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AQRAR SAHƏDƏ EKOLOJĠ KƏND TƏSƏRRÜFATI VƏ 

ƏRZAQ MƏHSULLARININ HƏRƏKƏTĠNĠN BƏZĠ ĠQTĠSADĠ VƏ 

TƏġKĠLATI MƏSƏLƏLƏRĠ 

 
Məqalədə aqrar sahədə ekoloji kənd təsərrüfatı və ərzaq  məhsullarının 

bəzi  iqtisadi və təĢkilati məsələləri araĢdırılmıĢdır. Ekoloji təmiz məhsulların 

istehsalı, saxlanması və daĢınmasına qoyulan ciddi tələblərin məsrəflərin 

həcmi və strukturuna təsiri öyrənilmiĢdir. 

Açar sözlər: ekoloji kənd təsərrüfatı,ərzaq məhsulları, hərəkətlilik, 

iqtisadi və təĢkilati məsələlər 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sahənin ekoloji kənd təsərrüfatı və 

ərzaq məhsullarının hərəkətliliyinin ən müxtəlif aspektlərdə tədqiq olunması 

obyektiv zərurətdir. Bu zərurəti şərtləndirən mühüm amillərə, ilk növbədə 

ekoloji kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının hərəkətliliyinin əksər 

mərhələlərində təşkilati özünəməxsusluğu, ekoloji təsərrüfatçılığın iqtisadi 

mexanizminin xarici təsirlərə daha həssas olan məqamları, ekoloji kənd 

təsərrüfatı və s. aiddir  

Ekoloji təsərrüfatçılığın iqtisadi mexanizmi ənənəvi təsərrüfatçılıqla 

müqayisədə kənar təsirlərə daha həssas olur. Ərzaq məhsullarının son 

istehlakçıya çatdırılana qədər hərəkətində kəmiyyət və keyfiyyət 

dəyişikliklərinə uğrayır ki, bu vaxt real görünməyən ekoloji təhlükə üzvi 

(ekoloji) kənd təsərrüfatı üçün həyati əhəmiyyətli məsələ kimi gündəlikdə 

durur. Məlum olduğu kimi, ekoloji sistem - “qarşılıqlı təsirdə olan ətraf 

mühitin tərkib hissəsini təşkil edən bitki örtüyü (flora), heyvanlar aləmi 

(fauna), torpaq, su hövzələri və çaylar, mineral sərvətlər, hava, enerji 

mənbələrinin vəhdətidir. Ekoloji təhlükə - insan və cəmiyyətin həyati vacib 

maraqlarına, ətraf mühitə, antropogen və təbii təsirlər nəticəsində təhlükə 

yaradan vəziyyətdir” (1,s.16-17). Həmin vəziyyət ekoloji-iqtisadi müvazinəti 

pozan həssas məqamlara diqqəti artırır. 

Ekoloji kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulların son istehlakçıya 

çatdırılması prosesində baş verən arzuolunmaz kəmiyyət və keyfiyyət 

dəyişiklikləri nəticəsində məhsul itkisinin artması, onun daşınma 

qabiliyyətinin aşağı düşməsi, saxlama müddətinin azalması baş verə bilir ki, bu 

da müasir dövrün reallığıdır. Təkrаr istеhsаlın əsas mərhələlərində ekoloji 
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təmiz kənd təsərrüfаtı və ərzаq məhsullаrı itkiləri, rеsurslаrdаn istifаdənin 

iqtisаdi səmərəliliyi səviyyəsi, itkilərin аrаdаn qаldırılmаsı üzrə apаrılаn 

tədqiqаtlаrdа ekoloji kənd təsərrüfаtı məhsullаrının son istеhlаkа dоğru 

hərəkətində gözlənilən kəmiyyət və kеyfiyyət dəyişmələrinin xarakteristikasın-

da daha çox detallaşdırma obyektiv zərurətə çevrilmişdir. 

Təsərrüfatçılıq təcrübəsi göstərir ki, yоl vеrilən itkilər pоtеnsiаl 

yеtişdirilə bilən və sоn istеhlak təyinatlı məhsul аrаsındа fərqə bərаbər 

götürüldükdə məhsulun hərəkətində kəmiyyət və kеyfiyyət dəyişmələrinin 

məqbul detallaşdırma səviyyəsini təmin etmək olar. Ekoloji təmiz ərzaq 

məhsullarının hərəkəti zаmаnı bаş vеrən itkiləri müvafiq mühiti şərtləndirən 

əsas аmillərin təsirinin nəticəsi kimi də qəbul edilir. 

Ekoloji bitkiçilikdə potensial və yığılan məhsul arasında fərq-“itki” 

əsаsən, аqrоtехniki tələblərə riаyət оlunmamаsı və mаddi-tехniki bazanın 

qeyri-mükəmməlliyi ilə şərtlənir. Məhsul yığımındа itkillərin kəmiyyəti, ilk 

baxışda yığım prosesinin səmərəliliyindən asılıdır. Bununla belə, həmin itkilər 

potensial və yığılan məhsul arasında fərqi şərtləndirən amillərin də, ciddi 

təsirinə məruz qalır. Başqa sözlə, potensial, biоlоji və yığılmış məhsulun 

miqdаrı аrаsındаkı fərqin (itkinin) аzаldılmаsı üçün görüləcək tədbirlər daha 

geniş spektrli olmalıdır. Tarlalardan yığılmış, daşınmış, saxlanmış məhsulun 

miqdаrı аrаsındаkı fərq, başqa sözlə, ekoloji təmiz məhsulun sadalanan 

mərhələlərin qоvşаğındа baş vermiş itkilər, həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət 

baxımından səciyyələndirilməlidir. 

Deyilənlər ekoloji kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının 

hərəkətliliyinin məsrəfliyini artırmaqla, onun cəlbediciliyini və son nəticədə 

təklifi azaltmış olur.Bir sözlə, ekoloji kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının 

hərəkətliliyinin nizamlanması həm ekoloji, həm iqtisadi, həm də təşkilati 

aspektlərdə aktualdır. 

 İlk növbədə, qeyd edək ki, adi məhsulla müqayisədə daha yüksək 

qiymətlə təklif olunan ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına 

(ekoloji kənd təsərrüfatında  torpağın münbitliyinin bərpası və su hövzələrinin 

təmizlənməsinə məsrəflərin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi, ekoloji 

məhsulların qiymətlərini aşağı sala bilər) alıcı marağını artırmaq üçün müxtəlif 

təşkilati elementlərdən istifadə olunur. Həmin elementlər qismində ekoloji 

təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının ekoloji nəzarət, birbaşa, birgə, 

yerli və kiçik qrup sertifikatlaşdırılması xüsusi diqqətə layiqdir. 

“Sertifikatlaşdırılma orqanı müəyyən prosedurlar daxilində təsərrüfatı 

və ya şirkəti qiymətləndirir və yazılı şəkildə bildirir ki, o (yəni 

sertifikatlaşdırmaya iddialı qurum) həqiqətən də ekoloji standartların 
tələblərinə cavab verir. İnspektor öz qeydlərini yazılı şəkildə sertifikatlaşdırma 

orqanına göndərir” (2, s. 353).  

Ekoloji kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının hərəkətliliyinin təşkilati 

təminatının təkmilləşdirilməsində əsas meyarlardan biri, istehlakçıların ekoloji 

təmiz ərzaq və ümumilikdə kənd təsərrüfatı məhsullarına etimadsızlığını 

aradan qaldırmaqdır. Geni dəyişdirilmiş ərzaq məhsullarının istehsalının 

genişlənməsi, onların  bu və ya digər ölkənin bazarına çıxışının qarşısını alma 
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tədbirlərinin  lazımi səmərə verməməsi insanların ekoloji təmiz ərzaq və 

ümumilikdə kənd təsərrüfatı məhsullarına etimadsızlığını gücləndirən mühüm 

amildir. Əlbəttə, bu və ya digər ərzaq və ya kənd təsərrüfatı məhsulunun 

ekoloji təmizliyinin müəyyənləşdirilməsi konkret istehlakçının öhdəsinə 

buraxıla bilməz. Bu məqsədlə kompleks araşdırma və qiymətləndirmə tətbiq 

olunmalıdır ki, bu da mövcud reallıqda əsasən, dövlətin  tərəfindən yerinə 

yetirilə bilər.  

Kənd təsərrüfatı məhsullarının yeridilişi mürəkkəb və bəzi hallarda 

ziddiyyətli prosesdir. Haqqında danışılan prosesin ziddiyyətliliyi, həlledici 

dərəcədə təsərrüfatçılıqda iqtisadi və ekoloji maraqların ziddiyyət təşkil etməsi 

ilə şərtlənir 

Ekoloji kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının son istehlakçıya 

çatdırılması prosesinin əsas mərhələlərinin xarakteri və ardıcıllığı bu və ya 

digər kənd təsərrüfatı sahəsində istehsal olunan məhsulun mənşəyi və 

tərkibindən, istehlak xüsusiyyətlərindən və imkanlarından asılıdır. Kənd 

təsərrüfatı məhsullarının yeridilişinin əsas mərhələlərini şərh etmək üçün təbii 

halda emaldan keçəndən sonra istehlak olunan məhsulları fərqləndirmək lazım 

gəlir. Deyək ki, meyvələrin böyük əksəriyyəti təbii halda, tərəvəzlərin əsas 

hissəsi emaldan keçəndən sonra istehlak oluna bilir. İstehsalçı müəssisəsinin 

istehsal-satış fəaliyyətinin bilavasitə bazara istiqamətlənməsi kənd təsərrüfatı 

məhsullarının yeridilişinin vektorlarını müəyyənləşdirir. Kənd təsərrüfatı 

məhsullarının yeridilişinin əsas mərhələlərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı 

nəzərə alınmalı mühüm amillər qismində, həmçinin məhsulların satış və bölgü  

kanalları fərqləndirilməlidir. 

Məhsulun istehsalçılardan istehlakçılara çatdırılmasının optimal 

sxeminin seçilməsi, onun fiziki reallaşdırılması, yəni yeridilişi həmçinin 

satışdan sonra istehlakçılara xidmət mərhələləri marketinq kompleksində, daha 

doğrusu onun bir sıra komponentlərində əhatə olunur. Təbii ki, istehsal və satış 

prosesləri fasiləsiz olduğu halda marketinq tədqiqatlarının da fasiləsizliyi 

təmin edilməlidir. 

Təbii halda istehlak olunan ərzaq məhsulunun yeridilişi prosesinin əsas 

mərhələləri aşağıdakı ardıcıllıqla reallaşır: istehsal-yığım- çeşidləmə- ilkin 

emal- qablaşdırma-saxlama – daşıma-saxlama- satış-istehlak. Emaldan sonra 

istehlak olunan ərzaq məhsulunun yeridilişi prosesinin əsas mərhələləri 

aşağıdakı ardıcıllıqla reallaşır: istehsal-yığım- çeşidləmə- ilkin emal- daşıma- 

emal- qablaşdırma- daşıma –saxlama- satış-istehlak. 

Ekoloji kənd təsərrüfatı məhsullarının yeridilişi prosesində yuxarıda 

qeyd olunan mərhələlərin hər birində ekoloji nəzarətin həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulur.  

“Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında”Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda (“Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında”Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu. Bakı, 13 iyun 2008-ci il) göstərildiyi kimi, ekoloji 

təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının dövriyyəsinin əsas elementləri 

qismində həmin məhsulların marketinqi, markalanması, saxlanması, 
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daşınması, daxili bazarda satışı,idxalı və ixracı xüsusi diqqət mərkəzində 

olmalıdır. 

 Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının satışı onların 

istehsalçıdan son istehlakçıya yönəlmiş hərəkəti səmərəli marketinq 

strategiyasının formalaşdırılması və reallaşdırılması sayəsində baş verir. 

Həmin strategiyanın formalaşmasının informasiya bazasını istehsal olunan 

məhsulun miqdarı və əmtəəlik səviyyəsi, məhsulların, ilkin (təbii) halında 

saxlanma müddəti, satış bazarlarına qədər olan məsafə, saxlanma, daşınma və 

bilavasitə satışın təşkilinə məsrəflərin səviyyəsi və bu kimi digər məlumatlar 

təşkil edir. Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının ekoloji cəhətdən təmiz 

olduğunu təsdiqləyən sertifikat onların satışının hüquqi əsasını 

müəyyənləşdirir. Başqa sözlə, müvafiq sertifikata malik olan hüquqi və ya 

fiziki şəxs, həmin məhsulları ekoloji təmiz məhsul dövriyyəyə buraxa bilər.  

Ekoloji kənd təsərrüfatı məhsullarının hərəkətliliyinə əsaslandırılmış 

münasibət bildirmək üçün həmin məhsullara olan tələbatın ödənilməsi və 

rəqabətin formalaşdırılması prioritetlərinin reallaşdırılmasının əsas aspektləri 

araşdırılmalıdır. Təbii ki, bu halda kifayət qədər ciddi ekoloji tələblərin 

istehsal və xidmətdə əlavə məsrəflərə səbəb olduğu nəzərə alınmalı, torpağın 

münbitliyinin bərpası və su hövzələrinin təmizlənməsi işinə nəzarət 

mexanizminin elementlərinin birmənalılığı təmin edilməlidir.    

Əhaliyə təklif olunan ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyinə nəzarət 

sisteminin səmərəliliyi, hazırda ekoloji marketinqin səmərəliyini şərtləndirən 

başlıca amilə çevrilmişdir. Ekoloji kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının 

hərəkətliliyinə nəzarətin mühüm komponenti kimi, konkret məhsulun 

mənşəyinə dair bütün əsas məlumatlarla yanaşı ərzağın təhlükəsizliyi 

göstəriciləri vahid müstəvidə nəzərdən keçirilməlidir. Ekoloji nəzarətin 

konseptual əsaslarını formalaşdıran prinsiplərin biri məhsulun mənşəyi 

haqqında informasiyanın yayılmasında, müvafiq istehsal prosesinin daha da 

şəffaflaşdırılmasında istehsalçının real marağının təmin edilməsidir. Eyni 

zamanda, informasiyanın kifayət qədər uzun müddətə mühafizəsi, 

sertifikatlaşdırma qurumu ərzaq məhsulları istehsalına ekoloji nəzarətin 

(təftişin) mühüm şərti kimi diqqət mərkəzində olmalıdır. 

“Yazılı və sənədləşdirilmiş bütün hesabatlar qorunub saxlanmalıdır ki, 

sertifikatlaşdırma qurumu istifadə olunan bütün xammalın mənşəyini və 

kəmiyyətini, bu cür materiallardan istifadəni təftiş edə bilsin. Bundan əlavə 

yazılı və sənədləşdirilmiş hesabatlar saxlanmalıdır ki, istənilən vaxt satılan 

bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının mənbəyini, kəmiyyətini və göndərilməsini 

nəzarətdə saxlaya bilsin. Birbaşa istehlakçıya satılan məhsulun kəmiyyəti yaxşı 
olardı ki, gündəlik hesablamalar əsasında aparılsın” (2, s. 357).   

Son illər respublikamızda milli qida təhlükəsizliyi və ərzağın 

keyfiyyətinə  nəzarət siyasətinin prinsipləri qismində, ilk növbədə aşağıdakılar 

qeyd edilməlidir:  

 “milli qida təhlükəsizliyi və ona nəzarət siyasəti ərzaq zəncirinin bütün 

aspektlərini, məhsul dövriyyəsinin bütün mərhələlərini davamlı və 
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qarşılıqlı əlaqəli ardıcıllıqla nəzərə alan inteqrə edilmiş yanaşmaya 

əsaslanmaq; 

 ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün ərzaq emalı 

və ərzaq biznesi ilə məşğul olanların məsuliyyətini artırmaq; 

 ərzaq biznesi ilə məşğul olanlar tərəfindən həyata keçirilən hər hansı 

fəaliyyətin iqtisadi-ekoloji meyarlarının üzvi vəhdətini təmin etmək, 

həmin fəaliyyəti daha çox istehlakçıların sağlamlığının və maraqlarının 

qorunmasına yönəltmək;  

 qida təhlükəsizliyinin idarə edilməsi zamanı təhlükəli amillərin təsirini 

neytrallaşdırmaq və onların qarşısını almaq, yaxud onların məqbul 

səviyyəyə qədər azaldılması üçün həyata keçirilən tədbirlərdə adekvat 

prinsiplərə əsaslanmaq; 

 qida təhlükəsizliyinin təmin esilməsini nəzərdə tutan tədbirlərin işlənib 

hazırlanması və həyata keçirilməsi zamanı üstünlüyü, ilk növbədə 

nəzarət mahiyyəti daşıyan tədbirlərə deyil, təhlükəli amillərin qarşısını 

alan tədbirlərə və fəaliyyətlərə vermək və i.a.” (3, s. 44). 

Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə 

və onların ekoloji standartlara adekvatlığının təmin edilməsi, artıq qeyd 

olunduğu kimi, ənənəvi təsərrüfatçılıqla müqayisədə əlavə və kifayət qədər 

böyük məsrəflərlə müşayiət olunur. 

Ekoloji kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının hərəkətliliyinə nəzarətin 

təşkili sahədə marketinq strategiyasının hazırlanmasının adekvat informasiya 

bazasının yaradılmasını, növlər üzrə məhsulun saxlama və daşınmasının 

optimal parametrlərinin, ekoloji təmiz məhsulun istehsaldan son istehlakçıya 

doğru yeridilişinin bu və ya digər mərhələsində əvəzləyici məhsulların ekoloji 

təmiz məhsula bənzərliyi imkanlarının kəmiyyət göstəricilərinin 

formalaşdırılmasını, məhsulların istehsalı, daşınması, emalı, saxlanması, 

qablaşdırılması və satışına nəzarət mexanizminin, ətraf mühitdə, xüsusən 

təsərrüfatçılıq arealında baş verən dəyişikliklər, hərtərəfli nəzərə alınmaqla 

təkmilləşdirilməsini tələb edir.  

Ekoloji təsərrüfatçılıqda istehsal subyektinə gətirilən (oradan çıxarılan) 

xammal və məmulatların mənşəyi, tərkibi və miqdarına ünvanlı fasiləsiz 

nəzarətə, ekoloji sertifikatlaşdırma üzrə zəmanətlərin verilməsi və geri 

alınması prosesinin tam detallaşdırılmış səviyyədə xarakteristikasına xidmət 

edən informasiya bazasının yaradılması sahədə sahibkarlıq subyektlərində 

məhsul istehsalında geni dəyişdirilmiş orqanizimlərin və onların törəmələrinin 

istifadəsinin qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. 

Ekoloji kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının hərəkətliliyinin 

nizamlanmasında markalanma xüsusi təyinatlı və mühüm mərhələdir. 

Markalanma müvafiq sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən həyata keçirilir. Bu 

zaman ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı subyektlərində keçid dövrü və həmin 

dövrün başa çatması fərqləndirilir. Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq 

məhsulunun emalı prosesində ekoloji tələblərə əməl edildikdə son məhsul 

ekoloji təmiz məhsul kimi markalanır. Əks halda əldə edilən məhsulun ekoloji 

təmizliyi təsdiqlənmir. “Emal üçün istifadə olunan ekoloji təmiz kənd 
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təsərrüfatı məhsulları ənənəvi üsulla istehsal olunan başqa kənd təsərrüfatı 

məhsulları ilə qarışdırılıb emal edildikdə həmin emal məhsulları ekoloji təmiz 

kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulu hesab edilmir və ümumi qaydada 

markalanır” (4, 16-cı maddə). Hətta ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq 

məhsullarının digər məhsullarla bir anbarda yığılması qadağan edilir. 

Biokimyəvi tərkibinə görə kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının 

saxlanması və daşınması prosesi böyük məsrəflərlə müşayiət olunur. Ekoloji 

təmiz məhsulların saxlanması və daşınmasına qoyulan əlavə və kifayət qədər 

ciddi tələblər həmin məsrəflərin həcmi və strukturuna, təsirsiz qalmır. Belə ki, 

ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları anbar və soyuducularda ənənəvi 

üsullarla istehsal edilmiş məhsullarla qarışdırılmamalı, saxlanma yeri istisnasız 

olaraq ekoloji müşahidə aparılmasına imkan verməlidir. Başqa sözlə, loqistik 

sistemdə miqyas effektinin reallaşmasına yeni bir məhdudiyyət  yaratmaq 

lazım gəlir.  

“Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında”Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun (“Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında”Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu. Bakı, 13 iyun 2008-ci il) 17-ci maddəsində qeyd 

olunduğu kimi, “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının 

dövriyyəsi prosesində anbarlarda saxlanılan bütün məhsullara dair 

məlumatların mütəmadi qeydiyyatı aparılır, məhsulların keyfiyyəti ekoloji 

müşahidə və sertifikatlaşdırma üzrə akkreditasiya olunmuş orqanlar tərəfindən 

müntəzəm yoxlanılır”.   

Qloballaşma prosesində ekoloji kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının 

ölkədaxili hərəkətliliyinin nizamlanması məsələləri araşdırılarkən, xarici 

ticarətdə liberallaşma meyilləri ekoloji kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının 

hərəkətliliyinin nizamlanmasının və nəzarətin təkmilləşdirilməsi məsələləri, 

onların idxalı və ixracı aspektləri nəzərə alınmaqla həll edilməlidir. Məlum 

olduğu kimi, ölkəyə satış məqsədilə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq 

məhsulları - onların keyfiyyəti qüvvədə olan standartların (milli və beynəlxalq) 

tələblərinə cavab verdikdə, həmçinin uyğunluq, keyfiyyət və fitosanitar 

sertifikatları əldə edildikdə idxal oluna bilər. 
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РЕЗЮМЕ 

ДИЛСУЗ ГАСЫМОВ 

ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО  СЕКТОРА:СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

В статье исследуются экономические и организационные вопросы 

экологического сельского хозяйства и регулирования оборота 

продовольственной продукции. Серьезные требования предоставляемые 

к производству экологически чистой продукции, ее хранению, и 

транспортировке, охарактеризовывают воздействие на структуру и объем 

расходов.  

Ключевые слова: экологическое сельское хозяйство, 

экологически чистая продовольственная продукция, регулирование, 

оборот. 

 

SUMMARY 

DILSUZ KASSUMOV 

SOME ECONOMICAL AND ORGANSATIONAL ISSUES OF 

ECOLOGICALLY PURE AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCTS 

TURNOVER IN AGRARIAN SECTOR 

In this article were researched some economical and organizational 

issues of ecologically pure agricultural and food products turnover. Also were 

studied. He impact of the serious production,  storing and transportation terms 

the ecologically pure products to the expences and its structure  

 Key words: ecologically pure products, food products, dynamic 

turnover, economic and organizational issues.  

 

 

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

edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN  MUXTAR  RESPUBLĠKASININ  DAYANIQLI  

ĠNKĠġAFINDA  HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ĠQTĠSADĠ STRATEGĠYASININ 

ROLU 

 

          Məqalədə muxtar respublika iqtisadiyyatının müasir vəziyyəti, 

sənayenin, kənd təsərrüfatının və həmçinin də xidmət sektorunun əsas 

istiqamətləri və nəzarət strukturlarının inkiĢafı tədqiq edilmiĢdir.  

        Burada həmçinin, regionun sosial-iqtisadi inkiĢafını sürətləndirmək 

məqsədilə regional əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi,  xarici iqtisadi əlaqələrin  

və xarici ticarət əlaqələrinin inkiĢafı məsələlərinə də toxunulmuĢdur.   

           Açar sözlər:  Heydər Əliyev strategiyası, sənaye, kənd təsərrüfatı, 

xidmət sektoru, xarici ticarət siyasəti, iqtisadi təhlükəsizlik, iqtisadi siyasət, 

investisiya, gömrük siyasəti, dövlət nəzarəti. 

 

Cəmiyyətin bütün tarixi inkişaf mərhələlərində ən başlıca problem 

iqtisadiyyatın səmərəli təşkili və idarə edilməsi əsasında insanların maddi və 

mədəni həyat səviyyəsinin getdikcə yüksəldilməsi olmuş və olmaqda davam 

edir. Bu mühüm həyati problemin həllində hər bir tarixi dövrdə müəyyən 

tədbirlər görülsədə 70-ci illərin əvvəllərinə qədər Azərbaycanın iqtisadi 

inkişafında lazımi dönüş yaradılmamışdır.  

Aparılan təhlillər göstərir ki, həmin dövrə kimi Azərbaycanın mövcud 

iqtisadi potensialından  heç də tam və səmərəli istifadə edilməmişdir. Ona görə 

də bütövlükdə xalq təsərrüfatının inkişafında mühüm irəliləyiş olmamış, 

sənayedə əsaslı struktur dəyişiklikləri demək olar ki, həyata keçirilməmişdir. 

Bu da istər-istəməz respublika iqtisadiyyatının ümumi inkişaf səviyyəsinə 

mənfi təsir göstərmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 1970-ci ilə qədərki inkişafı çox 

ziddiyyətli xarakter daşımışdır. İnkişafı bilavasitə kənd təsərrüfatından asılı 

olan yüngül sənaye, yeyinti sənayesi sahələri əsasən durğunluq dövrü yaşamış 

60-cı illərin ikinci yarısınadək olan təqribən 40 il ərzində Naxçıvan 

iqtisadiyyatı Azərbaycanın bir sıra başqa bölgələrinə nisbətən, aşağı inkişaf 
səviyyəsində olmuş, sənaye məhsulunun artım sürətinə görə o keçmiş SSRİ-

nin muxtar respublikaları arasında sonuncu yerlərdən birini tutmuşdur.  

Qeyd olunan bütün nöqsanlar Azərbaycanın  ayrılmaz hissəsi olan, qədim 

və zəngin tarixə malik Naxçıvan Muxtar Respublikasının mürəkkəb və çətin 

həyat problemlərinə çevrilmişdir.  

Dövlətimiz 2016-cı ildə müstəqilliyinin 25 illiyini qeyd etdi. Qısa zaman 

müddətində Azərbaycan və eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikası yüksək 
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inkişafa nail olub. Bu uğurlara görə ümummilli lider Heydər Əliyevə 

borcluyuq. Bu gün dahi şəxsiyyətin siyasi xəttini uğurla davam etdirən 

prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında dövlətimiz daha da 

möhkəmlənmişdir. Ulu öndərimizin siyasi xəttinə sadiqlik, ölkə prezidentinin 

göstərdiyi böyük diqqət və qayğı sayəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası 

2016-cı ildə də dinamik inkişaf etmişdir. Mövcud maddi və iqtisadi 

resurslardan səmərəli  istifadə edilərək çoxşaxəli iqtisadiyyat formalaşdırılmış, 

qəbul olunmuş dövlət proqramları uğurla icra edilərək bütün sahələrdə inkişaf 

təmin edilmişdir. Belə ki, 2016-cı ildə inkişafın əsas göstəricisi olan ümumi 

daxili məhsul istehsalının həcmi 2015-ci illə müqayisədə artaraq 2 milyard 500 

milyon manatdan çox olmuşdur. Onun adambaşına düşən həcmi isə 5780 

manat təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci ildəki müvafiq göstəriciyə nisbətən 3,6 

faiz çoxdur. Ümumi daxili məhsul istehsalının təxminən 60 faizə qədərinin real 

sektorun payına düşməsi dayanıqlı inkişafın təmin olunmasına öz təsirini 

göstərmişdir. 

Heydər Əliyevin Azərbaycanın siyasi rəhbəri seçilməsi ilə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafında ciddi dönüş baş vermişdir. İlk 

aylardan başlayaraq Azərbaycanın bütün regionları kimi muxtar respublikanın 

da iqtisadi tərəqqisinin əsası qoyuldu və iqtisadiyyatda  əsaslı vəsait qoyuluşu 

artırıldı. (13,s.265) 

Hakimiyyətdə olduğu illərdə muxtar respublikanın iqtisadi inkişafı 

sahəsində  mövcud vəziyyət Heydər Əliyevi daim düşündürdüyündən o, bu 

vəziyyəti dəyişdirmək üçün bir sıra əməli addımlar atmalı oldu. Bu baxımdan 

muxtar respublikanin iqtisadi inkişafı üçün  Azərbaycan KPMK-nın və 

respublika  hökumətinin “Naxçıvan MSSR-nin xalq təsərrüfatının daha da 

inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında” 8 yanvar 1974-cü il tarixli qərarının 

mühüm əhəmiyyəti oldu.  Bu qərar Heydər Əliyevin muxtar  respublikaya, 

onun  sənayesinin, kənd  təsərrüfatının inkişafına, naxçıvanlıların rifahının 

yüksəlməsinə göstərdiyi diqqətin  birbaşa təzahürü idi  (5,s.185). Bu qərardan 

sonra sənayedə əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdi. Naxçıvan tütün 

fermentasiya, sirab, mineral sular, Əbrəqunus və Şahbuz şərab zavodlarının 

istifadəyə verilməsi, elektrotexnika və avtotəmir zavodlarının təşkili, Ordubad 

baramaaçan və Naxçıvan tikiş fabriklərinin yenidən qurulması və genişləndiril-

məsi və s. nəticəsində muxtar respublikada ümumi sənaye məhsulunun həcmi 

23 mln. manatdan 52 mln. manata qalxmışdır.  

Heydər Əliyev tərəfindən Naxçıvan iqtisadiyyatının inkişafına göstərilən 

dövlət qayğısı sənayenin ayrı-ayrı sahələrinin inkişaf göstəricilərində öz əksini 

tapırdı. Məlum olduğu kimi, iqtisadi siyasətin mühüm istiqamətlərindən olan 

struktur problemlərinin uğurlu həlli, birinci növbədə elmi-texniki tərəqqini 

müəyyən edən və sənayenin digər sahələrinin dinamik inkişafına  təkan  verən  

maşınqayırma sənayesinin üstün  inkişaf  etdirilməsindən asılıdır. 

Maşınqayırma və metal istehsalı muxtar respublika sənayesinin yeni və 

sürətlə inkişaf edən sahələri idi. Kifayət qədər əmək ehtiyatlarına malik 

Naxçıvan MSSR şəraitində bu əmək tutumlu sahələrin inkişafı mühüm iqtisadi 
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vəzifələrin  yerinə yetirilməsinə, həmçinin birinci növbədə əmək qabiliyyətli 

əhalinin ictimai istehsalata daha geniş şəkildə cəlb edilməsinə təminat verirdi.  

Heydər Əliyevin Naxçıvanda yerli enerji istehsalını genişləndirmək 

təşəbbüsü 90-cı illərin əvvəllərində muxtar respublikanın Ermənistan 

tərəfindən nəqliyyat və enerji blokadasına alındığı zamanda çox müdrik  bir 

addım idi. Ulu öndər bununla öz tarixi uzaqgörənliyini bir daha sübut etdi. 

Bədnam qonşularımız  muxtar respublikaya gələn bütün elektrik xətlərini kəsib 

blokadaya saldığı bir vaxtda Araz SES Naxçıvan əhalisini elektrik böhranından 

xilas etdi.  

 Materialların təhlili göstərir ki, ən geniş yüngül sənaye sayılan ipəkçili-

yin iri həcmli Ordubad baramaaçma fabriki 1980-ci ildə  muxtar respublikanın 

ümumi sənaye məhsulunun 8,2%-ini istehsal edirdi və sənayedə məşğul  

olanların  1 3,1 %-ini birləşdirirdi. 

Məhz Heydər Əliyevin Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda 

ipəkçiliyin  inkişafı üçün atdığı addımlar  sayəsində bu sahə  dirçəlməkdə idi. 

Bu baxımdan hələ sabiq SSRİ dövründə Azərbaycanda ipəkçiliyin daha da 

inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında  Azərbaycan  KP MK-və Azərbaycan  

SSR Nazirlər Sovetinin 17 mart 1971-ci il tarixi qərarı mühüm rol oynadı. 

Yeyinti sənayesi Naxçıvan Muxtar Resbublikasının  tamamilə yerli xammala 

əsaslanan, daha çox şəbəkələri olan, daha qədim tarixə malik və daha çox 

çeşidli məhsul istehsal edən sənaye sahəsidir. 70-ci illərdə Heydər Əliyevin bu 

sahəyə diqqəti konkret göstəricilərlə ifadə olunurdu. Məhsul istehsalının 

həcminə görə  o, digər  sənaye sahələri arasında  birinci yeri tuturdu. Onun 

payına sənaye istehsalının 76,8%-i, eləcə də  sənaye istehsalında  məşğul 

əhalinin 31, 9%-i  düşürdü. 1970-ci illə müqayisədə  1980-ci ildə yeyinti 

sənayesi işçilərinin sayı və əmək məhsuldarlığı 2 dəfə artmışdı. Yeyinti 

sənayesinin ən inkişaf etmiş sahələrindən biri şərabçılıq idi. Heydər Əliyevin 

Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə bu sahə daha sürətlə inkişaf etməyə 

başlamışdır. Bunu 1970-1982-ci illərdə  muxtar respublikada həmin sahənin 

inkişaf dinamikasını əks etdirən rəqəmlər sübut edir. Əgər 1970-ci ildə yeyinti 

sənayesi məhsulunun  57,5%-i və burada  işləyənlərin  17,3 %-i  şərabçılıq  

sənayesinin payına düşürdüsə, 1978-ci ildə  bu göstəricilər  64,5 % və 22,1 % 

təşkil etmişdi. 1982-ci ildə bütün sənaye məhsulunun 42%-i və yeyinti 

sənayesinin məhsulunun 63%-i şərabçılıq sənayesinin payına düşürdü. (16) 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının  zəngin təbii ehtiyatlarından yerli 

sənaye çərçivəsində istifadə edilməsi məqsədyönlü və metodik iş tələb edirdi. 

Yerli təbii ehtiyatlardan maksimal dərəcədə istifadə etməklə muxtar res-

publikada sənayeni inkişaf etdirmək, mövcud əmək ehtiyatlarını ictimai faydalı 
əməyə cəlb etmək, istehsalın həcmini  əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq məqsədi 

ilə  Heydər  Əliyev 8 iyul 1980-ci il  Naxçıvan MSSR Yerli Sənaye  

Nazirliyinin yaradılması barədə  qərara imza  atmışdı. 

Heydər Əliyevin iqtisadi  strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də 

respublikanın və onun  bölgələrinin  zəngin təbii ehtiyatlarından  səmərəli 

şəkildə, xalqın  rifahı naminə  istifadə edilməsi idi. Bu baxımdan Naxçıvan 

zəngin su mənbələrindən muxtar respublikanin iqtisadi  inkişafı üçün istifadə 
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edilməsi məqsədilə 70-ci illərdə kompleks tədbirlər planı işlənib hazırlandı və 

həyata keçirildi. İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılmasına və mexanikləşdi-

rilməsinə diqqət artırıldı, yenidənqurma işləri genişləndirildi. 1979-cu ildə  

Naxçıvan  şəhərində  Şüşə qablar zavodunun tikilib istifadəyə verilməsi mine-

ral su zavodlarının şüşə taralarla təminatını yaxşılaşdırmağa imkan verdi.  Bu 

zavod Naxçıvanda mineral su istehsalının  (Badamlı, Sirab, Vayxır) artması 

nəticəsində şüşə qablara yaranmış böyük tələbatı ödəmək üçün  tikilmişdi. 

Nəticədə, Naxçıvanın mineral suları nəinki Azərbaycanda, həmçinin 

respublikadan kənarda  özünə çoxlu  istehlakçı qazanmış və artıq 1980-ci 

illərdə istehsal olunmuş mineral suyun 60%-dən çoxu muxtar respublikadan  

kənara ixrac edilirdi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeyinti sənayəsinin aparıcı müəssisə-

lərindən biri olan Naxçıvan ət-süd  kombinatı yerli əhalini ət və süd məhsulları 

ilə  təmin etməklə bölgənin  iqtisadiyyatında mühüm rol oynayırdı. Kombinat 

yeyinti sənayesinin bütün məhsulunun  6,1 % istehsal edirdi. (4,s. 228). 

Beləliklə, Heydər Əliyevin keçirdiyi məqsədyönlü siyasət nəticəsində, 

Bundan başqa Naxçıvan Muxtar Respublikasının yüngül və yeyinti 

sənayelərinin inkişafı yüksək səviyyəyə çatdırılmış, sahədaxili struktur 

təkmilləşdirilmiş, bu isə öz növbəsində muxtar respublika iqtisadiyyatında bu 

sahənin rolunun artmasına gətirib çıxarmışdı. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının iqtisadi inkişaf göstəriciləri 1970-1982-ci illərdə Azərbaycan 

iqtisadiyyatı üçün  səciyyəvi olan yüksək artım sürətinə  və dinamik inkişaf  

meyllərinə  malik olmuşdur.  

Lakin 80-ci illərin ortalarında Naxçıvan Muxtar Resbublikasının  iqtisadi 

inkişaf  göstəricilərinin artım sürəti azalmağa başlamışdır. Həmin dövrdən 

Naxçıvanın iqtisadi həyatı böhran mərhələsinə qədəm qoymuşdur.  Muxtar 

respublika iqtisadiyyatının mühüm cəhətləri olan əlvan metallurgiyada, tikinti 

materialları sənayesində, yüngül sənayedə, yeyinti sənayesində və digər 

sahələrdə inkişaf sürəti aşağı düşmüş, istehsal həcmi azalmağa başlamışdır. 

1988-ci ildən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata  

keçirdiyi təxribatlar və sonradan  respublikamızın cəlb olunduğu  müharibə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatına xüsusilə ağır zərbə 

vurmuşdur. Onun iqtisadi əlaqələri demək olar ki, tamamilə pozulmuşdur.  

Naxçıvanla Azərbaycanın paytaxtı  Bakı şəhəri və digər rayonlar ilə  əlaqə və 

Rusiya şəhərlərinə  çıxmaq üçün hava yolları  kəsilmiş, yeganə dəmir yolu isə 

erməni  təcavüzkarları tərəfindən  blokadaya məruz qalmışdı.  Belə ki, Culfa- 

Bakı dəmir yolunun  Ermənistanın  Mehri rayonundan  keçməsi və vaqonlara  

erməni təcavüzü bu yeganə nəqliyyat vasitəsinin işinin ahəngdarlığını pozmuş, 

Naxçıvan Muxtar Resbublikasına yüklərin gətirilməsinə, onun ərazisində  olan 

hazır  məhsulların  daşınmasına əngəl yaratmışdı. 

Ulu öndər  Heydər Əliyevin  iqtisadi konsepsiyasında, struktur dəyişik-

likləri sosial-iqtisadi hadisə və  proseslər sırasında əsas yeri tutdu. Azərbaycan-

da iqtisadi dirçəliş və iqtisadi  inkişafa  mane olan problemlərin həll edilməsi 

əhəmiyyətli dərəcədə sənayenin restrukturizasiyasının həyata  keçirilməsindən 

asılı ola bilər. Təsadüfi deyildir ki, hazırda bilik və təcrübənin yeni sahəsi olan  
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müəssisə və şirkətlərin restrukturizasiyası daha geniş vüsət alır. Restrukturiza-

siya dedikdə, müəssisənin strukturunun idarə edilməsinin, mülkiyyət forması-

nın təşkilati-hüquqi formalarının dəyişilməsinə yönəldilmiş təşkilati- iqtisadi, 

hüquqi tədbirlərin həyata keçirilməsi başa düşülür. 

Hazırda real sektorun inkişafında müəyyən çətinliklərə baxmayaraq, 

iqtisadiyyatın strukturunun yenidən qurulması istiqamətində  mühüm addımlar 

atılır. Naxçıvan Muxtar Resbublikasının iqtisadiyyatında da aparıcı rol 

oynayan sənaye müəssisələrinin restrukturizasiyası da mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Məhz bu baxımdan regionların  inkişafı da  sənayenin inkişaf 

səviyyəsi ilə müəyyən  olunur. Çünki, sənayenin inkişaf etdirilməsi və onun 

sahə strukturunun təkmilləşdirilməsi  ilə bir sıra problemlər: məşğulluq  

problemi həll edilir, sənaye sahələri üçün xammal bazası olan kənd təsərrüfatı 

inkişaf etdirilir. Əhalinin sənaye məhsullarına tələbi ödənilir, regionlararası və 

regiondaxili, həmçinin xarici iqtisadi  əlaqələr təkmilləşir və son nəticədə  

əhalinin  həyat  səviyyəsinin yüksəlməsinə nail olunur. 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublika-

sının iqtisadiyyatı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin bütün hakimiyyəti 

dövründə özünün əsl inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 1969-1985-ci 

illərdə Naxçıvanda 22 sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə verilmişdir. Kənd 

təsərrüfatı inkişaf etdirilmişdir. Ümumiyyətlə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

inkişaf etməkdə olan sənaye və çoxsahəli kənd təsərrüfatına malikdir. 

Naxçıvan  şəhərində  fəaliyyət  göstərən sənaye sahələrinin sahə quruluşunun 

təhlili göstərir ki,  bu qovşaqda  sənaye məhsullarının 70 faizdən çoxu yeyinti 

sənayəsində, 10 faizi  isə  yüngül sənaye sahəsində  istehsal olunur. 

1990-cı ildə Azərbaycanda  istehsal olunan daş duzun, molibdenin, sink 

və qurğuşunun hamısı, mineral suların əsas hissəsi, ipək xammalının, inşaat 

materiallarının, mərmərin, şərabın, meyvə-tərəvəz konservlərinin böyük bir 

hissəsi muxtar respublikanın payına düşmüşdür. Bütövlükdə regionun sənayesi 

yerli xammala əsaslanmış  və onların əksəriyyətini yüngül və yeyinti  sənayesi  

müəssisələri təşkil etmişlər. (9 ,s.158) 

Aparılan təhlillər göstərir ki,  son dövrlərdə həyata  keçirilən  tədbirlər 

nəticəsində  bu inkişafın  davamlığı artırılmaqdadır. Qeyd etmək  lazımdır ki,  

2004-cü ildə sənaye sahəsində artım əsasən  toxuculuq məmulatları istehsalı, 

mebel istehsalı, nəşriyyat işi, poliqrafiya sənayesi çap materiallarının dərc 

edilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatında  prioritet sahə 

kimi qəbul edilən sənaye aparıcı rola malikdir. Son illərdə olduğu kimi 2016-cı 

ildə də muxtar respublikada  əhali tərəfindən daha çox tələb olunan əmtəələri 

istehsal edən sahələrdə bazara uyğunlaşa bilən yeni və müxtəlif  formada 
təsərrüfat subyektlərinin yaradılması davam etdirilmişdir, habelə elektrik 

maşınları və cihazların  təmiri sahələrində  baş  vermişdir. 

Hazırda sənayenin yüksək  templi inkişafının təmin edilməsində əsas 

diqqət  sənaye istehsalının texnoloji cəhətdən yenidən qurulmasına yönəldilir. 

Gündəlik istehsalın texnoloji baxımdan yeniləşdirilməsi əmək məhsuldarlığı-

nın əhəmiyyətli artımını və yerli resurslardan daha səmərəli  istifadəni təmin 

etməyə imkan  verir. 
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Sənaye siyasəti iqtisadi  siyasətin tərkib hissəsidir. Ölkə iqtisadiyyatının 

inkişafında  sənayenin  mühüm rol oynadığı məlumdur və sənaye siyasətinin 

modelləri haqqında danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, dünya təcrübəsi 

göstərir ki, tarixin inkişaf mərhələlərində müxtəlif ölkələrdə sənaye siyasətinin 

3 modelindən istifadə   olunmuşdur: 

1. İxracyönümlü sənaye siyasəti modeli; 

2. İdxalı əvəzləmə modeli; 

3. İnnovasiya modeli. 

 İxracyönümlü rəqabət qabiliyyətli sahələrin inkişaf və dəstəklənməsi 

sənaye siyasətində başlıca istiqamətdir. Bu modelin üstünlüyü ondadır ki,  bir 

tərəfdən güclü rəqabət qabiliyyətli sahələrin  inkişaf  yolu ilə  ölkə dünya 

təsərrüfatına  inteqrasiya olunur, dünya bazarlarına və texnologiyalara çıxış 

əldə edir, digər tərəfdən isə miltiplikativ səmərə hesabına digər sahələrin 

inkişafına şərait yaranır. İxracyönümlü  sənaye siyasəti modelini uğurla həyata 

keçirən ölkələr sırasına Yaponiyanı, Cənubi Koreyanı, Çilini, Malaziyanı, 

Sinqapuru, Tailandı və s. aid etmək olar. 

İdxalı  əvəzləmə  modeli milli istehsalın  inkişafı əsasında  daxili 

bazarın  tələblərinin təmin edilməsi strategiyasını əks etdirir. Bu model  

proteksionist (himayəçilik) siyasətinin  yürüdülməsini  və milli valyutanın  

kursunun sabit  saxlanılmasını nəzərdə tutur. Bu model tədiyyə balansının 

quruluşunu yaxşılaşdırmağa, daxili tələbin  ödənilməsinə və məşğulluğun  

təmin edilməsinə  imkan  verir. Çin və Şimali Koreya  XX əsrin  80-ci illərində  

bu modelə üstünlük  vermişlər. 

İnnovasiya modelinin tətbiqi zamanı ölkənin iqtisadi inkişafı yüksək 

texnologiyalı və kapitaltutumlu istehsallar əsasında  texnoloji və ictimai  

inkişafın ən yeni meyllərinə  söykənir. Sənaye siyasətinin  innovasiya  modeli  

ölkənin  elmi-texniki potensialının inkişafına, onun beynəlxalq sahədə rəqabət 

qabiliyyətinin artmasına imkan verir, təhsilin inkişafını stimullaşdırır və daxili 

tələbatın  ödənilməsini  təmin edir, iqtisadiyyatı yüksək keyfiyyətli məhsullar 

istehsalına istiqamətləndirir və s. İnnovasiya  modeli ABŞ, Yaponiya və 

Cənubi Koreyada uğurla tətbiq edilmişdir. 

İndiki  şəraitdə muxtar resbublikada aşağıdakı sahələri sənayenin  inkişaf  

prioritetlərinə  aid etmək olar: 

- Yerli  kənd  təsərrüfatı xammalının emalını və son  məhsullar 

istehsalını təmin edən emal, yüngül və yeyinti sənaye  sahələrinin 

öncül  və sürətli inkişafı ; 

- İstehsal infrastrukturunun  modernləşdirilməsi və inkişafı; 

- Sahibkarların və müəssisələrin  innovasiya  fəaliyyətinin inkişafı 

və s. 

Muxtar respublikamizda müstəqillik dövründə yeni iqtisadi sistem – 

bazar iqtisadiyyatı təşəkkül tapdıqdan sonra iqtisadiyyatın strukturunda 

mühüm dəyişikliklər baş verdi. 

Ölkəmizdə olduğu kimi onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan 

Muxtar Respublikada da ixracyönümlü malların istehsalının artırılması 

sahəsində çox mühüm işlər görülməkdədir. Elə bunun nəticəsidir ki, 2007-ci 
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ildə muxtar respublikada rəqabət qabiliyyətli malların  istehsalı 18,5  dəfəlik  

inkişaf tempinə malik olmuşdur. 

Ümumiyyətlə, muxtar respublika iqtisadiyyatının dinamik, dayanıqlı 

inkişafı sənayenin inkişafına da öz müsbət təsirini göstərməkdədir. Əhalinin 

yeni sənaye məhsullarına olan tələbatı artdıqca  çeşidi də getdikcə artır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən sənaye sahələri  

içərisində emal sənayesi özünün tutduğu yerə və xüsusi çəkisinə görə fərqlənir. 

Belə ki, 2007-ci ildə bütövlükdə Naxçıvan Muxtar Resbublikada istehsal 

olunan ümumi sənaye məhsullarının 12,5 faizi məhz emal sənayesinin payına 

düşür. Emal sənayesinin məhsulunun çeşidi də artmaqdadır. İndi muxtar   

respublikanın sənaye sahəsində istehsal olunan 192 adda məhsulun 60-dan 

çoxu və ya 30 faizi  məhz emal sənayesinin payına düşür.  

Keçən əsrin 90-cı illərində demək olar ki, qida məhsullarının əsas 

hissəsi xaricdən idxal olunurdu. Lakin son illərdə Naxçıvan Muxtar 

Resbublikasında  Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun bu istiqamətdə gördüyü 

məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində bir  çox qida məhsullarının istehsalı təşkil 

olunmuşdur. Bundan əlavə aparılan  təhlillər göstərir ki, muxtar respublikada 

yeni texnologiyanın əsasında sənaye sahələrinin yaradılması istehsal olunan 

məhsulların həm çeşidinin artmasına, həm də  keyfiyyətinin yaxşılaşdı-

rılmasına gətirib çıxarmışdır ki, bu da əhalinin bəzi ərzaq məhsullarına olan 

tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsini mümkün etmişdir. Yerli 

istehsalın inkişafı strategiyasına uyğun olaraq, 2013-cü ildə muxtar 

respublikada 346 növdə məhsul istehsal olunmuşdur. Bu məhsulların 115 növü 

ərzaq, 231 növü qeyri ərzaq məhsulları olmuşdur. 106 növdə ərzaq, 226 növdə 

qeyri-ərzaq məhsulları olmaqla, ümumilikdə, 332 növdə məhsula olan 

tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir. Özəl sektorun 

inkişafı üçün yaradılmış münbit şəraitin nəticəsi olaraq 2013-cü ildə muxtar 

respublikada Ümumi Daxili Məhsul istehsalında özəl bölmənin payı 87,2 faiz 

təşkil etmişdir.  

Hazırda, yəni 2016-cı ildə muxtar respublikada 366 növdə məhsul 

istehsal olunmuşdur ki, onun da 107-si ərzaq, 237-si qeyri-ərzaq olmaqla 344 

növdə məhsula olan tələbat tamamən yerli istehsal hesabına ödənilməkdədir. 

Muxtar respublikada sənaye potensialının müntəzəm əsasda  

gücləndirilməsi məqsədi ilə  həyata  keçirilən sistemli tədbirlər öz bəhrəsini 

verməkdədir. Belə ki, 2015-ci illə müqayisədə sənaye məhsulunun həcmi 

artaraq  942 milyon manatı ötmüşdür. Hazırda reallaşdırılmasına  yeni 

başlanmış bir sıra mühüm lahiyələr yaxın gələcəkdə sənaye məhsullarının 

strukturunda müsbət meyilli, ciddi dəyişikliklərə zəmin yaratmaqdadır. (15) 
Muxtar respublikada iqtisadi dayaqların möhkəmlənməsində investisi-

yaların artması, sahibkarlığın stimullaşdrılması və təşəbbüskarlığa geniş yer 

verilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. 2016-cı ildə sahibkarlıqla məşğul olmaq 

istəyən 33 hüquqi və 2173 fiziki şəxs dövlət qeydiyyatına alınmış, banklar 

tərəfindən onlara 18 milyon manata qədər kredit verilmişdir ki, bunun 

nəticəsində 2016-cı ildə 49 yeni istehsal və xidmət sahəsi fəaliyyətə 

başlamışdır. ÜDM istehsalında özəl bölmənin payı 87 faizi keçmişdir. 
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Ümumiyyətlə aparılan təhlillər göstərir  ki, son illərdə respublikamızda 

iqtisadi potensialın regional  baxımdan hərtərəfli  inkişafının təmin edilməsi və 

yekun nəticədə iqtisadiyyatın, xüsusilə də qeyri-neft sektorunun dinamik 

inkişafına yönəldilmiş tədbirlərin əlaqələndirilmiş şəkildə reallaşdırılması 

əsasında regionların müxtəlif makroiqtisadi göstəriciləri  üzrə xüsusi  çəkisinin 

artması, sahibkarlıq fəaliyyətinin daha da sürətləndirilməsi, yerli istehsal və 

emal müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası və genişləndirilməsi iqtisadi və 

sosial-mədəni infrastruktur obyektlərinin yaradılması və yenidən qurulması, 

regionlarda yoxsulluğun azalması, yüksək məşğulluq səviyyəsinin təmin 

edilməsi istiqamətlərində mühüm nailiyyətlər  əldə edilmişdir. 

Bunun nəticəsində ; 

- ilk növbədə muxtar respublikada makroiqtisadi sabitlik və davamlı 

inkişaf üzrə kompleks tədbirlər reallaşdırılmış ; 

        - investisiyaların sahələr üzrə proporsionallığı təmin olunmuş ; 

        - muxtar respublikada sənayenin əsas inkişaf istiqamətləri 

müəyyənləşdirilmişdir ; 

        - dövlət mülkiyyətində olan və ya səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə 

məxsus olan sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti bərpa edilmişdir ; 

        - rəqabətə davamlı sənaye məhsullarının istehsalının dəstəklənməsi və 

ixracyönümlü istehsal sahələrinin yaradılması ciddi şəkildə təşviq 

olunmaqdadır ; 

        - sənaye istehsalının texnoloji cəhətdən yenidən qurulması prosesi 

gücləndirilmişdir ; 

        - sənaye müəssisələrinin maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatın ödənilməsi 

üçün səmərəli kredit mexanizmi qurulmuşdur ; 

        - satış problemlərinin həlli üçün sistemli tədbirlər görülmüş, yerli və 

xarici bazarlara çıxış imkanları maksimum sadələşdirilmişdir ; 

        - dövlət strukturlarının sənaye, xüsusilə də yüngül və yeyinti sənayesi 

məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi prosesi üzrə dövlət sifarişləri ilk 

növbədə yerli sənaye mallarına yönəldilmişdir. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş və 

ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən iqtisadi müstəqillik 

strategiyasına uyğun olaraq aparılan struktur islahatları iqtisadiyyatın 

beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə və təsərrüfat əlaqələrinə uğurlu inteqrasiyası 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi inkişafın dinamik artımına səbəb 

olmuş, bütün iqtisadi fəaliyyət sahələrinin inkişafına etibarlı zəmin 

yaratmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ИРАДА БАГИРОВА 

РОЛЬ  ГЕЙДАРА АЛИЕВА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ  НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

          В статье раскрыто совроменное экономическое развитие 

Автономной Республики, а также основные направления сектора 

обслуживания и развития структуры  контроля. 

        Здесь также затронуты вопросы с целью ускорения социально-

экономического развития региона расширение регионального 

сотрудничества, зарубежные экономические отношения и зарубежные 

торговые отношения.  

          Ключевые слова: Стратегия Гейдара Алиева, промышленность, 
сельское хозяйство, сектор обслуживания, зарубежная торговая 

политика, экономическая безопастность, экономическая политика, 

инвестиция,  таможенная политика,   государственный контроль. 

 

 

 

 

http://www.azstat.org/
http://www.economy.gov.az/


 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

22 

SUMMER 

   IRADA  BAGIROVA 

HEYDAR ALIYEV’S ROLE IN LASTING DEVELOPMENT OF 

THE ECONOMICAL STRATEGY OF NAKHCHIVAN 

AUTONOMOUS REPUBLIC  

           In this  article  modern situation of economy  of the autonomous 

republic, endustry, the main direktions of agriculture and also service sektor 

and the development of supervision struktures has been researched. 

         Moreover, in order to accelerate social- economic development, the 

matters of regional collaboration and external economic relations has been 

researched as well. 

         Key words: Heydar Aliyev’s strategy, industry,  agriculture, service 

sector, external trade policy, economic safety, economic policy, investment, 

customs policy, state supervision. 

 

 

 

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov  tərəfindən təqdim 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA SƏRBƏST  TĠCARƏT 

ZONALARININ YARADILMASININ ZƏRURĠLĠYĠ 

 

TəĢkilatlanma prosesi zamanı gözlənilməli məsələlər sırasında sərbəst 

ticarət zonasının fəaliyyət ixtisaslaĢdırmasının müstəqil seçim dərəcəsi də 

nəzərə alınmalıdır. Beynəlxalq praktikada sərbəst ticarət zonalarının bu əlamət 

əsasında açıq (eksklav) və qapalı (anklav) variantda fəaliyyəti təmin 

olunmaqdadır. Burada istifadə olunan hər iki ifadə sərbəst ticarət zonalarının 

fəaliyyətinin tənzimlənməsində hansı mənbələrin hüquqi normalara əsaslan-

masından, bəlli məhdudiyyətlərin tətbiqindən   irəli gəlir. Belə ki, əgər həmin 

zonalarda hazır məhsul obyektlərinin satıĢı növ, sahə aidiyyat, təyinat və digər 

kənar mənĢəli təĢkilati-tənzimləmə Ģərtləri qoyulmadan, ancaq liberal beynəl-

xalq qaydalar əsasında təĢkil olunursa, bu zona açıq, əgər bəlli sahələrdə 

məhdudiyyətlər movcuddursa – qapalı zona qrupuna aiddiyyatı bildirir. 

DüĢünürük ki, muxtar respublikada yaradılacaq olan zonanın anklav varianta 

uyğunluğu təmin olunmalıdır. 

Açar sözlər: xüsusi iqtisadi zonalar, qanunvericilik bazası, 

makroiqtisadi göstəricilər, sərbəst ticarət zonaları 

 

Sərbəst zonaların ilkin yaranması, məzmunu və inkişafı proseslərinin 

çoxsaylı təhlillərinin aparılması zamanı aydın olur ki, onların ilk təşkilati 

forması kimi məhz ticarət zonaları çıxış etmişdir. Bu, ilk növbədə onların daha 

sürətli formada, daha kiçik həcmli kommersiya və inzibati məsrəflərlə, 

minimal bürokratik əngəllərlə əmtəələri pula “çevirmək” imkanlarından irəli 

gəlir.  

Aparılmış elmi tədqiqatlar və təcrübi müşahidələr göstərmişdir ki, 

xüsusi təyinatlı zonaların yaradılması ölkə üzrə bır sıra amillərin təsiri 

nəticəsində forma-laşır və həmin zonaların ixtisaslaşma əlamətləri üzrə 

növlərinin bölüşdürülməsi birmənalı hesab oluna bilməz. Belə ki, ölkə 

qanunvericiliyi və hüquqi normativ sənədlərə uyğun olaraq Azərbaycanın 

regional strukturunda (heç də hamısında deyil) aşağıdakı təyinata malik xüsusi 
təyinatlı zonaların yaradılması məsləhət bilinir: a).istehsal təyinatlı zonalar,  

b). ticarət təyinatlı zonalar, c). sərhədyanı zonalar, ç). turizm və sanator-

müalicəvi zonalar, d). elmi-texniki və elmi-istehsalat təyinatlı  zonalar. Bu 

zonaların hər birinin imkanlarının qiymətləndirilməsi ölkənin ayrı-ayrı 

regionlarının real şəraitinin uyğunluğu əsasında həyata keçirilir (cədvəl 1). 
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Cədvəl 1. 

Sərbəst iqtisadi zonaların mümkün ixtisaslaĢma əlaməti üzrə respublika 

regionlarının növlər üzrə qruplaĢdırılması 

 

Xüsusi iqtisadi zonaların əsas 

ixtisaslaşma istiqamətləri  

 

 

Azərbaycan Respublikasında  

XİZ-lərin ixtisaslaşmasına uyğun gələn 

 iqtisadi rayon və şəhərlər 

 

1 

 

İstehsal təyinatlı XİZ-lər 

Аbşeron, Naxçıvan MR,  

Gəncə-Qazax 

 

2  

 

Ticarət təyinatlı XİZ-lər 

Аbşeron, Naxçıvan MR,  

Gəncə-Qazax, Şəki-Zaqatala 

 

3 

 

Sərhədyanı XİZ-lər 

Naxçıvan MR, Gəncə-Qazax, Lənkəran-

Astara,   

Quba-Xaçmaz 

4 

 

Turizm və sanator-

müalicəvi  

XİZ-lər 

Аbşeron, Naxçıvan MR, Gəncə-Qazax,  

Şəki-Zaqatala 

5  

 

Elmi-texniki və elmi-

istehsalat  təyinatlı XİZ-lər 

Bakı (Abşeron), Sumqayıt,  

Gəncə 

 

Mənbə: Sxem ədəbiyyat məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib 

olunmuşdur [ 1; 112] 

Cədvəl məlumatlarından aydın olur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası-

nın malik olduğu coğrafi yerləşmə, idarəetmə, təşkilatlanma və digər parametr-

lər ilk dörd xüsusi, o cümlədən təyinatına malik iqtisadi zona tələblərinə uyğun 

gəlir. Belə təhlilin təşkili muxtar respublikanın aşağıdakı istiqamətlər üzrə 

imkanlarının kompleks qaydada qiymətləndirilməsi sahəsində mümkün olmuş-

dur:    

 stabil daxili iqtisadi sistemin seçimi və onun aparıcı sahələrinin müəyyən 

edilməsi; 

 Naxçıvanın iqtisadi potensialının atran templərə malik olması, bu 

məkanda istehsal olunan məhsulların həcm, keyfiyyət, çeşid əlamətləri 

baxımından yüksəlişinin təmin edilməsi; 

 əmtəələrin bölgüsü və mübadiləsi üzrə ən mütərəqqi, qabaqcıl beynəl-

xalq təcrübə nəaliyyətlərinin regional miqyaslarda iqtisadiyyata tətbiqi 

imkanlarının mövcudluğu; 

 valyuta ehtiyatları və imkanlarının artırılması üzrə proseslərin ardıcıl 

həyata keçirilməsi; 

 daha ölçülmüş və gəlirli ticarət mühitinin yaradılması;  

 mikro və makro səviyyələrdə logistika-infrastruktur imkanlarının 

yaxşılaşdırılması; 

 region iqtisadiyyatının beynəlxalq arenaya inteqrasiyası; 

 qarşılıqlı investisiyalaşma imkanlarının əldə olunması və s. [1; 144] 
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Tədqiqatın növbəti mərhələsi kimi, sərbəst ticarət zonasının Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında təşkili üzrə qoyulan tələblərlə əlaqəlidir. 

Araşdırmaqda olduğumuz dissertasiya mövzusunun hazırki maddəsi sərbəst 

ticarət zona formalarının muxtar respublikada təşkili imkanları ilə bağlı 

müvafiq müşahidə və qiymətləndirmə işlərinin aparılmasını tələb edir. Bu 

məsələdə birinci növbədə iki əsas məqama diqqət yetirmək zəruridir: 

1. muxtar respublikanın real, vahid məcmu şəklində baxılan elementlərin və 

onlardan muxtar respublikanın ərazisində yaradılması mümkün hesab 

edilən sərbəst ticarət zonanın qurulmasına təsiri; 

2. sərbəst ticarət zonasının muxtar respublika üçün xarakterik təzahür 

formasının müəyyən edilməsi. 

Birinci bənd üzrə qeyd olunan elementlər öz növbəsində bilavasitə təsirə 

malik və dolayı təsirlə seçilən qruplar üzrə təsnifləşdirilməlidir. Bilavasitə təsir 

imkanlarına malik elementlərin nümunəvi məzmununu xarakterizə etmək üçün 

aşağıdakı sxemə müraciət edək. (sxem 2)   

 

Sxem 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sərbəst ticarət zonasının 

yaradılması üzrə birinci dərəcəli təsir elementləri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: Sxem ədəbiyyat məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib 
olunmuşdur [2; 303] 

Sxem 3.1-də verilən təsnifatdan da göründüyü kimi, regional müstəvidə 

sərbəst ticarət zonasının təşəkkül tapmasında birinci yeri coğrafi yerləşməni 

şərtləndirən elementlər təşkil edir. Bildiyimiz kimi, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası səkkiz inzibati vahidin (1 muxtar respublika tabeli şəhərin və 7 

inzibati rayonun) məcmusu şəklində təzahürə malikdir. Cəmi ərazi miqyasında 

zonanın yerləşəcəyi məkanın seçilməsi, bu seçimin həyata keçirilməsində 

Sərbəst ticarət zonasının yaradılması üzrə birinci dərəcəli təsir 

elementləri 

 

Coğrafi yerləşməni şərtləndirən elementlər 

Hüquqi tənzimləməni ifadə edən elementlər 

Özündə təşkilati-idarəetmə fəaliyyətini ehtiva edən 

elementlər 

Zonanın kompleks fəaliyyətini təmin edəcək xidmət 
təyinatlı elementlər 

Zonanın inkişafına təsir edəcək logistika məzmunlu 
elementlər 

Vergi, gömrük və digər iqtisadi alətləri ifadə edən 

elementlər 
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bütün əlaqəli şərtlərin nəzərə alınması zəruridir. Bəhs olunan amil ilk növbədə 

zona üçün nəzərdə tutulan ərazinin yer qurluşu, onun tikinti-quraşdırma 

işlərinin aparılması baxımından yararlılığı,  xarici ölkələrlə birbaşa həmsərhəd 

ərazilərin və gömrük keçid imkanlarının mövcudluğu; enerji, sukanalizasiya 

təminatının asanlığı, müxtəlif təyinatlı yol şəbəkəsinin (dəmir yolu, avtomobil, 

hava) mövcudluğu, işçi qüvvəsilə təmin olunma imkanları, ayrı-ayrı 

xidmətlərlə təmin olunma dərəcəsi kimi elementləri özündə birləşdirməlidir. 

Tərəfimizdən aparılmış səyyari müşahidələr göstərir ki, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının ərazisində yaradılacaq sərbəst ticarət zonasının 

Sədərək rayonunun ərazisində, yaxud Sədərək və Şərur rayonlarının 

həmsərhəd düzənlik ərazısındə yerləşdirilməsi daha məqsədəuyğundur. 

Bildirilən fikir və düşüncələr məcmusunun  əsaslandırılması ilk növbədə 

müxtəlif növ yol-kommunikasiya infrastrukturunun mövcudluğu, ərazinin yer 

quruluşunun tələblərə cavab verməsi, İran və Türkiyə ilə sərhəddə qurulmuş 

gömrük keçid məntəqələrinin fəaliyyətinin aktivliyi, içməli su hövzələrinin 

yaxınlığı, enerji resurslarından istifadənin mümkünlüyü, mərkəzə yaxınlıq, 

məhsuldar işçi heyyətinə malikolma, digər iqtisadi, təşkilati-idarəetmə, tikinti-

quruculuq təyinatlı işlərin icrasındakı əlverişli şəraitin qiymətləndirilməsi 

sayəsində mümkün olmuşdur.      

Hüquqi tənzimləmə elementlərinin mövcudluğu zonanın fəaliyyətinin 

istiqamətlər üzrə qanuni çərçivələrə salınmasını tələb edir. Hüquqi tənzimləmə 

məsələlərinə növbəti maddədə fərdi qaydada baxacağımız üçün bu istiqamətin 

hazırki maddədə dərindən araşdırılmasına ehtiyac duymuruq.   

Özündə təşkilati elementləri ehtiva edən elementlər, fikrimizcə 2 

aspektdə nəzərdən keçirilməlidir:  

1. zonanın yerləşdiyi ölkə və region icra strukturları tərəfindən həyata 

keçirilən ümumi təyinatlı, o cümlədən zonaya aidiyyatı ilə seçilən 

təşkilati-idarəetmə işləri; 

2. zona administrasiyası tərəfindən aparılan təşkilati-idarəetmə işləri.  

Birinci bənd üzrə qeyd etmək zəruridir ki, muxtar respublikada aparılan 

təşkilatlanma-idarəetmə təyinatlı fəaliyyət bir tərəfdən regionun ümumi 

iqtisadi, o cümlədən istehsal, mübadilə potensiallarının artması ilə müşayət 

olunmuşdur. Bunu işin ayrı-ayrı maddələrində göstərdiyimiz faktlar və 

apardığımız təhlilər də sübut edir. Digər tərəfdən, yerli icra orqanlarının həm 

bilavasitə zonanın bərqərar olması və inkişafı ilə əlaqəli gördüyü işlər, həm də 

artan regional imkanların bir hissəsinin məhz zona vasitəsilə 

reallaşdırılmasında səylərin göstərilməsi, müvafiq proqramların, iş-icra 

xəritələrinin tərtibi bu məcmuda özünəməxsus yer tutur. Məsələyə fərqli baxış 

“bucağı” altında yanaşma mərkəzi və yerli icra strukturları qarşısında bir sıra 

digər məsələləri də qoyur ki, onlardan da xüsusi olaraq aşağıdakıları qeyd 

etmək yerinə düşərdi:  

a) ərazi ifadəsində dəqiq sərhədlənmə işlərinin sistemli aparılması və 

sürətli şəkildə  başa çatdırılması; 

b) iqtisadi fəaliyyətin təşkili və həyata keçirilməsi üçün 

sadələşdirilmiş qaydaların tətbiqinin mümkünlüyü (bu qaydaların 
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tətbiqi ticarət həcminin artırılmasında, onun kəmiyyət-keyfiyyət 

göstəricilərinin yüksəldilməsində həvəsləndirici amil rolunu 

oynayır); 

c) gömrük rüsum və digər ödəmələrin minimal (bir çox hallarda isə 

“sıfır”) səviyyəsinin, həmçinin vergilərin azaldılmış və 

sadələşdirilmiş dərəcələrinin tətbiqi və s. [5; 203] 

Məsələnin ikinci hissəsi təşkilati-idarəetmə məsələlərinin “zona 

administrasiyası – zona iştirakçısı (sahibkarı)” qarşılıqlı əlaqələri ilə müşaiət 

olunan sistemində baxılmasını tələb edir. Belə yanaşma hüquqi subyekt kimi 

qəbul edilən sərbəst ticarət zonasının idarəetmə və təşkilatlanma məsələlərində 

beynəlxalq və yerli tələblərə, onların əsasında hazılanmış zona Nizamnaməsi 

və daxili fəaliyyət Qaydalarına sadiqliyi tələb edir. Bu sahədə yarana biləcək 

mübahisəli məqamların operativ aradan qaldırılması məqsədilə zonada 

administrasiya üzvləri və sahibkarların seçilmiş nümayəndələrindən ibarət 

Şuranın yaradılması da mümkündür.         
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РЕЗЮМЕ 

ГУСЕЙН БАГИРСОЙЛУ 

 ВАЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ СВОБОДНЫХ ТОРГОВЫХ ЗОН В 

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКЕ 

Среди вопросов, которые следует ожидать в процессе 

институционализации, должен быть независимый выбор специализации 

зоны свободной торговли. В международной практике на основе этого 

знака зоны свободной торговли предоставляются открытым (эксклавным) 
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и закрытым (раскопанными) вариками. Используемые здесь два 

выражения относятся к источнику правового регулирования зон 

свободной торговли, использованию определенных ограничений. Таким 

образом, если продажа готовой продукции в этих зонах организована на 

основе либеральных международных правил, без какого-либо типа сайта, 

района, места назначения или любого другого типа организационной 

структуры, зона открыта для группы закрытых зон, если определены 

зоны с ограниченным доступом. Мы считаем, что зона, которая будет 

создана в автономной республике, должна соответствовать замкнутой 

дисперсии. 

Ключевые слова: специальные экономические зоны, 

законодательная база, макроэкономические показатели, зоны свободной 

торговли 

 

SUMMER 

HUSEYN BAGIRSOYLU 

THE EFFECTIVENESS OF FREE TRADE ZONES CREATION 

IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS 

REPUBLIC 
Among the issues to be expected during the institutionalization process should 

be the independent choice of the specialization of the free trade zone. In 

international practice, free trade zones are provided with open (exclave) and 

closed (excavated) varices on the basis of this sign. The two expressions used 

here refer to the source of the legal regulation of free trade zones, the use of 

certain restrictions. Thus, if the sale of ready-made products in those zones is 

organized on the basis of liberal international rules, without any type of site, 

area, destination, or any other type of organizational arrangement, the zone is 

open to the closed zone group if restricted areas are identified. We think that 

the zone to be created in the autonomous republic should be matched with the 

enclosed variance 

Key words: special economic zones, legislative base, macroeconomic 

indicators, free trade zones 

 

 

 

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

edilmiĢdir) 
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SOSĠAL-ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFIN ĠNSAN FAKTORUNA TƏSĠRĠ VƏ 

ĠNSAN ĠNKĠġAFI ĠNDEKSĠNĠN TƏHLĠLĠ 

 

Məqalədə BMT-nin ĠnkiĢaf proqramına daxil edilmiĢ insan inkiĢafı 

indeksində insan faktoruna verilən əhəmiyyətdən bəhs olunur. Lakin əvvəlcə, 

insan faktorunun makro və mikro səviyyədə iqtisadi mexanizminin əsas faktoru 

olmasına diqqət yetirilir. 

 Açar sözlər: insan inkiĢafi indeksi, təhsil, iqtisadi artım, əmək, qiymət,  

iqtisadi gəlir  

 

Bəşər cəmiyyəti yarandığı gündən öz maddi ehtiyaclarını qarşılamağa 

çalışır. Bu ehtiyacların ödənilməsi ilkin vaxtlarda sadə proses olub ən qısa 

yollarla mümkün idi. Lakin cəmiyyət formalaşdıqdan sonra Moslovun ehtiyac 

pramidasındakı ehtiyaclar hər dövrün tələblərinə uyğun olaraq özünü göstərdi. 

Ən sonda bugünkü müasir insanın təhlükəsizlik, sosial və  mənlik ehtiyacları 

da sosial-iqtisadi mühitlə birbaşa əlaqəli olub, insanın özündə cəmləşir.  

