaq lazımdır. 

8. Ehtiyac duyğusu - Yeniyetməlik dövrlərində qız uĢaqlarının anaya, 

oğlanların isə ən çox ataya ehtiyacı olur. Bu dövrdə yetim uĢaqlar ana və atanın 

yerinə baĢqa birini qoya bilirlər. Bəzi hallarda bu insan həmin uĢaqlardan yaĢca 

böyük olan yad biri ola bilir. Yetim uĢağın ata və anasının yerinə qoyacağı 
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adamın mükəmməl biri olmaması yeniyetmə üçün fəlakət ola bilir. Çünki 

yeniyetmə həyat dərslərini ondan alır, onun məsləhətlərinə qulaq asır, onun 

dediklərinə əməl edir. 

UĢaqların  həyatının  məqsədə müvafiq təĢkili onların tərbiyəsində 

baĢlıca prinsiplərdən biridir. Dünyaya gəldikdən sonra uĢaq fiziki baxımdan 

olduğu kimi, psixi imkanların dinamik inkiĢafı və geniĢlənməsi baxımından da 

hər gün dəyiĢir. Onun hərəki (motor), hissi (sensor), emosional, manipulyativ, 

yaĢlılarla qarĢılıqlı fəaliyyət üsullarında günbəgün dəyiĢikliklər müĢahidə 

olunur. 

Bu gün mövcud təĢkilatlarda ilk, orta, orta peĢə, ali təhsil və ya bir iĢə 

davam etmə imkanları təmin edilməkdədir. Təsisatlar sadəcə  bir sığınacaq-

yurd tapĢırığı etməyə çalıĢırlar. 

Gerçək bir yetimlər evində təmin edilməsi lazım olan  xidmətlər 

arasında təhsil, təhsilin ayrılmaz bir parçası və ən əhəmiyyətli istinadları  olan 

xidmətlərin təmin edilməsi mütləq Ģərtdir. Xüsusilə bu uĢaqların  təhsillərində 

və yetiĢdirilməsində mütləq təmin edilməsi lazım olan  xidmətləri  belə 

sıralamaq mümkündür. 

1- Tanımaya, problem həll etməyə, rahatlaĢdırmağa yönəlmiĢ psixoloji  

xidmətlər. 

2- UĢağın ictimai istiqamətlərini, ailəsini, sosial vəziyyətini təyin etməyə  

və onu ictimai bacarıqlara sahib qılmağa yönələn sosial xidmətlər. 

3- Rəhbərlik xidmətləri; 

a- UĢağı tanımağa yarıyan rəhbərlik xidmətləri, 

b- UĢağın ətrafını tanımağa yarayan rəhbərlik xidmətləri 

c- UĢağı və ətrafını özünə tanıtmağa yönələn tanıdıcı rəhbərlik xidmətləri, 

d- UĢağın öz-özünə istiqamət almasına yarayan yönəltmə xidmətləri. 

4 – Asudə vaxtlarda təhsil  xidmətləri. 

5 - UĢağın sağlam qalmasını təmin edəcək səhiyyə xidmətləri. 

6- UĢaqları məktəbdə, iĢdə və irəli həyatlarında təqib etmə və lazımlı 

yardımların  göstərilməsi xidmətləri. 

Bunlar  lazım olduğu  kimi təmin edildiyində ölkəmizdə uĢaq müdafiəsi 

və qorunmağa möhtac uĢaqların baxımı istənilən səviyyədə inkiĢaf etmiĢ sayıla 

bilər.(1, s. 104) 

Ölkəmizdə valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqlara göstərilən 

diqqət və qayğını da gözlə görməmək mümkün deyil.Bu diqqət və qayğının 

bariz nümunəsi olaraq  yaradılan 2004-cü  ildən fəaliyyətə  baĢlamıĢ ―Heydər 

Əliyev Fondu‖ uĢaq evləri ve internat məktəblərində təlim-tərbiyə alan 

azyaĢlılar, yeniyetmələrə  xüsusi diqqət ve qayğı göstərir. Məhz bu səbəbdən 

Fond fealiyyetinin ilk günündən ―UĢaq evleri ve internat məktəblərinin 

inkiĢafı‖ proqramının icrasına baĢlayıb. ―Heyder Əliyev Fondunun‖ prezidenti 

Mehriban Əliyevanın tapĢırığı ilə yaradılan Fondun iĢçi qrupu respublika 

ərazisindəki uĢaq evləri ve internat mektəblərinin mövcud problemlərini 

öyrənmək məqsədi ile mütəmadi monitorinqlər aparır, bu müəssiselərin ister 

maddi-texniki, istersə də burada meskunlaĢmıĢ uĢaq və yeniyetmələrin hansı 

qayğıya, mənəvi dəstəyə ehtiyacı olduğunu araĢdırır. Fond uĢaq evləri və  

internat mektebleri ile iĢi bu müəssisələrin yenidən qurulması, burada 
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məskunlaĢan uĢaq və yeniyetmələrin problemlərinin həll edilməsi, valideyn 

himayəsindən, ailə qayğısından mehrum olan Ģəxslərin cəmiyyətə inteqra-

siyasına dəstək  göstərilməsi  istiqamətlərində aparır. Fond onların yüksək 

səviyyədə tehsil almalarında, asudə vaxtlarının səmərəli təĢkilində, eləcədə de 

gündəlik qayğılarının aradan qaldırılmasında yaxından iĢtirak edir. ―Heyder 

Əliyev Fondu‖ demək olar ki, bu uĢaqlar, yeniyetmeler üçün bir ailəyəb 

çevrilib. Fondun təĢkil etdiyi ənənəvi Yeni il Ģenlikleri, Novruz, Ramazan, 

Qurban bayramları ve diger elametdar günler bu uĢaqlarla birgə keçirilir. 

Heydər Əliyev Fondunun  prezidenti  Mehriban Əliyeva  son illər öz doğum 

gününü uĢaq evlərində olan körpə və yeniyetmələrin əhatəsində onlarla birlikdə 

qeyd edir. UĢaqların təlim ve tərbiyəsi ilə bağlı məsələ Fondun prezidentinin 

daim diqqət  mərkəzindədir Fondun rəhbərliyi tərəfindən  uĢaq evləri, internat 

məktəbləri tez-tez ziyarət olunur və bu mütəmadi ziyarətlərin, ünsiyyətin 

sayəsində buradakı uĢaqlarla, gənclərlə  mehriban və səmimi münasibət 

yaranıb. Bu qarĢılıqlı münasibətin nəticəsidir ki, Fondun vitse-prezidenti Leyla 

Əliyeva uĢaq evində valideyn himayəsindən  məhrum olan bir körpə qıza 

ürəkdən bağlanmıĢ və həmin körpəni övladlığa götürmüĢdür.  

Hər uĢaq doğuĢdan etibarən təməl həyat haqqı, təhsil haqqı, səhiyyə 

dəstəyi haqqı, sığınma haqqı, fiziki və psixoloji istismara qarĢı qorunma haqqı 

kimi hüquqlara malikdir. UĢağın orqanizmi özünün fiziki, fizioloji və morfoloji 

əlamətlərinə görə yaĢlı adamın orqanizmindən fərqləndiyi kimi, onun psixikası 

da yaĢlıların psixikasından  köklü surətdə fərqlənir. UĢağın fiziki inkiĢafı kimi, 

onun psixi inkiĢafının faktları və təzahürləri də yaĢlıların diqqət mərkəzində ol-

malıdır. Dilindən, dinindən, irqindən və milli- etnik xüsusiyyətlərindən asılı ol-

mayaraq, bütün uĢaqlarda psixika eyni qanunauyğunluqlar əsasında inkiĢaf 

edir. 

Valideynlərini itirmiĢ və valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ 

uĢaqların Yetimxanalara verilməsi ən son variant olaraq gündəmə gəlməlidir. 

Yetimlərə yetimxanada ailə mühitinin yaradılması,  fiziki, ruhi, mənəvi və 

əxlaqi inkiĢaflarının sağlam bir zəmində dəstəklənməsi əsas Ģərt olaraq tələb 

olunmalıdır. 

Bu nöqtədə fərdi məsuliyyətlər çərçivəsində səlahiyyətlilər yetim 

uĢaqların himayəsini kimə verəcəklərini çox yaxĢı araĢdırmalı,idarələrini yaxĢı 

davam etdirməlidir. YaxĢı niyyət nümayiĢi arxasında sığınan (art) pis 

niyyətlilərin də tapıla biləcəyi ehtimalını heç bir zaman göz ardı etməmək 

lazımdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛЬСУМ  КЕРИМОВА 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

В данной статье рассматриваются проблемы, с которыми 

сталкиваются в жизни дети потерявшие своих родителей и лишенные 

родительской заботы, а так же выявлены общие характеристики 

бездомных детей. Все научные данные и исследования показывают, что 

семья является наиболее подходящей средой для развития ребенка. Семья 

имеет очень важное место в психологическом развитии детей. Однако, не 

каждый ребенок имеет шанс вырасти в семейной среде. Дети  потерявшие 

своих родителей и лишенные родительской опеки и заботы, обреченны на 

жалостливые взгляды находящихся вокруг них людей. Неправильные 

поступки, вызванные недостаточностью любви, могут  способствовать 

развитию различных психических проблем  у таких детей. Они 

вырастают лишенными своей самой важной потребности  - Любви. 

Учитывая эти факторы, рост вышеуказанных вопросов, которые будут 

рассматриваться для бездомных детей и как устранить проблемы были на 

пути показан на рисунке. 

ключевые слова: дети, сироты, дети-сироты, родители, общество, 

проблемы. 

 

SUMMARY 

GULSUM KARĠMOVA 

GENERAL CHARACTERISTICS OF UNDERPRIVILEGED 

CHILDREN 

All the scientific data and research, as well as the child's family is the 

most suitable growing environment, the family of the child's psychological 

development shows that it has a very important place. However, not every 

child has a chance to grow in their family environment. These  are orphans 

have lost their parents and children deprived of parental care. Various mental 

problems because of incorrect behavior of these children can live away from 

love. Given these factors, the growth of the above-mentioned issues to be 

considered homeless children and how to eliminate the problems were at the 

ways shown. 

Keywords: child,  orphan, underprivileged,parents, society, problems. 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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OPTĠMAL ĠDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRĠN-  NEYRON  

ġƏBƏKƏLƏRĠN  KÖMƏYĠ  ĠLƏ  HƏLLĠ ÜSULLARI 

 

Məqalədə neyron Ģəbəkələrin, strukturalarına və təyinatlarına görə 

fərqlənən üç əsas tipini, iyerarxik Ģəbəkələr, məhdud təsir dairəsinə malik olan 

neyronlardan formalaĢmıĢ lokal Ģəbəkələrin tətbiq sahələri hər tərəfli təhlil 

olunmuĢdur. Neyron Ģəbəkələrin tətbiq sahələrinin reallaĢdırılması və 

istismarı sistemlərin yaradılmasının ümumi prinsipləri əsasında yerinə 

yetirilməsi tədqiq edilmiĢdir. Həmçinin məqalədə diferensial tənliklərin həllinə 

neyron Ģəbəkələrin tətbiqinin effektivliyi, diferensial tənliklərin həllinin 

struktur realizasiyası təhlil edilmiĢdir. 

Açar sözlər: neyron Ģəbəkələr, neyron Ģəbəkələrin strukturu, diferen-

sial tənliklər, neyron Ģəbəkələrin tətbiqi, iyerarxik Ģəbəkələr 

 

Məlum olduğu kimi iqtisadi məsələlərin əksəriyyəti xətti 

proqamlaĢdırma məsələsinə gətirilir. Alınan məsələləri həll etmək üçün çoxlu 

sayda paket proqramlar mövcuddur. Lakin qeyri-səlis halda dəyiĢənlərin 

sayının və məhdudiyyətlərin həddən artıq çox olması, məlum alqoritmlərin 

köməyi ilə məsələni  həll etdikdə müəyyən xətalar yaranır. Ona görə, bəzi 

hallarda belə məsələləri neyron Ģəbəkənin köməyi ilə həll etmək sərfəli olur.  

Burada dekompozisiya üsulundan istifadə edərək baxılan məsələlər neyron 

Ģəbəkənin köməyi ilə həll olunur. Bunun üçün çoxlaylı neyron Ģəbəkə seçilir 

və öyrətmə prosesi aparılır. [2] 

 Adətən neyron Ģəbəkələrin, strukturalarına və təyinatlarına görə 

fərqlənən üç əsas tipiindən istifadə olunur. Birinci tip iyerarxik Ģəbəkələr 

adlanır. Belə Ģəbəkələrdə məlumat iyerarxiyanın bir səviyyəsindən digərinə 

ardıcıl keçirilməklə ötürülür. Neyron Ģəbəkələrin ikinci tipinə məhdud təsir 

dairəsinə malik olan neyronlardan formalaĢmıĢ lokal Ģəbəkələr aiddir. Bu tip 

lokal Ģəbəkənin neyronları iyerarxiyanın bir səviyyəsi çərçivəsində məlumatı 

emal edirlər. Bu zaman funksional lokal Ģəbəkə özünü nisbi izole olunmuĢ 

ləngidici və yaxud da həyəcanlandırıcı struktura kimi təqdim edir. 

Neyron Ģəbəkələr əsas olaraq 3 hissəyə ayrılırlar: 

1. Tam əlaqəli Ģəbəkələr; 

2. Çoxlaylı neyron Ģəbəkələri; 

3. Zəif əlaqəli Ģəbəkələr. 
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Tam əlaqəli neyron Ģəbəkələri əsas olaraq süni neyron Ģəbəkəsində 

iĢtirak edən hər bir neyronun digər neyronlar ilə əlaqəsinin olmasıdır. Çoxlaylı 

neyron Ģəbəkəsinə gəldikdə isə bu neyronlar çoxlu sayda laylar vasitəsi ilə 

qurulur. Hər bir layda neyronların sayına heç bir məhdudiyyət qoyulmur. 

Layda istənilən sayda neyron ola bilər. Neyronların sayı özündən əvvəlki və 

sonrakı laydan heç asılı deyil. Çox laylı neyron Ģəbəkələrin aĢağıdakı tipləri 

mövcuddur. 

1.Monotonluq 

2.Tərs əlaqəsiz Ģəbəkələr 

3.Əks əlaqəli neyron Ģəbəkələri. 

Məlumdur ki, öyrətmə prosesi neyron Ģəbəkənin tətbiqində mühüm və 

çətin mərhələdir. Əsas çətinlik giriĢ və çıxıĢ dəyiĢənlərini əldə etməkdir.  

Təklif olunan  sxemin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ilkin verilənlərin bir 

hissəsini qeyd etməklə  

( məsələn, sıfra bərabər götürməklə) baxılan məsələ az dəyiĢənli məsələyə 

gətirilir və məlum hazır proqram paketindən istifadə edərək, bu məsələlərdə 

müxtəlif verilənlər (giriĢ dəyiĢənləri)  daxil olunaraq çıxıĢ dəyiĢənləri alınır. 

Daha sonra digər qrup dəyiĢənlər qeyd olunaraq, yeni məsələ alınır və s. [1] 

Optimal sintez məsələsi üçün alınmıĢ münasibətlərdən istifadə edərək 

baxılan məsələ neyron Ģəbəkənin köməyi ilə həll olunur. 

Optimal sintez məsələsinin həlli Rikkati tənliyindən asılı olduğundan 

burada  diferensial Rikkati tənliyinin neyron Ģəbəkənin köməyi ilə həll sxemi 

verilir. Burada neyron Ģəbəkəyə öyrətməni həyata keçirmək üçün giriĢ və çıxıĢ 

dəyiĢənlərini əldə etmək üçün tərs yanaĢmadan istifadə olunur. Yəni, 

əvvəlcədən baxılan məsələnin həllini məlum hesab edib, buna uyğun ilkin 

verilənləri tapırıq. Tapılan bu verilənləri giriĢ dəyiĢənləri kimi götürüb, verilən 

məlum həlləri isə çıxıĢ dəyiĢənləri kimi qəbul edib, neyron Ģəbəkəni qururuq. 

Sonra bizə lazım olan verilənləri giriĢ kimi neyron Ģəbəkəyə mənimsədirik və 

neyron Ģəbəkə bizə müəyyən çıxıĢlar verəcək ki, bu bizim məsələnin təqribi 

həlli olmuĢ olacaq. 

Bunun  üçün diferensial Rikkati tənliyinin neyron Ģəbəkənin köməyi ilə 

həlli sxeminə baxaq. 

Məsələnin ilkin verilənləri )(),(),( tLtBtA və Q  matrisləridir. Bu 

dəyiĢənləri biz giriĢ dəyiĢənləri kimi qəbul edəcəyik. Müxtəlif )(),(),( tLtBtA

və Q  üçün Rikkati tənliyini 

                                       QTS )(  (1) 

Ģərti daxilində həll edib çıxıĢ )(tS  əldə etməliyik. Neyron Ģəbəkəni öyrətmək 

üçün bu çıxıĢ dəyiĢənini necə əldə edək. Bunun üçün  aĢağıdakı tərs yanaĢmanı 

təklif edirik. 

 Ġxtiyari nn -ölçülü )(),.....,(),( 21 tStStS N , nn və mn - ölçülü 

)(),.....,(),( 21 tAtAtA N və )(),.....,(),( 21 tBtBtB N  matrislərini götürürük. 