Ümumiyyətlə, insan bu həyatın sosial, iqtisadi, mənəvi mərkəzində 

dayanır və bütün maddi, mənəvi, fiziki-bioloji, elmi, texnoloji resurslar ona 

xidmət edir. İstehsalın baş tutması üçün təməl istehsal amilləri: 

 xammal 

 əmək  

 kapital 

 sahibkarlıq qabiliyyəti 

Yuxarıdakı amillərdən əmək və sahibkarlıq qabiliyyəti birbaşa insan 

fəaliyyətini, kapital dolayı yolla insanın əməyinin nəticəsini, xammal isə 

təbiətdən alınan və ya insanın müdaxiləsinin nəticəsində istehsala yönəldilən 

meyarlardır.  

Əgər mövzunu mikro səviyyədə analiz etsək, müəssisənin istehsal və 

satışını həyata keçirən mexanizmi ön planda tutmalıyıq. Başqa sözlə, 7p 

prinsipinin başlıca amillərini və meyarlarını (Şəkil 1.) diqqətə çatdıraq.  

Cədvəldən də görünür ki,  Satışın bütün prinsipləri insan faktoru ilə sıx 
əlaqədədir, sistemin bir hissəsini təşkil edir. İnsan faktoru təkmilləşdikcə 

iqtisadiyyatın kiçik halqaları olan müəssisələr də eyni dərəcədə inkişaf edir, 

eyni zamanda sosial-iqtisadi mexanizm təkmilləşdikcə insan faktoru daha ön 

plana çıxır və inkişaf edir, makro səviyyədə ölkə iqtisadiyyatına öz töhfəsini 

verir.                                           
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Göründüyü kimi, mikro 

səviyyədə bütün biznes 

mühitini quran insan 7 

prinsipin hamısında 

birbaşa və ya dolayı 

yolla iştrak etməklə 

özünün ehtiyaclarını 

ödəməyi planlaşdırır.      

          Eyni zamanda, 

cəmiyyətin digər 

üzvlərinin də ehtiyacı 

qarşılanır və iqtisadi 

mexanizmin bir faktoru 

kimi çıxış edir (2).  

İqtisadçılar uzun 

illərdir ki, rifah və yaşayış standartları barədə araşdırmalar həyata keçirir. 

ÜDM elə bir göstəricidir ki, onun istehsalının rasional olaraq əhalinin sosial 

fəaliyyətinə təsiri öz əksini tapmır. Ancaq Pakistanlı iqtisadçı Mahbub əl-Haq 

tərəfindən hazırlanan insan inkişafı indeksi 1990-cı ildən bəri BMT-nin İnkişaf 

Proqramının (1) dəstəyi ilə insan tərəqqisinin ölçülməsində əsas göstərici 

olaraq qəbul edilir. Çünki rifah səviyyəsinin və yaşam standartlarının ən dəqiq 

analizini həyata keçirə bilir. Son dövrlərdə müasir yönümlü konsepsiyalarda 

pulun insan inkişafı baxımından hər şey olmadığı və milli gəlir rəqəmlərinin 

qeyri-kafi olduğuna diqqət çəkilir. İstehsalın davam etdirilməsi üçün zəruri 

olan mal və xidmətlərin istehsalından və istehlakından başqa, fərdi və sosial 

məqsədlərə nail oluna bilən pulla əsasən bağlıdır. Burada sosial və mənəvi 

amillər də rol oynayır. Ən yaxşı şəkildə pulla təmin edilmiş cəmiyyətdə 

ənənəvi sistem mövcuddursa, sosial və mənəvi azadlıq yoxdursa və buna 

uyğun olaraq insanların orta yaş göstəricisi aşağıdırsa, insanın rifahında bu 

zəncirvari əlaqəni ÜDM və ya pul göstəriciləri ilə analiz etmək mümkün deyil. 

İnsan İnkişafı İndeksi (5) hər il BMT-nin İnkişaf Proqramı (1) nəzdində 

hazırlanan "İnsan İnkişafı Hesabatı"nda dünya ölkələrində əhalinin rifahını və 

həyat səviyyəsini  əks etdirən göstəricidir. ÜDM əhalinin rifahını sadəcə 

iqtisadi prizmadan kəmiyyət olaraq ifadə edir. Lakin İnsan İnkişafı İndeksi 

əhalinin rifahını ÜDM-dən daha geniş şəkildə ifadə edir. Aşağıdakı əsas 

göstəricilər nəzərə alınır: 

 Sağlamlıq səviyyəsi: uzun və sağlam həyat yaşamaq imkanı; Uzun 

ömürlülük və sağlam ömür (orta ömür müddəti əsasında hesablanır); 

 Təhsil səviyyəsi: təhsil almaq və bilikli olmaq imkanı; Bilik səviyyəsi 

(böyüklər arasında savadlılıq dərəcəsi, həmçinin ibtidai, orta və ali 

məktəblərdə təhsil alanların say nisbəti əsasında hesablanır); 

 Gəlir səviyyəsi: layiqli həyat səviyyəsi imkanı: layiqli yaşayış standartları 

(alıcılıq qabiliyyəti gəlir əsasında hesablanır). 

İndeksin hesablanma qaydasında ümumi formula nəzər salaq: 

 

Faydalılıq 

İstehlakçı 

Satış 
təmsilçisi 

müştəri 
məmnuniyyət

i 

müştəriyə  
tanıtma 
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Hədəflər 

Biznesin "7p" prinsipləri 

Məhsul 

Alıcılar

Fiziki faktorlar

Proses

Təqdimat və 
reklam 

Yer

İns
an 
fakt

https://az.wikipedia.org/wiki/BMT
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=BMT_%C4%B0nki%C5%9Faf_Proqram%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%9CDM


 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 3 
  

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

   

 (1) 

 

Burada HDI – yekun İnsan İnkişafı İndeksi, GNII – Gəlir indeksi, EI – Təhsil 

indeksi, LEI – sağlamlıq indeksidir (6). 

BMT-nin 2016-cı il üçün  İnsan inkişafı  indeksində ölkəmiz  0.751 

əmsalla 78-ci yerdə “yüksək” kateqoriyası adı altında qərarlaşıb. Qeyd edək ki, 

həmin indeksin alınması üçün zəruri məlumatlar alındıqdan sonra 

hesablanmışdır. Məsələn: 2016-cı ildə adambaşına ÜDM 3899 ABŞ dolları 

təşkil etmiş, orta yaş göstəricisi 70.9 yaş, təhsilin orta müddəti, 11.2 il, təhsilin 

gözlənilən müddəti 12.7 il təşkil edirdi.  2016-cı ildə ölkəmizin İnsan  İnkişaf 

indeksi belə hesablanmışdır: 

Gözlənilən ömür uzunluğu indeksi   i= (70.9 – 20)/(83.4 – 20) = 50.9/ 

63.4= 0.802 

Təhsilin gözlənilən müddəti  i=12.7/18= 0.705 

Təhsilin orta müddəti:   i = 11.2/12.7 = 0.881 

 

   ( )  
√           

       
       

 

İİİ (HDİ)  √                 
 

=0.751          (4) 
 

      2009-cu ilə qədər dünya ölkələri üç qrupa bölünmüşdü: yüksək, orta, 

zəif. 2009-cu ildən etibarən 

ölkələr dörd kateqoriyaya 

bölünür. Yeni sistemdə əv-

vəlkinə əlavə olaraq "çox 

yüksək" kateqoriyası daxil 

edilmişdir ki, buraya yalnız 

inkişaf etmiş ölkələr daxil 

edildi (Şəkil 2). Həmin öl-

kələrin siyahısında 1-ci yer-

də 0.949 əmsalla Norveç, 

2-ci yerdə 0.939 əmsalla 

Avstralya, 3-cü yerdə İs-

veçrə 0.939 əmsal ilə müəyyənləşmişdir (3).              

   Lakin, bu indeksin özü də insan inkişafının tam, hərtərəfli ölçü 

vasitəsi deyil. Məsələn, buraya gender və ya gəlir bərabərsizliyi, insan 

hüquqları və siyasi azadlıqların təmin olunması kimi göstəricilər daxil edilmir. 

Doğrudur ki, sosial-iqtisadi vəziyyətin araşdırılmasında bu indeks insan 
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inkişafının və gəlirlə rifah arasındakı əlaqələrin təhlil edilməsi üçün daha geniş 

məzmunu əhatə edir. Əlbəttə ki, insanların maddi təminatı və bu zəmində 

meydana gələn yaşayış səviyyəsi onun tam rifah vəziyyətini izah edə bilməz. 

Çünki ömür səviyyəsi bəzən iqlim və xarici faktorlarla bağlı olur. Əgər ömür 

səviyyəsi göstəricisi aşağıdırsa, həmin ölkədə rifah səviyyəsinin eyni baxışla 

aşağı səviyyədə olduğunu demək olmaz. Çünki rifah səviyyəsi insanların 

yaşadığı maddi, mənəvi, psixoloji, texnoloji, ekoloji ünsürləri özündə 

cəmləşdirən və yaşayış keyfiyyətini əks etdirən göstəricidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ВУСАЛ НОВРУЗОВ 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И АНАЛИЗ ИНДЕКСА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В статье говорится о важности человеческого фактора в Индексе 

человеческого развития, включѐнного в Программу развития ООН. Но 

первым делом в центр внимания был поставлен вопрос о  том, что 

человеческий фактор на микро и макро уровне является главным 

фактором экономического механизма.  

Ключевые слова: Индекс человеческого развития, просвещение, 

экономический рост, труд, цена, экономическая прибыль 

 

SUMMER 

VUSAL NOVRUZOV 

INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMICAL DEVELOPMENT TO 

HUMAN FACTOR AND THE ANALYSIS OF THE INDEX OF 

THE HUMAN DEVELOPMENT 

The article deals with the importance of the human factor in the human 

development index included the Development Programme of United Nation 

Organization (UN).  But for the first time the author pays attention to human 

factor which is the main economical  mechanism in macro and micro level 

context.  

https://www.google.az/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mahbub+ul+Haq%22
https://www.google.az/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mahbub+ul+Haq%22
http://hdr.undp.org/en/content/human-development


 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 3 
  

 

 

 

 

 

33 

Key words: Human development index, education, economical 

increasing, cost, labour, econimic income 

 

 

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov  tərəfindən təqdim 
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KĠÇĠK SAHĠBKARLIĞIN MAHĠYYƏTĠ, ONUN MÜƏYYƏN 

EDĠLMƏSĠNĠN  MEYAR VƏ GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ 

 

Bütün ölkələrdə kiçik sahibkarlıq iqtisadiyyatın inkiĢaf etdirilməsinin ən 

mühüm hərəkətverici amillərindən biridir. Çünki o, ölkədə orta təbəqənin 

formalaĢmasına təsir edir. BaĢqa sözlə, hansı ölkədə iqtisadiyyatın bu sahəsi 

inkiĢaf etmiĢdirsə o, ölkənin iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi də yüksək olur. 

Ölkəmizdə kiçik sahibkarlıq müstəqillik Ģəraitində inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır. 

Lakin onun strukturunda hələ müəyyən çatıĢmazlıqlar vardır. Bu, özünü onda 

göstərir ki, kiçik müəssisələrin tərkibində istehsalla məĢğul olan müəssisələrin 

xüsusi çəkisi tələb olunan səviyyədə deyildir. Bütün bunlar məqalədə bu və ya 

digər dərəcədə nəzərdən keçirilir.  

Açar sözlər: kiçik sahibkarlıq, dövlət dəstəyi, sahibkarlıq mühiti, qarıĢıq 

iqtisadiyyat, əsas meyar və göstəricilər və i.a. 

 

Kiçik sahibkarlıq (kiçik biznes) hər bir ölkənin iqtisadi inkişafının çox 

mühüm hərəkətverici qüvvəsidir. Milli iqtisadiyyatın vəziyyəti haqqında kiçik 

sahibkarlığın inkişaf səviyyəsinə əsasən mühakimə yürütmək olar. Kiçik 

biznes orta biznesin başlanğıcı üçün şərait yaradır, yeni iş yerlərinin 

açılmasına, bazarın tez bir zamanda əmtəə və xidmətlərlə doldurulmasına, 

bütün səviyyələrdə büdcənin gəlir hissəsinin artmasına təsir göstərir. Hazırda 

bazar münasibətlərinin yüksək səviyyədə inkişaf etmiş olduğu ölkələrdə 

ümumi daxili məhsulun 50-60%-ə qədəri kiçik müəssisələrdə yaradılır. Bey-

nəlxalq kiçik və orta müəssisələr federasiyasının 18 ölkə üzrə apardığı 

hesablamalara əsasən istehsal olunan məhsulun orta hesabla 50 %-i, əsaslı 

vəsait qoyuluşu və ixracın 30%-dən çoxu kiçik müəssisələrin payına düşür. 

Birləşmiş millətlər təşkilatının məlumatlarına əsasən dünyada əhalinin 50%-

dən çoxu kiçik müəssisələrdə çalışır. Azərbaycan Respublikasında kiçik 

sahibkarlıq  XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində müstəqilliyimizi bərpa 

etdikdən sonra formalaşmağa başlamışdır. 

Adamların bazar münasibətlərinə xas olan müstəqil və sərbəst iqtisadi 

fəallığı, demək olar ki, sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində və sahibkarlıq 

sayəsində üzə çıxır. Odur ki, sağlam sahibkarlıq mühitinin təşəkkül tapması 

ölkəmizdə səmərəli bazar iqtisadiyyatının formalaşmasında, cəmiyyətdə sosial-

siyasi vəziyyətin sabitləşdirilməsində çox mühüm rol oynamışdır.[4, s.98] 

Çünki ölkəmizdə bazar münasibətlərinin formalaşdırılması üçün ən mühüm 

problemlərdən olan sahibkarlığın formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi üçün 

hər cür şərait yaradılmışdır. Başqa sözlə, Azərbaycan Respublikasında 

mailto:elnura@yahoo.com
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sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinin əsas istiqamətləri və prinsiplərini, 

sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin hüquq və vəzifələrini, onun dövlət 

tərəfindən müdafiə və təqdir olunmasının forma və üsullarını, sahibkarların 

dövlət orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərini tənzimləyən bir sıra hüquqi 

sənədlər, qanunvericilik aktları qəbul edilmiş, bir sözlə, mükəmməl baza 

yaradılmışdır. [4, s.97-98] 

Sahibkarlıq iqtisadi fəaliyyətin sahələrindən biri kimi iqtisadiyyatın bü-

tün sahələrində geniş yayılmışdır. Sahibkarlıq iqtisadi fəaliyyətin formaların-

dan biri olduğuna görə təkrar istehsalın fazaları - istehsal, bölgü, mübadilə və 

istehlak - əlaqədardır və aşağıdakı yollarla həyata keçirilə bilər:  

1) İstehsal funksiyalarının həyata keçirilməsi, əmtəələrin, xidmətlərin, 

informasiyaların, biliklərin "istehsalı". 

2) Vasitəçilik funksiyalarının həyata keçirilməsi, əmtəə və xidmətlərin 

istehsal olunduğu yerlərdən istehlak olunduğu yerlərə çatdırılmasına xidmət 

göstərilməsi. [4, s.114-115] 

3) Maliyyə sahəsində tədavülə, dəyərlərin mübadiləsinə yönəldilmiş 

funksiyaların yerinə yetirilməsi.  

Sahibkarlıq fəaliyyətinin bu formaları ayrı-ayrılıqda müstəqil olmaqla 

yanaşı, onlar həm də bir-birini tamamlayır. Digər tərəfdən, iqtisadiyyatın 

müxtəlif sahələrində həyata keçirilən sahibkarlıq formalarına, xüsusilə də apa-

rılan əməliyyatların məzmununa və üsullarına görə bir-birindən əhəmiyyətli 

dərəcədə fərqlənir. Buna istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin növləri təsir 

göstərir. 

Sahibkarların müstəqil fəaliyyət göstərib-göstərməməsindən, yalnız öz 

əmlakı və əməyindən istifadə edilib - edilməməsindən, başqaları ilə əlaqəyə 

girib - girməməsindən asılı olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin formaları da 

müxtəlif ola bilər. 

Qarışıq iqtisadiyyat şəraitində sahibkarlığın aşağıdakı növlərini - fərdi 

(ailə), qrup və dövlət - bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Ölkəmizin 

qanunvericiliyində sahibkarlıq fəaliyyətinin bütün növləri, o cümlədən məhsu-

lun istehsalı, satışı və xidmətlərin göstərilməsi formalarında yaradılmasına ica-

zə verilir. Burada məhdud məhsuliyyətli cəmiyyətlər, istehsal kooperativləri, 

səhmdar cəmiyyətləri, kiçik müəssisələr, kəndli (fermer) təsərrüfatları və s. 

nəzərdə tutulur. [4, s.115-116] 

Bazar münasibətlərinin yüksək səviyyədə inkişaf etmiş olduğu 

ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, sahibkarlıq, kiçik, orta və iri sahibkarlığa 

bölünür. Lakin bunlar müəssisələrin hüquqi formalarını xarakterizə etmir. Ona 

görə ki, "kiçik  müəssisə", "orta müəssisə", "iri müəssisə" kimi hüquqi 
normalar sadəcə olaraq mövcud deyildir. 

Kiçik müəssisələri müəyyən etmək üçün əsas etibarilə kəmiyyət 

göstəriciləri kimi işçilərin sayı, satışın həcmi, aktivlərin balans dəyəri 

meyarlarından istifadə olunur. 

Azərbaycan Respublikasında kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 

müəyyənləşdirilməsi onlarda çalışan işçilərin sayı və illik dövriyyəsi 

göstəriciləri əsasında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

36 

təsdiq edilmiş, iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 

müəyyənləşdirilməsi meyarlarının hədləri haqqında 20 aprel 2004-cü il tarixli , 

57№-li qərarına müvafiq olaraq aşağıdakı kimi formalaşdırılmışdır: sənaye və 

tikintidə işçilərin sayı 40 nəfərdən və illik dövriyyəsi 200 min manatdan, kənd 

təsərrüfatında işçilərin sayı 15 nəfərdən və illik dövriyyəsi 100 manatdan, 

topdansatış ticarət müəssisələrində işçilərin sayı 10 nəfərdən və illik dövriyyəsi 

300 min manatdan və iqtisadiyyatın digər sahələrində işçilərin sayı 5 nəfərdən 

və illik dövriyyəsi 100 min manatdan az olan kiçik sahibkarlıq subyektləri [2, 

s.51]. 

İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə kiçik sahibkarlıq çoxsaylı 

xırda mülkiyyətçilər təbəqəsindən ibarətdir. Bunlar xeyli dərəcədə ölkənin 

sosial-iqtisadi və siyasi inkişafında çox mühüm rol oynayırlar. Ölkənin daxili 

bazarının demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edən və ona yüksək dərəcədə 

uyğunlaşan kiçik sahibkarlıq iqtisadiyyatın sabit inkişafını təmin edir, siyasi 

mühitin sabitliyinə müsbət təsir göstərir.  

Kiçik sahibkarlıq işgüzar həyatın ən çevik formasıdır. Ona görə də 

kiçik sahibkarlıq kütləviliyinə və quruluşunun dinamik olmasına görə 

fərqlənir. Mütəxəssislərin fikrincə hazırda müəssisələrin böyük əksəriyyəti 

(demək olar ki, 90%-i) onun payına düşür. Bu, belə bir fikir söyləməyə imkan 

verir ki, kiçik sahibkarlıq olmadan bazarın potensialından səmərəli istifadə 

edilməsi mümkün deyildir. Bu deyilənlərdən aydın olur ki, bazar iqtisadi 

şəraitində kiçik sahibkarlığın (və ya kiçik biznesin) inkişaf etdirilməsi dövlətin 

iqtisadi siyasətinin ən mühüm stateji vəziyyətlərindən biridir. 

Kiçik sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyəti həm də onunla 

müəyyən edilir ki, orta və iri biznes üçün lazım olan ideyaların əsas hissəsi 

məhz iqtisadiyyatın bu bölməsində, yəni kiçik sahibkarların fəaliyyəti 

nəticəsində yaradılır, və deməli, iri istehsal kiçik sahibkarlığın imkanları ilə 

tamamlanır. Əmtəə və xidmətlərin həm istehsalçıları, həm də istehlakçıları 

olan kiçik müəssisələr bazarın konyunkturuna çox həssas və vaxtında reaksiya 

vermək imkanına malikdir.  

Bu sahədə sahibkarlığın inkişaf səviyyəsini qiymətləndirmək üçün ölkə 

əhalisinin hər 1000 nəfərinə düşən fəaliyyət göstərən kiçik müəssisələrin sayı 

göstəricisi hesablanır. Avropa İttifaqına (Aİ) üzv ölkələrdə bu göstərici otuza 

bərabər olduğu halda Azərbaycanda iyirmi ikiyə bərabərdir. Bununla birlikdə 

qeyd etmək lazımdır ki, müəssisələrin kiçik müəssisələr sırasına aid edilməsi 

meyarları ayrı-ayrı ölkələr üzrə bir-birindən fərqlənir və inkişaf etmiş 

ölkələrdə kiçik biznes dövlət tərəfindən dəstəklənir. Bu isə öz növbəsində 

ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirir, orta təbəqənin inkişaf etməsinə 

səbəb olur, sosial gərginliyi aradan qaldırır. 

Kiçik sahibkarlıq orta və iri sahibkarlığa nisbətən aşağıdakı 

üstünlüklərə malikdir. Kiçik sahibkarlıq: 

1) qərarların qəbul olunmasında yüksək çevikliyə və operativliyə 

malikdir; 

2) istehsal və idarəetmə sistemlərində yeniliklərə həssasdır; 

3) xarici təsirlərə və yerli şəraitə tez bir zamanda uyğunlaşır; 
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4) idarəetmə ilə əlaqədar xərcləri bir o qədər də çox deyildir; 

5) sərəncamında olan vəsait sürətlə dövr edir; 

6) istehsalın və əməyin ixtisaslaşması səviyyəsi yüksəkdir. 

Bütün bunlar isə kiçik sahibkarlığın (kiçik biznesin) fəaliyyəti üzərində 

nəzarətin təşkili üçün təsərrüfat subyektlərinin ümumi sayında onların tutduğu 

yerin müəyyən edilməsi meyarlarının nəzərə alınmasını zəruri edir.  

Kiçik sahibkarlığı orta və iri sahibkarlıqdan fərqləndirən keyfiyyət 

xarakteristikası hamıya məlumdur. Bunlardan ən əsasları kiçik sahibkarlıq 

subyektlərinin strateji planlaşdırmaya deyil, qısamüddətli planlaşdırmaya 

üstünlük vermələri, istehsal prosesində sahibkarın xüsusi rol oynaması 

(mülkiyyətçi və idarəetmə funksiyalarının eyni zamanda bir şəxs tərəfindən 

yerinə yetirilməsi), maliyyələşdirməni müəssisə sahibinin özünün xüsusi 

vəsaiti hesabına həyata keçirməsi, istehsalın təşkili üsullarının seçilməsində 

sərbəstliyə malik olması və s. ibarətdir. Lakin bu keyfiyyət meyarları kiçik 

sahibkarlığın fəaliyyətinə xarakteristika vermək üçün kifayət etmədiyinə görə 

həm də kəmiyyət meyarlarından istifadə olunur. 

Beynəlxalq təcrübədə hələ də kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 

səciyyələndirilməsi üçün vahid meyar müəyyən olunmamış və müxtəlif 

ölkələrdə  "kiçik biznes" anlayışının müəyyən olunmasına müxtəlif yanaşmalar 

mövcuddur. Bu, ayrı-ayrı ölkələrdə iqtisadiyyatın mövcud strukturunda və 

kiçik biznesin fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi bazadakı müxtəlifliklə 

izah olunur. Məsələn, ABŞ-da və Böyük Britaniyada " kiçik biznes " və ya 

"kiçik biznes müəssisələri", bir sıra Qərbi Avropa ölkələrində və Yaponiyada 

"kiçik və orta müəssisələr" anlayışından daha çox istifadə edilir. Avropa 

İttifaqına üzv ölkələrdə "kiçik və orta müəssisələr" kateqoriyası orta, kiçik və 

mikro müəssisələrə bölünür. 

Azərbaycan Respublikasında kiçik sahibkarlıq qanunvericiliklə 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan kiçik sahibkarlıq subyeklərinin (hüquqi 

və fiziki şəxslərin) toplusu kimi müəyyən edilir. Hazırda ölkəmizdə kiçik 

sahibkarlığın fəaliyyətini və inkişafını tənzimləyən bir sira hüquqi sənədlər 

qüvvədədir. Bunlara "kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqqında" (14 avqust 

1999-cu il), "Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında" (14 iyun 2005-ci il) Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarını misal göstərmək olar. Bu qanunlarda inkişafın 

sonrakı mərhələlərində yaranmış vəziyyətlə əlaqədar müəyyən dəyişiklikər və 

təkmilləşdirmələr aparılmışdır. Bu sənədlərdə kiçik sahibkarlığın dövlət 

tənzimlənməsinin prioritet istiqamətləri (infrastruktur, güzəşt olunma şərtləri, 

inzibatçılığın sadələşdirilmiş qaydaları, kadrların hazırlanmasına kömək 

göstərilməsi və i.a.) müəyyən olunmuşdur.  
Kiçik sahibkarlığın fəaliyyətinə qiymət vermək üçün istifadə olunan 

göstəriciləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

 

A) Kiçik müəssisələrin say və tərkib göstəriciləri: 

- kiçik müəssisələrin sayı; 

- əhalinin hər 10000 nəfərinə düşən kiçik müəssisələrin sayı; 

- işçilərin orta siyahı sayı (əvəzçiliklə işləyən əcnəbilərdən başqa); 
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- əvəzçiliklə işləyən əcnəbilərin orta sayı; 

- mülki-hüquqi xarakterli  müqavilələr üzrə işləri yerinə yetirən 

işçilərin orta sayı; 

- əsas fondların mövcudluğu və hərəkəti; 

- kiçik müəssisələrin sahə quruluşu; 

- kiçik müəssisələrin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə quruluşu; 

- kiçik müəssisələrin mülkiyyət növləri üzrə quruluşu. 

 

B) Kiçik müəssisələrin fəaliyyətinin nəticələrini ifadə edən 

göstəricilər: 

- istehsal edilmiş məhsulun (işlərin, xidmətlərin) həcmi; 

- pərakəndə ticarət dövriyyəsi; 

- topdansatış ticarət dövriyyəsi; 

- əmtəələrin (işlərin, xidmətlərin) satışından əldə edilən vəsait məbləği; 

- mənfəət (zərər) məbləği; 

- rentabellik; 

- tədiyə qabiliyyəti; 

- maliyyə dayanıqlığı; 

- natura ifadəsində istehsal edilmiş məhsulun (işlərin, ximətlərin) 

həcmi; 

- kiçik müəssisələrin ümumi sayında zərərlə işləyən müəssisələrin 

xüsusi çəkisi; 

- əsas kapitala investisiya qoyuluşu. 

 

C) Ġqtisadiyyatda kiçik müəssisələrin rolu və yeri göstəriciləri: 

- müəssisələrin ümumi sayında kiçik müəssisələrin xüsusi çəkisi; 

- iqtisadiyyatda məşğul olanların ümumi sayında kiçik müəssisələrdə 

çalışan işçilərin xüsusi çəkisi; 

- əvəzçiliklə işləyən işçilərin ümumi sayında kiçik müəssisələrdə 

çalışan əvəzçiliklə işləyənlərin xüsusi çəkisi; 

- işçilərin ümumi sayında mülki-müdafiə xarakterli müqavilələr üzrə 

işləri yerinə yetirən işçilərin xüsusi çəkisi; 

- ümumi pərakəndə ticarət dövriyyəsində kiçik müəssisə məhsullarının 

xüsusi çəkisi; [5, s.11-12] 

- ümumi məhsul və xidmətlərin buraxılışında kiçik müəssisə məhsulları 

və xidmətlərinin xüsusi çəkisi; 

- əsas kapitala qoyulan ümumi investisiyaların tərkibində kiçik 

müəssisələrin əsas kapitalına qoyulan investisiyaların xüsusi çəkisi; 

- avtomobil nəqliyyatının ümumu yük dövriyyəsində xüsusi çəkisi; 

- ümumi əmək haqqı fondunda kiçik müəssisələrdə çalışan işçilərin 

əmək haqqı fondunun xüsusi çəkisi. 

 

Ç) Kiçik müəssisələrin iĢgüzar fəallığını ifadə edən göstəricilər: 

- işgüzar fəallığın sadə göstəriciləri; 

- sahibkarların əminlik indeksləri. 
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 Bu göstəricilərdən kompleks şəkildə istifadə olunması kiçik 

müəssisələrin (kiçik biznesin) ölkə iqtisadiyyatında tutduğu yeri və oynadığı 

rolu müəyyən etməyə imkan vermiş olar [6, s. 692]. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬНУРА  ХУДАВЕРДИЕВА  

ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО КРИТЕРИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Во всех странах развитие малого бизнеса в экономике является 

одним из наиболее важных движущих факторов. Потому что это влияет 

на формирование среднего класса в стране. Другими словами, в стране, в 

которой эта область более развита, будет высокой и экономическое раз-

витие страны. В нашей стране малый стал развиваться самостоятельно. 

Тем не менее существуют определенные недостатки в ее структуре. Это 

само по себе показывает, что доля малых предприятий в обрабатыва-

ющей части бизнеса не на должном уровне. Все это более или менее 

рассматривается в статье. 

Ключевые слова: мaлoe прeдпринимaтeльствo, гocудapcтвeннaя 

пoддepжкa,  пpeдпpинимaтeльский климaт, смeшaннaя экономикa, основ-

ные кpитерии и показатели и т.д. 

 

SUMMARY 

ELNURA KHUDAVERDIYEVA  

THE ESSENCE OF SMALL BUSINESS, THE DEFINITION OF 

THE CRITERIA AND INDICATORS 

İn all countries the development of small business in the economy is 

one of the most important driving factors. Because it affects the formation of 

the middle class in the country. İn other words it is the country in which the 

economy has developed in this area tend to have a high level of economic 

development of the country. In our country a small business has evolved 
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independently. However, there are certain shortcomings in its structure. This 

itself shows that the share of small enterprises in the manufacturingpart of the 

business is not at the reguired level. More ore less, all of these are considered 

in this article.   

Key words: small business, state support, business climate, mixed 

economy, basic criteria and indicators, etc.  

 

 

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

edilmiĢdir) 
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MĠLLĠ ĠQTĠSADĠYYAT VƏ ĠNNOVASĠYALI ĠNKĠġAF MODELLƏRĠ 

 

         Elmi məqalədə innovasiya prosesinin müxtəlif resursların istehsal 

fəaliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı olması, milli iqtisadiyyatın innovasiyalı 

inkiĢaf modeli və onun tipləri Ģərh edilmiĢdir.  

         Dövlətin innovasiya siyasəti innovasiya fəaliyyətinin inkiĢafına və 

stimullaĢdırılmasına yönəldilən sosial-iqtisadi siyasətin tərkib hissəsidir. 

Burada elmi tədqiqatların, iĢlənilmələrin, təcrübi- konstruktur iĢləri və ya hər 

hansı elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqi və iqtisadi dövriyyədə reallaĢan yeni və 

ya təkmilləĢdirilmiĢ məhsulun, yeni və ya təkmilləĢdirilmiĢ texnoloji prosesin 

yaradılması nəzərdə tutulur. 

         Bütövlükdə innovasiya fəaliyyəti sisteminə elm, texnologiya, innovasiya 

və təhsil kimi tərkib hissəsi daxildir. QloballaĢma proseslərinin geniĢ yayıldığı 

müasir dövrdə beynəlxalq əmək bölgüsündə elm tutumlu və yüksək 

texnologiyalı məhsullarla təmsil olunan ölkələr digərlərinə nisbətən üstün 

vəziyyətdə olurlar. Belə ölkələr rəqabətdə ciddi üstünlüklər əldə edir, bu isə 

yaradılmıĢ dəyərin onların xeyrinə yenidən bölüĢdürülməsini təmin edir. 

         Milli iqtisadiyyatın innovasiyalı inkiĢaf modeli dedikdə, yeniliklərin 

tətbiqi əsasında və istehsalın keyfiyyəti parametrlərinin təkmilləĢdirilməsi 

hesabına davamlı iqtisadi artımı təmin edən sistem nəzərdə tutulur. Bu 

mexanizmin təsiri müxtəlif formalarda reallaĢa bilər. 

Açar sözlər: innovasiya, model, təcrübi-konstruktur, kreativ, texno-

logiya 

 

        Dövlətin innovasiya siyasəti innovasiya fəaliyyətinin inkişafına və 

stimullaşdırılmasına yönəldilən sosial-iqtisadi siyasətin tərkib hissəsidir. 

Burada elmi tədqiqatların, işləmələrin, təcrübi-konstruktur işləri və ya hər 

hansı elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqi və iqtisadi dövriyyədə reallaşan yeni və 

ya təkmilləşdirilmiş məhsulun, yeni və ya təkmilləşdirilmiş texnoloji prosesin 

yaradılması nəzərdə tutulur. [2] 

      İnnovasiya prosesi müxtəlif resursların istehsal fəaliyyətinə cəlb 
edilməsilə bağlıdır. Əsas resurslar yeni məhsul istehsalının geniş miqyasda 

mənilsənilməsi ilə əlaqədar olan tədqiqatlar və araşdırmalar aparılmasına, 

layihə-texnoloji və başqa işlərin yerinə yetirilməsinə sərf olunur. Bütövlükdə 

innovasiya fəaliyyəti sisteminə elm, texnologiya, innovasiya və təhsil kimi 

sahələr daxildir. Bu komponentlərdən hər hansı birinin olmaması innovasiya 

fəaliyyəti sisteminin bütövlüyünün pozulmasına gətirib çıxarır. Eyni qayda ilə, 

bütöv sistemin komponentlərindən birinin istehsalına lazımınca diqqət 
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yetirilməməsi nəticəsində məhsulun rəqabətlilik qabilliyyəti aşağı düşəcəkdir, 

çünki bu halda məhsulun elm tutumluluğu azalır, yaxud təhsil sahəsinə 

lazımınca diqqət yetirilməməsi təkcə yeni məhsullar yaradan təşkilatlarda və 

elmi müəssisələrdə deyil, eyni zamanda, iqtisadiyyat sahəsində də kadr 

problemlərinin kəskinləşməsinə gətirib çıxarır. [8] 

        Bütün dünyada, o cümlədən Respublikamızda müasir innovasiya 

iqtisadiyyatının ən mühüm sosial-mədəni amilinə çevrilən insan kapitalının 

formalaşmasına, möhkəmlənməsinə və inkişafına xüsusi diqqət göstərilir. Bu 

mənada ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar hər bir Azərbay-

can vətəndaşının rifahının yüksəldilməsinə  yönəldilib.  

        Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi insan amili ölkə 

vətəndaşlarının sosial-iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılması, ölkəmizin yüksək 

inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil olması, həyata keçirilən çox şaxəli 

islahatların başlıca hədəfidir. 

       Qloballaşma proseslərinin geniş yayıldığı müasir dövrdə beynəlxalq 

əmək bölgüsündə elm tutumlu və yüksək texnologiyalı məhsullarla təmsil 

olunan ölkələr digərlərinə nisbətən üstün vəziyyətdə olurlar. Belə ölkələr 

rəqabətdə ciddi üstünlüklər əldə edir, bu isə yaradılmış dəyərin onların xeyrinə 

yenidən bölüşdürülməsini təmin edir. [3] 

       Milli iqtisadiyyatın innovasiyalı inkişaf modeli dedikdə, yeniliklərin 

tətbiqi əsasında və istehsalın keyfiyyət parametrlərinin təkmilləşdirilməsi 

hesabına davamlı iqtisadi artımı təmin edən sistem nəzərdə tutulur. Bu 

mexanizmin təsiri müxtəlif formalarda reallaşa bilər. İnnovasiyalı inkişaf me-

yarının sistemindən asılı olaraq, bu formaların tipologiyası nisbətən məhdud və 

ya əksinə, nisbətən geniş ola bilər. Lakin istənilən halda innovasiyalı inkişaf 

modelinin üç tipini seçə bilərik.[1] 

         İnkişaf modelinin tiplərindən biri tam innovasiya tsikli modelidir. Bu 

model innovasiya ideyalarının formalaşmasından başlamış hazır məhsulların 

kütləvi istehsalına qədər dövrü əhatə edən innovasiya sistemi strukturunun 

bütün bloklarını özündə ehtiva edir. Tam innovasiya tsikli modelinin səciyyəvi 

əlamətləri ondan ibarətdir ki, bu halda innovasiya tipli təkrar istehsal üçün 

şərait yaradan blokların tam dəstindən söhbət gedir:  

a) biliklər istehsalını təmin edən kreativ blok; 

b) biliklərin məhsullara və texnologiyalara çevrilməsini təmin edən 

transformasiya bloku; 

c) yeni əmtəə və xidmətlər bazarında mövqe tutmağı təmin edən 

kommersiyalaşma bloku; 

d) bu modelin reallaşmasını təmin edən elmi və texniki kadrların 

hazırlanması bloku.           

         İnnovasiyalı inkişaf modelinin “ənənəvi” modelin asılı əsaslı dərəcədə 

fərqlənən digər tipi yüksək texnologiyalı məhsullar istehsalı üçün elm tutumlu, 

qabaqçıl texnologiyaların və innovasiyaların öyrənilməsinə, birbaşa tətbiqinə 

və imitasiyasına əsaslanır. Şərqi Asiya ölkələrinin (Yaponiya,  Cənubi Koreya, 

Çin Xalq Respublikası) təcrübəsi göstərir ki, innovasiya tsiklinin ayrı-ayrı 

blokları, məsələn, kreativ blok olmadığı halda da yüksək texnologiyalara 
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əsaslanan istehsal tsikli sayəsində kifayət qədər səmərəli, innovasiyalı artıma 

nail olmaq mümkündür. [3]  

         İnnovasiyalı inkişaf modelinin üçüncü tipi müasir texnologiyaların 

istehsala tətbiqi prosesinin təşkili, elmin və istehsalın inkişaf səviyyəsi 

arasında kəskin fərqin azalması mexanizmlərinin yaradılması ilə bağlıdır. Bu 

model fundamental və tətbiqi elm sahəsində əhəmiyyətli potensiala malik ol-

mayan, aqrar sektorun iqtisadiyyatda mühüm rol oynadığı, dünya 

təsərrüfatında milli iqtisadiyyatın rəqabətə davamlığının əsası ola biləcək 

zəngin xammal ehtiyatları və müasir emal texnologiyaları ilə fərqlənməyən 

ölkələrdə geniş tətbiq olunur. Buna görə də həmin ölkələrin innovasiya 

tsiklində fundamental və tətbiqi elm bloku yoxdur, yüksək texnologiyalar 

bloku isə praktik olaraq yox dərəcəsindədir. Bu model innovasiya tsikli 

bloklarının heç birinin tam həcmdə olmadığı və bu səbəbdən, yeni tex-

nologiyaların tətbiqinin milli iqtisadiyyətın rəqabət üstünlüklərinə malik 

olduğu sahələrdə məhdudlaşdığı ölkələr (Tailand, Türkiyə, Portuqaliya, Çili, 

İordaniya) üçün səciyyəvidir. [4] 

         İnnovasiyalı inkişaf modelinin bütün tipləri innovasiyalılıq dərəcəsinə 

görə bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməklə bərabər, onların hamısına 

xas olan bir mühüm əlamət var: bu tiplərin hər birində yeni biliklər əsasında 

iqtisadı artımı təmin edən elementlər təkrar istehsal prosesinə deyə bilərik ki, 

innovasiyalı inkişaf modelinin əsas cəhəti iqtisadi artımın kəmiyyət amillərinin 

keyfiyyət amilləri ilə əvəzlənməsindəndən ibarətdir. Məhz bu cəhət 

innovasiyalı inkişaf modelinin keyfiyyətcə müəyyənliyini təmin edən mühüm 

şərtdir. [4] 

Ölkənin innovasiya fəaliyyətinin müəssisələr səviyyəsində inkişafı xüsusi 

zərurətdən irəli gəlir. Belə yanaşma xüsusilə Azərbaycan Respublikasında 

fəaliyyət göstərən milli müəssisə və təsərrüfatların daxili və xarici bazarlarda  

fəaliyyətinin təşkili və geenişləndirilməsi ilə birbaşa bağlıdır. İnnovasiya 

fəaliyyətinin inkişafı yeni məhsul istehsalı ilə yanaşı, istehsal olunan digər 

məhsulların keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsində də öz əksini tapmalı, 

onların bazarın istehlak tələblərinə uygunlaşdırılmasına əsaslı təsir etməlidir. 

Müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyi müasir tələblərə 

uyğun məhsul istehsalının təşkili, xərclərin minimum həddə endirilməsi və 

əldə edilən mənfəətin səviyyəsinin artırılması ilə əhatə olunmalıdır. Belə 

bağlılıq innovasiya fəaliyyətinin təşkilinin və inkişaf perspektivlərinin maliy-

yələşdirilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edə bilər. Bu baxımdan 

Azərbaycanda müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinin, inkişafında aşağıdakı 

istiqamətlərə diqqətin artırılması xüsusi zərurətdən irəli gəlir: 
 - Elmi-texniki tərəqqinin tətbiqi səviyyəsinin yüksəldilməsi; 

 - Maddi-texniki bazarının inkişafı; 

 - İstehsal üçün daha mütərəqqi xammal və resurslardan istifadə edilməsi; 

 - Məqsədli investisiya qoyuluşlarına olan təlabatın ödənilməsi; 

 - İnnovasiya potensialının inkişafının təmin edilməsi. 

Qloballaşma ilə yanaşı bazar münasibətlərinə keçidin başa çatması 

şəraitində formalaşan milli iqtisadiyyatımızın qarşısında duran əsas 
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problemlərdən biri, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin və təhlükəsizliyinin güclən-

dirilməsi əsasında dünya bazarlarında rəqabət aparmaq qabiliyyətinin təmin 

edilməsidir. 

Müasir dörddə milli iqtisadiyyatımızın inkişafını təmin edən əsas 

amillərdən biri də istehsalın və cəmiyyətin idarə edilməsinin müxtəlif 

sahələrində yeni ideya, elmi bilik, texnologiya və məhsul növlərinin tətbiqinə 

əsaslanan innovasiya fəaliyyətidir. İnnovasiyalı iqtisadiyyatın inkişaf yolu iqti-

sadi və sosial sahədə radikal dəyişikliyə yönələn texnologiyaların inkişafının 

sürətlənməsinə əsaslanır. Bu da beynəlxalq bazar münasibətlərində ilk növbədə 

nanotexnolgiyaların, biotexnologiyaların, yeni material və innovasiya-kom-

munikasiya texnologoyalarının inkişafına yönəldilir. 

Ölkəmizdə innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın təşəkkülü, rəqabət qa-

biliyyətinin artırılması və onun dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiya 

olunması müasir dövrün ən aktual problemlərindəndir. Hazırda Azərbaycan 

Respublikasının başlıca məqsədi rəqabət qabiliyyətlilik baxımından dünyanın 

ən qabaqcıl ölkələri sırasında öz mövqeyini möhkəmlətməkdən ibarətdir. 

 Ölkədə innovasiya fəaliyyətinin inkişafının əsas istiqamətlərindən biri də 

elmi-texniki tərəqqini sürətləndirəcək sahələrin, müəssisələrin konkretləşdiril-

məsi və onlara maliyyə potensialının artırılmasına dəstəyinin güc-

ləndirilməsidir. Belə ki, yeni texnologiyaların tətbiq olunması imkanlarının ar-

tması innovasiya fəaliyyətinin innovasiya bazasının təşkilini ön plana çəkir. 

İnnovasiya fəaliyyətinin inkişafı və bu sahəyə investisiya, maliyyə axın-

larının artımı, ölkədə asağıdakı mühüm tədbirlərin sırasının sürətləndirilməsinə 

təsir edər; sahibkarlıq mühitinin  daha da münbitləşdirilməsi; innovasiya 

fəaliyyəti ilə bağlı xüsusi və məqsədli dövlət proqramlarının qəbulu; in-

novasiya potensialına malik müəssisə və təşkilatların bu proseslərə fəal cəlbi; 

təkmil innovasiya strukturunun yaradılması; innovasiya fəaliyyəti ilə bağlı 

mükəmməl hüquqi-normativ bazanın formalaşdırılması; bu sahədə əsas aparıcı 

qüvvələrdən olan tərəflərin, investorların, intellektual qabiliyyətli şəxslərin 

hüquqlarının qorunması, investisiya fəaliyyətinin inkişafı və yaranacaq risk-

lərin sığortalanması ilə bağlanması ilə bağlı standartların müəyyən edilməsi. 

Fikrimizcə, milli müəssisələrin xarici firma və korporasiyalarla birgə 

innovasiya fəaliyyəti də mühüm nəticələr verə bilər. Mövcud şəraitdə 

iqtisadiyyatın, elmi tədqiqatların və innovasiya tədbirlərinin daha perspektiv 

maliyyələşmə sahələri kimi aşağıdakılara diqqəti artırmaq zəruridir. 

- insan sağlamlığı, genetika; 

- nanotexnologiyalar, intellektual qabiliyyətin məhsulu olan çoxfunksiyalı 

materiallar; 

- yeni və ekoloji cəhətdən təkmil texnologiyalar; 

- istehsal prosesinin və idarəetmə sisteminin müasir tələblər baxımından 

təşkili; 

- aerosferin və kosmosun tədqiqi üçün yeni nəsil cihazların və 

texnologiyaların istehsalı; 

- müasir və təkmilləşdirilmiş ekoloji sistemin yaradılmasına xidmət edən 

avadanlıq və texnologiyaların formalaşdırılması. 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 3 
  

 

 

 

 

 

45 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. A. Musayev. İnnovasiya iqtisadiyyatı və vergi stimullaşdırılması. Bakı, 

2014, 184 səh. 

2. G. Əzizova. Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti. Bakı, 2012, 212 səh. 

3. X. Yahudov,  İ. Seyfullayev. Müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinin 

stimullaşdırılmasının vergitutma aspektləri. Vergi jurnalı №3, Bakı, 2013. 

4. http:www.mgimo.ru/files/34545/doklad prolitolog - 1 doc. Сергеев 

Алексеенкова. “Dövlətin formalaşması və innovasiyalı inkişaf modelləri” 

5. V. Qasımlı.  “İqtisadi modernizasiya” Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. Bakı, 2004, 42 səh. 

6. http:www.president.az.files/future az. “Azərbaycan Respublikasında elmin 

inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı. 

Bakı, 2009. 

7. http:www.president.az.files/future az. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” 

inkişaf konsepsiyası.  

8. ”İqtisadiyyat” qəzeti, 2016.   

                                                                        

РЕЗЮМЕ 

   БАХРИЯ АББАСОВА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И МОДЕЛИ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 В статье раскрывются типы и модели инновационного развития 

национальной экономики и связь привлечения различных ресурсов 

инновационного процесса к производственной деятельности. 

 Инновационная политика государства – состовная часть социально-

экономической политики, направленная на стимулирование и развитие 

инновационной деятельности. Здесь предпологается внедрение 

результатов научных исследований, опытно-конструкторских работ и 

научно-технических достижений и создание реализованного в экономи-

ческом обороте, нового или усовершенствованного технологического 

продукта. 

 В целом в систему инновационной деятельности входят наука, 

технология, инновация и образования. В настоящее время, в то время, 

когда глобализация процессов широко распространяется страны, которые 

представляют разрешение труда наукоемними и высоко-

технологическими товарами превыше других. Такие страны превышают в 

конкуренции, а это обеспечивает выгоду в повторном делении вновь 
созданной стоимости. 

 Модель инновационного развития национальной экономики это 

система, обеспечивающая регулярный экономический рост за счѐт 

усовершенствования качественных параметров производства на основе 

внедрения новицны. 

Ключевые слова: инновация, модель, опытно-конструкторный, 

креативный, технология. 
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SUMMARY 

                                                                   BAHRIYYA ABBASOVA  

NATIONAL ECONOMY AND MODELS OF INNOVATIONAL 

DEVELOPMENT 

The production activity of different recources in the proces of innovation. 

The innovation devolopment model of national economy are commented in 

this article. 

State innovation policy is the main part of the social-economic policy 

inclining to the devolepment of the innovation activity. The creating of the 

sciertific exploration, construction works, realized the technical innovation, the 

creating of the technology processare considered in this article. 

Science, technology, innovation and educatio, is the main part of the 

innovation activity system. In contemporary time fulled of the global process 

the high developed country for their education and high tecnology is the best 

of all. 

Saying the innovation development model of national economy, the 

creation of innovation the system providing of the economic increasing are 

considered. This mechanism are realized in different form. 

Keywords: innovation, model, experience-construction, creative, 

technology. 

 

 

 

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

edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCAN ĠQTĠSADĠYYATINDA TRANSMĠLLĠ 

KORPORASĠYALARIN ROLU 

 

Məqalədə Azərbaycan iqtisadiyyatının dirçəlməsinə təkan verilməsi, 

istehsal prosesinin təkminləĢdirilməsi, yeni texnologiyaların tətbiq olunması 

üçün xarici investisiyaların, yəni transmilli korporasiyaların  respublikaya 

cəlb olunmasından bəhs edilmiĢdir. 

Dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da iqtisadiyyatın yüksək 

səviyyədə olması üçün xarici investorların axını vacibdir. Ən əsasda ölkəmizdə 

istehsal olunan neft və neft məhsullarının xarici Ģirkətlərin, məsələn BP 

Ģirkətinin səyi nəticəsində yeni texnologiyalardan istifadə olunub emal 

olunması  qeyd edilmiĢdir. 

Məqalədə TMK-ın ölkəyə cəlb olunması üçün xarici iqtisadi 

əməkdaĢlığın regional səviyyəsindən çıxıĢ etməklə birgə sahibkarlığın inkiĢaf 

edilməsindən bəhs olunmuĢdur. TMK-ın ölkəmizə olan marağının artırılması 

üçün milli iqtisadiyyatmızda mühüm dəyiĢikliklərin aparılmasına dair bəzi 

məqamlara toxunulmuĢdur. 

Xarici investorların ölkəyə marağının artırılmasının digər bir 

məqamıda Azərbaycan ilə xarici dövlətlərlə iki tərəfli iqtisadi əlaqələrin 

geniĢləndirilməsidir ki, məqalədə məhz bu baxımdan birgə istehsalın təĢkili ilə 

investisyanın cəlb olunması məsələsinə də diqqət yetirilmiĢdir. 

Açar sözlər: transmilli korporasiyalar (TMK), investisiya, azad iqtisadi 

zona, iqtisadi əməkdaĢlıq 

 

Açıq iqtisadiyyat siyasətini həyata keçirən Azərbaycan dövləti iqtisadi 

böhrandan çıxmaq, inkişafa sabit xarakter vermək üçün 1990-cı illərdə 

genişmiqyaslı tədbirlər və iqtisadi islahatlar həyata keçirməyə başladı. Lakin 

dövlət mütəqilliyini yenicə əldə etmiş Azərbaycan Respublikası maliyyə 

imkanlarının olmaması səbəbindən reallaşdırılan tədbirlər gözlənilən səmərəni 

vermədi. Bu istiqamətdə həyata keçirilən iqtisadi strategiyada böyük keyfiyyət 

dəyişiklikləri aparmaq üçün səylər gücləndirildi. Beynəlxalq şirkətlərin 
marağını gücləndirmək üçün, Azərbaycanda xarici iqtisadi fəaliyyət üçün 

əlverişli mühit yaratmaq məqsədilə ümumilli liderimiz H.Eliyev tərəfindən 

təsirli tədbirlər görüldü, respublikada dünyanın bütün TMK-ları üçün biznes 

fəaliyyəti ilə məşğul olmaq sahəsində, irihəcimli investisyalar qoyulmasına 

dövlət zamənətinin olmasını bəyan etdikdən sonra xarici şirkətlərin ölkəmizə 

münasibətində dönüş yarandı. 
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Beləliklə müasir dövrdə ölkəmizin iqtisadiyyatı dünya transmilli 

şirkətlərin aktiv fəaliyyət göstərmələri və birbaşa xarici investisiyaların cəlb 

edilməsi üçün əlverişli şəraitə malikdir. Xarici vəsaitlərin respublika 

iqtisadiyyatının daha çox yanacaq energetika kompleksinə yönəldiyi məlumdur 

ki, son zamanlarda bu sferada bağlanmış bir çox sazişlər bunu təsdiq edir. 

İndiki şəraitdə bütün keçid iqtisadiyyatlı ölkələr kimi Azərbaycan da  istehsalın 

aşağı düşməsi və digər problemlər qarşısında qalmışdır ki, onları da tək başına 

həll etmək respublika üçün qeyri-mümkündür. Yuxarıda sadalanan səbəblərdən 

iqtisadiyyata milli  kapital qoyuluşları kəskin şəkildə aşağı düşmüş və xarici 

investisiyaların cəlb edilməsi ilə bu vəziyyətdən çıxma şəraiti meydana 

çıxmışdır. Azərbaycan İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən ölkənin 

intensiv inkişafı üçün tələb olunan ümumi investisiya tələbatı hesablanmışdır. 

Belə ki, yalnız kənd təsərrüfatı və neft sənayesi ilə əlaqədar olmayan hasiledici 

sənaye sahələri üçün bu göstərici 9,64-10,64 mlrd. dollar təşkil edir. 

Ümumdünya birbaşa investisiya bazarının illik ixracının mümkün göstəricisi 

isə mütəxəssislərin fikrincə 200 mlrd. dollara bərabərdir. Deməli Azərbaycan 

özü üçün tələb olunan məbləği cəlb etmək üçün bu seqmentdə investisiya 

rejiminin liberallaşması siyasətini həyata keçirən, daha əlverişli investisiya 

iqliminə malik ölkələr ilə kəskin rəqabət aparmalıdır. Bu səbəbdən də 

respublikada xarici investisiyaları stimullaşdırmaq baxımından əlverişli siyasi, 

iqtisadi, hüquqi, sosial və sair şəraitin yaradılması istiqamətində kompleks 

tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Respublika ərazisində xarici investisiyalar haqqında əsas qanunvericilik 

aktı 1992-ci ildə qəbul olunmuş «Xarici investisiyaların qorunması haqqında 

Qanun»dur. Qanunda bəzi çatışmazlıqlar mövcud olsa da, xarici investisiyalara 

dövlət təminatı, həmçinin məhsul idxal-ixracında bəzi gömrük güzəştləri və 

digər güzəştlər də nəzərdə tutulmaqdadır. 

İnvestorların mənafeyini çoxtərəfli əsaslarda qorumaq üçün dövlətlər 

və başqa dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxsləri arasında yatırımlarla bağlı 

mübahisələrə baxmaq üçün inkişaf etmiş ölkələr saziş bağlamağı təklif 

etmişdilər. Bu cür saziş 18 mart 1965-ci ildə imzalanmış və 14 oktyabr 1966-cı 

ildə qüvvəyə minmişdir. 

Ümumiyyətlə, dünya miqyasında investisiya sahəsində tətbiq olunan 

müxtəlif beynəlxalq qaydalara aşağıdakıları göstərmək olar: 

- Dünya Bankının hazırladığı xarici investisiya rejimi haqqında əsas 

prinsiplər; 

- İnvestisiya münaqişələrinin tənzimlənməsinin beynəlxalq mərkəzi 

(ICSID); 

- İnvestisiyaların zəmanəti idarəsi (MİGA); 

- Avropa energetika partiyası; 

- ÜTT; 

- Ticarət investisiya tədbirləri haqqında saziş (TRIMS); 

- İntellektual mülkiyyət hüququnun ticarət aspektləri haqqında saziş 

(TRIPS); 
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1990-cı illərin ortalarından başlayaraq respublikanın yeni rəhbərliyi 

xarici investisiyaların Azərbaycanın iqtisadiyyatına cəlb olunması istiqamətin-

də konkret addımlar atdı. İlk əvvəl xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına 

axınının hüquqi bazası yaradıldı. Azərbaycan bir çox beynəlxalq iqtisadi və 

maliyyə təşkilatlarına üzv qəbul edildi. Böyük Britaniya, ABŞ, Türkiyə, İran, 

Almaniya, İtaliya, İsrail və digər ölkələrin iri şirkətləri ilə sazişlər bağlanıldı. 

Şübhəsiz, respublikada bazar münasibətlərinin yaradılması, vergi və kredit 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi, qiymətli kağızlar bazarının yaradılması 

xarici investisiyaların iqtisadiyyatımıza cəlb edilməsinə çox böyük təkan verdi. 

Fikrimizcə, nəzəri baxımdan yanaşdıqda, ölkəmizə investisiya cəlb 

edilməsi yəni, TMK-ların ölkəyə axın etməsi üçün aşağıdakı istiqamətində 

tədbirlər həyata keçirmək zəruridir: 

1) Respublikada investisiya və kommersiya riskini aşağı salan sosial-

siyasi və iqtisadi sabitlik; 

2) Xarici investorların stimullaşdırılması mövqeyindən gömrük 

güzəştlərinin tətbiqi; 

3) Milli valyutanın dönərliliyi;  

Bu şərtləri imkanlar baxımından yerinə yetirmək olduqca çətindir. 

Hökumət üçün qısa müddətli vəzifələrə - büdcə kəsirinin aradan qaldırılması 

və ödəmə balansının tənzimlənməsi, inflyasiya ilə mübarizə və milli valyutanın 

məzənnəsinin sabit saxlanılması, sosial problemlər və sairə tədbirlər aid olduğu 

üçün bu şərtlərin qısa bir zaman kəsiyi ərzində yerinə yetirilməsi, 

ümumiyyətlə, çətin olur. 

Ona görə də, göstərilən amillər və digər ikinci dərəcəli problemlərin 

mövcudluğu investisiya cəlb edilməsinin digər formasının, azad iqtisadi 

zonaların meydana çıxmasına səbəb olur. 

Belə bir yanlış mövqe ilə razılaşmaq olmaz ki, dünyada azad iqtisadi 

zonalar yalnız iqtisadi cəhətdən geri qalmış ölkələrdə yaradılır. Dünya 

təcrübəsi göstərir ki, sənayecə inkişaf etmiş ölkələr, o cümlədən ABŞ, İngiltərə 

və sairə xarici investisiyaların cəlb olunmasının bu formasından uğurla istifadə 

edirlər. 

Hal-hazırda müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərən azad iqtisadi zonaların 

kompleks təhlili nəticəsində onların respublikamız üçün verə biləcəyi səmərəni 

isə aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:    

- Topdansatış qiymətlərin aşağı olması, digər regional bazarlardan mal 

axınının həmin zonaya istiqamətlənməsinə şərait yaradır; 

- Zonada bank sisteminin fəaliyyət sərbəstliyinin yüksəkliyi daha çox 

dönərli valyuta cəlb edilməsinə imkan verir; 
- Əcnəbi ölkələrin şirkətləri üçün güzəştli şərtlərin mövcudluğu onlar 

üçün daha cəlbedici effekt yaradır; 

- Vergi tariflərinin aşağı səviyyədə olması və ucuz işçi qüvvəsi 

istehsalın səmərəliliyini yüksəldir; 

- Azad iqtisadi zona milli valyutanın ən azı region çərçivəsində dönərli 

olmasına şərait yarada bilər; 
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- Azad iqtisadi zona nəqliyyat-kommunikasiya sistemlərinin (ayrı-ayrı 

regionların) birləşdirilməsi və respublikamızın bu sferada daha çox sərbəst 

fəaliyyətinin təminatçısı ola bilər; 

- Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya proseslərinin sürətləndirilməsini, 

respublikanın beynəlxalq əmək bölgüsündə əlverişli mövqe tutmasına gətirib 

çıxara bilər; 

Beləliklə azad iqtisadi zonaların yaradılması nisbətən qısa müddət 

ərzində Azərbaycanın elə bir nəqliyyat, ticarət, sənaye mərkəzinə çevrilməsinə 

köməklik edə bilər ki, öz növbəsində isə bu mərkəz regional bazarlar arasında 

özünəməxsus körpü rolunu oynamaqla dünya iqtisadiyyatı ilə maksimum 

birləşmiş olar. 

Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin digər mühüm problemi 

ayrı-ayrı ölkələrlə regional və subregional səviyyələrdə xarici ticarət 

münasibətlərinin səmərəli təşkilidir. Belə ki, xarici ticarət təkcə mal və 

xidmətləri (turizm, nəqliyyat və sairə) əhatə etmir. O eyni zamanda valyuta-

kredit münasibətlərini, eləcə də beynəlxalq texnologiya bazarına (“nou hau”, 

lisenziya, patent, injiniriq və sairə) çıxışın əsas vəsaitidir. Şübhə yoxdur ki, 

bütün mövqelər üzrə xarici bazarlardan birbaşa asılılıq şəraitində xarici ticarət 

əlaqələrinin beynəlxalq səviyyədə tənzimlənməsi respublikanın mənafelərinə 

təsir göstərən amillərdən biridir. Bu baxımdan beynəlxalq ticarət 

əməliyyatlarını bu və ya digər səviyyədə tənzimləyən Vyana və Haaqa 

konvensiyalarına, ÜTT-yə qoşulmaq, YUNKTAD-da aktiv fəaliyyət 

göstərmək üçün vacib problemlər sırasına aid edilməlidir. Digər tərəfdən 

respublikanın xarici ticarət siyasəti ikiqütblü müstəvi üzərində qurulmaqla 

balanslaşdırıcı mahiyyətə malik olmalıdır. 

Başqa sözlə, mallar üzrə xarici ticarət dövriyyəsi özünün çeşid-

keyfiyyət strukturu və mənşəyi etibarı ilə həm ixrac potensialının sabit 

templərlə artımında, həm də idxalın iqtisadi səmərəliliyinə əsaslanmalı və 

xarici asılılıq səviyyəsini aşağı salmalıdır. 

Azərbaycanın xarici iqtisadi əməkdaşlığının inkişaf istiqamətlərindən 

biri də regional iqtisadi inteqrasiya qruplaşmalarında iştirak etməsidir. Əlbəttə, 

bu istiqamətdə aparılan siyasət ölkənin milli-iqtisadi mənafelərinə cavab verən 

və iqtisadi inkişaf səviyyəsinə uyğun gələn formada aparılmalıdır. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan artıq bir sıra regional 

iqtisadi qruplaşmalarda (Müstəqil Dövlətlər Birliyi, İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatı, Qara Dəniz Hövzəsi Ölkələrinin İqtisadi Əməkdaşlıq Şurası və sairə) 

iştirak edir. 

Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əməkdaşlığının mühüm 

istiqamətlərindən biri də birgə müəssisələrin yaradılmasıdır. Ölkənin mövcud 

vəziyyəti baxımından onlar aşağıdakı problemlərin həllində əhəmiyyətli rol 

oynamalıdırlar: 

1) İstehsalın səmərəliliyinin və texnologiyasının səviyyəsinin 

yüksəldilməsi; 

2) İqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi; Bunun 

üçün ilik növbədə birgə müəssisələr ən yeni elmtutumlu sahələrdə 
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(elektronika, robot texnikası və sairə) yaradılmalı, bu sahənin maddi-texniki 

bazası təmkilləşdirilməli, əhaliyə ticarət və məişət xidmətinin inkişafı üçün 

zəruri tədbirlər həyata keçirilməlidir; 

3) Birgə müəssisələrin elmlə istehsalatı əlaqələndirən vasitələrdən biri 

olduğunu obyektivliyinin həmişə diqqət mərkəzində saxlanılması; 

4) Respublikanın ixrac potensialını və idxalını əvəz edən istehsalat 

sahələrinin inkişaf etdirilməsi; 

5) Qabaqcıl texnologiya və avadanlıqlar, “nou-hau”, istehsalat 

fəaliyyətini idarə etmək sahəsindəki təcrübə və sairə üzrə birgə sahibkarlığın 

inkişaf etdirilməsi; 

Respublikanın xarici iqtisadi əməkdaşlığının regional səviyyəsindən 

çıxış etməklə birgə sahibkarlığın müxtəlif formaları, xüsusilə regional 

istehsalat, müəssisə yaxud komplekslərin yaradılmasında bir sıra çətinliklərə 

xüsusi fikir vermək məqsədəuyğun olardı. 

Regional səviyyədə birgə müəssisələrin təşkili, hər şeydən əvvəl milli 

iqtisadi mənafelər, regional ümumilik və milli müstəqillik problemlərinin 

ziddiyyətli vəhdətinin dərk olunmasına əsaslanmalıdır. Eləcə də, real bazar 

prinsipləri və dövlət müdaxiləsinin optimal nisbətlərinə nail olunması, o 

cümlədən xarici kapitalın fəaliyyət rejiminin formalaşması müxtəlifliyi mütləq 

nəzərə alınmalıdır. 

Regional iqtisadi əməkdaşlığa (xüsusilə inteqrasiya qruplaşması 

çərçivəsində) dövlət müdaxiləsinin mümkün sərhədlərinin müəyyənləşdirilmə-

sində, zənnimizcə, müasir sənayenin mühüm strateji sferaları istisna olmaqla, 

yerdə qalan sahələrin sərbəst fəaliyyətinin təmin etmək məqsədə müvafiq 

olardı. 

Bu fikri inkişaf etdirərək, belə bir qənaətə gəlmək olar ki, dövlətlərarası 

(inteqrasiya bloku çərçivəsində) tənzimlənmənin əsas forması kimi transmilli 

korporasiyaların yaradılması və inkişafı baxımından regional səviyyədə 

investisiyaların stimullaşdırılması çıxış edə bilər 

Beləliklə bele bir qənaətə gəlmək olarki Azərbaycan iqtisadiyyatının 

müasir şəraitindən istehsal prosesini təkmilləşdirmək, texnologiya tətbiq etmək 

üçün ölkənin xarici investisiyalara, yəni TMK-lara tələbatı böyükdür. Bu 

səbəbdən də  investisiya siyasətinin hazırlanması və optimal tətbiqi zəruridir. 
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РЕЗЮМЕ 

ИЛЬКИН ДУНЬЯМАЛИЕВ 

РОЛЬ  ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ  КОРПОРАЦИЙ 

В  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  ЭКОНОМИКЕ 

В статье говорится о привлечении в республику иностранных 

инвестиций, то есть транснациональных корпораций для активизации 

оживления экономики Азербайджана, совершенствования производствен-

ного процесса, внедрения новых технологий. 

Как и во всех мировых странах  в Азербайджане для высокого 

уровня экономики важен приток иностранных инвесторов. Отмечено, что 

в результате усилий иностранных компаний, например компании БП, 

самое главное при обработке производимых  в стране нефти и нефтяных 

продуктов использовались новые технологии. 

Кроме того в статье говорится о развитии совместных 

предпринимательских предприятий, иностранного экономического 

сотрудничества с привлечением в страну ТНК-ций, выступающих на 

региональном уровне. Были затронуты пункты важных изменений в 

национальной экономике при повышении  интереса к притоку в страну 

ТНК-ий. 

Другая сторона повышения интереса иностранных инвесторов к 

стране заключается в расширении двухсторонних экономических связей 

Азербайджана  с иностранными государствами и в повышении внимания 

к привлечению инвестиций в организации совместных производств. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации (ТНК), 

инвестиции, свободная экономическая зона, экономическое 

сотрудничество 

 

SUMMARY 

ILKIN DUNYAMALIYEV 

THE ROLE OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE 

ECONOMY OF AZERBAIJAN 
The article mentions to stimulate the revival of the Azerbaijani 

economy, improve the production process and in order to introduce new 

technologies, the importance of involvement of foreign investment, 

transnational corporations to the country.  

As in the countries of the world, the flow of foreign investors is 

important for Azerbaijan to have a high level of economy. Mostly the oil and 

oil products produced in our country are used by foreign companies, such as 

BP, as new technologies are used. 

The article also outlines the development of entrepreneurship, 

involving the involvement of TNCs from outside the country and from the 

regional level of foreign economic cooperation. The issues of increasing the 

interest of TNCs to the country, and the important changes in the national 

economy were highlighted. 
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Another aspect of increasing interest of foreign investors to the country 

is the expansion of bilateral economic relations with foreign countries and 

attraction of investments in the organization of joint production. 

Key words: transnational corporations, investment, free trade zone, 

economic corperation 

 

 

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

edilmiĢdir) 
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MUSA YAQUB VƏ ƏDƏBĠ DĠLĠMĠZ 

 

Məqalədə Ģair Musa Yaqubun dilindən danıĢılır. ġairin üslub 

xüsusiyyətlərini göstərən dil vahidləri ön plana çəkilir. Bundan baĢqa, Musa 

Yaqubun yaradıcılığından alınmıĢ bir sıra örnəklər əsasında Ģairin ədəbi 

dilimizdəki mövqeyi müəyyənləĢir və yaratdığı yeni ifadələr üzə çıxarılır. 

Məqalədə irəli sürülən elmi-nəzəri fikirlər dil faktları ilə əsaslandırılır. 

Açar sözlər: dil, üslub, söz, ifadə, bədiilik. 

  

Bədii təfəkkürün əvəzsiz örnəklərini yaratmaq baxımından dilimiz digər 

dillərlə müqayisədə yüksəkdə dayanır. Dili “hünər xəzinəsinin açarı”, sözü 

“dünyanın naxışı” hesab edənlər haqlıdırlar. Hər hansı bir şəxsi və ya hadisəni 

sözlə dəyərləndiririk. Sözün keşiyində dayanan, onun qüdrətini dərk edənlər 

isə onda yeni mənalar kəşf edir, onun dərin qatlarını açır, sirlərini üzə 

çıxarırlar. Bunlar qələmin gücünə sığınan, sözün sehrinə inanan söz ustalarıdır. 

Bu ədəbi simalardan biri də Musa Yaqubdur. Bu sadə əyalət şairinin yüksək 

səsi tez eşidilmiş, şöhrəti sürətlə yayılmışdır. Bu prosesdə, sözsüz ki, onun 

bənzərsiz poetik dili mühüm rol oynamışdır.  Ürəyə dərindən təsir edən, nəğmə 

səviyyəli sözləri, dərin fəlsəfi anlama malik misraları Musa Yaqubun xaslığını, 

özünəməxsusluğunu təsdiq edir: 

Mən bir az baharlı budaq kimiyəm, 

Bir az da sadəlövh uşaq kimiyəm. 

Bala atasına qovuşan kimi, 

Leylək yuvasına yovuşan kimi, 

Arı gül-çiçəyə uyuşan kimi, 

Eh, mən də adama tez yovuşanam, 

Sevgi atəşində tez alışanam. 

Amma ki, sönməyim çox çətin olur, 

Sevgidən dönməyim çox çətin olur, 

Öyrətmə özünə, öyrətmə məni (3, 88). 

Zərif səslənmə sistemi dilimizin əsas göstəricilərindəndir. Bu 

səslənmənin əks-sədasını Musa Yaqubun dilində qabarıq şəkildə görürük. 

Onun dili özü kimi sadədir. Düşüncələrin sadə və aydın şəkildə ifadəsini 

özünəməxsus qanunları olan bir elm hesab etmişlər. M.Yaqub söz anlamaq və 

söz anlatmaq bacarığı yüksək olan şairlərimizdəndir. Sözü gözəl söyləməyə 

böyük etina göstərən şairin dili onun bu xüsusiyyətinin dəqiq təsdiqini verir. 
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Məhz bu cəhət Musa Yaqubun bir çox ədəbi tapıntılara malikliyini əsaslan-

dırır. 

Leyləklərin çöp yuvası boş qalıb, 

Bahar gedib, payız gəlib, qış qalıb. 

Göy çəməndə ocaq yanıb, daş qalıb, 

Bu dünyanın qara daşı göyərməz. 

Nə o ocaq közərəsi, sönəsi, 

Nə o günlər bir də geri dönəsi… 

Qəm eləmə, könlümün bir dənəsi, 

Bu dünyanın qara daşı göyərməz. 

O gülyanaq bənddir bir xoş baxışa, 

Körpə budaq əl açıbdır yağışa. 

Min baharın hərarəti yığışa, 

Bu dünyanın qara daşı göyərməz (4). 

Musa Yaqubun dili o qədər axıcıdır ki, həcmindən asılı olmayaraq bütün 

əsərləri yığcam görünür. O, vaxtını sözçülüyə sərf etmir, böyük fikirləri az 

sözlə ifadə edir ki, bu, nitq mədəniyyətində məziyyət hesab edilən 

məsələlərdəndir. Şairin poetik dilində lüğət tərkibinin əsasını ümumişlək milli 

leksika təşkil edir. Ona görə də zövq və şövqlə yazılan bu əsərlər zövq və 

şövqlə də oxunur. Böyük tənqidçi alim Belinski əcnəbi və milli sözlərdən biri 

kimi əcnəbi sözü işlətməyi sağlam ağılı və sağlam ruhu təhqir etmək kimi 

qiymətləndirmişdir. Bu, doğrudan da, belədir. Milli leksikaya söykənən bədii 

dilin yaratdığı zövq və estetik gözəlliyin əvəzi yoxdur. Musa Yaqubun poetik 

dili, bu baxımdan, zənginliyi ilə diqqəti çəkir: 

Öz eşqim yolunda sadiq canam mən, 

Heyf oldum, həm yanan, həm yamanam mən, 

Bəlkə də, birinci müsəlmanam mən, 

Cəhənnəm çəkirəm savaba görə…(4). 

 Musa Yaqub misraları elə qurur, bölgüləri elə tənzimləyir ki, onların 

qələmlə yazıldığından çox, təfəkkürdən, ürəkdən hazır formada, qəliblənmiş 

şəkildə gəldiyini düşünürsən. Onun dilində intonasiya çalarları, sözlərin yerinə 

düşməsi, fikirlərin rabitəsi bunlara görədir. Sözlərin həyat mənbəyi olan 

intonasiya onların hərəkətini tənzimləməklə fikirlərin məqdədəuyğun ifadəsini 

təmin edir: 

Nədir könlümdəki bu gizli üsyan  

Mən dərə bilmədim o çiçəkləri. 

Şüşə ürəkləri sındırmaq asan, 

Sındırmaq olmursa daş ürəkləri, 
Mən heç bu dünyadan razı qalmaram. 

Dərya incisini gizlədir hələ, 

Amma çör-çöpünü çıxarır üzə, 

Alıb mərdini də, namərdini də 

Bir süfrə başında yedizdirirsə 

Mən heç bu dünyadan razı 

qalmaram (4). 
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 Musa Yaqubun dilində çox zaman təkrar söz və misralarla qarşılaşırıq. 

Bu yoruculuqdan uzaq olan maraqlı bir bədii yoldur, üslub variantıdır. Onun 

dilindəki təkrarlar bədiiliyi gücləndirmə roluna malikdir.  Belə ki, onun dilində 

məntiqli və emosional fikirlər təkrarla tamamlanır. Sonuncu təkrar isə məntiqi 

vurğunun üstünlüyü ilə müşayiət olunaraq müəllifin məsələyə subyektiv 

münasibətini qabariq şəkildə göstərir: 

Bülbül yuvasına toxunsa biri, 

Daha o budağa dönməz quşcuğaz. 

Sızıldar canında bir yuva yeri, 

Amma yuvasına nifrəti olmaz. 

Mənim də küsməyim, dönməyim belə, 

Könlüm yana-yana sönməyim belə (4). 

 Burada xəbərlik əlamətindən məhrum edilən və bununla da dədii dilin 

təsirliliyinə xidmət edən “belə” əvəzliyi sözügedən təkrarlardandır.  

Musa Yaqubun dilində belə bir ifadə var: hörmət tərəzisi. Sözsüz ki, 

tərəzi konkretlik ifadə edən məfhumdur. Lakin  hörmət tərəzisi mücərrəd 

anlayışdır, maddi baxımdan belə bir tərəzi yoxdur.  Poetik dildə yerinə düşən 

bu ifadə şairin bədii dil tapıntılarından biri kimi səslənir: 

Ağırı, yüngülü yerbəyer eylər, 

Bu dünya özü bir daş tərəzidir. 

Ariflər gözündə, haqq divanında  

Hörmət tərəzisi baş tərəzidir. 

İndi tərəzi var,- 

nə yüngül, ağır, 

Çəkiyə baxmır ki, çəkənə baxır, 

Hər ələ etibar etməzlər axı, 

Namərdin əlində çaş tərəzidir.  

Yalan küləklənir, doğru ləhləyir, 

Yüngül var, görürsən ağırı əyir... 

Ömrümün atını vaxt dəhmərləyir, 

Ömrün ölçüsündə yaş tərəzidir (4). 

 Musa Yaqub poeziyaya müqəddəs məbəd kimi tapınanlardandır, hər 

sətrə, sözə təzə nəfəs verənlərdəndir. Əqidə sağlamlığına malik olan şair, həm 

də sağlam dilə malikdir. Bir zamanlar şah babamız Xətayi sağ sözə böyük 

dəyər vermiş, mərhum şairimiz M.Müşfiq demişdir: 

   Kim nə deyər bu sağ sözə -  

   Mən elinəm, el mənimdir (1, 273). 

 Doğrudan da,  düşündüklərini, könlündən keçənləri ifadə üçün söz 

demək azdır, sağ söz demək lazımdır. Musa Yaqubun sözləri sağdır, salamat 

sözlər, qiymətli ifadələr, gözəllik və təmizlik onun dilinin bəzəyidir.  

A kirpiyi ləçək, 

Bir də dön bəri, 

Bax qatar dalınca, yağış dalınca. 

Sonra mən axtarıb gəzim hər yeri, 

Düşüm bu ilahi baxış dalınca...(4). 
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Musa Yaqubun poetik dili üslub tapıntıları ilə zəngindir. Onun 

dilindəki qismət çiçəyi, ərk yeri, hörmət tərəzisi, sevda çiçəklərim düĢüb 

qırğına, yağıĢın qərib səsi, ilahi baxıĢ, ümid Ģeiri, ümid ulduzu, yaĢıl həyəcan, 

söz adamı, mənafe oyunu, söz dustağı, arzunu səməndə mindirmək, günəĢin 

tellərini əmmək, aĢkarlıq xoru,  Ģeir bazarı, hicran qoxusu, bənövĢə sözü, 

dünyanın doğmalıq qolları, yol azan ümid, sırğa-sırğa damcılar  və s. kimi 

ifadələr belə tapıntılardandır.     

Bir buğda dəniydim, düşdüm torpağa 

          Şaxta, qar altında yarımcan oldum. 

          Torpaqdan yapışıb qalxdım ayağa, 

           Baharda bir yaşıl həyəcan oldum... (4). 

Musa Yaqubun poeziyasında söz düzümü ilə səs düzümü bir-birini 

tənzimləyir, dilindəki ahəngdarlıq onun nitqinin səlisləşməsini əsaslandırır, 

kəlmələrin uyğunluğu dilin səs strukturunu layiqincə tənzimləyir.  

Mən minnətli şöhrət, şan istəmirəm. 

Bülbüləm, xoruzdan ban istəmirəm. 

Ad nədi, san nədi, can üstə olsam, 

Sənin fərmanınla can istəmirəm (4). 

 Şerin məzmunu bəllidir, lakin bu məzmunu tamamlayan forma və 

formanın əsas göstəricisi olan səslənmə əsərin dəyərini bir daha artırır.  

Zəlimxan Yaqub bir zaman Musa Yaqubu  “şeiriyyətin heykəli” hesab 

etmiş, kövrələndə boynu bükük bənövşəyə, kükrəyəndə dağ selinə 

bənzətmişdir. Hər misrası bir gəlin, hər nəğməsi sığallanmış sona olan Musa 

Yaqub haqqında Zəlimxan Yaqubun aşağıdakı misraları yerinə düşür:  

Bir çiçəkdi, təravətin dilidi, 

Halallıqdı, ləyaqətin dilidi. 

Danışdığı təbiətin dilidi, 

Süleymanın quş dilinə bənzəyir. 

Acı deyil şan-şöhrətin, ad-sanın, 

Dalğasıdır söz adlanan dəryanın, 

Bir gözütox balasıdı Şirvanın, 

Öz yurduna, öz elinə bənzəyir. 

 Tanıyanlar Musa Yaqubun, doğrudan da belə olduğunu deyirlər. 

Oxucular isə əsərlərindəki Musa Yaqubun həyatdakı Musa Yaqubla eyni 

olması qənaətinə gəlirlər. Düzlüyü prinsip kimi qəbul edən şair haqsızlıqdan 

uzaq olan, lakin ona dözə bilməyib poetik şəkildə etirazını bildirəndir, o, 

folklor təbindən gələn ritm və ifadələrlə deyir: 

Ağıl kəsə-kəsə, göz görə-görə, 
Ha bu dəyirmanı fırlat boş yerə. 

Bu “ötür-ötürə”, “qaytar-gətirə”, 

Gülsəm öldürərlər, gülməsəm ölləm. 

Dünən haram alıb əlimdən 

özü, 

Bu gün bayraq edir halalı, 

düzü. 
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Dilimin ucunda köz olan 

sözü, 

Desəm öldürərlər, 

deməsəm ölləm (4). 

 Bu misralar sinəsi sözlə, təfəkkürü mədəniyyətlə dolu xalqımızın 

dastan yaradıcılığını yada salır, bu maraqlı janrın nəzm hissəsindəki sözləri 

düzüb-qoşmaq bacarığını xatırladır. Ritmik təkrarlarla, fəlsəfi anlamlarla 

zəngin olan bu əsərdə dilimizin bol-bol imkanlara malikliyi bir daha özünü 

göstərir: 

Qəribə cələdir sənin bu cələn 

Həm dən səpən düşür, həm dənə gələn. 

Kim qədirbilməzdir, kim qədirbilən?- 

Bilsəm öldürərlər, bilməsəm ölləm. 

Bir sirr əsiriyəm, bir söz dustağı, 

Ağ salıb gözümə yalanın ağı. 

Açımmı sandığı, töküm pambığı? 

Açsam öldürərlər, aşmasam 

ölləm...(4). 

 Hikmətli fikirlər, düşündürən mövzularla təmasda olan Musa Yaqub 

sözün qədrini bilir, onu uca tutur, mənalarına dərindən bələd olmaq istəyir, bu 

uğurda yeni-yeni dil faktları meydana çıxır.  Onun dili vətənimizin təbiəti kimi 

zəngindir, burada üslub gözəlliyini korlayan faktlara rast gəlmək olmur. O, 

bəzən adi bir həqiqəti aforizm səviyyəsində işlədir: 

Nifrəti ölümdür bal arısının 

Sancdımı, özü də məhv olub gedər (4). 

 Musa Yaqubun bənzətmələri də təzə-tərdir, təravətlidir və özünə 

xasdır: 

Qulaq ver yağışın qərib səsinə. 

Damcılar qaranquş dimdiyi kimi 

Çırpılır vaqonun pəncərəsinə (4). 

 Burada yağış damlalarının qaranquş dimdiyinə bənzədilməsi ədəbi 

tapıntılardan biridir. 

Bir gözün mən əydim, bir gözünü sən, 

Niyə narazıyıq bu tərəzidən? 

Sən çeşmə qurudan, mən ağac kəsən, 

Bir günah sənindir, bir günah mənim. 

Bu südə su qatıb hərə bir 

qaşıq, 

Arını şəkərə 

dadandırmışıq. 

Bazarın yağı şor, balı 

qarışıq, 

O mətah sənindir, bu mətah 

mənim. 
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Söz sözə gələndə sən nəfsi qıran, 

Mən dünya malına göz yumub duran. 

Amma ayrılıqda daşı da yaran, 

Bir tamah sənindir, bir tamah mənim (4). 

 Musa Yaqubun poetik dili ilə tanış olduqda, adama elə gəlir ki, onları 

söyləməyə vadar edən düşüncələr daha güclü və dərindir. Söz ən yararlı ifadə 

vasitəsi olsa da, bəzən fikirləri olduğu kimi bildirməyə qüdrəti çatmır və ya 

onu fikirlərə tam uyğun şəkildə işlətmək mümkün olmur. Ona görə də bir 

zamanlar mərhum şairimiz M.Müşfiq deyirdi ki: “Neyləyim ki, fikrim kimi 

gözəl olsun nəğmələrim?”. Musa Yaqubun əsərləri də belə bir təəssürat 

yaradır. Doğrudan da, söz qəlbin tərcümanı olsa da, bəzən onun duyğu və 

düşüncələrini olduğu kimi əks etdirməyə gücü çatmır. Yeni və təravətli söz 

anlamları, bədii ifadələr belə məqamlarda yaranır.  

Ömrüm, günüm, salam, salam!.. 

Gəlmişəm ki, sizdə qalam. 

A xeyirxah, müdrük anam 

Dağlar, məni qəbul edin. 

 Musa Yaqubun düşüncəsinə görə, vətənin dağlarından ayrılmaq 

yadlanmaq deməkdir. Dağın çiçəyində yaş, el-obasına sirdaş olmaq arzusu ilə 

şair dağların küləyində əzizlənmək istəyir və bu istək maraqlı bir ədəbi 

tapıntıya səbəb olur: 

Dumanında qoy gizlənim, 

Küləyində əzizlənim 

Yağışında təmizlənim, 

Dağlar, məni qəbul edin. 

Ey ulduzu, ayı olan, 

Günəşə sərpayı olan, 

Buluda çarpayı olan 

Dağlar, məni qəbul edin (4). 

 Ümumiyyətlə, dağlar, daşlar Musa Yaqubun poetik dilində müəyyən 

yerə malikdir. Bədii dilimizdə daşların baş nəğməkarı Əliağa Kürçaylı olsa da, 

bir çox şairlərimiz də daşlara müraciət etmiş, onları müxtəlif cəhətlərdən 

mənalandırmışlar. Bu mənada, M.Yaqub da daşlardan uzaq düşməmişdir: 

Gördüm yol ayrıcında bu nə süfahi daşdı. 

Yəqin yol gedən deyib: daş yoldaşla adaşdı. 

Dünyanın bir ucu toy, bir ucu da savaşdı, 

İlahi, mən bu daşı götürüm, götürməyim? 

Saxlamaq da çətindi, aparmaq da 
azardı, 

Tale bu bilməcəni görən necə 

yozardı? 

Bu necə gəl-getdi bəs, eh, bu necə 

bazardı, 

İlahi, mən bu daşı götürüm, 

götürməyim? 
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“Ömrümün sarayından gündə bir kərpic düşər”, 

Min belə kərpic düşə, torpağa nə güc düşər? 

Ömrün karxanasında bəlkə bir az gec bişər, 

İlahi, mən bu daşı götürüm, götürməyim?(4). 

Musa Yaqubun poeziyasında Azərbaycan bədii dilinin bir çox 

imkanlarından istifadə edilmişdir. Azərbaycan dilinin geniş üslub məqamlarına 

dayanaraq, şair dilimizin bədii keyfiyyətlərinə öz payını vermişdir. Onun bədii 

dilində qeyri-adi nəsə var və bu, təkcə Musa Yaquba aiddir. Bədii dildə olanlar 

bəllidir və onlar həmin üslubda yazanların hamısının ortaq qaynağıdır. Lakin 

bədii üslubda elə çalarlar vardır ki, onlar hamıya deyil, kiməsə məxsusdur. 

Belə məxsusluqlardan M.Yaqubda da var. O, dünyaya çoxundan fərqli şəkildə 

yanaşır. Əsərlərinin birində “Dünya daha bizim üçün neyləsin?” sualı ilə 

dünyadan gileyli insanlara sanki öz əməllərini göstərir, dünyanın günahsız 

olduğunu bildirir: 

Biz dünyadan, dünya bizdən gileyli, 

Məcnun küsüb, vəfasızdır ki, Leyli. 

Aləm bizim, bütün qüzey-güneyli, 

Dünya daha bizim üçün neyləsin? 

Dəryasına balıq verib, 

qırmışıq, 

Çöllərinə turac verib, 

vurmuşuq. 

Qalanların cələsini 

qurmuşuq, 

Dünya daha bizim üçün 

neyləsin? 

Bulağının, yarpağının dili bir, 

Meşəsinin budaq-budaq qolu bir, 

Biz əyməsək, haqqa gedən yolu bir 

Dünya daha bizim üçün neyləsin? (4). 

 Şairin fikrincə, “dünyanı şaqqa ət kimi payaya keçirmək” olmaz. 

Sözünü tutmayanlar  dünyaya yükdür, naxırı tayaya, zəhəri suya, dinamiti 

qayalara buraxan insanlar özləri özlərinə edirlər. Bu əsərdə “məzar-məzar 

yüklənmək” ifadəsi diqqəti çəkir:  

Ovsarını verdik namərd əlinə, 

Çoxu saldı bizi ölüm selinə. 

Məzar-məzar yüklənmişik belinə, 

Dünya daha bizim üçün neyləsin? 

 Şairin sözlərinin nəticəsi budur ki: 

Özümüzə eləmişik özümüz 

Dünya daha bizim üçün neyləsin? (4). 

 Dünyada ana haqqında əsərlər çoxdur. Şairlərin çoxu, bəlkə də hamısı 

ana haqqında yazıblar və hərəsi bu mövzuya öz mövqeyindən yanaşmış, öz 

sözünü demiş, bəziləri də təkrar fikirləri bəzəmişlər. Musa Yaqubun “Ana 

ömrü” şeri orijinallığı ilə seçilir. Burada “laylasının dililə” övladına yanan, 
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“yuxuları körpəsinin əli ilə oğurlanan”, övladının dərdini, sevincini baxışı ilə 

içən, analıq keyfiyyətlərinin dildəki ən gözəl göstəricilərinin simvolu olan 

ümumi bir ana abidəsi göz önündə canlanır: 

Ana ömrü – bir laylanın diliylə  

Sənə yanmış, mənə yanmış bir ömür. 

Ana ömrü körpəsinin əliylə 

Yuxuları oğurlanmış bir ömür... 

Bir parçası mətbəxlərə tökülmüş, 

Bir parçası bələklərə bükülmüş. 

Bir parçası xatirələr dumanı... 

Bir parçası ər ömrünün qurbanı. 

      Bir parçası oğul toylu-büsatlı, 

       Bir parçası nəvə eşqli-qanadlı (2, 30) 

 

 Musa Yaqubun dilində bədii sual cümlələri də çağdaş dilimizdəki 

eyniadlı sintaktik vahidlərdən seçilir. Onun dilində “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanının dilindəki şirinliyi yaşadan çalarlar vardır. İntonasiya ilə deyilmə 

imkanına malik misralarda felin gələcək zamanına keçmiş zaman əlamətli 

“olmaq” felinin əlavəsi ilə bədiilik yaratmaq belə məqamlardandır: 

O göz hanı yollarıma dikilmiş, 

O yol hanı mənzilinə çəkilmiş. 

O görüş ki, mən quş olub uçardım, 

O vüsal ki, sən gül olub açardın... 

Könlüm daha uçmayacaq oldumu? 

Sənin gülün açmayacaq oldumu? 

Dəniz boyu, dərə boyu, dağ 

boyu, 

Orda yaşar xatirəmiz qol-

boyun, 

Göy zəmiydi, lalələrin 

alıydı, 

Yaz çəməni səndən ötrü 

xalıydı. 

O yer bizdən soraq almaz 

oldumu? 

Gül çəmənlər bizə qalmaz 

oldumu? (4) 

 Beləliklə, Azərbaycan bədii dilində Musa Yaqub öz izi olan şair kimi 
ədəbi dilimizin zənginləşməsində rolu olan sənətkarlardandır. Sənətkarların 

hərəsi bir iş görür. Biri heykəl yaradır, biri xalça toxuyur, digəri maraqlı bir 

əşya yaradır... Şairlər isə sözün sənətkarlarıdır, onlar sözün heykəlini 

yaradırlar, sözün dağını ucaldır, qalasını kəlmə-kəlmə möhkəmləndirirlər. 

Azərbaycan xalqının əzəmətli bədii dil qalasında  Musa Yaqubun da sözü 

vardır və bu sözlər elə düzülüb-qoşulur ki, sanki bu mənanı indi dərk edirsən. 

Vətənə üz tutanda şair deyir: 
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Bəlkə də borcundan çıxmadım,Vətən, 

Ömür bahar deyil, bir də qayıtsın. 

Ölsəm də, qoynunda qoy ölüm ki, mən 

Çürüyüm bir ovuc torpağın artsın! (4). 

Vətən torpağının qayğısına bundan artıq necə qalmaq olar? Musa 

Yaqubun 1971-ci ildə yazdığı şeirindəki “Yaxşı adamları qoruyaq gəlin!” 

misrası C.Novruzun “Sağlığında qiymət verin insanlara” misrasının anlam 

sanbalı ilə səsləşir. “Könlümdə hələ çox söz toxumu var” – deyən şairin hələ 

nə qədər meydana çıxacaq söz və fikirləri vardır. Şairin kimliyi onun dilidir, 

bənzərsiz sözləridir. Bu sözlər çağdaş milli dilimizin bənzərsiz notlarıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

      САДАГАТ ГАСАНОВА 

  МУСА ЯГУБ И НАШ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

 В статье говорится о языке поэта Муса Ягуба. Как показатели 

особенностей стиля поэта на передней  план выдвигаются языковые 

единицы. Кроме этого, на основе взятых из творчества Муса Ягуба ряда 

примеров, определяется позиция поэта а литературном языке и 

выявляются новые выражения, созданные им. Выдвинутые в статье 

научно-теоретические мысли обосновываются языковами фактами. 

Ключевые слова: язык, стиль, слово, выражения, 

художественность. 

 

SUMMARY 

      SADAGAT HASANOVA 

MUSA YAGUB AND OUR LITERARY LANGUAGE 

 The article deals with the literary language of Musa Yagub. The units 

of language reflect the  features of style of the poet are foregrounded.  

Besides,the situation of the poet are determinedon the bases of a number of 

samples taken from the creativity of Musa Yagub and new terms that he 

created are revealed.The scientific and theoretical ideas put forward in the 

article are based on language facts. 

 Key words: language, style, word, expression, artistry 
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ADĠL  BABAYEVĠN LĠRĠKASINDA AVROPA POETĠK ƏNƏNƏLƏRĠ 

 

XX  əsr  Azərbaycan ədəbiyyatında  özunəməxsus  yeri  olan Ģairlərdən  

biri də Adil Babayevdir. Onun yaradıcılığının mühüm hissəsini sonetləri təĢkil 

edir. Adil Babayevin sonetləri həm forma, həm də məzmunca müxtəlifdir. Bu 

məqalədə Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi olan Ģair-dramaturq Adil 

Babayevin sonetləri geniĢ Ģəkildə  təhlil olunur.  

 Açar sözlər: poeziya, Ģair, ədəbiyyat, sonet, terset 

 

XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan ədəbiyyatına, poeziyasına yeni 

bədii ovqat gətirən şairlərimizdən biri də özünəməxsus duyum və deyim tərzi 

ilə seçilən  Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi olan şair-dramaturq  Adil 

Babayevdir. Azərbaycan poeziyasında lirik bir şair kimi tanınan Adil Babayev 

yaradıcılığının ayrı-ayrı dövrlərində bədii ədəbiyyatın müxtəlif növlərinə 

müraciət etsə də, ən çox lirik-fəlsəfi poeziyada tanınıb, şöhrət qazanmışdır.  

 Adil Babayevin lirikasının mühüm hissəsini onun sonetləri təşkil edir. 

Dünya poeziyasında xüsusi yeri olan sonet janrı Avropa mənşəlidir. Janrın adı 

Provans mənşəli sonet italyanca “sonetto”, sözləri ilə bağlı olub “nəğmə” 

mənasını bildirir. (10, s. 411). Bu ədəbi termin İtalyan dilində “səslənmək”, 

“cingildəmək” mənalarını verən “sonari” sözündən yaranması (9, s.319) 

barədə fikirlər vardır.  

               Çağdaş poeziyanın üz tutduğu, bədii sözünü deyə bildiyi əksər 

mövzuların Adil Babayev sonetlərində özünəməxsus bədii çəkisi, mövqeyi 

vardır. Tarixi keçmişin ibrətli məqamları, ata-babalarımızın bizlərə ərməğan 

qoyub getdiyi müqəddəs adət ənənələr, müasir dünyanın qlobal problemləri, 

çağdaş insanın mənəvi aləmi, onu düşündürən mətləblər, həyatın və kainatın 

mahiyyəti barədə fəlsəfi mühakimələr, nəcib sevgi duyğularının ifadəsi, sənət 

və sənətkar haqqında mülahizələr Adil Babayevin sonetlərində özünün dolğun, 

bədii təcəssümünü tapmışdır. 

 Azərbaycan poeziyasında sonet janrına sistemli şəkildə yanaşan, onun 

gözəl nümunələrini yaradan, bu janra ədəbiyyatımızda tam vətəndaşlıq hüququ 

qazandıran Adil Babayev olmuşdur. Onun sonet kimi çətin janra müraciəti 

həyat hadisələrinə daha dərindən nüfuz etmək, müşahidələrini və düşüncələrini 

aforizm şəklində söyləmək üçün sonetin verdiyi bədii imkanlardan 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

64 

faydalanmaq arzususundan irəli gəlir.  Şair özü də bu janra müraciət etməsinin 

səbəbini “Yolda görüş” adlı kitabına yazdığı “İllər və arzular” adlı ön sözdə 

belə əsaslandırmışdır: “...Sonet eyni zamanda formasının yığcamlığı ilə mənə 

xoş gəlir. Bizim gözəl bayatılarımız, qoşmalarımız kimi burada da sözün 

meydanı dar, fikrin meydanı isə geniş olmalıdır” (1, s.5). Bəxtiyar 

Vahabzadənin sözləri ilə desək: “Bu sonetlər şəkilcə Avropa sonetinin 

qaydalarını saxlasa da, məzmunca Şərq qəzəlinin ruhundadır” (7, s.80). 

        Azərbaycan poeziyasında sonetin ilk nümunəsinin kim tərəfindən nə vaxt 

yazılması barədə müxtəlif vaxtlarda fərqli fikirlər söylənilmişdir. Bir sıra 

tədqiqatçılar-Bəkir Nəbiyev, Bəxtiyar Vahabzadə, Əlağa Kürçaylı, Tofiq 

Mütəllimov, Abbasağa və başqalarının ədəbiyyatımızda sonet janrının 

yaranmasını Adil Babayevin adı ilə bağlamışlar. Lakin həm Azərbaycan soneti 

haqqında ilk dolğun elmi fikir söyləyən, həm də bu janrın Adil Babayevin 

sonetlərindən xeyli əvvəl hələ “XX əsrin əvvəllərində lirikamızın janrları 

sırasına vəsiqə aldığını” elmi faktlarla sübut edən akademik İsa Həbibbəyli 

olmuşdur (4, s.87). 

        Akademik İsa Həbibbəyli bir neçə məqalələrində və XX əsrin əvvəlləri 

Azərbaycan romantik poeziyasına həsr etdiyi monoqrafiyasında şeirimizdəki 

sonet janrının bir sıra ilk nümunələri haqqında söz açmış, Hüseyn Cavid və 

Abdulla Şaiqin bu janrdakı əsərlərini geniş təhlil etmişdir . Bütün bunları 

ümumiləşdirərək bu nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan sonetinin mənşəyi, 

təşəkkülü barədə müəyyən fikirlər söylənilsə də, poeziyamızda bu janrın 

yaranma tarixi tam dəqiqliyi ilə aydınlaşdırılmamış, bu janrda qələmə alınmış 

nümunələrin çoxu indiyədək ədəbi fikrin diqqətindən kənarda qalmışdır.  

        Adil Babayev ilk sonetini 1949-cu ildə  yazmış və bu sonet “Gənclik 

illəri” (1950) kitabında çap olunmuşdur. Sonuncu soneti isə 1977-ci ilin avqust 

ayında yazdığı “Həyatımla çırpınır dərd-azar neçə vaxtdır” sonetidir.1968-ci 

ildən başlayaraq şair mütəmadi olaraq bu janrda qələmini sınamış və elə ilk 

sonetlərində də kamil sonetçinin sənətkarlıq məharəti özünü göstərmişdir. 

Nümunə üçün ilk sonetlərindən birinə diqqət yetirək: 

İnsan gəlir dünyaya, yaşayır, bir gün köçür, 

 Sağ ikən ölən də var, ölüb sağ qalan da var,   

                           Günlərin əllərindən gah şirin şərbət içib, 

      Gah acı zəhər içir dünyada yaşayanlar.(1, s.113). 

        Bu sonetində şair ölüm və yaşamağın dialektik mahiyyətini açır, fəlsəfi 

cəhətdən səciyyələndirir. Adil Babayevin nəzərində ölüm müdhiş deyil, 

yaşamaq çətindir, gərək elə yaşayasan ki, öləndən sonra da ölməz nəğmələr 

kimi əbədiyyətə qovuşasan. Bu xoşbəxtlik isə hamıya nəsib olmur. Bunun 

üçün xalqa, vətənə, insanlara təmənnasız xidmət etmək lazımdır. 
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Ümumiyyətlə, insan dünyanın əşrəfidir tezisi şairin bir sıra sonetlərinin 

leytmotivini təşkil edir. 

            Adil Babayevin sonetlərində ötəri, keçici hisslər, duyğular deyil, 

həyatın acısını, şirinini dadmış, onun sınaqlarında bərkimiş, hər cəhətdən 

kamilləşmiş bir şairin ürək döyüntüləri eşidilir: 

İstərəm bu dünyadan köçümü sürən zaman, 

                           Heç olmasa bir nəfər salsın məni yadına, 

                           Etiraf eləsin ki, heç olmasa bircə an, 

                          Ümid nuru salıbdır şeirim həyatına (1, s.27). 

        Onun fikrincə, şair o vaxt xoşbəxt ola bilər ki, o, öləndən sonra da 

xatırlana, əsərləri oxuna. Şairin sonetləri əvvəlcə dövri mətbuatda, sonra isə 

“Qılınclar arasında” (1962), “Yolda görüş” (1974), “Mənim abidəm” (1979), 

“Təzədən doğulur şair ölən gün” (1981), “Fəsillər dəyişəndə” (1991) 

kitablarında verilmişdir. Beləliklə, Adil Babayev 300-dən artıq sonet 

yazmışdır. Professor Seyfulla Əsədullayev Adil Babayevin yaradıcılığının bu 

illərini (1968-1977) sonet dövrü adlandırmışdır (3, s.176). Onu da qeyd edək 

ki, Adil Babayevin onlarla soneti şəxsi arxivində əlyazma şəklində saxlanılır 

və bu günə qədər də oxucular bu şeirlərdən xəbərsizdir.  

 Müəllifin sonetləri onun bədii təfəkkürünün geniş üfüqlərindən soraq 

verməklə yanaşı, artıq sonetin ədəbiyyatımızda tam doğmalaşdığını sübut edir. 

Filologiya elmləri doktoru, professor  Hüseyn Həşimli o dövrü belə xarakterizə 

edir: “40-cı illər poeziyamızın sonet təcrübəsinə o qədər də ciddi səhifələr 

artırmır. Əvəzində ötən əsrin əllinci illərindən sonra şeirimizin sonet pöhrəsi 

daha dərinlərə kök ataraq, qollu-budaqlı ağaca çevrilir ki, bunun da baş 

bağbanı şair Adil Babayevdir” (5, s.39). 

        Adil Babayevin sonetləri məzmun, forma, qafiyə sisteminə görə də 

müxtəlifdir. Şairin sonetlərinin əksəriyyəti İtaliya və fransız sonetləri forması-

na uyğundur. Yəni iki katren və iki tersetdən ibarətdir. Onun sonetlərində 

qafiyələnmə stabil xarakterlidir. Ən çox işlənən qafiyə düzümü isə belədir: a b 

a b q d q d  m m n r r n. Bununla yanaşı, şairin bəzi sonetlərində nisbətən 

fərqli qafiyə quruluşu da qeydə alınır. Yalnız bir neçə soneti (10-a yaxın) 

ingilis soneti formasındadır. İngilis sonetinə uyğun bədii nümunələr qafiyə 

quruluşu baxımından da rəngarəngdir. Xatırladaq ki, Adil Babayev ingilis 

soneti formasında qələmə aldığı nümunələrdə daha çox Şekspir üslubundan 

istifadə etmişdir. Lakin bu heç də onun sonetlərinə xələl gətirməmiş, əksinə, 

şair Şekspir ideyalarını Azərbaycan mühitinə uyğun, milli koloriti ilə ifadə edə 

bilmişdir.  

 Şeirin ruhuna, mövzuların xarakterinə uyğun olaraq şair sonetlərindən 

bəzilərini 11-lik, bəzilərini də 14-lük heca ölçüsündə qələmə almışdır. Şair 
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hecaların sayını forma xatirinə dəyişmir, əksinə, onları məzmunla bağlı olaraq 

işlədir. Daha ləngərli, daha ağır fikirləri bir qayda olaraq çoxhecalı, nisbətən 

sadə,  oynaq fikirləri isə azhecalı formalarda yazır. 

        Adil Babayevin sonetləri mövzu əlvanlığı, sənətkarlıq axtarışlarının 

rəngarəngliyi, ideya-bədii kamilliyi ilə də seçilir. Şairin sonetlərini mövzu-

problematika cəhətdən şərti olaraq 3 qrupa ayırmaq olar: 

        1. İctimai-fəlsəfi mövzuda yazılmış sonetlər 

        2. Əxlaqi mövzuda yazılmış sonetlər 

        3. Məhəbbət mövzusunda yazılmış sonetlər 

       “ İctimai-fəlsəfi mövzuda yazdığı sonetlərində şair həyat, insan, təbiət, 

kainat, həyatın mahiyyəti, ömrün fəlsəfi mənası barədə düşündürücü, fəlsəfi 

müdrik fikirlər söyləyir.Ümumiyyətlə, şairin sonetlərində insan, zaman, təbiət 

üçlüyünün vəhdəti qabarıqdır”(2.s. 172) 

Əxlaqi mövzuda yazdığı sonetlərində şair ictimai həyatımızın yaxşı 

tərəflərini alqışlayır, mənfi cəhətlərini isə tənqid və rədd edir. Bu cəhətdən 

onun “Heç vaxt alqışlamır el xəyanəti”, “Dost dönüklük edib üz çevirəndə”, 

“Nifrət eyləyirəm xırdalıqlara”, “Bir parça çörək üçün əslini danan”, 

“Yaltaqlar, riyakarlar, siz hardan yarandınız?” və s. sonetləri çox 

əhəmiyyətlidir. Adil Babayevin əxlaqi mövzuda yazdığı ən gözəl sonetlərindən 

biri də “Satqınlıq insana südlə verilmir” sonetidir. Diqqət çəkən bir cəhət də 

budur ki, şair insanın mənfi və müsbət keyfiyyətlərini fərdi məsələ kimi 

qiymətləndirmir. Bunların mahiyyətini, mündəricəsini də açır. Məsələn, şair 

satqınlığı tənqid edərkən onun son nəticədə ictimai bəlalara, ümumbəşəri 

faciəyə də gətirib çıxarmağını sənətkar yanğısı ilə qeyd edir. İtaliya soneti 

formasında yazdığı bu sonetdə məna-məntiq, dialektik fikrin inkişafı(tezis-

antitezis-sintez) pirnsipi də əməl olunmuşdur. İlk katrendə satqınlığın insana 

südlə verilməməsi haqqında fikir tezis kimi irəli sürülmüşdür: 

                          Satqınlıq insana südlə verilmir, 

                          İnsan doğulanda sudan saf olur. 

                          Körpə riyakarlıq, xəyanət bilmir, 

                          Satqınlıq-nəfs ilə əkiz doğulur. 

        İkinci katrendə də bu fikir davam etdirilmişdir: 

                         İllər ömürləri salır tufana, 

                         Atır ürəkləri qızmar kürəyə 

                         Alqış, o kəsə ki, hey yana-yana 

                         Yaşayır dostlarla ürək-ürəyə. 

        Üçüncü bənddə isə antitezis ortaya çıxmışdır. Şair şöhrət üçün eli qıran, 

anasına qılınc qaldıran satqınları lənətləmişdir. 

   Bir qırıq şöhrət üçün bir eli qıran, 
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   Doğma anasına qılınc qaldıran 

   Satqınlar tuş olsun odlu kinimə (1, s.121). 

        Ədəbiyyatşünas Abbas Zamanov və Cəlal Abdullayev şairin yaradıcılı-

ğında həmin məqamı belə izah edirlər: “Adilin sonetlərində bəzən bir ittiham 

kimi səslənən misralara rast gəlirik ki, bu da şairin hər cür nadanlığa, 

tüfeyliliyə, vüqarsızlığa, düşkünlüyə qarşı dərin qəzəb və nifrətlə, mənfiliklərə 

qarşı barışmaz münasibətilə izah oluna bilər” (8, s.89) 

 Adil Babayev lirik şairdir, lakin sonetlərində lirik şairi müdrik şair əvəz 

edir. Çünki şair sonetlərində çox düşündürücü, fəlsəfi fikirlər irəli sürür. Onun 

sonetləri bu cəhətdən ustadnamələrimizə daha çox bənzəyir. “Əgər dostumsan-

sa, güzgüm ol mənim” sonetində olduğu kimi: 

Əgər dostumsansa, güzgüm ol mənim, 

                  Görüm varlığımı rəftarında mən. 

                  Hissimi, duyğumu duysun vətənim 

                   Sənin dostluğunun zirvələrindən.  (1, s.17). 

        Qələmə aldığı mövzuları, təsvir etdiyi hadisələri və insanları özünəməx-

sus bir şəkildə mənalandırmaq, onlara poetik vüsət vermək, bəzən ən konkret 

və kiçik həyati faktdan dərin bədii fəlsəfi mühakimələrə keçmək Adil 

Babayevin istedadının ayrılmaz və gözəl xüsusiyyətlərindən biridir. Elə bu 

xüsusiyyətin gücündəndir ki, bəzən onun bir sonetində fikir və obraz böyük bir 

poemada həll edilən məsələlər qədər insanı düşündürür. 

        Bir sıra sonetləri isə qoşma və sonet janrlarının forma xüsusiyyətlərinin 

sintezini özündə birləşdirir. Məsələn, “Uşaqlıq günlərim qaldı arxada”, 

“Müğənni nəğməsiz, əsgər silahsız”, “Saçım ağarsa da, yaşım artsa da”, 

“Axıtdın çayları damarlarıma” və s. sonetləri bu qəbildəndir. 

           Adil Babayev Azərbaycan poeziyasında sonetin çoxsaylı nümunələrini 

yaratmaqla yanaşı, həm də nəsr əsərlərinin daxilində də müxtəlif məqamlarda 

bu janrın imkanlarından istifadə etmişdir. Adil Babayevin pyeslərinə ön söz 

yazan tanınmış ədəbiyyatşünas Yaşar Qarayev də ədibin “dramatik əsərləri ilə 

sonetləri arasında üzvi vəhdət” (6, s.5) olduğunu nəzərə çatdırmışdır. 

        Dünya ədəbiyyatının sonet təcrübəsinə yaxından bələd olan Adil Babaye-

vin poeziyasında “qarışıq sonet”lərə də rast gəlirik. Belə sonetlərdə katrenlərlə 

tersetlərin düzülmə ardıcıllığı pozulur. 1974-cü ildə qələmə aldığı “Mən şair 

olmasaydım, mütləq cərrah olardım” şeiri qarışıq sonetə ən gözəl nümunədir. 

        Azərbaycan poeziyasında sonetlər şairi kimi tanınan Adil Babayev həm 

də Avropa  mənşəli tersetlər yazmışdır. Sonet kimi terset də ilk dəfə İtaliya 

poeziyasında təşəkkül tapıb formalaşmışdır. Araşdırmalara görə Azərbaycan 

poeziyasında tersetin ilk nümunələrini şair Əli Razi Şamçızadə (1886-1938) 

yazmışdır. Bu 10 fevral 1908- ci ildə “Molla Nəsrəddin” jurnalının 6-cı 
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nömrəsində çap olunmuş “Arvadlarımız” adlı şeirdir. Sonra ədəbiyyatımızda 

tersetin rəngarəng nümunələrini Cəfər Cabbarlı, Abbas Səhhət, Mikayıl 

Müşfiq, Abdulla Şaiq, Almas İldırım, Süleyman Rüstəm, Nəbi Xəzri kimi 

şairlərimiz də yaratmışlar. O cümlədən, Adil Babayev də bu sahədə qələmini 

sınamış, üçlük şeir formasında, müxtəlif ölçü və qafiyə xüsusiyyətlərinə malik 

olan bir sıra tersetlər yazmışdır.  

Şairin sonetləri bəzi qüsurlardan da  xali deyildir.  Onun  sonetlərini bir 

küll halında oxuyan zaman  bəzi sonetlərində qafiyə bağlılığının olmamasına, 

bəzən məlum misraların, ifadələrin təkrarına, yersiz nəsihətçiliyə də rast 

gəlirik. Lakin  bəzi kiçik  qüsurlarına baxmayaraq Adil Babayevin sonetləri 

yüksək səviyyədədir. Dünya sonet təcrübəsi tarixində Azərbaycan sonetinə 

yüksək qiymət verən professor Seyfulla Əsədullayev yazmışdır: “Azərbaycan 

soneti bir əsrlik tarix boyu artıq öz modelini, tipoloji formasını yaratmışdır. 

“Azərbaycan soneti”, “Azərbaycan sonet tipi” təcrübəsi də mövcuddur. Bu 

tipin əsasında bizim fikrimizcə, Adil Babayevin sonetləri olmalıdır” (3, s.92). 

        Ümumiyyətlə, Adil Babayev zamanın nəbzini tutan, xalqın duyğu və 

düşüncələrini poetik dillə əks etdirən, xalq yaradıcılığından bəhrələnən lirik 

şeirləri ilə, Avropa mənşəli sonet və tersetləri ilə Azərbaycan poeziyasında 

layiqli mövqe qazanmış, yaddaşlarda dərin izlər qoymuşdur. 

    
    ƏDƏBĠYYAT  

 

1.   Babayev A. Yolda görüş. Bakı, “Gənclik”, 1974, 335 səh. 

2. Behbudova. A. Adil Babayev: ömür yolu və sənət dünyası.Bakı, 

“Mütərcim”, 2012, 275səh. 

3.  Əsədullayev S. Azərbaycan poeziyasında sonet janrı. Bakı, “Mütərcim”, 

2002,  276 səh. 

4.   Həbibbəyli İ. Şeirimizdə ilk sonetlər. “Elm və həyat”, 1977, №10, 127 səh. 

5.   Həşimli H. Şair, nə incədir rübabın sənin. “Azərbaycan”, 2005, № 1, 182 

səh. 

6.   Qarayev Y. Ədəbi üfüqlər. Bakı, “Gənclik”, 1985, 288 səh. 

7.   Vahabzadə B. Vətən ocağının istisi. Bakı, “Gənclik”, 1982, 182 səh. 

8. Zamanov A., Abdullayev C. Həmişə yolda, həmişə axtarışda. “Azər-

baycan”, 1975, № 3, 189 səh. 

9.  Введенийе в Литературоведенийе. Москва, Высшая школа, 1983,327 с. 

10.Литературный энциклопедический словарь. Пед обшей редакчией 

В.М. Кожевнинова и Р.А. Николайева. Москва Советская энциклопедия. 

1987, 752 стр. 

 

 

 

 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 3 
  

 

 

 

 

 

69 

РЕЗЮМЕ 

АЙПАРА БЕХБУДОВА  

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОЕТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В ЛИРИКЕ АДИЛА 

БАБАЕВА 

Адиль Бабаев, один из поэтов, отличающийся своей поэзией в 

Aзербайджанской литературе 20-го века. Важной частью его творчества 

являются сонеты. Сонеты А. Бабаева разнообразны, они отличаются по 

форме и содержанию.Нахчыванской литературной среде поэт-драматург 

Адиль Бабаев сонеты широко проанализированы в этой  статье. 

Ключевые слова: литература, поэзия, сонет,  terset, литературная 

среда.   

 

SUMMARE 

BEHBUDOVA AYPARA 

EUROPEAN POETIC TRADITIONS IN ADIL BABAYEV'S 

LYRICS. 

Adil Babayev is one of the poets who has a special place in the 20th 

century Azerbaijani literature. An important part of his creativity is the 

sonnets. A. Babayev's sonnets are different both in form and content. The 

follever of Nakhchivan literary environment the poet -dramatist Adil  Babayev 

sonnets are widely analiyzed in this article. 

 Key words: literature, poetry, sonnet, terset, literary environment. 
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ĠNGĠLĠS DĠLÇĠLĠYĠNDƏ FRAZEOLOJĠ SĠNONĠM VƏ 

ANTONĠMLƏRĠN TƏDQĠQĠ MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

Hər bir dildə frazeoloji birləĢmələr hər zaman dilçilərin diqqətini cəlb 

edib. Xüsusi ilə də frazeoloji antonim və sinonimlərin öyrənilməsi hər zaman 

böyük marağa səbəb olub. 

 Məqalədə müəllif ingilis dilində mövcud olan frazeoloji vahidlərin  

bir-biri ilə  sinonim və antonim  olan komponentlərin spesifik çalarlarını, 

emosionallığını və üslubularını tam Ģəkildə açmağa çalıĢıb. 

Frazeoloji vahidlərin sinonimliyi və antonimliyinin müxtəlif 

istiqamətlərdə araĢdırılıb, lakin bu günə qədər də onların öyrənilmə metodları, 

təsnifatı, sinonimlik və antonimlik qruplarının sərhədləri  haqqında ortaq bir 

fikir əldə edilməyib.  Bu səbəbdən müasir Ġngilis dilində frazeoloji sinonim və 

antonimlərin öyrənilməsi aktuallığını itirmir və dilin müxtəlif aspektlərindən 

tədqiq olunaraq incələnmələrinə ehtiyac duyulur.  

Açar sözləri: antonimlik, sinonimlik, variantlıq, frazeoloji vahid, 

birüslublu və müxtəlif üslublu frazeoloji antonimlər 

 

           Sinonimlik və antonimlik frazeologiyada ən çox yayılmış hadisələrədən 

biridir. Sinonimlik anlayışı uzun müddətdir ki, dilçilikdə müxtəlif 

müzakirələrin predmetinə çevrilib. Sinonimlik müəyyən məna və semantik 

müəyyənliyə malik olan dilin əsas vahidlərində özünü göstərir: morfemlər, 

sözlər, cümlələr. Sinonimlik, funksional baxımdan sözlə yaxın olan frazeoloji 

birləşmələrə də xasdır.  

Hal-hazırda frazeoloji və leksik sinonimlik analayışının bir-birindən 

fərqləndirilməsinə, frazeoloji sinonimlik və variantlıq  məsələlərinə xüsusi 

diqqət yetirilir. Yaranan sualların əksəriyyəti sinonimlik xüsusiyyətlərinə 

malik olan frazeoloji birləşmələrin müəyyən kriteriyalarının və parametrlərinin 

müəyyən olunması, frazeoloji sinonimlərin təsnifatı, və onların yaranma 

səbəblərini izah edən məsələlərlə bağlıdır.  

Frazeoloji sinonimlərin tərifi müxtəlif alimlər tərəfindən müxtəlif cür 

verirlir. Bəzi dilçilər sinonimlik  anlayışının təsnifatını geniş götürür və buraya 

hətda 10 sözdən ibarət olan  ifadələri də daxil edirlər.  

 Əsərlərin çoxunda frazeoloji sinonimlər “obyektiv reallıqda  eyni 

əşyanı ifadə edən müxtəlif frazeoloji birləşmələr” kimi tərif olunur “ ...və  

onlar  eyni mənanı  ifadə etmə üsulları  ilə, və onlara xas olan  semantik, 

leksik-qrammatik  və üslubi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir” [7, s. 272]. 
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Rus dilçisi  A.İ. Molotkov “Rus dilinin frazeologiyası” adlı kitabında 

frazeoloji sinonimləri “ümumi mənaya malik olan, lakin semantik və üslub 

çalarlarına görə fərqlənən müxtəlif tərkibli  frazeoloji vahidlər” [6, s. 282] kimi 

tərif edib. 

V.P. Jukov frazeoloji sinonimlər ifadəsini bu cür başa düşür: “eyni nitq 

hissəsinə aid olan, əsasən eyni və yaxud bənzər mənaya və sintaktik uyğunluğa  

malik olan, lakin  ya məna çalarına görə, ya da üslub çalarına görə, bəzən də 

hər ikisinə görə  bir-birindən fərqlənən frazeologizmlərdir” [3, s. 160]. 

A.B.Kunin isə frazeoloji sinonimlərə aşağdakı tərifi verib: “frazeoloji 

sinonimlər öz leksik tərkibinə görə qismən və ya tamamilə bir-biri ilə üst-üstə 

düşən, eyni qrammatik sinfə aid olan, ortaq və ya fərqli semantik 

komponentləri olan, üslub baxımından  fərqli və ya bənzər  əlaqələri olan 

koreferent frazeologizmlərdir ” [5, s. 132]. 

A.A. Kravtsovaya görə  frazeoloji sinonimlərin semantik fərqləri 

olmaya da bilər. Onlar sadəcə mənada daşıdıqları çalarlara görə   fərqlənə 

bilər. Frazeoloji sinonimlər hərəkətin intensivlik səviyyəsi və əlamətin ifadə 

olunma dərəcəsi ilə də fərqlənə bilər [4, s. 25]. 

Ayrı-ayrı frazeoloji sinonimlərin bəzi komponentləri təkrarlana bilər 

(əgər frazeolojizmlərin əsasında müxtəlif obrazlar qoyulubsa, onları sinonim 

adlandırmaq olar) [7, с. 157]. Məsələn, frazeoloji sinonimlərlə frazeoloji 

variantları bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Frazeoloji variantların struktur 

fərqləri frazeoloji vahidin semantik bənzərliyini pozmur. Bir komponenti 

başqası ilə əvəz etdikdə daxili forma dəyişilirsə, o zaman frazeoloji sinonim 

əmələ gəlmiş olur. Lakin bir komponentin digəri ilə əvəzlənməsi frazeoloji 

vahidin semantik vahidliyini pozmursa və daxili formanın ifadə etdiyi obrazın 

dəyişməsinə səbəb olmursa, o zaman söhbət frazeoloji vahiddən gedir.    

Frazeoloji sinonimlər real bir obyekti ifadə edir və bir sinfə aid olur 

(substantiv, feli və s.). Yəni ki, məsələn, for ages (uzun müddət, çoxdan) 

adverbial frazeoloji vahidi ilə  a month of Sundays  (uzun müddət, çoxdan) 

substantive frazeoloji vahidini sinonim hesab etmək olmaz.  

Frazeoloji sinonimlərin tərkibində  semantik və üslub elementləri bir-

biri ilə mürəkkəb şəkildə və sıx əlqədədir [5, s. 136]. Frazeoloji sinonimlər bir-

birindən aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənə bilər:  

1. Üslub çalarları ilə. Məsələn: keep one’s eye speeled/skinned, look slippy – 

gözünü yuxudan aça bilməmək, bir gözü yuxuda olmaq, yuxulu olmaq 

2. Hərəkətin intensivlik dərəcəsi və əlamətin ifadə olunma səviyyəsi  ilə. 

Məsələn: to cry over and over, to cry one’s eyes, to cry all through – 

dayanmadan ağlamaq, gözünün suyun tökmək 

3. Məna çaları ilə. Məsələn: keep clear of smth., give a wide berth – uzaq 

durmaq, məsafə saxlamaq 

Ayrı-ayrı frazeoloji sinonimlərin bəzi komponentləri təkrarlana bilər, 

bəzən frazeoloji birləşmənin əsasında fərqli obrazlar yatsa belə onları sinonim 

adlandırmaq olar. Məsələn: make a /one’s/ choice, make a conclusion – 

nəticəyə gəlmək.  
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Bəzi frazeoloqlar frazeoloji sinonimlərlə frazeoloji antonimlər 

arasındakı yaxınlığın olduğunu qeyd edirlər [3, s. 164]. V.P.Jukov yazır ki, 

bunu frazeoloji vahidlərin  eyni və ya bənzər semantik tərkibinin olması ilə 

izah etmək olar. Sinonimlik üçün frazeoloji vahidlərin  maksimal semantik 

bənzərliyi, antonimlik üçün isə əks mənalılığı xarakterik xüsusiyyətdir. 

İ.V.Arnold iddia edir ki, frazeoloji antonimlər leksik tərkibinə görə 

qismən uyğun da gələ bilər, gəlməyə də bilər. Hər iki halda onların  tərkibində 

müstəqil istifadədə bir birinə antonim olan  komponentlər ola bilər: fair play – 

foul play (ədalətli oyun - ədalətsiz oyun); with a heavy heart – with a light 

heart (ürək ağrısı ilə - ürək rahatlığı ilə) ; (as) gentle as a lamb – (as) hard as 

nails (quzu kimi yumşaq – dırnaq kimi sərt ) ; (as) pretty as a picture – (as) 

ugly as sin (şəkil kimi gözəl – günah kimi çirkin)  və s. 

A.B. Kunin frazeoloji sinonimləri 3 qrupa bölür: ideoqrafik, üslubi və 

üslubi-ideoqrafik. 

1. İdeoqrafik sinonimlər. İdeoqrafik sinonimlər öz məna çalarları ilə 

fərqlənirlər. Qohum semalar bir-biri ilə uyğun gəldikdə, obrazlılığın eyni və ya 

müxtəlif olmasından asılı olmayaraq onların differensial semaları fərqlənir. 

Buna misal olaraq yarıkomparativ frazeoloji sinonimləri göstərmək olar: as the 

davil – like the devil ( şeytan kimi ) 

2.Üslubi sinonimlər. Üslubi sinonimlər eyni mənanı ifadə edir, lakin 

üslub baxımından fərqlənir. Məslən “ölmək” anlayışını üslubca fərqlənən bir 

çox frazeoloji birləşmə ilə ifadə etmək olar  -  to go the way of all flesh (kitab 

dili), to go to one's last home (evfemizm), to go up the flume (amerikan slenqi) 

3.Üslubi-ideoqrafik sinonimlər. Bu tip sinonimlərdə həm semantik 

(məna), həm də üslubi fərqlər müşahidə olunur. Məsələn, iki frazeoloji 

birləşmə (right) under smb.'s nose  və  within a stone's throw of smth.  

“yaxınlıqda” mənasını verir. Lakin onların semantik və üslub fərqləri açıq-

aydın görünür.  

Yuxarıda misal olaraq göstərilən frazeoloji sinonimlər müəyyən 

dərəcədə şərti qəbul etmək lazımdır, çünki üslub fərqləndirmələrində sabitlik 

yoxdur. Bildiyimiz kimi, jarqonizmlər adətən köhnələrək danışıq ifadələri 

sırasına daxil olur. Danışıq ifadələri də öz növbəsində çox vaxt 

ümumədəbiyyat dilinin bir hissəsinə çevrilir.   

 A.V. Kununin fikrincə frazeoloji sinonimlər sinonim yuvaların, 

sinonim cərgələrin və sinonim qruplarının tərkibinə daxil olur. Qarışıq 

sinonim-antonim qruplarının ayrılması da mümkündür [5, s. 135]. 

1.Sinominlər yuvasına ortaq, lakin sinonim olmayan komponentə malik 

olan frazeoloji sinonimlər daxildir: məsələn, to have a (good) head on one's 

shoulders – to have one's head screwed on right (və ya  the right way) – ağıllı 

olmaq 

2.Sinonimlər cərgəsinə isə həm sinonim olan, həm də sinonim olmayan 

komponentləri olan sinonimlər daxildir (as) clear as day (və ya daylight) – (as) 

plain as a pikestaff ( və ya as the nose on your face) – gün kimi aydındı 
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3.Sinonimlər qrupunun tərkibinə isə nə sinonim, nə də ümumi 

komponentləri olmayan sinonimlər daxildir:  down at heel – out at elbow - 

əldən düşmüş, nimdaş 

O ki qaldı frazeoloji antonimlərə, ingilis dilində onların sadəcə 2 cür 

təsnifatı mövcuddur: strukur və semantik.  

İ.V.Arnoldun təsnifatına əsasən, leksik-qrammatik xüsusiyyətlərinə 

görə frazeoloji antonimləri aşağıdakı növlərə bölmək olar. [2, s. 22]: 

1.Feli: to miss the bus – to explore every avenue  

2.Substantiv: a bed of roses – a bed of thorns  

3.Sifətdən əmələ gələnlər: as weak as water – as strong as a horse 

4.Zərfdən əmələ gələnlər: under the weather – up to the mark  

A.V. Kunin isə müasir ingilis dilində frazeoloji antonimləri bir neçə 

semantik növə ayırır  [5, s. 138]. 

1.“Başlamaq”- “bitirmək” növlü: to put (set) smth. on foot – to ring 

down the curtain (= to ring the curtain down).  

2.“hərəkət” – “hərəkətin nəticəsinin ləğvi” növlü: loosen one's  purse 

strings – tighten one's  purse strings.   

3.“yaxşı” – “pis”, “doğru” – “yalnış”, “dürüst” – “qeyri-dürüst” növlü: 

to come to the right shop – to come to the wrong shop; to earn an honest penny 

– to live by one's wits; fair play – foul. 

4.“az” – “çox”  a) miqdar olaraq: (as) plentiful as blackberries – (as) 

scarce as hen's teeth;   b)məsafə olaraq: at close quarters, cheek by jowl, at 

one's elbow, (right) under one's nose – a far cry from; c) çəki, güc, sürət  

olaraq: (as) heavy as lead – (as) light as a feather (və ya  as thistledown); (as) 

strong as a horse – (as) weak as a cat (kitten və ya  water); at a snail's pace – at 

breakneck speed; d)abstrakt keyfiyyətlər olaraq (sadə- çətin, şişirtmək – 

kiçiltmək və s.): child's play – Herculean task, to make a mountain out of a 

molehill – to make little of smth. 

5.Müxtəlif sinonimlər: a) zənginlik – kasıblıq: (as) rich as Croesus – 

(as) poor as a church mouse; b) mənəvi keyfiyyətlər: a heart of gold – a heart 

of stone, stone heart, stony heart; c)gözəllik və çirkinlik:   a heart of gold – a 

heart of stone, stone heart, stony heart; d) insan əhvalını ifadə edən ifadələr: to 

keep a stiff upper lip, to keep one's chin (və ya pecker) up – to lose heart; e) 

təcrübə - təcrübəsizlik: old bird – spring chicken; f) emisional və intelektual 

keyfiyyətlər: (as) gentle as a lamb – (as) hard as nails; (as) straight as a die – 

(as) crooked as a dog's hind leg (amer.); g) geridə qalmışlıqlıq və ya müasirlik 

anlayışı: to take time by the forelock – to hang fire; to lay on the table – on the 

dot, behind the time. 
Frazeoloji antonimlik xüsusi ilə iradə, insan hisslərini, vəziyyətini, 

arzularını ifadə edən frazeoloji vahidlər arasında geniş yayılıb:  with a good 

grace – with a bad grace; good faith – bad faith; to take heart – to look blue; to 

carry one’s head high – assume airs; to sing small – to eat dirt. 

Təbii ki , bu qrupların sayını artırmaq da olar, lakin müxtəlif məna 

qruplarında frazeoloji vahidlərin ziddiyətli mənalarını göstərmək üçün qeyd 

etdiyimiz qrupları nəzərdən keçirmək də  kifayət edir.  
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Antonimlərin təsnifatı mövzusu da xeyli mabahisəli bir məsələdir. Bu 

haqqda müxtəlif dilçilərin əsaslandırılmış fikirləri mövcuddur. Məsələn, A.V. 

Kuninə görə, frazeoloji antonimlər birüslublu və müxtəlifüslublu ola bilər [5, s. 

140]. Birüslublu frazeoloji antonimlər bir frazeoloji üsluba aid olur və 

ekspressiv-emosional xüsusiyyətləri ilə fərqlənir, məsələn,  with a heavy heart 

– with a light heart. 

Müxtəlifüslublu frazeoloji antonimlər müxtəlif funksional üslublara 

aiddirlər. Onlara misal olaraq “to lose heart” ümumədəbiyyat frazeoloji 

vahidini və “to keep one's chin ( pecker) up” danışıq – tanışlıq frazeoloji 

vahidini  göstərmək olar. 

Frazeoloji antonimlər antonim yuvaların, antonim cərgələrin və 

antonim qrupların  tərkibinə daxildirlər [5, s. 141]. 

1.Antonim yuvaların tərkibinə antonim komponentləri və ortaq 

komponentləri olan frazeoloji birləşmələr daxildir: to be quick in the uptake – 

to be slow in the uptake. 

2.Antonim cərgələrin tərkibinə sadəcə antonim mənalı komponentləri 

olan, ümumi qeyri-rəsmi sözlər  olmayan frazeoloji antonimlər daxildir: (as) 

drunk as a lord – (as) sober as a judge; to smb.'s face – behind smb.'s back. 

3.Antonim qrupların tərkibində nə antonim komponentlər, nə də qeyri-

rəsmi sözlər olmur: at a snail's pace – at breakneck speed; beat about (və ya  

around) the bush – to come to the point. 

4.Qarışıq sinonim-antonim qruplarının da mövcud olması mümkündür: 

to hold one's tongue, to keep one's mouth shut – to let the cat out of the bag ( 

və ya  let the cat out), spill the beans; to sit on one's hands, twiddle one's 

thumbs – to sweat one's guts out, to work one's fingers to the bone. Bu qrupun 

tərkibinə müxtəlif üslublu frazeoloji antonimlər daxildir. Məsələn, to come 

into the world – go over to the (great) majority , go the way of all flesh , go to 

one's last (long) home və s.  ümumədəbi frazeoloji vahidləri kimi.   

Digər frazeoloji sinonimlərin təhlilinə də nəzər yetirək. Beat smb. to a 

frazzle – to a pulp – kick the crap out of smb – put out smb’s light. Bu 

birləşmələrin hamısı “döymək” mənasını ifadə edir, lakin onlar üslubu ilə 

fərqlənir. Əgər put out smb’s light frazeoloji vahidi ədəbi-danışıq ünsiyyət 

sahəsinə məxsusdursa, qalan iki frazeoloji vahid əsasən tanışlıq, danışıq-məişət 

nitqində istifadə olunur.  

İngilis dilində “ölmək” mənasını ifadə edən bir çox frazeoloji vahid 

var. Onlar üslubu  ilə fərqlənir. Məslən: to go the way of all flesh , to go to 

one's last home , to go up the flume (amerikan slenqi) (8,9). Beləliklə, 

yuxarıda misal olaraq gətirdiyimiz frazeoloji sinonimlərə nəzər yetirsək , 

görərik ki, əsasını “to go”  feli təşkil edən bir sıra frazeoloji sinonimlər əmələ 

gəlir.  

Azərbaycan dilində “dilini dinc saxlamaq” frazeoloji birləşməsi ingilis 

dilində to keep one's mouth shut (danışıq) – to keep one's trap shut (kobud 

slenq) frazeoloji vahidləri ilə ifadə oluna bilər.(1, s 292)  Analoji olaraq “çənə  

vurmaq” ingilis dilində  to shoot off one's mouth frazeoloji vahidi to shoot off 
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one's trap kobud slenq  ifadə edən frazeoloji vahidin sinonimidir. Burada trap 

sözü mouth  sözünün sinonimidir və frazeoloji birləşməyə kobud çalar verir.  

Have a head on one’s shoulders – have one’s head screwed on (the) 

right way frazeoloji vahidlərini müqaisə etsək görərik ki, birincisi biznes 

sahəsində, ikincisi isə danışıq dilində istifadə olunur. Hər ikisi də ağıllı olmaq, 

yaxşı başa sahib olmaq mənasını verir.  

Far away  və  where the devil lives. Far away  frazeoloji birləşməsi 

ümumişləkdir “uzaqda” mənasını, where the davil lives isə sadəcə danışıqda 

istifadə olunan birləşmədir “cəhənnəmin dibində” mənsını verir.  

To put somebody in a passion və  to stand somebody up on his ear. 

Birinci frazeoloji vahid ədəbi dildə, ikincisi isə amerikan slenqidir və bədii 

ədəbiyyatda istifadə oluna bilməz. 

To cry over and over, to cry one’s eyes, to cry all through. Bu üç 

frazeoloji birləşmədə hər növbəti sinonim əvvəlkinə nisbətdə hərəkətin  daha 

emosional formasını ifadə edir. Bu cür frazeoloji vahidlərə hammer and tongs 

– tooth and nail sinonimlərini də aid etmək olar.  

Down at heel – out at elbow. Burada birinci frazeoloji vahid varlı 

insanın zahiri görünüşünə aid edilə bilər, ikincisi isə sadəcə kasıb insana 

aiddir.  

To bid fair – to make a promise frazeoloji vahidlərin hər ikisi də “söz 

vermək” mənasını ifadə etsə də onların işlənmə məqamları fərqlidir. Birincisi 

yaxşı bir şey vəd etmək mənasında, mümkün bir şeyi nəzərdə tutmaq 

mənasında, ikincisi isə daha ümumi məna daşıyır və ümumiyyətlə söz vermək, 

vəd etmək deməkdir. 

Keep clear of – give a wide berth sinomlərində birincisi “boyun 

qaçırmaq, kənar durmaq, kimdənsə və ya nədənsə uzaq durmaq” mənasını, 

ikincisi isə insandan qaçmaq, söhbətdən qaçmaq, yan keçmək (hansısa 

məkandan). 

As hell – like hell sinonimlərinin obrazlılığı eynidir, lakin tərkibində as 

bağlayıcısı olan birləşmə əlamətin intensivliyini, like isə hərəkətin, prosesin 

intensivliyini göstərir. 

Əsas komponentləri sinonim olan frazeoloji vahidlərə nəzər salaq: 

(As) clear as day (day-light) – (as) plain as a pikestaff (as the nose on 

your face) frazeoloji vahidlərində  clear və plain  sözləri sərbəst istifadədə də 

sinonimdilər. Analoji olaraq, (as) right as rain – (as) fine as silk 

birləşmələrində  right və fine sözləri, (as) crazy as a fox – (as) mad as a march 

hare (as a hatter) birləşmələrində  crazy  və  mad sözləri, play the fool – act 

(play) the (giddy) goat birləşmələrində isə act və play sözləri sinonimdir.  
Lakin frazeoloji sinonimlərin tərkibində  heç də həmişə bənzər 

elementlər olmur. Belə olan halda frazeoloji vahidin mənasını kontekstdən  və 

ya frazeoloji lüğətin köməyi ilə başa dümək olar. Məsələn,  (As) nutty as a 

fruitcake  – like a bear with a sore head. The whole idea is as nutty as a 

fruitcake. If his newspaper doesn't arrive by breakfast time, he's like a bear 

with a sore head. Like wildfire – like one o’clock – (as) quick as lightning. 

Scandal spreads like wildfire around thisoffice. The new dance has caught on 
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like like one o`clock in all the popular clubs. Quick as greased lightning, the 

thief stole my wallet.(8,9,10,11) 

Yuxarıda aparılan təhlillərdən belə qənaətə gəlmək olar ki,  frazeoloji 

sinonimlər üslub çalarına, intensivlik dərəcəsinə və məna çalarına görə 

fərqlənir. Frazeoloji sinonimlər bir fel ətrafında da qurula bilər. Frazeoloji 

sinonimlərin frazeoloji birləşmə tərkibində elementlərinin bənzər olması şərt 

deyil. Belə olan halda frazeoloji vahidlərin mənasını kontekstdən tapmaq olar.    

Frazeoloji antonimlər leksik tərkibinə görə qismən bənzər və ya fərqli 

ola bilər. Bu cür frazeoloji antonimlər bir üslublu adlanır və ifadə 

xarakteristikalarına görə fərqlənmirlər. Belə olan halda onların tərkibində 

sərbəst istifadə zamanı bir-birinin antonimi olan komponentlər ola bilər. 

Məsələn, as weak as water – as strong as a horse; good form – bad form; in 

good faith – in bad faith; to be in smb. 's good books – to be in smb.'s bad 

books; to play one's cards well – to play one's cards badly(10,11); Göstərilən 

misallarda weak – stong, good – bad, well –badly antonimdirlər.  

Müxtəlif üslublu frazeoloji antonimlər isə fərqli funksiyalı üslublara aid 

ola bilər. Onların frazeoloji vahid tərkibində ortaq komponenti olmur. Bu cür  

frazeoloji vahidlərin mənasını kontekstdən və ya frazeoloji ifadələr lüğətinin 

köməyi ilə başa düşmək olar. Məsələn: Lose heart (ruhdan düşmək) – keep 

one’s chin up (həvəslənmək, başını dik tutmaq). Now, don't lose heart. Keep 

trying. Try and keep your chin up. Things will get better in the future. – Bax, 

ruhdan düĢmə. ÇalıĢmağa davam et. ÇalıĢ və baĢını dik tut. Tezliklə hər Ģey 

düzələcək.  

Old bird – spring chicken. (qoca qurd – dünənki cücə) He is a veteran 

worker and everyone calls him «old bird». He can’t solve this problem, he is a 

spring chicken. – O veteran işçidir və hamı onu “qoca qurd” adlandırır. O bu 

məsələni həll edə bilməz, o hələ dünənki cücədir. Söyələnən fikri sübuta 

yetirmək üçün buna bənzər bir çox misallar göstərmək olar. 

Unutmamaq lazımdır ki, frazeoloji birləşmələr sinonimlik və 

antonimlik xüsusiyyəti daşıyarkən hər iki tərəf mütləq frazeoloji birləşmə 

olmalıdır.  

Sonda  onu qeyd etmək lazımdır ki, tədqiqat zamanı frazeoloji sinonim 

və antonimlərə aid ədəbiyyatların incələnməsi prosesində əldə edilən nəticə 

onu deməyə əsas verir  ki, linqvistik bir hadisə olaraq antonimliyin həm ayrı-

ayrı sözlərə, həm də frazeoloji vahidlərə  xas olması, frazeoloji vahidlərin 

antonimliyinin adi sözlərlə tam analoji olması anlamına gəlmir.  Frazeoloji 

sinonimlərin tərkibindəki frazeoloji vahidlərin isə məna strukturu heç vaxt 

leksik sinonimin məna strukturu ilə üst-üstə düşmür. Frazeoloji sinonimlər 

adətən təkmənalı olur, fərq çaları çox dar olur, konkret üslub istiqamətinə 

malik olur, istifadə sahəsi isə məhduddur.   
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Размещ РЕЗЮМЕ 

ено на Allbest.ruАНАРА НАСИРЛИ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СИНОНИМЫ И АНТОНИМЫ В 

ЛИНГВИСТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

           Фразеологизмы в каждом языке всегда привлекали внимание 

лингвистов. А изучение фразеологических антонимов и фразеоло-

гических синонимов представляет особый интерес. 

Исследование автора  обусловлено тем, что в статье предпринята 

попытка в достаточно полном объеме раскрыть специфику оценочного, 

эмоционального и стилевого компонентов синонимов и антонимов во 

фразеологических единицах английского языка. 

Несмотря на существование сравнительного большого числа 

исследований, посвященных раскрытию различных сторон 

фразеологических синонимов и антонимов во фразеологии, до сих пор 

нет единства взглядов в отношении методов их изучения, принципов 
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выделения и классификации, границ синонимического и антонимичес-

кого ряда. А потому, изучение фразеологических синонимов и антонимов 

в современном английском языке актуальн и требует дополнительного и 

пристального рассмотрения со стороны всех кто связан с изучением 

отдельных аспектов языка. 

Ключевые слова: aнтонимия, синонимия, вариантность, 

фназеологическая единица, одностилевые и  разностилевые фразеологи-

ческие антонимы 

 

SUMMARY 

ANARA NASIRLI 

PHRASEOLOGICAL SYNONYMS AND ANTONYMS  IN ENGLISH 

LINGUISTICS AS AN OBJECT OF RESEARCH  

             Phraseologisms in every language have always attracted  attention of 

linguists. The study of phraseological antonyms and phraseological synonyms 

is of particular interest. 

The author's research is due to the fact that in the article an attempt has 

been made to reveal in full enough the specifics of the estimated, emotional 

and style of the components of synonyms and antonyms in phrasological units 

of the English language. 

Despite the existence of a comparatively large number of studies 

devoted to the disclosure of various aspects of phraseological synonyms and 

antonyms in phraseology, there is still no unity of views on the methods of 

their study, the principles of isolation and classification, the boundaries of the 

synonymous and antonymic series. Therefore, the study of phraseological 

synonyms and antonyms in modern English is relevant and requires additional 

and close scrutiny by all who are involved with the study of certain aspects of 

the language. 

Key words: antonymy, synonymy, variant, phraseological unit, one-

style and different-style phraseological antonyms 
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MÜASĠR ĠNGĠLĠS DĠLĠNDƏ ĠSMĠN MƏNSUBĠYYƏT 

KATEQORĠYASI FUNKSĠONAL-SEMANTĠK SAHƏ KĠMĠ 

 

Bu məqalədə müasir ingilis dilində mənsubiyyət kateqoriyası dil sahəsi 

nəzəriyyəsi müstəvisində araĢdırılır. Burada mənsubiyyət kateqoriyası 

morfoloji kateqoriya kimi deyil, funksional-semantik sahə kimi nəzərdən 

keçirilir, çünki müasir ingilis dilində mənsubluq anlayıĢı morfoloji kateqoriya 

kimi mövcud deyil. BaĢqa sözlə, bu məqalədə  mənsubluq anlayıĢının digər 

ifadə vasitələrindən bəhs olunur. 

Məqalə müəllifi faktik dil materialı əsasında göstərir ki, bu anlayıĢ 

ingilis dilində müxtəlif dil səviyyələrinə xas olan ifadə vasitələri ilə (sintaktik, 

leksik, söz yaradıcılığı) ifadə olunur. Məqalədə həmçinin ingilis dilində 

mənsubiyyət funksional-semantik sahəsinin məzmun planının əsas 

komponentlərini ümumiləĢdirməyə cəhd edilmiĢdir.  Müəllif belə nəticəyə 

gəlmiĢdir ki, hər hansı dil mikrostrukturunun funksional-semantika 

müstəvisində tədqiqi həmin dil hadisəsinin həm məzmun, həm də ifadə 

planlarını ümumiləĢdirməyə imkan verir.  

Açar sözlər: mənsubiyyət, sahib, mənsub, funksional-semantik sahə, 

məzmun planı, leksik ifadə vasitəsi 

 

 Müasir ingilis dilində mənsubiyyət anlayışı qrammatik (morfoloji) 

kateqoriya kimi mövcud deyil, başqa sözlə, onun xüsusi morfoloji ifadə 

vasitələri yoxdur. Lakin  bir dil universalisi kimi, bu anlayış, demək lar ki, 

bütün dünya dillərində, o cümlədən, müasir ingilis dilində mövcuddur. 