)(),.....,(),( 21 tLtLtL N və NOQQ ,.....,, 21 matrislərini aĢağıdakı qayda ilə tapırıq. 
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NktStStBtBtStAtStStAtL kk

T

kkkkkk

T

kk ,1),()()()()()()()()()(   ,      

(2) 

                                  NkTSQ kk ,1),(  .                                       (3) 

Burada 1111 ),(),(),( QtLtBtA  və 
)1(

0x baĢlanğıc qiymətini giriĢ 

verilənləri, )(1 tu  vektor-funksiyasını isə cıxıĢ dəyiĢəni kimi qəbul edirik. 

Beləliklə, analoji olaraq ixtiyari sayda giriĢ dəyiĢənləri  

                          
)1(

01111 ,),(),(),( xQtLtBtA
 

                          
)2(

02222 ,),(),(),( xQtLtBtA
 

                            ………………………. 

                         
)(

0,),(),(),( N

NNNN xQtLtBtA
 

və çıxıĢ dəyiĢənləri 

                                  
.),...,(),( )(21 tNututu  

təyin olunur. Bu giriĢ və çıxıĢ dəyiĢənlərindən istifadə edərək öyrətmə prosesi 

aparılır və neyron Ģəbəkəsi qurulur. Bundan sonra neyron Ģəbəkəyə konkret 

məsələnin giriĢ dəyiĢənləri verilərək çıxıĢ dəyiĢənlərini təqribi həllər Ģəklində 

alırıq. Həllin dəqiqliyi giriĢ dəyiĢənlərinin keyfiyyətindən və N sayından 

asılıdır. N-nin böyük qiymətlərində təqribi həlldəki xətalar azalır.  

Diferensial tənliklərin həllinə neyron Ģəbəkələrin tətbiqinin effektivliyi 

iki xüsusiyyətə əsaslanır. Birinci xüsusiyyət diferensial tənliklərin ədədi həll 

metodlarının məntiqi bazası ilə neyron Ģəbəkənin məntiqi bazası arasında olan 

uyğunluqdur. Bu diferensial tənliklərin həllinin struktur realizasiyasına imkan 

verir. Ġkinci xüsusiyyət neyron Ģəbəkənin funksiyanı yaxĢı aproksimasiya 

etməsidir.  

Diferensial tənliklərin həllində Hopfild neyron Ģəbəkələr sinfindən olan  

neyron Ģəbəkələr daha uyğundur. Praktikada neyron Ģəbəkələrin tətbiqində ən 

aktual problem onların  resurslarla cox yüklənməsi və öyrətmə prosesinə çox 

vaxt sərf olunmasındadır. Eləcə də, öyrətmə prosesi üçün giriĢ və çıxıĢ 

dəyiĢənlərinin necə tapılması da çox mühümdür. Burada  məqsədimiz Rikkati 

tənliyinin həllinə neyron Ģəbəkələrin tətbiq sxemini verməkdən ibarətdir. [4] 

Bu tənlik üçün giriĢ dəyiĢənləri )(),(),( tLtBtA matris funksiyaları və 

Q-dür. Bu dəyiĢənləri biz giriĢ dəyiĢənləri kimi qəbul edəcəyik. Müxtəlif 

)(),(),( tLtBtA və Q üçün bu  məsələ aĢağıdakı  

                                        QTS )(   (4) 

Ģərti daxilində həll olunmalı və çıxıĢ dəyiĢənləri tapılmalıdır. Öyrətmə 

prosesində bu dəyiĢənlərdən istifadə edərərək neyron Ģəbəkəsi qururlur. Sonra 

bizə lazım olan çıxıĢ dəyiĢənlərini daxil edərək Rikati tənliyinin təqribi həlləri 

tapılır.  

ÇıxıĢ dəyiĢənlərinin tapılması üçün aĢağıdakı yanaĢma tətbiq olunur.  
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 nn - ölçülü )(),.....,(),( 21 tStStS N  matris funksiyalarını, nn və

mn ölçülü )(),.....,(),( 21 tAtAtA N  və )(),.....,(),( 21 tBtBtB N  funksiyalarını 

götürək. )(),.....,(),( 21 tLtLtL N   və NOQQ ,.....,, 21 matrisləri aĢağıdakı üsulla 

tapılır:  
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                                                        (6) 

Aydındır ki, əgər  

kkkk QQtLtLtBtBtAtA  ),()(),()(),()(                           (7) 

götürsək, bu  məsələnin həlli NktSk ,1),(   matris funksiyadır. Beləliklə, əgər 

giriĢ dəyiĢənləri kimi  

                                         
)(),.....,(),( 21 tAtAtA N  

                                         
)(),.....,(),( 21 tBtBtB N . 

                                        
)(),.....,(),( 21 tLtLtL N , 

                                       NOQQ ,.....,, 21 , 

götürsək, onda məsələnin həlli kimi  

                                                     
)(),.....,(),( 21 tStStS N ,  

çıxıĢ dəyiĢənlərini alarıq. Bu dəyiĢənlərdən istifadə edərək, öyrətmə prosesini 

aparırıq. Həllin keyfiyyəti və neyron Ģəbəkənin etibarlılığı giriĢ dəyiĢənlərinin 

seçim keyfiyyətindən və N sayından asılıdır.  
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PEЗЮМЕ 

РОЗА АБДУЛЛАЙЕВА 

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ УРОВНЕНИЙ ОПТИМАЛЬНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ  С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ. 

 

Нейронные   сети, основанные на общих принципах в областях 

внедрения приложений и эксплуатации реализации исследуемых систем. 

Нейронные сети, основанные на общих принципах в областях внедрения 

приложений и эксплуатации реализации исследуемых систем. 

эффективность применения нейронных сетей в статье, а также при 

решении дифференциальных уравнений, дифференциальных уравнений и 

структурной реализации раствора анализируют. 

Ключевые слова: нейронные сети, структура нейронной сети, 

дифференциальные уравнения, Применение нейронных сетей, 

иерархические сети. 

 

SUMMARY 

ROZA ABDULLAYEVA 

WAYS OF SOLVING OPTIMUM CONTROL EQUATIONS WITH 

NEUTRON NETWORKS. 

The article on neural networks, which differ according to the three main 

types of structures and assignments, hierarchical networks, local networks 

formed by neurons that have a limited impact in the areas of application are 

analyzed comprehensively.  Neural networks based on common principles to 

the areas of application implementation and operation of the implementation of 

the systems have been investigated. The effectiveness of the application of 

neural networks in the article as well as the solution of differential equations, 

differential equations and structural realization of the solution was analyzed.   

Key words: the neural networks, the structure of the neural networks, 

differential equations, the application of the neural networks, hierarchical 

networks. 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor S.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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VERĠLƏNLƏR BAZASI VƏ ONUN OBYEKTLƏRĠ 

  

Ġnformasiya və informasiya prosesləri ilə tanıĢ olarkən insanın istənilən 

fəaliyyət sahəsinin informasiya ilə əlaqəli olması qeyd etmək lazımdır. 

Ġnformasiya ilə iĢləmək və xüsusən də nəsildən-nəslə otürmək üçün, onun 

saxlanmasının xüsusi əhəmiyyəti var. Ġnformasiya sistemi dedikdə, qərarın 

hazırlanması və qəbulu ilə bağlı olan informasiya proseslərini və idarəetmə 

servisini həyata keçirən aparat və proqram vasitələrinin, həmçinin 

informasiya resurslsrının əlaqəli məcmusundan ibarət texniki sistem baĢa 

düĢülür.  

Ġnformasiya sistemlərinin iĢlənib hazırlanması və tətbiqindən əsas 

məqsəd Ģirkətin idarə edilməsi üçün müasir informasiya infrastrukturunun 

yaradılmasıdır. 

Açar sözlər: verilənlər bazası, informasiya sistemi, relyasiya cədvəli, 

verilənlər bazasının obyektləri, sorğu .  

 

Ġnsan cəmiyyəti inkiĢaf etdikcə, informasiyanı saxlamaq üçün müxtəlif 

vasitələr düĢünülmüĢ  və  onlar zaman-zaman təkmilləĢdirilmiĢdir. Ancaq 

informasiyanın, sadəcə, saxlanması yetərli deyildir. Ġnformasiya elə 

saxlanmalıdır ki, lazım olduqda onu asanlıqla  əldə  etmək mümkün olsun. 

Məhz axtarıĢları asanlaĢdırmaq məqsədi ilə əlifbalı qeyd kitabcaları 

düzəldilmiĢ, kitabxanalarda isə əlifba və mövzular uzrə kataloqlar 

yaradılmıĢdır.  Belə bir misalı nəzərdən kecirək. Məlumdur ki, avtomobil 

mufəttiĢliyində avtomobillərin qeydiyyatı apa rılır. Xüsusi kartotekada hər bir 

avtomobil haqqında informasiya – maĢının nomrəsi (dovlət niĢanı), markası, 

rəngi, sahibi haqqında məlumat sax lanılır. Kartotekada bütün məlumatlar 

maĢınların nömrəsinə görə nizamlanır, ona görə də maĢının nömrəsi 

məlumdursa, istənilən maĢın haqqında məlumatı asanca tapmaq 

olar.  Təəssuf  ki, bəzi hadisələr zamanı maĢının nömrəsi həmiĢə məlum olmur 

[1]. 

 Məsələn, qəza törədən sürücü  hadisə yerindən qacdıqda, hadisənin 

Ģahidləri cox zaman maĢının nömrəsini deyə bilmirlər;  ən yaxĢı halda onlar 

maĢının markasını və rəngini xatırlaya bilirlər. Ağ rəngli ―Mersedes‖i  tapmaq 

üçün bütün kartotekanı ―ələk-vələk etmək‖ lazım gəlir. Bu hal son 

zamanlaradək belə idi. Əlbəttə, bir necə ayrı-ayrı kartoteka düzəltmək olardı.  

Məsələn, avtomobilləri birində nömrələrinə görə, baĢqasında rənglərinə 

görə, üçüncüsündə isə ayrı bir əlamətə gorə nizamlamaq olardı. Ancaq belə 

təkrarlanmalar iĢin həcmini əhəmiyyətli dərəcədə artırır, çünki hər bir 

avtomobil haqqında bir neçə kart doldurmaq lazım gəlir. [3] Bundan baĢqa, 
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real informasiya sistemlərində çoxsaylı müxtəlif verilənlər saxlanılır. Belə 

sistemlərdə axtarıĢın hansı əlamətə (yaxud əlamətlərə) görə aparılacağını 

qabaqcadan demək mümkün olmur. Bu cür məsələlərin həlli, yəni lazım olan 

informasiyanın məqbul zamanda  tapılması yalnız komputerlərin meydana 

cıxmasından sonra mümkün oldu. Komputerlərdə informasiyanı saxlamaq və 

axtarmaq üçün verilənlər bazası adlandırılan xususi proqram sistemlərindən 

istifadə olunur. Verilənlər bazası [database] informasiyanın, yaxud verilənlərin 

nizamlı yığınıdır. Məlumatların komputerdə verilənlər bazası Ģəklində 

saxlanması həmin məlumatların cevik olaraq tapılmasını, cap olunmasını, 

istifadəsini asanlaĢdırır. Verilənlər bazasının mərkəzi obyekti cədvəldir [table] 

[2].  

 Bu gun cədvəl əsasında yaradılmıĢ verilənlər bazası daha cox yayılıb. 

Ən sadə verilənlər bazasında da azı bir cədvəl olur. Umumiyyətlə isə, 

verilənlər bazasında, adətən, onlarca cədvəl olur. Cədvəl sətirlərdən və 

sütunlardan ibarətdir. Verilənlər bazası sistemlərində, adətən, sətir əvəzinə yazı 

[record] termini iĢlədilir. Beləliklə, verilənlər bazasının hər bir cədvəli 

yazılardan ibarətdir.  Verilənlər bazasında sütunları sahə [field] adlandırırlar. 

Beləliklə, hər bir yazı sahələrdən təĢkil olunub.Hər bir sahə adı və verilənlərin 

tipi ilə xarakterizə olunur. Verilənlər bazasında sahələrin muxtəlif tipləri ola 

bilər: mətn, ədəd, tarix, zaman, pul və s. Verilənlər bazasında axtarıĢın 

opeativliyini və keyfiyyətini təmin etmək üçün bu 

prosesi  avtomatlaĢdırmaq  lazımdır. Muasir komputer  texnologiyala 

rı  muxtəlif cür informasiyaların elektron Ģəkildə saxlanması və emalını təĢkil 

etməyə imkan verir. Ġstənilən verilənlər bazası sahə və yazı adlandırılan sadə 

obyektlərdən ibarətdir. Sahə və   yazıların toplusu daha iri obyekt – cədvəl 

əmələ gətirir. BaĢqa sozlə, cədvəl yazılardan,  yazılar isə sahələrdən təĢkil 

olunur.  Verilənlərin saxlandığı yeri – sahəni bir otaq kimi təsəvvur etsək, onda 

yazılara bir mənzi lin otaqları, cədvəllərə isə bir blokda olan mənzillər kimi 

baxmaq olar.  

Verilənlər bazasının idarəolunması sistemi (VBĠS), verilənlər bazasının 

yaradılması ucun proqram vas itələrinin toplusudur. Hazırda bir necə nov VBĠS 

vardır ki, onlardan ən məĢhurları bunlardır: Access, Oracle, MySQL, Yukon. 

Bu sistemlərin hər birinin oz  

ustunlukləri və catıĢmazlıqları var. Bunlardan geniĢ istifadə olunanı Microsoft 

Office paketinə daxil olan Microsoft Access sistemidir. Adları cəkilən digər 

sistemlər isə Ģəbəkələr ucun daha guclu verilənlər bazasını yaratmaq məqsədi 

daĢıdığından onlardan az sayda mutəxəssislər istifadə edirlər. Verilənlər 

bazasının idarəolunması sistemi  

• verilənlər bazasının strukturunun yaradılmasını,   

• bazanın verilənlərlə doldurulmasını,  

• bazada olan verilənlərin redaktəsini (dəyiĢdirilməsini),  

• informasiyanın vizuallaĢdırılmasını  

təmin edir. Ġnformasiyanın vizuallaĢdırılması dedikdə, verilənlərin secilməsi,  

onların nizamlanması, lazım olan Ģəkildə tərtib edilməsi və cıxıĢ qurğusuna  

gondərilməsi nəzərdə tutulur.  
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Access verilənlər bazasında minlərlə cədvəl ola bilər, hər bir cədvəldə olan 

yazıların sayı isə ilk növbədə komputerinizin sərt diskində qalan boĢ yerin 

həcmindən asılıdır. Verilənlər bazası [database, DB] və VBĠS [Database Mana 

gement Sys tem, DBMS] anlayıĢları otən əsrin 60-cı illə ri nin or ta larında, 

elektron hesablayıcı maĢınların idarəetmə sahə lərində aktiv istifadə edilməyə 

baĢladığı zamanlarda meydana cıxmıĢdır. [4]. 1981-ci ildə Amerika Milli 

Kosmik Agentliyinin (NASA) muhəndisi Ueyn Retliff [Wayne Ratliff] boĢ 

vaxtlarında futbol statistikasını aparmaq ucun sadə VBĠS hazırlamaqla məĢğul 

olurdu. Bu sistem o dövrun fərdi komputerləri üçün nəzərdə tutulduğundan 

çox  primitiv idi və yalnız bir neçə yuü yazını emal edə bilirdi. Retliff 

―Vulkan‖ adlandırdığı bu sistemi satmağa baĢladı, lakin elə bir uğur qazana 

bilmədi [5].  

―Vulkan‖ın reklamı proqram biznesi ilə məĢğul olan Corc Teytin 

gözünə sataĢır və o, Retliffdən həmin sistemin satıĢının mustəsna huququnu 

alır. O zamanlar ―Vulkan‖ markası baĢqa firmaya məxsus olduğundan yeni ad 

duĢunmək lazım gəlir. Ticarət agentinin təklif etdiyi dBase II adı cox uğurlu 

olur: o, həm sanballı səslənirdi, həm də  əvvəllər guya bu proqramın I 

versiyasının cıxmasına iĢarə vururdu. Tezliklə dBase II proqram məhsulları 

bazarında oz yerini tutdu, onun dBase III, dBase III+, dBase IV versiyaları 

yarandı. Sonradan isə coxsaylı bənzər sistemlər meydana cıxdı və cədvəllər 

üçün istifadə olunan ―dbf‖ formatı standarta cevrildi [6].  

  

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка. - СПб.: Питер, 2001, 

304 с.  

2. Петров В.Н. Информационные системы. – СПб.: Питер, 2002.  

3. Фаронов В.В. Программирование баз данных в Delphi 7: Учебный курс. 

– СПб.: Питер, 2004 - 464 с.  

4. Кренке Д. Теория и практика построения баз данных: [пер.с англ] / Д. 

Кренке. - 9 - е изд. - СПб.: Питер, 2005. - 858 с.  

5. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: Учебник 

для высших учебных заведений / Под ред. проф. А.Д. Хомоненко. - СПб.: 

КОРОНА принт, 2000. - 416с.  

6. Карпова Т.С.Базы данных: модели разработка.-СПб.: Питер, 2001, 304 

с. 

7. Петров В.Н. Информационные системы. – СПб.: Питер, 2002. 

8. Фаронов В.В. Программирование баз данных в Delphi 7: Учебный курс. 

– СПб.: Питер, 2004 - 464 с. 

9. Кренке Д. Теория и практика построения баз данных: [пер.с англ] / Д. 