Bununla belə, bu mikrostruktur ənənəvi qrammatik kateqoriyaların əsas 

tələbinə - qrammatik məna və qrammatik ifadə vasitələri tələbinə cavab 

vermədiyindən ingilis dilçiliyində, demək olar ki, xüsusi tədqiqat obyekti 

olmamışdır. Beləliklə, bu məqalədə mənsubluq anlayışı qrammatik kateqoriya 

kimi deyil, funksional semantik sahə kimi, yəni son onilliklərin dilçilik 

praktikasında müxtəlif dil səviyyələrinin ayrı-ayrı vahidlərinin tədqiqi zamanı 

geniş istifadə olunan sahə nəzəriyyəsi müstəvisində nəzərdən keçirilmişdir. 
 Sahə nəzəriyyəsi, funksional-semantik kateqoriyalar anlayışı, eləcə də 

O. Yespersen və İ. İ. Meşşaninov tərəfindən işlənmiş məfhumi kateqoriyalar 

anlayışı ilə sıx bağlıdır. Sonrakı mərhələdə bu nəzəriyyənin linqvistik statusu 

V. Q. Admoni (1), A. V. Bondarko (2), İ.V. Qulıqa, İ.İ.Şendels (3) kimi 

dilçilər tərəfindən şərh olunmuşdur. 

“Funksional-semantik sahə” termini başlıca olaraq sahələr arası 

linqvistik hadisə kimi, daha doğrusu, semantik funksiyaların ümumiliyi 
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əsasında birləşmiş müxtəlif səviyyəli ifadə vasitələrinin məcmusu kimi başa 

düşülür. Yəni funksional-semantik ümumilik baza rolunu oynayaraq müxtəlif 

səviyyəli dil elementlərini (morfoloji, sintaktik, leksik, söz yaradıcılığı, 

frazeoloji) bir araya gətirir.  

 Hər hansı funksional-semantik sahənin başlıca səciyyəvi xüsusiyyəti 

onun məzmun və ifadə planlarına malik olmasıdır. Hər hansı bir linqvistik 

sahənin bütün müxtəlif səviyyəli (morfoloji, sintaktik, leksik, leksik-sintaktik 

və s.), ayrı-ayrı yaruslara xas olan ifadə vasitələrinin məcmusu həmin sahənin 

ifadə planını təşkil edir. Bütün bu müxtəlif səviyyəli ifadə vasitələrinin ümumi 

invariant mənası isə müəyyən sahənin məzmun planını əmələ gətirir.  

Linqvistik sahələrin əsas xüsusiyyətlərindən biri onların mərkəzi (əsas) 

və periferik ifadə vasitələrinə malik olmasıdır. İ.V. Qulıqa, İ. İ. Şendelsə görə, 

hər hansı bir dilçilik sahəsinin mərkəzi, əsas (dominant) ifadə vasitəsi olur. 

Dominant ifadə vasitəsi aşağıdakı xüsusiyyətlərlə səciyyələnir: а) İnvariant 

mənanın ifadəsi üçün daha çox formalaşmış olur; b) Həmin mənanı ən yüksək 

dərəcədə birmənalı şəkildə ifadə edir; c) Sistematik olaraq müntəzəm şəkildə 

işlənir.  

 Həmin dominant ifadə vasitəsi ətrafında digər yaruslara aid olan 

vasitələr sıx şəkildə birləşərək müxtəlif dilçilik sahəsinin nüvəsini təşkil edir 

(3, с. 10).  

 Dilçilikdə yeni, perspektivli tədqiqat istiqaməti olan sahə metodunun 

mahiyyəti haqqında yuxarıda verilən qısa məlumat göstərir ki, mənsubiyyət 

anlayışının müasir ingilis dilində bir funksional-semantik sahə kimi mövcud 

olması fikri heç bir şübhə doğurmur. 

 Mənsubiyyət anlayışı sahib tərəflə geniş mənada mənsub əşya  

arasındakı münasibət əsasında formalaşan atributiv əlaqə kimi 

müəyyənləşdirilir. Burada biz bu anlayışın ingilis dilində məzmun və ifadə 

planlarını bədii ədəbiyyatdan seçilmiş dil faktları əsasında sahə nəzəriyyəsi 

müstəvisində məzmundan formaya prinsipi əsasında qısa şəkildə şərh 

edəcəyik. 

Qeyd olunduğu kimi, mənsubiyyət bir funksional-semantik sahə kimi 

səviyyələr arası kateqoriyadır və bu linqvistik strukturun məzmun planının 

məna variantları onun tərkib hissələrinin leksik mənasından asılıdır.  

Faktik dil materialının təhlili müasir ingilis dilində mənsubiyyət 

funksional-semantik sahəsinin invariant mənasının iki əsas növü olduğunu 

göstərir: sahib şəxsin mənsub əşyaya real şəkildə malik olması yaxud 

olmamamsı və bu anlayışın komponentləri arasında müxtəlif mənsubluq 

əlaqələri. İkinci növün çox müxtəlif variantları vardır. Qayıdışlıq sahəsinin 

məzmun planına daxil olan aşağıdakı variantları ümumiləşdirmək olar: 

I. Bilavasitə sahiblik, yəni sahib şəxsin mənsub əşyaya real şəkildə malik 

olması,         yaxud olmaması  münasibəti: 

I returned to the den to cook myself a meal, of which I stood in great need, as 

well as to care for my horse, whom I had somewhat neglected in the morning 

(4, 42). The carpenter, who had been a soldier in the Civil War, came into the 

writer’s room... (5, 25). “I have fifty dollars,” said Keave, “but a house like 
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this will cost more than fifty dollars.” (4, 337). His dress, being suited to the 

road, was simple and plain, but such as was worn by the higher class of the 

countrimen ... (6, 29). 

II. Mənsubiyyət komponentləri arasında aidlik münasibətləri. Bu məna 

növünün  geniş yayılmış aşağıdakı variantları vardır: 

1) qohumluq, dostluq, qonşuluq və s. münasibətləri:  

He had an aunt in Winesburg, a black-toothed old woman who raised 

chickens, and with her he lived until she died (5, 32). She had been left a large 

fertile farm when her father died (5, 33). ... I had neither friends nor 

acquaintances until I met that friend who became my friend and the mother 

of my children (4, 33). “My father! –My dear father! – cried the handsome 

young man; “and you my dearest sisters and aunt! –have I at last met you 

again?” (6, 35). 

2) Canlı subyekt və onun bədən üzvləri arasında əlaqə: 

His countenance evinced a settled composure and dignity: his nose was 

straight and approaching to Grecian; his eye of a grey color, was quiet, 

thoughtful, and rather melancholy; the mouth and lower part of his face being 

expressive of decision and much character (6, 29). The feet of the boy in the 

road kicked up a cloud of dust… (5, 28). The story of Wing Biddlebaum’s 

hands is worth a book in itself (5, 29). At that moment … his lips worked… 

(4, 47). 

3) Tamın hissəsi: 

You are one of my oldest friends; and although we may have differed at 

times on scientific questions, I cannot remember, at least on my side, any 

break in our affection (3, 167).  … Mr. Utterson thought he had never seen 

that part of London so deserted (4, 152). It is one of those affairs that cannot 

be mended by talking (4, 130). I believe that I finished three quarters of the 

bottle (4, 78). 

4) Subyektə aid müxtəlif hal, hərəkət, fəaliyyət və s. 

I might have stayed longer; but one March light there sprang up between us 

a dispute, which rendered my departure necessary (4, 34). “I hear of no 

movement of consequence, since the arrival of our new allies”, said Mr. 

Wharton, shaking the ashes from his pipe…(6, 31). Their restless activity, 

like unto the beating of the wings of  an imprisoned bird, had given him his 

name (5, 29). 

5) Subyektə aid müxtəlif hisslər, duyğular, düşüncələr, yaşantılar, fikirlər 

və s. əlaqələr: 

A remarkable air of relief overspread his countenance as soon as she saw 
me (3, 56). 

The brow of Harper contracted, and a deeper shade of melancholy crossed 

his features… (6, 31). A smile of much meaning played on a face of infantile 

innocency, as she concluded (6, 32). “You doubtless find your present abode 

solitary, after being accustomed to the gayeties of the city” (6, 33). The place 

had an air of solitude that daunted even a solitary like myself… (4, 37). 

 6. Zaman, vaxt, yer, məkan əlaqələri: 
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She reminded me of his attack upon myself on the night of the 

disembarkation…(4, 63).  He was a man born out of his time and place and 

for this he suffered and made others suffer (5, 50). At the end of two weeks 

after his coming old Tom Bentley made over to him the entire ownership of 

the place and retired into the background (5, 50). In Jesse Bentley’s time and 

in the country districts of the whole Middle West in the years after the Civil 

War it was not so (5, 53). …Jesse walked along the banks of the stream to 

the end of his own land and on through the fields of his neighbours (5, 53). 

7. Mövcudluq əlaqəsi:  

There are three windows looking on the court on the first floor… (4, 

116). Frances blushed yet deeper …in the presence of a stranger …(6, 32). 

8. Mənsubiyyət komponentləri arasında ən müxtəlif konkret və 

mücərrəd əlaqələr: 

They believed in God and God’s power to control their lives (5, 53). 

Some time before eleven, while the tide was still dangerously low, a boat’s 

lantern appeared close in shore, my attention being thus awakened….(4, 44). 

This was my wife’s story as I drew it from her among tears and sobs (4, 60). 

He smoked a cob pipe and after his wife’s death sat all day in his empty office 

close by a window that was covered with cobwebs (5, 33). The elder sister 

made one of the two movements in her chair, before she ventured to say, in a 

tone which partook in no small measure of triumph…(6, 31). I believe this is 

the first time we have met, though your attention would seem to say 

otherwise (6, 32). 

Müasir ingilis dilində mənsubiyyət funksional-semantik sahəsi müxtəlif 

dil səviyyələrini təmsil edən vasitələrlə ifadə olunur. Bu xüsusiyyət müxtəlif 

tədqiqat əsərlərində öz əksini tapıb (Məsələn: 7). Ümumiyyətlə, bu linqvistik 

sahənin ifadə planının aşağıdakı komponentlərini göstərmək olar: 

1. Mənsubiyyət anlayışının mərkəzi ifadə vasitəsi olan yiyəlik 

əvəzlikləri. Mənsubiyyət anlayışının müxtəlif variantlarının reallaşdırılmasında 

sifət əvəzliklərlə bərabər, müəyyən qədər isim əvəzlik formalarından da 

istifadə olunur: 

I wish … we might gain meet our friends and relatives in peace and love (6, 

31). He was standing with his back to the fire and his hands clasped behind 

him… (4, 33). From the window we could see the figure of a man in the 

moonlight; he stood motionless his face uplifted to ours… (4, 95). You are no 

friend of ours (4, 58). “This is a fine house of mine,” said the man and 

bitterly sighed (4,336). 

 2. İsmin yiyəlik halı: 

And we returned to my uncle’s room (4, 98). We both turned, though I still 

kept my left arm about Clara’s waist… (4, 72). Even when the boy’s clothes 

were packed and he was taken away she did not appear (5, 58). Two of the old 

farmer’s sisters were alive and still lived in the house (5, 58). 

 3) Of sözönü ilə düzələn mənsubiyyət birləşmələri: 

A small footpath ran along the margin of the wood … (4, 43). She was 

extremely pale; but in the light of a lantern her face was so marred by strong 
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and changing shadows… (4, 45). I saw him take forcible possession of her 

hand (4, 52). For the rest of that night which seemed interminably long, I 

patrolled the vicinity of the pavilion… (4, 70).  

 Mənsubiyyət semantikası “in, from, by” sözönüləri ilə də verilə bilir (8, 

52). 

4) To have + isim birləşmələri: 

He was reported to have large sums of money in his possession (4, 64). I 

have not many friends, nor am I very susceptible to friendship…(4, 54).”I 

have had such trouble to come,” she cried (4, 71). “I have all I wish and I am 

growing elderly,” replied the man (4, 338). 

5) There be ilə düzələn birləşmələr: 

“There is one thing the imp cannot do, he cannot prolong life…” (4, 

338).`There were always three or four old people sitting on the front porch 

of the house… (5,  46). There is something mysterious in his manner… (6, 

44). 

6) Mənsubiyyət mənalı sözlərin leksik mənaları vasitəsilə (to possess, to 

take possession of, to own və s.: 

Clara, who was dead white but still possessed her faculties, had displaced 

the barricade from the front door (4, 99). I was awake again before eleven with 

a full possession of my faculties… (4, 38).The famous diamond…is in your 

hands (4, 329). It seemed he had become the owner of a schooner… (4, 

356). 

Bu tipli cümlələrdə bəzən “to have” feli ilə mənsubiyyət mənalı sözlər 

yanaşı işlənir: 

He was reported to have large sums of money in his possession (4, 64). 

7) Mənsubiyyətin implisit yolla ifadəsi. Bu ifadə vasitəsi özünü əsasən 

qohumluq əlaqəsi bildirən sözlərdə göstərir: 

“Father!”he cried. “Let me too help you...” (4, 310). Things had gone fast... 

she heard  his voice in the breach of the surf upon the lava and for this young 

man that she had seen but twice she would have left father and mother, and 

her native islands (4, 352). 

8. Digər sözönüləri vasitəsilə: 

The man was elderly, with a bald head and a black beard… (4, 336). 

Her husband,Tom Williard, a slender, graceful man with square shoulders, a 

quick military step and a black mustache trained to turn sharply up at the 

ends, tried to put the wife out of his mind (5, 36).  At length, a movement 

from Mr. Harper, as heraised his eyes to the party in the room encouraged 

him to proceed (6, 30).  
Ümumiyyətlə, müasir ingilis dilində hal mənalarının ifadəsində sözönülər 

əsas ifadə vasitələridir və təsadüfi deyildir ki, bu dildə hal kateqoriyası ilə 

bağlı dörd əsas yanaşmadan biri məhz sözönülərlə bağlıdır (9, 74). 
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РЕЗЮМЕ 

                                                                    ШИРМАММАД ГУЛУБАЙЛИ 

КАТЕГОРИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

Статья посвящена анализу категории принадлежности в 

современном английском языке на основе теории лингвистического 

поля. Здесь понятие принадлежности рассматривается как 

функционально-семантическое поле, т. е. не  морфологический, но 

другие способы выражания становятся объектом исследования. 

Автор показал на основе фактического  лингвистического 

материала, что разные средства выражения, которые принадлежат 

разным языковым уровням (синтаксическое, лексическое, 

словооброзавательное) служат как средства выражения понятия 

принадлежности. Автор также сделал попытку обобщать основные 

инвариантные значения поля принадлежности в современном 

английском языке. Приходится к выводу, что исследование любой 

лингвистической микроструктуры, в том числе категории 

принадлежности на фоне фнкционально-сссссемантической структуры 

дает возможность охватывать как план содержания так и план 

выражения.   

Ключевые слова: принадлежность, обладатель, принадле-

жающий, функционально-семантическое поле, план выражения, 

лексическое средство выражения  
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SUMMARY 

                                                                      SHIRMAMMAD GULUBAYLI 

THE CATEGORY OF POSSESSIVENESS IN MODERN ENGLISH AS 

A FUNCTIONAL-SEMANTIC FIELD 

 The  present article considers the category of possesiveness in modern 

English on the basis of the theory of linguistic field.  Here the notion of 

possessiveness is looked through as a functional semantic-field, i.e. not as the 

morphological category, as possessiveness does not exist in this language as a 

grammatical category. Thus, here the other means of expression of the notion 

of possessiveness are dealt with. 

The author has shown on the factual linguistic material that different 

means of expression belonging to different linguistic levels (syntactical, 

lexical, word -formation) serve as the means of expression of the notion of 

possessiveness. The author has also tried to generalize the main invariant 

meanings of the field of possessiveness in modern English. It is concluded 

that investigation of any linguistic microstructure, including the category of 

possession on the plain of functional semantic structure enables to cover the 

main elements of both the plan of content and the plan of expression.  

Key words: possessiveness, possessor, belonging, functional-semantic 

field, the plan of content,  lexical means of expression 
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ƏBDÜRRƏHMAN CAMĠNĠN “RĠSALEYĠ-ƏRUZ” ƏSƏRĠNĠN 

OSMANLICAYA TƏRCÜMƏSĠNĠN TEKSTOLOJĠ  

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

 Fars əruzĢünaslıq tarixi Əbdürrəhman Camiyə qədər böyük bir 

inkiĢaf  yolu keçmiĢ və Camidən əvvəl yazıb - yaratmıĢ alimlərin  əsərləri ilə 

əsasən formalaĢmıĢdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Əbdürrəhman Caminin 

“Risaleyi - əruz” əsəri fars əruzĢünaslıq tarixində son orijinal əsərlərdən biri 

kimi mühüm yer tutur. Əbdürrəhman Caminin “Əruz risaləsi” əsəri fars 

əruzunun nəzəri xüsusiyyətlərinə həsr olunub, fars dilində qələmə alınsa da, 

XIX əsrin sonlarında Cəfər Təyyar adlı  bir fars dili mütəxəssisi onu 

Osmanlıcaya tərcümə etməyi qarĢısına məqsəd kimi qoyaraq, həm türk 

oxucularını, türk Ģagirdlərini əruzun nəzəri əsasları ilə bir daha tanıĢ etmək 

istəmiĢ, həm də türk mədrəsələrində fars dilini öyrətməyi də bir məqsəd kimi 

düĢünmüĢdür. 

Açar sözlər: Əbdürrəhman Cami, əruz, Ģeir, tərcümə  

 

Cəfər Təyyar bin Əhməd Salim tərəfindən fars dilindən osmanlicaya 

tərcümə olunan Sədi Şirazinin “Gülüstan” əsərinin “Rəhbəri-Gülüstan” adı ilə 

hicri 1308-ci ildə İstanbulda Amirə mətbəəsində çap olunmuş kitabının 346-cı 

səhifədən 431-səhifəyə qədər haşiyələrində yer tutan, yenə də Cəfər Təyyar bin 

Əhməd Salim tərəfindən fars dilindən osmanlicaya tərcümə olunmuş məşhur 

fars-tacik şairi Əbdürrəhman Caminin “Risaleyi-əruz” əsərinin tərcüməsinin 

mətni “Tərcümeyi-əruz Əbdürrəhmane Cami Rəhmətullah” sözlərilə başlayır 

və mətn bütövlükdə üç səviyyədən  ibarətdir. [4,348 ] Birinci səviyyə farsca 

orijinal mətn, ikinci səviyyə orijinalda olan ayrı-ayrı kəlmələrin tərcüməsi və 

onların qrammatik quruluşu haqqında olan mətn, üçüncü səviyyə orijinal 

mətnin  məzmununun mənası – məal. Qeyd edək ki, bu prinsip Cəfər Təyyar 

bin Əhməd Salim tərəfindən demək olar ki, mətnin bütün tərcüməsi zamanı 

qorunmuşdur. Belə ki, tərcüməçi ilk növbədə orijinal mətndən kiçik 

hissələrdən ibarət nümunələr verərək, onların tərcüməsini göstərmiş, sonra isə 

həmin mətnin elmi şərhini vermişdir. Lakin məlum olduğu kimi, əruz elmi və 

əruz haqqında olan mətnlər olduqca qəliz və mürəkkəb olduğu üçün, başqa 

sözlə desək, əruzun bəzi anlayışları sxematik xüsusiyyətlər daşıdıqlarına və 

tərcümə olunmadıqlarına görə, bəzən tərcüməçi öz prinsipini axıra qədər 

qoruya bilməmiş, sadəcə olaraq, mətni ümumi şəkildə tərcümə etməklə 

kifayətlənmişdir. 
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Qeyd edək ki, Əbdürrəhman Caminin “Risaleyi-əruz” risaləsinin 

dünyanın müxtəlif əlyazma xəzinələrində, o cümlədən, Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunun Fondunda bir neçə nüsxəsinin 

olduğuna baxmayaraq, biz əsərin orijinal nüsxəsi kimi daha çox bu əsərin 

1990-cı ildə Düşənbədə Əbdürrəhman Caminin əsərlərinin “Ədib” 

nəşriyyatında kiril əlifbası ilə çap olunmuş VIII cildində yer tutan Əbubəkr 

Zuhuriddinov tərəfindən hazırlanmış mətninə əsaslanmışıq [1]. Əbubəkr 

Zuhuriddinov mətnini Cəfər Təyyarın tərcüməsində olan orijinal mətnlə 

tutuşdurduqda bəzi cümlələrin, lakin elmi mətnlə demək olar ki, ciddi əlaqəsi 

olmayan hissələrin Cəfər Təyyar mətnində olmadığını görürük. Əslində Cəfər 

Təyyar mətnində olmayan hissələr sözsüz ki, orta əsrlərdə yazılan hər bir 

əsərin girişini təşkil edən və Cami tərəfindən də Yaradana həmd və sənanı 

bildirən cümlələrdir. Beləliklə, Əbubəkr Zuhuriddinov mətnində olan, lakin 

Cəfər Təyyar nüsxəsində öz əksini tapmayan cümlələr aşağıdakılardır.: “ 

Siposi vofir kodirero, ki, xarakati sarei davoiri aflokro sababi izdivoci usul va 

imtizoci arkon qardonid va durudi mutavofir kamilero, ki ba tayidi fatxi karib 

az basiti xok tayi bisoti zulol va xazlon kard...” [ 1, 161].  

Qeyd edək ki, Əbubəkr Zuhuriddinov mətni ilə Cəfər Təyyarın orijinal 

mətnləri arasında olan fərqlər təkcə yuxarıda göstərdiyimiz cümlələrdən ibarət 

deyildir. Eyni zamanda, mətn içində bəzi fərqlər də nəzərə çarpır. Doğrudur, 

onlar  Əbdürrəhman Caminin “Əruz” risaləsinin əsas mətnini anlamaqda heç 

bir çətinlik törətməsə və eyni zamanda, mətnin ümumi məzmununa  bəzən 

xələl gətirməsə də, hər halda, belə fərqlərin olduğu da qeyd edilməlidir. 

Nümunə gətirəcəyimiz parçada Əbubəkr Zuhuriddinov mətni ilə Cəfər 

Təyyarın mətni arasında olan fərqləri aşağıdakı şəkildə nəzərə çarpdırmaq olar. 

Belə ki, Əbubəkr Zuhuriddinov mətnində olan, lakin Cəfər Təyyar mətnində 

əksini tapmayan əlavələr aşağıda verəcəyimiz mətndə mötərizə içində 

göstərilmişdir: ”Və vətəd (niz) bər do novəst (qisməst). Vətəde-məcmu və an 

ləfzist muştəməl bər do mətəhərrik və yek sakin: çun çəmən və səmən. Və 

vətəde-məfruq və an ləfzist muştəməl bər do mutəhərrik və yek sakin dər 

miyane işan: çun lale və jale. Və fasilə (niz) bər do novəst. Fasileye-suğra və 

an kəliməist muştəməl bər se mutəhərrik və yek sakin: çenanke  sənəma  və 

benəmə. Va fasileye-kubra və an kəliməist muştəməl bər çəhar mutəhərrik və 

yek sakin ( çenan ke ) fəkənəməş və şəkənəməş. Və məcmu in ərkan dər in 

kəlimat mundəricəst: bi qole-roxet lale beçəmən nənegərəm ( be quli ruxat lola 

ba çaman naniqarad)” [4, 347-348 ]. 

                Beləliklə, gördüyümüz kimi, Əbubəkr Zuhuriddinov mətnində olan 

əlavələr, fərqlər, burada, əsasən, bağlayıcılardan, sinonim sözlərdən, zaman 
şəkilçilərindən ibarətdir ki, bunlar da mətnin ümümi məzmununda böyük təsirə 

malik deyildirlər. Lakin bu mətnlər arasında bəzən elə fərqlər nəzərə çarpır ki, 

əslində onlar da mətnə ciddi  qüsur gətirməsələr də, amma hər halda əsərdən 

alınan elmi təəssürata nöqsan gətirmiş olurlar ki, bu da bəzən xoşagəlməz təsir 

bağışlayır. Doğrudur, əruzun nəzəri əsaslarını bilən mütəxəssislər üçün bu 

məsələ heç bir problem yaratmasa da, lakin  bu tərcümənin əruzu və fars dilini 

ilkin olaraq öyrənənlər üçün nəzərdə tutulduğunu diqqətə alsaq, mətndə elmi 
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dəqiqliyin olmasının vacibliyini söyləmək lazımdır. Belə ki, biz Əbubəkr 

Zuhuriddinov mətni ilə Cəfər Təyyar mətnini tutuşdurarkən, Cəfər Təyyar 

mətnində bəzən bu eyniliyi və elmi dəqiqliyi görmürük. Belə ki, aşağıdakı 

parçada bu fakt özünü açıq-aşkar göstərir. Qeyd edək ki, aşağıdakı parçada 

mötərizə içində verilən cümlələr Əbubəkr Zuhuriddinov mətnində olan 

əlavələr, lakin yenə də mötərizə içində verilən, amma sonunda E.B. yazılan 

cümlələr isə Cəfər Təyyar mətnində olub, Əbubəkr Zuhuriddinov mətnində 

olmayan əlavələrdir: “Pəs dər təlif kəlame-mövzun naçar başəd əz ictimai 

(arkon bo yakdiqar va usule, ki az ictimoi) in ərkan hasil miayəd və binae-

cumleyi-əşare-ərəb və əcəm bər an əst. Və əruziyyan anra  əfail (və əcza və  

ərkan- bu sözlər isə Əbübəkr Zuhuriddinov mətnində yoxdur- E.B.) və təfail 

quyənd monhəsir (dar xaşt asl ) əst. (Behokme istiqarrən dər həşt əsl- bu sözlər 

isə Əbübəkr Zuhuriddinov mətnində yoxdur- E.B.) fə’Ulün be təqdim vətəde-

məcmu bər səbəbe xəfif; ((fA”ilün) ba takdimi sababi xafif bar vatadi macmu); 

məfA’İlün be təqdim vətəde-məcmu  bər do səbəbe-xəfif; (mustəf’ilün) be 

təqdim do səbəbe-xəfif bər vətəde-məcmu; (fA’ilatün) beavərdəne-vətəde- 

məcmu dər miyani do səbəbe-xəfif; (məfA’ələtün) be təqdim vətəde-məcmu 

bər fasileyi-suğra; (mutəfA’ilün) be taqdim fasileyi-suğra bər vətəde-məcmu;  

(məfU’lAtü) be taqdim do səbəbe-xəfif bər vətəde-məfruq” [4, 351] 

           Beləliklə, gördüyümüz kimi, hər iki mətndə olan əlavələrin və 

əskikliklərin şərhini bir tərəfə qoysaq, ilk növbədə onu demək olar ki, Cəfər 

Təyyar öz mətnində səkkiz əsli təfilənin adını çəksə də, faktiki olaraq mətndə 

yeddi təfiləni göstərir. Bu mənada, biz bu problemlə bağlı iki məsələni qeyd 

edək. Birincisi, Cəfər Təyyar bin Əhməd Salim  Əbdürrəhman Caminin əsərini 

farscadan Osmanlıcaya tərcümə edərkən, görünür, ilk növbədə diqqətini fars 

əruzunun əsas xüsusiyyətlərinə yönəltmək istəmişdir. Fars əruzunun 

xüsusiyyətlərinin nədən ibarət olduğunu və bu məqamda Cəfər Təyyarın əsli 

təfilələrdən danışarkən nə üçün onların səkkiz olduğunu qeyd edib. İkincisi isə 

bizə elə gəlir ki, Sədi Şirazinin “Gülüstan” əsərini çox rahat şəkildə 

Osmanlıcaya tərcümə edən Cəfər Təyyar[3,633] Əbdürrəhman Caminin 

“Risaleyi-əruz” əsərini tərcümə edərkən, əsər elmlə, əruzla bağlı olduğundan 

müəyyən problemlərlə üzləşmiş, əsərin tərcüməsinin, onun məalının bir sıra 

problemlər yaratdığını görərək, ancaq ən vacib məsələləri tərcümə etməyi 

qarşısına məqsəd qoymuş, əlavələrdən, yəni fars əruzu üçün əhəmiyyətli 

olmayan məsələlərdən qaçmağa, uzaq olmağa çalışmışdır.  

               Tərcümənin içində verilən orijinal mətndən danışarkən qeyd etmək 

lazımdır ki, Cəfər Təyyar əsəri tərcümə edərkən orijinal mətndə həmişə öz 

məqsədi üçün istifadə etmişdir. Belə ki, biz yuxarıda gətirdiyimiz sitatlarda 

əgər Cəfər Təyyarın orijinal mətndən beş-altı, on cümlə ardıcıl nümunə 

gətirərək tərcümə etdiyini görürüksə, tərcümə mətni ilə sonrakı tanışlıq 

zamanı, Cəfər Təyyarın, hətta, əsərdən məhz, demək olar ki, tək-tək  cümlələr 

gətirib tərcümə etdiyinin də şahidi oluruq. Yenə də qeyd etmək istəyirik ki, 

bizcə, burada Cəfər Təyyar doğru olaraq, tərcümənin həcminə aludə olmamış, 

əsas diqqətini tərcümənin məzmununa, keyfiyyətinə yönəltmişdir. Məsələn, 

aşağıdakı parçaya diqqət yetirsək, biz dediklərimizi əyani şəkildə görə bilərik. 
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Qeyd edək ki, aşağıdakı parçada orjinal mətni qara hərflərlə fərqləndiririk: 

”Fəsle-təlifi-kəlami-mövzun. Əz hiç yek əz in ərkane-seqane bi an ke ba digəri 

tərkib konənd, mostəhsin təba  nəmioftəd, nə əz əsbabe- tənha, çenanke  

                         (Beyt)     بيت     

دارم زارىپيشت هرد م                                                                          

                                    كزغم تاكى زارم دارى                                                  

                               hər dəm piĢət darəm zari 

                                          kəz ğəm ta key zarəm dari    

﴾تأ ليف﴿  təlif izafəti məf”Ulünə və mubtəda ﴿كالم ﴾  (kəlam) izafəti sifətinə 

(mövzun bəhrə muvafiq şeir muraddır. ﴿ركانا﴾  (ərkan) rüknün cəmi izafəti 

sifətinə ﴿سه كاذه﴾  (se qane) üç növ demək. Murad səbəb və vətəd və fasilədir. 

﴾بى﴿  (bi) ədate-səlb, ﴿آذكه﴾  (anke) esme-movsul, ﴿با﴾  (ba) musahibət ﴿ديكرى﴾  

(digəri) ya-i vəhdət ﴿تركيب﴾  (tərkib) məsdər ﴿كنند﴾  (konənd) müzarei cəm edərlər 

demək ﴿نه﴾  (nə) nafiyə ﴿تنها﴾  (tənha) yalnız ﴿هردم﴾  (hərdəm) hər vəqt demək 

( پيش﴿  (piş) ba  əcəmlə ön demək ﴿ت﴾  (tə) xitab ﴿دارم﴾  (darəm) müzareyi 

mutəkəllim ﴿زارى﴾  (zari) fəğan ﴿كز﴾  (kəz)  ke əz təqdirəndə ﴿تا﴾  ( ta) hərfe ğayə 

﴾كى﴿  (key) ədate istefham ﴿زارم﴾  (zarəm) axırındakı mim ədate mutəkəllim və 

zar bunda nalan və zəbun demək. *Məal* kəlame mauzuni təlif bu üç növ 

ərkanın biri yekdigəri ilə tərkib etmədikcə təbə müstəhsin vaqe olmaz. Yalnız 

əsbabdan tərkib edərək  təbə müstəhsin gəlmiyan * hərdəm pişət darəm zari * 

kəzğəm takey zarəm dari * beyti məsəlludur ki hər vəqt sənin önündə fəğan 

tuturam ki ğəmdən nöqtə qədər bəni zəbun eyləyəcəksin demək. İştə bu beytin 

məcmui səbəbi- xəfifdən mürəkkəbdir ki ﴿هر﴾ ( hər) və  ﴿دم﴾  (dəm) və ﴿پى﴾  (pi) 

və ﴿شت﴾  (şət) və ﴿دا﴾  (da) və ﴿رم﴾  (rəm) və ﴿زا﴾  (za) və ﴿ری﴾  (ri) kibi iləlaxirə və 

bu beyt təqti edildikdə bəhri mütədarikdən olur . (nə əz vətəde mücərrəd 

çenanke) mücərrəd otaddən söylənür isə yenə təbə-müstəhsin vaqe olmaz 

netəkim beyt ati ol vəchlə vaqe olduğundan müstəhsin əd olunmamışdır.  

                                                         Beyt ﴿بيت﴾  

 *بسويم ار كذر كني زهيعجب زهيعجب     

 *برويت ارنظركنم زهي طرب زهي طرب   

besuyəm ər qozər koni zəhi əcəb zəhi əcəb 

beruyət ər nəzər konəm zəhi tərəb zəhi tərəb 

﴾سو﴿  ( su) tərəf ﴿م﴾  (mim) zəmir ﴿ار﴾  (ər) ədate şərt ﴿كذر﴾  (qozər) uğrama və 

keçmə mənasına ismi məsdər ﴿زهي﴾  (zəhi) nə gözəl mənasına ədate təhsin ﴿ب﴾  

(be) hərfe sələ ﴿روي﴾  (ruy) yüz ﴿ت﴾  (tə) xitab ﴿طرب﴾  (tərəb) tanın və ranın 

fəthələri ilə fərəh və surur demək. *Məal* əgər tərəfimizə uğrar isən nə gözəl 

əcəb nə gözəl əcəbdir. Əgər sənin yüzünə nəzər salar isəm nə gözəl şadi nə 

gözəl müsərrətdir. İştə bu beyt vətəde məcmuidən mürəkkəbdir ki ﴿ڀنند﴾  (pənd) 
﴾بسو﴿  (besu) və ﴿يمار﴾  (yəmar) və ﴿كذر﴾  (qozər) və  ﴿كنى﴾  (koni) və ﴿زهى﴾  (zəhi) və 

﴾عجب﴿  (əcəb) ləfzləridir ilax. Və bu beyt bəhre həzəcdəndir.( nə əz fəvasil fəqət 

çenanke ) yalnız fəvasildən  söylənən beyt dəxi təbə müstəhsin düşməz 

netəkim beyt ati ol vəchlə vaqe olduği cəhətlə məqbul deyildir ﴿بيت﴾  (beyt) 

 *ڀسرابكشالبخوش بسرا*                                                            

 *بسرود خوشت بنوازمرا

                                            (pesəra beqoşa ləbe  xoş be səra) *  
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                                            (besorud xoşət benəvaz məra”  [4, 349-351] 

Beləliklə, gördüyümüz kimi, Cəfər Təyyar, həqiqətən də, 

məqsədinə müvafiq olaraq orijinal mətndən bəzən tək-tək cümlələr gətirərək, 

onları uzun-uzadı tərcümə və şərh etmişdir.  

              Qeyd edək ki, belə şərh və tərcümə üsulu orta əsrlərdə də mövcud 

olmuş və hətta, XIX  əsrə qədər davam etmişdir. Belə ki, professor Tərlan 

Quliyevin tədqiqlərinə görə, XIX əsrdə Nəsirəddin Tusinin əlyazma şəklində 

70 səhifədən ibarət olan “Miyarül-əşar” əsərinə 222 səhifədən ibarət “Mizanül-

əfkar fi şərhi  Miyarül-əşar” adlı şərh yazmış Mövlana Müfti Sədullah 

Muradabadi də bu prinsipi izləmiş,  əsərində bəzən böyük bir hissəni, bəzən isə 

tək-tək cümlələri şərh etmişdir [5].  

                   Cəfər Təyyarın  tərcüməsi ilə tanış olarkən mətnin nə qədər 

mürəkkəb olması elə ilk baxışdan nəzərə çarpır. Qeyd edək ki, bu mürəkkəblik 

bir tərəfdən Cəfər Təyyarın tərcümə və şərh prinsipi ilə bağlıdırsa, digər 

tərəfdən ümumiyyətlə, əruz haqqında yazılmış traktatların mürəkkəbliyi ilə 

əlaqədardır.  

                 Bu mürəkkəblik əsasən qəliblərdən ibarətdir ki, bu da tərcümə 

zamanı əslində bir o qədər də tərcümə prosesinə  uyğun deyil. Bu mənada, biz 

dediyimiz bu prosesi demək olar ki, Cəfər Təyyarın mətnində də müşahidə 

edirik: ”Bəhre-rəcəze-musəmməne-salim. Bu bəhrin on beş nov beyti vardır. 

(1) səkkiz cüzv cümləsi əzahifdən salim olaraq vəzne-əslisi üzrə gəlmişdir. Ol 

səbəbdən buna musəmməni-salim itlaq edilmişdir ... İstilahda bir bəhrin 

ismidir ki, əczası səkkiz kəre (müstəf”ilun) gəlur. Genə şair bu bəhrin beytini 

nəzm eylədikdə qəsr ədəbiyatından dairədəki vach təsmiyə olmuşdur.                        

(beyt)  

 اى زند كانى بخش من لعل شكر كفتارتو

رزوى مردنم از حسرت ديدارتوآدر    

[ey zəndegani bəxşe mən ləle şəkər qoftare to* 

dər arizuye mordənəm əz həsrəte didare to*] 

(Ey həyat bəxş edən mənə, ləl, şəkərli danışığından  

Səninlə görüşün həsrətində ölmək arzusundayam) 

 (təqti) (ey zənde qa) müstəf”ilun (ni bəxşe mən) müstəf”ilun (ləle şəkər) 

müstəf”ilun (qoftare to) müstəf”ilun (dər arizu) müstəf”ilun (ye mordənəm) 

müstəf”ilun  (əz həsrəti) müstəf”ilun (didare to) mustəfiulun.  

           Musəddəse-məczu. (2) Altı cüzvlü, yəni cüzv zihaf ilə beytdən iki cüzv 

həzf olunub, musəddəsi-məczu olmuşdur. (beyt)  

يش نظرپاى هر كزم نارفته از   

ويم نکرچشم مرحت سروزى ب  

[*ey hər kezəm tarəfte əz pişe nəzər* 

ruzi be çeşme-mərhəmət suyəm negər] 

(Ey nəzərdən ayrılmayan 

Bir gün mərhəmət gözüylə mənə nəzər sal) 

(təqti) (ey hər kezəm) müstəf”ilun (narəfte əz) müstəf”ilun (pişe nəzər) 

müstəf”ilun (ruzi beçeş) müstəf”ilün (me mərhəmət) müstəf”ilun (suyəm 

negər) müstəf”ilun                                                                                                                                             
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Murəbbei-məĢtur (3) dörd cüzvlü, yəni şətr ilə beytin nisfi həzf olunub.  Beyt 

dörd cüzv üzərinə bina olunmuşdur. Buna mürəbbe deyirlər. (beyt) 

 عاشق شدم بردلبرى

 سنكين دلى سمين برى

[aşiq şodəm bər delbəri 

səngin deli səmin bəri] 

(Dilbərə aşiq olmuşam 

Bərk qəlbli, naz edən) 

(təqti) (aşiq şodəm) müstəf”ilun (bər delbəri) müstəf”ilun (səngin deli) 

müstəf”ilun (səmin bəri) müstəf”ilun” [ 4, 404].  

             Beləliklə, nümunə verdiyimiz parçaya diqqətlə baxsaq, orada elmi 

mətn nöqteyi-nəzərindən heç bir məfhumun tərcüməyə gəlmədiyini, bu 

baxımdan da tərcüməçinin haqlı olaraq heç bir qəlibi tərcümə etmədiyinin 

şahidi oluruq.  Tərcüməçi bu məqamda, sadəcə olaraq, şərhlərlə kifayətlənmiş, 

başqa sözlə desək, beytləri əruz elmi baxımından şərh, təhlil və təqti etmişdir. 

Təbii ki, bunların da tərcüməyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu sözləri təqribən 

zihaflar və dairələr bəhsləri haqqında da demək olar.  Belə ki, zihaflar bəhsinin 

bəzi hissələri də ancaq elə termin və təfilələrdən ibarətdir. Bu baxımdan demək 

olar ki, onlar da heç bir tərcüməyə gəlmir, ancaq və ancaq şərh və təfsir 

olunurlar:” (Və amma fürui-u  məfA”ilün məqbuz) və amma məfA”İlün 

cüzvünün fürulərindən birincisi məfA”ilün məqbuz dur ki, qəbz zihafı ilə ya-si 

duşmüşdür. Bu anın füru olduğı üçün məqbus deyirlər   ﴿ مفاعيل

﴾مكفوف (məfA”İlü məkfuf) ikinci (məfA”İlün) cüzvündən kəf zihafı ilə nun-i 

düşüb ﴿مفاعيل﴾  (məfA”İlü) qalmışdır bu ona füru olduğundan məkfuf derlər 

﴾مفعولناخرم﴿  (məf”Ulün əxrəm)  uçüncü xərm zihafı ilə ﴿مفاعيلن﴾   

(məfA”İlün) cüzvündən mim düşərək ﴿فاعيلن﴾  (fA”İlün) qaldıqda yerinə vəz 

olunan ﴿مفعولن﴾  (məf”Ülün) dür ki fürudur əxrəm deyərlər (məf”Ulü əxrəb) 

dördüncü (məfA”İlün) cüzvündən xərb zihafı ilə mim və nun düşüb ﴿فاعيل﴾  

(fA”İl) qaldıqda yerinə vəz olunan ﴿مفعول﴾  (məf”Ulü) füru olması ilə əxrəb 

deyərlər. ﴿فاعلناشتر﴾  (fA”İlün əştər) beşinci ﴿مفاعيلن﴾  (məfA”İlün) cüzvündən 

şətr) zihafı ilə mim və yas-i düşüb ﴿فاعلن﴾  (fA”ilün) qaldıqda füru olduğundan 

əştər deyərlər ﴿فعولن محذوف﴾  (fə”Ulün məhzuf) altıncı ﴿حذف﴾  (həzf) zihafı ilə 

﴾مفاعيلن﴿  (məfA”ilün) cüzvündən axırı düşdükdə ﴿مفاعى﴾  (məfA”i) qalıb yerinə 

vəz olunan ﴿فعولن﴾  (fə”Ulün) dir ki bu füruə məhzuf deyirlər ﴿مفاعيل مقصور﴾  

(məfA”İl məqsur) yeddinci qəsr zihafı ilə ﴿مفاعيلن﴾  (məfA”İlün) cüzvündən 

səbəbin sakini həzf və mütəhərriki iskan edildikdə baqi qalan ﴿مفاعيل﴾  

(məfA”İl) dir ki füru olub məqsur deyirlər ﴿فعولاهتم﴾  (fə”Ul əhtəm) səkkizinci 

hətm zihafı ilə  ﴿مفاعيلن﴾  (məfA”İlün) cüzvündən ﴿لن﴾  lün və ﴿يا﴾  (ya) düşüb ﴿مفاع﴾  
(məfA”) qaldıqda yerinə vəz olunan ﴿فعول﴾  (fə”Ul) cüzvüdür ki fürudur ona 

əhtəm deyərlər ﴿فعلمجبوب﴾   (fə”əl məcbub) doqquzuncu ﴿جب﴾  (cəbb) zihafı ilə 

﴾مفاعيلن﴿  (məfA”İlün) cüzvündən iki səbəbi- xəfif düşüb yerinə vəz olunan ﴿فعل﴾  

(fə”əl) cüzvüdür ki füru olmaq hesabı ilə məcbub deyirlər ﴿فاعازل﴾  (fA” əzəll) 

onuncu ﴿زلل﴾  (zələl) zihafı ilə ﴿مفاعيلن﴾  (məfA”İlün) cüzvündən ﴿لن﴾  (lün) və ﴿يا﴾  

(ya) ﴿وميم﴾  (və mim) düşüb ﴿فاع﴾  (fA”) qaldıqda məhəllinə iqamə edilən ﴿فعل﴾  

(fə”əl) cüzvüdür ki, füru olduğu cəhətlə  ﴿ازل﴾ (əzəl)deyirlər ﴿فعابتر﴾  (fə” əbtər) 
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on birinci ﴿بتر﴾  (bətr) zihafı ilə ﴿مفاعيلن﴾  (məfA”İlün) cüzvündən ﴿ميم﴾  (mim) və 

﴾عيلن﴿  (“İlün) düşərək ﴿فا﴾  (fA) qaldıqda yerinə vəz olunan ﴿فع﴾  (fə”) cüzvüdir ki 

füru olduğundan ﴿ابتر﴾  (əbtər) deyirlər”[4, 355-356].  

Gördüyümüz kimi, yuxarıdakı parçada qara hərflərlə verdiyimiz 

cümlələr ancaq orijinal mətnə aiddir ki, onlar da təfilə və terminlərdən 

ibarətdir. Beləliklə, bir daha demək istəyirik ki, ümumiyyətlə, əruz haqqında 

yazılmış  hər hansı bir əsər tekstoloji, mətnşünaslıq  baxımdan  olduqca 

mürəkkəb olub, bir dildən digərinə çətinliklə tərcümə, şərh və təfsir edilir. Bu 

baxımdan, təbii ki, Əbdürrəhman Caminin “Risaleyi-əruz” əsəri də istisna 

deyildir.  Gördüyümüz kimi, fars dilinin gözəl bilicisi olan, hətta, Cəfər Təyyar 

kimi tərcüməçilər, alimlər belə əruza aid traktatı, əsəri tərcümə edərkən 

müxtəlif çətinliklərlə üzləşmiş və təbii olaraq, çevirəcəyi mətnə tekstoloji 

baxımdan müxtəlif səviyyələrdə yanaşmışdır. Lakin hər hansı şəkildə yanaşırsa 

yanaşsın, Cəfər Təyyar bir tərcüməçi kimi tərcümə etdiyi mətnə, onun 

tekstoloji prinsiplərinə sadiq qalmış və nəticədə mətnşünaslıq baxımından 

ortaya orijinal, maraqlı bir əsər qoymağı bacarmışdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬНУРА БАБАЕВА 

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКЕ  ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 

ИЗВЕСТНОГО  ПРОИЗВЕДЕНИЯ АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ 

«РИСАЛЕИ – АРУЗ» НА  ОСМАНСКИЙ ЯЗЫК 

         Данная статья посвящена текстологическим особенностям 

известного произведения Абдуррахман Джами «Рисалеи – аруз» на 

османско – турецкий язык. Этот  труд, переведѐнный Джафар Таййар бин 

Ахмад  Салимом с персидского языка, был опубликован в 1308г (хиджри) 

(1890 – 1891) на полях книги «Рахбари – Гюлюстан». Оба этих 

произведения были напечатаны вместе, т. к. и «Рисалеи – аруз», и  

«Рахбари – Гюлюстан» являлись учебным пособием для изучения аруза 

турками.  

       Ключевые слова:  Абдуррахман Джами, аруз,  пoэзия, перевод 
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SUMMARY 

 ELNURA BABAYEVA 

TEXTUAL FEATURES OF THE TRANSLATION OF THE FAMOUS 

WORK OF ABDURRAKHAMANA JAMI “RISALEI – ARUZ” AT THE 

OTTOMAN LANGUAGE 

This article focuses on the textual featurıs of the translation of the 

famous work of Abdurrakhman Jami “Risalei – aruz” at the Ottoman language. 

This work was translated by Jafar Tayyar bin Akhmad Salim from Persian 

language. It was published in 1308 year (khijry) at the fields of the “Rakhbary 

Qulustan” .  

Both of these works were printed together as they were a textbook for 

studying aruz for Turks.  

Key words:   Abdurrahman Jami, eruz, poem, translate 
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AZƏRBAYCAN DĠLĠNDƏKĠ  ĠNGĠLĠS VƏ FRANSIZ MƏNġƏLĠ  BƏZĠ 

ĠNTERLEKSEMLƏRĠNĠN FUNKSĠONAL XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNƏ 

DAĠR 

 
 Məqalədə Azərbaycan dilində xüsusi əhəmiyyətə malik olan interlek-

semlərin ingilis və fransiz dillərində funksional xüsusiyyətləri təhlil edilir: 

graffiti (qrafit), layk (like), profil, blok, kommet, Public relations (PR), marke-

ting, lizinq, treninq, avtotreninq, qrip, burjua, rejim, marĢal, serjant, desert, 

plaqiat, sakvoyaj, pilot, kiosk.  

Açar sözlər: interleksemlər, birmənalı, variant, internet, əvəzləmək 

 
Azərbaycan dilində bir qisim ingilis mənşəli interleksemlərin yer 

almasında müəyyən dövrdə vasitəçi olan rus dilinin aktiv müdaxiləsi müşahidə 

edilir. XX əsrin sonlarından başlayaraq müasir dövrə qədər birqütblü dünya 

geopolitik xəritəsinə ABŞ-ın hegemonluğu ingilis mənşəli interleksemlərin 

aktivləşməsinə səbəb olmuşdur. Müasir dövrdə isə yeni siyasi, iqtisadi və 

elmitexniki yeniliklərin aparıcı beynəlxalq dil olan ingilis dilində 

mənimsənilməsinə şərait yaratmışdır. Hazırda linqva–franka statusu əldə etmiş 

ingilis dili nəinki sırf özünə aid olan leksik inventarı həmçinin digər az və ya 

çoxsaylı xalqların dilində yer alan anlayış və məfhum nominasiyalarının 

interleksem statusu əldə etməsində də müstəsna rol oynayır. Tədqiqatçı 

N.B.Şaripova ingilis dilinin hələ XIX əsrin sonlarından etibarən həm vasitəçi 

dil, həm də ötürücü dil mövqelərində olduğunu qeyd etmişdir. Dilçi onu da 

qeyd edir ki, artıq XXI əsrin əvvəllərində tranzitlik funksiyalarının iсralarında 

kifayət qədər aktivlik göstərən ingilis dili hər iki funksiyanın icrasında 

birmənalı şəkildə lider sayıla bilməz (3). Bu da sözsüz ki, ilk növbədə 

qloballaşma şəraitində hər hansı bir məlumatın ilkin mənbədən əldə edilmə 

imkanlarının artması ilə bağlıdır.  Müasir dövrdə ingilis dilinin bu funksiyası, 

yunan–latın dillərinin antik və orta əsrlər dövründə icra etdiyi rola bənzəyir. 

Məsələn, ingilis dilinin materialları əsasında beynəlmiləl leksikanın 

praqmalinqvistik aspektlərini araşdırmış  A.E.Rıtsarevanın da haqlı olaraq 

qeyd etdiyi kimi,  граффити  (qraffiti) sözü italyan dilindən alınma söz olsa 

da, onun interleksem statusunda  tanınması və  mövqelərinin möhkəm-

ləndirilməsi birmənalı şəkildə ingilis dilinin ötürücülük funksiyası ilə bağlıdır 

(2,155). Azərbaycan dilində də bu sözün qraffiti yazılış formasının işləkliyi 

məlumdur. Göründüyü kimi, nisbətən yeni dövrü əhatə edən graffiti kəlməsi, 

məhz ötürücü dil olan ingiliscənin yazılış qaydalarına uyğun şəkildə 
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mənimsənilmişdir. Onu da əlavə edək ki, dilimizin izahlı lüğətində yalnış 

olaraq alman dilindən alınma kimi təqdim edilən (1, IIIc.,197), əslində yunan–

latın mənşəli interleksem olan qrafit sözü rus dilinin tranzitlik funksiyasının 

təsiri ilə yalnız graffiti yazılış formasına malikdir (4). Rus dilində hallanmayan 

isim kimi nəzərdən keçirilən graffiti, dilimizdə hal paradiqmasının söz–forma 

qəliblərinə uyğunlaşmağa müvəffəq olduğundan (5). Azərbaycan dilində 

graffiti sözünün kəmiyyət kateqoriyası göstəricisi ilə birgə işləkliyini də 

müşahidə etmək olar. Bu baxımdan, italyan alınması dilimizdə ingilis dilindəki 

“graffiti” formasında morfoloji dəyişimə potensialına uyğun gəlir (6). Qeyd 

etmək lazımdır ki, müasir dövrdə gənc nəslin ingilis dilli  yeni interleksemləri 

mənimsəməsi fərqli yazılış variantlarında təzahür tapan vahidlərin sayının 

artmasına təkan vermişdir. Belə ki, KİV-nin dilində eyni interleksemin 

müxtəlif yazı variantlarına təsadüf edilir. Həmin variantlardan bəziləri fonetik 

prinsipə üstünlük verən Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydalarına uyğun 

gəlmir. Məsələn, ingilis dilindən mənimsənilən və 2010-cu ildən istifadəyə 

verilən layk (ingilis orfoqrafiyasında: like “bəyənmə”) düyməsinin adının 

Azərbaycan dilində like və layk kimi  iki cür yazılış formasında müşahidə 

olunur. 

Ümumiyyətlə, internetin inkişafı ilə bağlı dilimizə profil (yeni anlamda, 

məsələn: Facebook profili), tag, tag eləmək, bloka düĢmək və s. kimi çox 

sayda ingilis dilli interleksemləri daxil olmuşdur.  Məsələn, ingilis dilində  

yarlıq, etiket, iĢarə və eləcə də  iĢarələmək, etiketləmək  mənasını ifadə edən 

tag sözü son bir neçə ildə Azərbaycan dilinə daxil olmuşdur. Hazırda müstəqil 

şəkildə tag, həm də eləmək feili ilə müştərək şəkildə mürəkkəb fel komponenti 

kimi işlənməkdədir. 

"Azərbaycanın teleradio məkanında ədəbi dilin qorunması" layihəsi 

çərçivəsində aparılan monitoringlər əsnasında konkret olaraq, tag eləmək,  

iĢarələmək,  etiketləmək  felləri   yersiz alınma faktları  kimi  dəyərləndirilməsi 

(7) də  qeyd olunmalıdır. Deməli, son dövrlər dilimizə daxil olmuş sözlərin heç 

də hamısı ədəbi dilə daxil olmur. Məsələn, komment sözü Ģərh sözünü bəzən 

uğursuz şəkildə “əvəzləyir”.  

Bununla yanaşı nisbətən yeni dövrü əhatə edən  PR, monitorinq, liftinq, 

skrinniq, menecment və s. kimi interleksemlərin  ədəbi dildə tam işləklik 

qazandığı da qeyd edilməlidir. Bu cür interleksemlərin ədəbi dil də tam 

mənimsənilməsinə baxmayaraq onlarda  bəzən  variantlı paraleldən istifadəni 

mümkün edir (PR və ya piar). İngilis dilində Public relations ( ictimai əlaqələr 

və ya ictimaiyyətlə əlaqələr) söz birləşməsinin abreviasiyasından törəyən PR 

qısaltmasının yalnız bir formada Public relations (PR) (8) yazılışı mümkündür. 
Ümumilikdə desək, Azərbaycan dilinin leksik sistemində son dövrlərin 

ictimai-siyasi və iqtisadi innovasiyalar sayəsində mənimsənilmiş marketinq, 

lizinq, treninq, driblinq, dempinq, avtotreninq və s. kimi ingilis interleksemləri 

bu gün də mövcuddur. Bununla belə, daha əvvəllər mənimsənilmiş və 

dilimizdə işlənmə tezliyi olan stop, reyd, rels, centlmen, ledi, lord, order  və s. 

kimi ingilis interleksemləri də vardır. Bütün bunlar Azərbaycan dilinin leksik 
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sistemində yer alan ingilis interleksemlərinin əhəmiyyətli rola malik olduğunu 

deməyə əsas verir.      

       Azərbaycan dilinin leksik sistemindəki interleksemlərin bir hissəsini də  

fransız interleksemləri təşkil edir. Bunların da əsas hissəsini  terminlər təşkil 

edir. Belə ki, rol, qrip, burjua, rejim, leytenant, marĢal , desert, plagiat, sakvo-

yaj, pilot, kiosk və s. kimi sözlər dəqiq məna spektrinə malik olan və 

beynəlmiləl terminoloji baza inventarı kimi mövqelərini möhkəmləndirmişlər. 

XIX əsrdən Azərbaycan dilinə daxil olmuş və ilkin mərhələdə lakuna 

mahiyyəti kəsb edən desert termini bir müddət sonra, izahlı lüğətdə qeyd 

edildiyi kimi  “xörəkdən sonra verilən meyvə, Ģirniyyat və s.” mənalarında 

işlənməyə başlamışdır.  

 Fransız dilindən rus dilinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan dilində 

“mənimsəmə” termininin qarşılığı kimi “plagiat” ( səslənişi və yazılışı üst-üstə 

düşən) istilahı  işlənməyə başlamışdır.  

 Son zamanlar müasir Azərbaycan dilində  “sakvoyaj” (daha kiçik həcmli 

və bir qədər silindirik formalı qulplu qutu şəkilli qab) sözü  geniş şəkildə 

istifadə olunur.  

 Avropaya inteqrasiya və qloballaşma şəraitində dilimizə keçən fransız 

mənşəli “pilot” (uçucu aparatları idarə edən təyyarəçi) termini daha geniş 

semantik mənada işləklik qazanmışdır.  

 Azərbaycan dilində “xırda alver, cürbəcür arayıĢlar vermək və s. üçün 

kiçik, tikli, pavliyon” anlayışını ifadə edən “kiosk” və fonetik variant olan 

“köĢk” sözünün də fransız dilindən alındığı izahlı lüğətdə də qeyd edilmişdir.  

 Lakin dilin öz daxili imkanları hesabına həmin interleksemlərin 

bəzilərini əvəzləyə bilmişdir. Məsələn, yaxın dövrlərə qədər Azərbaycan 

dilinin hərbi terminologiyasında işlədilən fransız mənşəli serjant sözü (1, 

IVc.,60) (fransızcada: sergent; ingiliscədə: sergeant) müstəqillikdən bir qədər 

sonra dilimizdə baş verən terminoloji yenilənmə prosesində türk mənşəli çavuĢ 

termini ilə əvəzlənmişdir.  

 XIV əsrin ortalarında latın dilindən mənimsənilmiş “salsa” (duzlu təam, 

duzlanmış yemək) sözü əsasında fransız dilində formalaşan sauce (sous) sözü 

XIX əsrdə rus dili vasitəsilə Azərbaycan terminologiyasına daxil olmuş və XX 

əsrdə kütləvi işləklik qazanmışdır. Sonralar isə Azərbaycan mətbəxində “sous” 

bir termin kimi işlənməyə başlanmışdır. 

 Azərbaycan  dilindəki  fransız mənşəli interleksemlər tematik cəhətdən 

müxtəlifdir. Onlar, əsasən, mədəniyyət və incəsənət (estrode-estrada, 

moderne-modern, amplua-ampla (sahə göstəricilərinə, qabiliyyətinə görə 

ixtisaslaşma) , brochure – broĢür, vaudeville – vodevil, visage  – visaj və s.), 

hüquq və hərbi sahələrə, ictimai – siyasi həyata (pilote – pilot, cadet – kadet, 

lieutenant – leytenat, marshal – marĢal,  elite – elit (elita), baggage – baqaj,  

régime – rejim, bourgeois – burjua  və s.), geyim, məişət,  kulinariyaya kimi 

anlayış və məfhumlara (dissert-desert, sauce-sous, marmalade – marmelad, 

liqueur – likör, champagne – Ģampan, soup – sup, soufflé – sufle, costume – 

kostyum, jacket – jaket, flannel – flanel, beret – beret, velour – velür, salon – 

salon  və s.) aiddirlər. 
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 Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan dilində fransız mənşəli inter-

leksemlər  ingilis interleksemlərinə nisbətən  azlıq təşkil edir. 
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     В статье  изъясняются  функциональные  особенности английских 
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          It is analysed  functional  capacities  of  show  english and french 
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marketing, lizinq, treninq, avtotreninq, qrip, burjua, rejim, marşal, serjant, 

desert, plagiat, sakvoyaj, pilot, kiosk. 

Key words: interlexims, onemeaning, variation, internet, to shift 
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NOVRUZ  ÇƏRġƏNBƏLƏRĠ  HAQQINDA  

 

Məqalədə Novruz çərĢənbələrinin yerətrafı fəzada və Yer kürəsində baĢ 

verən bəzi astronomik hadisələrlə əlaqəsi Ģərh olunur. Göstərilir ki, Novruz 

bayramından əvvəlki bir ay ərzində səmada baĢ verən dəyiĢikliklər bilavasitə 

Yerin atmosferində və səthində öz təsirini göstərir. 

Açar sözlər: Novruz çərĢənbələri, Novruz bayramı, Boz ay, GünəĢ, Yer 

kürəsi. 

 

Novruz bayramı Azərbaycan xalqının milli-mədəni irsində xüsusi yer 

tutur. Yaz fəslinin gəlməsi ilə bağlı olan Novruz bayramının çox müxtəlif 

tarixi, etnik, dini və elmi cəhətləri vardır. Müasir dövrdə Novruz bayramı ilə 

əlaqədar olaraq keçirilən bəzi mərasim və ayinlərin kökündə real təbiət 

hadisələri və tarixin müxtəlif dövrlərində xalqımızın bu təbiət hadisələrinə olan 

baxışları nəticəsində formalaşan dünyagörüşlər sistemi durur. 

Novruz bayramı ilə çox sıx əlaqəsi olan amillərdən biri də Novruz 

çərşənbələridir. Novruz çərşənbələri dedikdə yazın ilk günündən -  21 martdan 

əvvəl olan son dörd çərşənbə nəzərdə tutulur. Aydındır ki, bu çərşənbələr qışın 

son ayının çərşənbələridir. Bu aya el arasında “Boz ay” da deyilir. “Boz ay” 

fevral ayının 19-dan mart ayının 20-ə qədər davam edərək 30 və ya 31 gün 

olur.  

 Azərbaycan xalqının milli-fəlsəfi dünyagörüşündə Novruz çərşənbələri 

həyatın təməli hesab edilən dörd ünsürlə - od, hava, torpaq və su ilə 

əlaqələndirilir. Məhz buna görə də Novruz çərşənbələri – Od çərşənbəsi, Hava 

çərşənbəsi, Torpaq çərşənbəsi və Su çərşənbəsi  kimi adlandırılır (3).   

  Novruz çərşənbələri ilə bağlı ən çox diskussiyalara səbəb olan məsələ 

bu çərşənbələrin sıralanması ilə bağlıdır. Fikrimizcə, təklif edilən müxtəlif 

sıralanma variantlarına səbəb bu məsələyə müxtəlif aspektdən yanaşılmadır. 

Məsələn, əgər bu məsələyə Yer kürəsində həyatın əmələ gəlməsi nöqteyi-

nəzərindən yanaşsaq, onda Su çərşənbəsi birinci yerdə durmalıdır. Çünki, 

müasir elmi konsepsiyalara görə həyatın əmələ gəlməsində su mühiti həlledici 

rol oynamışdır. Yox əgər məsələyə sırf dini nöqteyi-nəzərdən baxsaq onda 

Torpaq çərşənbəsi birinci olar. Ona görə ki, İslam dininə görə bütün canlılar 

torpaqdan yaranmışdır və sonda torpağa çevriləcəkdir. Məsələyə daha geniş 

anlamda – Kainatın yaranması problemindən baxsaq Od çərşənbəsi mütləq 

olaraq birinci olmalıdır. Ona görə ki, hər şeyin əvvəli enerjidir. Azərbaycan 

xalqının dünyagörüşlər sistemində bu eneji nur, işıq və atəş kimi ifadə olunur. 

Ümumiyyətlə, bu cür yanaşmaların sayını kifayət qədər genişləndirmək olar. 
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Əsl həqiqətdə Novruz çərşənbələrinin sıralanmasını, onların bilavasitə bağlı 

olduğu qış və yaz fəsilləri ilə əlaqələndirmək daha çox real və obyektiv olardı. 

Bunun üçün “Boz ayda” (19 fevral - 20 mart) Yer kürəsində, onun atmosferin-

də və yerətrafı fəzada hansı proseslərin baş verdiyinə nəzər salmaq lazımdır. 

Yer üzərində canlı aləmin mövcud olma şərtlərindən biri də Yerin 

məxsusi hərəkətidir. Yerin məxsusi hərəkəti onun öz oxu ətrafında 

fırlanmasından və Günəşin ətrafında dolanmasından ibarətdir. Yerin öz oxu 

ətrafında bir dəfə fırlanması 24 saat ərzində baş verir ki, bunun da nəticəsində 

“gecə-gündüz” hadisəsi yaranır. Yer kürəsinin Günəş ətrafında bir tam dövrü 

isə 1 il və ya 365 günə reallaşır. Yerin Günəş ətrafında dolanmasının 

nəticəsində fəsillər əmələ gəlir və gecə ilə gündüzün uzunluğu müəyyənləşir. 

Bəzən  səhv  olaraq fəsillərin əmələ gəlməsini Yer kürəsinin Günəşə yaxın və 

ya uzaq olması ilə bağlayırlar. Bu mülahizə tamamilə yanlışdır. Fəsillərin 

əmələ gəlməsində əsas rolu Yerin fırlanma oxunun fəzada Günəşə nisbətən 

vəziyyəti oynayır. Məlumat üçün qeyd edək ki, qışda Yer kürəsi Günəşə ən 

yaxın, yayda isə ən uzaq nöqtədə olur (1).  

Yerin Günəş ətrafında dolanma müddətində ən çox əhəmiyyət kəsb edən 

4 gün vardır ki, bu günlər canlı aləm üçün həlledici rola malikdir. Bu günlər 

astronomiya elmində Yaz gün bərabərliyi (21 mart), Yay Günəş duruşu (20 və 

ya 21 iyun), Payız gün bərabərliyi (20 və ya 21 sentyabr) və Qış Günəş duruşu 

(20 və ya 21 Dekabr) kimi adlanırlar (2). Yaz və Payız gün bərabərliyində Yer 

kürəsində gecə ilə gündüz demək olar ki, bərabərləşir və hər biri 12 saata çox 

yaxın olur. Yay Günəş duruşu vaxtı Yerin Şimal yarımkürəsində yay fəsli, 

cənub yarımkürəsində isə qış fəsli başlayır. Qış Günəş duruşu vaxtı isə bu 

proses tərsinə baş verir, yəni şimal yarımkürəsində qış fəsli, cənub 

yarımkürəsində isə yay fəsli başlayır. Biz də Yerin şimal yarımkürəsində 

yaşadığımıza görə bizim üçün şimal yarımkürəsində baş verən hadisələr daha 

çox önəmlidir.  

Qış Günəş duruşu günündən sonra günlər uzanmağa başlayır. Bu o 

deməkdir ki, Günəşin doğma nöqtəsi getdikcə daha yuxarı qalxır ki, bunun da 

nəticəsində günlər uzanmağa başlayır. Başqa sözlə desək, bizim Günəşdən 

aldığımız enerjinin də miqdarı getdikcə artır. Fevralın son həftəsində bu 

enerjinin miqdarı, necə deyərlər təbiətin “qış  yuxusundan” ayılmağı üçün 

lazım olan həddə çatır ki, biz də bunu yaz fəslinin ilk əlamətləri kimi görürük. 

Məsələn, qarın daha sürətlə əriməyə başlaması, bəzi yerlərdə su hövzələrində 

bitki cücərtilərinin meydana gəlməsi və s. Bu proses birinci Novruz çərşənbəsi 

olan olan həftə ilə üst-üstə düşür. Günəş enerjisinin sonrakı artımı Yer 

atmosferində əhəmiyyətli kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələrinə səbəb olur. 

Bunun nəticəsində qar yağması daha çox yağış yağması ilə əvəz olunur. Xalq 

arasında “Çoban yarması” adlanan və qaraoxşar dənəvər formalı yağıntının 

miqdarı artır. Bu dövrdə ilk Göy gurultularının müşahidə olunması 

xarakterikdir. Xalq arasında bu vaxt “Vədə yellərinin” əsdiyi vaxt kimi tanınır. 

Vədə yeli və ya küləyi qış küləyindən fərqli olaraq isti külək hesab olunur və 

qarın əriməsini sürətləndirir. Bu dövr ikinci Novruz çərşənbəsinin yerləşdiyi 

ongünlüyə təsadüf edir. “Boz ayın” üçüncü çərşənbəsi yerləşən həftədə artıq 
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torpaqda intensiv oyanma prosesi başlayır. Torpağın donu çox sürətlə açılır, 

aran yerlərində artıq ağaclar “oyanmağa” meyilli olurlar.  

Qışın son həftəsində dağətəyi və aran zonalarında intensiv yağışlarla və 

qarın çox sürətlə əriməsi ilə müşaiyət olunur ki, bu da su mənbələrində, 

bulaqlarda, çaylarda, quyularda və s. suyun artmasına səbəb olur. Suyun 

tərkibində bəzi fiziki və kimyəvi dəyişikliklər baş verir ki, bu da suyun 

bitkilərə və digər canlılara təsirində keyfiyyət dəyişmələrinə səbəb olur. 

Saydığımız bu proseslər Novruz bayramından sonrakı dövrdə təbiətdə çox 

sürətlə gedən canlanma və yeniləşmənin təməlini  təşkil edir. 

Beləliklə, Yerin şimal yarımkürəsində qışın son ayı ümumi hərarətin 

artması ilə bağlıdır ki, bu da öz növbəsində atmosferdə (havada), Yerin 

səthində (torpaqda) və suda əhəmiyyətli keyfiyyət dəyişmələrinə səbəb olur. 

Bu mülahizələri əsas götürərək deyə bilərik ki, Novruz çərşənbələri  Od 

çərşənbəsi, Yel çərşənbəsi, Torpaq çərşənbəsi və Su çərşənbəsi kimi də 

sıralana bilər.  

Azərbaycan xalqının Novruz bayramına və onunla bağlı olan Novruz 

çərşənbələrinə münasibətinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. 

Çərşənbələrdə yerinə yetirilən ayin və mərasimlər həmin çərşənbələrin adı ilə 

sıx bağlıdır. Məsələn, Od çərşənbəsində əsasən odla, işıqla bilavasitə əlaqəsi 

olan mərasimlər keçirilir. Xüsusən kənd yerlərində çərşənbə axşamı ya evlərin 

damında, ya da həyətdə hökmən çərşənbə tonqalı yandırılır. Bütün ev əhli 

tonqalın ətrafına yığışır. Tonqalın tüstüsü hansı tərəfə daha çox getsə, il boyu o 

tərəfdə daha çox bolluq olacaq deyirlər. Uşaqlar məşəllərlə müxtəlif oyunlar 

göstərərlər və kimin məşəlinin daha çox yanması yarışı keçirilir. Xüsusən gənc 

oğlanlar çərşənbə tonqalının üzərindən tullanarlar. Xalq arasında belə bir inam 

vardır ki, tonqalın üzərindən tullanmaqla insan təmizlənir, paklanır. Çərşənbə 

axşamı hər evdən işıq gəlməlidir. Əgər kiminsə evində ili çıxmamış yas  varsa 

həmin evin çərşənbə tonqalını yaxın qonşular yandırar və həmin evin 

sakinlərini tonqalın ətrafına gətirərlər. O evin işıqlarını qonşular və ya 

qohumlar yandırarlar. Həyətlərdən başqa həm də kəndin ətrafında, nisbətən 

hündür yerlərdə də tonqallar yandırılar. Od çərşənbəsi ilə bağlı mərasimləri 

bəzən atəşpərəstlik dövründən qalma adətlərlə əlaqələndirməyə çalışırlar. 

Ancaq bu mərasimlərin atəşpərəstliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. 

Hava və ya Yel çərşənbəsi keçirilmə xüsusiyyətlərinə görə Od 

çərşənbəsindən fərqlənir. Belə ki, bu çərşənbədə yerinə yetirilən mərasimlər 

əsasən hava ilə bağlıdır. Yel çərşənbəsi adətən mart ayının əvvəllərinə təsadüf 

edir. Xalq arasında bu vaxt “Vədə yellərinin” əsdiyi vaxt kimi tanınır. Yel 

çərşənbəsi ərəfəsində bir qayda olaraq ev əşyaları, xalçalar, paltarlar və s. 
evdən bayıra çıxarılaraq havaya verilir. Çərşənbə axşamı gecəsi hamı çalışır ki, 

açıq havada daha çox olsun. Belə hesab edilir ki, açıq havada olmaq insanı 

gələcək xəstəliklərdən və xoşagəlməz hadisələrdən qoruyur.  

Torpaq çərşənbəsində torpaqla bağlı bir sıra ayin və adətlər yerinə 

yetirilir. Torpaq çərşənbəsində təmiz yerdən kiçik daş parçaları və xam torpaq 

götürülür. Daş parçaları ərzaq saxlanılan qabların içərisinə atılır və belə hesab 

olunur ki, daş parçaları həmin ərzaq məhsulunu daha da bərəkətli edir. Xam 
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torpaqdan isə sonralar məişətdə müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur. 

Məsələn, tutdan və üzümdən hazırlanmış doşabın qıcqırmasının qarşısını 

almaq üçün onun içərisinə az miqdarda xam torpaq qatılır, mal-qaranın 

müxtəlif xəstəliklərində torpaqdan dərman kimi istifadə olunur və s. 