Кренке. - 9 - е изд. - СПб.: Питер, 2005. - 858 с. 

10. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: 

Учебник для высших учебных заведений / Под ред. проф. А.Д. 

Хомоненко. - СПб.: КОРОНА принт, 2000. - 416с. 

11. Карпова Т.С. Базы данных: модели 

 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 1  
  

 

 

 

 

337 

РЕЗЮМЕ 

МАТАНАТ ИСМАИЛОВА  

БАЗА ДАННЫХ И ЕГО ОБЪЕКТЫ 

База данных - это многогранное понятие. В общем случае под базой 

данных (БД) подразумевается совокупность сведений, объединенных по 

какому-то признаку. Например, к База данных  можно отнести 

телефонный справочник или прайс-лист компании. Информационные 

базы данных имеют и более узкое определение. Под ними понимают 

хранилище сведений, структурированных оптимальным для машинной 

обработки образом. Это наиболее распространенное определение, его 

лучше и принять за основу. 

           Ключевые слова : База данных, информационные системы, 

реляционная таблица, объекты,  База данных, запрос 

 

SUMMARY 

MATANAT ISMAILOVA  

DATABASE AND ITS OBJECTS 

The database is a multifaced concept. Generally the database (D) is 

meant as set of the data integrated on some sign. For example, to the Database 

it is possible to carry the phonebook or the price list of the company. 

Information databases have also narrower determination. Understand storage of 

the data structured in the way, optimum for machining, as them. This most 

widespread determination, better and to assume it as a basis. 

Key words: Database, information systems, relational table, objects 

Database, request. 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor S.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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NAQĠLSĠZ RABĠTƏNĠN TƏTBĠQ SAHƏLƏRĠ 

 

Məqalədə naqilsiz rabitənin nəqliyyat vasitələrində, fövqəladə 

hallarda, biznesdə, kabel birləĢmələrinin əvəz olunmasında, informasiya 

dəstəkləməsində, abonentin yerləĢməsindən asılı olan tətbiq sahələri hər tərəfli 

təhlil olunmuĢdur. Naqilsiz rabitənin tətbiq sahələrinin reallaĢdırılması və 

istismarı sistemlərin yaradılmasının ümumi prinsipləri əsasında yerinə yetiril-

məsi tədqiq edilmiĢdir. Həmçinin məqalədə naqilsiz texnologiyaların yaradıl-

ması, stasionar Ģəbəkələr üçün iĢlənib hazırlanmıĢ əlavələrin naqilsiz Ģəbəkələrdə 

uğurla iĢləyə bilməsi , bir çox protokollar hаqqındа araĢdırma aparılmıĢdır. 

Açar sözlər: naqilsiz rabitə, naqilsiz texnologiyalar, naqilsiz kommu-

nikasiya sistemləri, komputerlər Ģəbəkələri, qeyri – mərkəzləĢdirilmiĢ naqilsiz 

Ģəbəkələr. 

 

Naqilsiz rabitədən nəqliyyat vasitələrində, fövqəladə hallarda, 

biznesdə, kabel birləĢmələrinin əvəz olunmasında, informasiya dəstəkləmə-

sində, abonentin yerləĢməsindən asılı olan tətbiq sahələri mövcuddur.  

Naqilsiz rabitə — elektrik naqilləri ilə qoĢulmayan iki və daha çox 

məntəqə arasında məlumatların ötürülməsidir. 

Ən geniĢ yayılmıĢ naqilsiz texnologiyalar radioda istifadə edilir. Radio 

dalğaların məsafələri uzaq məsafəli radio rabitələrdə minlərlə hətta 

milyonlarla kilometrə qədər və ya televiziya üçün bir neçə metrə kimi ola 

bilər. Bu, telsiz (iki istiqamətli radio), mobil telefonlar, cib kompüteri və 

naqilsiz Ģəbəkə də daxil olmaqla stasionar, mobil və portativ tətbiqlərin 

müxtəlif növlərini əhatə edir. Radio naqilsiz texnologiyaların tətbiqinin digər 

nümunələrinə GPS hissələri, naqilsiz kompüter siçanı, klaviaturası və 

qulaqcığı, qulaqlıq, radio qəbuledici, peyk televiziyası , yerüstü televiziya və 

radiotelefon daxildir. 

LTE, LTE-Advanced, Wi-Fi, Bluetooth ən geniĢ yayılmıĢ müasir 

naqilsiz texnologiyalardan bir neçəsidir. [6] 

Gələcəkdə nəqliyyat vasitələri çoxlu sayda naqilsiz kommunikasiya 

sistemlərindən və mobil əlavələrdən istifadə edəcəkdir. Musiqi, yeniliklər, 

yolun vəziyyəti, hava haqqında məlumat və digər geniĢ yayımlı informasiya 

DAB – rəqəm radioyayım sistemi ilə 1,5 Mbit/san sürətlə ötürülür. DanıĢığı 

və verilənləri 384 kbit/san sürətilə ötürməyi GSM - mobil rabitənin qlobal 

sistemi təmin edir. Uzaq məsafələrə rabitə üçün peyk rabitəsini istifadə etmək, 

naviqasiya və yerin təyininin qlobal sistemi GPS - in köməyilə ilə nəqliyyat 

vasitəsinin dəqiq yerini təyin etmək mümkündür. Qəza hallarında təcili 

informasiya mübadiləsi üçün, yaxınlıqda yerləĢən nəqliyyat vasitələri epizodik 
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lokal Ģəbəkədə birləĢirlər. Bu hal, sürücülərlə təhlükəsiz ara məsafəsini 

saxlamağa imkan verir, qəza zamanı isə hava yastığı iĢə düĢür və avtomatik 

olaraq polis və təcili yardım çağırılır. Bu cür nəqliyyat vasitələri hal-hazırda 

istifadə edilirlər. Gələcəkdə avtomobillər, digər avtomobillərə qəza barədə 

xəbər verə biləcəkdir ki, onlar vaxtında dayana bilsinlər. 

Hal-hazırda avtobuslar, yük maĢınları və qatarlar öz vəziyyətləri 

barədə, yerdəyiĢmələri barədə öz bazalarına cari məlumat göndərə bilərlər, 

nəticədə daĢınmaların təĢkilinin koordinasiyasını təĢkil etmək asanlaĢır. Qeyd 

olunmuĢ infrastrukturlu Ģəbəkələr (məsələn, Ģanvari sistemin telefonları) 

magistral radiosistemlər (TETRA) və naqilsiz LHġ (WLAN) ilə əlaqəlidir. 

Bundan baĢqa, peyk rabitə kanalları da istifadə edilə bilər. 

Avtomobillərin içərisində və onlar arasındakı Ģəbəkələr epizodik ola bilar. 

Avtomobilin içindəki naqilsiz Ģəbəkə elektron yaddaĢ kitabçasını, səyyar 

kompüterləri və mobil telefonları birləĢdirə bilər (məsələn, ―Bluetooth‖ 

texnologiyasının köməyilə). Müasir qatarların hərəkət sürəti 350 km/saat, 

avialaynerlərinki isə 900 km/saat və daha çoxdur. Onu nəzərə almaq lazımdır 

ki, mobil qurğuların sürətləri 250 km/saat-dan çox olanda (GSM üçün) və 

yaxud 100 km/saat olanda (AMPS üçün) bir çox texnologiyalar lazımi 

səviyyədə iĢləyə bilmir. Yalnız bəzi (məsələn, DAB) texnologiyalar 900 

km/saat sürətlərinədək iĢləyə bilirlər. 

Fövqəladə hallarda da mobil rabitə çox önəmlidir. Təcili yardım 

maĢınının xəstəxana ilə naqilsiz rabitəsi imkanının olduğunu təsəvvür edək. 

Bədbəxt hadisələr zamanı, həyatı üçün vacib olan informasiyanı təcili olaraq 

xəstəxanaya ötürmək olar. Orada dərhal uyğun hazırlıq aparıla bilər, lazım 

gəldikdə isa əvvəlcədən ilkin diaqnozu qoymaq üçün həkim heyətini cəlb 

etmək olar. Bundan baĢqa, naqilsiz Ģəbəkələr faktiki olaraq zəlzələlər, təbii 

fəlakətlar zamanı yeganə məlumat vasitəsi sayılır. Bütün kabel birləĢmələri 

pozularsa, nəinki adi telefon rabitəsi, hatta baza stansiyasına ehtiyacı olan 

bütün mobil telefon sistemləri da iflasa uğramıĢ olar. Belə hallarda, yalnız 

xüsusi qeyri – mərkəzləĢdirilmiĢ naqilsiz Ģəbəkələr faydalı ola bilir. [1] 

Biznes aləmində kommersiya kompaniyası rəhbərliyinə kompaniyanın 

verilənlər bazasına daima daxil olmaq imkanı olmalıdır ki, o səyyar komputeri 

vasitəsilə cari vəziyyətlə vaxıtında tanıĢ ola bilsin və öz kompaniyasının iĢini 

düzgün qura bilsin. Naqilsiz daxilolma zamanı səyyar kompüter əsil mobil 

ofisə çevrilmiĢ olur. Bəzi hallarda kabel birləĢməsini naqilsiz Ģəbəkə ilə əvəz 

edirlər, məsələn, tarixi binalarda, ticarət sərgilərində və ya distant olaraq 

verilənləri yığarkən belə tələbat yaranır. Ġqtisadi sabəblərdən, çox zaman 

uzaqda olan vericilərə kabel birləĢməsi yaratmaq sərfəli olmur (məsələn, hava 

haqqında məlumatı tərtib etmək üçün, zəlzələlər barədə xəbərdarlıq etmək 

üçün və ya ətraf mühitin vəziyyati barədə verilənlari yığmaq üçün). Bu 

vəziyyətdən çıxıĢ yolunu - peyk vasitəsilə naqilsiz birləĢmələr təmin edirlər. 

Ticarət sərgiləri üçün çox dinamik infrastruktur lazımdır, kabel çəkiliĢi isə çox 

vaxt aparır və çox zaman qeyri-münasib olur. Ona görə də kompüter 

sərgilərinin çoxunda kabel əvəzinə, naqilsiz LHġ - 1ar (WLAN) istifadə edilir. 

Naqilsiz Ģəbəkələrin tətbiqinin bir sahəsi də - tarixi əhəmiyyət kəsb edən 
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binalarda, divarları və döĢəməni korlamamaq Ģərtilə kompüterlərin, vericilərin 

və informasiya displeylərinin quraĢdırılması hesab olunur. 

Naqilsiz Ģəbəkələrin köməyilə “İnternet” hər yerdə mümkündür. 

Məsələn, Ģəhər üzrə bələdçini təsəvvür edək. Statiki informasiyanı CD-ROM - 

dan, DVD – dən və yə hətta evdə ―Ġnternet‖ vasitəsilə almaq olar. Lakin 

naqilsiz Ģəbəkələr, bizə lazım olan məlumatın istənilən yerdə alınmasını təmin 

edə bilər. 

Naqilsiz texnologiyaların tətbiqinin daha çevik inkiĢaf edən 

sahələrindən biri də - oyunlar və əyləncələr hesab olunur, yəni xüsusi oyun 

Ģəbəkələri yaradılır ki, bunların köməyilə ümumi oyunda iĢtirak etmək 

istəyənlərin arzusunu yerinə yetirmək mümkün olur. 

Stasionar Ģəbəkələr üçün iĢlənib hazırlanmıĢ əlavələrin naqilsiz Ģəbəkələrdə 

uğurla iĢləyə bilməsi üçün, bir çox protokollar, kodlama mexanizmlari va yaxud təkrar 

ötürmələr hesabına birləĢmələrin keyfiyyətini yaxĢılaĢdırmaq mümkün olur. Lakin bir 

sıra hallarda əlavələrin və yaxud istifadəçilarin sonraki hərəkətləri uğurla edə bilmələri 

üçün, onun yerləĢdiyi yer haqda informasiya lazım gəlir. [4] 

MüĢayiətedici xidmətlər. Zənglərin yenidən istiqamətləndirilməsi 

funksiyası köhnə telefon sistemindən də yaxĢı tanıĢdır. Harada olmağınızdan asılı 

olmayaraq, sizin telefona müvəqqəti telefon nömrəsi göndərmək kifəyətdir ki, o 

avtomatik olaraq bütün daxil olan zəngləri yenidən istiqamətləndirəcəkdir. Mobil 

kompüterləri istifadə edərkən müĢayiətedici xidmətlər, məsələn əməliyyat sisteminin 

pəncərəsinin iĢçi stolun növünün eyni cür edilməsini təmin edir.  

YerləĢmə yerini nəzərə alan xidmətlər. Fərz edək ki, Siz 

mehmanxananın vestibülündəsiniz və öz səyyar komputerinizdə sənədi çap etmək 

istəyirsiniz. Əgər sadəcə olaraq, sənədi printerin piktoqramına dartsaq, onda bu sənəd 

harada çap olunmalıdır? Əlbəttə ki, mərkəzi ofisdəki printerdə yox. Lakin cari əhatə 

haqqında əlavə informasiya olmadan yalnız bunu gözləmək olar. Deməli, əməliyyat 

sistemi xidmətlərinə, istifadəçinin cari əhatəsi barədə əlavə məlumat vermək lazımdır. 

Məsələn, mehmanxananın Ģəbəkə xidməti Sizi xəbərdar etməlidir ki, vestibülda ümumi 

daxilolmaya malik olan lazer printeri var. Öz növbəsində Sizin kompüter, əhatəyə Siz 

və istifadə etdiyiniz xidmətlər barədə məlumat verəcəkdir ki, bu xidmətlərin ödəniĢi 

Sizin hesaba daxil edilsin. 

Konfidensiallıq. Yuxarıda baxılan iki xidmət növü, müəyyən məxfiliyin 

əldə olunması imkanları məsələsinə də toxunur. Məsələn, nahar vaxtı Sizə elektron 

poçtunun göndərilməsinin davam etməsini istəyir, lakin videokonfransın daxil olan 

çağırıĢlarına cavab vermək istəmirsiniz. Deməli, elə hallar da olur ki, bəzi xidmət 

növlərini çıxarmaq lazım gəlir. Bəzən isə yerləĢmə yerindən asılı olan, lakin özü haqda 

əhatə olanlara dəqiq informasiya vermədən, xidmət növlərindən də istifadə etmək lazım 

gəlir. 

WiMAX — GeniĢ qurğu spektoru üçün uzun məsafələrdə universal simsiz 

rabitəni təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmıĢ telekommunikasiya texnologiyasıdır 

(stansiya və portativ kompyuterdən tutmuĢ mobil telefona qədər). 

WiMAX Ģəbəkəsi ənənəvi simli texnologiyaların istifadəsi ilə qoĢulmaq 

imkanı olmayan abunəçilərə geniĢ zolaqlı xidmətlərin göstərilməsinə imkan yaradır. 

WiMAX texnologiyası yüksək keyfiyyətli rabitə və məlumatların ötürülməsi 

sürətini təmin edərək, sıx Ģəhər tikilmə yerləri daxil olmaqla, hər bir Ģəraitdə iĢləmək 
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imkanını yaradır. WiMAX «son mil» geniĢ zolaqlı birləĢmənin yaradılması, simsiz 

çıxıĢ nöqtələrin yerləĢdirilməsi, Ģirkət filialları arasında Ģəbəkənin təĢkili və digər 

məsələlərin həlli üçün istifadə edilə bilər. 

Wimax Texnologiyası-Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave 

Access) ingilis dilindən tərcümədə-Mikrodalğalı GiriĢ üçün Beynəlxalq QarĢılıqlı təsir 

qabiliyyəti mənasını verir.Wimax 10 GHs ilə 66 GHs tezlik diapozonunda iĢləyən və 

naqilsiz sistemlərin xüsusiyyətlərini ifadə edən ĠEEE 802.16 standartlarının digər adıdır. 

Ġlk növbədə Wimax geniĢ coğrafi sahəni əhatə edən və yüzlərlə istifadəçiyə çox aĢağı 

xərclə xidmət göstərə bilən naqilsiz internet xidmətidir. [2] 

Wi-Fi (Wireless Fidelity — ―simsiz dəqiqlik‖) — Wi-Fi Allianceın ticarət 

markası. IEEE 802.11 standartları əsasında simsiz Ģəbəkə yaratmaq üçündür. 

Texnologiya eyni vaxtda onlarla istifadəçinin bir Ģəbəkədə iĢləməsi üçün Ģərait yaradır. 

Bu zaman sonuncu abonent üçün məlumat ötürülməsi sürəti 108 Mbit/san təĢkil edir. 

―IEEE 802.11‖ standartını dəstəkləyən xüsusi modulla təmin edilmiĢ noutbuk, netbuk, 

cib komputeri, smartfonlar, veb-kamera sahibləri ―Wi-Fi‖ birləĢmədən istifadə edə 

bilərlər. 