Su çərşənbəsi həm də keçən ilin son çərşənbəsi olduğundan, bəzən 

“İlaxır çərşənbə” də adlandırılır. Ümümiyətlə, xalqımızın su ilə bağlı çoxlu 

sayda ayinləri, mərasimləri və adət-ənənəsi vardır. Bunların ən maraqlısı Su 

çərşənbəsi ilə əlaqədar olaraq həyata keçirilənlərdir. Kənd yerlərində bu 

mərasimlər daha qabarıq qeyd olunur. Çərşənbə axşamı hər evdə müxtəlif 

bulaqlardan götürülmüş su olmalıdır və çərşənbə axşamı hazırlanan yemək və 

içkilərdə hökmən həmin sudan istifadə olunmalıdır. Çərşənbə gecəsi (həftənin 

ikinci günündən üçüncü gününə keçən gecə) su gəzdirmək, üzük salmaq kimi 

mərasimlərdə sudan istifadə olunur. Yatmazdan əvvəl hamı çərşənbə suyu içər 

ki, yaxşı və xeyirli yuxular görsün. Çərşənbə günü sübh tezdən, Günəş 

doğmamış hamı bir nəfər kimi, axar su üstünə çıxar. Hətta mal-qaranı da özləri 

ilə gətirərlər. Arzu edənlər gördükləri yaxşı yuxuları suya danışarlar ki, çin 

olsun. Hamı bir nəfər kimi suyun üzərindən bir neçə dəfə o tərəf, bu tərəfə 

keçər. Belə bir inanc vardır ki, çərşənbə suyu bütün sıxıntı və xəstəlikləri özü 

ilə aparır. Mal-heyvanı axar su ilə suvararlar. Ağzı qapalı qabda təmiz su 

götürülər və bu su demək olar ki, növbəti “İlaxır çərşənbəyə” qədər hər evdə 

xeyir-bərəkət simvolu kimi saxlanılar. Maraqlıdır ki, adi qrafinlərdə saxlanılan 

su uzun müddət xarab olmur. Bu sudan körpə uşaqların bəzi xəstəliklərində 

dərman kimi istifadə olunar.  

Azərbaycanın bir çox bölgələrində, o cümlədən doğma Naxçıvanımızda 

da Novruz çərşənbələrinin sonuncusu daha çox təmtəraqlı qeyd olunur. Bütün 

çərşənbələrə aid mərasimlərin demək olar ki, hamısı məhz bu vaxt yerinə 

yetirilir. Çərşənbə axşamı tonqal yandırılmaqla başlayan mərasimlər demək 

olar ki, Günəş çıxana qədər davam etdirilir. Novruz çərşənbələrində yerinə 

yetirilən ayinlərin bəziləri Novruz bayramında da təkrar olunur.  

Tarixin müəyyən dövrlərində Novruz bayramını və onunla bağlı olan 

Novruz çərşənbələrini xalqımızın yaddaşından silməyə və bunları bizim 

əlimizdən almağa cəhdlər göstərilsə də bu baş tutmamışdır. Novruz min illər 

boyu bizim olmuşdur, bizimdir və bundan sonra da bizim olacaqdır.         
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РЕЗЮМЕ 

ГУЛУ ХАЗИЕВ 

О СРЕДАХ ДО НОВРУЗ БАЙРАМА 

В статье нашли отражение среды до Новруз байрама и связанные с 

ними некоторые астрономическия явления указывается, что 

произходящие до Новруз байрама изменения на поверхности Земли тесно 

связани с астрономическими явлениями, произходящими в небесной 

атмосфере. 

Ключевые слова: среды до новруз байрама, Серый месяц (Боз ай), 

солнце, Земля 

SUMMARY 

GULU HAZIYEV 

ABOUT THE TUESDAYS  OF NOVRUZ 

In the article the author explains some astronomic events happened 

round space of the arth and on the Earth connected with the Tuesdays of 

Novruz. It is showed that before one month from Novruz holiday the events 

happened in the space directly influence to the atmosphere and surface of the 

Earth. 

Key words: the Tuesdays of Novruz, Boz ay, the Sun, the Earth  
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         Məqalədə  görkəmli Ģairlərin Ģeirlərinin ədəbi dilimizi zənginləĢdir-

məsindən söz açılır. 

         Burada tanınmıĢ Ģairlərin Ģeir dilinin təmizliyi, ədəbi dilimizin 

saflaĢmasında M.P.Vaqifin, S.Vurğunun, S.Rüstəmin, R.Rzanın, M.Aslanın, 

C.Novruzun və baĢqalarının ənənələrini davam etdirməsi məsələsi vurğulanır. 

Açar sözlər: Ədəbi dil, saflaĢma, zənginləĢmə, R.Rza, S.Vurğun, 

S.Rüstəm, ənənə.  

 

        Milli dil xalqın, millətin milli kimliyidir, bir nömrəli atributudur.  

        Milli-mənəvi dəyərlər sırasında dil öndədir, çünki o, ana dilidir, 

analarımızın , nənələrimizin dilidir. Heç kəs, heç zaman “ata dili”, “dədə dili” 

deməyib. Milli dil saz dilidi, söz dilidi, ruhumuzun  dilidi...  

       Bu dil nənələrimizin laylalarından, bayatılarından qopub gələn, ruhumuza 

hopan bir dildir: 

                                     Əzizim beçə balı. 

                                     Yeməyə beçə balı. 

                                     Anam bir layla çaldı 

                                     Endirdi heçə balı. 

         Deməli, ana laylası, hər şeydən, hətta ən şirin və təmiz olan beçə 

balından da şirindir. Elə buna görə də “doğma ana dili” deyirik. Bu dilin 

qorunub saxlanılması, heç şübhəsiz ki, ümumxalq işidir. Lakin zaman-zaman 

cəmiyyətimizdə ayrıca, xüsusi dil təəssübkeşləri olub, bu gündə var, sabahda 

var olacaq.   

        Hələ xalqın millət kimi formalaşmasından əvvəl də dil təəssübkeşləri bu 

ağır yükü-dilimizi qorumaq, inkişaf etdirmək, yad ünsürlərdən qismən də olsa, 

təmizləmək, baxımından əllərindən gələni əsirgəməmişlər. İ.Nəsimi, Ş.İ.Xəta-

yi, M.Füzuli, Həbibi, Kişvəri, M.P.Vaqif, C.Məmmədquluzadə, N.Nərimanov, 

Ə.Hüseynzadə, M.C.Paşayev, M.S.Ordubadi, B.Vahabzadə, R.Rza, M.Araz, 

S.Vurğun, S.Rüstəm və digər sənətkarlar bu qəbildən olan dil təəssübkeşləri-

dir. 

        Bəzi nümunələrə diqqət yetirək:  

        Ş.İ.Xətayi:  

mailto:n.yaqubov@nu.edu.az
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                                                 ...Qış getdi, yenə bahar gəldi,  

                                                 Gül bitdi və laləzar gəldi? 

                          ...Durna uçuban havaya düşdü, 

                          Laçın aluban havayə düşdü 

                          Alma ağacı dibində, sayə 

                         Tən eylər idi, buluda, ayə (13,177)    

        Diqqətlə fikir versək, görmək çətin deyil ki, bəzi fonetik dəyişikliyi 

nəzərə almasaq yalnız bahar sözü alınmadır. 

        M.Füzulidən: 

                                                Saqi, Kərəm eylə cam gəzdir! 

                                                Tutma qədəhi, müdam gəzdir! 

                                                Dövranə çox etibar qılma, 

                                                Gəzdir qədəhi, qərar qılma! 

                                                Tək alıb ələ gümüş sürahi (13,236)  

          Bu bir bənd şeir parçasındakı müdam dövran, etibar, qərar, cam, qədəhi, 

sürahi sözləri istisna olmaqla, qalan sözlər əsl Azərbaycan, yaxud türkmənşəli 

sözlərdir. İstisna sözlərə gəldikdə bu da XVI əsrə xas olan səciyyəvi cəhətdir. 

         İndi isə XVI əsrin sonu, XVII əsrdə yaşamış aşıqların şeir dilinə nəzər 

yetirək: 

           Qurbanidən:   

                                            Başına döndüyüm, ay gözəl pəri, 

                                            Adətdir, dərərlər yaz bənövşəni. 

                                            Ağ nazik əlinlə bir dəstə bağla, 

                                            Tər buxaq altından düz bənövşəni. 

                          Tanrı səni xoş camala yetirmiş, 

                          Səni görən aşıq ağlın itrmiş. 

                          Mələklərmi dərib göydən gətirmiş? 

                          Heyf ki, dəriblər az bənövşəni. 

                                                Qurbani der: könlüm bundan sayrıdı, 

                                                Nə etmişəm, yarım məndən ayrıdı? 

                                               Ayrılıqmı çəkib boynu əyridi? 

                                               Heç yerdə görmədim düz bənövşəni. 

           Fikir verək: bu üç bənd şeirdə 56 söz var, bundan cəmi 4 söz alınmadır. 

Onlardan da tək bircəsi-sayru (xəstə) köhnəlib ədəbi dildən çıxıb, dilin qeyri-

fəal  lüğət fondundadır. Qalan 52 söz əsl Azərbaycan, yaxud türkmənşəli 

sözlər olub, hazırda hər kəsin dilində işlədilir və ədəbi dilimizin fəal lüğət 

fondundandır. 

          A.Tufarqanlıdan: 
                                              Duman, gəl-get bu dağlardan, 

                                              Qoy bağçalar bar eyləsin. 

                                              Nə gözlərim səni görsün, 

                                              Nə könlüm qubar eyləsin. 

                              Haşa, sevdicəyim, haşa, 

                              Deyilənlər gəldi başa. 

                              Bir yandan özün bas daşa 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

106 

                              Bir yandan el car eyləsin. 

                                              Abbas ağlar zarı-zarı, 

                                              Getməz könlümün qubarı. 

                                              İlqarından dönən yarı, 

                                              Tanrı tezbazar eyləsin. 

        Yuxarıdakı 4 bənd şeirdə 43 söz işlənib, cəmi 3 söz  alınmalıdır. Qalan 40 

söz öz sözlərimizdir. Bu da müqayisə baxımından bu günkü ədəbi dilimizdən 

nəinki fərqlənmir, hətta mübağiləsiz desək, müasir şairlərimizin şeir dilindən 

də safdır. 

         Şairlərin, aşıqların öz dövrünə görə dili durmadan  zənginləşir, saflaşır. 

Bu da ən çox ictimai-siyasi quruluşdan, sənətkarların əcnəbi ölkələrə səfər-

lərindən, xaricdə təhsil almalarından, xarici vətəndaşların Azərbaycana axı-

nından, çar Rusiyasının milli siyasətindən və digər səbəblərdən irəli gəlirdi. 

        XVIII əsrdə yaşayıb yaratmış sənətkarlar sırasında M.P.Vaqif xüsusilə 

diqqəti cəlb edir. Mübağiləsiz demək olar ki, M.P.Vaqif Azərbaycan ədəbi 

dilinin inkişafında, saflaşmasında əvəzsiz xidməti olan sənətkardır. Onun bir 

neçə bənd şeirinə nəzər yetirək: 

                                   Bayram oldu, heç bilmirəm, neyləyim? 

                                   Bizim evdə dolu çuval da yoxdu. 

                                   Düyü ilə hamı çoxdan tükənmiş, 

                                   Ət heç ələ düşməz motal da yoxdu. 

Allaha bizmişik naşükür bəndə, 

Bir söz desəm, dəxi qoymazlar kəndə. 

Xalq batıb noğula, şəkərə, qəndə, 

Bizim evdə axta-zoğal da yoxdu. 

                              Bizim bu dünyada nə malımız var, 

                              Nə də evdə sahib- camalımız var. 

                              Vaqif, öyünmə ki, kamalımız var 

                              Allaha şükür ki, kamal da yoxdu. 

      Üç bənd şeirdə 63 söz işlənib. Bunlardan 6 söz alınmadır. 57 söz təmiz 

Azərbaycan sözləridir. Bu da inkaredilməzdir ki, elə bir dil yoxdur ki, orada 

alınma söz olmasın. Bu, təbii bir prosesdir ki, bu barədə sonrakı səhifələrdə 

danışılacaq. İndi də XIX əsrin sonu, XX əsrin I rübündə bəzi yazarların şeir 

dilinə nəzər salaq: 

      H.Caviddən: 

                                                  İştə aydın və sərin yaz gecəsi 

                                                  Veriyor Azərə uçmaq həvəsi. 

                                                  Asmalıqdan yürüyor rəqs edərək, 

                                                  Hər bəyaz kölgə birər canlı çiçək... 

                                                  Nəşədən səndəlləyərək hər yarpaq 

                                                  Sallanır sanki gümüş bir leylaq...  

        Bu 6 misralıq şeirdə cəmi 4 kəlmə alınma söz vardır, qalan 24 söz 

türkmənşəli, yaxud əsl Azərbaycan sözləridir.  

        Azərbaycan dilinin saflaşa-saflaşa gəlib XX əsrin I rübünə çatması göz 

önündədir. 
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        İndi isə XX əsrin II rübündə və sonrakı rüblərdə yaşayıb yaratmış 

sənətkarların şeir dilinə diqqət yetirək: 

        S.Vurğundan: 

                              Yenə də yamyaşıl geyinir dağlar, 

                              Gün kimi durulur qaynar bulaqlar. 

                              Əriyir güneylər döşündəki qar, 

                              Yağış da isladır o göy çəməni. 

                              Təbiət ilhama çağırır məni 

                                                Muğana su gəlir, Milə su gəlir, 

                                                Axışıb hər yerdən ulusu gəlir, 

                                                Torpağa insanın arzusu gəlir... 

                                                Bağrıma basıram ana Vətəni 

                                                Bu ülfəti ilahama çağırır məni. 

                               Ürək dil açır ki, sönməmiş odum 

                               Hücuma keçəcək mənim söz ordum 

                               Könüllər mülkündə min yuva qurdum 

                               Unutmaz aləmdə sevən sevəni, 

                               Məhəbbət ilhama çağırır məni! (9,93) 

        Üç bənddə 70 söz işlənib, ondan cəmi 5 kəlməsi (ilham, hücum, 

məhəbbət, insan, mülk) alınma sözdür, onlar da bugünkü ədəbi dilimizdə 

işlənir. 

       S.Rüstəm: 

                             ...Basdı alqış səsi səhramı bütün... 

                             Qoy bu sözlər ləpələnsin, bürüsün 

                             Yurdumun dağlarını, daşlarını. 

                             Qoy batırsın yerə düşmənlərimin başlarını. 

                             Qalxaraq ciddi, açıq məhkəmənin sədri dedi: 

                             Bizdə insanın əzizdir şərəfi, qədri,-dedi, 

                             Kim deyir, müttəhimə sözlərimiz kar etmir? 

                             Özü öz gördüyünü zərrəcə inkar etmir (6,455) 

        Göründüyü kimi, 42 sözdən 7-si alınmadır. Söz hesabı ilə S.Vurğun və 

M.P.Vaqifdən fərqlidir. 6 faiz alınma sözdür. Bunlar da hazırda ədəbi 

dilimizdə işlənir. 

        R.Rzadan: 

                                      ...Tüstü qalxırdı tavana, 

                                      burula-burula  

                                      Varaqlar qövr alırdı yenə 

                                      Hansı şair əlidir 
                                      Şeir yazmaqdan yorula! 

                                      Günlərimiz bir vamda keçmədi, 

                                      Yaxşısı da oldu, pisi də 

                                      Könlün qazancı da oldu, 

                                     Ömrün itkisi də...(13,480) 

         Bu mətndə də cəmi iki alınma söz vardır. Bu, 100 il bundan öncəki ədəbi 

dilimizdir. 
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         Maraqlıdır ki, bu sənətkarlar öz əsərlərində əcnəbi sözlərdən az istifadə 

etməklə dilimizi saflaşdırmaqla bərabər, dilimizə yeni-yeni sözlər gətirir-əsl 

Azərbaycan sözləri. Yeni ifadələr işlədir –ana dili sözləri ilə. Yaxud, dialekt və 

şivələrdən sözlər qoparıb ədəbi dilimizə gətirir, bu da dilimizin 

zənginləşməsinə xidmət edir: Məsələn, “günlərimiz bir vamda keçir”, “əydilər 

əyim-əyim”; gözünü tavana dikdi (R.Rza). Bakının sayrışan ulduzları, ütülədi 

nimdaş şalvarı (S.Vurğun) və s. 

         Ədəbi dilimiz,  bax beləcə saflaşa-saflaşa, cilalana-cilalana XX əsrin  II  

yarımilinə gəlib çatdı.  

         Ulu öndərimizin dil siyasəti, iradəsi, prinsipiallığı sayəsində dilimiz 

dövlət dili səviyyəsinə qalxdı. Yazıçı və şairlər, xüsusən B.Vahabzadə, R.Rza, 

M.Araz, M.Aslan, Anar və başqaları bu fürsətdən istifadə edərək ədəbi 

dilimizin saflaşmasında mühüm rol oynadılar. 

          M.Araz: 

                                   Yenə dağ döşündə dənərlənir qar, 

                                   Yenə zirvələrin həsrətində qal. 

                                   Sel gəldi, dərəyə düşdü qalmaqal 

                                   Bir ocaq başında bir isinməsək, 

                                   Sən kimə  gərəksən, mən kimə gərək? 

                                                     Bax donqar dəvənin səbət yükünə, 

                                                     Bənzəyir içiboş şöhrət yükünə 

                                                     Ömür karvanının sənət yükünə, 

                                                     Bir-iki qeyrətli söz yükləməsək  

                                                     Sən kimə  gərəksən, mən kimə gərək? 

                                  ...Keçək dərələrin bağanağından, 

                                  Keçək dolayların doğanağından 

                                  Günəşin üfüqdə doğan anından 

                                  Nur alıb bu yurda səpələnməsək 

                                  Sən kimə  gərəksən, mən kimə gərək? 

       Bax, əsl Azərbaycançılıq, dil təəssübkeşliyi budur.  Üç bənddə 70 söz var, 

bir dənə də alınma söz yoxdur. Təkcə “ömür” sözüdü. O, da ümumişlək  söz 

olub, ədəbi dilin çox fəal lüğət fondundadır. 

      Bununla yanaşı, onun “leksikasında elə söz və ifadələr var ki, heç kəs onu” 

işlətməyib: “içiboş şöhrət”, “şöhrət yükü”, qeyrətli söz “dolaylarin doğanağı”... 

yaxud, 

                                         Olsan öz haqqının kölgəsi belə, 

                                         Əri, öz içində öləzi belə. 

                                         Ondan inciyənin beləsi belə 

                                         Mən belə dünyanın nəyindən küsüm? 

         Öləzimək sözünü ilk dəfə dilimizə M.Araz gətirib və yaxud, ondan 

inciyənin beləsi belə “ifadəsi-evfemizmdir. Yəni kobud sözün yumuşaldılması 

və s. 

        Şükürlər olsun ki, ümummilli liderimizin ikinci dəfə hakimiyyətə 

qayıdışından sonra (iyun 2003) doğma dilimizə qayğı artdı. Dilimizin adı 

yenidən milliləşdi. 
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       Ulu öndərimiz bir-birinin ardınca 4 sərəncam imzaladı. Onun bütün 

parametrlərlə-siyasi, iqtisadi, sosial kursunun davamçısı-ölkə prezidenti cənab 

İlham Əliyev dil haqqında  üç sərəncam imzaladı. Bu da  hər şeydən əvvəl 

milli dilimizə dövlət qayğısının bariz ifadəsidir. Bunlardan ruhlanan, 

dilseverlər, şairlər, yazıçılar, bir sözlə dil təəssübkeşləri milli dilimizin 

inkişafına, saflaşmasına daha çox diqqət yetirməyə səy etdilər. Lakin hələ də 

bəzi müğənnilər , aparıcılar, jurnalistlər, iş adamları çox vaxt biganəlik edirlər. 

Bu barədə növbəti yazılarımızın  birində söhbət açacıyıq-qismət olsa. 
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РЕЗЮМЕ 

МАДАТ САФАРОВ, НИДЖАТ ЯГУБОВ 

РОЛЬ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ, ОБОГАЩЕНИИ 

И ОЧИЩЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА                                                    
           В статъе говорится о обогащении поэзии и о поэтическом языке 

великих поетов. 

            В статье подчеркиваются чистота  поэтического языка в 

произведениях   Нахичеванских поетов, которые продолжали начатый 

путь очижения языка  Р.Рзой, С.Вургуном, С.Рустамом  и другими. 

Kлючевые слова: Cтихи, поэтический язык, чистота, Р.Рза, 

С.Вургун, С.Рустам, традиция.  

 

SUMMARY 

MADAT SAFAROV, NIJAT YAQUBOV 

THE ROLE OF THE GREAT MASTERS IN FORMATION, 

ENRICHMENT AND PURIFYING OF THE AZERBAIJANI 

LANGUAGE 

         The article deals with  the poems of prominent representatives enriching 

our literary of  poets. 

      Here is emphasized Nakhchıvan poets`  the purity of  poetry, the 

purification of our literary language, to continue their traditions issues of well-

known  M. Vagif, S. Vurgun, S.Rustam, R. Rza, M.Aslan, C. Novruz and 

others. 
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NAXÇIVANDA  ƏDƏBĠ  TƏNQĠDĠN 

TƏġƏKKÜL  TARĠXĠNDƏN 

 

Məqalə Naxçıvan ədəbi mühitində ədəbi tənqidin təĢəkkül mərhələsinə 

həsr olunmuĢdur. Burada XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan 

ədəbi mühitində  köhnəlmiĢ ədəbi ənənələrdəki çatıĢmazlıqlar, yeni ədəbiyyat 

uğrunda mübarizə məsələləri  araĢdırılır. Məhəmməd Tağı Sidqi, Məmməd 

Səid Ordubadi, Əliqulu Qəmküsar kimi ədiblərin ədəbi-tənqidi məqalələri 

təhlilə cəlb olunur,  həmçinin onların müxtəlif bədii əsərlərindəki müvafiq 

fikirlər nəzərdən keçirilir. Təhlillər göstərir ki, Azərbaycanda yeni tipli ədəbi 

tənqidin təĢəkkülündə Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin yaradıcılıq 

fəaliyyətinin özünəməxsus rolu olmuĢdur. 

Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, Naxçıvan ədəbi mühiti, ədəbi 

tənqid 

 

 XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatında 

gedən yeniləşmə prosesi ədəbi tənqidin də aktuallığını meydana çıxarmış və 

onun inkişafına güclü təkan vermişdir. Akademik Kamal Talıbzadə yazırdı: 

“Yeni əsrin (XX əsrin) əvvəllərində ədəbiyyata tənqidi münasibət çox güclü 

idi. Ədəbi ictimaiyyətdə belə bir ümumi fikir hasil olmuşdu ki, artıq ədəbiyyatı 

ədəbi tənqidsiz irəli aparmaq mümkün deyil. Azərbaycan ədəbiyyatı elə bir 

inkişaf pilləsinə yüksəlmiş və elə mürəkkəb bir proses keçirir ki, onu mütləq 

təhlil etmək, zəif və qüvvətli cəhətlərini meydana çıxarmaq, saf-çürük etmək 

və istiqamətləndirmək lazımdır. Tənqidsiz müasir ədəbiyyat irəli gedə bilməz, 

odur ki, ədəbi tənqidə, fikirlər döyüşünə, mübahisə və müzakirəyə geniş 

meydan vermək lazımdır” (15, s.67). 

Bu fikir həmin dövrün Naxçıvan ədəbi mühitinə də aid edilə bilər. O 

illərdə Naxçıvan ədəbi mühitində də yeni ədəbiyyat uğrunda mübarizədə ədəbi 

tənqidin təşəkkülü prosesi aktual bir vəzifəyə çevrilmiş, bir sıra diqqətəlayiq 

addımlar atılmış, dəyərli fikirlər irəli sürülmüşdü. Təqdim olunan məqalədə 
həmin dövr Naxçıvan ədəbi mühitinin bəzi nümayəndələrinin   ədəbi-tənqidi 

görüşləri araşdırılır.  

XIX əsrin son onillikləri, XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda ədəbi-

tənqidi fikrin təşəkkülü və inkişafında məşhur maarifçi Məhəmməd Tağı 

Sidqinin mühüm xidmətləri olmuşdur. M.T.Sidqinin ədəbi-tənqidi görüşlərini 

öyrənmək üçün onun həm bədii əsərləri, həm də  məruzə, məqalə və 

məktubları müvafiq material verir.  
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M.T.Sidqinin bir sıra bədii əsərlərində ədəbiyyatın mövzu, ideya və 

sənətkarlıq baxımından yeniləşməsi, zəmanənin aktual məsələlərinə üz 

tutması, sosial-mədəni tərəqqi amalına xidmət etməsi barədə qiymətli fikirlər 

diqqəti çəkir. Məsələn, şairin “Dostlardan birinə mədəniyyətin yayılması 

haqqında şeir” adlı yeni ruhlu əsərində elmdən, maarifdən, mərifət bağından 

xəbərsiz qalanları, mətbuata xor baxanları, cəmiyyət üçün gərəkli işlər görmək 

yerinə   söz oyunbazlığına qurşanan epiqonçu qafiyəpərdazları tənqid hədəfinə 

çevirmiş, onları müasir mədəniyyətin tələbləri ilə ayaqlaşmağa, əsl dəyərə 

malik sənət inciləri ortaya çıxarmağa səsləmişdir: 

Otur təmkin ilə beyti-təməddündə, cəvahir sat, 

Nədir bu şeirbazlıq, ey əzizim, damşalaqlar tək.  

 

Məcali-şeirguluq qalmayıb biçarə millətdə, 

Qalıbdır vacib işlər, bir-bir üstündə qalaqlar tək.   

 

Açanda ruznamə söyləyirlər: “beynimi qazma”, 

Qəzet guya qazuxdur, qışqırırlar qazaxlar tək.  (14, s.28)     

Məhəmməd Tağı Sidqinin yeni tipli ədəbi tənqid konsepsiyasında 

ədəbiyyatın əsl mahiyyəti, mühüm vəzifələri barədə sistemli və konseptual 

fikirlər vardır. Görkəmli rus ədibi A.S.Puşkinin  anadan olmasının 100 illiyi ilə 

əlaqədar 1899-cu ildə Naxçıvanda “Məktəbi-tərbiyə”də keçirilən tədbirdəki 

genişhəcmli nitqi bu baxımdan təqdirəlayiqdir. Akademik İsa Həbibbəylinin 

“Böyük maarifçi ədib və müasirlik” məqaləsində deyildiyi kimi: “Puşkin” əsəri 

ilə Sidqi həm də ciddi, səriştəli bir ədəbiyyatşünas olduğunu isbat etmişdir” 

(bax: 9, s.24-25). Prof. Əsgər Qədimov da həmin məsələyə diqqət yetirərək 

yazmışdır: “Bu əsərdə Sidqi maarifçi fikirlərlə yanaşı, özünün şeir və sənət 

haqqında nəzəri görüşlərini də vermişdir” (7, s.77). 

Puşkin haqqındakı geniş məruzəsi M.T.Sidqinin ümumən Şərqin və 

Qərbin bir sıra məşhur ədiblərinin yaradıcılığına yaxşı bələdliyini nəzərə 

çatdırdığı kimi, müasir ədəbiyyatın qarşısında duran vəzifələri də aydın şəkildə 

dərk etdiyini göstərməkdədir. 

Əsl ədəbi əsərin həqiqi ilham və istedadın bəhrəsi olduğunu  xatırladan 

Sidqi müasiri olan yazarların diqqətini həm də ona çəkirdi ki, yüksək 

yaradıcılıq potensialı gözəl mənaların ifadəsinə yönələndə dəyərli bədii 

nümunələr yarana bilər. Mütəfəkkir ədibin: “Təbi-şeir, qüvveyi-şairiyyət və 

şahidi-məna”  barədəki tezisi də bundan soraq verirdi (14, s.124). Maarifçi 

ədibin bədii əsər barədəki: “məzmununca gərəkdir aləmara, nəzərrüba, dilduz, 

ciyərsuz, fərəhxiz və tərəbəngiz ola, tainki  özünü ... layiqi-təhsin və sözavari-

afərin eləsin”,- tezisi isə (14, s.124) mahiyyət etibarı ilə hər bir sənət 

əsərindəki məzmun və forma gözəlliyinin vəhdətinin vacibliyini ifadə edirdi.  

M.T.Sidqi söz sənətinin ictimai vəzifələrini başa düşməyən, şablon 

məhəbbət mövzusundan, yaxud da həcv yazmaqdan uzağa gedə bilməyən 

epiqonçu, təqlidçi qələm sahiblərindən bəhs edərkən deyirdi ki, “əziz ömrünü 

və qiymətsiz ovqatını həzli-hecaya və həcvi-hədyana vəqf edən”,  “bir cümləsi 

aludeyi-zülfi-xal və pabəndi-hüsni-camal ikən bir neçə pərişan qəzəllər 
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meydana buraxıb guya ki, aşuftəyi-zülfi-canan və məhvi-camali-xuban olan”  

şairlər xalqın sosial-mədəni tərəqqisinə əsla yardım göstərə bilmir, əksinə, onu 

qəflətdə saxlayırlar. Belə məsələlərin izahında “Sidqi sualı birbaşa qoyur: 

epiqonçu şairlər nə təqdim edirlər? Onlar ictimai fikrin inkişafına, mədəni 

yüksəlişə, yenilik və tərəqqi uğrunda mübarizəyə nəsə bir xidmət 

göstərirlərmi? Və cavab verir: Yox! Bu məsələni demokratik maarifçilik möv-

qeyindən həll edən Sidqi epiqonçulara ciddi zərbə endirir” (18, s. 108). 

Yeni tipli ədəbiyyatın bayraqdarlarından olan M.T.Sidqi söz sənətinin 

cəmiyyət həyatındakı əhəmiyyətinə, təbii və həqiqi hissiyyat ilə gerçəklikləri 

doğru-dürüst, yəni real şəkildə əks etdirməsinə yüksək qiymət verərək 

əminliklə bildirirdi ki, istedadını xalqın tərəqqisi üçün əsərlər yazmağa sərf 

edənlər, “hissiyyati-həqiqi və təbiiyyəyə malik olmaq səbəbi ilə o qövmün 

təhzibi-əxlaqına xidmət və tərtibi-ədəbiyyatına rövnəq verənlər”  cismən 

dünyalarını dəyişsələr də mənəvi ölümsüzlüyə qovuşurlar  (14, s.125).     

Maarifçi ədib yeni ədəbiyyatın təşəkkülü məsələsini sosial-mədəni 

tərəqqinin tərkib hissəsi sayırdı: “Şair və ədib millət, millət balalarından əmələ 

gəlir. Demək olur ki, bir kəndin guşəsində, bir alaçığın bucağında yırtıq libasa 

və köhnə qundağa bürünmüş bir uşaq elm və tərbiyə sayəsində axırda bir şairi-

kamil olur” (14, s.127). 

Bütövlükdə M.T.Sidqi rus ədibi Puşkin haqqındakı dərin məzmunlu 

nitqində, akademik K.Talıbzadənin vurğuladığı kimi, yeni ədəbiyyat, onun 

mahiyyəti və vəzifələri məsələsinə dair konseptual baxışlarını sistemli şəkildə 

nəzərə çatdırmışdır: “Həqiqi sənət, poeziya nədir və o, necə olmalıdır? 

Məruzədə bu suallara Puşkin yaradıcılığının təhlili əsasında cavab verilir, ... 

sənət haqqında maarifçilik mövqeyindən  deyilmiş konkret fikirlər irəli 

sürülür: 1. Sənət xalqa məxsusdur, onun  dünyanı dərk etməsinə, hər cür ge-

rilik və mühafizəkarlıqla  mübarizəsinə kömək göstərməlidir; 2. Sənət ictimai, 

bəşəri hadisədir, onu əyləncəyə, qafiyə oyunbazlığına döndərmək, ictimai 

məzmundan  məhrum etmək olmaz; 3. Xalqa məxsus ədəbiyyatın dili də sadə, 

aydın, onun üçün anlaşıqlı olmalıdır” (16, s. 94).  

Ədəbiyyatı insanın “fikrini nurlandıran, əxlaqını təkmilləşdirən”  

əvəzsiz vasitə sayan M.T.Sidqi sosial-mədəni tərəqqidə söz sənətinin tərbiyəvi 

roluna yüksək qiymət verirdi. Professor H.Həşimli “Məhəmməd Tağı Sidqinin 

yeni ədəbiyyat uğrunda fəaliyyəti” məqaləsində  bu barədə yazır: “Görkəmli 

yazıçı köhnə ədəbi ənənələrin vaxtı keçmiş tematikasından və poetik 

sistemindən kənara çıxa bilməyən təqlidçi şairlərin yaratdıqları çoxsaylı nəzm 

nümunələrini, güldən, bülbüldən bəhs edən şablon, əhəmiyyətsiz şeirləri 

müasir amallarla uzlaşmayan gərəksiz söz yığını hesab edir, onların yeni 
ədəbiyyatın inkişafında bir əngəl olduğunu nəzərə çatdırırdı” ( 9, s.99). 

Məsələn, o, mənasız mənzumələr quraşdıran cızmaqaraçı qafiyəpərdazı pislə-

yən bir şeirində bu münasibətlə yazırdı: 

Layiqdi ki, mən sərf eləyim ömrümü həcvə? 

 Vallahi və billahi, bu sözlər degil mənzur... 

 

Tərk eylə bu rəftarüvü get əqlə müti ol, 
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  Hərgah bu işdə olasan cəhlüvə məğrur... (bax: 10, s. 32) 

Epiqonçu müəlliflərə tənqidi yanaşan, “ərəb dilində yazılmış 

qəsidələrin zamanı keçdi”  qənaətini irəli sürən,  qəzəl-qəsidə ədəbiyyatının 

köhnəlmiş ənənələrinin  oxucuları müasir vəzifələrdən uzaqlaşdırdığını nəzərə 

çatdıran M.T.Sidqi lüzumsuz, xalq üçün əhəmiyyətsiz  əsərlər yazmağı obrazlı 

şəkildə “fəlakətdə oturub əcdadların sümükləri ilə fəxr etməyə”  oxşadır, “və-

tən oğullarının qəflətdən oyanmasına” xidmət göstərəcək yeni səciyyəli 

əsərlərin qələmə alınmasının  zəruriliyini əsaslandırırdı (bax: 10, s.41). 

M.T.Sidqi ədəbi tənqidin inkişafında mətbuatın rolu məsələsinə də 

diqqət yetirmişdir. O, 1903-cü ildə “Şərqi-Rus” qəzetinin redaktoru 

Məhəmməd ağa Şahtaxtılıya və “Kaspi”nin nəşrinə rəhbərlik edənlərdən 

Əlimərdan bəy Topçubaşova və Əhməd bəy Ağayevə xitabən qələmə aldığı 

“Təəssüf və yenə təəssüf” adlı məktubunda  mətbuat səhifələrində  bədii 

yaradıcılığın müxtəlif problemlərinə aid mübahisələrin,  müzakirələrin, əslində 

məhz  ədəbi-tənqidi materialların dərcini vacib saymışdı: “Cəridələrdə həmişə 

ədəbiyyat bəhsində qələm mücadiləsi xoşnümadır. Mühavirati-elmiyyə, 

münazirati-fənniyyə və mübahisati-ədəbiyyə ilə mücadileyi-həsənə etmək 

mənfəətbəxşdir” (14, s. 178). Lakin  bunlar elə səviyyədə olmalıdr ki, 

oxuyanlar  “təməsxür və istehza etməsin”. Adı çəkilən Azərbaycan ziyalıları 

arasında mətbuat səhifələrində baş alıb gedən mübahisələr məhz ifrata 

vardığına görə M.T.Sidqi həmin məktubunda onları barışığa səsləyirdi.  

M.T.Sidqi  “Qazet, yaxud qəzetə nədir” adlı yazısında da “Şərqi-Rus” 

qəzeti səhifələrində  ədəbi tənqidə aid xüsusi bölmənin yaradılması zərurətini 

vacib vəzifə kimi önə çəkmişdi: “Amma burada bizim mənzurumuz tənqid 

deyildir. Çünki, “Şərqi-Rus”da hənuz tənqid babı və  ədəbiyyat bəhsi 

açılmayıbdır. İnşaallah, gələcəkdə bunların hamısı mətrəhi-müzakirəyə 

qoyulacaqdır” (14, s. 167).  

M.T.Sidqi  ana dilini lüzumsuz yerə ərəb, fars və rus sözləri, ibarələri 

ilə yükləyib qəlizləşdirənləri də qəti şəkildə pisləyirdi. “Türk dilimiz nə halətə 

düşüb?”,- deyə həyəcan təbili çalan böyük maarifçi hər bir qələm əhlini  ana  

dilimizin saflığını, təmizliyini qorumağa çağırırdı.  O, ədəbi dilin saflığına 

qənim kəsilən  başabəla “ziyalıların” belə mövqeyinin acı nəticələrini ürək 

ağrısı ilə ümumiləşdirərək yazırdı: “Ölü dədələrimizdən və yainki 

babalarımızdan birisini qəbirdən qavzayıb gətirəsən, bu danışığa diqqətlə qulaq 

asandan sonra türk oğlu türk ola-ola, heç bir şey başa düşməyib bizlərə türk 

deməyə və ya deməməyə mütərəddid olsa da, dilimizə hərgiz türk dili deyə 

bilməz. Çünki bu dil bir libasa bənzəyir ki, guya pambığı Türküstanda əkilib,  

ipliyi İranda əyirilib,  rəngi Ərəbistanda verilib, özü Azərbaycanda toxunub,  

Rusiyada gömrüklənib, xərc və kirayəsi çox olduğuna görə heç bir tayfa etina 

etməyib və heç bir ölkədə füruşa getməyib həmin bu səfahatda satılmaqdadır” 

(sitat bu mənbədən götürülüb: 10, s. 132). 

Doğma dilimizi dərin məhəbbətlə sevən, onun saflığı keşiyində 

dayanan  M.T.Sidqi ərəb dilindən keçmiş “məzaci-lətif”, “ibtidayi-kəlam”, 

“müşərrəf”, “əhvali-şərif”, fars mənşəli “tiği-zəban”, “xakəndaz”, “göftgu”, 

ruscadan götürülmüş “troyka”, “pryamo”, “pereqon”, “zalitka” kimi çoxsaylı 
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lüzumsuz alınma söz və ifadələrin ana  dilimizi süni surətdə ağırlaşdırdığını, 

onun işlənmə dairəsini məhdudlaşdırdığını  açıq şəkildə deyir və nəzərə 

çatdırırdı ki, bizim  dilimiz heç bir cəhətdən başqa dillərdən geri qalmır, 

əksinə, çox dolğun və əhatəlidir.  

Tanınmış yazıçı Məmməd Səid Ordubadi ədəbi tənqid sahəsində də 

səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Akademik İsa Həbibbəylinin vurğuladığı kimi, 

böyük ədibin ədəbi-tənqidi irsi geniş tədqiqat üçün zəngin material verir (3, 

s.87). Yeri gəlmişkən deyək ki, M.S.Ordubadinin həbs olunub Naxçıvandan 

sürgünə göndərilməsini 1913-cü, 1914-cü, 1915-ci ilə aid etmək barədə 

mülahizələr vardır (bax: 2, s. 49) 1913-cü il tarixi ümumən inandırıcı deyil, 

çünki həmin il boyunca ədib mətbuatda  bir sıra yazılar dərc etdirmişdir ki, 

onların bir çoxunun  mövzusundan, mündəricəsindən Naxçıvanda qələmə 

alınması ilk baxışda  nəzərə çarpır. Deməli, ən azı 1914-cü ilin əvvəllərinədək 

M.S.Ordubadi Naxçıvan bölgəsində yaşamış, buradakı qaynar ədəbi mühitin 

fəal nümayəndələrindən  olmuşdur. Onun həmin mərhələdəki ədəbi-tənqidi 

görüşlərini aydınlaşdırmaq üçün həm bədii əsərləri, həm də məqalələri 

müvafiq  material verir.  

1906-cı ildə Tiflisdə “Qeyrət” mətbəəsində çap olunmuş “Qəflət” adlı 

kitabçasında M.S.Ordubadi Vətənin və xalqın geriliyindən, cəhalət və fanatizm 

girdabında əzab çəkməsindən söz açıb yurddaşları tərəqqiyə, müasirləşməyə 

çağırarkən ədəbiyyatın  vaxtı keçmiş epiqonçuluqdan qurtulmasının 

vacibliyinə, onun  qarşısında duran vəzifələrə də münasibət bildirmişdi. Şair 

yazırdı: 

Deyin ol şairə: - Çox da çürütmə Qeysi, Fərhadı, 

Olar səhranişin olmuşdular eyni-səfahətdən... 

 

Min ildir etməz məxluqu ləğviyyat ilə məşğul, 

Necə bu milləti-biçarə  çıxsın ziri-töhmətdən? 

 

Sizə məşğul olub, qılsın ibadət, ya ki, qəm çəksin? 

Qəzəl bazarı keçdi, düşdü şahbeyt qiymətdən. 

 

Dəxi tərif qılma dilbərin zülfi-pərişanın, 

Pərişan eylədiz islamı, xali qaldı behcətdən. (13, s.312) 

Göründüyü kimi, yeni mərhələdə söz sənətinin qarşısında ciddi 

vəzifələr durduğunu dərk edən M.S.Ordubadi Şərq, o cümlədən Azərbaycan 

klassik ədəbiyyatında Qeys (Məcnun), Fərhad kimi ənənəvi obrazlarla bağlı 

dəfələrlə işlənmiş  məhəbbət mövzularının öz dövrünü başa vurduğunu, 
“dilbərin zülfi-pərişanını tərif edən” qələm sahiblərinin son nəticədə xalqı 

pərişanlığa saldığını, şadlıqdan uzaqlaşdırdığını, “qəzəl bazarının keçdiyini” 

diqqət mərkəzinə çəkmiş, şair və yazıçıları müasir tələblər səviyyəsində yazıb-

yaratmağa səsləmişdir. 

Ədəbiyyatşünas Fəridə Vəzirovanın haqlı qənaətinə görə: “M.S.Ordu-

badinin ədəbi tənqid haqqında fikirlərini öyrənmək  üçün onun 1910-cu ildə 

yazdığı və “Səda” qəzetində dərc etdirdiyi bir məqaləsi də maraqlıdır. Burada  
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onun “Baği-şah və ya Tehran faciəsi”  adlı dram əsərini tənqid edən iki nəfərə 

cavab verilir. Ordubadi məqalədə bədii əsərin ideyası, sənətkarın hadisə və 

şəxslərə münasibəti, ədəbi tənqidin vəzifəsi haqqında fikirlərini yazmışdır” 

(17, s. 56).   
Bəllidir ki, görkəmli ədibin “Baği-şah, yaxud Tehran faciəsi” əsəri 

1909-cu ilin yanvarında  Bakıda “Səda” qəzetinin 14-cü, 15-ci, 17-ci və 18-ci 

saylarında oxuculara çatdırılmışdı. İki pərdə, dörd şəkildən ibarət bu faciədə 

cəmi üç surət  var: İranın o vaxtkı rəhbəri Məhəmmədəli şah,  hərbiyyə vəziri 

Əmir Bahadır Cəng və həmin ölkədəki çar qoşunlarının komandanı polkovnik  

Lyaxov. Burada əsas mövzu olaraq İranda məşrutəçilərin cəzalandırılması, 

məclisin topa tutulması kimi məsələlər diqqət mərkəzinə çəkilmişdi.Əsərin 

dərci maraq doğurmuş, M.S.Ordubadi bir sıra məktublar almışdı. Yazıçı 

Bakıda çıxan “Səda” qəzetinin  9 fevral 1910-cu il tarixli  33-cü sayında 

verilmiş  “Tənqidçilərimizə”  adlı məqaləsində bu məktublardan ikisinə müna-

sibət bildirmişdi.  

Tiflisdən İbrahimzadə imzalı müəllif  ədibə göndərdiyi məktubda ona 

irad tutmuşdu ki,  əsərdə obrazların danışığında sözlərin şivəsi dəyişilmiş, 

digər tərəfdən də yalnız şah, əmir və Lyaxovdan söz açılmışdır. Niyə digər 

şəxslərin obrazı yaradılmamışdır?  M.S.Ordubadi həmin məqaləsində 

İbrahimzadəyə xitabən yazırdı: “Siz məni tənqid etməkdən və gözəl marka-

kağızı zay etməkdən həmin fövqəlzikr nömrələri bir ədəbiyyat əhlinin 

qabağına qoyub dərs oxumalı idiniz. Biz o vaxtlar Tehranda olmadıq  və 

fonoqraf  makinası qoyub şahın danışdıqları sözlərin şivə və üslubunu cəlb və 

əxz edə bilmədik ki, sizin hüzurunuza göndərməklə başı uca olaq.  

Əvvəla, Baği-şahın söhbətləri, necə ki, hökumətin rəsmi lisanı farsca 

olmuş, mən yazdıqlarım isə türkcədir. İkinci, mənzurum Baği-şahın və 

Tehranın şurişini, vəziyyətini yazmaq deyil idi, çünki həmin hadisələr 

teleqramlar və qəzetə müxbirlərinin qələmləri vasitəsi ilə dünyanın hər 

tərəfində məlum olmuşdur. Mənim qəsdim şahın məzacındakı mütərərəddid 

olan istiqaməti göstərmək və o cəbanəti və o cəbanətdən hasil olan şiddəti-izti-

rabını bildirmək idi. Üçüncü, şahın dərbarında  adam çox olduğuna heç şəkk 

yoxdur. Ancaq onları yazmağa iki maneə var idi. Birisi, əsərimizi teatro 

surətindən çıxarıb roman və tarix şəklinə salması, biri də qələmin qüdrətinin o 

qorxulu yerlərə irişə bilməməsidir” (12, s.311-312) 

Yuxarıdakı parçada M.S.Ordubadinin bədii yaradıcılıq barədə maraqlı 

düşüncələri diqqəti çəkir. Məqalə müəllifi hər şeydən öncə, diqqəti ona 

yönəldirdi ki, hətta real prototiplərə malik bədii əsərdə də təsvirlər, obrazların 

danışığı  sadəcə həyatın eynilə təqlidi,  “fonoqraf  makinası”na köçürülmüş 

təkrarı  olmamalıdır. Digər tərəfdən, mövzu üçün seçilmiş həyat materialındakı 

bütün məqam və surətlərin bütövlükdə bədii əsərdə verilməsi imkansızdır. 

Yazıçı onu düşündürən başlıca mətləbin bədii təcəssümünə  imkan verən əsas 

məsələləri diqqət mərkəzinə çəkir.  

M.S.Ordubadi həmin məqalədə tənqidçinin ayrı-ayrı ədəbi janrların 

spesifik təsvir imkanlarını da nəzərə almasını vacib saymış, romandan fərqli 

olaraq dram əsərində çoxsaylı obrazların yaradılmasına zərurət olmadığını 
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vurğulamışdır. Əks yanaşma əsəri “teatro surətindən çıxarıb roman və tarix 

şəklinə” salardı.  Nəhayət, yazıçı “qələmin qüdrətinin o qorxulu yerlərə irişə 

bilməməsini” deməklə çap hökuməti dövründəki senzuranın sərt tələblərinə də 

işarə etmişdir.    

Mirzə Məhəmməd imzalı müəllif isə  ədibə irad tutmuşdu ki, o, “Baği-

şah, yaxud Tehran faciəsi” əsərində bütün təqsirləri əmirin boynuna yıxıb, şahı 

təmizə çıxarmışdır. M.S.Ordubadi “Tənqidçilərimizə”  adlı məqaləsində  bu 

məsələyə də münasibətini bildirmişdi: “Mənim qəsdim əmirin şah ilə,  şahın 

əmir ilə olan rəftar və münasibətini bildirmək idi. Yoxsa mən mühakiməçi 

deyiləm”. (12, s.312). Bununla, M.S.Ordubadi demək istəyirdi ki,  bədii əsər 

müəllifi birtərəfli mühakiməçi deyil, o, hadisə və obrazları əsaslandırılmış 

şəkildə təsvir etməlidir, nəticə çıxarmaq və dəyərləndirmək  isə oxucuların, 

ədəbi ictimaiyyətin  seçim və yanaşmasından asılıdır.  

M.S.Ordubadinin yaradıcılığının Naxçıvan dövründə qələmə aldığı 

“Bizdə tənqid” adlı məqaləsi də bu baxımdan maraq doğurur. Məqalənin 

yazılmasının  özünəməxsus tarixçəsi vardır. Belə ki,  şair-publisist Əliqulu 

Qəmküsar  “Molla Nəsrəddin” jurnalının 5 aprel 1913-cü il tarixli 11-ci 

sayında ( bu zaman artıq Ə.Qəmküsar Mirzə Cəlilin dəvəti ilə Tiflisə gəlmişdi 

və onunla birlikdə jurnalın nəşrinə rəhbərlik edirdi) dərc etdirdiyi 

“Əliyüngüllük” adlı felyetonunda M.S.Ordubadinin “Qanlı sənələr” kitabı 

barədə istehza ilə belə yazmışdı: “Qafqazımızda ikinci dərəcədə ədib sayılan 

Məmməd Səid Ordubadi “Qanlı sənələr” kimi kitab yazıb biz müsəlmanların 

boynuna o böyüklükdə haqq qoyubdu” (11, s.533).  

Ə.Qəmküsar həmin felyetonda Əliabbas Müznib, Əli Razi Şəmçizadə 

və bəzi digər qələm sahiblərini də tənqid etmişdi və bu tənqidlərdə müəyyən 

birtərəfli məqamlar da vardır. O cümlədən M.S.Ordubadinin 1905-1906-cı 

illərdə Qafqazda baş vermiş erməni-azərbaycanlı münaqişəsindən, bədnam 

ermənilərin törətdiyi vəhşiliklərdən konkret faktlar əsasında söz açan ”Qanlı 

sənələr” əsərini Ə.Qəmküsarın lazımınca dəyərləndirməməsi də aşkar görünür.  

M.S.Ordubadi "Sədayi-həqq" qəzetinin 17 dekabr 1913-cü il tarixli 

289-cu sayında dərc etdirdiyi “Bizdə tənqid” adlı məqaləsində Ə.Qəmküsara 

xitabən onun oxuduğu mətnlərdən əslində düzgün nəticələr çıxara bilmədiyini, 

tənqidlərinin əsassız olduğunu  “istehza və bir qədər də qeyri-təvazökarlıqla” 

(bax: 5, s. 125) belə ümumiləşdirmişdi: “Yeni müdirimiz (Ə. Qəmküsar 

nəzərdə tutulur-A.A.), bəndənin "Qanlı sənələr" namında əsərimi tənqid etmiş-

diniz. Haqqımda böyük mərhəmət olduğu üçün şadlığımdan təşəkkürə belə qa-

dir ola bilmədim. Tənqidiniz haqlı idi. Zira o qədər savadınız vardır ki, türki 

bir şey oxuyub baş çıxarırsınız...Bizim kimi yarımçıqlara tənqid gözəl bir dərs 
olduğu üçün biz əbədən bu təhsildən qaçası deyiliz” (bax: 5, s.125-126). 

Ə.Qəmküsarın həmin məqalədə  bakılı din xadimi Mirməhəmmədkərim 

ağa tərəfindən ərəb yazıçısı Cürci Zeydanın "Üzrayi-Qüreyş" əsərinin 

tərcüməsini pisləməsi də M.S.Ordubadinin narazılığına səbəb olmuşdu.  

M.S.Ordubadi Ə.Qəmküsara xitabən onu obyektivliyə səsləyir, mütərcimin 

xidmətlərini dəyərləndirməyi lazım bilirdi: “Nə qədər Mirməhəmmədkərim 

"Üzrayi-Qüreyş"i tərcümə etməmişdi, siz cənab o kitabın adını belə 
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eşitmişdinizmi? Yainki sizdə bir elə mahiyyət, bir elə iqtidar vardır ki, ərəbi 

ibarə bir kitabı Mirməhəmmədkərimimiz kimi deyil, ondan da alçaq tərcümə 

etməyə qadir olaydınız?” (bax: 5, s.126) 

M.S.Ordubadi kimi, Ə.Qəmküsar da ədəbi-tənqidi görüşlərini həm bəzi 

şeirlərində, həm də məqalələrində  ifadə etmişdir. Bu cəhətdən onun ədəbi 

fəaliyyətinin Naxçıvan dövrünə (1913-cü ilə qədərki mərhələyə) aid müvafiq 

materiallara nəzər salmaq yerinə düşər. Ə.Qəmküsar  da ədəbiyyatın qarşısında 

duran müasir tələbləri diqqət mərkəzinə çəkir, vaxtı keçmiş mövzulara və bədii 

ənənələrə tənqidi yanaşırdı.  

  Naxçıvanda yaşayan mərsiyəçi, epiqonçu şair Molla Mahmud  Çakərin  

qələm məhsullarına Ə.Qəmküsarın münasibəti bu baxımdan səciyyəvidir. 

Müxtəlif şeirlərində və felyetonlarında bu mövhumatçı qələm əhlinin ayrı-ayrı 

əməllərini ifşa edən Ə.Qəmküsar “Molla Nəsrəddin”in  14 fevral 1910-cu il 

tarixli 7-ci sayında “O taylı” imzasıyla verilmiş “Nəzirə” adlı şeirində 

epiqonçu şairə münasibətini konkret şəkildə ortaya qoymuş, “Çakərin realist 

ədəbiyyatın yaradıcılıq priniplərinə əməl etmədiyini” (6, s. 57) “latayilat”, yəni 

boş, mənasız şeylər yazdığını nəzərə çatdırmışdır: 

Mənim ey naxçıvanlı şairə heyran olan könlüm, 

Yazan latayilatə matü sərgərdan olan könlüm. 

 

Həya qılma, açıq söylə, cahanda sən görübsənmi 

Həmi şair, həmi molla, həmi şeytan olan könlüm?  (8,s.18) 

  Göründüyü kimi, satirik şair bu mənzumədə Çakərin yazdıqlarının 

əhəmiyyətsizliyinə diqqət yetirmiş, “həm şair, həm molla, həm şeytan olan” 

qələm əhlinin mənəvi rəzalətini pisləmişdi. Sənətkarın şəxsiyyətinin kamilliyi 

məsələsinə xüsusi fikir verən Ə.Qəmküsar bu şeirdə M.M.Çakərin ədəbiyyat, 

mətbuat aləmindəki prinsipsiz hərəkətlərini də tənqid hədəfinə çevirmişdi: 

Danan “Tazə həyat”ın, “İttifaq”ın pulların savsem, 

Yazıb “Zənbur”un  üstə arizi-divan olan könlüm.   (8, s.19) 

 Bu misralar təsadüfdən yaranmamışdı. Tədqiqatlarda deyildiyi kimi, 

Ə.Qəmküsardan əvvəl yazıçı-publisist Haşım bəy Vəzirov “Birinci qurd-

Naxçıvanda” adlı məqaləsində (“İttifaq” qəzeti,  19 mart 1909-cu il) Molla 

Mahmud Çakərin  qəzet və jurnalların satış, yaxud abunə pullarını 

mənimsədiyini pisləmişdi (4, s.37). Şeirin sonunda Ə.Qəmküsar Çakər kimi 

məhdud dünyagörüşlü qələm sahiblərinə tənqidi münasibətinin davamlı 

olacağını da vurğulamışdı. Onu da deyək ki, M.M.Çakər mərsiyə və 

sinəzənlərlə yanaşı, tədricən müasir mövzulara da meyl göstərmiş, bu yöndə də 

bir sıra əsərlər qələmə alaraq mətbuatda dərc etdirmişdi. Heç şübhəsiz ki, bu 

prosesdə Ə.Qəmküsarın  tənqidlərinin də müəyyən təsiri olmuşdu. 

Ə.Qəmküsarın Əli bəy Hüseynzadəyə həsr etdiyi şeir, S.Səlmasi 

haqqındakı şeiri və məqalələri və s. nümunələr də onun müasiri olan  ədiblərin 

sənət və şəxsiyyətinə münasibətinin ifadəsi kimi diqqətəlayiqdir. 

   “Molla Nəsrəddin”in  04 noyabr 1907-ci il tarixli 41-ci sayındakı 

“Qatış-bulaş” felyetonunda (8, s. 95) Ə.Qəmküsar ədəbi dil məsələlərinə 

toxunmuş, dilimizi lüzumsuz alınmalarla ağırlaşdıran başabəla yazarlara 
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istehzalı münasibət bildirmişdi: “Çünki əgər türk dilində yazaram, deyəllər, 

fars, ərəb dillərini bilmir, əgər fars dilində yazaram, deyəllər, türk və ərəb 

dillərindən xəbəri yoxdur. Və əgər ərəb dilində yazaram, deyəllər, türk və fars 

dillərindən məhrumdur…Yaxşısı odur ki, mən … bu üç dili qatış-bulaş 

edəm…Oxuyan başa düşər düşsün, düşməz düşməsin” (8, s.95).  

Ə.Qəmküsarın  yaradıcılığının Naxçıvan dövründəki ədəbi-tənqidi 

görüşlərində teatr məsələləri də müəyyən yer tutur. Tədqiqatlar göstərir ki, 

Ə.Qəmküsar Culfada yaşadığı illərdə teatr tamaşalarının hazırlanmasında  

iştirak etməklə yanaşı,  ayrı-ayrı tamaşalar barədə xəbərlər, resenziyalar da 

yazmışdır. Bakıda çıxan “Günəş” qəzetinin  26 dekabr 1910-cu il tarixli 101-ci 

sayında “Sənayeyi-nəfisə” başlığı altında  “Əliqulu Nəcəfzadə” imzası ilə dərc 

olunmuş, “Bizə yazırlar.Culfadan” cümləsi ilə başlanan bir məqaləsində 

müəllif millətin sosial-mədəni tərəqqisində məktəb və mətbuatla yanaşı, teatrın 

da böyük əhəmiyyət daşıdığını  vurğulayaraq yazırdı: “İslam və islamianın 

vəsileyi-nicat və rəhbəri-səadəti  bir kaç şeyə mərbutdur. O cümlədən biri, 

bəlkə, ən birincisi teatrdır. Məktəb və cərayid nə qədər tərəqqi və təaliyə 

xidmət edirsə, bir o qədər dəxi teatr millətin maddi və mənəviyyatın islah 

edir”.  

Ədib onu da vurğulayırdı ki, mədəniyyətdən, o cümlədən teatrdan uzaq 

düşmək mahiyyət etibarı ilə kəsalət və bətalətə düçar olmaqdır. Bunun ardınca 

isə teatrın inkişafı yolunda mətanətlə çalışanların əməyini təqdir edən 

Ə.Qəmküsar  bildirirdi ki, Culfada da teatr tamaşalarının hazırlanmasına və 

göstərilməsinə maraq artmış, bir il öncə (1909-cu ildə) teatr həvəskarları 

cəmiyyəti yaradılmışdır. Kiçik də olsa bu cəmiyyət mədəni həyata layiqli 

xidmət göstərmişdir. Ə.Qəmküsar səhnədə oynanılmaq üçün seçilən dramatik  

əsərlərin tərbiyəvi əhəmiyyətinə xüsusi fikir verdiklərini, əhalinin də tamaşaya 

qoyulan əsərləri maraqla qarşıladığını fərəhlə bildirirdi: “Bir para əxlaq və 

məişətə dair pyesalardan səhneyi-tamaşaya qoyuruq və keçən baharda 

M.Axundovun “Məstəli şah” komediyasın oynadığmız kimi, işbu dekabr ayını 

9-da Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan” və 17-sində “Dağılan tifaq” faciələrini 

meydani-tamaşaya vəz etdik və əlhəmdülillah, cəmaətimiz dəxi qayət şövq və 

həvəs ilə məclisimizi müşərrəf və müzəyyən buyurdular” (məqalədən sitatlar 

bu mənbədən götürülüb: 1, s.23-24). 

Deyilənlər göstərir ki, Naxçıvanda yeni tipli ədəbi tənqidin təşəkkülü 

mərhələsi qızğın yaradıcılıq müzakirələri ilə zəngin olmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

АНАР АБУЗАРЛИ 

ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ В 

НАХЧЫВАНЕ   

Статья посвящена стадии развития литературной критики в 

Нахчыванской литературной среде. Исследуются проблема неодобрения 

устаревших литературных традиций  в Нахчыванской литературной 

среде в конце XIX  и начале XX века, и проблемы борьбы за новую 

литературу. Были привлечены к исследованию  литературно – 

критикующие  статьи таких писателей, как Маммад Таги Сидги, Маммад 

Саид Ордубади, Алигулу Гамкусар, а так же были рассмотрены их мысли 

в разных литературных произведениях. Анализы показали , что 

творческая деятельность представителей Нахчыванской литературной 

среды сиграла особую роль в развитии нового типа литературной 

критики в Азербайджане. 

Ключевые слова: Азербайджанская литература, Нахчыванская 

литературная среда, литературная критика 
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SUMMARY 

ANAR ABUZARLI 

FROM THE HISTORY OF THE FORMATION OF CRITISISM IN 

NAKHCHIVAN 

The article has devoted to the formation stage of literary criticism in 

Nakhchivan literary environment. Here condemnation of old literary traditions, 

the struggle issues are investigated in Nakhchivan literary environment in the 

end of the XIX century and in the beginning of the XX century. 

 Literary – critic works of Mahammad Taghi Sidqi, Mammad Said Ordubadi, 

Aligulu Gamkusar are involved to the investigation at the same time 

appropriate ideas in their different fictions are considered. 

The analysis shows that, in formation of new type literary criticism in 

Azerbaijan, representatives of literary environment of Nakhchivan and their 

creative activity has its specific role.  

Key words: Azerbaijan literature, Nakhchivan literary environment, 

literary criticism.  

 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru H.HəĢimli  tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCAN DĠLĠNĠN ORDUBAD DĠALEKTĠ VƏ CULFA 

ġĠVƏLƏRĠNDƏ ĠġLƏNƏN BƏZĠ LEKSĠK VAHĠDLƏR HAQQINDA 

 

Məqalə Azərbaycan dilinin Ordubad dialekti və Culfa Ģivələrinin 

leksikasına aid bir sıra sözlərin linqvistik təhlilinə həsr olunub. Həmin leksik 

vahidlər dilimizin qədim yazılı abidələri, həmçinin ayrı-ayrı dialektlərdə 

iĢlənən nümunələrlə müqayisəli tədqiq edilmiĢdir. AraĢdırma nəticəsində sübut 

olunmuĢdur ki, Ordubad dialekti və Culfa Ģivələri dialekt leksikasının 

zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Burada bölgə əhalisinin həyat və yaĢayıĢı ilə 

bağlı olduqca maraqlı leksik vahidlər mövcuddur. Həmin leksik vahidlərin 

müasir dilçilik aspektindən öyrənilməsi bir sıra maraqlı nəticələrin əldə 

edilməsinə imkan verir.  

Açar sözlər: Naxçıvan, Ordubad dialekti, Culfa  Ģivəsi, leksik vahidlər, 

aba 

 

Naxçıvan dialekt və şivələri leksik fondunun zənginliyi ilə Azərbaycan 

dilinin dialekt və şivələri içərisində özünəməxsus yer tutur. Bu baxımdan 

Naxçıvan dialekt və şivələrinə daxil olan Ordubad dialekti və Culfa şivələri də 

leksikasının zənginliyi, əhatəliliyi və xarakterik xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb 

edir. Bu şivələrdə işlədilən leksik vahidlər bölgə əhalisinin məşğuliyyəti, 

təsərrüfat həyatı, məişəti ilə sıx bağlıdır. Məqalədə bəhs etdiyimiz dialekt və 

şivələrdən toplanan bir sıra leksik vahidlərin təhlilinə yer veriləcəkdir. Bir faktı 

qeyd etmək lazımdır ki, həmin leksik vahidlərin etnolinqvistik təhlili olduqca 

maraqlı məsələlərin ortaya çıxarılmasına imkan verir. 

Müasir Ordubad dialektində pay mənasında işlədilən ülüş//uluş 

sözünün etnolinqvistik təhlili dialekt leksikamız və tarixi dialektologiya elmi 

üçün maraq doğura biləcək faktların ortaya çıxarılmasına imkan verir. Belə ki, 

bu təhlillər zamanı biz türk xalqlarının uzun əsrlərdən bəri axıb gələn mədəni 

əlaqələri və adət-ənənə ortaqlığına aydınlıq gətirməyə nail olduq. ÜlüĢ//uluĢ 

sözü Azərbaycan dilinin Təbriz dialektində ağızacısı variantında yas halvası 

mənasında, Ağdam, Sabirabad, Salyan şivələrində ülüç//ürüç [3, s.600] fonetik 

variantında halva-çörək mənasında, Kürdəmir şivəsində ülüĢ fonetik 

variantında qəbiristanlıqda verilən halva-yuxa [3, s.600] mənasında işlədilir. 

Qədim türkmənşəli leksik vahid olan ülüĢ sözü dilimizin bir sıra dialekt və 

şivələrində fərqli fonetik tərkibdə, lakin əsasən eyni mənada işlədilir. Belə ki, 

söz dilimizin Bakı dialektində pay-tüĢ [17], Gəncə dialektində pay ülüĢ [8, 

s.132], Şəki dialekti və Qax şivələrində pay-ürüĢ [12, s.175], Culfa şivələrində 

pay-pünĢ, Şərur şivələrində pay-püĢ fonetik variantlarında və əsasən eyni 
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leksik mənada mövcuddur.  Maraqlıdır ki, Osmanlı sultanları yeni taxta çıxdığı 

zaman ülufə divanı deyilən bir yığıncaq keçirir və bu yığıncaqda tabeliyində 

olan əsgərlərə müxtəlif hədiyyələr, şirniyyat və yeməklər paylayırdı. Həmin 

şirniyyatları və yeməkləri yeyən əsgərlərsə, hökmdara sadiq olduqlarını ifadə 

edirdilər. Bu fakt sübut edir ki, ülüĢ sözü ilkin formada pay, hədiyyə anlamını 

bildirmişdir. Daha sonrakı dövrlərdə bu leksik vahidin ümumişləklik sərhədləri 

qismən daralaraq daha çox dəfn sonrası paylanan və acının unudulmasını 

simvolizə edən anlayışı bildirməyə başlamışdır. Leksik vahidə Türk dilinin 

Qars şivələrində ürüĢ [6, s.283] şəklində, pay, hissə anlamında rast 

gəlinmişdir. Söz M.Kaşğarinin “Divani-lüğət-it-türk” əsərində söz üleĢ//ület 

[2, s.711] fonetik variantlarında paylaĢmaq, paylaĢdırmaq mənalarında 

işlədilir.  

Ordubad dialektində alçaqboylu, kök adam mənasında işlədilən pısdıx 

sözünün linqvistik təhlili zamanı bir sıra maraqlı faktlarla qarşılaşdıq. Qeyd 

edək ki, leksik vahidə dilimizin tədqiq olunmuş digər dialekt və şivələrində 

oxşar və ya az fərqli fonetik tərkibdə, həmçinin eyni və ya müxtəlif mənalarda 

rast gəlinmişdir. Söz dilimizin Şahbuz şivələrində pısıx- alçaqboylu adam, 

Zəngilan şivələrində pısıx şəklində kök adam mənasında, pıĢdıx şəklində, 

körpə buzov anlamında, Kəlbəcər şivəsində pıtıx//pıtığ şəklində körpə buzov 

mənasında işlənmişdir. Bir fakta diqqət yetirməyimiz yerinə düşər ki, əslində 

pısdıx və pısıx sözləri kiçik fonetik fərqlə Ordubad dialekti, Şahbuz və 

Zəngilan şivələrində eyni leksik mənanı ifadə edir. Sadəcə burada bir çox türk 

dillərində müşahidə edilən və tayfa dillərini xarakterizə edən fonetik 

dəyişmələr baş verməkdədir. Söz Türk dili, həmçinin dialekt və şivələrində 

pısırıh [6, s.151]  fonetik variantında qısa boylu, kök, tənbəl adam mənalarında 

işlədilir. Sözün etnolinqvistik təhlilinə diqqət yetirsək görərik ki, müsir Culfa 

şivələrində xüsusilə toyuqları tutmaq məqsədi ilə pıs-pıs ifadəsi işlədilir. 

Maraqlıdır ki, bu sözləri eşidən zaman toyuqlar yerə yatır (alçalır-R.Z.). Və 

yaxud birini gizlicə dinləmək mənasında pısmax (pusmax)-əyilərək gizlənmək 

leksemi ilə qarşılaşırıq. Bu faktlar sübut edir ki, sözün alçaqboylu anlamının 

pısıx şəklində ifadəsi təsadüfi xarakter daşımır.   

Müasir Ordubad dialektində qan qohumluğu bildirən leksik vahidlərdən 

olan cicə sözü, dilimizdə mövcud olan ana, nənə sözünə paralel olaraq 

işlədilir. Məs.: Cicəm mə:m bidənəmdi. Qeyd etmək lazımdır ki, bu anlayış 

dilimizin tədqiq olunmuş digər dialekt və şivələrində müxtəlif fonetik tərkibli, 

lakin əsasən eyni anlamlı leksik vahidlərlə ifadə edilir. Söz dilimizin Şəki 

dialektində ciji [12, s.187], Şimal-şərq dialektlərində məmə, cənub-qərb keçid 

şivələrində nənə//bayı, Ağdaş şivəsində lili, Cəlilabad, Lənkəran, Yardımlı, 
Zərdab şivələrində cicə//cijə [3, s.79], Dərbənd dialektində çecə [2, s.242] 

fonetik variantlarında, nənə mənasında işlədilir. Bir faktı diqqətdən qaçırmaq 

olmaz ki, nənə və ana terminlərinin eyni leksik vahidlərlə ifadəsi Azərbaycan 

dilinin dialekt və şivələri üçün xarakterik xüsusiyyətdir. Bundan başqa 

dilimizin müxtəlif dialekt və şivələrində ana və nənə anlamlarını bildirən 

aba//əbə//əmmə leksemlərindən də istifadə olunur. Ən qədim zamanlardan 

“ana” türklərdə müqəddəs varlıq olduğundan ona müraciətində müxtəlif 
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variantları olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, qədim abidəmiz olan “Kitabi-Dədə 

Qorqud” dastanlarında “Ana haqqı, Tanrı haqqı” hesab edilmişdir. Uruz aydır: 

“...Ana həqqi-Tənri həqqi” deyilməsəydi, qalqubanı yerimdən turaydım, 

yaqanla boğazından tutaydım...” [15, s. 47].  Bu söz bəhs olunan dialekt və 

şivələrdə daha çox iki mənada – 1. nənə 2. ana işlədilir. Çoxmənalı söz olan 

aba türk dillərinə aid bir sıra yazılı sənədlərdə ata, əmi, ana, böyük bacı, xala 

və s. mənalarda qeydə alınmışdır. Ədəbi dilimiz üçün arxaikləşən əbə sözü 

Azərbaycan dilinin Şəki dialektində abay [12, s. 15] – nənə, baba, Qax 

şivəsində abay- xala, Dərbənd dialektində aba- ana, nənə [2, s. 242], Quba 

dialektində aba-ata [16, s.227], qərb qrupu dialekt və şivələrində əbə-ana, 

Təbriz dialektində isə ana mənasında işlənir. Tədqiqatçı İbrahimova öz 

məqaləsində yazır: “Müasir Azəbaycan ədəbi dili üçün arxaik olan apa sözü 

Orxon-Yenisey yazılı abidələrinin dilində “ata”, “rütbə” bildirən söz, 

“əcdad”, “ana” mənasını ifadə etmişdir” [11]. Qeyd edək ki, bu söz Türkmən 

dilinin dialekt və şivələrində ata [1, s.11], M.Kaşğarlının “Divani-lüğət it türk” 

əsərində həm ata, həm də ana [18, s.1] mənasında, Türkiyə türkcəsinin 

Ərzurum şivələrində ebe –nənə, baba [7 , s.87], Bolu şivəsində abe- böyük 

nine [6, s.235] şəklində işlənir. Müasir Ordubad dialekti və Culfa şivələrində 

“aba” sözünə sinonim olan “əmmə” sözü də mövcuddur. Maraqlıdır ki, əmmə 

sözü bəhs olunun dialekt və şivələrdə daha çox ana mənasını bildirir. Sözün 

morfoloji quruluşu və linqvistik təhlilinə əsasən deyə bilərik ki, söz “əmmək” 

feilindən yaranan leksik vahiddir. Yəni doğulan hər bir uşaq öz anasını əmir. 

Müasir Azərbaycan dilində feil köklərindən isim düzəldən, məhsuldar –ma, mə 

leksik şəkilçisi mövcuddur ki, həmin şəkilçi söz yaradıcılığında fəal iştirak edir. 

Qovur+ma, süz+mə, sür+mə və s. tipli sözlərdə qeyd edilən leksik şəkilçini 

görmək mümkündür. Bu faktlar əmmə sözünün “əmmək” feilindən yarandığını 

və öz ilkin mənasına yaxınlığını qoruyub saxladığını təsdiqləyir. 

Ordubad dialekti və Culfa şivələrində “əminin həyat yoldaşı” 

mənasında işlədilən əmcanı//əmidostu sinonim sözləri də maraq doğurur. 

Məs.: Böyünnəri əmidostumgilə getmiĢdim. Quruluşca mürəkkəb isim olan 

əmcanı//əmidostu birinci tərəfi yiyəlik hal şəkilçili əmi, ikinci tərəfi 

mənsubiyyət şəkilçili canı/dostu sözlərindən təşkil olunmuşdur. Ən qədim 

zamanlardan türklərdə mövcud olan bir inam var ki, ailə qurulan qadın həmin 

kişinin arxası, dayağı, sirdaşı, yoldaşıdır. Başqa sözlə desək, türk xalqlarında 

“həyat yoldaşı” ifadəsinin işlədilməsi təsadüfi deyil. “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanda “Qam börənin oğlı Beyrək boyunu bəyan edər, xanım, hey” boyunda 

ailə qurmaq istəyən  Beyrəyin arzuladığı qadın məhz bu cür cəsur, ağıllı, çevik 

olan sirdaşdır. Beyrək aydır: “...Baba, mana bir qız al ver kim, mən yerimdən 

turmadan o turgəc gərək! Mən qaracuq atımı binmədin, ol binmək gərək! Mən 

qırıma varmadan ol mana baĢ gətirmək gərək...” [15, s.55]. Söz Azərbaycan 

dilinin Dərbənd dialektində əmədusti//imdusti // amixatunu//imxatuni [2, s.243] 

şəklində, eyni leksik mənanı ifadə edir.  