Kompüterlərin Ģəbəkəyə birləĢdirilməsi və yaxud Ġnternetə qoĢulması üçün 

müasir simsiz texnologiyadır. Məhz bu texnologiya vasitəsilə Ġnternet mobil olaraq 

istifadəçiyə istər bir otaq hüdudlarında, istərsə də bütün dünyada sərbəst hərəkət imkanı 

təqdim edir. Texnologiya eyni vaxtda onlarla istifadəçinin bir Ģəbəkədə iĢləməsi üçün 

Ģərait yaradır. Bu zaman sonuncu abonent üçün məlumat ötürülməsi sürəti 108 

Mbit/san təĢkil edir. IEEE 802.11 standartını dəstəkləyən xüsusi modulla təmin edilmiĢ 

noutbuk, cib kompyuteri, veb kamera sahibləri Wi-Fi birləĢmədən istifadə edə bilərlər. 
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PEЗЮМЕ 

РУГИЙЙЕ МИКАЙЫЛОВА 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 

Беспроводные транспортные средства статье, чрезвычайная 

ситуация, бизнес, чтобы заменить кабельные соединения, а также 

информацию для поддержки, в зависимости от абонентской стороны 

были проанализированы для каждой из областей применения. Внедрение 

и эксплуатация систем беспроводной связи в области внедрения 

приложений, основанных на общих принципах создания были 

исследованы. Также в статье беспроводных технологий, беспроводных 

сетей и приложений, разработанных для фиксированных сетей, чтобы 

успешно работать, много исследований было проведено на протоколах. 

Ключевые слова: радиосвязь, технология беспроводной связи, 

Системы беспроводной связи, сети компьютеров, не - централизованные 

беспроводные сети. 

 

SUMMARY 

RUQIYYE MIKAYILOVA 

FIELDS OF APPLICATIONS OF WIRELESS 

COMMUNICATION 

The article wireless transport vehicles, emergency, business, to replace 

cable connections, and information to support, depending on the subscriber 

side were analyzed for each of the application areas. The implementation and 

operation of wireless communication systems in the areas of application 

implementation, based on the general principles of creation have been 

investigated. Also in the article wireless technologies, wireless networks and 

applications developed for fixed networks to work successfully, a lot of 

research has been carried out on the protocols 

Key words: wireless communication, wireless technology, wireless 

communication systems, networks of computers, non - centralized wireless networks. 
 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor S.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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KOMPÜTER ġƏBƏKƏLƏRI VƏ QURAġDIRILMASINDA ISTIFADƏ 

OLUNAN TEXNOLOGIYALAR 

 

Məqalədə kompüter Ģəbəkələri və onların quraĢdırılmasında istifadə 

olunan texnologiyalar öz əksini tapmıĢdır.Qeyd edək ki, Ģəbəkə dedikdə 

verilənlərin ötürülmə vasitələri ilə öz aralarında birləĢmiĢ  kompüterlər 

toplusu baĢa düĢülür. Verilənlərin ötürülmə vasitələri asağıdakı elementlər ola 

bilər:  bir-birilə kabellə əlaqələndirilən kompüterlər, peyk,telefon, lifli-optik, 

radio və s. ötürücülər əsasında qurulmuĢ rabitə kanalları, kommutasiya edici 

aparatlar, retranslyatorlar, siqnal çeviricilərinin müxtəlif tipləri, həmcinin 

digər element və qurğular. 

Açar sözlər: kompüter,Ģəbəkə, əlaqə,məsafə,səviyyə,informasiya,server 

 

Aralarında elektrik əlaqə olan müstəqil kompüterlər birliyinə kompüter 

Ģəbəkəsi deyilir. Burada kompüterlərin əlaqəli olmaları,aralarında informasiya 

mübadiləsi edə bildikləri mənasına gəlir [1,13].Kompüterlər Ģəbəkəsinin 

arxitekturası- Ģəbəkə elementlərinin aparat və proqram təminatının iĢləməsidir. 

Bütün Ģəbəkə növləri ümumi tərkib hissələrinə, funksiyalara və 

xüsusiyyətlərə malikdir. Bu tərkib hissələri aĢağıdakılardır: 

Server-öz ehtiyatlarını Ģəbəkə istifadəçilərinə təqdim edən xüsusi 

proqram təminatına malik xidməti kompüterdir.Serverin yerinə yetirə biləcəyi 

məsələlər çoxsahəli və qəlizdir. Yerinə yetirdiyi funksiyaya görə serverlər Fayl 

server, Printer serveri, Poçt serveri, Faks serveri, Kommunikasiya serveri, 

Ġnternet serveri, web server və s. növlərə bölünürlər. 

 Ġstifadəçi – Ģəbəkə ehtiyatlarından istifadə edən  kompüterlərdir.[4,792] 

 Kompüterlər arasındakı məsafəyə görə Ģəbəkələr iki sinfə bölünür: lokal 

ve qlobal Ģəbəkələr.  

 Lokal kompüter Ģəbəkələrində-LAN (local aera network) kompüterler 

arasındakı məsafə bir neçə kilometrə qədər ola bilər və onlar bir-birilə adətən 

mübadilə sürəti 1-dən 10-a və daha çox Mbit/s olan surətli  rabitə xətləri ilə 

əlaqələndirilirlər.Belə olan halda kompüterlər bir qayda olaraq,bir otaq,bir bina 

və ya qonĢu binalar daxilində yerləĢirlər. 

 Ixtiyari qlobal Ģəbəkəyə digər qlobal Ģəbəkələr,lokal Ģəbəkələr və uzaq 

məsafədə yerləĢən kompüterlər qoĢula bilərlər.Qlobal Ģəbəkələr əsasən 4 cür 

olurlar: Ģəhər, regional,milli və transmilli. 

 Hər kompüter Ģəbəkəsi məlumatın sistemlər arasında gəlib-getməsini 

təmin edə biləcək  bir yola ehtiyac duyur.Nəticədə, məntiqi və fiziki Ģəbəkə 

dizayn topolojiləri yaradılmıĢdır.[2,9] Topoloji fərqli Ģəbəkə texnologiyalarının 

quruluĢuna ve çalıĢma Ģəkillərini anlamada baslanğıc nöqtədir.Topoloji tipləri: 
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Tam birləĢmiĢ topoloji,Ağac topoloji,Hibrid topoloji,ġin topoloji,Həlqə 

topoloji,Ulduz topoloji,Xətti topoloji,Tor topoloji və s. 

 Kompüterlərin Ģəbəkəyə qoĢulması üçün onların hər biri Ģəbəkə kartına 

malik olmalıdır. 

 ġəbəkə kartları Ģəbəkədəki kompüter ilə Ģəbəkə kabeli arasında 

siqnalları qəbul edib ötürmək üçündür. ġəbəkə kartının adapterinin 

ĠRQ(kəsilmələr), daxilolma(xarici portların ünvanı),yaddaĢın ünvanı kimi 

xüsusiyyətləri var.ġəbəkə platası kompüterin üstünə qoyulur və kabellə 

birləĢdirilir.  

 ġəbəkədə digər qurğular da: konseptratorlar(buna HUB da deyilir), 

kommutator və s. istifadə edilir. 

 ġəbəkə proqram təminatının iĢlənməsini qaydaya salmaq və istənilən 

kompüter sistemlərinin qarĢılıqlı əlaqəsini təĢkil etmək məqsədilə StandartlaĢ-

dırma üzrə Beynəlxalq TəĢkilat (International Standart Orgonization-ISO) açıq 

sistemlərin qarĢılıqlı əlaqəsini təmin edən Etalon model (Open System 

Interconnection-OSI) təklif etmiĢdir.[3,382] 

  OSĠetalon modeli aĢağıdakı yeddi səviyyəni təyin edir: 
 

- Fiziki səviyyə (physical layer); 

- Kanal səviyyəsi (data link); 

- ġəbəkə səviyyəsi (network layer); 

- Nəqliyyat səviyyəsi (transport layer); 

- Seans səviyyəsi (session layer); 

- NümayiĢ səviyyəsi (presentation layer); 

- Tətbiq səviyyəsi (application layer). 
 

 Fiziki səviyyə kompüterlər arasında məlumatın kabel üzərindən fiziki 

Ģəkildə ötürülməsi üçün yaradılmıĢdır. Məlumatı ötürən tərəfdəki fiziki lay 

məlumatı rəqəmsal(1 və 0) formadan elektrik siqnallarına çevirib kabelə 

yerləĢdirir və qəbul edən tərəf də fiziki lay vasitəsi ilə kabeldən oxuduğu 

siqnalları təkrar rəqəmsal formaya çevirir. 

Fiziki səviyyənin standartları ya X.21,ya da X.21 bis təlimatları ilə təyin 

olunur.Bu təlimatların köməyilə mexaniki,elektrik, funksional və prosedur 

xarakteristikaları təyin olunur ki, 

bunlar vasitəsilə fiziki birləĢmələrin aktivləĢdirilməsi, dəstəklənməsi və 

deaktivləĢdirilməsi həyata keçirilir. 

 Kanal səviyyəsinin funksiyası rabitə kanalında giriĢ-çıxıĢ 

informasiyasının idarəsndən ibarətdir.Ötürmənin doğruluq ehtimalını artırmaq 

üçün kanal səviyyəsinin prosedurunda izafi kodların daxil edilməsi,verilənlərin 

təkrarən ötürülməsi və digər üsullar tətbiq oluna bilər. Bu üsulla formalaĢan 

verilənlər kadrlar Ģəklində qruplaĢdırılır.Kanal səviyyəsinin obyektləri arasında 

verilənlər mübadiləsi aĢağıdakı 3 üsuldan biri ilə aparıla bilər:dupleks(eyni 

zamanda hər iki istiqamətdə), yarımdupleks(müxtəlif vaxtlarda hər iki istiqa-

mətdə) və ya simpleks(yalnız bir istiqamətdə).  

 ġəbəkə səviyyəsində məlumat paketinə fərqli bir Ģəbəkəyə məlumat 

göndərilən zaman lazım olarsa yönləĢdiricilərin istifadə edəcəyi məlumatın 
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(yəni istiqamət bilgilərinin) əlavə olunduğu səviyyədir.Burada mümkün olan 

marĢrutlardan birinin seçilməsi, giriĢ verilənlərinin idarə olunması, paketlərin 

buferlərdə yerləĢdirilməsi və s. məsələlər həll edilir. 

 Nəqliyyat səviyyəsi üst səviyyələrdən gələn məlumatı Ģəbəkə paketi 

səviyyəsində parçalara bölür. NetBEUI, TCP və SPX kimi protokollar bu 

səviyyədə çalıĢır.Bundan əlavə,nəqliyyat səviyyəsi uyğun Ģlüzlər(prinsip 

etibarilə müxtəlif olan Ģəbəkə obyektlərinin uyğunlaĢdırılması) və körpülər 

(eyni tipli Ģəbəkə obyektlərinin uyğunlaĢdırılması) vasitəsilə müxtəlif Ģəbəkə 

səviyyələrini uyğunlaĢdırır. 

 Seans səviyyəsi bir kompüterin eyni anda birdən çox kompüterlə əlaqədə 

olduğu zaman lazım olan doğru kompüterlə danıĢa bilmə imkanı yaradır. 

Məsələn, A kompüteri B üzərindəki printerə çap əmri verəndə, C kompüteri B 

üzərindəki diskdən istifadə edirsə, B həm A ilə olan, həm də C ilə olan əlaqəni 

eyni anda saxlamaq məcburiyyətindədir.   

 NümayiĢ səviyyəsinin ən önəmli vəzifəsi yollanan məlumatın qarĢı 

kompüter tərəfindən baĢa düĢülən halda olmasını təmin etməkdir. Beləcə fərqli 

proqramların bir-birilərinin məlumatını istifadə edə bilməsi mümkün olur.  

 Tətbiqi səviyyə istifadəçinin tətbiqi proqram təminatına cavabdeh 

olur.Bu səviyyədə aĢağıdakı 3 əsas funksiya həyata keçirilir: faylın ötürülməsi 

və idarəsi, tapĢırıqların ötürülməsi və elanı, virtual terminal xidməti. 

  Göstərilən bu yeddi səviyyəli model müxtəlif məsafələrdə yerləĢən 

kompüterlər arasında verilənlər mübadiləsinin prinsipini göstərir.  
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РЕЗЮМЕ 

НИГЯР НАГИЕВА 

ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ  

B cтатъе рассказывается о компьютерном сете и о технологии 

установления компъютеров. Отметим что когда говорим о компьютерном 

сете подразумеется посредство передача данньıх,связенньıе между собоей 

сулемы  компютеров.Посчедство передача данных могут быть 

следующим:  

Соединенные кабелеям компютеры , спутник, телефон, волокнисто 

оптической, радио, трастровенные  на основе  передатчиков-каналы связи 

комутационные апараты ретрансляторы, разные типы сигнала , в  том 

числе другие элементыи установки.  

Ключевые слова: компьютер, сеть, контакт, расстояние, уровень, 
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информация, сервер 

SUMMARY 

NIGAR NAGIYEVA 

TECHNOLOGIES USED FOR INSTALLING COMPUTER 

NETWORKS 

In the article computer networks and their Technologies that are used to 

construct are reflected. Note that,networks mean that the transferring of data 

with the integrated computers collections. Transferring data means are: 

 the computers connected with cabels;sattelite;telephone;fibrous-

optic;radio; the communication channel established of transferings, switching 

of machineries; retranslators; diferent types of the signal  converters,also other 

element and devices. 

Key words: computer, network, contact, distance, level, information, 

server 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor S.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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KORPORATĠV ĠNFORMASĠYA SĠSTEMLƏRĠNĠN QURULMA 

MƏRHƏLƏLƏRĠ VƏ LAYĠHƏLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Məqalədə korporativ informasiya sistemlərinin qurulma mərhələləri, 

layihənin təyin edilməsi və onun konsepsiyasının hazırlanması, texniki 

tapĢırığın tərtib edilməsi, layihənin baza strukturunun iĢlənib-hazırlanması və 

dekompozisiyası, KĠS-in altsistemləri və onlar arasındakı əlaqələrin təyin 

edilməsi, informasiya sisteminin yaradılmasında proqram vasitələrinin sazlan-

ması və testlənməsi üsulları hər tərəfli təhlil olunmuĢdur. KĠS-in layihələn-

dirilməsi, reallaĢdırılması və istismarı sistemlərin yaradılmasının  ümumi 

prinsipləri təhlil edilmiĢdir. Həmçinin məqalədə müasir metodolo-giyaya görə 

ĠS-in, o cümlədən, KĠS-in yaradılması həyat dövrünün bütün mərhələlərində 

bir-birilə uzlaĢdırılmıĢ modellərin ardıcıl olaraq qurulması və çevrilməsi 

prosesi tədqiq edilmiĢdir. 

Açar sözlər: korporativ informasiya sistemləri, qurulma mərhələləri, 

KĠS-in layihələndirilməsi, KĠS-in həyat dövrü, KĠS-in reallaĢdırılması.  

 

Ümumi təyinatına görə informasiya sistemi (ĠS) qarĢıya qoyulan 

məqsədə nail olmaq üçün informasiyanın toplanması, saxlanması, axtarıĢı, 

emalı və istifadəçilərə çatdırılması proseslərini yerinə yetirən informasiya 

texnologiyaları (ĠT) vasitələrinin və metodlarının qarĢılıqlı əlaqəli və nizamlı 

toplusudur. Bu tərif idarəetmənin informasiya sistemi üçün verilmiĢ tərifin 

ümumiləĢdirilmiĢ formasıdır, istənilən halda kompüterlərdən, kompüter 

Ģəbəkələrindən, kommunikasiya vasitələrindən, proqram, informasiya və 

linqvistik təminatlardan və həmçinin insanlardan ibarət olan ĠS-ə ĠT-nin 

mühiti-insturmenti-kimi baxmaq olar. ĠS-in ideyası və onun qurulma prinsipləri 

kompüterlərin yaranmasından əvvəl bəlli idi, lakin kompüterlərin, telekom-

munikasiya vasitələrinin və onların əsasında informasiya texnologiya-larının 

yaranması ĠS-in imkanlarını xeyli artırdı və tətbiq sahələrini xeyli geniĢləndirdi 

[2, 124]. 

Korporativ informasiya sistemi (KĠS) informasiya sistemlərinin həm 

miqyasına görə təsnifatında, həm də idarəetmə proseslərinin növünə görə 

təsnifatında öz təyinatına uyğun yer tutur. Bu təsnifat əlamətlərinin müxtəlif-

liyinə baxmayaraq KĠS-ə hər iki hal üçün ümumi olan aĢağıdakı tərifi vermək 

olar: korporativ informasiya sistemi bölmələri, filialları, ofisləri əraziyə görə 

səpələnmiĢ iri müəssisənin (korporasiyanın) idarəetmə funksiyalarını avtomat-

laĢdırmaq üçün kompüter Ģəbəkəsi (korporativ Ģəbəkə) bazasında qurulmuĢ 

informasiya sistemidir. 
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Korporativ informasiya sistemi əksər halda bir neçə səviyyəli iyerarxik 

struktura malik olub, kliyent-server və ya çoxsəviyyəli arxitektura ilə qurulur. 

Onun reallaĢdınlmasında kommersiya və ya müstəqil xaratkerli SQL-

serverlərdən və digər Ģəbəkə VBĠS-lərdən istifadə olunur. 

Korporativ informasiya sistemi müəssisənin gəlirlərini birbaĢa artırmır. 

O, verilənlərin emalı prosesinin sürətini və keyfiyyətini artırmaqla və qərar 

qəbul etmək üçün keyfiyyətli informasiyanı vaxtında idarəetmə heyətinə 

çatdırmaqla səmərəli qərarların qəbulunu təmin edir və dolayı yolla gəlirləri 

artırır. Odur ki, KĠS-i nəinki düzgün seçmək və tətbiq etmək, həm də ondan 

maksimum mənfəətlə istifadə etməyi öyrənmək lazımdır. KĠS-in imkanlarını 

və ondan istifadə üsullarını bilmək tədarükçünün düzgün seçilməsinə və 

sistemin tətbiq prosesinin düzgün təĢkilinə zəmin yaradır. KĠS-in yaradılması 

üçün ən vacib Ģərt müəssisənin əsas fəaliyyət sahələrini-istehsalat, maliyyə, 

material resursları, alıĢ, satıĢ xarakterizə edən verilənləri inteqrasiya etmək və 

onlar arasındakı əlaqələri təyin etməkdir. 

KİS-in qurulmasının əsas mərhələləri 
Müəssisənin (korporasiyanın) fəaliyyət sahəsinin xüsusiyyətləri informasiya 

sisteminin strukturuna (xüsusən onun funksional hissəsinə) müəyyən təsir göstərir. 

Digər tərəfdən isə müxtəlif müəssisələrin strukturları ümumən bir-birinə oxĢayır. 

Hər bir müəssisə onun fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq, bu və ya digər 

fəaliyyət növünü həyata keçirən bölmələrdən ibarət olur. Müəssisələrin 

strukturlarındakı bu cür oxĢarlıq informasiya sistemlərinin tətbiq sahələrindən asılı 

olmayaraq, ümumi yanaĢma ilə qurulmasına imkan verir [4, 256]. 

Mürəkkəbliyindən və iĢin həcmindən asılı olmayaraq, hər bir layihə 

özünün hazırlanmasında və inkiĢafında «layihə hələ yoxdur» vəziyyətindən 

«layihə artıq yoxdur» vəziyyətinə qədər bir yol keçir. Layihənin 

hazırlanmasına baĢlanandan tam bitməsinə qədər addımları mərhələ (faza) 

adlandırırlar. Mərhələlərin sayının və məzmununun təyin olunmasında tam 

müəyyənlik yoxdur, çünki bu xarakteristikalar konkret layihənin yerinə 

yetirilmə Ģərtlərindən və icraçıların təcrübəsindən asılıdır. Buna baxmayaraq, 

informasiya sisteminin qurulması prosesinin məntiqi və əsas məzmunu əksər 

hallarda ümumi olur və əsasən aĢağıdakı mərhələləri əhatə edir: 

1-konsepsiyanın formalaĢdırılması; 

2-texniki tapĢırığın tərtib edilməsi; 

3-layihələndirmə; 

4-hazırlama; 

5-sazlama və testləmə; 

6-sistemin istismara verilməsi; 

7-sistemin müĢayiət edilməsi. 

2-ci və 3-cü mərhələləri adətən sistem layihələndirilməsi, 4-cü və 5-ci 

mərhələləri isə reallaĢdırma adlandırırlar. 

Konseptual mərhələ 

Bu mərhələdəki iĢlərin əsas mahiyyəti layihənin təyin edilməsi və onun 

konsepsiyasının hazırlanmasıdır. Konseptual mərhələdə aĢağıdakı iĢlər yerinə 

yetirilir. 

-ideyanın formalaĢdırılması və məqsədlərin təyini; 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 1  
  

 

 

 

 

349 

-layihənin əsas komandasının formalaĢdırılması; 

-sifariĢçinin və digər iĢtirakçıların tələblərinin və dəlillərinin öyrənilməsi; 

-mövcud vəziyyətin təhlili və ilkin informasiyanın toplanması; 

-alternativ variantların müqayisəli qiymətləndirilməsi;  

-təkliflərin hazırlanması, ekspertizadan keçirilməsi və təsdiq edilməsi. 

Texniki tapĢırığın tərtib edilməsi 

Bu mərhələnin əsas məzmunu texniki tapĢırığın hazırlanması və sifariĢçi 

ilə müqavilə bağlanması üçün danıĢıqların aparılmasından ibarətdir. Bu 

mərhələdə aĢağıdakı iĢlər yerinə yetirilir 

-texniki tapĢırığın hazırlanması və təsdiqi; 

-layihənin baza strukturunun iĢlənib-hazırlanması və dekompozisiyası; 

-layihənin smetasının və büdcəsinin tərtib edilməsi, resurslara olan 

tələbatın təyini; 

-iĢlərin təqvim planlarının və ümumiləĢdirilmiĢ qrafiklərinin 

hazırlanması; 

-sifariĢçi ilə müqavilənin təsdiq edilməsi; 

-layihə iĢtirakçılarının kommunikasiya vasitələrinin iĢə salınması və 

iĢlərin gediĢinə nəzarət edilməsi. 

Layihələndirmə 

Bu mərhələdə KĠS-in altsistemləri və onlar arasındakı əlaqələr təyin 

edilir, layihənin yerinə yetirilməsinin və resurslardan istifadə edilməsinin daha 

səmərəli yolları seçilir. Bu mərhələdə görülən əsas iĢlərə aĢağıdakılar aiddir: 

-baza layihə iĢlərinin yerinə yetirilməsi; 

-xüsusi texniki tapĢırıqların hazırlanması; 

-konseptual layihənin aparılması; 

-texniki spesifikasiyaların və təlimatların hazırlanması;  

-layihənin təqdim edilməsi, ekspertizası və təsdiqi. 

Hazırlama 

Bu mərhələdə layihəyə uyğun iĢlər yerinə yetirilir, onların koordinasiyası 

aparılır və operativ nəzarət edilir. 

Görülən əsas iĢlər bunlardır: 

-texniki vasitələrin alınıb quraĢdırılması; 

-proqram təminatının hazırlanması; 

-sistemin testlənməsi və sınaq istismarı üçün hazırlıq iĢlərinin görülməsi; 

-layihə göstəricilərinə nəzarət edilməsi və tənzimlənməsi.  

Sazlama və testləmə 

Ġnformasiya sistemi proqram məhsulu olduğu üçün, onun yaradılmasında 

proqram vasitələrinin sazlanması və testlənməsi mühüm rol oynayır. Bu iĢləri 

KĠS-in hazırlanma mərhələsində də yerinə yetirmək olar. Lakin onların 

ağırlığını və yerinə yetirilmə xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, sazlama və 

testləmə ayrıca mərhələ kimi qəbul edilir. Bu mərhələdə aĢağıdakılar yerinə 

yetirilir: 

-ayrı-ayrı proqram modullarının sazlanması və testlənməsi;  

-funksional proqram qruplarının (altsistemlərin) sazlanması və 

testlənməsi; 
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-altsistemlərin inteqrasiyası və sistemin bütövlükdə sazlanması və 

testlənməsi. 

Sistemin istismara verilməsi 

Bu mərhələdə real Ģəraitdə sistemin sınaq istismarı yerinə yetirilir, tam 

istismara hazırlıq iĢləri görülür və sifariĢçi layihənin nəticələri haqda danıĢıqlar 

aparılır. Mərhələdə əhatə olunan əsas iĢlər bunlardır: 

-KĠS-in fəaliyyət göstərəcəyi real Ģəraitdə sınaq istismarı;  

-yaradılan sistemin istismarı üçün kadrların hazırlanması; 

-iĢçi sənədlərin hazırlanması, sistemin sifariĢçiyə təqdim edilməsi və 

istismara verilməsi; 

-layihənin nəticələrinin qiymətləndirilməsi və yekun sənədlərin 

hazırlanması; 

-mübahisəli halların aradan qaldırılması və layihə iĢlərinə yekun 

vurulması. 

Sistemin müĢayiət edilməsi 

Qeyd olunduğu kimi, KĠS əsasən proqram məhsulu olduğundan, 

istismara verildikdən sonra müəyyən müddət ərzində (6 aydan 2 ilə qədər) 

icraçı tərəfindən müĢayiət olunmalıdır. Bu mərhələdə aĢağıdakı iĢlər görülür: 

-sifariĢçinin tələblərinə sistemin tam cavab verməsinə nəzarət edilməsi; 

-aĢkarlanan pozuntuların icraçı tərəfindən aradan qaldırılması; 

-istismar müddəti ərzində sifariĢçi tərəfindən yeni fikirlər və tapĢırıqlar 

irəli sürüldükdə, onların təhlil edilməsi; 

KİS-in layihələndirilməsində məqsəd və vəzifələr 
Ġnformasiya sisteminin layihələndirilməsi həmiĢə layihənin məqsədinin 

təyin edilməsindən baĢlanır. Ümumi halda layihənin məqsədini sistemin iĢə 

salınması və onun istismarı dövründə qoyulan tələblərin təmin edilməsi üçün 

bir sıra qarĢılıqlı əlaqəli məsələlərin həlli kimi təyin etmək olar. 

Ümumi məqsəd çərçivəsində KĠS-in layihələndirilməsinə bir sıra tələblər 

qoyulur. Bu tələblərdən bəziləri KĠS-in yaradılması üçün verilən sifariĢin və 

tətbiq obyektinin (müəssisənin) təhlili mərhələsində formalaĢdırılır. Lakin 

layihələndirilən KĠS obyektin xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq, bütün 

hallarda müəyyən tələblərə cavab verməlidir, baĢqa sözlə, sistem aĢağıda 

sadalanan xassələrə malik olmalıdır: 

1. KĠS insan-maĢın tipli avtomatlaĢdırılmıĢ sistem kimi layihələndirilir. 

2. KĠS-in layihələndirilməsi, reallaĢdırılması və istismarı sistemlərin 

yaradılmasının ümumi prinsipləri əsasında yerinə yetirilir. 

3. KĠS dinamiki və inkiĢaf edən sistem kimi layihələndirilir. 

4. KĠS-in çıxıĢ məhsulu qərarların qəbulu üçün istifadə edilən 

informasiya olduğundan, o əlveriĢli və asan qavranılan formada olmalıdır. 

Müasir metodologiyaya görə ĠS-in, o cümlədən, KĠS-in yaradılması həyat 

dövrünün bütün mərhələlərində bir-birilə uzlaĢdırılmıĢ modellərin ardıcıl 

olaraq qurulması və çevrilməsi prosesi kimi yerinə yetirilir. Həyat dövrünün 

hər bir mərhələsində həmin mərhələnin məzmununa uyğun model qurulur: 

müəssisənin, sistemə qoyulan tələblərin, layihənin, tətbiqə qoyulan tələblərin 

və s. modelləri. Modellərin qurulması, yoxlanması, çevrilməsi və istifadəyə 

verilməsi CASE vasitələrinin köməyilə yerinə yetirilir. Modellər layihənin iĢçi 
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qrupları tərəfindən hazırlanır və layihənin repozitorisində (metaverilənlər 

bazasında) toplanır və saxlanır [5, 52]. 

KĠS-in layihələndirilməsi dörd əsas problemi əhatə edir: 

-sistemin arxitekturasının layihələndirilməsi; 

-alqoritmlərin, proqramların, ekran formalarının, hesabatların layihələn-

dirilməsi; 

-verilənlər bazasında saxlanan verilənlərin strukturlarının layihələn-

dirilməsi; 

-konkret mühitin və ya texnologiyanın nəzərə alınması: Ģəbəkənin 

topologiyası, aparat vasitələrinin konfiqurasiyası və s. 

Layihələndirmə layihə sənədlərinin hazırlanması ilə bitir. Layihə 

sənədlərinin əsasını KĠS-in yaradılması üçün texniki layihə təĢkil edir. Həmin 

sənəddə sistemin və onun hissələrinin (altsistemlərinin) hazırlanması üzrə 

layihə həlləri əks etdirilir [4, 145]. 

Korporativ informasiya sistemlərinin layihələndiriməsinin metodları 

Ġdarəetmədə avtomatlaĢdırılmıĢ informasiya sistemlərinin yaradılmasına 

keçən əsrin 60-cı illərindən baĢlanmıĢ və əsrin sonunda bu sahə tam 

formalaĢmıĢdır. Bu müddət ərzində KĠS-in layihələndirilməsində bir neçə 

metoddan istifadə edilmiĢ və hazırda onlardan üçünə daha çox üstünlük verilir: 

―aĢağıdan-yuxarıya‖, ―yuxarıdan-aĢağıya‖, ―dualizm və çoxkomponentlik‖. 

a) “Aşağıdan-yuxarıya” metodu 

Fərdi kompüterlərin kütləvi istehsalı və tətbiqinə qədər müəssisə və 

təĢkilatlarda iri qabaritli kompüterlər bazasında fəaliyyət göstərən informasiya-

hesablama mərkəzlərində adətən, tirajlanmayan və əsasən atil əməliyyatların 

(uçot və hesabat iĢlərinin) avtomatlaĢdırılması üçün proqramlar yaradılırdı. Bu 

cür proqramların yaradılmasının təĢəbbüskarları, adətən, ĠHM-in iĢçiləri və 

proqramçılar olurdu. Əslində avtomatlaĢdırmaya bu cür yanaĢma qismən indi 

də saxlanır. Qanunvericiliyin, istehsalat və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 

qaydalarının daima dəyiĢilməsi Ģəraitində yuxarıdan göndərilən təlimatlarla 

kompüter arasında vasitəçiyə malik olmaq rəhbərlik üçün əlveriĢlidir. Digər 

tərəfdən, burada proqramçılara xas olan ―özfəaliyyət‖ də az rol oynamır. 

Lakin təlimatların periodik olaraq dəyiĢilməsi, eyni verilənlərin müxtəlif 

istifadəçilər tərəfindən müxtəlif cür təsvir edilməsi ilə yaranan çətinliklər, ayrı-

ayrı rəhbər iĢçilərin daima dəyiĢən tələbləri ilə bağlı iĢlərin artması ―aĢağıdan-

yuxarıya‖ prinsipi ilə layihələndirməni get-gedə çətinləĢdirirdi. Bu halda yalnız 

rəhbərliyin vacib saydığı ayrı-ayrı iĢ yerlərinin avtomatlaĢdırılması mümkün 

olurdu. Müəssisənin bütün bölmələrində və fəaliyyət sahələrində idarəetmə 

proseslərinin avtomatlaĢdırılması problemi həll olunmurdu. 

b)“Yuxarıdan-aşağıya” metodu 

Həm dövlət, həm də özəl müəssisələrdə idarəetmənin təkmilləĢdirilməsi, 

planlaĢdırmanın, istehsalatın, uçot və nəzarətin yeni formalarına keçid 

idarəetmədə KĠS-in tətbiqinə də yeni, tələblər qoydu. AvtomatlaĢdırılması daha 

çox səmərə verən məsələlərin KĠS vasitəsilə reallaĢdırılmasına baĢlandı. Ġlk 

növbədə analitik uçot, layihələndirmənin və informasiya axınlarının 

avtomatlaĢdırılması kimi məsələlərin həllinin avtomatlaĢdırılması vacib sayıldı. 

Beləliklə, sistemin layihələndirilməsinə ―yuxarıdan‖ baĢlandı. Bu zaman 
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nəzərdə tutulurdu ki, yaradılan proqramlar bütün istifadəçilərin tələblərini 

ödəməlidirlər. 

Lakin ―hamı üçün eyni, proqram‖ ideyası həll olunan məsələlənn 

dairəsini geniĢləndirməyə maneçilik törədirdi. 

―Yuxarıdan‖ qoyulan sərt çərçivə dərin analitik və istehsalat - texnoloji 

uçot aparmağı məhdudlaĢdırırdı. Bu iĢi iĢçilərin özləri görürdü və nəticələri 

kompüterə daxil edirdilər. Bu zaman hər bir iĢ yerinin interfeysi istifadəçinin 

və qəbul olunmuĢ texnologiyanın tələblərinə tam cavab vermirdi. Nəticədə 

aydın oldu ki, müəssisənin tam avtomatlaĢdırılması üçün KĠS-in ―yuxarıdan 

aĢağıya‖ prinsipi ilə qurulmasında dəyiĢiklik aparmaq lazımdır. 

c) “Dualizm” prinsipi və çoxkomponentlik 

Ġstehsalat müəssisələrinin inkiĢafı, bölmələrin və filialların sayının 

artması, müĢtərilərin çoxalması, istehsal olunan məhsulların və xidmətlərin 

keyfiyyətinə təlabatların artması korporativ informasiya sistemlərinə yeni 

tələblər qoyur. 

Ġnformasiya sisteminin layihələndirilməsinə yeni yanaĢma yuxarıda 

baxılan iki metoddan balanslaĢdırılmıĢ formada birgə istifadə edilməsini 

nəzərdə tutur. Bu ilk növbədə sistemin nüvəsi hesab olunan analitik uçotun 

avtomatlaĢdırılmasına aiddir. 

Gündəlik istehsalat planının formalaĢmasına ikili yanaĢma KĠS-in 

―dualizm‖ prinsipi ilə layihələndirilməsinin əsasını təĢkil edir. ―Dualizm‖ 

prinsipinin reallaĢdırılması KĠS-in proqram təminatının həm bir-biri ilə 

qarĢılıqlı Ģəkildə, həm də müstəqil iĢləyə bilən proqram modulları ilə 

qurulmasını tələb edir. Bu cür çoxkomponentli sistem KĠS-in yaradılmasında 

əsas prinsiplərdən birini-verilənlərin daxil edilməsinin təkrarlanmamasını 

təmin edir. Sistemin bir komponentində alınan infonnasiya istənilən digər 

komponent tərəfindən istifadə edilə bilər. KĠS-in qurulmasında modulluq və 

verilənlərin bir dəfə daxil edilməsi prinsipi sistemin konfiqurasiyasını çevik 

formada dəyiĢdirməyə imkan yaradır. 