Culfa şivəsində “boyunduruqda oturan adam” mənasında işlədilən 

nürsə sözü də maraq doğurur. Məs.: Mən uĢağ olanda nürsəliy eləmiĢəm. 

Məlumdur ki, dilimizin əksər dialekt və şivələrində kotana, cütə qoşulan iki və 
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ya üç cüt öküzü idarə edən, xüsusilə ikinci cüt öküzün boyunduruğuna minib 

qabaqdakı və daldakı cüt öküzlərin kotan və ya cütü çəkməsini tənzimləyən  

adama əsasən hodaxçı və ya xodək deyilir. Sözə Dərələyəz şivələrində hodax 

[3, s.287], qərb qrupu dialekt  və şivələrində hodaxçı [10, s.247], Bərdə, 

Gədəbəy, Goranboy, Tovuz şivələrində hodax//hodaxçı [3, s.226] şəklində rast 

gəlinmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, nürsə sözü bu bölgə üçün xarakterikdir. 

Bəhs olunan dialekt və şivələrdə “bacının həyat yoldaşı” mənasında 

bir-biri ilə sinonimlik təşkil edən güləkən//küləkən//kürəkən//giyəv//yeznə// 

sözləri diqqəti cəlb edir.  Məs.: Giyəv bizzərdə bacı:n əridir. Una yeznə, 

kürəkəndə, bəzən də güləkən de:riy. Kürəkən sözü quruluşca mürəkkəb olub 

kür və əkən komponentlərindən təşkil edilmişdir. Sözün birinci komponenti 

olan kür sözü qədim türk dilli yazılı abidələrdə, həmçinin Azərbaycan dilinin 

müasir bir sıra dialekt və şivələrində iki mənəda işlədilmişdir. 1. Kür- dəcəl, 

şıltaq, üzə ağ olan. 2. Nəsil, soy-kök. Birinci mənada “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanının birinci boyunda Buğacı atasının gözündən salmağa çalışan 

kafirlərin onun haqqında dediyi sözlərə diqqət yetirək: “Görürmisin, Dirsə 

xan, nələr oldı!? Yarımasun-yarçumasın, sənin oğlın kür qopdı, ərcəl qopdı. 

Qırq yigidin boyuna aldı. Qalın Oğuzun üstünə yüriĢ etdi. Nə yerdə gözəl 

qopdısa çəküb aldı...” [15, s.36]. Sözün ikinci mənasında müasir Babək 

şivələrində qohumluq termini kimi işlədilən kürəm/kürüm sözü mövcuddur. 

Məs.: “Həsən əmi mə:m kürəmdi”.  Yuxarıdakı izahlara əsaslansaq, deyə 

bilərik ki, kürəkən qədim türk sözü olub “nəsil əkən, nəsli davam etdirən” 

mənasında işlədiyi şübhəsizdir. Düşünürük ki, xalq arasında giyəv sözünə 

paralel işlədilən güləkən ifadəsi isə həmin şəxsə olan xüsusi diqqətin ifadəsi 

kimi səciyyələndirilə bilər.  

M.İslamov Şəki dialektində bu terminə paralel olaraq “göy” sözünün 

işləndiyini qeyd etmişdir. O göstərir ki: “Göy sözünün müxtəlif fonetik 

variantlarda bütün türk dillərində rast gəlmək mümkündür” [12, s.183]. Söz 

Quba dialektində giyo://giyov [16, s.278], Dərbənd dialektində qiyov//giyov [2, 

s.243], qərb qrupu dialekt və şivələrində göy  [16, s.226] fonetik variantlarında 

işlənir. Bu söz qədim yazılı abidələrimiz və türk dili dialekt və şivələrində də 

müxtəlif fonetik variantlarda, lakin əsasən eyni mənada qeydə alınmışdır. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında “....Bayandur xanın göygüsi, Qalın 

Oğuzın dövləti, qalmıĢ yigit arxası Salur Qazan yerindən turmuĢdu...” [15, 

s.42]. Sözə müasir Türkiyə türkcəsinin Ərzurum dialekt və şivələrində güvey 

[7, s.375], “İbni-Mühənna lüğəti”ndə güyeg [9, s.32] şəklində, eyni mənada 

rast gəlinmişdir. 

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, müasir Ordubad dialekti və 
Culfa şivələrində işlənən yuxarıda bəhs etdiyimiz sözlər zənginliyi ilə diqqəti 

cəlb edir. Onların hamısı haqqında bir məqalədə bəhs etmək bir qədər çətindir. 

Araşdırılan dialekt və şivələrdə mövcud olan və məqalədə tədqiqata cəlb 

edilən belə sözlərin böyük əksəriyyəti milli mənşəli olmaqla zəngin ümumtürk 

leksikasının mühüm laylarından birini təşkil edir. Həmin sözlərin 

etnolinqvistik təhlilinin aparılması bir sıra maraqlı faktların ortaya 

çıxarılmasına imkan verir. Bu leksik vahidlərin milli aspektdən, ümumtürk 
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mədəniyyəti, dilçiliyi kontekstində öyrənilməsi, onların xalqımızla, bu torpaqla 

bağlılığının sübut olunması, belə sözlərin günümüzdə ərazilərimizə qarşı irəli 

sürülən əsassız erməni iddialarına tutarlı cavab verə biləcək əhəmiyyətli bir 

mənbə olduğunu göstərməkdədir. Fikrimizcə, belə tədqiqatların aparılması 

günün tələblərindən irəli gələn və dilçiliyimiz üçün olduqca vacib olan 

problemlərdəndir. Şübhəsiz, aparılan araşdırma və təhlillər öyrənilən sözlərin 

tamamilə regionla bağlı olduğunu deməyə imkan verir. Bu araşdırmalar sübut 

edir ki, yuxarıda tədqiqat obyektinə çevrilən leksik vahidlər xalqımızın milli-

mənəvi mədəniyyətinin, dialekt leksikasının mühüm tərkib hissəsini təşkil edir.  
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РЕЗЮМЕ 

РАШАД ЗУЛЬФУГАРОВ 

О НЕКОТОРЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОРДУБАДСКОМ ДИАЛЕКТЕ И ДЖУЛЬФИНСКОМ ГОВОРЕ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА 

 Статья посвящена лингвистическому анализу ряда лексических 

единиц, используемых в Ордубадском диалекте и Джульфинском говоре 

Азербайджанского языка. Лексические единицы изучены в сравнении с 

древними письменными надписями и с другими диалектами и говорами 

нашего языка. В результате исследований выявлено, что Ордубадский 

диалект и Джульфинский говор привлекают внимание богатством диа-

лектической лексики. Здесь существуют очень интересные лексические 

единицы, связанные с жизнью и деятельностью местного населения. 

Изучение этих лексических единиц с аспекта современного языковедения 

может выявить много интересных результатов. 

 Ключевые слова: Нахчыван, Ордубадский диалект, 

Джульфинский говор,  лексические единицы, аба 

 

SUMMARY 

RASHAD ZULFUGAROV 

ABOUT SOME LEXĠCAL UNITS USED IN ORDUBAD DIALECT 

AND JULFA ACCENTS OF AZERBAIJAN LANGUAGE 

The article has been devoted to the linguistics investigation of some 

words belong to lexical of Ordubad dialect and Julfa accents of Azerbaijan 

language. Those lexical units have been comparative investigated with the 

ancient written monuments and different dialects and accents of our language. 

Result of the investigation it is proved that Ordubad dialect and Julfa accents 

attracts attention for its rich lexical. Many interesting lexical units exist here 

which are connected with the life of the people of the region. Learning of those 

lexical units by linguistics aspect gives opportunity to get some interesting 

results.  

Key words: Nakhchivan, Ordubad dialect, Julfa accent, lexical units, 
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AZƏRBAYCAN DĠLĠNĠN CULFA ġĠVƏLƏRĠNDƏ DODAQLARIN 

VƏZĠYYƏTĠNƏ GÖRƏ SAĠT ƏVƏZLƏNMƏSĠ 

 

Məqalədə Azərbaycan dilinin Culfa Ģivələrində dodaqların vəziy-

yətinə görə sait əvəzlənmələrindən bəhs olunur. Eyni zamanda bu prinsipin 

Azərbaycan dilinin digər dialekt və Ģivələrində, qədim yazılı abidələrdə, eləcə 

də bir sıra türk dillərinin dialekt və Ģivələrindəki mövcud vəziyyəti ilə müqa-

yisələr aparılır. Belə nəticə əldə olunur ki, digər əvəzlənmə prinsipləri ilə 

müqayisədə dodaqların vəziyyətinə görə bəzi saitlərin əvəzlənməsi Culfa Ģivə-

ləri üçün bir o qədər də səciyyəvi deyil. 

Açar sözlər: Ģivə, sait əvəzlənməsi, dodaqlanan saitlər, dodaqlan-

mayan saitlər, prinsip 

Bütün Türk dillərində olduğu kimi, Azərbaycan dilində də 

özünəməxsus yeri olan sait səslər dodaqların vəziyyətinə görə iki qrupa ayrılır: 

a) dodaqlanan və b) dodaqlanmayan saitlər.  

Dodaqlanan saitlər, demək olar ki, bütün dillərdə vardır. Azərbaycan 

dilindəki doqquz saitdən dördü dodaqlanandır: ü, ö, u, o. Göstərilən saitlərdən 

ü ən çox, o ən az dodaqlanan saitdir. Dodaqlanmayan saitlərin tələffüzü 

zamanı dodaqlar iştirak etmir, tamamilə neytral olur: i, ə, e, ı, a. 

Dodaqlanan saitlərin dodaqlanma keyfiyyətini müəyyən dərəcədə itirən 

variasiyalarının işlənməsi Azərbaycan dilində qanunauyğunluq təşkil edir. 

A.Axundov bu hadisəni dodaqlaşmanın itməsi hadisəsi adlandırır. Və qeyd 

edir ki, dodaqlanan sait və ya söz formasının sonuna doğru nə qədər axırıncı 

hecada işlənirsə, onun dodaqlanma dərəcəsi bir o qədər azalır (1, s.242).  

Lakin dialekt və şivələrimizdə dodaqlanmayan saitlərin dodaqlanan 

saitlərlə əvəzlənməsi hadisəsinə də sıx rast gəlinir. Bu baxımdan dilimiz üçün 

xarakterik olan dodaqların vəziyyətinə görə təsnif olunan fonetik 

əvəzlənmənin işlənmə dairəsi olduqca genişdir və öyrənilməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir.  Bu tip əvəzlənmə Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa 

rayon şivələrində də təsadüf edilən fonetik hadisədir və aşağıdakı kimi təsnif 

olunur:   

1. Dodaqlanan saitlərin dodaqlanmayan saitlərlə əvəzlənməsi 

2. Dodaqlanmayan saitlərin  dodaqlanan saitlərlə əvəzlənməsi 

Dodaqlanan saitlərin dodaqlanmayan saitlərlə əvəzlənməsi:  

o>a. o saitinin a saiti ilə əvəzlənməsi hadisəsi əsasən özünü cənub 

qrupu dialekt və şivələrində büruzə verir. Bu əvəzlənmə Culfa şivələri üçün 
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xarakterikdir və geniş yayılmışdır: qavın<qovun, qavırma<qovurma, 

qavırqa<qovurqa, qavıt<qovut, qavıĢmax<qovuĢmaq, qavzamax<qovzamaq, 

qavmax<qovmaq, savıĢmax<sovuĢmaq, narvız<novruz, qahım<qohum, savır-

dı<sovurdu, malla<molla, birhavır<bir hovur, adamayavımaz <adamayovu-

Ģmaz, tavlamax<tovlamaq, avırd<ovurd, samavar<samovar, axlov<oxlov, 

söz-sav<söz-sov, avıc<ovuc, Tavız<Tovuz, havız<hovuz və s. Nümunələrə 

diqqət yetirərkən aydın olur ki, o>a əvəzlənməsi əsasən sözlərdə o saitinin v 

samitindən əvvəl gəldiyi hallarda baş verir. 

o saitinin a saiti ilə əvəzənməsi hadisəsi Təbriz dialekti üçün də 

xarakterikdir: av, tavlamax, malla, simavər<samovar və s. (15, s.32) 

o>a fonetik əvəzlənməsi Meğri şivələrində də geniş yayılmışdır: 

qaparmax, qənav, qammax<qovmaq və s. (7, s.87) 

o>a əvəzlənməsi Türkiyə türkcəsinin Diyarbəkir şivəsində – 

kavi<kovuyor, kolanya<kolonya (6, s.10), Ədirnə şivəsində – horaz<horoz, 

doktarlara<doktorlara (11, s.30), Zonquldak, Bartın, Karabük şivələrində – 

geliyam<geliyorum, çalıĢiya<çalıĢıyorum oliya<oluyor (5, s.32) mövcuddur. 

o>a hadisəsi “Kitabi –Dədə Qorqud” dastanlarının dilində də 

mövcuddur: Qara qaurma edib qırq bəg qızına ilətun (13, s.47). Av aldılar, 

quĢ quĢladılar (13, s.37). 

o>a əvəzlənməsi “Divani Lüğət it türk”də mövcuddur: anı<onu, ona, 

anın<onun və s. (12, s.27 – 28) 

Müasir dialekt və şivələrimizdə mövcud olan o>a əvəzlənməsi 

təxminən beş əsrlik bir dövrdə bədii ədəbiyyat nümunələrimizdə III şəxs və 

“o” işarə əvəzliyindən sonra bitişdirici n samiti gələrsə, bir qayda olaraq o səsi 

a səsinə çevrilir. Bu hal XVIII əsrədək ardıcıl surətdə davam etmiş və onun 

klassik poeziya dilini təqlidən yazılmış əsərlərin dilində saxlanıldığı müşahidə 

olunur. XVIII əsrdən sonra yazılmış sənədlərin, eləcə də yeni yaranan 

üslublarda yazılan əsərlərdə belə bir xüsusiyyətə rast gəlinmir (16, s.18). 

ö>ə fonetik əvəzlənməsinə də ən çox cənub dialekt və şivələrində 

təsadüf edilir ki, Culfa şivələrində bu hadisə bəzi sözlərdə müşahidə olunur: 

kəvĢən<kövĢən, dəvlət<dövlət, əvlat<övlad, dəvir<dövr, həfkələməx'< höv-

kələmək, həfsələ<hövsələ, gəvĢəməx'<gövĢəmək və s. 

ö>ə hadisəsi Meğri şivələrində də geniş yayılmışdır: əvlat, bitəv, 

binəvrə, təvlə, həfsələ, əfgələmax və s. (7, s.90)  

ö>ə fonetik əvəzlənməsi İraq-türkman ləhcəsində də mövcuddur: əzbək, 

biləv, bənəfĢə, məhtac, cəvlan və s. (10, s.58) 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu əvəzlənmə Cəbrayıl və Füzuli şivələri üçün 

daha xarakterikdir (10, s.58; 15, s. 90). 
u>ı. Cənub qrupu üçün xarakterik olan u>ı hadisəsi də Culfa 

şivələrində də mövcuddur və məhsuldar işlənir. Bu hadisəyə əsasən sözün 

birinci qapalı hecasında b, p, m, v samitlərindən sonra təsadüf edilir. Qapalı 

hecadakı ı səsi bir qədər qısa tələffüz olunur: bırın<burun, yımırta<yumurta, 

avdıx<ovduq, benamıs<binamus, bı<bu, bınnar<bunlar, qılp<qulp, zırna< 

zurna, sıvax<suvax, tırp<turp, bıyızda<bu üzdə (bu tərəfdə), gavır<gavur, 

savıĢdı, yavımax<yovuĢmaq, bıynız<buynuz, bıra<bura, qavıt<qovut, tavız-
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quĢu<tovuzquĢu, mıncıx<muncux, savırır<sovurur, qavırma, qavırqa, Narvız, 

havız<hovuz, vıravır<vurhavur, qavın<qovun, bığ<buğ, Cılfa<Culfa, 

Abdılla<Abdulla, vırır<vurur, bızov<buzov və s. 

Qeyd etmək lazımdır ki, u>ı əvəzlənməsi şərq qrupu dialekt və 

şivələrində geniş yayılmış hadisədir: bığda, pıl, pıç, Mısa, otız, çubığ, xorız 

(Muğ., Ş., B.) 

u>ı hadisəsi Meğri şivələrində ən şox yayılan fonetik hadisələrdəndir: 

Mıxdar, Mısdafa, qılp, bulit, durı, armıt, quyrıx, Yunıs və s. (7, s.88) 

u>ı fonetik əvəzlənməsi İraq-türkman ləhcəsində müşahidə ounan 

səciyyəvi xüsusiyyətlərdən biridir. Bu hadisəyə sözün ortasında və sonunda 

təsadüf olunur: yoxsıl, toxım, zırna, arzı, doğrı, dursın və s. (10, s.58) 

Təbriz dialektində həm açıq, həm də qapalı hecalarda özünü göstərən 

u>ı hadisəsi sonorlardan və t samitindən əvvəl müşahidə olunur: xurcın, uzın, pıl, 

toqım, nöğıl, bılıt, noxıt və s. (15, s.33) 

u səsinin ı səsi ilə əvəzlənməsinə Türkiyə türkcəsinin Anadolu – 

Mıstava, çabık<çabuk, yavrılarım (3, s.24, 66 ), Diyarbəkir – yavrıyi<yavruyu, 

okıla<okula, fıkara<fukara (6, s.10), Ədirnə – çavıĢ<çavuĢ, 

yımıĢar<yumuĢar, tapı<tapu, kavırdı<kavurdu (11, s.31) şivələrində də çox 

təsadüf olunur. 

Bu əvəzlənmə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilində də mövcud-

dur: ....Qazlıq tağının suçı yoqdır... (13, s.39). Qara baĢım qurban 

olsun,qurdım sana! – dedi (13, s. 45) 

Şəki dialektində isə sözün sonunda açıq hecada u<ı
i 
əvəzlənməsi baş 

verir: Nurı
i
, quzı

i
, quyı

i 
və s. (18, s. 43) 

u>i. Şərq dialektlərində daha çox quti, yuxi, duri, Quli, oğri (B., Ş., 

Muğ) və s. kimi sözlərdə özünü göstərən bu əvəzlənmə  Culfa şivələri üçün 

xarakterik deyil və aparılan müşahidələr zamanı bəzi kəndlərdə buzov sözünün 

bizov şəklində tələffüzünə rast gəlinmişdir. 

u>i əvəzlənməsi Meğri şivələrində geniş yayılmışdır və sözün birinci 

və ikinci hecasında daha çox nəzərə çarpır: piçə çıxmax, timarramax, buyniz, 

uldiz, Bəhlil, asidə, bayqiĢ, qanin və s. 

u saitinin i saitinə keçməsi hadisəsi Diyarbəkir – kuri, komĢi, bori (6, 

s.10), Ədirnə – fasile<fasülye, kuĢi<kuĢu (11, s.31), Zonquldak, Bartın, 

Karabük şivələrində – suyi, oduni, Ģuni (5, s.32) şivələrində özünü göstərir. 

ü>i. ü saitinin i saiti ilə əvəzlənməsi hadisəsi əsasən şərq dialekt və 

şivələrində geniş yayılmışdır. Ümumiyyətlə, Naxçıvan qrupu dialekt və 

şivələrində bu əvəzlənmənin məhdud işlənməsinə baxmayaraq, Culfa 

şivələrində də təsadüf olunur: kiftə<küftə, ziv getmək<züy getmək, kiflət< 

külfət, Zilfi<Zülfü, Zileyxa<Züleyxa, Miseyip<Müseyib, milayım<mülayim, 

siviĢmək<sürüĢmək, situn<sütun və s. 

ü saitinin i saitinə keçməsi hadisəsi Meğri şivələrində də mövcuddur: 

Ģivit, təvəkkil, söyit, kömir, midət<müddət, Minavvar, mifdə və s. (7, s.91) 

ü>i əvəzlənməsi İraq-türkman ləhcəsində geniş yayılmışdır. Bu 

hadisəyə sözün əvvəli, ortası və sonunda rast gəlinir: imid, için<üçün, zilf, 

bilbil, gündiz, körpi, gürci və s. (10, s.59) 
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Qeyd etmək lazımdır ki, ü>i hadisəsi Azərbaycan dilinin şərq qrupu 

dialekt və şivələri üçün daha xarakterikdir. 

Dodaqlanmayan saitlərin  dodaqlanan saitlərlə əvəzlənməsi: 

a>o. Bir neçə şivədə rast gəlinən bu əvəzlənmə, əsasən, qoşa dodaq 

samitlərindən əvvəl və sonra özünü göstərir ki, a>o hadisəsinin əsas 

səbəblərindən biri kimi qoşa dodaq samitlərinin təsirini göstərmək olar (2, s. 

26). a saitinin o saiti ilə əvəzlənməsi hadisəsi şərq qrupu dialekt və şivələri o 

cümlədən Bakı dialekti üçün səciyyəvi olmasına baxmayaraq, Naxçıvan qrupu 

dialekt və şivələrində, eləcə də Culfa şivələrində məhdud olsa da rast gəlinir. 

Məsələn, Gülüstan kəndində dovar, Xanəgah kəndində çərĢov, Ərəfsə 

kəndində noxoĢ, Yaycı kəndində hovla<halva, boyat<bayat (köhnə), Qızılca 

kəndində boğarsax<bağırsaq kimi sözlərdə a>o hadisəsi müşahidə olunur. 

a>o əvəzlənməsi Meğri şivələrində geniş yayılmışdır: lovaĢ, nomaz, 

ombar, nomıs, Nobat, obır, hora və s. (7, s.91,92) 

M.Şirəliyev qeyd edir ki, müasir türk dillərində o-laşmanı ən çox 

özündə saxlayan özbək dilidir: bobo, boĢ, kitob, oid, boĢka, yumĢok və s. (18, 

s. 45) Lakin A.Hüseynov a>o əvəzlənməsindən bəhs edərkən yazır ki, bu 

hadisə özbək dilindəki “A:-O”ya bənzər deyildir, çünki burada ikinci, yaxud 

üçüncü hecadakı saitin birincisi və vurğusuzu olan “a” saiti qapalılaşaraq 

dodaqlanan sait mövqeyinə keçir ki, orada həmin mövqedə açıq damaq 

saitlərinin işlənməsi məhdud olmuşdur (8,  s.33) 

a saitinin o saitinə keçməsi hadisəsini bir sıra türk dillərində də 

müşahidə etmək mümkündür. Uyğur dilində: dorğa, koburğa, oçuk; yakut 

dilində: ot, bor, ol; türk dialektlərində: poĢa, vor, comuĢ, olıĢ, boba, boğoz (18, 

s.45) 

V.Reşetov a səsinin o səsi ilə əvəzlənməsindən bəhs edərkən göstərir 

ki, o-laşmanın təbiətini araşdırmaq yalnız nəzəri əhəmiyyətə malik deyil, bu 

araşdırma eyni zamanda orfoqrafiya, orfoepiya məsələlərinin həllində də 

praktiki əhəmiyyət kəsb edir, ona görə ki, türk ədəbi dillərinin bəziləri fonetik 

cəhətdən fərqlənən həmin dialekt və şivələrə əsaslanır (7, s.92). Bu cəhətdən o-

laşma hadisəsinin öyrənilməsi dilimizin, eləcə də türk dillərinin fonetikası 

üçün əhəmiyyətlidir. 

a>o əvəzlənməsi Türkiyə türkcəsinin Bartın – bovul<bavul, 

popaz<papaz (14, s.15), Diyarbəkir – moğrib<mağrib (6, s.9), Ədirnə – 

potlatti<patlattı, porçe<parça (11, s.29) şivələrində də mövcuddur. 

a>u. “Azərbaycan dilinin Naxçıvan qrupu dialekt və şivələri”ndə qeyd 

olunur ki, a saitinin u saiti ilə əvəzlənməsinə yalnız bir sözdə, cuvab sözündə 

rast gəlinmişdir (2, 26). Lakin apardığımız tədqiqat nəticəsində aydın olmuşdur 
ki, Culfa şivələrində uvand<avand (Mil.,), suvab<savab>suab (Sal., ə.k.), 

qurtul<qurtar (Yay.) sözləri də işlənir.  

Eyni zamanda a>u hadisəsinə Culfa şivələrində: 

a) sonu a saiti ilə bitən sözlərə yönlük hal şəkilçisi artıran zaman: 

Qubuya, qocuya, do:ğuya<dovğaya, ortuya, torbuya, sobuya, 

Ģorvuya<Ģorbaya və s. 
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b) sonu a saiti ilə bitən bəzi feillər indiki zamanın şəxs şəkilçilərini 

qəbul edərkən y samitinin təsirindən: tulluyur, yolluyuram, oxĢuyursan, 

oynuyuruq, dorğuyullar<doğrayırlar və s. rast gəlinir. Bu da dodaqlanmayan a 

səsinin göstərilən bəndlərdəki sözlərin ilk hecalarındakı dodaqlanan o və u 

saitlərinin ahənginə tabe olması ilə bağlıdır. 

a>u əvəzlənməsi Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində o qədər də 

geniş yayılmış fonetik hadisə deyil. Bu əvəzlənməyə Bakının Saray, Corat, 

Novxanı, Hökməli, Qobu, Güzdək kənd şivələrində daha çox rast gəlinir: 

gualı, yuaĢ, suatdı, yuan, cuab və s. Şəkilçilərdəki a>u hadisəsinə isə ən çox 

Qazax və Qarabağ şivələrində təsadüf olunur: buruya, burduyux, otduyur, 

qocuyu və s. (18, s. 46) 

a>u hadisəsi hər nə qədər İraq-Türkman ləhcəsi üçün xarakterik olmasa 

da, müəyyən sözlərdə qeydə alınmışdır: zuvallı, yuvaĢ, buğarsax<bağırsaq, 

cuğav<cavab və s. (10, s.59) 

a saitinin u saitinə keçməsi çuvaş dilində: ulma, puĢmak<baĢmaq, 

suxal<saqqal (8, s.34); türkmən dilində: yuvan, yuvaĢ; buba, hufta<hafta baş 

verir. (18, s.46) 

a>u əvəzlənməsi Bartın – buba<baba, çağır<çuvur (14, s.16), 

Bolqarıstan türk – buba<baba (4, s.18), Diyatbəkir – 

akrubalari<ahrubalari<akrabaları (6, s.11), Ədirnə – buruyı<buraya, 

ukumum<okumam (11, s.29) şivələrində də təsadüf olunur. 

e>ö. e səsinin ö səsi ilə əvəzlənməsi şərq qrupu və Qazax dialekti üçün 

səciyyəvidir: öy, sö:ndi<sevindi, öylət, günöy, çöyrülüf, öylənmax, nöyüt və s. 

(18, s.46) Lakin Culfa şivələrində bu əvəzlənmə çox məhduddur və bir neçə 

sözdə təsadüf olunur: çöçələ<çeçələ, Sülö:man<Süleyman, ġa:sön<ġahüseyn 

(Bən., Əb., Ər., Şur, G.). 

e>ö hadisəsinə Meğri şivələrində də məhdud da olsa, rast gəlmək 

mümkündür: löhüm, sövgü,çövürməx, möhrüban və s. (7, s.93) 

e səsinin ö səsinə keçməsi Təbriz şivələri üçün də xarakterik olmadığı 

üçün yalnız bir neçə sözdə müşahidə olunur: sövmax<sevmək, Elsövən, 

döyür<deyil (15, s. 35) 

e>ö əvəzlənməsi uyğur dilində (öy, öylənmək) və türk dialektlərində 

(dövre<devre, övlen, evlen, çömber<çember) rast gəlinir.  

e>ö hadisəsinə Bartın şivələrində (çövür<çevir, vörsüyüz<verirsiniz, 

böbek<bebek) (14, s.16), məhdud halda Edirne şivələrində (töbele<te böyle, 

tümön<tümen) (11, s.29) təsadüf olunur. 

ı>u. Culfa şivələrində az təsadüf olunan fonetik hadisələrdən biri də ı 

səsinin u səsinə keçməsi hadisəsidir: yaxun, Naxcuan<Naxçıvan, buĢqu<bıçqı 

kimi sözlərdə bu hadisəni müşahidə etmək mümkündür. Əlincə, Xoşkeşin və 

Göydərə kənd şivələrində isə II şəxsin təkində və cəmində mənsubiyyət 

şəkilçilərində və şühudi keçmiş zamanda II şəxsin cəm şəkilçisində ı saitinin u 

saiti ilə əvəzlənməsi hadisəsi baş verir: bacu:z<bacınız, sənin qapu<sənin 

qapını, aldu:z<aldınız, baxdu:z<baxdınız və s. Qeyd etmək lazımdır ki, analoji 

hal Bakı şivəsində də mövcuddur. 
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Culfa şivələrində məhdud işlənən ı>u əvəzlənməsi əsasən şərq dialekt 

və şivələrinə, xüsusən Quba dialektinə aiddir: qarpuz, baluğ, qaĢux, sanduğ, 

bacu:z, aldu:z, alsun və s. 

ı>u fonetik əvəzlənməsi Təbriz dialektində z, m, n, s, x samitlərindən 

əvvəl baş verir: xanum, xatun, tusbağa pambux, palçux, sandux, qabux və s. 

(15, s.33)  

Quba dialektində isə bu hadisə fərqli fonetik şəraitdə özünü göstərir, 

ı>u əvəzlənməsinə qoşa dodaq – m, p, b; diş səsləri – t, l, r, Ģ; dil arxası – x, ğ 

səslərindən sonra təsadüf edilir: yarpuz, pambuğ, yastuğ,yaylux, yarux, qarşu, 

buşxu və s. 

İraq-türkman ləhcəsi üçün səciyyəvi sayılan ı>u hadisəsi sözün 

ortasında və sonuda özünü göstərir: artuğ, arĢun, sağduc, naxur, qapu, 

qaburğa, acu və s. (10, s.59) 

ı səsinin u səsinə çevrilməsini türk dialektlərində də görə bilirik: çarĢu, 

yalnuz, acuh, çaruh, taĢumah və s. (18, s.47) 

Türk dillərinə aid qədim abidələrdə çaruk, kapu, karşu, yaru, katun 

kimi sözlərdə ikinci hecada ı>u əvəzlənməsi hadisəsinə rast gəlinir. 

Azərbaycan dilinin qədim dövrlərində müasir dilimizdəki ı səsinin yerinə u 

səsinin işlənməsi bu tipli sözlərdə tarixi xüsusiyyətlərin saxlanmasının 

göstəricisidir.  

ı səsinin u səsi ilə əvəzləməsinə Bartın şivələrində – 

gandurup<kandırıp (14, s.16), Diyarbəkir şivəsində – aĢuhlar<aĢıklar, 

saru<sarı (6, s.9), Ədirnə şivələrində – kapusu<kapısı, suvadı<sıvadı, 

yu:n<yığın (11, s.30), Osmaniyə tatar şivəsində – bavursak<bağırsak, 

avrusa<ağısa (17, s.15) rast gəlinir. 

i>u. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində o qədər də geniş 

yayılmayan i>u hadisəsinin Culfa şivələrində işlənmə dairəsi məhduddur. 

Yalnız bir neçə sözdə bu əvəzlənmə müşahidə olunur: duvar<tufar<divar, 

Yunus, Yusub<Yusif, nərduan<nərdivan və s. 

Eyni zamanda bu əvəzlənməyə Bakı, Şəki, Qazax, Qarabağ, Sabirabad, 

Qax şivələrində də rast gəlmək mümkündür: duvar, Ģumal, xulas, duvan, sufat 

və s. 

i>u hadisəsi Meğri şivələrində məhdud, sözün birinci açıq və ikinci 

qapalı hecalarında v və f səslərindən əvvəl işlənir: xufat, dufar, Yunus və s.(7, 

s.93) 

i>u əvəzlənməsi Təbriz dialektində əsasən sözün ortasında qeydə 

alınmışdır: dufar, Ģumal, xulas, tənur<təndir, di:rdux, içirdux və s. (15, s. 31) 

i>ü. i>ü hadisəsindən danışarkən M.Şirəliyev qeyd edir ki, i səsinin ü 
səsi ilə əvəzlənməsi daha çox Naxçıvan dialekt və şivələrində özünü göstərir. 

Lakin Culfa şivələrində bu hadisə o qədər də geniş yayılmamışdır: 

çəküĢ<çəkic, süfət, mühüt, müdür, nərdüvan, Gülnüsə, çərçüvə, Fürüzə, 

müxəx' və s. Maraqlı haldır ki, i>ü uyğunluğu f.ü.f.d. R.Zülfüqarovun da qeyd 

etdiyi kimi (19, s.114), özünü daha çox Ordubad şivələrində göstərir: bülürəm, 

büldür, Mükayıl, müĢar züllət və s. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, i səsinin ü səsinə keçməsinə Azərbaycanın 

digər – Bakı, Şamaxı, Quba, Şəki, Qarabağ, Qax, Zaqatala və başqa dialekt və 

şivələrində də az və ya çox dərəcədə təsadüf olunur: süz, hürs, Nərgüz, hücran, 

çüv və s. Bu fonetik hadisə Bakı və Cəlilabad şivələrindəki şəkilçilər üçün 

daha xarakterikdir: tərəzün, elçü:z, çəkün, gedün, disün<desin, vərdüz və s. 

Ə.Əliyev i>ü hadisəsindən bəhs edərkən yazır ki, əsasən cənub qrupu 

dialekt və şivələrinə məxsus olan bu fonetik xüsusiyyətə Meğri şivələrində 

nisbətən daha çox rast gəlmək olur. Bu hadisə özünü sözün birinci və ikinci 

hecasında göstərir: bürə, dübəx', pülləkan, sütam, Sütara və s. (7, s.93) 

i>ü dəyişməsi Təbriz dialektində sözün ortasında qapalı hecalarda 

sonor samitlərdən əvvəl baş verir: söünmax<sevinmək, dümdüx'<dimdik, 

döyür<deyil və s. 

İraq-türkman ləhcəsində sözün ortasında, daha çox ikinci hecada i>ü 

fonetik hadisəsi müşahidə olunur: kəklük, təndür, Ģənnük, tələsük, kəsük və s. 

M.Məmmədli qeyd edir ki, müasir ədəbi dilimizlə müqayisədə i səsi 

əvəzinə ü saitinin işlənməsini türkoloqlar qədim hadisələrdən biri hesab 

edirlər. Bu hadisənin qədimliyi onun türk dillərinə aid qədim yazılı abidələrdə 

mövcud olması faktı da təsdiq edir. Məs: Mahmud Kaşğaridə büt<bitmək, erü, 

erük, teĢük və s. (12, s.35) 

Aparılan araşdırmalardan və əldə edilmiş materiallardan məlum olur ki, 

dodaqlanan saitlərin dodaqlanmayan saitlərlə əvəzlənməsi hadisəsi yalnız 

sözlərin sonunda deyil, eyni zamanda, əvvəlində və ortasında da baş verir. 

Dilimizdəki saitlərin dodaqların iştirakına görə əvəzlənməsi fonetik hadisəsi 

yalnız dodaqlanan>dodaqlanmayan kimi deyil, əksinə də, yəni 

dodaqlanmayan< dodaqlanan istiqamətində də müşahidə olunur. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, dodaqların vəziyyətinə görə sait səslərin əvəzlənməsi 

dairəsi Culfa şivələrində o qədər də geniş yayılmamışdır. Lakin o>a və u>ı 

hadisəsi Culfa şivələrində daha məhsuldar işlənən fonetik dəyişmədir. 

Məqalədə istifadə olunan kənd adları: Bən. – Bənəniyar, Əb. – 

Əbrəqunis, Ər. – Ərəfsə, G. – Gal, Göy. – Göydərə, Gül. – Gülüstan, Xan. – 

Xanəgah, Qız. – Qızılca, Mil. – Milax, Sal. – Saltax, Şur. – Şurut, Yay. – 

Yaycı 

 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Axundov A.A.Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, Maarif, 1984, 392 səh. 

2. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialekt və şivələri. M.Ş.Şirəliyevin redaktəsi 

ilə. Bakı, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, 1962, 325 səh. 

3. Caferoğlu A.Anadolu dialektolojisi üzerine malzeme. Ankara: Ankara 

Üniversitesi Basımevi, 1994, 216 səh. 

4. Dallı H. Kuzeydoğu Bulgaristan Türk ağızları üzerine araştırmalar. 

Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1991, 201 səh. 



 

 

 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 3 
  

 

 

 

 

 

135 

5. Eren E. Zonguldak-Bartın-Karabük illeri ağızları. Ankara, Yükseköğretim 

Kurulu Matbaası, 1997, 196 səh. 

6. Erten M. Diyarbakır ağzı. Ankara: Semih Ofset Matbaacılık Yayıncılık ve 

Ambalaj Sanayi  Ltd. Şti, 1994, 175 səh. 

7. Əliyev Ə.İ. Azərbaycan dilinin Meğri şivələri. Bakı, Elm, 2003, 580 səh. 

8. Əliyeva N.Y. Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri. Bakı, Elm və təhsil, 

2012, 192 səh. 

9. Gemalmaz E. Erzurum ili ağızları. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 

1995, 410 səh. 

10. İraq-türkman ləhcəsi. Bakı, Elm, 2004, 422 səh. 

11. Kalay E. Edirne ili ağızları. Ankara, Yükseköğretim Kurulu Matbaası, 

1998, 268 səh. 

12. Kaşğarlı M. Çeviren: Besim Atalay. Divanü Lûgat-İt-Türk. Cilt IV. 

Ankara, Türk Hava Kurumu Basımevi, 2006, 885 səh. 

13. “Kitabi-Dədə Qorqud”. (Tərtib, transkripsiya, sadələşdirilmiş variant və 

müqəddimə F.Zeynalov və S.Əlizadə) Bakı, Yazıçı, 1988, 265 səh.  

14. Korkmaz Z. Bartın ve Yöresi ağızları. Ankara, Ankara Üniversitesi 

Basımevi, 1994, 63 səh. 

15. Məmmədli M.Ə. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti. Bakı, Məmmədli, 

2008, 237 səh. 

16. Mirzəzadə H.İ.. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı, ADU nəşri, 

1990, 376 səh. 

17. Özkan F. Osmaniye Tatar ağızları. Ankara, Yükseköğretim Kurulu 

Matbaası, 1997, 152 səh. 

18. Şirəliyev M.Ş. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, Şərq-Qərb, 

2008, 416 səh. 

19. Zülfüqarov R.Ə. Naxçıvan MR Ordubad dialektində sait səslərin 

əvəzlənməsi // AMEA NB Xəbərlər jurnalı, №1, 2007, səh. 111-116 

РЕЗЮМЕ 

ЛЕЙЛА САФАРОВА 

О СМЕЩЕНИИ ГЛАСНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГУБ В ДЖУЛЬФИНСКОМ ГОВОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 

ЯЗЫКА 

 В статье говорится о смещении гласных в зависимости от 

положения губ в джульфинском говоре азербайджанского языка. Также 

проводится сравнение этого принципа с другими диалектами и говорами 

азербайджанского языка, древними письменными надписями, с 

диалектами и говорами других тюркских языков. Результат исследования 

таков, что в сравнении с другими принципами смещения, смещение 
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некоторых гласных в зависимости от положения губ для джульфинского 

диалекта не очень характерен.  

Ключевые слова: говор, смещение гласных, округленные 

гласные, неокругленные гласные, принцип 

 

SUMMARY 

LEYLA SAFAROVA  

VOWEL GRADATION ACCORDING TO LIPS POSITION IN JOLFA 

ACCENTS OF AZERBAIJANIAN LANGUAGE 

The vowel gradation  according to lips position in Jolfa accents of the 

Azerbaijanian language are dealt with in the paper. At the same time 

comparisons are carried in the very principle with the existing stse in the other 

dialects and accents of the Azerbaijanian language, in the ancient written 

monuments and in the dialects and accents of a number of Turkish languages. 

Such conclusion is come that in comparison with the other gradation principle 

the gradation of some vowels according to lips position is not so characteristic 

to Jolfa accents. 

Key words: accent, vowel gradation, labialized vowels, non-labialized 

vowels, principle 

 

(Akademik Əbülfəz Amanoğlu Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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YAVUZ AXUNDLU “DUMANLI TƏBRĠZ” ROMANININ 

TƏDQĠQATÇISI KĠMĠ 

 

Məqalədə filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyinin üzvü Yavuz Ġbrahimxəlil oğlu Axundlunun tarixi roman tədqiqatçısı 

kimi fəaliyyətindən bəhs edilmiĢ, Azərbaycan tarixi romanının banisi 

M.S.Ordubadinin “Dumanlı Təbriz” romanı əhatəli tədqiqi ilə təhlilə cəlb 

edilmiĢdir. Həmçinin məqalədə professor Y.Axundlunun “Dumanlı Təbriz” 

romanının mövzusu, ideyası, surətlər aləmi və sənətkarlıq xüsusiyyətləri 

barədə tədqiqatları və geniĢ araĢdırmaları da öz əksini tapmıĢdır. 

Açar sözlər: tarixi roman, ideya, arxiv,akademik, Səttarxan hərəkatı, 

milli-azadlıq 

  

Roman sözü fransız, ispan, italyan və s. dillərinin daxil olduğu roman 

qrupunun adı ilə bağlıdır. Bu dillərdə təhkiyə üsulu ilə qələmə alınan hər hansı 

bədii əsər XII-XIII əsrlərdə roman adlandırılsa da, sonralar roman xüsusi janr 

kimi formalaşmışdır. Roman epik növün həcm etibarilə ən böyük janrıdır. 

Romanda təsvir edilən hadisələr və surətlər povestlə müqayisədə xeyli çoxdur. 

Hekayə və povestdə yazıçı, adətən, qəhrəmanın həyatının müəyyən bir 

mərhələsini təsvir etdiyi halda, romanda yazıçı qəhrəmanı dinamik inkişafda 

göstərmək, bəzən onun bütün ömür yoluna nəzər salmaq imkanı qazanır. 

Azərbaycan romanının əsl inkişaf dövrü 1930-cu illərdən sonra 

başlamış, elə bu illərdən də Azərbaycan ədəbiyyatında yeni keyfiyyətli tarixi 

roman janrının ilk nümunələri meydana gəlmişdir. Akademik Məmməd Arifin 

təbirincə desək, “roman janrının qüvvətli və maraqlı əlamətlərinə Nizaminin, 

Füzulinin məşhur poemalarında və xalq yaradıcılığında rast gəlsək də, müasir 

məzmunda roman ədəbiyyatımızda XIX əsrin ortalarından başlayaraq təşəkkül 

tapmışdır” (3, s.23). 

1920-ci ilə kimi Azərbaycanda roman adı altında 30-a qədər əsər çap 

olunmuşdur. Lakin bunların arasında tarixi romana təsadüf etmirik.  İlk 

nümunələri 30-cu illərin əvvəllərində yaranan Azərbaycan tarixi romanının 
banisi görkəmli yazıçı M.S.Ordubadi olmuşdur. Müasir ədəbiyyatımızda ilk 

tarixi roman olan M.S.Ordubadinin “Dumanlı Təbriz” romanını  tədqiq edən, 

filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Respublikasının əməkdar 

müəllimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, görkəmli ədəbiyyatşünas 

alim, mahir pedaqoq Yavuz Axundlu bütün şüurlu həyatını elmə, maarifə həsr 

edərək, bu yolda əlli illik ardıcıl, səmərəli fəaliyyətilə uca məqama 

yüksəlmişdir. İndiyədək Yavuz müəllimin qələmindən çoxlu məqalələr, 
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kitablar çıxmışdır. Alimin poeziya, dramaturgiya, ədəbiyyatşünaslıq, tarixi və 

publisistika məsələlərinə həsr olunmuş kitab və məqalələrinin adını çəkməklə 

yanaşı deyə bilərik ki, onun başlıca tədqiqat obyekti Azərbaycan nəsri, bir 

sözlə tarixi romanlarıdır. Yavuz Axundlu 1959-cu uldən Bakı Dövlət 

Universitetinin dissertantı kimi tanınmış ədəbiyyatşünas Fəridə Vəzirovanın 

rəhbərliyi altında “M.S.Ordubadinin “Dumanlı Təbriz” romanı mövzusunda 

namizədlik dissertasiyası üzərində çalışmağa başlayır. M.S.Ordubadinin 

arxivini, “Dumanlı Təbriz”in əlyazma variantlarını, mövzu ilə bağlı elmi-ədəbi 

və tarixi mənbələri diqqətlə öyrənib araşdırıb, nəticələri əks etdirən bir sıra 

məqalələri dərc olunmuşdur. 

Professor Y.Axundlun istər “Azərbaycan tarixi romanı: mərhələlər, 

problemlər” (2005), istərsə də “Seçilmiş əsərləri (III cilddə II cild)” (2013) adlı 

monoqrafiyalarında “Dumanlı Təbriz” romanının mövzusu, ideyası, surətlər 

aləmi və sənətkarlıq xüsusiyyətlətini əhatəli şəkildə tədqiqata cəlb etmiş, öz 

fikirlərini və gəldiyi qənaətləri sistemləşdirmişdir. O, həmçinin bu mövzuya 

dair 5 kitab müəllifidir:  “Tarixi roman və müasirlik” (1975), “Azərbaycan 

sovet tarixi romanı” (1979), “Tarix və roman” (1988), “M.S.Ordubadi” (1997) 

və “Tarixi roman yeni mərhələdə” (1998). Tədqiqatçı əvvəlcə bu əsərin 

mövzusuna müəllifin niyə müraciət etməsi səbəbini açıqlamış və qeyd etmişdir 

ki, XX əsrin  ilk illərində Azərbaycan xalqının İran despotizminə, yerli feodal 

hərc-mərcliyinə və xarici imperialistlərə qarşı Səttarxanın başçılığı ilə apardığı 

milli azadlıq hərəkatı da Azərbaycan xalqının ən parlaq səhifələrindən sayılır. 

M.S.Ordubadi də “Dumanlı Təbriz” romanında belə bir mübarizənin bədii 

təsvirini verməyi qarşısına  məqsəd qoymuşdur.    

Professor qeyd etmişdir ki, M.S.Ordubadi  tarixi roman janrının 

vəzifələrini düzgün anlamış və öz əsərlərində buna əməl etməyə çalışmışdır. 

Ədib ilk növbədə tariximizin hər hansı bir şəkildə təhrif olunmasına qarşı 

mübarizə aparır və öz əsərlərində qələmə aldığı dövrün ictimai ziddiyyətlərini, 

zamanın ruhunu düzgün işıqlandırmağa çalışırdı. Yavuz müəllim müəllifin 

şəxsi arxivini nəzərdən keçirərək qeyd edir ki, ədib bu əsəri yazmamışdan 

əvvəl qələmə alacağı dövrü hərtərəfli öyrənmiş, müxtəlif mənbələrdən geniş 

istifadə etmiş, zəngin material toplayaraq “Dumanlı Təbriz” romanını yazmağa 

başlamışdır. Yazıçının arxivində “İran tarixi” adlı iri həcmli bir əsər vardır. 8 

hissədən ibarət olan bu əsərdə qədim dövrlərdən müasir dövrə qədər İran tarixi 

haqqında geniş məlumat verilir. Əsərin böyük bir fəsli “İranda inqilab” adlanır 

ki, həmin fəsildə Səttərxan hərəkatı barədə söz açılır. Həmçinin Ordubadinin 

arxivində Təbrizin coğrafi və iqtisadi vəziyyəti, alim və şairləri, İran 

mədəniyyəti, Cənubi Azərbaycan və fars ədəbiyyatında azadlıq hərəkatı və 

ideyaları, XII əsr Təbriz qəhrəmanlarından Qara Məlik, XIX əsrdə kəndli 

üsyanı başçısı Camal haqqında da məqalələri olduğunu qeyd edən professor 

“Dumanlı Təbriz”də təsvir edilən hadisələrin demək olar ki, hamısının 

sənədlərlə təsdiq olunacaq mənbələri olduğunu göstərmişdir. Axundlunun 

araşdırmalarında “Dumanlı Təbriz”in mövzusu, ideya-bədii keyfiyyətləri tam 

aydınlığı ilə araşdırılmışdır. Ordubadinin “Həyatım və mühitim” və başqa 

xatirələrini də tədqiqata cəlb edən professor Y.Axundlu qeyd etmişdir ki, ədib 
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bu roman üzərində 1907-1908-ci illərdə yaradıcılıq işinə başlamış, əvvəl 

material toplamış, təsvir edəcəyi hadisələri diqqətlə öyrənmiş, obrazların 

həyatı ilə daha yaxından tanış olmuş, 20-ci illərin ortalarından bu işi sistemli 

şəkildə davam etdirmişdir. 

Ədəbiyyatşünas alim Y.Axundlunun “Dumanlı Təbriz”lə bağlı 

araşdırmaları çox maraqlı və əhəmiyyətlidir. Ordubadinin Səttarxan 

hərəkatındakı ziddiyyətlərini təsvir etməklə yanaşı, İranda inqilabi hərəkatın 

qısaca tarixi ilə də oxucuları tanış etməsi müəllifin yaradıcılıq nailiyyəti kimi 

qeyd olunur. Tədqiqatçı qeyd edir ki, “Dumanlı Təbriz”in sonrakı hissələrində 

də inqilabi hadisələrin təsir dalğasını hiss edirik. Hərəkat məğlub olsa da, 

xalqın inqilabi ruhu sönməmişdir. İnqilabın ilk günləri, xalqın şüurunun 

oyanması isə romanın I hissəsində son dərəcə təbii, inandırıcı boyalarla 

canlandırılıb.  

Monoqrafiyada Y.Axundlu qeyd etmişdir ki, imperialist dövlətləri cəlb 

edən nə İranın əski mədəniyyəti, nə Hafizlər, Sədilər, Xəyyamlar vətəni olması 

deyildi. Onlar bu ölkənin zəngin sərvətlərinə sahib olmaq üçün dəridən-

qabıqdan çıxırdılar. Bunları dərk eləmədən XX yüzilliyin əvvəllərində İran 

həyatının panoramını canlandırmaq mümkün olmazdı. Ordubadi imperialist 

dövlətlərin siyasətini hadisələrin inkişafına təsir göstərən, ayrı-ayrı surətlərin 

də mövqeyini müəyyənləşdirən bir amil kimi nəzərə çarpdırır. M.S.Ordubadi 

də romanında həmin siyasəti kəskin pisləmişdir.  

M.S.Ordubadinin Təbrizin coğrafi və iqtisadi vəziyyəti, alim və 

şairləri, İran mədəniyyəti, Cənubi Azərbaycan və fars ədəbiyyatında azadlıq 

ideyaları, XII əsr Təbriz qəhrəmanlarından Qara Məlik, XIX əsrdə kəndli 

üsyanı başçısı Camal haqqında  da məqalələrinin olduğunu xüsusi qeyd edən 

tədqiqatçı ədibin, həmçinin “İngiltərə imperializmi Şərq xalqlarının düşməni 

rolunda” adlı məqalə yazdığını göstərmiş, bu məqalədə İngiltərə 

imperializminin 1810-cu ildən başlayaraq İranda və başqa Şərq ölkələrindəki 

müstəmləkəçilik siyasətini ifşa etmişdir.  

M.S.Ordubadinin şəxsi arxivinə müraciət edən professor Y.Axundlu 

ədibin arxivində Rusiya-İran münasibətlərinə dair müxtəlif kitablardan, 

qəzetlərdən götürülmüş qeydlərin saxlanıldığını qeyd etmişdir. Tədqiqatçı 

“Dumanlı Təbriz”də istifadə olunan notaların da həmin qeydlərdən 

götürüldüyünü, bir sıra mənbələrlə yanaşı, diplomatik sənədlərdən də geniş 

istifadə etdiyini vurğulamışdır. Bu işdə ona 1935-1940-cı illərdə nəşr olunmuş 

çoxcildli “İmperializm dövründə beynəlxalq münasibətlər” kitabı çox kömək 

edib.  

Yavuz Axundlunun “Dumanlı Təbriz”lə bağlı araşdırmalarında 
qarşısına çıxan M.S.Ordubadinin şəxsi arxivindəki “İran tarixi” adlı iri həcmli 

bir əsərin də olduğunu göstərmiş,  8 hissədən ibarət olan bu əsərdə qədim 

dövrlərdən müasir dövrlərə qədər İran tarixi haqqında geniş məlumat 

verildiyini aşkarlamışdır. Əsərin böyük bir fəsli “İranda inqilab” adlanır ki, 

həmin fəsildə Səttarxan hərəkatı haqqında söz açılır. Tədqiqatçı müəllifin 

“Dumanlı Təbriz” əsərinin yazılmasında həmin fəslin çox böyük əhəmiyyətə 

malik olduğunu göstərmişdir.  
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“Dumanlı Təbriz” romanı M.S.Ordubadinin tarixi romanları içərisində 

həm mövzusu, həm də ideya- bədii keyfiyyətləri ilə seçilən örnəkləri 

sırasındadır. Romanı oxuduqca gözümüz önündə XX əsrin əvvəllərində 

Cənubi Azərbaycan həyatının ictimai-siyasi mənzərələri canlanır. XX əsrin ilk 

illərində Azərbaycan yazıçıları İranda və Cənubi Azərbaycanda baş verən 

hadisələri diqqətlə izləyirdilər. Əsərlərində bu hadisələri canlandırmışlar. 

Əsasən də, Səttarxanın rəhbərliyi ilə Cənubi Azərbaycanda baş verən milli-

azadlıq hərəkatı ayrı-ayrı bədii əsərlərdə öz əksini tapmışdır. 

C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, M.Ə.Rəsulzadə, N.Nərimanov, Əli Nəzmi, 

Əliqulu Qəmküsar, Abbas Səhhət, Abdulla Şaiq, M.Hadi kimi ədiblər İran 

inqilabına bir sıra əsərlər həsr etmişlər. M.S.Ordubadi də bu illərdə eyni 

mövzuda onlarla şeir, felyeton, məqalə və “Bədbəxt milyonçu” romanını 

yazmışdır. Gördüyümüz kimi, “Dumanlı Təbriz”ə qədər ədib həmin mövzuya 

hərtərəfli bələd olmuşdur. Y.Axundlunun tədqiqatlarından öyrənirik ki, 

görkəmli ədəbiyyatşünas Məmməd Cəfərin fikrincə, M.S.Ordubadi bu romanı 

1918-ci ildə Saritsində sürgündə olduğu zaman yazmağa başlamışdır. Başqa 

bir məqaləsində isə o qeyd edir ki, ədib “Dumanlı Təbriz”in bir hissəsini 

həbsxanada yazmışdır. Məsud Əlioğlunun fikrincə isə “Dumanlı Təbriz” 1933-

cü ildə qələmə alınmışdır. Müəllifin əsas məqsədi bu romanda yeni, üsyankar 

Şərqi tanıtmaq, inqilabi ruhu göstərmək idi.  

“Dumanlı Təbriz ” romanını incə detallarına qədər təhlil və tədqiq edən 

Y.Axundlu qələmə aldığı monoqrafiyada Ordubadinin “Dumanlı Təbriz” 

romanında XX əsrin əvvəllərində İranın daxili ziddiyyətlərini, xalqın ağır 

həyatını, Səttarxanın başçılığı ilə milli-azadlıq hərəkatını və bu hərəkatın 

məğlubiyyətindən sonrakı illəri – gizli fəaliyyət dövrünü real boyalarla əks 

etdirdiyini göstərmiş, müəllifin Səttarxan hərəkatının təsviri ilə yanaşı, İranda 

inqilabi hərəkatın qısaca tarixi ilə oxucuları tanış etdiyini vurğulamışdır. 

Tədqiqatçının qeyd etdiyi kimi, bu tanışlıq bir tərəfdən inqilabın inkişaf yolları 

barədə müəyyən təsəvvür yaradırsa, digər tərəfdən, indiki hərəkatın nə kimi 

maneələrlə qarşılaşdığını aydınlaşdırır. Biz tədqiqatçının köməyilə hələ XIX 

əsrin sonlarında Mirzə Ağa Kirmani, Şeyx Əhməd Ruhi, Seyid Cəmaləddin 

Əfqaninin İran inqilab hərəkatı tarixində əvəzsiz xidmətlərini öyrənirik.  

Səttarxanın romanın birinci və ikinci hissəsində diqqətdə olduğunu 

qeyd edən tədqiqatçı Ordubadinin Səttarxan hərəkatının bütün tarixini 

canlandırmağı qarşısına məqsəd qoyduğunu monoqrafiyada əks etdirmiş və 

yazmışdır ki, M.S.Ordubadi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk dəfə bu 

inqilab rəhbərinin dolğun bədii obrazını yaradan bir sənətkar kimi hörmətə 

layiqdir ( 3, s.46). 

Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı ilə bağlı mülahizələr də 

romanda öz əksini tapmış, bu maraqlı mülahizələr də tədqiqata cəlb edilmişdir. 

Monoqrafiyada Əbülhəsən bəyin, Əmir Həşəmətin, Müctəhid Siqətülislamın, 

Mirzə Mahmud Müctəhidin, Mirzə Əhməd Süheylinin, Hacı Əli Davafüruşun, 

Məşədi Abbasəli Qəndfüruşun və başqalarının təhlili diqqəti cəlb edir ki, 

adlarını çəkdiyimiz bu surətlər İran inqilabında müəyyən rol oynamış 

mütərəqqi ruhani və tacirlərdir. Tədqiqat əsərində Cənubi Azərbaycan valisi 
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Hacı Səməd xanın xalqa etdiyi hədsiz zülm kəskin tənqid olunmuşdur. 

Monoqrafiyada tarixdə olduğu kimi, romanda da Məhəmmədəli şahın qaçması, 

yenidən İran taxtına gətirilməsi üçün göstərilən cəhdlərdən geniş bəhs edilir. 

“Tərəqqi” qəzetində çap olunan “Şah qaçacaq” adlı məqalədə də 

Məhəmmədəli şah haqqında bəhs olunur ki, bu məlumatlar geniş və ətraflı 

tədqiqatçının “Dumanl Təbriz”lə bağlı tədqiqatlarında işıqlanır.  

Səttərxanın dilindən verilən ifadələr monoqrafiyada yerli-yerində öz 

əksini tapmışdır. Ən maraqlısı isə budur ki, Y.Axundlu qələmə aldığı 

monoqrafiyasında ədəbiyyatşünas alimlərin “Dumanlı Təbriz” romanı ilə bağlı 

söylədikləri dəyərli fikirləri sistemli şəkildə göstərmişdir. Prtofessor Əli 

Sultanlının dediyi çox maraqlı ifadə də tədqiqatdan kənarda qalmamışdır: 

“Müəllif əsərdə Cənubi Azərbaycanın paytaxtı qoca Təbrizin unudulmaz 

surətini yaratmışdır ” (5, s.57). 

Tarixi romanın ən böyük xüsusiyyəti, onun müasirliyidir. Məhz 

“Dumanlı Təbriz” də qaldırılan problemlərin hamısı bu məqsədə xidmət edir. 

Tədqiqatçı alim göstərir ki, dövrün elə bir ciddi ictimai-siyasi hadisəsi yoxdur 

ki, müəllifin diqqətindən yayınmış olsun. Lakin başlıca məsələ kimi xalq 

həyatını, azadlıq hərəkatını təsvir etməklə müəllif tədqiqat obyekti kimi 

tarixiliyi qoruyub saxlayan “Dumanlı Təbriz” romanında rəngarəng insan 

obrazları sərgisini yaradaraq, “Azərbaycan tarixi romanı: mərhələlər, 

problemlər” adlı əsərində geniş təhlili tədqiqata cəlb olunmuşdur. “Dumanlı 

Təbriz ” romanını oxuduqca Ordubadinin təsvir etdiyi surətlər gözümüz 

önündə canlanır. Professor Y.Axundlu bu məsələyə - yəni romanın surətlər 

aləmini də tədqiqata cəlb etmiş, qeyd etmişdir ki, M.S.Ordubadinin təsvir 

etdiyi surətlərin əksər qismi real həyatdan alınmış, müəllifin şəxsən görüb 

tanıdığı, müşahidə etdiyi canlı tiplərdir. Bu haqda ustad romançı “Gizli Bakı” 

da surətlərin birinin dili ilə deyirdi: “Qəhrəmanları ancaq romanlardan aramaq 

doğru fikir deyildir. Qəhrəmanı həyat yaratdığı üçün onu həyatda axtarmaq 

doğrudur” (3, s.45). 

Y.Axundlu tarixi roman tədqiqatçısı kimi çox maraqlı faktlara üz 

tutmuşdur. Məsələn, o, yazır ki, romanda təsvir edilən hadisələrin iştirakçısı 

olan, dövrün ictimai-siyasi mənzərəsini mükəmməl bilən müəllif bir sıra 

məsələləri sərf-nəzər etmiş, onları heç xatırlatmağı mümkün saymamışdır. İran 

inqilabında müəyyən rol oynamış Nəriman Nərimanovun adı cəmi bir dəfə 

çəkilir. Görkəmli ictimai xadim Məmməd Əmin Rəsulzadənin bu hərəkatla 

əlaqəsinə dair bir kəlmə də daışılmır. Tarixi sənədlər göstərir ki, Bakı 

milyonçusu, Hacı Zeynalabdın Tağıyev Səttarxan hərəkatına daim maddi 

köməklik göstərmişdir. Romanda bunların üstündən sükutla keçilir. Tədqiqatçı 
alim bu misalların sayının artırmaq mümkün olduğunu göstərmişdir. Biz bu 

maraqlı faktları prof. Y.Axundlunun tədqiqatlarından öyrənirik.  

M.S.Ordubadi şəxsiyyətinə, simasına yaxşı bələd olan Y.Axundlu bu 

işıqlı şəxsiyyətə çox gözəl, dəyərli qiymət vermiş və demişdir ki, 

M.S.Ordubadi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk dəfə inqilab rəhbərinin 

dolğun bədii obrazını yaradan bir sənətkar kimi hörmətə layiqdir. Hətta biz 

tədqiqatçı alimin araşdırmalarında akademik İsa Həbibbəylinin Təbriz 
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inqilabındakı xidmətlərinə görə xalq tərəfindən “Sərdari-milli” (millətin 

rəhbəri) ləqəbini almış Səttarxanın fəaliyyətinə verdiyi fikirləri oxuyuruq: 

“Səttarxan 1906-1911-ci illərdə Cənubi Azərbaycanda milli-azadlıq 

hərəkatına, demokratik proselərə uğurla başçılıq etmişdir. Səttarxanın başçılığı 

ilə 1908-ci ildə Təbrizə yeridilmiş şah qoşunları darmadağın edilmiş, o, 

Azərbaycan xalqının milli qəhrəmanı kimi böyük şöhrət qazanmışdır. Bu 

hadisə məşrutə hərəkatının zirvəsi idi ” (2, s.46). 

Ordubadinin şəxsi arxivini nəzərdən keçirən Y.Axundlu göstərmişdir 

ki, Ordubadinin yaradıcılığına xas olan cəhətlərdən biri də budur ki, o, qələmə 

aldığı mövzu üzərində yaradıcılıq işini əsərin çap olunması işi ilə bitmədiyini, 

sonralar yenidən həmin əsərə qayıdaraq, əsərin zəif və qüsurlu cəhətlərini 

aradan qaldırdığını qeyd etmişdir.  Y.Axundlu “Dumanlı Təbriz ” romanının 

tədqiqatçısı kimi əsəri roman-epopeya səviyyəsində gördüyünü vurğulamışdır.  

“Dumanlı Təbriz” Azərbaycan ədəbiyyatında ilk tamamlanmış 

çoxcildli romandır. İ.Şıxlı bu romandan bəhs edərək yazırdı: “Ordubadinin 

zəngin həyat və yaradıcılıq yolu böyük nümunəvi məktəbdir... “Dumanlı 

Təbriz”dən sonra bir neçə tarixi roman yaranmışdır” (6, s.112).  

Bəli, yaranmış əsərlər tədqiq olunmaq, hər cəhətdən qiymətini almaq 

üçün professor Yavuz Axundlu kimi tədqiqatçıların, ədəbiyyatşünas alimlərin 

yolunu gözləyir!    
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РЕЗЮМЕ 

                                                                          МАТАНАТ АЛИЕВА 

ЯВУЗ АХУНДЛУ, КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ РОМАНА 

«ТУМАННЫЙ ТЕБРИЗ» 

 В статье доктора филологических наук, профессора, члена 

союза писателей Азербайджана Явуза Ибрагимхалил оглу Ахундлу 

говорится, как исследователь исторического романа. Роман «Туманный 

Тебриз » был подвержан анализу и исследованию. Также в статье 

профессора Я.Ахундлу «Туманный Тебриз» нашло свое отражение по 

широкому исследованию тема романа, идеи, мира персонажей, 

художественные особенности.  

Ключевые слова: исторический роман, идея, архив, академик, 

движение Саттархан, национально- освободительная борьба.  
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SUMMARY 

                                                                    MATANAT ALIYEVA 

YAVUZ AKHUNDLU AS A RESEARCHER OF THE NOVEL 

“DUMANLI TABRIZ” 

In the article  it is dealt with the Doctor of Phylology, Professor, a 

member of Writers Union Yavuz İbrahimkhalil oglu Akhundlu as a historical 

novel researcher. The novel “Dumanlı Tabriz” by M.S.Ordubadi who was the 

founder of Azerbaijan historical novel analysed it with comprehensive 

research. In the article it has been reflected the investigations and extensive 

researches about the theme, idea, the wild life images and mastery geatures of 

the novel “Dumanlı Tabriz” by Professor Yavuz Akhundlu.  

Key words: the historical novel, idea, archive, academic, Sattarkhan 

movement, the national- liberation. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ ENERGETĠKA 

QANUNVERĠCĠLĠYĠNĠN BEYNƏLXALQ HÜQUQĠ ƏSASLARI 

 

Məqalədə energetika qanunvericiliyinin sistem tərkibi, sistemə daxil 

olan komponentləri, energetika strategiyasının istiqamətlərinin hüquqi 

tənzimlənməsi məsələləri elmi cəhətdən Ģərh olunub.  

 Energetika qanunvericiliyi sisteminin əhatə dairəsi, xüsusi ilə də  milli 

maraqların və onların beynəlxalq hüquq normaları ilə uyğunluğu müqayisə 

olunaraq əsaslandırılıb.  

 Hüquq prinsipləri və beynəlxalq əməkdaĢlıq normaları və həmçinin 

energetika qanunvericiliyinin əsasında hüquqi və fiziki Ģəxsləri olan dövlətlər 

göstərilmiĢdir.  

 Açar sözləri: Azərbaycan Respublikası, energetika, qanunvericilik 

sistemi, beynəlxalq münasibətlər, münasibətlərin tənzimlənməsi.  

 

 Energetika qanunvericiliyinin sisteminə dövlətin energetika strategiya-

sının istiqamətlərinin hüquqi tənzimlənməsi məzmununda baxılmalıdır. Bu 

halda enerji resurslarının kəşfiyyatı, hasilatı nəqli və istehsalı yerin təki, xüsusi 

növ fəaliyyətin lisenziyalaşdırılması, texniki təhlükəsizlik, ətraf mühitin 

mühafizəsi, sərmayə qoyuluşu, fəaliyyət formalarını ehtiva edən və s. haqqında 

qanunvericik aktlarının tənzimetmə obyektinə düşür. Bu sahədə əsas 

qanunvericilik aktlarından biri olan “Enerji resurslarından istifadə haqqında” 

30 may 1996-cı il qanununa və “Energetika haqqında” 24 noyabr 1998-ci il 

qanununa müraciət etdikdə dövlətin qanunvericilik siyasətinin istiqamətlərini 

müəyyənləşdirmək olur. Birinci qanun enerji resurslarından istifadənin dövlət 

siyasətinin hüquqi, iqtisadi və sosial əsaslarını, habelə bu siyasətin həyata 

keçirilmə mexanizminin əsas istiqamətlərini müəyyən etməklə dövlətlə hüquqi 

və fiziki şəxslər arasında münasibətləri tənzimləyir. İkinci qanun isə 

energetikaya, daha doğrusu bu sahədə fəaliyyətə, onun məzmun və formasına 

həsr edilib. Hər iki qanun dövlət tənzimlənməsinin ümumi hüquqi əsaslarını 

müəyyən edir. Energetika haqqında qanunun 2.2. maddəsində deyilir ki, bu 

qanun energetikanın neft, qaz və elektroenergetika sahələrinin dövlət 

tənzimlənməsinin ən ümumi hüquqi əsaslarını özündə birləşdirir. Ayrı-ayrı 

sahələr üzrə qəbul edilmiş digər qanunlarda xüsusi qaydalar nəzərdə tutula 

bilər.  
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Bu iki qanun ümumi siyasəti müəyyən etdiyi üçün onların bir qanunda 

birləşdirilməsi daha məqbuldur. Qəbul edilməli olan yeni qanunun adı “Enerji 

resursları və energetika haqqında” və ya “Energetika haqqında” qanun kimi 

müəyyən edilə bilər.  

Öncə ifadə etdiyimiz qanunvericilik aktlarından da göründüyü kimi 

energetika sferasında fəaliyyət bir qayda olaraq resursların kəşfiyyatı və 

hasilatından başlayır. Eyni zamanda enerjinin nəqli və istehlakı da bu 

fəaliyyətdə xüsusi mərhələni formalaşdırır. Energetika sferasında fəaliyyətdən 

asılı olaraq münasibət tərəfləri (subyektlər) müəyyən edilir. İlkin enerji 

resurslarının hasilatı zamanı bir qayda olaraq dövlətlə podratçılar (investorlar) 

arasında enerji münasibətləri yaranır. Bu zaman ya müqavilə (kontrakt) 

forması, ya xüsusi icazə (lisenziya) forması, ya da hər ikisinin kombinə edilmiş 

forması tətbiq edilməklə tənzimetmə təmin edilir. Energetika haqqında 

qanunda deyilir ki, energetika sahəsində fəaliyyətlərin müxtəlif mülkiyyət 

növləri uzunmüddətli müqavilələr və xüsusi icazələr əsasında qurulur (maddə 

3.2). 

 Azərbaycan Respublikasında olduğu kimi, daxili gəlirləri təbii 

ehtiyatlardan asılı olan bir çox ölkələrdə (məsələn, Qazaxıstan, Rusiya, İran, 

Türkmənistan, Ukrayna və s.) təbii ehtiyatlardan istifadə üzərində ciddi 

nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə lisenziya sistemi energetika 

fəaliyyətinə başlamanın ilkin əsası kimi tətbiq edilir. Azərbaycan 

Respublikasında lisenziya sistemi “Yerin təki haqqında” 1998-ci il qanununa 

əsaslanır. Qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasında yerin təki hər hansı 

fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarına xələl gətirmədən Azərbaycan 

Respublikasına mənsubdur (maddə 4). Yerin təki alqı-satqı, bağışlama, girov 

və s. predmeti ola bilməz və ya hər hansı formada özgəninkiləşdirilə bilməz. 

Yalnız istifadə hüququ özgəninkiləşdirilə və ya başqa şəxslərə keçə bilər. 

              Podratçının marağının obyektini yerin təki deyil, məhz hasil ediləcək 

enerji resursları təşkil edir (3, 3-16). Lisenziya  şərtlərinə uyğun olaraq yer 

təkindən hasil edilmiş resurslar dövlət və xüsusi mülkiyyət obyekti ola bilər. 

            Yerin təki haqqında  qanunun 13-cü, Energetika haqqında qanunun 10-

cu maddələrinə əsasən, xüsusi razılıq qanunvericilikdə müəyyən olunmuş 

qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən istifadəyə görə verilir. 

Energetika haqqında qanunun  13.2 və Yerin təki haqqında qanunun 8-ci 

maddələrinə görə həm energetika müqaviləsi, həm də lisenziya müsabiqə, 

hərrac və birbaşa danışıqlar əsasında ola bilər. Yerin təkinin istifadəyə birbaşa 

danışıqlar yolu ilə verilməsi xüsusi hallarda müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının qərarı əsasında həyata keçirilir. Xüsusi razılıq əsasında istifadədə 
təbii ehtiyatlardan istifadə qaydaları, şərtləri, müddəti lisenziya ilə müəyyən 

olunur. Yer təkindən istifadəçilərin hüquq və vəzifələri yer təkindən istifadəyə 

xüsusi razılıq alındığı andan yaranır (maddə 8). 

        Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının energetika qanunvericiliyi enerji 

resurslarından istifadədə xüsusi icazə sisteminə üstünlük verir və müqavilə 

formasını xüsusi icazənin tələblərinə tabe edilir. 
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          Lisenziya sisteminin həm müsbət, həm də mənfi xüsusiyyətləri 

mövcuddur. Nisbətən geniş tətbiq təcrübəsi və lisenziyalaşdırma qaydalarını 

tənzimləyən normaların çoxistiqamətli olması;  təbii ehtiyatlardan istifadə 

üzərində dövlət nəzarətinin ciddiliyi lisenziya sisteminin müsbət xüsusiyyəti 

kimi qeyd edilir. Eləcə, ekoloji, texniki-təhlükəsizlik standartlarına, o 

cümlədən yerli əmək resurslarından istifadə tələblərinə riayət olunmasını, əsas 

sənaye sahələrinin dövlət nəzarətində olmasını və xarici investisiyaların 

istiqamətlərinin daha çevik müəyyən olunmasını təmin etməklə qəbul edən 

dövlətin maraqlarının təminatına şərait yaradır. Digər müsbət xüsusiyyət kimi 

kontrakt qanunvericilik təcrübəsinin genişlənməsilə lisenziya sistemindən 

müqavilə sisteminə keçid imkanın mümkün olması qeyd edilməlidir. 