Çoxkomponentlik prinsipinin üstün cəhətlərindən biri də sistemin 

mərhələ-mərhələ tətbiqinin mümkünlüyüdür. Tətbiqin birinci mərhələsində 

komponentlər proqram təminatının yerləĢdirilməsi tələb olunan iĢ yerlərində 

quraĢdırılır, ikinci mərhələdə yeni komponentlərin qoĢulması və 

komponentlərarası əlaqələrin qurulması ilə sistem geniĢləndirilir və inkiĢaf 

etdirilir. Tətbiqin bu cür metodikası proqram təminatının sadə yolla 

tirajlanmasını və yerli Ģəraitə uyğunlaĢmasını təmin edir [1, 275]. 

Beləliklə, müasir informasiya sistemləri o cümlədən, korporativ 

informasiya sistemləri həm ―yuxarıdan-aĢağıya‖, həm də ―aĢağıdan yuxarıya‖ 

prinsipləri ilə layihələndirilən çoxkomponentli sistemlərdir. 

Məlumdur ki, korporativ informasiya sistemi əksər halda bir neçə 

səviyyəli iyerarxik struktura malik olub, kliyent-server və ya çoxsəviyyəli 

arxitektura ilə qurulmalıdır. Onun reallaĢdırılmasında kommersiya və ya 

müstəqil xaratkerli SQL-serverlərdən və digər Ģəbəkə VBĠS-lərdən istifadə 

olunmalıdır. Ġnformasiya sisteminin qurulması prosesinin məntiqi və əsas 

məzmunu əksər hallarda ümumi olmalıdır və əsasən konsepsiyanın 

formalaĢdırılması, texniki tapĢırığın tərtib edilməsi, layihələndirmə, hazırlama, 
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sazlama və testləmə, sistemin istismara verilməsi, sistemin müĢayiət edilməsi 

mərhələlərini əhatə etməsi iĢlənilmiĢdir. 

Ġnformasiya sisteminin layihələndirilməsi layihənin məqsədinin təyin 

edilməsindən baĢlanır. Ümumi məqsəd çərçivəsində KĠS-in layihələndiril-

məsinə bir sıra tələblər qoyulur. Bu tələblərdən bəziləri KĠS-in yaradılması 

üçün verilən sifariĢin və tətbiq obyektinin təhlili mərhələsində formalaĢdırılır. 
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PEЗЮМЕ 

САМИРА ТАРВЕРДИЙЕВА 

СТАДИИ СОЗДАНИЯ  КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ  И ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

В статье , создание корпоративных информационных систем, этапы, 

определение и его концепции проекта, технического задания, составляя 

основную структуру развития проекта и разложения, КИС и ее подсистем 

и определение отношений между ними, создание методов 

информационной системы по техническому обслуживанию программного 

обеспечения и  каждая из сторон были проанализированы. КИС в области 

разработки, внедрения и эксплуатации общих принципов создания 

системы были проанализированы. Кроме того, в статье, в соответствии с 

методологией, в том числе создание КИС согласованных друг с другом на 

всех этапах жизненного цикла модели были изучены в ряд и создании 

процесса трансформации. 

Ключевые слова: корпоративные информационные системы, 

реструктуризация вехи, проектирование КИС, корпоративная 

информационная система жизненного цикла, внедрение КИС. 
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SUMMARY 

SAMĠRE TARVERDĠYEVA  

STAGES OF CORPORATE INFORMATION SYSTEMS CREATION 

AND THEIR DESIGNING 

The article is deals with methods of specify of the project and preparing 

of its conception, compiling of the technical task, development and 

composition of the base structure of the project, specify of the connections 

between lower systems of the CIS and determining of the relation between 

them, improving the creation of the information system and test of the program 

means. Corporate information systems  desing, implementation and operation 

of the general principles of the establishment of the systems have been 

analysed. Also according to modern methodology in the article, including 

creation of the system have been investigated process of models conformed in 

all stages of the life with each other systematically and building and turn of 

information system. 

Key words: corporate information systems, restructuring stages, design 

of the CĠS, CĠS life period, realization of the CĠS. 

 

 

       (Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor S.Əliyev tərəfindən 

təqdim edilmiĢdir) 
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MÜASĠR INFORMATĠKANIN  AKTUAL PROBLEMLƏRI 

 

Xülasə. Biz bu məqalədə müasir informaikanın ən akual sayılan 3 

problemi ilə tanıĢ olacağıq : 1. Bulud texnologiyaları; 2. Genetik alqoritmlər; 

3. “big   data”   texnologiyaları 

Açar sözlər. Bulud texnologiyaları,  «Big data” texnologiyalar, Genetik 

alqoitmlər, informasiya  texnologiyaları ,  Ġnternet 

1. Bulud texnologiyaları 

Bu  gün  informasiya  texnologiyaları  sahəsində  müxtəlif  innovasi-

yaların  sürətli  tətbiqi davam edir. Onlardan biri də bulud texnologiyalarıdır. 

Verilənlərin emalı, ötürülməsi və saxlanması sahəsində imkanların əhəmiyyətli 

dərəcədə geniĢ-lənməsi hesabına dövlət və özəl sektora xidmətlərin göstəril-

məsində bulud texnologiyalarının rolu ciddi Ģəkildə artmaqdadır. [1]. Bulud  – 

verilənlərin və proqram məhsullarının  saxlandığı, vasitəsi ilə istifadəçilərin 

qoĢulduğu hər hansı bir data-mərkəz, server və ya onların Ģəbəkəsidir .  

2013-cü ildə Beynəlxalq Telekommunikasiya Ġttifaqı və Beynəlxalq 

Stan-dartlaĢdırma TəĢkilatının birlikdə təklif etdikləri tərifə görə, bulud 

texnologiyaları – zəruri halda müstəqil olaraq istifadə edilə və tənzimlənə bilən 

fiziki və yə virtual resurslara çıxıĢı, geniĢlənən və çevik resurs bazasına Ģəbəkə 

əlyetərliliyini təmin edən paradiqmadır [2]. 

Digər tərifə görə, bulud texnologiyaları – kompyuter resurslarının və 

qurğu-larının istifadəçilərə Ġnternet-servis kimi təqdim edildiyi, bu zaman 

onlardan bulud infrastrukturu bağlı xüsusi biliklərin və həmin texnologiyanın 

idarə edilməsi ilə bağlı bacarıqların tələb edilmədiyi verilənlərin paylanmıĢ 

emalı texnologiyasıdır. 

Bulud xidmətləri dedikdə, bulud texnologiyaları əsasında müĢtərilərin 

sorğularına uyğun olaraq istənilən Ģəbəkə və qurğu vasitəsi ilə istənilən anda 

təqdim olunan və ya istifadə edilən xidmətlər baĢa düĢülür [3]. 

Ekspertlərin  proqnozlarına  görə,  bulud  texnologiyaları  yaxın  20  il  

ərzin-də  ən  mühüm dönüĢ texnologiyalarından biri kimi cəmiyyətdə və iqtisa-

diyyatda öz ciddi təsirini göstərəcək. Verilənlərin emalı, saxlanması və 

ötürülməsi imkan- 

larının sürətlə artması bulud texnologiyalarının iqtisadiyyatının əsasını 

qoyur. 

Bulud texnologiyalarının inkiĢafı və geniĢ istifadəsi makro və mikro 

səviyyələrdə bir sıra iqtisadi perspektivlər vəd edir. Buna görə də, bulud 

xidmətləri informasiya iqtisadiyyatının və onun  aparıcı  istiqaməti  olan  
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Ġnternet  iqtisadiyyatının  əsas,  perspektiv  seqmentlərindən  biri sayılır. Elə 

buna görə də dünyanın bir sıra aparıcı dövlətləri informasiya cəmiyyətinin, 

ĠKT-nin, informasiya iqtisadiyyatının, yaxud Ġnternetin inkiĢafına dair milli 

strategiya və proqramlarında bulud texnologiyalarına xüsusi yer ayırırlar. 

Lakin bulud   texnologiyalarının   üstünlükləri   ilə   yanaĢı,   müəyyən   

prob-lemləri də mövcuddur. Bu problemlər, ilk növbədə, bulud texnologi-

yalarının böyük xərctutumlu olması, informasiya təhlükəsizliyi və hüquqi 

tənzimlənmə məsələləri ilə bağlıdır. Hazırda bütün mövcud bulud texnologi-

yaları spektrini üç kateqoriyaya  ayırırlar:  

   -    infrastruktur xidmət kimi (IaaS);   -    platforma xidmət kimi (PaaS); 

   -    proqram təminatı xidmət kimi (SaaS). 

Bu xidmətlərin hər birinin müəyyənedici özəllikləri kompyuter və ya 

informasiya texnologiyaları resurslarının tipi ilə bağlıdır. Bulud xidmətlərinin 

istifadəçisi bu xidmətləri göstərənlərdən icarə hüququ, yaxud abunə yazılıĢı 

əsasında məsafədən giriĢ imkanı əldə edir. 

IaaS bulud xidmətləri təchizatçısının bu cür kompyuter resursları bulud 

xidmətləri istifadəçilərinə proqram təminatından istifadə etmələrinə imkan 

verir. Bu xidmətin elastikliyi təĢkilatlara  və  müəssisələrə  kompyuter  

infrastrukturuna  vaxtında  və  çevik  Ģəkildə  giriĢ  əldə etməyə imkan verir. 

       PaaS bulud xidmətlərinin istifadəçisi təchizatçıya məxsus platforma 

alətlərindən istifadə edərək öz proqram təminatını və verilənlərini yerləĢdirir 

və onları tənzimləyir. 

SaaS bulud xidmətlərinin müĢtərisi təchizatçının infrastrukturunda 

yerləĢdirilmiĢ proqram təminatından  istifadə  edir.  Zəruri  proqram  

təminatından  istifadə  müĢtəridə  olan  müxtəlif qurğular, veb-brauzer kimi 

sadələĢdirilmiĢ müĢtəri interfeysi, yaxud proqram interfeysi vasitəsi ilə təmin 

edilir. 

Bundan baĢqa, istifadəçilərə göstərilən bulud xidmətlərinin müxtəlif 

formaları  

mövcuddur. Onların arasında aĢağıdakıları fərqləndirmək olar [4, 5]: 

 -Hamı üçün əlyetərli olan bulud xidmətləri;  Xüsusi bulud xidmətləri; 

     -Korporativ bulud xidmətləri;    Hibrid bulud xidmətləri. 

          Bulud  hesablamaları  köhnə  texnologiyalara  əsaslanır. ―Bulud   

hesabla-maları‖ termin kimi  yalnız  2007-ci ildə populyarlaĢsa da, onun yaran-

masının uzun tarixi vardır. Bulud texnologiyalarının iqtisadi imkanları 

aĢağıdakı xüsusiyyətlərlə bağlıdır : 

1. GeniĢlənmə (Miqyaslanma). 2.  Elastiklik. 3. Multitenantlıq.        4. 

Ġstifadəyə görə ödəniĢ. 5. Özünəxidmət.  6. Resursların ani olaraq əldə 

edilməsi. 7. Resurstutumlu proqram vasitələrinin kütləviləĢməsi.  

8. Proqramçıların  yaradıcılığı  ilə  bağlı  maneələrin  aradan  qalxması.   

         2. GENETĠK  ALQORĠTMLƏR 

   Genetik Alqoritmlər — kompyuter elmlərinin təbiət elmlərindən 

(biologiya) öyrəndiyi və öz problemlərini həll etmək üçün istifadə etdiyi 

üsuldur. Genetik al-qoritmlərin fundamental qanunları ilk dəfə Miçiqan 

Universitetində John Holland tərəfindən ortaya atılmıĢdır.Genetik alqoritmlər 

aĢağıdakı kompanentlərdən ibarətdir:  

https://az.wikipedia.org/wiki/Alqoritm
https://az.wikipedia.org/wiki/Komp%C3%BCter
https://az.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%A7iqan_Universiteti
https://az.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%A7iqan_Universiteti
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 Baxılan problemin həlli 

 Xromosomların ilkin populyasiyası 

 Əvvəlki populyasiyalardan istifadə etməklə yeni həll yollarının 

generasiyası üçün operatorların toplanması 

 Həllin uyğunluğunu yoxlayan (fitness) hədəf funksiyası. 

Bu alqoritmdə genetikada istifadə edilən 3 əsas əməliyyat istifadə olunur. 

 Çarpazlama (Crossover) 

 Mutasiya (Genetik alqoritm) (Mutation) 

 Uğurlu gen seçimi (Selection). 

Yuxarıdakı ilk iki əməliyyat əslində bir genin dəyiĢməsində rol oynayan 

iki təməl əməliyyatdır. Bu iki təməl əməliyyatla (çarprazlama və mutasiya) 

dəyiĢən genlər arasından seçim edilməsi (selection) isə genetik alqoritmlərdə 

istifadə edilən  

və müvəffəqiyyət əldə etməyi təmin edən üsuldur. 

Seçmə əməliyyatı üçün turnir seçkisi (tournament selection) və ya 

təsadüfi dəyəri ehtiva edən rulet seçkisi (roulette wheel selection) üsulları 

istifadə edilə bilər.Ayrıca çarpazlama üsulları üçün aĢağıda sıralanan müxtəlif 

çarpazlama tipləri istifadə edilə bilər: 

 Parçalı Bərabər Çarprazlaması (Partially Match Crossover) 

 Sıralı Çarprazlama (Order Crossover) 

 Dövr Çarprazlaması (Cycle crossover) 

 Kənar Sıralama Çarprazlaması (Edge Recombination 

Crossover) 

Genetik alqoritmlərdə istifadə edilən və bir haldan baĢqa hala keçmək 

mənasını verən mutasiya qısaca bir geni meydana gətirən xromosomların 

dəyiĢməsidir. Bu dəyiĢmə aĢağıdakı Ģəkillərdən biri ola bilər: 

 Tərsləmə (Inversion) ; YerləĢdirmə (Insertion); Çıxarma 

(Displacement) 

 Yer dəyiĢdirmə (Reciprocal Exchange, Swap). 

Yuxarıdakı bu mutasiyaları aĢağıdakı nümunələr ilə izah edək: 

 Tərsləmə, seçilən bir xromosomun dəyərinin tərsinə çevirilməsidir. 

 Məsələn: 110101 -> 100101 nümunəsindəki ikinci xromosomun tərsi 

alınmıĢdır. 

 YerləĢdirmə əməliyyatı, gen düzülməsinə yeni bir xromosom əlavə 

olunması Ģəklində olar. 

 Məsələn : 110101 -> 1100101 düzülmənin 3. xromosom əlavə olunmuĢdur. 

 Çıxarma əməliyyatı isə düzülmədən bir xromosomun azaldılması ilə 

reallaĢar. 

 Məsələn 110101 -> 10101 düzülmədəki 2. xromosom çıxarılmıĢdır. 

 Yer dəyiĢdirmə əməliyyatında da mövcud xromosomlardan birinin sıradakı 

yerinin dəyiĢməsidir. 

 Məsələn 110101 -> 100111 düzülmədəki ikinci xromosom ilə 5. 

xromosom yer dəyiĢdirmiĢdir. 

Məlumdur ki, optimizasiya məsələləri minimumun (maksimumun) 

tapıl-masından ibarətdir. Belə funksiya məqsəd funksiyası adlanır. Qayda 

olaraq, məqsəd funksiyası – giriĢ parametrlərdən asılı olan funksiyadır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87arpazlama
https://az.wikipedia.org/wiki/Mutasiya_(Genetik_alqoritm)
https://az.wikipedia.org/wiki/Genetik_alqoritml%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Mutasiya
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Optimizasiya üsullarının bir sıra növü mövcuddur. ġərti olaraq bütün  

optimizasiya üsullarını törəmə anlayıĢını (qradiyent metodlar) istifadə edən 

metodlar və stoxastik metod-larına  ayrılır. Onların köməyilə məqsəd 

funksiyasının ekstremal qiymətini tapmaq olar, lakin əminliklə demək olmur 

ki, qlobal ekstremumun qiyməti alınmıĢdır.  

Qlobal yerinə lokal  ekstremumun tapılması vaxtından əvvəl yığılma 

adlanır. Bu problemdən baĢqa hesablama prosesi zamanı problemi də meydana 

çıxır. Bu problemlərin həlli üçün yeni optimizasiya alqoritmlərinin axtarıĢı 

aparılır. Con Holland tərəfindən nisbətən son zamanlarda (1975) təklif edilmiĢ 

genetik alqoritmlər Ç. Darvininin təbii seçim prinsiplərinə əsaslanır. 

Genetik alqoritmlərdə tətbiq edilən əsas anlayıĢları nəzərdən keçirək. 

Vektor – nizamlanmıĢ ədədlər toplusudur. 

Bul vektoru – ikielementli (bul) çoxluqdan qiymətlərini qəbul edən 

vektordur.   

Hemminq məsafəsi – bul vektorları üçün istifadə edilir və vektorların 

fərqli komponentlərinin sayına bərabərdir. 

Hemminq fəzası – Hemminq məsafəsi (metrikası) ilə bul vektorlarının 

fəzası-dır. n-ölçülü bul vektorları təsadüfündə baxılan fəza hemminq metrikası 

ilə olan n-ölçülü kubun zirvələr toplusu kimi nəzərdən keçirilir. Iki zirvə 

arasında məsafə til boyu ölçülən və bu zirvələri birləĢdirən ən qısa məsafə ilə 

müəyyən olunur.  

Xromosom – müəyyən ədədlər vektorudur. Əgər bu vektor 0 və 1 ibarət 

olan binar sətirlə təqdim edilibsə, məsələn100011101, onda o ikilik 

kodlaĢdırılma və ya Qrey kodu asitəsilə alınmıĢdır.  

Ġndividuum (genetik kod, nümayəndə) – xromosomlar toplusudur. 

Adətən nümayəndə bir xromosomdan ibarətdir və xromosom identik anlayıĢlar 

kimi təqdim ediləcək. 

Məsafə - binar xromosomlar arasında hemminq məsafəsidir. 

Krossinqover (krossover) – öz hissələri ilə mübadilə aparan xromosomlar 

arasında əməliyyatdır. Məsələn, 1100&1010 −→ 1110&1000. 

Mutasiya – xromosomda bir və ya bir neçə pozisiyaların təsadüfi 

dəyiĢməsi.  Məsələn, 1010011 −→ 1010001. 

Ġnversiya – xromosomda və ya onun fraqmentində bitlərin 

ardıcıllıqlarının dəyiĢilməsi. Məsələn, 1100 −→ 0011. 

Populyasiya – individuumlar toplusu. 

Yararlılıq  – meyar ya funksiyadır ki, onun ekstremumu tapılmalıdır. 

Lokus- genin xromosomda olan pozisiyasıdır. 

Allel – ardıcıl gedən topludur. 

Epistaz – digər yerdə  olan genin qiymətindən asılı olaraq individuumun 

 yararlığına genin təsiri. Əgər genin mövcudluğu digər lokusdakı genə təsir 

göstərirsə o, epistatik (ingibir) sayılır. Genin ona qarĢı qeyri-alleal olan genlərə 

təsiri hipostaz, təsirə malik olan gen isə hipostatik adlanır.   

Bu təriflərdən məlum olur ki, GA-in terminologiyası genetik və süni 

anal-yıĢların sintezini təĢkil edir. Bioloji siatemlərdə tam genetik paket genotip 

adlanır. Süni sistemlərdə tam genetik paket struktur adlanır. Riyazi 

modelləĢdirmədə baxılan struktur alternativ həll və ya nöqtə adlanan 
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parametrlər çoxluğu ilə dekodlaĢdırılır. Parametrlərin bütün qiymətləri həllər 

fəzasını təĢkil edir. Süni genetik sistemdə ədədi və qeyri-ədədi parametrlərdən 

istifadə mümkündür.  

Bioloji terminologiya ilə desək, xromosom genlər vasitəsilə təĢkil edilib. 

Genetikada hər lokusla genetik funksiya bağlıdır. Bunun üçün də 

ixtisaslaĢdırılmĢ genlər haqqında danıĢmaq olar. Məsələn, heyvan gözünün 

geni 10 lokusda yerləĢib, yənin gözlərin mavi rəngi 10 allallıq qiymətə 

məxsusdur. GA terminologiyasında deyirlər ki, sətirlər funksiyanın qiymətləri 

ilə təĢkil ediib. 

 GA-in əsas iĢ prinsipləri: 

1. n-xromosomdan ibarət ilkin populyasiyanın yaradılması 

2. Hər xromosom üçün onun yararlılığını hesab edirik 

3. Seçım metodlarından istifadə edərək valideyn xromosomların cütlüyünü 

seçirik 

4. p ehtimalıyla iki valideynin krossoverini keçirərək iki övlad yaradırıq 

5. pm ehtimalıyla övladların mutasiyasını aparırıq 

6. n-xromosomdan ibarət populyasiyanın yeni nəsiini yaratmayana kimi 3-5 

addımları təkrarlayırıq. 

7. Prosesin qurtarma meyarı əldə edilməyənə kimi 2-6 addımları təkrarlayırıq. 

Misal. f(x)=2x
2
+1 funksiyasının maksimumunun tapılması, burada x – 

tam ədəddir və [0;31] parçasında ikilik sistemdə yazılan qiymətini alır. YaĢama 

funksiyası kimi yuxarıdakı funksiya çıxıĢ edir, onda chi, i=1,...,N 

xromosomunun yaĢamı f(x) funksiyası ilə təyin olunur. Fenotipləri chi* iĢarə 

edək. Bu xromosomlar seçilib: 

Onların fenotipləri: 

  

  

 

 

Yararlılıq funksiyası: 

F(Ch1)=729                                           F(Ch2)=19 

F(Ch3)=99                                           F(Ch4)=883 

F(Ch5)=129                                         F(Ch6)=1683 

 Krossover p=1 olmaqla bu cütlüklər üçün yerinə yetirilir:                                       

  (Ch1-Ch4), (Ch4- Ch6), (Ch6-Ch6). Burunci cütlük üçün 

krossover nöqtəsi 3, ikinci və üçüncü cütlük üçün krossover nöqtəsi 2-dir. 

Mutasiya ehtimalı Pm=0 olduqda, yeni populyasiyaya bu xromosomlar daxil 

edilir: 

  

  

 

 

Döl alma imkanı 
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DekodlaĢdırma nəticəsində 

  

 

 

  

Yeni populyasiyanın yayarlılıq funksiyası: 

F(Ch1)=579                                           F(Ch2)=1059 

F(Ch3)=883                                           F(Ch4)=1683 

F(Ch5)=1683                                         F(Ch6)=1683 

Yayarlılıq funksiyasının orta qiyməti 589-dan 1262-ə qalxmıĢdır. 

3.“Big Data”texnologiyalari  

Böyük verilənlər (BV) problemi yeni problem deyil. Texniki və texnoloji 

inkiĢaf ilə əlaqədar olaraq verilənlərin sürətlə artması və onların emalı 

problemləri hələ keçən əsrin 40-cı illərinə təsadüf edir. ġübhəsiz, o vaxt ilə 

müqayisədə, XXI əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq rəqəmsal verilənlər hər il 

həndəsi silsilə ilə artmaqdadır [1]. Bunu IDC, Gartner və s. kimi analitik 

Ģirkətlərin hesabatları da təsdiq edir [2]. Veb, sosial Ģəbəkələr, mobil qurğular, 

kredit kartları vasitəsilə edilən tranzaksiyalar və s. rəqəmsal verilənlər axınının 

artmasına gətirib çıxarmıĢ, informasiya bolluğu yaranmıĢ, dünya sanki 

informasiya ilə doldurulmuĢdur. Belə ki, bəĢəriyyətin  mövcudluğundan  

2003-cü  ilə  qədər  olan  dövrdə  dünyada  cəmi  5  ekzabayt (5x10
9
Qbayt) 

məlumat generasiya olunmuĢdursa, 2015-ci ildə dünyada informasi-yanın 

həcminin 8,1 zetabayt (8,1x10
3
ekzabayt) olacağı, növbəti hər il 40% artaraq 

2020-ci ildə 44 zetabayta çatacağı proqnozlaĢdırılır [4]. Nəticə etibarı ilə 

verilənlərin emalı, saxlanılması və istifadəsində yeni eranı əks etdirən 

―böyük verilənlər‖ (ing. big data) termini meydana çıxmıĢdır [5]. Bu 

termin dövlət qurumları, böyük Ģirkətlər və s. tərəfindən yaradılan və sonradan 

müxtəlif məqsədlər üçün analiz edilən çox nəhəng rəqəmsal verilənlər 

toplusuna aid edilir ki, onları ənənəvi verilənlər bazası və alətlərin köməyi 

ilə emal etmək mümkün olmur. Bu verilənlərin emalı üçün kifayət qədər 

saxlama tutumu və he-sablama gücü tələb olunur. Problemin həlli məqsədi  ilə  

Google  Ģirkəti tərəfindən  2004-cü  ildə  Google  File System  və  MapReduce 

proqram-aparat  platforması yaradılmıĢdır. Bu platforma əsasında paylanmıĢ 

hesablama mühitində BV-in emalı və analizi üçün açıq kodlu Apache 

Hadoop və Hadoop File System  proq-ram platformaları iĢlənmiĢ və bununla 

da ―big data‖ texnologiyalarının əsası qoyulmuĢdur. 

       Ġstənilən  texnoloji  nailiyyət  rifah  və  ya  bəd  niyyətlər  üçün  istifadə  

oluna  bilər.  ―Big data‖nın da digər texnologiyalar kimi iki tərəfi: faydaları və 
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təhlükələri vardır. BV bir tərəfdən cəmiyyətin bütün sahələrini kökündən 

dəyiĢə biləcək təsirə malik bilik mənbəyidir, biznesə yeni üfüqlər açır.  Digər 

tərəfdən, informasiya nə qədər rəqəmsallaĢdırılırsa  və əlavə informasiya 

toplanırsa, bir o qədər əlçatan olur və onun istifadəçilərinin sayı da çoxalır, bu 

isə bədniyyətlilər üçün potensial imkanlar yaradır. Ġnformasiyanın 

təhlükəsizliyi baxımından bədniyyətlilər tərəfin-dən informasiyanın 

oğurlanması, təhrif olunması və Ģəbəkələrin sındırılması, fərdi məlumatların 

asanlıqla ələ keçməsi və s. kimi təhlükələr yaradır. Ġnsanların razılığı olmadan 

onlara məxsus fərdi məlumatlar analiz olunur. Bu da  hüquqi cəhətdən 

yolverilməzdir, təhlükəsizlik və gizlilik baxımından çox ciddi problemdir. 

Prob-lemlərə müxtəlifprizmadan yanaĢmaq olar: informasiya təhlükəsizliyi 

üçün ―big data‖ analitikanın tətbiqi və ya ―big data‖ analitikada informasiya 

təhlükəsizliyi . Bu məsələlər isə elmi tədqiqatçılar qarĢısında duran  ən akual 

məsələlərdəndir.“Big data” analitika və informasiya təhlükəsizliyi problemləri. 

―Big data‖nı təyin etməyə və digər verilənlərdən fərqləndirməyə kömək edən 

ilk model «3V»lər adlanır . Bu model çox böyük sürətlə (velocity) və müxtəlif 

mənbələrdən (variety) toplanan çox böyük həcmdə (volume) verilənləri daha 

səmərəli istifadə etmək, saxlamaq, analiz edərək ondan daha qiymətli 

informasiyanı əldə etmək ideyasını özündə əks etdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

IBM Ģirkəti verilənlərin həqiqiliyini əsas götürərək, 4-cü ―v‖ (veracity), Oracle 

isə BV-nin dəyərini qeyd etməklə, 5-ci ―v‖-ni (value) daxil etmiĢdir. Son 

zamanlar mütəxəssislər tərəfindən ―v‖-lərin sayı artırılmaqdadır. BV-nin əsas 

ideyası çox böyük həcmdə verilənləri real-vaxt ərzində emal və analiz etmək 

imkanının olmasıdır. Ġnformasiyanın həcminin artması insanlarda məyusluq 

yaratmamalıdır. Əksinə, ona təbii xammal, resurs kimi baxmaq lazımdır. Bu 

baxımdan, BV mövzusu istər biznes sektorunda, istər kütləvi informasiya 

vasitələrində, istərsə də dövlət qurumlarında qərar qəbul edən Ģəxslər və 

siyasətçilər tərəfindən böyük diqqət çəkir. BV-nin mövcud olması ilə o, elmi 

mühitdə yeni keyfiyyətdə tədqiqat sahəsi kimi izlənməyə baĢlanmıĢdır. Real 

vaxta maksimum yaxın rejimdə verilənlərin  analizinə  olan  tələbat  müxtəlif  

parameterlər,  xarakteristikalar,  hadisələr  və  s. arasındakı korrelyasiyanı 

tapma-ğa, klassifikasiya və analitik hesabatlar və bunun əsasında proqnozların  

verilmə-sinə  imkan  verən  BV  analitikasının  (Big  Data  Analytics)  

yaranmasına gətirib çıxardı. 
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РЕЗЮМЕ 

ХАГИГАТ АБДУЛЛАЕВА  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАТИКИ 

Облачные технологии - это способ увеличения пропускной 

способности сетей или предоставление ИТ-ресурсов в виде сервиса, 

который Вы можете получить не вкладываясь в создание новой 

инфраструктуры, при этом у Вас нет нужды готовить новые кадры или 

покупать лицензированное новое программное обеспечение. Сервисы 

входящие в облачные технологии, предоставляются на основе подписки 

или платы за использование услуги, в режиме реального времени через 

Интернет, это конечно расширяет существующие у Вас возможности. 

Ключевые слова : Облачные технологии, технологии ―Big data‖, 

генетические алгоритмы, информационные алгоритмы, Ġnternet 

 

SAMMARY 

HAGIGAT ABDULLAYEVA  

TOPICAL ISSUES OF THE MODERN INFORMATICS 

Cloud computing are a method of increase in throughput of networks or 

provision of IT resources in the form of service which you can receive without 

investing in creation of new infrastructure, at the same time you have no need 

to prepare new frames or to buy the licensed new software. The services 

entering cloud computing are provided on the basis of a subscription or a board 

for service use, in real time via the Internet, it of course expands the 

opportunities existing at you. 

Key words : Cloud computing, Big data technologies", genetic 

algorithms, information algorithms, Ġnternet 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor S.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor 

 

AZƏRBAYCAN PEDAQOJĠ ELMĠNĠN QÜDRƏTĠNĠ TƏSDĠQ EDƏN 

HADĠSƏ 

 

Nəhayət ki, Azərbaycan pedaqoji elmini sistemli Ģəkildə öyrənən, onu 

ümumiləĢdirən, ―inkiĢaf qanunauyğunluqlarını, spesifik xüsusiyyətləri və 

tendensiyalarını aĢkara çıxaran ... müstəqil dövlət quruculuğu prosesində 

(pedaqoji) perspektivləri müəyyənləĢdirən” tədqiqat ərsəyə gəldi.  

Bu cür tədqiqata ehtiyac var idi. Azərbaycan pedaqoji elmində, belə 

demək mümkündürsə, bir dağınıqlıq, pərakəndə inkiĢaf mövcuddur. 

Pedaqogikanın nəzəriyyəsi və tarixi üzrə çoxsaylı sanballı tədqiqatlar mümkün 

qədər koordinasiya edilsə, ümumi sistem halında aparılsa da, bu sahənin 

problemləri barədə, hətta nəzəri təhlillər kifayət səviyyədə deyildir. Pedaqoji 

jurnalistika, pedaqoji tənqid kimi zəruri sahələr isə müasir tələblər baxımından 

çox aĢağı səviyyədədir.  

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, əməkdar elm xadimi Fərrux 

Rüstəmovun ―Azər-baycan pedaqogikaĢünaslığı‖ əsəri həm bu sahədə olan 

boĢluğu doldurur,  həm ümumiyyətlə peda-qogikanın fundamental əsaslarını 

yaradır, həm Azərbaycan pedaqoji elminin qüdrətini (eyni zamanda zəif 

cəhətlərini) göstərir, həm onun inkiĢaf qanunauyğunluqlarını, həm də 

perspektivlərini müəyyən edir.  

TanınmıĢ alim, psixologiya üzrə elmlər doktoru Ramiz Əliyevin yazdığı 

kimi: “Fərrux Rüstəmov tarixçidir, daha dəqiqi pedaqogika tarixçisi. Ona görə 

də o, hansı sahədən yazır-yazsın, problemə bir tarixçi gözü ilə baxır, onu 

ictimai-tarixi Ģərait, həmin dövrün düĢüncə tərzi baxımdan təhlil edir.” 

Mənim fikrimcə, bütün elmi fəaliyyətinin ən dəyərli (hələlik ―ən 

dəyərli‖) məhsulu olan bu əsərində Fərrux Rüstəmov pedaqogika tarixçisi, 

ondan daha çox nəzəriyyəçisi, bunların hər ikisindən daha dəqiqi isə müqtədir 

pedaqogikaĢünas alim olduğunu sübut edir. 

Namizədlik dissertasiyamın elmi rəhbərim Nurəddin Kazımovun  ―əl 

gəzdirdiyi‖ giriĢini indiyə qədər pedaqogikaya dair tanıĢ olduğum tədqiqatlar 

içərisində ən yaxĢı giriĢ hesab etmiĢəm (Bunu o vaxtlar çox adam təsdiq 

edirdi). ―Azərbaycan pedaqogikaĢünaslığı‖nın giriĢini oxuduqdan sonra Fərrux 

müəllimin mükəmməl tədqiqatçılıq səriĢtəsinin bir daha Ģahidi oldum. Dörd 

dəfə oxudum giriĢi. Kitabı niyə yazıb? Kitabda nəyi yazıb? Bu nəyi necə 

yazıb? Kitabın nə əhəmiyyəti var?  kimi məsələləri, özündə ehtiva edən giriĢ 
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özü, mənim fikrimcə, müasir Azərbaycan pedaqoji elminin vəziyyəti haqqında 

mükəmməl tədqiqatdır.  

Elmi araĢdırmadan doğan nəticə praktikada öz təsdiqini tapandan sonra 

elmi müddəa sayılır. Pedaqogikanın istənilən sahəsində aparılmıĢ tədqiqatın 

nəticələrinin düzgünlüyü mübahisə obyekti ola bilər. Çünki tətbiq Ģərtlərindən 

asılı olaraq alınan nəticələr fərqli ola bilər. Elə bu fərqlərin özü də pedaqoji 

tədqiqatların ümumiləĢdirliməsində birtərəflilik yaradırdı. Fikrimizcə, Fərrux 

müəllimin ustad alim-tədqiqatçı böyüklüyü də pedaqoji tədqiqatların yeni bir 

üsulundan – problemlərin elmi-tarixi mahiyyətini nəzəriyyələr kontekstində 

araĢdırmaq üsulundan istifadə etməsidir. Bu yanaĢma Fərrux Rüstəmova 

məxsusdur və fikrimizcə, çox düzgün yoldur. 