         Lisenziya sisteminin bir sıra mənfi xüsusiyyətləri də vardır. Belə 

xüsusiyyətlərdən aşağıdakıları göstərmək olar: 

  1) İstifadə münasibətlərinin səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən birtərəfli 

qaydada pozulması imkanın geniş olması ; 

   2) İnvestorun istifadə hüqunun birtərəfli qaydada digər şəxslərə verməsinin 

qeyri-mümkünlüyü; 

   3) tənzimetmənin yalnız dövlətin milli qanunvericiliyi əsasında həyata 

keçirilməsi; 

   4) mübahisələrin əsasən qəbuledən dövlətin yurisdiksiyası çərçivəsində həll 

edilməsi; 

    5) tənzimetmənin inzibati metodlara əsaslanması və nəticə etibari ilə dövlət 

orqanlarının səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsi imkanının geniş olması və s. 

 Bu amillər isə xarici kapital qoyuluşunun idxalını ləngidir. 

 Buna baxmayaraq, inkişaf etmiş dövlətlərdə məsələn, təkmil kontrakt 

hüquq sistemi olan dövlətlərdən-ABŞ, Kanada, Norveç, İngiltərə və s. 

lisenziya sistemindən geniş istifadə edir (4, 39). Norveçdə yer təkindən istifadə 

sferasına investisiyaların cəlb edilməsinin forması, dövlətin enerji siyasətinin 

realizəsinin əsas aləti lisenziya sistemidir (5, 46). Bu mənada lisenziya sistemi 

özu-özlüyündə neqativ xarakterli istifadə forması sayılmır. 

 Lisenziya sisteminin əhəmiyyəti siyasi sistemin demokratikliyindən, 

hüquqi mühitdən asılıdır. Əksər inkişaf etmiş dövlətlərdə lisenziya sistemi 

fəaliyyət göstərir. Bu dövlətlərdə hüquqi dövlət, bazar iqtisadiyyatının 

möhkəm əsaslara malik olması, mülkiyyət hüququnun, sahibkarlığın, digər 

mülki və sosial-iqtisadi hüquqların qorunması, hüquq qaydası ənənələrinin 

olması, lisenizya sisteminin inzibati metodların dövlət idarəetmə orqanlarının 

bürokratik özbaşınalığına keçməsinə imkan vermir (6, 7). 

 İnkişafda olan dövlətlərdə sosial və hüquqi mühitin əsaslarının zəifliyi 

siyasi və iqtisadi qeyri-sabitlik, siyasi risklərin üstünlük təşkil etməsi enerji 

resurslarının hasilatı və investisiya cəlb edilməsi forması kimi lisenziya 

sisteminin səmərəliliyini azaldır (7, 206). 

 Azərbaycan Respublikasının xarici investisiyalarla bağlı qanunvericili-

yində də həm müqavilə tənzimetmə forması, həm də lisenziya qaydası nəzərdə 

tutulur. "Xarici investisiyaların qorunması haqqında" 1992-ci il qanununda 

qeyd edilir ki, faydalı qazıntıların axtarışı, kəşfiyyatı və işlənməsi, digər təbii 
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ehtiyarların mənimsənilməsi hüquqununun xarici investorlara verilməsi, 

onlarla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti arasında bağlanan 

konsessiya müqavilələri əsasında həyata keçirilir. Bu müqavilələr Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq olunur və müqavilədə 

razılaşdırılmadığı halda konsessiya müqavilələrinin şərtlərinin birtərəfli 

qaydada dəyişdirilməsinə yol verilmir. (m.40) 

          Eyni zamanda qanunun 5-ci maddəsində deyilir ki, xarici investisiyanın, 

habelə investisiya qoyuluşu sahəsində xarici investorların fəaliyyətinin hüquqi 

rejimi Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxslərinin və vətəndaşlarının 

əmlakı, əmlak hüquqları, habelə investisiya fəaliyyəti üçün yaradılmış 

rejimindən az əlverişli ola bilməz. Xalq təsərrüfatının üstünlük verilən 

sahələrində və ayrı-ayrı ərazilərdə xarici investisiya üçün Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə əlavə güzəştlər müəyyən edilə bilər. 

         Bu haldan məlum olur ki, təbii ehtiyatlardan istifadənin müqavilə 

formasına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin 

mövqeyi qeyri-müəyyənlik yaradır. Qanunverici müqavilə tənzimetmə 

formasından istifadəyə yol versə də, təbii ehtiyatlarla bağlı qanunvericilik 

müqavilə formasının xüsusi razılıq formasına tabe etdirilməsini  nəzərdə tutur. 

Bununla bərabər xarici investisiyalarla bağlı qanunvericilik müqavilə 

formasının müstəqil və spesifik olmasını müəyyən edir. Belə ki, müqavilələrin 

Milli Məclis  tərəfindən təsdiq edilməsi və onların şərtlərinin birtərəfli qaydada 

dəyişdiriləsinə yol verilməməsi xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Təbii 

ehtiyatlarla bağlı qanunvericilikdə ətraf mühitin qorunmasına, təhlükəsizilik  

problemlərinə daha çox üstünlük verilir. Xarici investisiyalarla bağlı 

qanunvericilkdə isə investorun iqtisadi maraqları xüsusi diqqət mərkəzindədir. 

Bu, o deməkdir ki, qanunvericilik təbii ehtiyatlardan istifadədə ekoloji  və 

iqtisadi aspektləri bərabər səviyyədə nəzərə almağa çalışıb. 

 Sosial, iqtisadi və hüquqi mühiti sabit olmayan dövlətlərdə energetika 

sferasında fəaliyyətin yalnız lisenziya sistemi əsasında tənzimlənməsi səmərəli 

deyil. Bu baxımdan həmin dövlətlər üçün çıxış yolu investorlarla 

münasibətlərini müqavilə əsasında müəyyən etməkdir. Lakin bu zaman qəbul 

edən dövlətin publik qaydası üzrə məsələlərlə bağlanan kontrakt müddəası 

kimi baxıla bilməz. Həmin məsələlər dövlətlərin sosial inkişaf, ətraf mühit, 

sağlamlıq, məşğulluq və s. kimi qanunvericiliyinin imperativ müddəalarının 

tənzimetmə obyektində qalır. 

 Dövlətlə enerji kompaniyaları arasındakı münasibətlərin müqavilə 

qaydasında tənzimləməsinin ümumi əsası Azərbaycan Respublikasının 1999-

cu ildə qəbul edilmiş Mülki Məcəlləsinin 43.3 maddəsidir. Həmin maddədə 
deyilir ki, Azərbaycan Respublikası mülki hüquqi münasibətlərdə eynilə digər 

hüquqi şəxslər kimi iştirak edir. Bu hallarda onun səlahiyyətlərini hüquqi 

şəxslər olmayan orqanları həyata keçirir. 

 Bu məsələ Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında 2000-ci il qanununun 

16-cı maddəsində də ehtiva edilib. Həmin maddədə qeyd edilir ki: 
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 1) Qanunla başqa hallar nəzərdə tutulmadıqda, dövlətin iştirak etdiyi 

xarici elementli mülki-hüquqi münasibətlərə bu Qanunun müddəaları tətbiq 

edilir. 

 2) Dövlətin bağladığı mülki-hüquqi əqdlərə, əgər bu, onun öz suveren 

funksiyalarını yerinə yetirməklə əlaqədar deyilsə, bu Qanunun müddəaları 

tətbiq edilir. 

 3) Dövlət tərəfindən bağlanan hüquqi əqdlərin xarakteri onun hüquqi 

təbiəti və səbəblərinə əsasən müəyyən edilir. 

 İnvestisiya qanunvericiliyində təbii ehtiyatlardan müqavilə əsasında 

istifadənin yalnız konsessiya forması qeyd olunub. Qanunvericliyin yalnız 

konsessiya müqaviləsini göstərməsi ümumi yanaşmanın nəticəsidir. Dövlət-

investor münasibətlərinin digər hüquqi formalarda, o cümlədən hasilatın 

bölgüsü sazişi (HBS) üzrə tənzimlənməsinin fərdi qaydada həyata 

keçirilməsini zəruri edir. Azərbaycan Respublikasının kontrakt təcrübəsində 

dövlət-investor münasibətlərinin müqavilə qaydası kimi HBS formasından 

geniş istifadə olunur. Bağlanan 30-dan çox beynəlxalq kontraktın hamısı HBS-

dir. 

 Müqavilə forması kimi HBS energetika sferasında mülkiyyətçi və 

istifadənin hüquqi vəziyyətində müəyyən dəyişikliklərin həyata keçirilməsini 

təmin edir. Dövlət və podratçı arasındakı münasibətlər ticarət münasibətlərinə 

uyğun tənzimlənir. Enerji resurslarından istifadə edən fiziki hüquqi şəxsin 

hüquqları dövlətin hüquqlarına bərabərləşdirilir, şəxs-dövlət münasibətində 

qarşılıqlı məsuliyyət formalaşır. 

 Kontraktların forması və ya tipi mülkiyyət vergi münasibətlərinə 

birbaşa təsir edən məsələ olduğundan bu məsələ qanunvericilikdə tam 

tənzimlənməlidir. Kontraktların forması ilə bağlı hüquq ədəbiyyatında da 

müxtəlif fikirlər ifadə edilməkdədir. Amerikalı müəlliflərdən E.Smit neft 

kontraklarının üç növünü: konsessiyanı, hasilatın bölgüsü və birgə fəaliyyət 

haqqında sazişləri (participation) fərqləndirir (8, 358). Neft kontraktlarında 

maliyyə məsələlərini tədqiq edən D.Conston konsessiyanı, servis 

kontraktlarını, hasilatın bölgüsü sazişini fərqləndirir (3, 40-41). T.Valde iki 

əsas modeli- bir qayda olaraq dövlət mandatlı vasitəçi müəssisəsinin iştirakı 

olmadan bağlanan lisenziya-konsessiya sazişlərini və dövlətin mandatı ilə çıxış 

edən vasitəçi müəssisənin iştirakı ilə bağlanan hasilatın bölgüsü sazişlərini 

qeyd edir (9, 3). 

 Qeyd etdiyimiz kimi, enerji kompanyaları ilə dövlətlər arasında 

danışıqlar əsasən iki sistem: lisenziya və kontrakt üzrə aparılır. Bu sistemlər 

arasında fərq təbii resurslar üzərində mülkiyyət hüququnun verilməsilə 

bağlıdır. Mülkiyyət münasibəti, həm də fiskal sistemlərini və hesablama 

modelini müəyyən edir (3, 40). 

 Enerji ehtiyatlarından istifadənin müqavilə formaları içərisində 

Hasilatın Bölgüsü Sazişləri (HBS) müasir dövrdə daha çox tətbiq 

edilməkdədir. HBS-lər əsasən yer təkindən istifadə sferasında tətbiq olunur. 

HBS əsasən dövlət tərəfindən, əvəzli olaraq və müəyyən müddətdə, sazişdə 

göstərilən ərazilərdə faydalı qazıntıların axtarışı, kəşfiyyatı və hasilatı üzrə 
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sahibkarlıq fəaliyyəti subyektinə (investora) müstəsna hüquqları verir, investor 

isə öz hesabına və risk ilə işlərin həyata keçirilməsi öhdəliyini qəbul edir (10, 

90-91). 

 HBS 70-ci illərin sonundan başlayaraq intensiv inkişaf etməyə 

başlamışdır. HBS-in xüsusiyyəti ödəmə sistemi ilə şərtlənir. HBS üzrə enerji 

kompanyalarının hasil etdiyi məhsuldan, vergilər onun əsaslı məsrəfləri və 

əməliyyat xərcləri çıxıldıqdan sonra enerji resursu onunla dövlət arasında 

bölünür. Payın bölünmə qaydası, həcmi, royaltinin olub-olmaması, bonusun 

əhəmiyyəti və s. əlamətlər təcrübədə HBS-in müxtəlif: Peru, İndoneziya, 

Liviya və s. modellərini meydana gətirmişdir (10, 91). 

 Azərbaycan Respublikasında HBS-in ilk tətbiqi "Əsrin müqaviləsi" nə, 

1994-cü ilə təsadüf edir. Bağlanmış sazişlərin hamısı energetika sferası, neft və 

qazın hasilatı ilə bağlıdır. 

 Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikası üçün təbii ehtiyatlardan, 

xüsusilə yerin təkindən istifadənin müqavilə, xüsusən də HBS forması 

əhəmiyyətlidir. Lakin gələcəkdə dövlətin sosial-iqtisadi və siyasi 

prioritetlərindən və başqa amillərdən asılı olaraq istifadə forması dəyişdirilə 

bilər. 

 Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında təbii ehtiyatlardan istifadənin 

HBS formasından istifadə olunması məqbul və səmərəli hesab olunur. Bu 

keyfiyyət, dövlətlərin müqavilə təcrübəsinin və doktrinanın müqayisəli analizi 

nəticəsində əldə olunan HBS-nin üstünlükləri ilə də izah edilə bilər. Bunlara 

aşağıdakıları aid etmək olar: 

 1) HBS yer təkindən istifadə forması olmaqla, həm də səmərəli 

investisiya cəlb edilməsi formasıdır. 

 2) Hasil edilmiş məhsulun bölünməsi prinsipinə əsaslanmaqla HBS, 

dövlət və istifadəçi (investor) arasındakı münasibətlər üçün yeni iqtisadi əsas 

müəyyən etməklə dövlət və investor arasında hesablaşmaların yeni və 

alternativ sistemini yaradır. Yeni hesablaşma sistemi hər iki tərəf üçün 

sərfəlidir. Bu sistem investor üçün ona görə sərfəlidir ki, o, investorun dövlətin 

qeyri-sabit vergi sistemindən və qanunvericiliyin dəyişdirilməsindən azad 

olmasını təmin edir. Bu, investor tərəfindən, dövlətin müəyyən etdiyi yüksək 

hədli, qeyri-sabit vergiləri ödəməməsi və ya ona vergi imtiyazlarının verilməsi 

demək deyildir. Sadəcə, bu vergilər hasil olunmuş məhsulun bir hissəsinin 

dövlətə verilməsi ilə təmin edilir. 

 Beləliklə, Azərbaycan Respublikasında dövlət və enerji kompaniyaları, 

xarici investorlar arasında qarşılıqlı münasibətlər üçün konkret hüquqi əsaslar 

müəyyən edən əsas müqavilə forması olan HBS yerin təkindən istifadənin ən 
səmərəli hüquqi forması olaraq tətbiq edilməkdədir. Lakin, fikrimcə, 

Azərbaycan Respublikasının gələcək təcrübədə, xüsusilə quruda yerləşən və 

uzunmüddət istismarda olan yataqlara münasibətdə servis müqavilə növünə 

yer verilməlidir. 

 Energetika müqavilə forması, müxtəlif adlarla dünyanın əksər 

dövlətlərində tətbiq edilir. Müqavilə forması dövlətin müstəsna mülkiyyətində 

olan və dövriyyəsi məhdud olan təbii ehtiyatların mülki dövriyyəyə daxil 
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olmasını və enerji ehtiyatlarından istifadə etməkdə maraqlı olan potratçının 

sərmayə yatırmaqla dövlətin iqtisadiyyatında iştirak etməsini təmin edir. 

Mülkiyyətçi və enerji kompaniyalarının iradə və maraqlarını ifadə edən 

müqavilə forması investisiya cəlb edilməsinin ən optimal formasıdır. 

 Beləliklə, müqavilə tənzimetməsinin forması kimi HBS-nin üstünlüyü 

ondadır ki, enerji resurslarından istifadə sferasında mövcud olan müqavilə və 

xüsusi icazə sistemlərini özünəməxsus şəkildə uzlaşdırmaqla vahid 

tənzimetməni həyata keçirir və suverenliyə malik olan subyektlə-dövlətlə, 

suverenliyə malik olmayan, amma maliyyə imkanlarına malik olan enerji 

kompaniyası arasındakı münasibətlər üçün hüquqi əsas müəyyən edir. 

 Azərbaycan Respublikasının enegetika qanunvericiliyini də investisiya-

ları, xüsusən də xarici investisiyaları tənzim edən normalar olmadan təsəvvür 

etmək olmaz. Azərbaycan Respublikası özünün dövlət müstəqilliyini bəyan 

edərkən təbii resursları üzərində də suveren hakimiyyətini bərqərar etdi. Bu 

zaman zəngin enerji resurslarına malik dövlət kimi xarici enerji kompaniyaları-

nın (investorların ) da diqqət mərkəzinə çevrilir. Özünün sosial-iqtisadi 

vəziyyətini təmin etmək üçün xarici şirkətlərin sərmayəsindən istifadə etmək 

problemini həll etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Bunun üçün də ilk qəbul 

etdiyi aktlardan biri də "Xarici investisiyaların qorunması haqqında" qanun 

olmuşdur. Bu qanun 1992-ci ilin 15 yanvarında qəbul edilmişdir. Qanun 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici investisiya qoyuluşunun hüquqi 

və iqtisadi prinsiplərini müəyyən edir.  

 İnvestisiyalarla bağlı daha bir qanun - "İnvestisiya fəaliyyəti haqqında" 

Qanun 1995-ci ildə qəbul edilib. Bu iki qanunvericilik aktı bir çox məsələlərdə 

təkrarçılığa yol verməkdədir. Əvvəlki qanun məqsədinə oxşar məqsəd və 

vəzifələr, tənzimetmə prinsipləri eynilə bu qanunda da ifadə edilib. Məqsəddə 

qeyd edilir ki, bu qanun Azərbaycan Respublikasının  ərazisində investisiya 

fəaliyyətinin (sərmayədarlığın) ümumi sosial, iqtisadi və hüquqi şərtlərini 

müəyyənləşdirir. Qanun investisiyasının Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadiyyatına intensiv cəlb olunmasına, ondan ölkənin sosial-iqtisadi 

bazasının, habelə beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın (kurs - müəll.) və 

mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün investorların (kurs - müəll.) 

hüquqlarının bərabər müdafiəsinə təminat verir. 

 Dövlətdaxili hüquqi təminat özü də həm maddi, həm də prosessual 

hüquqi aspektdən ibarətdir. Hüquqi təminatda ilkin yerdə Konstitusiya 

normaları dayanır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 13-cü 

maddəsində qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət 

toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur. Dövlət və ictimai 

ehtiyaclar üçün mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsinə yalnız qabaqcadan onun 

dəyərini ədalətli qaydada ödəmək şərti ilə yol verilir, əmlakın tam 

müsadirəsinə isə icazə verilmir. Bu isə bu sahədə olan beynəlxalq praktika ilə 

tam uyğundur. Məsələn,  Avropa EXM-nin 13-cü maddəsi nəzərdə tutur ki, 

müsadirə yalnız  ictimai maraqlar naminə məqsədi ilə edilə bilər, ayrı-seçkilik 

xarakter daşımamalıdır, müvafiq hüquq proseduruna uyğun həyata 

keçirilməlidir və tez bir zamanda adekvat və səmərəli kompensasiya ilə 
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müşayiət olunmalıdır. Bu hala həmçinin beynəlxalq hüquq ədəbiyyatında da 

istinad edilir ( 11, 835)   

 Energetika qanunvericiliyi ətraf mühitin mühafizəsində ümumi 

xarakterli aktlar kimi çıxış edir. Bu nəticə öncə də ifadə etdiyimiz Energetika 

haqqında Qanunun 2.2-ci maddəsindən meydana gəlir. Buna baxmayaraq 

Qanunun IV fəsli enerjidən səmərəli istifadəni ətraf mühitin qorunması, 

təhlükəsizlik və sağlamlıq üzrə vəzifələr, xüsusi icazələr, sığortalama və 

ziyanın qarşısının alınması ilə şərtləndirir. Təhlükəsizlik, insanların 

sağlamlığının və ətraf mühitin qorunması, mühafizəsi zonası və digər tədbirlər 

Qaz təchizatı haqqında Qanunda (V fəsil) və başqa aktlarda da ifadə edilib. 

 Ayrı-ayrı xüsusi qanunvericilik aktlarında müvafiq məsələlər daha 

geniş formada və əsasda tənzim etməyə məruz qalır. Məsələn, ətraf mühitin 

mühafizəsi haqqında 1999-cu il Qanunu digər fəaliyyət sferasında olduğu 

kimi, təbii enerji resurslarından istifadə sferasında məsələlərin tənzim-

lənməsini də nəzərədə tutur. Qanunda təbiətdən istifadəyə III fəsil həsr 

edilmiş, 42-ci maddə sənaye, energetika, nəqliyyat və s. obyektlərin 

istismarında ekoloji tələbi ifadə edib. 

 Ətraf mühitin mühafizəsi zərərlə bağlı məsuliyyət institutu ilə 

şərtlənməzsə mühafizənin təmini, təhlükəsizlik üzrə fəaliyyət heç bir 

əhəmiyyət kəsb etməz. Bu mənada qanunvericilik energetika sferasında ətraf 

mühitə dəyə biləcək zərərin qarşısını almaq üçün müəyyən hüquqi 

mexanizmlər müəyyən etmişdir. 

 Ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması və vətəndaşların sağlam ətraf 

mühidə yaşamaq hüququ məsuliyyət institutunun bərqərar olunmasında 

mühüm rol oynayır. Energetika müəssislərinin birtərəfli iqtisadi fəaliyyəti və 

yaxud da ekologiyaya investisiya qoyulmadan təsərrüfat fəaliyyəti əslində 

təsərrüfatsızlığı bərqərar etməyə yönəlmiş olur. Bu baxımdan enerji 

resurslaından istifadə sahəsində fəaliyyətini lisenziyalaşdırılması mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

 Məsuliyyət institutu ekoloji qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına 

səbəb olacaq iqtisadi fəaliyyətin dayandırılması və yaxud məhdudlaşdırılma-

sını təmin edir. Bu zaman dəymiş ziyan mülki, inzibati, cinayət məsuliyyətinin 

yaranması ilə müşayiət edilə bilər. Energetika haqqında Qanunun 11-ci 

maddəsində vurulmuş ziyanın ödənilməsi üzrə öhdəliklər ifadə edilib. 

Qanunun 11.1 maddəsində deyilir ki, enerji qurğusunun təsiri insan ölümü və 

ya bədən xəsarəti, ətraf mühitə  ziyan vurulması ilə nəticələndiyi halda bu 

enerji qurğusunu istismar edən şəxs dəymiş ziyanın ödənilməsi, onun 

qarşısının alınması, azaldılması və aradan qaldırılması üzrə məsuliyyət daşıyır. 
 Qanunda eyni zamanda həmrəylik məsuliyyət təsbit edilib. Qanunun 

11.7-ci maddəsində qeyd edilir ki, ziyanın ödənilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan 

Respublikası qanunvericiliyinin müvafiq müddəaları tətbiq olunur. Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyində mülki qaydada zərərin ödənilməsi 

məsələləri özünün tənzimetmə əsasına malikdir. Azərbaycan Respublikasının 

Mülki Məcəlləsində mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn 

öhdəliklər ifadə edilib (IX bölmə). Burada həm təqsirli, həm də təqsirsiz 
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məsuliyyət prinsipi ifadə edilib. Qeyd edilir ki, mülki-hüquq pozuntusu (delikt) 

hüquqla və ya qanunla müdafiəedilən başqa şəxsə (zərərçəkənə) birbaşa ziyan 

və ya zərər vurulmasına gətirib çıxaran təsirli, hüquqa zidd (mülki 

qanunvericiliyin normalarını pozan) əməldir (hərəkət və ya hərəkətsizlik) 

(maddə 1096.1). 

 Region dövlətlərinin energetika sferasında  əməkdaşlığı əksər halda 

maraqlarla təzahür etməkdədir və bu da başa düşüləndir. Ətraf mühitin 

mühafizəsi isə yeganə sahədir ki, bütün region dövlətləri bu sahədə 

əməkdaşlıqla qeyri-şərtsiz iştirak edirlər. Bu sahədə dövlətdaxili 

qanunvericilik beynəlxalq əməkdaşlığa xüsusi önəm verir. Ətraf mühitin 

mühafizəsi haqqında Qanunun 81-ci maddəsində deyilir ki, Azərbaycan 

Respublikası ekoloji təhlükəsizliyin üstünlüyünün gözlənilməsi prinsiplərini 

rəhbər tutaraq ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı 

həyata keçirir. 

 Ətraf  mühitin beynəlxalq hüquq mühafizəsi istənilən beynəlxalq 

hüquq subyektinin hər hansı bir fəaliyyətində kollektiv və fərdi qaydada 

mühafizə ilə bağlı öhdəliyi nəzərdə tutur. Bu da onunla bağlıdır ki, 

qloballaşma dövründə yeni problemlərdən biri kimi ətraf mühitin mühafizəsi 

beynəlxalq ictimaiyyətin ümumi qayğısına çevrilməkdədir. Ətraf mühit və 

inkişaf üzrə beynəlxalq Paktın layihəsində də prinsiplərin sistemində "ətraf 

mühitin mühafizəsi bəşəriyyətin ümumi qayğısı" kimi fərqləndirilir. 
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РЕЗЮМЕ 

                                                                                       СЕЙМУР ТАЛЫБОВ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 В статье научно откомментированы содержание системы 

энергетического законодательства, компоненты, входящие в систему, 

механизмы правового регулирования направлений энергетической 

стратегии. 

 Сравнительно обоснованы охват системы энергетического 

законодательства в основном национальных интересов и наряду с этим ее 

соответствие международным правовым нормам. 

 Указаны правовые принципы и нормы международного 

сотрудничества, а также государства с правовыми и физическими лицами 

на основе энергетического законодательства.  

 Ключевые слова: Азербайджанская Республика, энергетика, 

система законодательства, международные отношения, регулирование 

отношений.   

 

SUMMARY 

SEYMUR TALIBOV 

INTERNATIONAL LEGAL BASIS OF THE ENERGY LEGISLATION 

OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

The article scientifically comments on the content of the energy 

legislation system, the components included in the system, and the legal 

regulation mechanisms of the energy strategy. 

The fact that the energy legislation of the Republic of Azerbaijan 

covers mainly the national interests and in accordance with international law 

norms has been justified in a comparative way. 

It also reflects the legal principles and norms of international co-

operation, as well as regulation of relations between legal entitiesand 

individualsand the state in the energy legislation. 
Key words: The Republic of Azerbaijan, energy, legal system, 

international law, regulation of relations. 
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NAXÇIVAN ġƏHƏRĠNĠN EPĠQRAFĠK ABĠDƏLƏRĠNDƏN 

 

 NəĢrə təqdim olunan məqalədə son zamanlar Naxçıvan Ģəhərindəki 

Ġmamzadə kompleksinin ətrafından və Naxçıvanqaladan aĢkar olunmuĢ dörd 

ədəd məzar kitabəsindən bəhs olunur. Bu kitabələrin tədqiqi nəticəsində aydın 

olmuĢdur ki, Hülakü dövlət aparatında böyük sədr vəzifəsini tutan Məhəmməd 

Əhməd oğlu 1347-ci ildə qətlə yetirilmiĢ, 1639-cu ildə vəfat etmiĢ ġərəf xanım 

Naxçıvan Ģəhərində hörmətli və nüfuz sahibi olan bir adam olmuĢ, onun qəbri 

üzərində türbə inĢa edilmiĢdir. Ġmamzadə ətrafında dəfn olunan Banu ġahbikə 

və Bəyazidin qızı da dövrünün görkəmli Ģəxsiyyətlərdən olmuĢlar. 

 Açar sözlər: Naxçıvan, Naxçıvanqala, Ġmamzadə, böyük sədr, 

Məhəmməd Əhməd oğlu, ġərəf xanım, Banu ġahbikə 

 

 Yaxin Şərqdə şəhər mədəniyyətinin yarandığı ilk mərkəzlərdən biri 

olan Naxçıvan şəhəri çox böyük inkişaf yolu keçmiş, Azərbaycanın mühüm 

elm, təhsil və mədəniyyət mərkəzinə çevrilmişdir. İlk orta əsrlər dövründən 

başlayaraq tərəqqi dövrü keçirən, orta əsrlər zamanı intibah dövrünü yaşayan 

şəhər, siyasi – inzibati mərkəz, hətta dövlət paytaxtına çevrilmək səviyyəsinə 

yüksəlmiş, böyüklüyü, gözəlliyi, tarix-mədəniyyət abidələrinin zənginliyi və s. 

diqqəti cəlb etmiş, “Nəqşi – Cahan” (“Dünyanın bəzəyi”) epitetini daşımışdır. 

Orta əsr qaynaqları təsdiq edirlər ki, Naxçıvan şəhəri kimi, onun adı ilə tanınan  

Naxçıvan bölgəsi də tarixin müxtəlif çağlarında yaradılmış tarix-mədəniyyət 

abidələri ilə çox zəngin olmuşdur. 1647-ci ildə Naxçıvanda olmuş türk səyyahı 

Evliya Çələbi özünün “Səyahətnaməsi”ndə yazır ki, həmin vaxt Naxçıvan 

şəhərində 70 came məscidi, 40 məscid, 20 mehmanxana, 7 gözəl hamam və s. 

olmuşdur (1, s. 12). Həmin vaxt şəhər statusunda olan indiki Qarabağlar 

kəndində isə səyyah 40 minarənin, 70 mehrabın mövcud olmasından bəhs edir 

(1, s. 10).                   

            Şübhəsiz ki, həmin dövrdə səyyahın getmədiyi başqa yaşayış 

məskənlərində də dəyərli tarixi abidələr mövcud olmuşdur. Ancaq çox 

təəssüflər olsun ki, zaman keçdikcə bu abidələrin bir hissəsi təbii qüvvələrin 

(külək, yağış, qar, soyuq, isti, zəlzələ, daşqın və s.) təsirindən tədricən aşınaraq 

məhv olmuş və sıradan çıxmışlar. Bu baxımdan Osmanlılarla Səfəvilər 

arasında baş verən aramsız müharibələr, törədilən yanğınlar və s. də az rol 

oynamamışdır. Orta əsr müəlliflərinin məlumatları da bunu təsdiq edir. 1635-ci 

ildə Sultan IV Muradın dağıtmasından 38 il sonra, 12 aprel 1673-cü ildə 

Naxçıvanda olmuş fransız səyyahı Jan Şardən şəhəri “səksən faiz dağıdılmış 

böyük bir şəhər,... böyük və qeyri-adi viranə topası,... hazırki vəziyyətinə görə 
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ürək ağrıdan bir obyekt” kimi xarakterizə edir (5, s. 63). Ancaq Sultan IV 

Muradın Naxçıvanı tutmasından 12 il sonra Naxçıvanda olan E.Çələbi 

təəssübkeşlik edərək onun törətdiyi dağıntılardan söhbət açmamış, “Sultan IV 

Murad xan ordusu gəlib Mehmet paşa başda olmaqla bu yerləri istila etmişdir” 

(1, s. 11) və “IV Muraddan sonra buranın əhalisi çoxalmış və abadlaşmışdır” 

(1, s. 12) fikirlərini söyləməklə kifayətlənmişdir. 

Məhz göstərilən səbəblərdən və digər amillərin, xüsusilə təbii 

qüvvələrin  təsirindən zaman keçdikcə şəhərdəki tarix-mədəniyyət abidələrinin 

çox hissəsi sıradan çıxmış, indiyədək ancaq ilk orta əsrlərdə tikilməsi ehtimal 

olunan Naxçıvanqalanın və XII yüzillikdə bərpa olunan Nuh türbəsinin 

qalıqları, Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi, görkəmli memar Əcəmi 

Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin yadigarları olan Yusif Küseyr oğlu və Möminə 

Xatın türbələri, XVIII yüzillikdə inşa olunmuş İmamzadə kompleksi və Xan 

sarayı isə salamat vəziyyətdə gəlib çatmışdır.  

Orta əsrlər zamanı Naxçıvan şəhərində çoxlu epiqrafik abidələr – 

kitabələr də olmuşdur. Heç şübhəsiz ki, E.Çələbinin XVII əsrin ortalarında 

şəhərdə gördüyü memarlıq abidələrinin çoxunun üzərində onların daş pasportu 

olan kitabələr olmuşdur. Ancaq bu abidələr dağılarkən üzərindəki kitabələr də 

məhv olaraq sıradan çıxmışdır. Naxçıvan şəhərinə indiyədək bir neçə epiqrafik 

sənəd gəlib çatmışdır. Elə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində bizə qədər 

gəlib çatan ən qədim kitabələr də Naxçıvan şəhərində qeydə alınmışdır. Bunlar 

Yusif Küseyr oğlu (1162-ci il),  Möminə Xatın(1186-cı il) türbələrinin və 

vaxtilə Möminə Xatın memarlıq kompleksinə giriş məqsədi ilə türbənin 

qarşısında inşa edilən, ancaq zəmanəmizədək gəlib çatmayan qoşa minarəli 

baştağın (1187-ci il) üstündə olan kitabələrdir. 

Son vaxtlar Naxçıvan şəhərinin cənub hissəsində yerləşən 

Naxçıvanqala ərazisində aparılan abadlıq-bərpa işləri zamanı torpağın altından 

müsəlman epiqrafikasına aid iki məzar kitabəsi aşkar olunmuşdur. Bu kitabələr 

kiçik istisnalar nəzərə alınmazsa zəmanəmizədək demək olar ki, salamat 

vəziyyətdə gəlib çatmışlar.  

Bozumtul rəngli qum daşından dördbucaqlı şəkildə hazırlanmış iri 

həcmli birinci başdaşının (107x55x7 sm) səthinin kənar haşiyələrində iri və 

aydın hərflərlə Qurani- Kərimin “Bəqərə” surəsinin 255-ci ayəsi – “Ayət əl-

Kürsi” yazılmışdır (şəkil 1). Başdaşının baş tərəfində iri planda ərəb dilində 

“Allahdan başqa Allah yoxdur, Məhəmməd Allahın elçisidir”! sözləri həkk 

edilmişdir.  

Lövhənin mərkəzində yuxarıdan çatma tağla tamamlanan şəkildə 

hazırlanmış çərçivənin içərisində ərəb dilində altı sətirdə həkk olunan 
kitabənin mətninin tərcüməsi belədir: “Allahın rəhmətinə və behiştinə 

qovuşmuş, kiçik günahları bağışlanmış, mərhum, məqbul, qətlə yetirilmiş, 

böyüklərin qəlblərinin sevimlisi, gözəl əməllər, cəmiyyətdə fəzilət sahibi, 

aləmlərin Rəbbinin kəlamının (Qurani-Kərimin – F.S.) hafizi, dövlətin və dinin 

günəşi, mərhum Məhəmməd Əhməd oğlu – sınanmış, yüksək ağıl sahibi, 

böyük sədr, əsil-nəcabətli, öncül (qabaqda gedən), ibadətə layiq bilinən, 

bəyənilmiş uca məqam. Zilqədə ayı, yeddi yüz qırx yeddinci il”. 
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 Zilqədə ayı, 747 h.i. = 13.02 – 14.03. 1347-ci il. 

 Kitabədə mərhumun adına əlavə edilmiş çox yüksək titul və epitetlər 

onun dövrünün məşhur alimi, zəmanəsinin görkəmli adamlarından biri 

olduğunu təsdiq edir. Onun daşıdığı “böyük sədr” titulu diqqəti xüsusilə cəlb 

edir. Dini titul və vəzifə olan, qaynaqlarda “sədr”, “sədr əl-əzəm”, “sədr al-

müəzzəm”, “sədr əl-kəbir” və s. şəkildə təqdim olunan sədrlər orta əsrlər 

zamanı görkəmli ruhani alimlərdən təyin edilir və dövlət aparatında əsas 

şəxslərdən biri hesab olunurdular. Orta əsr müəlliflərinin “yüksək vəzifə” kimi 

dəyərləndirdiyi (2, s. 47) sədr vəzifəsi Məhəmməd Əhməd oğlunun yaşadığı 

dövrdə və xidmət etdiyi Hülakü dövlət aparatında  da mühüm dövlət 

vəzifələrindən biri olmuşdur. 

 Kitabənin tarixindən aydın olur ki, böyük sədr Məhəmməd Əhməd 

oğlunun xatirəsinə hazırlanan kitabə 1347-ci ildə hazırlanmışdır. Bü dövr (XIV 

əsrin 30-40-cı illəri) Azərbaycanda Hülakülərin hakimiyyətinin zəifləməsi, 

tənəzzülü, Çobani feodallarının faktiki olaraq hakimiyyətə yiyələnmələri ilə 

səciyyələnir (4, s. 13). Məlum olduğu kimi Naxçıvan bölgəsi Hülakülər 

dövlətinin yarandığı andan onun tərkibinə daxil olmuş, yeni yaradılan inzibati 

ərazi vahidlərindən biri “Naxçıvan tüməni” adlandırılmışdı (4, s. 23-24). 

Çobani hökmdarlarının Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda yeritdiyi 

siyasət, xüsusilə ağır vergi siyasəti və s. xalq kütlələrinin narazılığını artırırdı. 

Təkcə bir faktı qeyd etmək yerinə düşər ki, Naxçıvan nahiyəsindən yığılan 

vergilərin ümumi məbləği Küştəsbi və Şirvan müstəsna olmaqla Azərbaycanın 

digər nahiyələrinə nisbətən daha çox idi və Elxanların qoyduqları ağır vergi 

sistemi kütlələrin gəlirinin dörddə üç hissəsini təşkil edirdi (1, s. 89-90). Bütün 

bunlar əhalinin səbir kasasını daşdırmış, nəticədə 1344, 1346, 1352, 1357-ci 

illərdə hakimiyyətə qarşı üsyanlar baş vermişdi. Ancaq bu üsyanlar 

amansızcasına yatırılmış, əhaliyə qanlı divan tutlmuşdu.  

Fikrimizcə, kitabədə adı çox yüksək titul və epitetlərlə qeyd olunan, 

Hülakülərin dövlət aparatında mühüm vəzifə tutan, “böyük sədr” vəzifəsinə 

qədər yüksələn, Məhəmməd Əhməd oğlu məhz bu üsyanların, ehtimal ki, 

1346-cı il üsyanının yatırılması zamanı öldürülmüş, bu səbəbdən də kitabədə 

“məqtul” (qətlə yetirilmiş) kimi təqdim olunmuşdur. Qətlə yetirildikdən sonra 

mərhum Məhəmməd Əhməd oğlu Naxçıvan şəhərində, Naxçıvanqala 

ərazisində dəfn olunmuşdur.  Haqqında bəhs olunan kitabənin həkk olunduğu 

başdaşı isə 1347-ci ildə onun qəbrinin üzərinə qoyulmuşdur. 

Kitabədə onun adına əlavə edilən “öncül” (“qabaqda gedən”) sözlərinə 

əsasən ehtimal etmək olar ki, mərhum Məhəmməd Əhməd oğlu Naxçıvan 

şəhərinin sosial-siyasi həyatında fəal iştirak edən bir adam kimi bu üsyanların 

təşkilatçılarından olmuşdur. Həmçinin, kitabədə onun adının “cəmiyyətdə 

fəzilət sahibi”, “dövlətin və dinin günəşi”, “bəyənilmiş uca məqam” və s. bu 

kimi sözlərlə müşayiət olunması Məhəmməd Əhməd oğlunun zəmanəsinin 

nüfuzlu və mötəbər şəxsiyyətlərindən biri, yüksək vəzifə – məqam sahibi 

olmasından xəbər verir. 

Naxçıvanqaladan aşkar olunan ikinci başdaşı (56x25x5 sm) qaramtıl-

boz rəngli mərmərdən hazırlanmışdır. Yuxarıdan iti bucaqla tamamlanan 
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başdaşının (şəkil 2) səthinin kənarları boyunca, lentvari haşiyə şəklində 

nəstəliq xətti ilə dini xarakterli kitabə həkk edilmişdir: “Allahın salamı olsun 

peyğəmbərə və vəsisinə (Məhəmməd peyğəmbərin əmisi oğlu, kürəkəni, 

şiələrin I imamı, 656-661-ci illərdə xilafətə rəhbərlik etmiş IV xəlifə Həzrəti 

Əli nəzərdə tutulur – F.S.), Bətula (Məhəmməd peyğəmbərin qızı Həzrəti 

Fatimə nəzərdə tutulur – F.S.), nəvələrinə (Həsən və Hüseynə – F.S.) və əs-

Səccada və əl-Baqirə və əs-Sadiqə və əl-Kazimə və ər-Rzaya və ət-Təqiyə və 

ən-Nəqiyə və əl-Əsgəriyə və əl-Mehdi əs-Sahib əz-Zamana – salavat”. 

Göründüyü kimi kitabənin mətni şiə aləmində “14 məsum” adı ilə tanınan 

müqəddəslərin (Məhəmməd peyğəmbər, qızı Həzrəti Fatimə və 12 imamın) 

adlarından ibarətdir. 

Başdaşının səthinin mərkəzi hissəsində on sətirdə nəstəliq xətti ilə 

qarışıq ərəb-fars dillərində həkk edilən kitabənin mətninin tərcüməsi belədir: 

“Bu qəbir Rüfətin qızı, əməlisaleh, səcdə edən, bakirə, rüku edən, örtülülərin 

(hicablıların – F.S.) zinyəti Şərəf xanımındır – ali məqam sahibi və düz yol 

göstərənlərin istinadgahı. Məhərrəm ayı, min qırx doqquzuncu il. İmarətin 

binası qoyuldu, 1049”.  

Kitabədə tarix iki dəfə – birinci dəfə fars dilində sözlə, ikinci dəfə 

rəqəmlə yazılmışdır.      

Məhərrəm ayı, 1049 h.i.= 04.05 – 02.06. 1639-cu il. 

Kitabədə Şərəf xanımın adına əlavə olunan epitetlər, xüsusilə “ali 

məqam sahibi və düz yol göstərənlərin istinadgahı” sözləri göstərir ki, o 

zəmanəsinin çox hörmətli, dindar və nüfuzlu şəxsiyyətlərindən biri olmuşdur. 

“Ali məqam sahibi” sözlərinə əsasən  onun yaşadığı dövrdə yüksək vəzifə 

sahibi, “düz yol göstərənlərin istinadgahı” fikri isə XVII əsrin birinci yarısında 

şəhərdə fəaliyyət göstərən sufi təriqəti mənsublarının – dərvişlərin arxalandığı, 

güvəndiyi bir adam olmasını ehtimal etməyə imkan verir.                                                                                                                                                        

Həmçinin, kitabədən aydın olur ki, Şərəf xanımın vəfatından sonra 

onun qəbri üzərində hansı isə tikilinin binası qoyulmuşdur. Kitabədə “imarət” 

kimi təqdim olunan bu tikili heç şübhəsiz ki, mərhumə Şərəf xanımın qəbrinin 

üzərində ucaldılan türbə olmuşdur. Qəbrinin üstündə türbə inşa etdirilməsi də 

mərhumə Şərəf xanımın yaşadığı dövrün sayılıb-seçilən şəxsiyyətlərindən, 

yüksək nüfuz və mövqe sahibi kimi Naxçıvan şəhərinin sosial-siyasi və 

mədəni həyatında fəal iştirak edən, həmçinin imkanlı ailəyə mənsub bir xanım 

olmasından xəbər verən maddi dəlillərdəndir. Ancaq çox təəssüflər ki, zaman 

keçdikcə bu türbə məhv olaraq sıradan çıxmış, indiyədək ondan heç bir iz 

qalmamışdır. 

Şəhərin cənubunda yerləşən İmamzadə kompleksində də müxtəlif 
vaxtlarda abadlıq – bərpa işləri aparılarkən torpağın altından iki ədəd sənduqə 

tipli qəbirüstü xatirə abidəsi aşkar olunmuşdur. XX yüzilliyin sonlarında aşkar 

olunan, boz daşdan hazırlanmış sənduqə formalı birinci qəbirüstü хatirə 

abidəsi (ölçüsü: 131х25х22 sm) ortadan iki yеrə bölünmüş və səthi təbii 

qüvvələrin təsiri nəticəsində güclü aşınmaya məruz qalmışdır (şəkil 3). Ona 

görə də onun səthində hеç bir kitabə və ornamеnt izi qalmamışdır. Sənduqənin 

sağ və sol yanında lеntvari haşiyə şəklində kitabə həkk еdilmişdir. Kitabənin 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

158 

bəzi yеrləri aşındığından bir nеçə sözün oхunmasında çətinlik yaradır. 

Kitabənin oxunan hissəsinin  mətninin tərcüməsi bеlədir: “Onun [qəbrin]   

sahibi mərhum Kəlkutaşahın qızı, mərhumə, günahları bağışlanmış, хoşbəхt 

şəhid, yüksək Allahın (rəhmətinə) gеtmiş Ba[nu]  Şahbikə fani dünyadan əbədi 

dünyaya köçdü. Doqquz yüz altıncı il”. 

Hicri-qəməri təqvimilə 906-cı il,  miladi ilə 1500-cü ilə müvafiqdir. 

Xatirəsinə belə bir xatirə abidəsi düzəldilmiş Banu Şahbikənin adına əlavə 

olunmuş “xoşbəxt şəhid” epiteti diqqəti cəlb edir. Ehtimal ki, bu söz 

birləşməsinin adına əlavə olunması onun öz əqidəsi və ya din uğrunda şəhid 

olmasından irəli gəlmişdir. 

2004-cü ildə imamzadə ətrafında bərpa və abadlıq işləri aparılarkən 

tоrpağın altından bоz rəngli daşdan hazırlanmış ikinci bir sənduqə tipli хatirə 

abidəsi də aşkar еdilmişdir. Ölçüsü 139х29х23 sm оlan və оrtadan iki yеrə 

bölünmüş bu sənduqənin (şəkil 4) də səthi təbii qüvvələrin təsirindən güclü 

sürətdə aşındığı üçün оrada hеç bir kitabə və ya təsvir izi qalmamışdır. Ancaq 

abidənin sağ yanındakı kitabə müəyyən dərəcə aşınsa da оrada həkk оlunan 

mətni qismən də olsa охumaq mümkün оlmuşdur. Kitabənin mətni bеlədir: 

“Оnun[qəbrin] sahibi salеhə [qadın]  ... Bəyazid qızı fani dünyadan əbədi 

dünyaya köçdü”.  

Kitabənin tariх yazılan hissəsi güclü aşındığından tarixi oxumaq və 

abidənin  dövrünü dəqiq müəyyən еtmək mümkün olmamışdır. Ancaq 

sənduqəni  ölçüsü, fоrması, hazırlandığı matеrial, хətt хüsusiyyətləri və digər 

охşar cəhətlərinə əsasən Ba[nu] Şahbikəyə aid хatirə abidəsi ilə müqayisə 

edərək onunla еyni dövrə – ХVI yüzilliyin əvvəllərinə aid еtmək оlar.  

Həmçinin hər iki abidənin охşar cəhətlərinə istinad еdərək оnların еyni usta 

tərəfindən bir mərkəzdə hazırlandığını söyləmək mümkündür.  

Bu abidələr göstərir ki, hələ İmamzadə mеmarlıq kоmplеksi 

yaradılmamışdan qabaq hazırda kompleksin əsasını təşkil edən cənub tərəfdəki 

türbədəki qəbrin ətrafında оnun хatirinə dəfn mərasimləri kеçirilmiş, tədricən 

böyük qəbristanlıq yaranmışdır. Оrada sоn vaхtlara kimi dəfn mərasimləri 

kеçirilmişdir. Təəssüf ki, zaman keçdikcə bu qəbristanlıq unudulmuş, qəbirlər 

sıradan çıxmış, məhv olmuşdur. Hazırda görkəmli rəssam, 1922-ci ildə vaхtsız 

vəfat еtmiş Bəhruz Kəngərlinin və görkəmli maarifpərvər M.T.Sidqinin 

qəbirləri istisna оlmaqla həmin qəbristanlıqdan hеç bir iz qalmamışdır. 

Naxçıvan şəhərində torpağın altından aşkar olunaraq tədqiq olunan bu 

kitabələr təsdiq edir ki, tarix və mədəniyyətimizin müxtəlif problemlərinin 

öyrənilməsinə işıq sala biləcək bir sira qaynaqlarımız yarandığı andan etibarən 

zaman keçdikcə tədricən torpağın altında qalmış, görünməz olmuşlar. 

Təsadüfən üzə çıxan bu qəbildən olan abidələr kimi gələcəkdə də yeni 

kitabələrin aşkar olunacağı istisna deyildir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГАДЖИФАХРАДДИН САФАРЛИ 

ИЗ ЭПИГРАФИЧЕСКИХ  ПАМЯТНИКАХ  

ГОРОДА НАХЧЫВАНА 

В статье говорится о четырех на могильных эпиграфических 

памятниках, нововыявленными последних времен в Нахчыванкале, и 

окрестность комплекс Имамзаде в городе Нахчыване. При исследовании, 

из эпиграфических памятников выяснено того, что, Мухаммед сын 

Ахмеда занимающий главным председателем (великий садр) аппарата 

государства Хулаки, был убить 1347 году. А сообщения второго 

памятника показывает, что могила относится Шараф хануму, 

являющиеся знаменитой личностью и большим уважением города 

Нахчывана, скончалась 1639 году. За ее честь было построено тюрбе над 

нее могиле. Похороненные окрестность Имамзаде, показывает, что Бану 

Шахбике и дочь Байазида, тактже был знаменитой  личностью своего 

времени. 

Ключевые слова: Нахчыван, Нахчыванкале, Имамзаде главный 

председатель, Мухаммед сын Ахмеда,  Шараф ханум, Бану Шахбике. 

 

 

SUMMARY 

HAJIFAKHRADDIN SAFARLI 

ABOUT THE EPIGRAFICAL MONUMENTS OF THE  

NAKHCHIVAN CITY 

        In the article it is dealt with four grave inscriptions that have been 

revealed in the outskirts of Imamzadeh complex and in Nakhchivangala in the 

Nakhchivan city lately. In the result of the investigation it has been cleared that 

Mahammad Ahmad son, who have been in the post of the elder chairman of 

the Hulakid State machinery, have been killed in 1347. But the information of 

second inscription show that, Mrs. Sharaf had been the honorable and 

influential person in the Nakhchivan city and she died in 1639. It had been 

constructed a tomb over her grave. Banu Shahbika and Bayazid
’
s daughter, 

who have been buried in the outskirts of Imamzadeh, also have been notable 

personalities of their time. 

        Key words:  Nakhchivan, Nakhchivangala, the elder chairman, 

Mahammad Ahmad son, Mrs. Sharaf, Banu Shabika.    
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QƏRBĠ AZƏRBAYCANIN ĠRƏVAN BÖLGƏSĠNDƏ MƏKTƏB,  

TƏHSĠL VƏ ELM (XIX ƏSR) 

 

Rusiya imperiyasının Qafqazda həyata keçirdiyi siyasət bütövlükdə 

imperiyanın mənafelərinə, regionun siyasi, iqtisadi və mədəni cəhətdən əsarət 

altında saxlanılmasına xidmət etmiĢdi. Ġctimai-siyasi həyatın bütün 

sahələrində olduğu kimi, çarizmin mədəniyyət sahəsində həyata keçirdiyi 

siyasət də bu mənada istisna təĢkil etmirdi. Lakin diyarda öz mövqelərinin 

möhkəmlənməsinə yardım etməyə qadir olan məmurlar ordusu hazırlamağa 

xidmət edən yeni xalq təhsili sisteminin yaradılması zərurəti ilə qarĢılaĢan 

Rusiya imperiyası təhsil sahəsində müəyyən addımlar da atmağa məcbur idi. 

Açar sözlər: Qərbi Azərbaycan, Ġrəvan, bölgə, məktəb, təhsil, elm. 

 

Rus işğalından sonrakı dövrdə də Cənubi Qafqazın azərbaycanlılar 

yaşayan hissələrində ibtidai təhsil yenə də ənənəvi məktəblərdə cəmləşmişdi. 

Müsəlman ruhanilərinin ixtiyarında olan, qəti təhsil müddəti, tədris proqramı, 

şagirdlərin yaş üzrə qruplara  bölünməsi qaydalarının tətbiq edilmədiyi ənənəvi 

ibtidai məktəblər məktəbyaşlı uşaqların hamısını deyil, yalnız onda birini əhatə 

edirdi [1,c.127-128]. Qeyd etmək lazımdır ki, yeni ictimai-iqtisadi 

münasibətlərin yaranması, iqtisadi inkişafın sürətlənməsi fonunda ənənəvi 

məktəblər artıq öz əhəmiyyətini itirməyə başlamışdı.  

Cənubi Qafqaz diyarının idarəçiliyinin müxtəlif sahələrində 

imperiyanın məmur kadrlarına olan ciddi ehtiyacını ödəmək məqsədilə  hakim 

dairələr yerlərdə rus məktəblərinin açılması qərarına gəldi. Cənubi Qafqazda 

rus məktəblərinin açılması üçün hüquqi əsas 1829-cu il “Əsasnaməsi” idi 

[19,c.571-574]. Şimali Azərbaycanda dünyəvi xalq maarifi sisteminin tarixinin 

başlanğıcı hesab edilən bu nizamnaməyə [3,s.19] görə Cənubi Qafqazda açılan 

bu tip məktəblər ümumrusiya xalq maarifi sisteminin bir hissəsi sayılsa da, 

onlar regionun şəraitindən doğan bəzi xüsusiyyətlərə malik idilər. 

“Əsasnamə”nin tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycanın bir sıra 
bölgələrində açılan qəza məktəblərindən biri də 1832-ci il yanvarın 14-də 

İrəvanda fəaliyyətə başladı [5,c.86]. Azərbaycanlı uşaqların da təhsil aldıqları 

bu məktəbdə 1844-cü ilin sentyabrından etibarən Azərbaycan dili dərsi birinci 

sinifdə iki saat, ikinci sinifdə isə bir saat artırılmışdı.  

Məlumatlar göstərir ki, İrəvan qəza məktəbində azərbaycanlı 

şagirdlərin sayı  o qədər də çox deyildi. Tədqiqatçı İ.Məmmədovun 

Ermənistan Mərkəzi Dövlət Arxivinin məlumatlarına əsasən verdiyi 
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göstəricilərdən aydın olur ki, qəza məktəbində 1850-ci ildə cəmisi 15, 1852-ci 

ildə 20, [17,s.628] 1863-cü ildə isə 24 nəfər azərbaycanlı uşaq təhsil alırdı, 

[17,s.536]. Ölkədə irticanın güclənməsi ilə əlaqədar olaraq 1848-1853-cü 

illərdə kəndli uşaqlarının qəza məktəblərinə qəbul edilməsinin tamamilə 

qadağan olunması [6,c.51] da bu məktəblərdə azərbaycanlıların sayına mənfi 

təsir göstərən amillərdən biri idi. 

XIX əsrin ikinci yarısında baş verən sosial-iqtisadi dəyişikliklər 

şəraitində rus məktəblərinin milli ideyallara, ənənəvi məktəblərin isə yeni 

dövrün tələblərinə cavab verməməsi dünyəvi milli məktəb uğrunda hərəkatın 

başlanmasına səbəb oldu.  

Beləliklə, XIX əsrin ikinci yarısında baş verən sosial-iqtisadi və mədəni 

dəyişikliklərin təsiri altında həmin əsrin 70-ci illərində “üsuli-cədid” hərəkatı 

genişləndi. Bu hərəkatın təsiri altında ayrı-ayrı məktəblər tədris prosesini yeni 

üsul əsasında qurmağa başladı. Əsas prinsiplərindən birinin köhnəlmiş heca 

üsulunun alternativi olan səs üsulu təşkil edən üsuli-cədid məktəblərinin xüsusi 

əhəmiyyəti həm də ilk dəfə olaraq elmin əsaslarının Azərbaycan dilində 

öyrədilməsindən ibarət idi.  

Azərbaycanın tarixi torpaqlarının bir qismi kimi İrəvan bölgəsində də  

göstərilən dövrdə anadilli məktəb məsələsi xüsusi diqqət mərkəzində 

saxlanılırdı. Mənbələrin verdiyi məlumatlardan görünür ki, 1880-ci ildə İrəvan 

qəzasının Uluxanlı kəndində, 1882-ci ildə isə İrəvan şəhərinin özündə yeni 

tipli məktəblər fəaliyyətə başlamışdı [2,s.11]. 

XIX əsrin 80-ci illərindən başlayaraq İrəvan bölgəsinin əhalisi 

azərbaycanlılardan ibarət olan kəndlərində yeni tipli məktəblərin fəaliyyətə 

başlaması prosesi xeyli sürətlənmişdi. Yeni tipli məktəblər 1883-cü ildə 

İmanşalı, 1884-cü ildə Zod, 1889-cu ildə Böyük Vedi, 1895-1896-cı illərdə 

Uluxanlı, Qəmərli, Basarkeçər, Mahmudlu, Qurdqulu, Başkənd, Yengicə və 

Çobankərə kəndlərində fəaliyyətə başladı [17,s.537]. 

Statistik məlumatlara əsasən qeyd etmək olar ki, əhali ənənəvi 

məktəblərdən fərqli olaraq yeni tipli məktəblərə daha çox və həvəslə üz 

tuturdu. Bunu aşağıdakı cədvəldən də aydın şəkildə görmək mümkündür: 

[17,s.537;191,98] 

Cədvəl 3.4.1 

 

İllər 

Təhsil alan şagirdlərin sayı 

Ənənəvi 

məktəblər 

Yeni tipli 

məktəblər 

1886 672 3551 

1887 567 5155 

 

Statistik məlumatlar bir daha onu deməyə əsas verir ki, İrəvanda yeni 

üsulla təhsil verən məktəblərə maraq olduqca yüksək olmuşdur. Bu tip 

məktəblərə marağın artması həm də 1881-ci il martın 31-də İrəvan 

gimnaziyasının açılması ilə də şərtlənirdi. Gimnaziyada təhsil alan şagirdlərin 

milli tərkibinə nəzər salsaq görərik ki, 1883-cü il yanvarın 1-i üçün 
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gimnaziyada 33 nəfər rus, 7 nəfər gürcü, 151 nəfər erməni, 37 nəfər 

azərbaycanlı, 1 nəfər yəhudi, 2 nəfər alman təhsil alırdı [17,s.622]. 

Təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə Qafqazın müsəlman əhalisinin 

dünyəvi təhsilə olan ehtiyacının ödənilməsində heç şübhəsiz 1881-ci il 

noyabrın 3-də açılan İrəvan Müəllimlər Seminariyasının mühüm rolu 

olmuşdur. İlk buraxılışı 1885-ci ildə olmuş  seminariyanın məzunları arasında 

25 nəfər azərbaycanlı da var idi [3,s.119]. 

İbtidai məktəb müəllimi vəzifəsində işləmək səlahiyyəti olan 

seminariya məzunları  demək olar ki, bütün Qafqaz regionunda çalışırdılar. 

Qeyd lazımdır ki, nə İrəvan Müəllimlər Seminariyası, nə də Qori 

Müəllimlər Seminariyasının 1879-cu ildə açılmış Azərbaycan şöbəsi ibtidai 

Azərbaycan məktəblərinin, o cümlədən rus-tatar məktəblərinin ehtiyacı üçün 

kifayət qədər müəllim kadrları hazırlamaq iqtidarında deyildi. İrəvanda 

mövcud müəllim kadrlarının şagird kontingenti ilə nisbət təşkil etməməsini, 

hətta 1897-ci il siyahıyaalınmasının məlumatlarından da aydın şəkildə görmək 

mümkündür. Rəsmi məlumatda göstərilir ki, İrəvanda bütün məktəbyaşlı 

uşaqları təhsilə cəlb etmək üçün 54 məktəb komplekti (hər birində 1 müəllim, 

50 şagird) lazım olduğu halda, hazırda İrəvanın ibtidai məktəblərində 10 

müəllim və 496 şagirddən ibarət cəmi 10 komplekt vardır [17,s.537]. 

İrəvan bölgəsində azərbaycanlılar say cəhətdən çoxluq təşkil etmələrinə 

baxmayaraq, onların dünyəvi təhsil sisteminə cəlb olunma səviyyəsi qeyri-

qənaətbəxş idi. 1891, 1897, 1899 və 1900-cü il məlumatlarına görə İrəvan 

quberniyasının dünyəvi məktəblərində təhsil alan şagirdlərin milli 

mənsubiyyətinə görə bölgüsünə nəzər salsaq görərik ki, İrəvan gimnaziyasında  

1891-ci ildə təhsil alan 245 şagirddən 18 nəfəri, 1897-ci ildə təhsil alan 296 

şagirddən 29 nəfəri, 1899-cu ildə təhsil alan 333 şagirddən 42 nəfəri, 1900-cü 

ildə təhsil alan 326 şagirddən 42 nəfəri azərbaycanlı olmuşdur [7,c.82-

83;8,c.72-74;9,c.84-87;10,c.64-67]. Müqayisə üçün qeyd edək ki, gimnaziyada 

1891-ci ildə 145 erməni, 70 rus,  1897-ci ildə 166 erməni, 84 rus,  1899-cu ildə 

187 erməni, 82 rus, 1900-cü ildə isə 183 erməni, 80 rus təhsil alırdı [7,c.82-

83;8,c.72-74;9,c.84-87;10,c.64-67]. 

Bölgədə fəaliyyət göstərən digər təhsil müəssisələrində də vəziyyət 

eyni idi. İrəvan müəllimlər seminariyasında 1891-ci ildə təhsil alan 66 

şagirddən 11,  1897-ci ildə təhsil alan 59 şagirddən 8, 1899-cu ildə təhsil alan 

73 şagirddən 13, 1900-cü ildə təhsil alan 76 şagirddən 15 nəfəri azərbaycanlı 

idi [7,c.82-83;8,c.72-74;9,c.84-87;10,c.64-67]. İbtidai məktəblərdə təhsil alan 

azərbaycanlı şagirdlərin də sayı nəzərəçarpacaq dərəcədə az idi. 1897-ci ildə 

2598 şagirddən cəmi 675 nəfəri, yaxud 25,9%, 1900-cü ildə isə 6983 şagirddən 
800 nəfəri, yaxud 11,4%-i azərbaycanlı uşaqlar idi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, azərbaycanlı uşaqların təhsilə cəlb edilməsində 

maarifpərvər ziyalıların rolu da olduqca böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Xalqın 

inkişafı üçün yeganə çıxış yolunu maariflənməkdə görən bu ziyalılar 

qarşılarına qoyduqları məqsədlərə çatmaq üçün şəxsi vəsaitlərini belə 

əsirgəmir, fədakarlıqla fəaliyyət göstərirdilər. Belə ziyalılara misal olaraq, öz 

vəsaiti hesabına İrəvanda oğlan və qız “Leyli” məktəbləri açmış əslən irəvanlı 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

164 

olan keçmiş çar zabiti Məmmədqulu bəyi [16,s.17], azərbaycanlı uşaqlara 

təmənnasız dərs deyən Molla Tağı Mahmud oğlunu, 1856-1885-ci illərdə 

Mirzə Ələkbər Elxanov kimi vətənpərvərləri göstərmək olar[17,s.540]. 

İrəvanın maarifpərvər ziyalılarının yeni tipli məktəblər açılması 

istiqamətində təşəbbüsləri hakim dairələr tərəfindən cavabsız qalsa da, əhali öz 

vəsaiti hesabına 1898-ci ildə belə bir məktəb təşkil edə bilmişdilər [17,s.628]. 

Nəzarətçisi Haşımbəy Vəzirovun təyin edildiyi bu məktəbin birinci 

bölməsində artıq 1900-cü ildə 54 şagird oxuyurdu [17,s.629]. 

Gətirilən faktlar bir daha sübut edir ki, İrəvan bölgəsində maarifpərvər 

ziyalıların anadilli məktəb uğrunda mübarizəsi Azərbaycan maarifçilik 

hərəkatının tərkib hissəsini təşkil etməklə, bölgədə təhsilin inkişafında 

əhəmiyyətli rol oynamışdır. 

Şimali Azərbaycanın digər regionları kimi, İrəvan bölgəsində də yeni 

təhsil və tədris üsulu uğrunda müntəzəm xarakter alan mübarizə çar 

Rusiyasının həyata keçirdiyi qatı millətçi və ermənipərəst siyasət fonunda 

olduqca mühüm əhəmiyyətə malik idi. Ana dilində dünyəvi elmlərin 

öyrənilməsi, gənc nəslin düzgün tərbiyə edilməsi həmin dövrdə çarizmin və 

ermənilərin təzyiqləri məngənəsində sıxılan bölgənin əsil sahibləri olan 

azərbaycanlılar üçün öz milli kimliklərini qoruya bilməyin yeganə vasitəsinə 

çevrilmişdi. 

 XX əsrin əvvəllərində milli-azadlıq hərəkatının təsiri altında əvvəlki 

dövrlə müqayisədə digər sahələrdə olduğu kimi, maarif sistemində də bir sıra 

inkişaf xüsusiyyətləri nəzərə  çarpırdı. Lakin çarizmin həyata keçirdiyi ənənəvi 

ayrı-seçkilik siyasəti milli ucqarlarda təhsil sisteminin inkişafının qarşısında 

duran başlıca əngəllərdən biri kimi hələ də qalmaqda davam edirdi. 

XX əsrin əvvəllərində də Azərbaycanda dünyəvi məktəblər şəbəkəsi 

nəzərəçarpacaq dərəcədə inkişaf edirdi. Bu dövrdə maarif sistemində yaranmış 

müsbət təzahürlərdən biri müsəlman qızların təhsilə daha çox cəlb 

edilməsindən ibarət idi.  

İrəvan bölgəsində XX əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərən təhsil 

müəssisələrini təxminən belə qruplaşdırmaq olar: 1) ibtidai və orta məktəblər; 

2) Müəllimlər seminariyası; 3) fərdi məktəblər; 4) ənənəvi məktəblər. Qeyd 

etmək lazımdır ki, ibtidai məktəblər ya xəzinə hesabına, yada ictimai vəsait 

hesabına maliyyələşdirilirdi. “Кавказский календарь” (Qafqaz təqvimi – İ.K) 

bülleteninin məlumatına görə 1902-ci ildə İrəvan quberniyasında fəaliyyət 

göstərən ibtidai məktəblərdən 6-sı xəzinə hesabına maliyyələşirdi [11,c.83]. 

İctimai əsaslarla fəaliyyət göstərən ibtidai məktəblərdən 14-ü şəhər, 12-si 

zemski, 8-i ikisinifli, 10-u birsinifli, 10-u xristian məktəbi idi [17,c.83]. 1902-

ci ilə aid “İrəvan quberniyasının yaddaş kitabı” adlı mənbədə isə İrəvan 

quberniyasında İrəvan kişi gimnaziyası, İrəvan Qız Gimnaziyası, İrəvan 

Müəllimlər Seminariyası, 3 sinifli İrəvan şəhər məktəbi, 2 sinifli İrəvan qız 

məktəbi, İrəvan Müəllimlər Seminariyası nəzdindəki məktəb, 2 sinifli İrəvan 

rus-tatar məktəbi və İrəvan türmə nəzdində 1 sinifli məktəbin fəaliyyət 

göstərdiyi məlum olur [20,c.72-78]. Ümumilikdə isə İrəvan quberniyasında 99 

ibtidai məktəb fəaliyyət göstərirdi [11,c.83]. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən dövrdə bölgədə azərbaycanlı 

qızların dünyəvi təhsil sisteminə cəlb edilməsi prosesi Bakıda müsəlman qız 

məktəbinin açılmasından sonra geniş vüsət aldı. 1901-ci ildə Antonina 

Valentina Kalininanın təşəbbüsü ilə azərbaycanlı qızların dünyəvi təhsil 

almaları üçün rus-tatar məktəbinin açılması bu prosesin əsasını qoydu 

[18,s.99]. Bu məktəb Qafqazda müsəlman qızların təhsil aldıqları üç 

məktəbdən biri idi. 

1913-cü il sentyabrın 15-də P.V.Miansarovanın təşəbbüsü ilə İrəvanda  

ikinci şəhər qız məktəbinin açılması azərbaycanlı qızların təhsilə cəlb edilməsi 

işində növbəti mühüm addımlardan biri idi. Açıldığı ildə 18 şagirdlə fəaliyyətə 

başlayan məktəbdə təhsil 1916-cı ildə iki şöbədə həyata keçirilirdi. 

Məlumatlardan görünür ki, 1915-1916-cı tədris ilində məktəbdə 24 

azərbaycanlı qız təhsil alırdı. 

XX əsrin əvvəllərində İrəvan bölgəsində  azərbaycanlı uşaqların ibtidai 

təhsilə cəlb edilməsi hələ də qənaətbəxş səviyyədə deyildi. Təhsilə cəlb 

edilmək baxımından azərbaycanlıların ermənilərdən xeyli geri qalmasını 

aşağıdakı məlumatlardan da görmək mümkündür. 

1916-cı il yanvarın 1-nə olan məlumata görə  İrəvan quberniyasının 

ibtidai məktəblərində təhsil alan erməni və azərbaycanlı şagirdlərin sayı: 

[12,c.310] 

 

Cədvəl 3.4.2 

Azərbaycanlılar Ermənilər 

oğlan Qız oğlan qız 

1090 96 5629 1283 

 

XX əsrin əvvəllərində bölgədə qızların təhsilə cəlb edilməsi prosesi 

əvvəllki dövrlə müqayisədə xeyli dərəcədə sürətlənsə də, digər millətlərlə 

müqayisədə yenə də böyük gerilik müşahidə olunurdu. Məsələn, 1916-cı ildə 

quberniya üzrə  təhsil alan qızların cəmi 5,2 %-ni azərbaycanlı qızlar təşkil 

edirdi [12,c.310]. 

Statistik məlumatlar onu deməyə əsas verir ki, XX əsrin əvvəllərində 

əvvəlki dövrlə müqayisədə İrəvan şəhərində fəaliyyət göstərən dünyəvi təhsil 

müəssisələrində azərbaycanlı şagirdlərin sayı nəzərəçarpacaq dərəcədə 

artmışdı. Şagirdlərin milli mənsubiyyətinə və onların təhsil müəssisələri üzrə 

təmsil olunmalarına dair  1916-cı il aid olan məlumatlar bunu deməyə əsas 

verir. Həmin məlumatlara əsasən 1916-cı ildə İrəvan gimnaziyasında təhsil 

alan 727 şagirddən 141, Müəllimlər Seminariyasında təhsil alan 117  şagirddən 

22, Ripsime gimnaziyasında təhsil alan 405 şagirddən 14, ali ibtidai 

məktəblərdə təhsil alan 88 şagirddən 22 nəfəri azərbaycanlı olmuşdur 
[12,c.284,288,290,298,304]. 

Azərbaycanlı uşaqların gimnaziyalara hazırlaşmaları prosesində İrəvan 

şəhərində fəaliyyət göstərən iki pansionatın [22,s.45] da mühüm rolu 
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olmuşdur. Cəfər bəy Cəfərov və İbadulla bəy Muğanlinski tərəfindən açılmış 

bu pansionatlarda tədris yeni təhsil üsuluna uyğun şəkildə qurulmuşdu. Bu 

təhsiləqədərki tədris müəssisələrinin əhəmiyyəti onunla izah oluna bilər ki, 

xalqımızın böyük ictimai və elm xadimləri olan Mustafa Topçubaşov, Əziz 

Şərif, Mirəhməd Miryəhyayev kimi şəxslər ilk təhsillərini məhz burada 

almışdılar.  

Qeyd etmək lazımdır ki, İrəvan bölgəsində xalq təhsilinin inkişafına ən 

müxtəlif maneələr mənfi təsir göstərirdi. Çar hökumətinin yaratdığı bürokratik 

əngəllər, maliyyə çatışmazlığı, xüsusilə 1914-cü ildə Birinci Dünya 

müharibəsinin başlaması ilə bölgənin cəbhəyanı əraziyə çevrilməsi təhsil 

sisteminin normal inkişafına əngəl törədirdi. İrəvan şəhərinin rus qoşunlarının 

toplanış məntəqəsinə çevrilməsi, məktəb binalarında əsgərlərin yerləşdirilməsi 

xüsusilə 1915-1916-cı tədris ilinin başlanğıcında böyük çətinliklər yaratmışdı.  

Çarizmin müstəmləkəçilik və ruslaşdırma siyasətinin mənfi 

təzahürlərindən biri hesab edilən ana dilli təhsilin sıxışdırılması Azərbaycanın 

digər bölgələrində olduğu kimi, İrəvan bölgəsində də özünü tam çılpaqlığı ilə 

göstərirdi. Qafqaz Tədris dairəsinin qəyyumunun  1903-cü ilə aid hesabatında 

qeyd edilirdi ki, mahalın bütün ibtidai məktəblərinin 92,4%-də dərslər rus 

dilində keçilir, məktəblərin yalnız 7,6%-də şagirdlərə ana dili tədris edilir 

[2,s.17]. 