Pedaqogika tarixinin özünəməxsus dövrləĢmə sistemi, nəzəri 

pedaqogikanın əksər alimlər tərəfindən qəbul edilmiĢ klassik bölmələr üzrə 

sistemi olduğu kimi, pedaqogikaĢünaslığın da Fərrux müəllim tərəfindən 

müəyyən edilmiĢ sistemi ortaya qoyulmuĢdur. Bu sistemdə pedaqogika 

tarixinin də, pedaqogikanın nəzəriyyəsi və tətbiqinin də, təhsil fəlsəfəsinin də, 

təhsil sisteminin təĢkili və idarə-edilməsinin də problemləri əhatə olunmuĢdur.  

Azərbaycanda pedaqogika elmi ilə tanıĢ olan hər bir Ģəxsin qəbul etdiyi 

həqiqətdir ki, Fərrux Rüstəmov  pedaqogika sahəsində çalıĢan ən məhsuldar 

alimdir. Yorulmaq bilmədən elm və təhsil mə-sələlərini araĢdıran Fərrux 

müəllimin ―Azərbaycan pedaqogikaĢünaslığı‖ əsərinin ərsəyə gəlməsində 

çəkdiyi zəhmətin dəyərləndirilməsində professor Əjdər Ağayevin kitaba ön 

sözdə yazdığı fikirlərlə tam Ģərikəm: “Dərsliyi oxuduqca müəllifin nə qədər 

gərgin zəhmət çəkdiyini, bir əsr ərzində yaranmıĢ pedaqoji məzmunlu, irili-

xırdalı yüzlərlə məqaləni, dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafiya və digər elmi 

nümunəni, onlarla alimin ideya və baxıĢlarını öyrənmək əzmini duyur, 

Azərbaycanda pedaqogika elminin öz-özlüyündə deyil, dünya pedaqoji elmi 

kontekstində tam dolğun mənzərəsini yarada bilmək məharətinə əhsən 

deyirsən.” 

Mən pedaqogika tənqidçisi deyiləm, amma Fərrux Rüstəmovun 

―Azərbaycan pedaqogi-kaĢünaslığı‖ adlı kitabını oxuyub qurtardıqdan sonra 

onun  əhəmiyyəti haqqında bəzi fikirlərimi bildir-mək istəyirəm.  

- Azərbaycanda fundamental pedaqogika elminin mövcudluğunu 

sübut edən bir əsər ya-ranmıĢdır. 

- Mən belə hesab edirəm ki, yüksək intellekt, dərin təhlil və 

ümumiləĢdirmə qabiliyyəti, el-mi fədailik, xalqa xidmət yanğısı ilə 

yaradılan bu milli-mədəni abidəni müasir elm xadimləri ara-sında  yalnız 

Fərrux Rüstəmov yarada bilərdi. 

- DüĢünürəm ki, bu əsəri öyrənməyən heç bir doktorant və 

dissertantı pedaqogikadan mini-mum imtahanına buraxmaq olmaz. 

- “Azərbaycan pedaqogikaĢünaslığı” ən azından seçmə fənn kimi 

pedaqogikaya dair ma-gistr ixtisaslaĢmalarının tədris planın adaxlı 

edilməlidir. 

- Və nəhayət, fikrimcə, hər bir səhifəsindən millilik yağan bu əsər 

Azərbaycan “Milli Pe-daqogika”sının parlaq nümunəsidir.  
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Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 

 

YENĠ ĠDEYADAN YARANAN KĠTAB 

 

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġsmayıl Əliyev yeni - 

növbəti kitabını belə adlandırıb: ―Divanü lüğat-it -Türk‖də Azərbaycan 

türkcəsi sözləri‖ (Naxçıvan, ―NUH‖ nəĢriyyatı, 2016). Əlbəttə, hər bir kitab 

müəllifin tədqiqatçılıq səriĢtəsi ilə yanaĢı, onun maraq dairəsini də Ģərtləndirir. 

Bu baxımdan professor Ġ. Əliyevin türkologiyanın Ģah əsəri sayılan Mahmud 

KaĢğarinin ―Divanü lüğat-it-Türk‖ kimi möhtəĢəm, həm də dünya dilçiliyi 

tarixinin çox dəyərli, diqqətçəkən hadisəsi hesab olunan əsərinə müraciəti bir 

neçə səbəbdən irəli gəlir. Birinci səbəb, Ġsmayıl müəllimin özünün də etiraf 

etdiyi kimi, Bəsim Atalay və Əl-Muhəmməd bin Əhməd Hətib Darreyanın 

Mahmud KaĢğarinin ―Divan‖ı haqqında söylədikləri yetərincə tərifəlayiq və 

çox qətiyyətli, həm də düĢündürücü fikirləri olmuĢdursa, ikinci səbəb müəllifin 

öz sözləri ilə desək, ―Divan”ın özü ilə bağlıdır: “Divanü lüğat-it -Türk”ü on 

dəfə də oxusan, hər dəfəsində yeni bir ideyanın axtarıĢına çıxacaqsan” (səh. 

3). 

  ―Divan‖ın sehrinə düĢməsi, onu cəzb etməsinin digər bir səbəbi isə 

professor Ġsmayıl Əliyevin həm də etnopedaqoji problemlərlə bağlılığı ilə 

əlaqələndirilə bilər. Fikrimizcə, məhz bu səbəbdəndir ki, hörmətli professor bu 

kitabından əvvəl ―Divanü lüğat-it -Türk‖də atalar sözləri‖ (Bakı, Avrora 

nəĢriyyatı, 2014) adlı çox maraqlı, maraqlı olduğu qədər də sanballı və 

tədqiqatçılar üçün əhəmiyyətli kitabını nəĢr etdirmiĢdir. 

 Etnopedaqogika üzrə mütəxəssis olan professor Ġ. Əliyev daha çox 

Ģifahi-mədəni abidələrimizdə xalqımızın tarixi, mədəniyyəti, etnik 

xüsusiyyətləri, milli özünəməxsusluğu, sosial-mənəvi, əxlaqi estetik görüĢlərini 

tədqiq edir, aĢkara çıxarır və bu iĢə yüksək mənəvi məsuliyyətlə yanaĢır. 

 Ġctimai həyatda əxlaq normaları insanın sosial mövqeyini müəyyən edir 

və cəmiyyətin bir üzvü kimi insanın əxlaqi simasının formalaĢdırılmasında, 

əlbəttə, etnopedaqoji materialların-Ģifahi mədəniyyət mühiti və abidələrinin də 

özünəməxsus, eyni zamanda əhəmiyyətli rolu vardır. Ona görə də bir 

mütəxəssis ehtirası ilə M. KaĢğarinin ―Divanü lüğat-it -Türk‖ kimi 

ensiklopedik əsərində atalar sözlərini tədqiq etmək, əlbəttə ki, alim 

peĢəkarlığından irəli gəlir. 

 Ġsmayıl müəllimin M. KaĢğarinin ―Divanü lüğat-it -Türk‖ əsərinə 

yenidən qayıtması və orada bu dəfə Azərbaycan türkcəsi sözlərini bütün 

incəliklərinə qədər tədqiq edərək, bu sahə üzrə ayrıca kitab yazması onun elmi 

yaradıcılığının yeni bəhrəsi kimi qiymətləndirilməyə layiqdir. 
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 Ümumiyyətlə, M. KaĢğarinin ―Divanü lüğat-it -Türk‖ əsəri Azərbaycan 

elmi ictimaiyyətinə bəlli olandan bəri diqqət mərkəzindən kənarda qalmamıĢ, 

zaman-zaman müxtəlif yönlərdən tədqiqata cəlb olunmuĢ, ―Divan‖ haqqında 

qiymətli fikirlər irəli sürülmüĢdür. Belə bir fakt qeyd olunmağa layiqdir ki, 

ötən əsrin 60-cı illərində professor Əbdüləzəl Dəmirçizadə Mahmud 

KaĢğarinin ―Divan‖da istifadə etdiyi tədqiqat metodları haqqında maraqlı 

fikirlər irəli sürmüĢ, hətta dilçilikdə, həmçinin türkologiyada tarixi-müqayisəli 

metodun baĢlanğıcını XVIII, yaxud XIX əsrdən deyil, məhz XI əsrdən - 

Mahmud KaĢğarinin ―Türk dillərinin divanı‖ əsərindən götürməyi daha doğru 

hesab etmiĢdir. 

 Əlbəttə, bu fikiri milli - təəssübkeĢlik faktı ilə yanaĢı, həm də Mahmud 

KaĢğarinin  bir türk alimi kimi elmi fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi kimi qəbul 

etmək lazım gəlir. 

 Professor Ġsmayıl Əliyevin də ―Divanü lüğat-it -Türk‖də Azərbaycan 

türkcəsi sözləri‖əsərini təkcə milli - təəssübkeĢlik faktı ilə əlaqələndirmək doğ-

ru olmaz. Bu kitabda qarĢıya qoyulan fakt ondan ibarətdir ki, ―Divan‖da iĢlə-

nən 1138 söz hazırda Azərbaycan (azər) ədəbi dilində bu və ya digər dərəcədə 

fəallıqla iĢlənir ki, bunu bəlkə də təbii saymaq olar. Çünki M. KaĢğarinin oğuz 

boyundan olması, xalqımızın da genezisində, təĢəkkülündə oğuzların iĢtirakı 

M. KaĢğarinin həm də bizim xalqa mənsubluğuna bir iĢarə deyilmi?  

 Söz gəlmiĢkən, tədqiqatçıların fikrinə görə, xalqımızın (azər xalqının) 

təĢəkkülündə oğuzlarla yanaĢı qıpçaqlar da yaxından iĢtirak etmiĢdir. Qıpçaq 

türkləri də Azərbaycanın, ümumiyyətlə, Qafqazın ən qədim sakinləri olmuĢlar. 

Azərbaycan dilindəki saf türki kəlmələrinin 60%-nin oğuz, 40%-nin qıpçaq 

qrupuna aid olduğunu bir çox tədqiqatçılar təsdiq edir. 

 Mərhum professor Ağamusa Axundov ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un 1300 

illik yubileyi üzrə Dövlət Komissiyasının iclasındakı (16.02.1999) çıxıĢında 

belə bir fakt göstərmiĢdir ki, dastanda ―dedi‖ sözü 758 dəfə, ―aydır‖ sözü 714 

dəfə iĢlədilir. Bunlardan biri oğuz, digəri qıpçaq dillərinə xas formadır. 

 Ümumiyyətlə, çoxsaylı türk boyları, tayfaları və s. arasındakı 

konsolida-siya hadisəsi nəticəsində yaranan qruplaĢmalarda dillərin nisbətən 

konkret səciyyə daĢıdığı vaxtlarda Azərbaycan türkcəsinin (azər dilinin) 

formalaĢması həm də xalqımızın təĢəkkülü ilə nəticələndi. Ona görə də türk 

kökənli xalqlarda dil eyniyyəti (nə qədər fərqli cəhətləri olsa da) təbii 

qanunauyğunluğun nəticəsidir. 

 Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ. Əliyev xeyli mənbələr 

üzrə araĢdırmalar apararaq, ―Divanü lüğat-it -Türk‖də Azərbaycan türkcəsi 

sözləri‖ kitabını bir dilçi - alim səriĢtəsi ilə yazmıĢdır (onun baza təhsili 

Azərbaycan filologiyası üzrədir). Müəllif kitabın ümumi məzmun istiqamətini 

belə müəyyənləĢdirir: 

 ―Divanda iĢlənən bir sıra sözlərin fonetik tərkibi azəri türkcəsi (azər 

dili-A. Ġ.) ilə eynidir (qarın-qarın, qarğıĢ-qarğıĢ, yudu-yudu, baldız-baldız və 

s.) və heç bir fonetik dəyiĢikliyə uğramadan dilimizdə indi də fəal Ģəkildə 

iĢlənir (keçə-keçə, keçid-keçid, qat-qat, uĢaq-uĢaq, uzaq-uzaq və s.). 
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 ―Divan‖da olan sözlərin bəziləri müasir dilimizdə olan sözlərlə eyni 

fonetik tərkibdə olsalar da, leksik mənaları fərqlidir (məsələn, kəsək ―parça‖ 

mənasında, hər hansı əĢyanın bir parçası; ordu ―iqamətgah‖ mənasında). 

 ―Divan‖da elə sözlər var ki, onlar müasir dilimizdə mövcuddur, amma 

ayrılıqda iĢlənmir, baĢqa bir sözlə yanaĢı olur. Məsələn, sav-məsəl, atasözü. Bu 

söz indi ―söz-sav” Ģəklində iĢlənir; yörə-bir Ģeyin yaxınındakı sahə. Müasir 

dilimizdə ―yan-yörə‖ kimi iĢlənir və s. 

 Müəllif  ―Divan‖da rast gəldiyi bir sıra leksik vahidlərin qrammatik 

forması haqqındakı düĢüncələrini müasir dil faktları ilə qarĢılaĢdırır, 

müqayisələr aparır, fikrini misallarla əyaniləĢdirir və belə bir qənaətə gəlir ki, 

bağırsadı, balıqsadı, əgirsədi, evsədi, biligsədi və s. kimi sözlərin sayının 

çoxluğu arzu, istək bildirən leksik vahidlər düzəldən -sa (-sə) Ģəkilçisinin 

həmin dövrdə fəal iĢlənməsi ilə bağlıdır. Fikrinin təsdiqi üçün VII əsrdə 

yaĢamıĢ Arpın Çor Tigin adlı türk Ģairinin Ģeirindən misallar verməklə, həmin 

nümunələrdə tərkibində -sa (-sə) Ģəkilisi iĢlənmiĢ sözlərə diqqət çəkir. 

 Ġsmayıl müəllim belə bir nəticəyə gəlir ki, ―dilimizdə -sa (-sə) Ģəkilçisi 

ilə düzəlib, arzu, istək bildirən sözlərin sayı tarixən çox olsa da, hazırda bu 

sözlərdən yalnız üçü fəaldır: qəribsədi, gülümsədi, mənimsədi. 

 Professor Ġ. Əliyevin ―Divan‖da araĢdırdığı qrammatik formalardan biri 

də -sın (-sin, -sun, -sün) Ģəkilçisinin iĢlənmə tezliyi ilə bağlıdır. ―Divan‖ın 

dilində müĢahidə olunan “barımsındı”, “evsindi” və s. kimi sözlərin müasir 

dilimizdə də eyni formada iĢlənməsi (ağlamsındı, gülümsündü, doluxsundu, 

vaysındı, diksindi və s.) onların tarixi-qrammatik  formaca və leksik-semantik 

məna baxımından bir kökdən olduğunu sübut edir. 

 ―Divanü lüğat-it -Türk‖də Azərbaycan türkcəsi sözləri‖ kitabında 

diqqəti çəkən məsələlərdən biri də ―Divan‖dakı bir çox leksemlərin Naxçıvan 

dialektində iĢlənməsidir. Müəllif  ―Divan‖da iĢlənmiĢ bir sıra sözlərin 

Naxçıvan dialektindəki qarĢılığını verməklə, həm də cümlə daxilində 

iĢlətməklə fikrini tamamilə əsaslandırır. 

 Ġsmayıl müəllim yazır: ―Divanü lüğat-it -Türk‖də olan sözləri 

araĢdırdıqca, məni ən çox cəlb edən burada daha çox bizim uĢaqlıq 

çağlarımızda iĢlətdiyimiz, lakin indi çox az istifadə olunan, nəinki ədəbi dildə 

olmayan, hətta canlı danıĢıq dilində də az-az rast gəlinən bir sıra sözlərin 

olması idi‖ (s. 11). 

 Müəllif  ketdi-kərtdi; kəriĢ-kiriĢ; mayıĢdı-mayıĢdandı; qanıq-qanıq ver-

mək; qara kuĢ (devenin toynağının kenarları) - qarauĢ (barmaq sədəfinin 

kənarlarındakı qoruyucu qat); qılıq-sülük-qılıq; qorlandı-körələndi və s. kimi 

örnəklər verir və onların mənalarını izah etməklə fikrini əsaslandırır. 

 Professor Ġsmayıl Əliyev M. KaĢğarinin əsərində dilimizə aid sözləri 

seçərək əlifba sırası ilə vermiĢ, yeri gəldikcə aydınlaĢdırıcı izahlarla 

leksikoqrafik səciyyəli kitabını dolğunlaĢdırmıĢdır. 1138 sözü əhatə edən bu 

qiymətli kitabda müəllif daha artıq söz verə bilərdi. Müəllifin özünün də etiraf 

etdiyi kimi, ―Divan‖da dilimizə aid sözlərin sayı daha çoxdur. Lakin eyni 

sözün müxtəlif formalarından birinin götürülməsi və bir sıra tabu sözlərin və 

ifadələrin nəzərə alınmaması sözlərin qeyd olunan sayda verilməsinə səbəb 

olmuĢdur ki, bunlar da kifayət qədərdir. 
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 Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġsmayıl Əliyevin ―Divanü 

lüğat-it -Türk‖də Azərbaycan türkcəsi sözləri‖ kitabı bir dəyərli cəhətləri 

iləyanaĢı leksikoqrafik mənbə kimi də əhəmiyyətlidir. 

 Biz Ġsmayıl müəllimə cansağlığı və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları 

arzusundayıq. 
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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