Milli ucqarlarda təhsilin inkişafına yaratdığı süni əngəllərlə 

kifayətlənməyən çar hökuməti mövcud məktəbləri də müxtəlif bəhanələrlə 

zaman-zaman bağlayırdı. Hökumətin bu siyasətinin nəticəsi olaraq 1920-ci ilə 

kimi artıq bölgədə 15 rus-tatar məktəbi qalmışdı [2,s.16]. Qeyd etmək lazımdır 

ki, 1917-1918-ci illərdə baş verən mürəkkəb siyasi hadisələr, xüsusilə Ararat 

Respublikasının yaranması azərbaycanlıların təkcə fiziki deyil, həm də mənəvi 

cəhətdən soyqırıma məruz qalmaları ilə nəticələndi. Daşnakların iki il sürən 

hakimiyyəti dövründə İrəvan bölgəsində Azərbaycan məktəblərinin 

bağlanması prosesi daha da sürətləndi. Hətta iş o yerə çatmışdı ki, 1920-ci ildə 

İrəvan bölgəsində cəmi 2-3 rus-tatar məktəbi qalmışdı [2,s.16]. 

Gətirilən faktlar sübut edir ki, İrəvan bölgəsinin yerli sakinləri olan 

azərbaycanlılar XIX əsrin ikinci yarısında geniş vüsət almış maarifçilik 

hərəkatından kənarda qalmamış, yaradılmış bütün süni əngəllərə baxmayaraq, 

dünyəvi təhsil sistemi qura bilmişdilər. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində 

bölgənin təhsil sistemində əldə edilmiş nəzərəçarpacaq uğurlar çar Rusiyasının 

və onun dəstəklədiyi erməni millətçilərinin məkrli və qanlı siyasəti nəticəsində 

olduqca böyük zərər görmüşdür. 

Elm. XIX əsrdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı, dünyəvi təhsil 

sisteminin formalaşması, yeni istehsal sahələrinin meydana çıxması kökləri 

hələ orta əsrlərə söykənən Azərbaycan elminin inkişafını da labüd edirdi. Artıq 

bu dövrdə Azərbaycan mütəfəkkirləri ənənəvi elm sahələri ilə yanaşı, digər 

yeni elm sahələri ilə də maraqlanır, dünyəvi elmlərin əxz olunmasına xüsusi 

diqqət yetirirdilər. 

Cənubi Qafqazın, xüsusilə Şimali Azərbaycanın sürətli sosial-iqtisadi 

inkişafı fonunda ölkənin təbii sərvətlərinin, relyefinin öyrənilməsinə yaranmış 
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ehtiyac geologiya, coğrafiya, kimya kimi elmlərin inkişafı üçün münbit zəmin 

yaradırdı. 

XIX əsrin ikinci yarısında Qərb elminin pozitiv təzahürlərinin 

Azərbaycan elminə daxil olması istiqamətində Şimali Azərbaycan ziyalıları 

arasında aparılan qızğın diskussiyalar İrəvan bölgəsindən də yan keçməmişdi. 

İrəvanın elmi-mədəni mühitində böyük nüfuza malik olan Firudin bəy Köçərli 

və İrəvanlı Haşım bəy Vəzirov bu sahədə xüsusilə fərqlənmişdilər. Məsələn, 

Firudin bəy Köçərli Azərbaycan elminin ləng inkişafının səbəbi kimi 

müsəlman ruhanilərinin cahilliyində və islam dininin mülki qanunlarının 

mütləqləşdirilməsində görürdü [24,c.103-112]. 

Göstərilən problemi daim diqqət mərkəzində saxlayan  H.Vəzirov da 

islamın bəzi  təriqət və ayinlərini, xüsusilə bidətçi cərəyanlar olan  müridizm 

və babiliyi tənqid edirdi [309]. 

Yuxarıda göstərilən hər iki ziyalının mövqeyi bir daha onu sübut edir 

ki, həmin dövrdə görkəmli maarifçi M.F.Axundovun fəlsəfi ideyaları İrəvan 

bölgəsinin ziyalıları tərəfindən mənimsənilmişdi.   

M.F.Axundovun elmi-fəlsəfi və maarifçi ideyalarından bəhrələnən 

F.Köçərli böyük mütəfəkkirin işlərini davam etdirərək Qərb elmindən 

tərcümələr edərək onu elmi-pedaqoji mühitə çatdırmağa çalışmışdı. Bu 

istiqamətdə fəaliyyət göstərən F.Köçərli yunan filosofu Sokratı ana dilinə 

tərcümə edərək “Təlimati Sokrat” adı ilə 1891-ci ildə Baxçasarayda çap 

etdirmişdi [13]. 

Yeni elmi-fəlsəfi dünyagörüşünün yayılması qarşısında əngələ 

çevrilmiş cahil din xadimlərini kəskin tənqid edən F.Köçərli qeyd edirdi ki, 

“...inkişaf üçün nəinki Şərqdən, hətta xristian Qərbindən də kitab, qəzet 

gətirmək vacibdir” [23]. 

Artıq XIX əsrin ortalarında baş verən ictimai-siyasi proseslər özünü 

İrəvan elmi mühitində də göstərməyə başlamışdı. Bu dövrdən etibarən artıq 

İrəvan ziyalıları içərisində sözün həqiqi mənasında alimlər, dünyəvi xadimləri 

yetişməyə başlamışdı.   

Əslən irəvanlı olan və dünyəvi elmlər sahəsində uğurlara imza atmış 

şəxslərdən biri 1851-ci ildə İrəvanda zadəgan ailəsində doğulmuş, Tiflisdə 

D.Kipiani pansionunu, 1871-ci ildə isə real gimnaziyanı bitirmiş, daha sonra  

Peterburqda Əkinçilik İnstitutunda təhsil almış İsasultan Şahtaxtinski idi. 

Bundan başqa Paris və Londonda iki il Siyasi iqtisada, Sürixdə isə 

təbiətşünaslığa dair mühazirələrə qulaq asan İ.Şahtaxtinski 1875-ci ildə 

“Təbiət və cəmiyyətin inkişafında meşənin rolu” mövzusunda magistr 

dissertasiyasını da uğurla müdafiə etmişdi [14]. Qeyd etmək lazımdır ki, 
elmimizdə təbiətin mühafizəsi və bitkilər aləminə həsr edilmiş bu əsərlə 

Azərbaycanda dendrologiya elminin əsası qoyulmuşdur. Bu baxımdan 

İ.Şahtaxtinski yalnız analoji tədqiqatlar aparmış H.Zərdabi ilə müqayisə edilə 

bilər. 

İ.Şahtaxtinski təbiət elmləri ilə yanaşı siyasət və tarix kimi elm 

sahələrinə də maraq göstərmişdir. 1877-ci ildə “Kavkazski almanax” adlı 

məcmuə nəşr etdirərək burada sanballı məqlələrlə çıxış edən İ.Şahtaxtinskinin 
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siyasi və tarixi məsələlərə həsr etdiyi “Şərq böhranı” adlı əsəri bu baxımda 

xüsusi əhəmiyyət daşıyır.  

Azərbaycan elmini Avropa miqyasına çıxaran, onu Avropada layiqli 

şəkildə təmsil edən görkəmli tədqiqatçılardan biri, Şahtaxtinskilər nəslinin 

digər tanınmış nümayəndəsi M.Şahtaxtinski olmuşdur. M.Şahtaxtinski Tiflis 

gimnaziyasını bitirmiş, daha sonra Leypsiq Universitetinin fəlsəfə, hüquq və 

tarix fakültəsində təhsil almışdır. Ərəb, fars, alman, fransız, rus dillərini 

mükəmməl bilən tədqiqatçı diqqəti cəlb etmiş və 1898-ci ildə Parisdə Şərq 

xalqlarının dillərini tədqiq edən nəhəng elmi mərkəzə dəvət olunmuşdu. 

M.Şahtaxtinskinin elmi ictimaiyyət tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsinin 

bariz nümunələrindən biri onun ən nüfuzlu təhsil müəssisələrindən hesab 

edilən Sarbonna Universitetinə müəllim kimi dəvət edilməsi idi [15,c.144]. 

XIX əsrin ikinci yarısında İrəvanda fəaliyyət göstərən ziyalıların gərgin 

əməyi hesabına ölkəşünaslıq və folklorşünaslıq kimi sahələrdə də müəyyən 

irəliləyişlər baş vermişdi. Belə ziyalılardan biri olan F.Köçərli İrəvan 

azərbaycanlılarının folklor nümunələrinin toplanmasında xüsusi fəallıq 

göstərirdi.  

Rusiya imperiyası tərəfindən Qafqaz diyarının əhalisi, adət-

ənənələrinin öyrənilməsi istiqamətində irəli sürdüyü təşəbbüsün nəticəsi olaraq 

meydana çıxmış “Qafqaz əraziləri və tayfalarının təsvirinə dair materialların 

toplusu” (Сборникь материаловь для описания местностей и племень 

Кавказа (СМОМПК)) məcmuəsində Qafqaz xalqlarının müxtəlif folklor 

nümunələri nəşr edilmişdir. Göstərilən məcmuənin 1890-cı il 9-cu burxılışında 

İrəvanda müəllim işləyən Mirhaşım Vəzirovun topladığı folklor nümunələri 

nəşr edilmişdir [24,c.103-112]. Digər müəllim Rəhim Xəlilov tərəfindən  nəşr 

edilmiş məqalədə İrəvan müəlmanlarının məhərrəmlik təziyələri ilə bağlı 

mərasimlər, adət və ənənələr geniş şəkildə təsvir edilmişdir [4,c.166-188]. 

İrəvan bölgəsinin  folklor nümunələrinin toplanaraq geniş oxucu 

kütləsinə çatdırımasında Məhəmməd Vəli Qəmərlinin də mühüm xidmətləri 

vardır [15]. 

Yuxarıda göstərilən ziyalıların gərgin əməyi nəticəsində Azərbaycanın 

böyük bir bölgəsinin əhalisinin dini-fəlsəfi dünyagörüşünü əks etdirən mühüm 

nümunələr günümüzə qədər gəlib çatmışdır. 

Mədəniyyətin mühüm tərkib hissəsi olan elmin İrəvan bölgəsində XIX 

əsrin ikinci yarısında inkişafının araşdırılması göstərir ki, yeni müsbət 

təzahürlərin təsiri altında göstərilən dövrdə bölgədə bu sahədə köhnə 

stereotiplər artıq aradan qalxmağa, dünyəvi elmlər inkişaf etməyə başlamışdı. 

Məhz bu inkişafın nəticəsi idi ki, artıq bölgə ziyalıları ənənəvi elmlərlə yanaşı 

fundamental elmlərə də xüsusi diqqət yetirir, hətta Azərbaycan elmini ölkə 

hüdudlarından kənarda da layiqincə təmsil edə bilirdilər.  
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РЕЗЮМЕ 
ИБРАГИМ КАЗЫМБЕЙЛИ 

ШКОЛА, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ЭРИВАНСКОМ РЕГИОНЕ 

ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА (XIX ВЕК) 

 Политика, проводимая Российкой империей на Кавказе всецело 

служила интересам империи, на поддержании под кабалой этого региона 

в политическом, экономическом и культуном отнощении. Как во всех 

отраслях общественно – политической жизни, так и в области культуры 

политика, проводимая царизмом в этом смысле не составляла 

исключение. 

 Но необходимость подготовки местных чиновников, способных 

укреплять позиции царизма в этом региона заставляло Российкое 

правительство принять соответствующие меры в области образования. 

 Ключевые слова: Западный Азербайджан, Эриван, регион, 

образование, наука.  

 

SUMMARY 

IBRAHIM KAZIMBEYLI 

SCHOOL, EDUCATION AND SCIENCE IN IRAVAN REGION OF 

WESTERN AZERBAIJAN (XIX) 
 

 The policy implemented in Caucasus served to the interests of the 

empire, kept under bondage the region’s political, economic and from the 

cultural point of view. As in all areas of social political life Tsarisms policy in 

the field of culture was no exception in this meaning. For preparing officials 

capable to strengthening their position in the country Russian empire had to do 

some works in educational sphere for creating the system of the public 

education serving to this. 

Key words: Western Azerbaijan, Iravan, region, school, education, 

science. 

 

 

 

(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ MĠLLĠ ARXĠV QURUCULUĞU 

 

Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda arxiv quruculuğu çox çətin bir 

yol keçmiĢdir. Naxçıvan ərazisi müxtəlif dövlətlərin vuruĢ meydanına 

çevrilmiĢ, nəticədə iĢğala məruz qalmıĢ bu ərazidə qiymətli arxiv sənədləri ya 

məhv edilmiĢ, ya da iĢğalçılar tərəfindən talan edilərək baĢq yerlərə 

daĢınmıĢdır.  

 XX əsrin 20-ci illərinə qədər Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvanda 

dövlət idarəçiliyinin əsas atributlarından biri arxivlər olmuĢdur. Ölkəmizdə 

arxiv iĢinin dövlət səviyyəsində təĢkilinə 1920-ci ilin dekabrından 

baĢlanmıĢdır.  

Naxçıvan MSSR Mərkəzi Ġcraiyyə Komitəsi 1925-ci ildə Mərkəzi Dövlət 

Arxivinin yaradılması haqqında qərar qəbul etmiĢdir. 1930-cu ildə 

Azərbaycanda arxiv orqanlarının təĢkili ilə əlaqədar Naxçıvanda Mərkəzi 

Arxiv Ġdarəsi yaranmıĢdır ki, onun da tərkib hissəsi Naxçıvan Ģəhərində 

Respublika Dövlət Arxivi olmuĢdur.  

Müstəqillik əldə etmiĢ respublikamızda baĢqa sahələrdə olduğu kimi, 

arxiv iĢi sahəsində də suveren dövlətə məxsus yeni qanunvericilik və normativ 

aktlar yaranmalı idi. Bunların da memarı ümummilli lider  Heydər Əliyev 

oldu. “Milli Arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

qəbul edilmiĢ və ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən 1994-cü il iyun 

ayının 22-də imzalanıb təsdiq olunmuĢdur. 

Açar sözlər: Türkmənçay müqaviləsi, Nəriman Nərimanov, Daxili ĠĢlər 

Komissarlığı, Heydər Əliyev, Milli Arxiv fondu, Türkiyə, Moskva 

 

Hər bir millətin arxivi onun tarixinin, həyatının ayrılmaz hissəsidir. 

Əgər bir xalqın arxivi olmayıbsa, yoxdursa demək o xalqın gələcəyindən də 

danışmaq əbəsdir. Yəni, keçmişini unudan gələcəksiz yaşayır. Bu bir həyat 

aksiomasıdır. Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvanda arxiv quruculuğu çox çətin 

bir yol keçmişdir. Tarixin müxtəlif dövrlərində Naxçıvan müxtəlif dövlətlərin 
vuruş meydanına çevrilmiş, nəticədə işğala məruz qalmış bu ərazidə qiymətli 

arxiv sənədləri ya məhv edilmiş, yaxud da işğalçılar tərəfindən talan edilərək 

başqa yerlərə daşınmışdır. Çox uzağa getməyək: xanlıqlar dövründə istər İran, 

istərsə də Osmanlı dövlətinin Naxçıvan xanlığını ələ keçirmək üçün apardıqları 

döyüşlər, həmçinin Türkmənçay müqaviləsindən sonra rus müstəmləkəçiliyi, 

sonra Naxçıvan qəzasının Gürcüstan İmereti və İrəvan quberniyasına verilməsi 

buna əyani sübutdur. Bu isə öz növbəsində arxiv quruculuğuna böyük ziyan 
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vurmuşdur. Bu gün İran İslam Respublikasının Təbriz, Tehran, Türkiyə 

Cumhuriyyətinin Ankara, İstanbul, Rusiyanın Moskva, Sankt-Peterburq, eləcə 

də Ermənistan, Gürcüstanın dövlət arxivlərində Naxçıvanın XVIII-XIX əsrlər 

tarixinə dair saxlanılan çoxsaylı qiymətli sənəd, nadir əlyazma vardır. Bunlar 

bizim milli sərvətlərimizdir ki, əldən çıxıb (1, v. 1). 

XX əsrin 20-ci illərinə qədər istər Azərbaycan, istərsə də Naxçıvanda 

dövlət idarəçiliyinin əsas atributlarından biri sayılan arxivlər olmamışdır. 

Ölkəmizdə arxiv işinin dövlət səviyyəsində təşkilinə 1920-ci ilin dekabrından 

başlanmışdır. Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri Nəriman Nərimanov 

“Vahid dövlət arxiv fondunun yaradılması və xalq maarif komissarlığı yanında 

mərkəzi dövlət arxivinin təşkili haqqında” dekret imzalamışdır. Həmin dekreti 

əldə rəhbər tutan Naxçıvan MSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi 1925-ci il 

dekabr ayının 13-də Naxçıvan MSSR-də Mərkəzi Dövlət Arxivinin 

yaradılması haqqında qərar qəbul etmişdir (2, v. 38). 

Azərbaycanda arxiv orqanlarının yenidən təşkili ilə əlaqədar olaraq 

1930-cu ildə Naxçıvan MSSR Mərkəzi Dövlət Arxivi yenidən təşkil 

edilmişdir. Naxçıvan şəhərindəki dövlət arxivi onun tərkibində idi. Lakin 

1960-cı ilə qədər, arxiv idarəsi və Mərkəzi Dövlət Arxivi Naxçıvan MSSR 

Xalq Daxili İşlər Komissarlığının tabeliyində olan dövrdə demək olar ki, 

arxivlər qapalı təşkilatlar idi. Bu da onlarla elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına 

və arxiv sənədlərindən istifadəyə əngəl törədirdi.  

 1930-cu illərdə Naxçıvanda Mərkəzi Arxiv İdarəsi yaranmış, onun 

tərkib hissəsi kimi Naxçıvan şəhərində Respublika Dövlət Arxivi olmuşdur. 

1941-ci ildə Naxçıvan MR Mərkəzi Dövlət Arxivi adlanmışdır. Ötən əsrin 60-

cı illərində ittifaqın başqa yerlərində olduğu kimi Naxçıvanda da arxiv təşkilatı 

Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindən çıxarılıb Naxçıvan MSSR Nazirlər 

Sovetinin tabeliyinə verildi. Bundan sonra arxiv işinə və arxiv sənədlərindən 

istifadəyə diqqət artırıldı. 

 1928-1930-cu illər arasında muxtar respublikanin rayonlarında da 

dövlət arxivlərinin yaradılmasına başlandı. İlk dəfə Şərur, Ordubad, Culfa və 

Şahbuz rayonlarında, 1979-cu ildə Babək rayonunun yaranması ilə Babək 

rayonunda, 1990-cı ildə Sədərək rayonunda, 2004-cü ildə Kəngərli rayonunun 

yaranması ilə Kəngərli rayonunda dövlət arxivi təşkil olunmuş və xalqımıza 

xidmət etməyə başlamışdır. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası Arxiv 

İdarəsi tabeliyində bir muxtar respublika dövlət, bir şəhər və 7 rayon dövlət 

arxivi fəaliyyət göstərir. Bu arxivlərdə elmin, mədəniyyətin və ictimai həyatın 

müxtəlif sahələrini özündə əks etdirən 430 mindən çox kağız əsaslı idarəçilik 

işi, elm, mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin 2000-ə qədər işdən 

ibarət elmi və texniki sənədləri, 80 mindən çox foto və 4 mindən çox kino 

sənədi mühafizə olunur.  

 Xalqımız öz mənəvi sərvəti olan arxivlərinə yalnız 1991-ci ildə sovet 

rejimi dağılandan sonra sahib oldu. Müstəqil respublikamızın ərazisində olan 

bütün arxivlər Azərbaycan xalqının həqiqi mənəvi sərvətinə çevrildi. İllərlə 

“bağlı qapı” arxasında qalan bu sənədlərdən tariximizin tədqiqində geniş 

istifadə olunmağa başlandı.  
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 Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında unudulmaz 

xidmətlərindən biri də onun xalqımızın tarixinə, mədəniyyətinə böyük övladlıq 

məhəbbəti idi. O, yaxşı başa düşürdü ki, bir xalqın həqiqi tarixi yalnız ilkin 

mənbələr olan arxiv sənədləri əsasında yazıldıqda daha dəyərli, dəqiq və 

inandırıcı olur. Böyük zəka sahibi olan ümummilli liderimiz hansı sahəyə 

müraciət etmişsə orada böyük müvəffəqiyyət qazanmışdır. Onun qarşısında 

fəth edə bilməyəcəyi bir zirvə, öhdəsindən gələ bilməyəcəyi iş yox idi. Çoxları 

bunun səbəbini bu dahi şəxsiyyətin nadir fitri istedadında görürlər. Bu 

həqiqətən də belədir və təkzibolunmaz faktdır. Lakin Heydər Əliyevin iş 

üslubuna yaxından bələd olanlar bu dahi şəxsiyyətin həyatda qazandığı 

müvəffəqiyyətlərin səbəbini onun ilahi tərəfindən verilmiş fitri istedadı ilə 

yanaşı əməksevərliyində, özünə qarşı hədsiz tələbkarlığında və daima özü 

üzərində gərgin işləməsində görürlər. Hər hansı bir ümumdövlət əhəmiyyətli 

məsələ hazırlanarkən o, həmin məsələyə aid müxtəlif mənbələrdən mümkün 

qədər çoxlu sənəd və materiallar toplatdırırdı. Əldə olunan materialları 

kompüter dəqiqliyi ilə işləyir, fikir süzgəcindən keçirir və irəli sürdüyü fikirin 

məntiqi müqabilində alternativ söz deməyə yer qoymurdu.  

 Müstəqillik əldə etmiş respublikamızda başqa sahələrdə olduğu kimi, 

arxiv işi sahəsində də suveren dövlətə məxsus yeni qanunvericilik və normativ 

aktlar yaranmalı idi. Bütün bunların memarı ümummilli lider Heydər Əliyev 

olmuşdur. “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycabn Respublikası Qanunu bu 

işin səmərəli həyata keçirilməsi üçün demək olar ki, təməl daşı rolunu oynadı. 

Qeyd edək ki, SSRİ məkanında arxiv işi sahəsində qanun qəbul edilməmiş, bu 

sahədə normativ aktlar yalnız SSRİ Nazirlər Sovetinin təsdiq etdiyi “SSRİ 

Dövlət Arxivi fondu haqqında Əsasnamə” ilə tənzimlənirdi.  

 “Milli arxiv fondu” qanunu üzərində uzun müddət iş aparılmış, 1998-ci 

ildə Milli Məclisə təqdim edilmiş, 199-cu ilin iyun ayında “Milli Arxiv fondu 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş və ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən 1999-cu il iyul ayının 22-də 

təsdiqlənmişdir. Qanun arxiv işinin təkmilləşməsi və inkişafı yolunda çox 

gözəl perspektivlər açmışdır (6). Fərmanda qanundan irəli gələn vəzifələrin 

yerinə yetirilməsi üçün Respublika Nazirlər Kabineti və digər icra hakimiyyəti 

strukturları qarşısında konkret vəzifələr qoyulmuşdur. 5 fəsil, 23 maddədən 

ibarət olan qanun Azərbaycan Respublikasında milli arxiv fondunun 

formalaşması, mühafizə və arxivlərin fəaliyyəti ilə bağlı münasibətləri 

tənzimləyir. İlk fəsil ümumi müddəalar, ikinci fəsil Milli Arxiv Fondunun 

tərkibi və təşkili, üçüncü fəsil Milli Arxiv Fondu sənədlərinin uçotu və 

mühafizəsi, dördüncü fəsil Arxiv işinin idarə olunması və sonuncu fəsil Yekun 
müddəalardan ibarətdir.  

 Bu qanunun 2-ci maddəsində Milli arxiv fondunun qanunvericilik 

bazası göstərilmişdir. Milli arxiv fondunun qanunvericilik bazası əsasən bu 

qanundan, Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktlarından və 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrdən 

ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının digər müvafiq qanunvericilik aktları 

dedikdə ölkə ərazisində arxiv işi sahəsində qəbul olunan normativ-hüquqi 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

174 

aktlar nəzərdə tutulur. Əgər bu qanunla ölkəmizin tərəfdar çıxdığı 

dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa həmin dövlətlərarası 

müqavilə tətbiq olunur. Qanunun 3-cü maddəsində əsas arxiv işi sahəsində 

dövlətin əsas vəzifələri göstərilmişdir.  

 “Milli arxiv fondu haqqında” Qanuna görə Azərbaycan 

Respublikasının bütün hüquqi və fiziki şəxsləri  dövlət arxivində saxlanılan  

sənədlərdən istifadə etmək hüququna malikdir. Mühafizə müddətindən asılı 

olmayaraq, dövlət arxiv fondu sənədlərindən istifadə qaydaları Azərbaycan 

Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 

tərəfindən müəyyən olunur. Qeyri-dövlər arxiv fondlarının sənədlərindən isə 

onların mülkiyyətçilərinin razılığı ilə istifadə oluna bilər.  

 Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin rəisi, tarix üzrə elmlər 

doktoru, professor Ataxan Paşayev xatirələrində yazır ki, “Ümummilli 

liderimizin sənədlərə münasibəti, onlara böyük əhəmiyyət verməsinə fakt ilə 

bir daha 199-cu ilin iyulunda Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlməsinin 

30 illiyi münasibətilə idman-konsert kompleksində təşkil olunmuş sərgidə rast 

gəldim. Bu illərdə əldə edilmiş müvəffəqiyyətləri əks etdirmək üçün hər 

respublika təşkilatına iki stend ayrılmışdı. O cümlədən Arxiv İdarəsinə 

Kompleksdə ayrılan stendlər həddindən çox idi. Bizi əvvəlcədən xəbərdar 

etmişdilər ki, öz stendlər barədə Prezidentə yarım, ən çoxu bir dəqiqə 

müddətində qısa məlumat verərsiniz. Əksər stendlər qarşısından ötəri keçən 

cənan prezident Arxiv İdarəsinin stendi qarşısında 6-7 dəqiqə dayandı. Burada 

göstərilən sənədlərlə maraqlandı. Stenddəki materiallar arasında başqa 

sənədlərlə yanaşı 1983-cü ildə Moskvada siyasi büronun üzvü, SSRİ Nazirlər 

Soveti sədrinin birinci müavini kimi yüksək vəzifələrdə işləyərkən SSRİ 

Nazirlər Soveti yanında Baş Arxiv İdarəsinin yeni rəisinin təyini zamanı onu 

kollektivə təqdim edərkən H.Əliyevin çıxışının mətnini də qoymuşduq. Bu 

onun diqqətindən yayınmadı. Həmin çıxışı görən kimi orada baş verənləri yada 

saldı. SSRİ-nin arxiv orqanları üçün qısa  bir vaxtda xeyli köməklik etdiyini 

qeyd etdi. Bu məsələ ilə bağlı onu da deyim ki, həmin təqdimatdan sonra 

Azərbaycandan Moskvaya Baş Arxiv İdarəsinə yolu düşən hər bir şəxsdən 

oranın əməkdaşları ilk olaraq Heydər Əliyevin arxiv işçisi olub olmamasını 

soruşurdular...”(3, v. 3). Qeyd edək ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 

hələ Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu 1939-cu ildə bitirdikdən sonra bir neçə 

ay Şahbuz rayonunda müəllim işləmiş, 1939-1941-ci illərdə Naxçıvan MSSR 

Mərkəzi Dövlət Arxivində baş elmi işçi, məxfi şöbənin müdiri işləmiş və 

arxivdən Milli Təhlükəsizlik orqanlarına aparılmışdır (4). 

 Mənəvi sərvətimizin böyük hamisi olan Heydər Əliyev tərəfindən 

imzalanmış bu qanun və fərman ölkəmizdə arxiv işi və onun inkişafı ilə bağlı 

bütün məsələləri əhatə edir, onun strategiyasını, gələcək işlərin başlıca 

istiqamətlərini müəyyənləşdirir.  

 Nəhayət qeyd edək ki, “Azərbaycan Respublikasında arxiv işinin 

təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 

2 dekabr tarixli fərmanı arxiv işinə verilən ən böyük dəyərdir. Həmin fərmanda 

Arxiv İdarəsinin statusunun genişləndirilməsi ilə yanaşı, bu xidmət təşkilatının 
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maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi və təchizatının yaxşılaşdırılması, 

arxivlərin lazımi binalarla təmin olunması, mövcud binalarda təmir və bərpa 

işlərinin aparılması arxiv işçilərinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və 

sair qarşıya çox mühüm vəzifələr kimi qoyulmuşdur və müvəffəqiyyətlə 

həyata keçirilmişdir.  

 Fərmanda arxiv sənədlərinin qorunub saxlanılması və onların 

istifadəsinin zəruriliyi qeyd edilməklə yanaşı, bu sahəyə hərtərəfli qayğının 

artırılması da xüsusi vurğulanır.  Bu tədbirlərdən sonra ölkəmizin, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının tarixinin, mədəniyyətinin, ədəbiyyatının öyrənilməsi 

sahəsində çox mühüm işlər görülmüşdür ki, bu da dahi rəhbərin arxivlərə, 

arxiv işinə göstərdiyi yüksək dövlət qayğısının nəticələridir. 

 Heydər Əliyevin “Arxiv işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 

fərmanından sonra Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisi Sədrinin 6 dekabr 

2002-ci il tarixli fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Arxiv İdarəsi 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Arxiv İdarəsinin 

bazısında yenidən qurulmuşdur.  

 Dövlət arxivində elmin, mədəniyyətin və ictimai həyatın müxtəlif 

sahələrini özündə əks etdirən 1023 fondda 480 mindən çox kağız əsaslı 

idrəçilik işi, elm, mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət, dövlət xadimlərinin 2 

minə qədər işdən ibarət elmi və texniki sənədləri, 84 minə yaxın foto və 4 

mindən çox kino sənədi mühafizə olunur.  

 Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının mənəvi, çox qiymətli, 

əvəzolunmaz tarixi sənədlərin qorunub gələcək nəsillərə çatdırılması üçün 

arxiv sənədləri təşkilatı haqqında söylədiyi fikirlər bütün dövrlər üçün 

aktualdır: “Azərbaycan Respublikasının arxiv xidməti təşkilatları xalqımızın 

çoxəsrlik tarixini öyrənmək üçün qiymətli sənədlərin toplandığı və mühafizə 

olunduğu elmi-tədqiqat mərkəzidir”. Ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi bu 

sözlər isə daim yaddaşımızdadır: “Arxiv işinə gərək çox ciddi fikir verək. Bir 

tərəfdən ona görə ki, xalqımızın tarixini əks etdirən yeganə mənbədir. 

İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif edənlərin qarşısını almaq üçün çox 

mühüm amildir”.  
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РЕЗЮМЕ 

ФАХРАДДИН ДЖАФАРОВ 

РОЛЬ ГЕЙДАРА АЛИЕВА В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛНОГО 

АРХИВА 

В Азербайджане, в том числе в Нахчыване архивное строительства 

прошел очень трудный путь. Территория Нахчывана преврашилась вполе 

разных государств, в итаге на этой захваченной территории архивные 

документы или были уничтожены, или были унесены в другие места.  

До 20-х годов ХХ века в Азербайджане, в том числе в Нахчыване 

одним из государственных атриьутов являлиь архивы. В нашей стране на 

государственном уравне организация архивной работы началось с 

декабря 1920 года. 

Центраольный Исполнительный Комитет Нахчыванской АССР принял 

решение в 1925 году, о создании Централного Государственного Архива. 

1930 году в связы созданем архивных органов в Азербайджане, в 

Нахчыване создано Центральное Архивное Управление, частью которой 

являлся Государственный Архив Автономной Республики, находящегося 

в городе Нахчыван.  

Внашей республики завоевавшей независимость, как  в других 

отраслях так в отрасле архивной раблты должно было создано 

заканадательные и нормативные акты свойственные суверенногу 

государству. Зодчим всего этого является общенациональный лидер 

Гейдар Алиев. 22 июня 1994 года Г.Алиев утвердил своей ардписаю 

Закон Азербайджанской Респуьлики «О фонде Национального Архивы». 

Ключевые слова: Туркменчайский договор, Гейдар Алиев, 

Центральное Архивное Управление, Нахчыван, О фонде Национального 

Архивы». 

 

SUMMARY 

FAKHRADDIN JAFAROV 

THE ROLE OF HEYDAR ALIYEV IN THE DEVELOPMENT OF 

NATIONAL ARCHIVE 

Archive building in Azerbaijan, including Nakhchivan, has been a very 

difficult way. The territory of Nakhchivan has become a stroke of various 

states, resulting in valuable archival documents either destroyed or occupied 

by occupiers and moved to other places in the occupied territory. 

Until the 20th century, archives were one of the main attributes of the 

state administration in Azerbaijan, as well as in Nakhchivan. The state-level 

archive business in our country has started in December 1920. 

The Central Executive Committee of the Nakhchivan Autonomous 

Republic has made a decision in 1925 to establish the Central State Archives. 

In 1930, the Central Archive Office was established in Nakhchivan in 

connection with the organization of archives in Azerbaijan, which was part of 

the Republican State Archives in Nakhchivan. 
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As in other areas of our republic, which has gained independence, new 

legislative and normative acts belonging to a sovereign state must have been 

established in the archives business. Their master was Heydar Aliyev, the 

national leader. The Law of the Republic of Azerbaijan "On National Archive 

Fund" was adopted and approved by Heydar Aliyev, our national leader on 

June 22, 1994. 

Key words: Turkmenchay Treaty, Nariman Narimanov, Internal 

Affairs Commission, Heydar Aliyev, National Archives Foundation, Turkey, 

Moscow 
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BĠRĠNCĠ DÜNYA MÜHARĠBƏSĠNĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ OSMANLI 

ĠMPERĠYASININ QAFQAZ SĠYASƏTĠ VƏ BU SĠYASƏTDƏ 

AZƏRBAYCANIN YERĠ 

 

Məqalədə Osmanlı imperiyasının Birinci dünya müharibəsinə girməsi, 

onun Qafqaz siyasətinin formalaĢması və bu siyasətdə Azərbaycanın yeri 

məsələləri araĢdırılmıĢdır. Ġlkin arxiv sənədləri əsasında bu nəticəyə 

gəlinmiĢdir ki, digər dövlətlərdən fərqli olaraq Osmanlı imperiyası dünya 

müharibəsinə sırf özünümüdafiə məqsədi ilə daxil olmuĢdur. Müharibənin 

əvvəllərində Antantaya qarĢı Balkan dövlətlərinin ittifaqını yaratmağa çalıĢan 

Almaniya Osmanlı imperiyasının diqqətini Balkanlardan yayındırmaq üçün 

Ġstanbul hökumətinə Qafqazı vəd edərək onu Ģərqə yönəltdi. Osmanlı hakim 

dairələrində güclü təsirə malik olan turançılıq ideologiyası Osmanlı 

imperiyasının Qafqaz siyasətinin və bölgə ilə bağlı planlarının əsasını təĢkil 

edirdi. Ġlkin mərhələdə Qars, Ərdəhan və Batumun azad edilməsini, ikinci 

mərhələdə Qafqazın istilasını nəzərdə tutan bu plan üçüncü mərhələdə Orta 

Asiyaya yönəlməli və beləliklə “Turan ideyası” gerçəkləĢdirilməli idi. Bu 

planın uğurla həyata keçirilməsi üçün müəyyən taktiki mülahizələrlə gürcü və 

ermənilərə muxtariyyət vədləri verilsə də, azərbaycanlılara belə vədlər 

verilmir, onun Turan imperiyasının tərkibinə daxil edilməsi planlaĢdırılırdı. 

Açar sözlər: Birinci dünya müharibəsi, Osmanlı-Almaniya ittifaqı, 

osmanliliq, islamçiliq, türkçülük, Qafqazın statusu, SarıqamıĢ əməliyyatı. 

 

İmperialist dövlətlər arasında bölüşdürülmüş dünyanın yenidən 

bölüşdürülməsi uğrunda gedən mübarizədə ziddiyyətlərin kəskinləşməsi 

Birinci dünya müharibəsinə (1914-1918) gətirib çıxartdı. 1914-cü il iyunun 

28-də Avstriya-Macarıstan taxt-tacının vəliəhdi 52 yaşlı Frans-Ferdinandın və 

arvadının Sarayevoda serb millətçi təşkilatının üzvü Qavriil Prinsip tərəfindən 

öldürülməsi Birinci dünya müharibəsinin başlaması üçün bəhanə oldu. Qətli 

Serbiyanı darmadağın etmək üçün əlverişli bəhanə hesab edən Avstriya 

Serbiyaya 10 maddəlik ultimatum verdi. Serbiya bu ultimatumun 9 maddəsini 

qəbul etsə də, Avstriya-Macarıstan imperiyası 1914-cü il iyulun 28-də 

Serbiyaya müharibə elan etdi. Rusiya dərhal qismən səfərbərlik elan etdi. 

İyulun 29-da Almaniya Rusiyadan səfərbərliyi dayandırmağı tələb etsə də, 

ertəsi gün Rusiya ümumi səfərbərlik elan etdi. Avqustun 1-də Almaniya 

Rusiyaya, avqustun 3-də isə Fransaya müharibə elan etdi. Avqustun 4-də 

İngiltərə, avqustun 6-da Serbiya Almaniyaya, elə həmin gün Avstriya-

Macarıstan Rusiyaya, avqustun 11-də Fransa, avqustun 12-də İngiltərə 
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Avstriya-Macarıstana, avqustun 23-də Yaponiya Almaniyaya müharibə elan 

etdi və beləliklə Birinci dünya müharibəsi alovlanmış oldu [6]. 38 dövlət (bu 

dövlətlərdə dünya əhalisinin ¾-ü yaşayırdı) müharibəyə cəlb olundu. 75 

milyona qədər insan səfərbərliyə alındı. Balkanlarda başlanan hərbi 

əməliyyatlar qısa müddətdə bütün Avropa, Afrika, Asia, Aralıq dənizi hövzəsi, 

Cənubi Qafqaz və okeanlara yayıldı.  

XX əsrin əvvəllərində ən böyük ziddiyyətlər Almaniya və İngiltərə 

arasında olsa da, yaxınlaşmaqda olan müharibəyə hazırlaşan hər bir dövlətin 

xüsusi planları var idi. Almaniya İngiltərə, Fransa və Rusiyanı zəiflətmək, 

İngiltərə və Fransa hesabına yeni müstəmləkələr əldə etmək niyyətində idi. 

Avstriya-Macarıstan imperiyası da Balkanlarda öz nüfuz dairəsini 

genişləndirmək və yeni ərazilər əldə etməyə çalışırdı. Öz növbəsində İngiltərə 

və Fransa da müharibə yolu ilə Almaniyanı zəiflətmək, onun müstəmləkələrini 

ələ keçirmək və Osmanlı imperiyasını bölüşdürmək niyyətində idilər. Bundan 

əlavə, Fransa Elzası və Şərqi Lotaringiyanı Almaniyadan geri almağa və Reyn 

vilayətinə yiyələnməyə çalışırdı. Rusiya da Almaniyaya zərbə endirməklə onu 

zəiflətməyə, Balkanlarda Avstriya-Macarıstanı sıxışdırmaqla öz hökmranlığını 

yaratmağa, Bosfor və Dardanel boğazlarını və Şərqi Anadolu vilayətlərini ələ 

keçirməyə, Aralıq dənizi və Hind okeanına çıxış əldə etməyə çalışırdı. Bosfor 

və Dardanel boğazlarına yiyələnmək I Pyotrdan (1682-1725) başlayaraq 

Rusiya imperiyasının əsas hədəfləri sırasında idi.  

Belə bir vəziyyətdə dərin hərbi-siyasi və sosial-iqtisadi böhran keçirən, 

ərazisində kapitulyasiya müqavilələri ilə İngiltərə, Fransa, Almaniya, Rusiya 

və digər dövlətlərə müstəsna hüquqlar verilən, habelə Balkan müharibəsində 

məğlub olub Balkanlardakı torpaqların böyük bir hissəsini itirən, həqarətlə 

“Avropanın xəstə adamı” adlandırılan Osmanlı imperiyası da yaxınlaşmaqda 

olan müharibənin onun üçün doğura biləcək təhlükələrini görür və “qurdlar 

süfrəsində” “yem” olmamaq üçün müttəfiq axtarışında idi. Vaxtiylə üç qitədə 

ağalıq edən və söz sahibi olan Osmanlı imperiyası XVIII əsrdən etibarən 

sürətlə zəifləmiş, sahib olduğu ərazilərin böyük bir qismini itirmiş və artıq XX 

əsrin əvvəllərində beynəlxalq aləmdə siyasi hakimiyyətini itirməklə yanaşı öz 

gücü ilə özünü qorumaq iqtidarında olmayan dövlət halına gəlmişdi. Osmanlı 

imperiyasının çökməkdə olmasından yararlanan Avstriya-Macarıstanın 

Bosniya və Hersoqovinanı rəsmən ilhaq etməsi (1908), Bolqarıstanın öz 

müstəqilliyini elan etməsi (1908), Yunanıstanın Girit adasını ilhaq etməsi 

(1908), habelə Trablis (1911-1912) və Balkan (1912-1913) müharibələrindəki 

məğlubiyyətlər və torpaq itkiləri Osmanlı mirasından pay almaq istəyən digər 

dövlətləri də fəallaşdırdı. İngiltərə, Fransa və Rusiya ilə yanaşı Almaniya və 
Avstriya-Macarıstan da Osmanlı ərazilərinin bölüşdürülməsindən pay almaq 

niyyətində idilər. Eyni zamanda Rusiya, İngiltərə və Fransanın Şərqi 

Anadoluda erməni dövləti yaratmaq səyləri və yenə də bu dövlətlərin təhriki 

ilə ərəb vilayətlərində baş qaldıran ayrılma hərəkatları Osmanlı imperiyasının 

öz gücü ilə özünü qoruya bilməsinin mümkün olmayacağı və mütləq bir 

ittifaqa daxil olmasının zəruriliyi faktını ortaya qoydu. Bütün bu acı reallıqları 

dərk edən İstanbul hökuməti Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində Osmanlı 
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imperiyası üçün gözlənilən təhlükələri, xüsusilə də Rusiya təhlükəsini dəf 

etmək və eyni zamanda ölkənin inkişafını təmin etmək üçün müttəfiq 

axtarışına çıxdı.  

İttifaq bağlamaq üçün ilk müraciət İngiltərəyə edildi. Osmanlı 

imperiyası hələ Trablis müharibəsi dövründə, 1911-ci ilin oktyabrında iki dəfə 

İngiltərəyə ittifaq başlamaq təklifi etmiş, lakin ingilislər bu təklifləri qəbul 

etməmişdilər. Osmanlı hökuməti 1912-ci il 7 noyabr və 1913-cü il 12 iyun 

tarixlərində yenidən iki dəfə İngiltərəyə ittifaq bağlamaq təklif etdi. Bu 

təkliflərdən birincisini cavabsız qoyan İngiltərə hökuməti ikinci təklifə 

cavabında Osmanlı dövləti ilə ittifaq bağlanılması üçün Fransa və Rusiyanın 

mövqeyinin öyrənilməsinin vacib olduğunu əsas gətirərək, nəzakətlə rədd 

cavabı verdi [18, s. 77-78]. Bu vaxta qədər Rusiyanın təzyiqlərindən ingilis-

rus düşmənçiliyi sayəsində müəyyən qədər yayınmaq mümkün olmuşdusa, 

Almaniyanın təhdidləri qarşısında İngiltərə-Rusiya yaxınlaşması Osmanlı 

imperiyasını faktiki olaraq meydanda tək qoymuşdu. 

Yaranmış gərgin vəziyyət Osmanlı hökumətini ən qəddar düşməni olan 

Rusiyaya belə ittifaq təklifi ilə müraciət etməyə məcbur etdi. Rusiya 

imperatoru II Nikolay Krımda istirahətdə olan zaman, 1914-cü il mayın 10-da 

Osmanlı imperiyasının daxili işlər naziri Tələt bəy və onu müşaiyət edən İzzət 

paşa Krıma gedib Livadiya sarayında çarla və Rusiya xarici işlər naziri Sergey 

Sazonovla görüşdülər. Çarla görüşü zamanı Tələt paşa açıq şəkildə bəyan etdi 

ki, “bizim buraya gəlməyimiz sadəcə bir nəzakət ziyarəti deyildir, bu ziyarətin 

siyasi amacı da var, bu sülh və dostluğun ifadəsidir; biz Rusiya ilə bizim 

aramızda səmimi bir anlaşma olmasını istəyirik” [20, s. 220]. II Nikolay, 

Osmanlı-Almaniya münasibətlərinin yüksək xətlə inkişaf etməsini qabardaraq, 

Türkiyənin Almaniyanın təsiri altına düşməsinə Rusiyanın imkan 

verməyəcəyini bəyan etdi. Tələt bəy isə, Osmanlı dövlətinin Almaniyadan 

texniki dəstək almağa məcbur olduğunu, lakin almanlara heç bir siyasi imtiyaz 

verməməkdə qərarlı olduğunu və Rusiyanın dostluğuna güvənilməsinin 

Türkiyə üçün həyati əhəmiyyət daşıdığını bəyan edərək çarı Osmanlı dövləti 

ilə ittifaq bağlamaq məsələsində razı salmağa çalışdı. Lakin çar II Nikolay və 

S.Sazonov Tələt bəyin ittifaq təklifini nəzakətlə rədd etdilər. Türk tarixçisi 

A.N.Kuratın təbirincə desək, “Rusiya xarici siyasətində Türkiyə ilə ittifaq 

deyə bir maddə yox idi” [20, s. 223]. Çünki, Türkiyə ilə ittifaq bağlandığı 

halda boğazların və İstanbulun Rusiyanın əlinə keçməsi imkanları tamamilə 

qapadılacaqdı. 

Osmanlı dövləti 1914-cü il avqustun 2-də Almaniya ilə gizli müqavilə 

imzaladıqdan üç gün sonra, avqustun 5-də Osmanlı imperiyasının baş 

komandan vəkili və hərbi naziri Ənvər paşa tərəfindən İstanbuldakı Rusiya 

hərbi attaşesi general Maksim Leontyevə ittifaq təklifi etdiyi də anlaşılır. 

Lakin Osmanlı əraziləri ilə bağlı xüsusi işğalçılıq planları olan Peterburq 

hökuməti bu təklifi də rədd etdi.  

Osmanlı dövləti İngiltərə və Rusiyadan sonra Fransaya da ittifaq 

bağlamağı təklif etdi. 1914-cü ilin iyulunda İstanbuldakı Fransa səfiri 

Bompardın dəvəti ilə fransız donanmasının təlimlərinə qatılan Camal paşa 
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Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi İşlər müdiri Marqarieyə Osmanlı 

dövləti ilə Fransa arasında ittifaq bağlamağı təklif etdi. Marqarie Camal 

paşaya cavabında ittifaq təklifini nəzakətlə rədd edərək bildirdi ki, bizim 

sizinlə bir ittifaq və ya anlaşma imzalamağımız üçün müttəfiqlərimizin buna 

müsbət yanaşması lazımdır, bunun da olub olmayacağı şübhəlidir. Bu görüşlə 

bağlı Camal paşa öz xatirələrində yazır: “Çox yaxşı anlayırdım ki, Fransa 

bizim Rusiyanın pəncəsindən qurtulmağımıza imkan olmadığı qənaətindədir 

və elə buna görə də bizə, hər nə qarşılığında olursa olsun, yardım etmək 

istəmir” [16, s. 128-129]. 

Osmanlı ərazilərinin bölüşdürülməsi ilə bağlı xüsusi planları olan 

Antanta dövlətlərinin Osmanlı dövləti ilə ittifaq bağlamaqdan imtina etməsi 

təbii olaraq İstanbul hökumətini Almaniyaya yönləndirdi. O da məlumdur ki, 

Osmanlı dövləti hələ 1913-cü ildə Almaniyaya da ittifaq təklif etmiş [21, s. 

232], lakin Berlin hökuməti “əlavə yük olar” deyə “hərbi cəhətdən heç bir 

əhəmiyyət kəsb etməyən” Türkiyəni öz yanına çəkmək istəməmişdir. 

Almaniya hərbi və siyasi xadimlərinin bir çoxu Osmanlı dövləti ilə ittifaq 

bağlanılmasının əleyhinə idilər. Baş qərargah rəisi von Moltke “Almaniya ilə 

Türkiyə arasında bir ittifaq bağlamaq çox yanlış olardı” deyərək qəti şəkildə 

Osmanlı dövləti ilə ittifaqın əleyhinə çıxış edirdi. İstanbuldakı alman səfiri 

von Vangenheym də Türkiyə ilə Almaniya arasında bir “ittifaq”ın əleyhinə idi, 

çünki onun fikrincə, Türkiyə hərbi baxımdan heç bir əhəmiyyət kəsb etmirdi. 

Sarayevo hadisəsindən dərhal sonra Avstriya-Macarıstan imperatorluğu 

Osmanlı dövlətinin Antanta ilə müharibədə oynayacağı rolu dərk etdi və 

Almaniya hökumətini Türkiyə ilə ittifaq bağlamağa və Bolqarıstanı da bu 

ittifaqa cəlb etməyə çalışdı. Qısa bir zamanda Kayzer Vilhelmin və alman 

hərbi komandanlığının fikri dəyişdi və Türkiyə ilə dərhal bir ittifaq bağlamaq 

haqqında qərar verildi [20, s. 228]. 

1914-cü ilin iyulunda İstanbuldakı alman səfiri von Vangenheym ilə 

Osmanlı hökumət nümayəndələri (sədrəzəm Səid Həlim paşa, hərbi nazir 

Ənvər paşa, daxili işlər naziri Tələt paşa və Məclisi-Məbusan rəisi Xəlil bəy) 

arasında başlanan  danışıqlar avqustun 2-də gizli Almaniya-Osmanlı 

müqaviləsinin imzalanması ilə başa çatdı. Müqaviləni Almaniya tərəfdən səfir 

von Vangenheym, Osmanlı imperiyası tərəfdən sədrəzəm və xarici işlər naziri 

Səid Həlim paşa imzaladılar. Müqaviləyə görə: 1) Hər iki tərəf Avstriya-

Macarıstan ilə Serbiya arasındakı savaşda tərəfsiz qalacaqdı; 2) Ancaq Rusiya 

Avstriya-Macarıstan əleyhinə hərbi əməliyyatlara başlayardısa və Almaniya 

müharibəyə girərdisə, Osmanlı imperatorluğu da müharibəyə qatılacaqdı; 3) 

Osmanlı ordusuna təlim keçmək üçün Türkiyədə olan alman əsgəri heyəti 
müharibə başladıqdan sonra yerində qalacaq və Osmanlı hərbi qüvvələrinin 

idarə edilməsində vəzifə alacaqdı; 4) Osmanlı torpaqlarına hər hansı hücum 

olacağı təqdirdə, Almaniya Osmanlı dövlətini silahla qorumalı idi; 5) Bu 

müqavilə 1918-ci il 31 dekabr tarixinə qədər qüvvədə olmalı idi; 6) Müddətin 

sonunda tərəflərdən biri ondan imtina etmədikdə, müddət daha 5 il üçün 

artırılmalı idi; 7) Müqavilə imzalandıqdan sonra bir ay müddətində təsdiq 

olunmalı idi; 8) Müqavilə məxfi idi və yalnız qarşılıqlı razılıq əsasında çap 
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edilə bilərdi [27, s. 65-66]. Bu müqavilə hər iki tərəfdən təsdiq edildikdən 

sonra təsdiqnamələr 1914-cü il avqustun 27-də İstanbulda mübadilə edildi. Bu 

tarixdən etibarən müqavilə qüvvəyə mindi [27, s. 67-68]. 

Müqavilənin ikici maddəsinə görə, Osmanlı dövləti dərhal Almaniya 

tərəfdən müharibəyə girməli idi. Çünki Almaniya bu müqavilənin 

imzalanmasından bir gün əvvəl – 1 avqust 1914-cü ildə Rusiyaya müharibə 

elan etmişdi. Bu vəziyyətdə müqaviləyə imzaların atıldığı andan və ya 

müqavilələrin təsdiq edilərək mübadilə edildiyi andan Osmanlı dövləti üçün 

“casus foederis” vəziyyəti qüvvəyə minmiş və bu, Osmanlı dövlətinin 

müharibəyə girməsi demək idi.  

Almaniya ilə müqavilənin imzalandığı gün – 1914-cü il avqustun 2-də 

İstanbulda Osmanlı dövləti ilə Avstriya-Macarıstan arasında da bir müqavilə 

imzalandı [18, s. 126]. 

Osmanlı dövləti ilə Almaniya və Avstriya-Macarıstan arasında 

müqavilələrin imzaladığı gün – 1914-cü il avqustun 2-də Ənvər paşa 

hökumətin əksər üzvlərinin, məclisin, hətta sultanın belə xəbəri olmadan 

səfərbərlik elan etdi [1]. Ertəsi gün Osmanlı dövləti müharibədə bitərəf 

qalacağını bəyan etdi. Elan edilən bu “silahlı bitərəflik”lə bağlı Osmanlı 

hökumət nümayəndələri İstanbuldakı İngiltərə, Fransa və Rusiya səfirləri ilə 

keçirdikləri görüşlərdə açıq şəkildə bəyan etdilər ki, “Osmanlı dövlətinin 

istiqlalını, hazırki vəziyyətdə və gələcəkdə ərazi bütövlüyünü qarant altına 

alacaq müqavilələrin imzalandığı təqdirdə İstanbul hökuməti öz bitərəflik 

siyasətini davam etdirəcəkdir” [14, s. 345]. Bu, müharibəyə girməmək üçün 

Osmanlı hökumətinin adı çəkilən dövlətlərlə hələ də anlaşmaq üçün yollar 

axtardığını göstərir. Amma görünən o idi ki, İngiltərə, Fransa və Rusiya 

dövlətləri Osmanlı dövləti müharibəyə girmədiyi təqdirdə belə, onun 

ərazilərini bölüşdürməklə bağlı planlarından əl çəkən deyildilər. 

Almaniya-Osmanlı ittifaqından almanların gözləntiləri o idi ki, 

Osmanlı dövlətini müharibəyə cəlb etməklə Qafqazda, Balkanlarda və Qara 

dənizdə Rusiyaya qarşı, Aralıq dənizi hövzəsində, Süveyş kanalı, İraq, Suriya 

və Fələstində İngiltərəyə qarşı cəbhələr açılacaq, nəticədə Almaniya üzərinə 

düşən düşmən ordularının bir qismi Osmanlı dövlətinə qarşı yönələcək, habelə 

İslam xəlifəsi olan Osmanlı sultanı vasitəsilə cihad elan etdirməklə Antanta 

ölkələrinin müstəmləkəsi altında olan müsəlmanları onlara qarşı qaldırmaq 

mümkün olacaq və bütün bunlar qələbəni təmin etməkdə Almaniya üçün 

əvəzsiz rol oynayacaq. 

Osmanlı dövləti də öz növbəsində Almaniya ilə ittifaq bağlamaqla 

bloklaşmaların yarandığı və Osmanlı dövlətinə qarşı təhdidlərin, xüsusilə də 

Rusiya təhdidinin genişləndiyi dövrdə tək qalmaqdan xilas olur, öz 

mövcudluğunu davam etdirmək, ərazi bütövlüyünü, suverenliyini, boğazları 

və Şərqi Anadolunu itirməmək, Ərəbistan yarımadası və Süveyş kanalı 

bölgəsində mövqelərini möhkəmləndirmək, İslam aləmindəki liderliyini 

davam etdirmək, habelə dövlətin itirdiyi etibarı yenidən qazanmaq üçün İran, 

Qafqaz və Türküstandakı türk-müsəlmanları öz bayrağı altında birləşdirməyi 

düşünürdü. 
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Almaniya-Osmanlı müqaviləsinin imzalandığı gün Almaniya baş 

qərargah rəisi Lüdviq von Moltke Türkiyənin dərhal Rusiyaya müharibə elan 

etməsinin vacib olduğunu Xarici İşlər Nazirliyinə bildirdi. Bundan iki gün 

sonra – avqustun 4-də von Moltke Almaniya baş nazirinə göndərdiyi 

teleqramda yazırdı: “İngiltərə bəlkə bu gün, bəlkə də sabah bizə müharibə elan 

edəcəkdir. İngilislərin təsiri ilə İstanbul hökumətinin son anda bizdən 

uzaqlaşmasına imkan verməmək üçün Türkiyənin mümkünsə elə bu gün 

Rusiyaya müharibə elan etməsinin böyük əhəmiyyət daşıdığı görülür” [25, s. 

141]. İstanbuldakı alman səfiri və əsgəri heyəti vasitəsilə Osmanlı hökumətinə 

Rusiyaya qarşı müharibə elan etməklə bağlı təzyiqlər başladı. Lakin Osmanlı 

hökuməti, o cümlədən də Ənvər paşa müharibəyə girməyə tələsmirdi. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 1914-cü il 2 avqust tarixli Almaniya-

Osmanlı müqaviləsi Osmanlı dövləti üçün bir özünü müdafiə mahiyyətində 

idi. Bu müqavilədə giriləcək müharibənin qalibiyyətlə başa çatacağı təqdirdə 

Osmanlı dövlətinin qazancları ilə bağlı heç bir maddə yox idi və bu xüsus 

müqavilənin imzalanmasından sonrakı günlərdə istər İstanbulda, istərsə də 

Berlində gedən Osmanlı-Almaniya danışıqlarında əsas mövzulardan biri idi. 

Osmanlı dövlətinin  Rusiyaya müharibə elan etməkdə ləng davrandığını görən 

Almaniya hökuməti İstanbul hökumətini hərəkətə gətirmək üçün Qafqazın 

Türkiyəyə veriləcəyi təəhhüdünü götürdü. Berlindəki Osmanlı hərbi attaşesi 

Cəmil bəy İstanbula göndərdiyi 3 avqust tarixli raportunda Almaniya bəhriyyə 

naziri vəkili ilə görüşdüyünü və Almaniyanın müharibədən qalib çıxacağı 

təqdirdə Qafqaz və ətrafının Osmanlı dövlətinə veriləcəyini təəhhüd etdiyini 

bildirdi: “Bu hərbdə müvəffəqiyyət qazansaq, Qafqaz və havalisi sizə 

veriləcəkdir” [2]. Eyni zamanda, İstanbuldakı alman səfiri von Vangenheym 

1914-cü il avqustun 6-da Osmanlı dövlətinin baş naziri Səid Həlim paşaya 

təqdim etdiyi məktubunda qeyd edirdi ki, Almaniya müharibəni zəfərlə başa 

çatdıracağı, düşmənlərinə sülh müqavilələrini diktə etdirəcəyi təqdirdə 

Türkiyənin Rusiyadakı müsəlmanlarla əlaqə qurması üçün onun Şərq 

sərhədlərinin yenidən müəyyən edilməsinə və kapitulyasiyaların ləğv 

edilməsinə yardımçı olacaqdır [22, s. 108-109; 15, s. 98-99; 25, s. 141-142; 

30, s. 51]. Bu sənədin digər maddələrinə görə, düşmən tərəfindən işğal edilən 

Osmanlı əraziləri tam boşaldılmayınca Almaniya heç bir şəkildə sülh 

imzalamayacaq, Yunanıstanın müharibəyə girməsi və məğlub olması 

durumunda Almaniya Egey adalarının Türkiyəyə verilməsi üçün çalışacaq, 

Osmanlı dövlətinin məqbul bir müharibə təzminatı alması üçün Almaniya öz 

nüfuzundan maksimum şəkildə istifadə edəcək və s.  

Almaniya-Osmanlı ittifaq müqaviləsinin imzalandığı günlərdə Aralıq 
dənizində admiral Suşonun komandanlığı altında olan Geben və Breslau adlı 

iki alman hərbi gəmisi avqustun 4-də Almaniyadan aldıqları əmr üzrə Əlcəzair 

limanlarını bombalayaraq fransız donanmasına ağır zərbə endirdilər. Fransız 

və ingilis gəmilərinin təqib etdiyi Geben və Breslau gəmiləri avqustun 10-da 

Çanaqqalaya gəldilər və Ənvər paşanın xüsusi icazəsi ilə Çanaqqala 

boğazından keçdilər [7]. Antanta dövlətlərinin bu gəmilərinin Çanaqqala 

boğazından içəri girmələrinə etdikləri etirazlara cavab olaraq Osmanlı 
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hökuməti bəyan etdi ki, bu gəmilər 80 milyon marka satın alınmışdır. 

Avqustun 16-da bu gəmilərə Osmanlı bayrağı sancılaraq adları da dəyişdirildi, 

Geben-Yavuz Sultan Səlim, Breslau-Midilli adlandırıldı. Admiral Suşun və 

onun komandanlığı altında olan gəmilərin heyəti də Osmanlı geyimi (fəs) 

geyindilər [8; 9; 3]. 

1914-cü il sentyabrın 9-da admiral Suşon Osmanlı donanmasının 

komandanı vəzifəsinə gətirildi. Elə həmin gün Osmanlı dövləti birtərəfli 

olaraq 1 oktyabr 1914-cü il tarixdən etibarən kapitulyasiyaların ləğv edildiyini 

İstanbuldakı xarici ölkə səfirliklərinə bildirdi, sentyabrın 17-də isə 

kapitulyasiyaların ləğv edildiyini rəsmən elan etdi [18, s. 196]. 

1914-cü ilin 5-12 sentyabr tarixlərində baş vermiş Marna döyüşündə 

alman ordularının məğlub edilməsi və ildırımsürətli müharibə planının boşa 

çıxması ilə Almaniyanın Osmanlı dövlətini müharibəyə salmaq üçün təzyiqləri 

gündən günə artmağa başladı. Avstriya-Macarıstan orduları da Galiçiya 

cəbhəsində ruslara məğlub olaraq geri çəkilmişdilər. Almanlar artıq bu 

məğlubiyyətləri duyan Osmanlı dövlətinin Almaniya tərəfdən müharibəyə 

girməklə bağlı öz mövqeyini dəyişəcəyindən narahat olmağa başlamışdılar. 

Marna məğlubiyyətindən sonra baş qərargah rəisi von Moltkenin yerinə keçən 

von Falkenhaym sentyabrın 17-də Türkiyədəki alman hərbi missiyasının 

rəhbəri Liman von Sandersdən Osmanlı dövlətini dərhal Qafqazda, Qara 

dənizdə və Süveyş kanalında müharibəyə sürükləməyi tələb etdi [25, s. 149; 

31, s. 67]. Osmanlı hakim dairələri isə səfərbərliyin hələ bitmədiyini və 

maliyyə problemlərinin olduğunu əsas gətirərək müharibəyə girməyə 

tələsmirdilər. 

Sentyabrın 10-dan etibarən Osmanlı donanmasına komandanlıq edən 

admiral Suşon Qara dənizə çıxmağa can atırdı. Lakin türklər hələ buna imkan 

vermək istəmirdilər. Sentyabrın 15-də Ənvər paşa tərəfindən admiral Suşona 

donanmanı Qara dənizə çıxarmaq üçün icazə verilməsi Osmanlı hökumətində 

kabinə böhranı həddinə gəldi, sədrəzəm Səid Həlim paşa istefa verəcəyini 

bəyan etdi. Ertəsi gün Ənvər paşa admiral Suşona verdiyi əmri ləğv etməyə 

məcbur oldu [25, s. 149; 18, s. 282-283].  

Sentyabr ayından etibarən Rusiya və İngiltərə tərəfindən Osmanlı 

dövlətinə qarşı təcavüzkar əməllər də törədilirdi. Məsələn, 1914-cü il 

sentyabrın 17-də Osmanlı dövlətinin Rumıniyadan aldığı 30 min çuval un 

Varna yaxınlığında ruslar tərəfindən qəsb edildi. Yenə, sentyabr ayında 

Odessa, Sevastopol və Qara dəniz sahili bölgələrdə 380 Osmanlı vətəndaşı 

“türk casusu” adı ilə tutularaq həbs edildi. Osmanlı dövlətinin şərq 

sərhədlərində kiçik təcavüz hərəkətləri həyata keçirildi. İngilislər iki Osmanlı 

gəmisini girov götürüb saxlamaqla bərabər, bir qədər sonra Hicaz poçtunu ələ 

keçirdilər, sentyabrın 14-də Egey dənizindən boğazlardan çıxan gəmilərə atəş 

açılacağını bəyan etdilər və s. 

Bütün bunlarla yanaşı, müharibəyə girməklə bağlı Almaniyanın artan 

təzyiqləri qarşısında oktyabrın 11-də Ənvər paşa və onun ən yaxın silahdaşları 

Tələt paşa, Camal paşa və Xəlil bəy Almaniya Osmanlı dövlətinə 2 milyon 

türk lirəsi məbləğində borc verərsə, admiral Vilhelm Suşonun fövqəladə 
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səlahiyyətlərlə Osmanlı donanmasının komandanlığına gətiriləcəyini və ona 

rus donanmasına qarşı hərəkətə keçmək üçün təlimat veriləcəyini alman səfiri 

von Vangenheymə vəd etdilər [25, s. 149]. Oktyabrın 20-də Almaniya yalnız 

müharibə ehtiyacları üçün sərf edilməsi şərti ilə Osmanlı dövlətinə 5 milyon 

lirə borc verdi [19, s. 393]. Elə həmin gün keçirilən məhdud kabinə 

toplantısında (Ənvər paşa, Tələt paşa, Camal paşa, Xəlil bəy) Rusiyaya qarşı 

müharibəyə girmək haqqında qərar qəbul edildi [20, s. 243] və oktyabrın 22-

də Ənvər paşa donanma komandanı Admiral Suşona yazılı olaraq belə bir gizli 

əmr verdi: “Türk donanması Qara dənizdə dəniz hakimiyyətini ələ 

keçirməlidir. Rus donanmasını arayın və harada görsəniz savaş elan etmədən 

hücum edin” [4]. Bu əmrlə hərəkət edən admiral Suşon tabeliyində olan 

Geben (Yavuz Sultan Səlim), Breslau (Midilli) və digər türk hərbi gəmiləri ilə 

oktyabrın 29-da Rusiyanın Sevastopol, Odessa, Feodosiya və Novorasiysk 

limanlarını bombardman etdi və bir neçə rus gəmisini batırdı [5]. Lakin 

istənilən nəticə (rus hərbi gəmilərinin və hərbi obyektlərin tamamilə məhv 

edilməsi) alınmadı. Rus donanmasının cavab atəşləri bombardmanın davam 

etdirilməsinə imkan vermədi. Noyabrın 2-də Rusiya Türkiyəyə müharibə elan 

etdi və dərhal Qafqaz cəbhəsində hərbi əməliyyatlara başladı. Elə həmin gün 

İstanbuldakı rus səfir Giers, fransız səfir Bompard və ingilis səfiri Ser Mallet 

İstanbulu tərk etdilər. Noyabrın 5-də İngiltərə və Fransa Osmanlı dövlətinə, 

noyabrın 11-də isə Osmanlı dövləti Antanta dövlətlərinə müharibə elan etdi. 

Beləliklə, Osmanlı dövləti qəflətən müharibəyə girmiş oldu. 

Şübhəsiz ki, bu müharibədə Osmanlı dövləti üçün əsas düşmən Rusiya 

idi. Çünki digər Antanta dövlətlərindən fərqli olaraq, Rusiyanın Osmanlı 

dövləti ilə bağlı planları daha yırtıcı idi. Osmanlı dövlətinin paytaxtı İstanbul 

şəhərinə və boğazlara yiyələnməyə çalışan Rusiyanın planları Türkiyəni 

tamamilə məhv etməyə yönəlmişdi. Rusiyanın bu planları Osmanlı dövlətinin 

müharibəyə girməsində çox mühüm rol oynadı. 

 Birinci dünya müharibəsinin başlaması və Almaniya-Osmanlı 

müqaviləsinin imzalanmasından sonra Osmanlı dövlətinin xarici siyasətində 

də dəyişikliklər oldu. Almaniya Balkanlarda özünə müttəfiq olan Osmanlı, 

Bolqarıstan, Rumıniya və Yunanıstan ittifaqı yaratmağa çalışırdı. Osmanlı 

dövlətinin Egey adaları ilə bağlı iddiaları belə bir ittifaqın ərsəyə gəlməsi üçün 

əngəl təşkil etdiyindən, İstanbul hökumətinin bu iddialarından vaz keçməsi və 

ya ən azından müəyyən zamana qədər bu iddialarını təxirə salması lazım idi. 

Mövcud şərtlər altında Egey adaları və Balkanlardakı iddialarından bir şey 

əldə edə bilməyəcəyini anlayan Osmanlı dövləti, Almaniyanın təşviqi ilə 

bütün diqqətini Şərqə yönəltdi [17, s. 133]. İstanbuldakı alman səfiri von 
Vangenheym də sədrəzəm Səid Həlim paşaya ünvanladığı 6 avqust 1914-cü il 

tarixli məktubunda Almaniyanın müharibəni zəfərlə başa çatdıracağı, 

düşmənlərinə sülh müqavilələrini diktə etdirəcəyi təqdirdə Türkiyənin 

Rusiyadakı müsəlmanlarla əlaqə qurması üçün onun Şərq sərhədlərinin 

yenidən müəyyən edilməsinə yardımçı olacağı təminatını verirdi. Dünya 

müharibəsinin ilk günlərindən etibarən istər İstanbulda, istərsə də Berlində 

aparılan Almaniya-Osmanlı danışıqlarında almanlar müharibənin zəfərlə başa 
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çatacağı təqdirdə Qafqazın Türkiyəyə veriləcəyi ilə bağlı üzərlərinə öhdəlik 

götürdülər. Bu öhdəlik İstanbul hökumətinin müharibə hədəflərinin və xarici 

siyasətinin turançılıq üzərində köklənməsində çox böyük rol oynadı. 

Müharibənin qalibiyyətlə başa çatacağı təqdirdə qalib Almaniyanın 

Qafqazın Osmanlı dövlətinə veriləcəyi haqqında öhdəliyinə əməl etməyəcəyi 

ilə bağlı fikirlər də var idi. Məsələn, bəhs edilən dövrün Rumıniya dövlət 

adamı T.İonesku Tələt paşanı xəbərdarlıq edərək deyirdi: “Qalib Almaniya... 

sizə Qafqazı və ya Misiri vermək kimi axmaqlığa getməyəcəkdir. Bacararsa, 

onları özünə götürəcəkdir” [30, s. 85-86]. 

1914-cü il noyabrın 11-də Türkiyə xaricindəki iki yüz milyondan artıq 

müsəlmandan və xüsusilə də Rusiyadakı türk-müsəlman zümrələrindən geniş 

ölçüdə faydalanmaq məqsədilə Osmanlı dövləti “cihad” elan etdi və bütün 

türk-islam dünyasını Antanta dövlətlərinə qarşı müharibəyə səslədi. “Cihad” 

fətvası noyabrın 11-də imzalansa da, 3 gün sonra – noyabrın 14-də rəsmi 

olaraq ictimaiyyətə elan edildi. Qafqazda isə “türkçülük” və “turançılığ”ın 

əsaslarına söykənən bir siyasətin gerçəkləşdirilməsi planlaşdırıldı.  

“Türkçülük” və “turançılıq” ideologiyası hələ Birinci dünya 

müharibəsinə qədər Osmanlı hakim dairələrində artıq özünə yer etmişdi. 

Siyasi məna etibarilə türk mənşəli bütün xalqların Osmanlı dövlətinin 

hakimiyyəti altında birləşmələrini və siyasi birlik qurmalarını nəzərdə tutan 

“turançılıq” ilk dəfə macarlar tərəfindən irəli sürülmüşdü. XX əsrin 

əvvəllərində siyasi və hərbi proseslərin sürətli axarı türkçülük və turançılıq 

ideyasının türk xalqları arasında geniş yayılmasına səbəb olmuşdu. İsmayıl 

bəy Qaspralı (Qasprinski) türkçülüyün bəzi əsaslarını işləyib hazırlamış, Ziya 

Göyalp isə bu cərəyanı ideologiya şəklində formalaşdırmışdı. Türkçülük 

cərəyanının genişlənərək ideologiyaya çevrilməsi və bu ideologiyanın Kazan, 

Azərbaycan və Türküstanda geniş yayılması Rusiyada genişlənən rus 

şovinizmi və panslavyanizmə qarşı müqavimət kimi qiymətləndirilirdi. 

Türkçülük mövzusunda, türk irqinə söykənən ilk əsaslı və sistemli 

siyasi tezis İsmayıl bəy Qaspralının kürəkəni Yusif Akçura tərəfindən ortaya 

atılmışdır [13]. Onun “üç tarz-ı siyasət” kimi ortaya qoyduğu “osmanlılıq” (bir 

Osmanlı milləti meydana gətirmək), “islamçılıq” (islamçılığa söykənən bir 

dövlət strukturu qurmaq) və “türkçülük” (irqə söykənən bir türk siyasi 

millətçiliyi meydana gətirmək) tezisləri XX əsrin əvvəllərində Türkiyənin 

siyasi və ictimai xadimləri arasında Osmanlı dövlətinin tənəzzülünün qarşısını 

almaq məqsədilə həyata keçirilməli olan siyasi tədbirlərlə bağlı gərgin 

müzakirələrin əsas mövzusu idi. “İttihad və Tərəqqi” Cəmiyyətində də bu üç 

yoldan hansının dövlətin tənəzzülünün qarşısını alacağı və inkişafı təmin 

etmək üçün reallığa daha çox uyğun olacağı ilə bağlı müzakirələr, mübahisələr 

getməkdə idi. İttihadçılar iqtidarı ələ keçirdikdən sonra ilk əvvəl “osmanlılıq”, 

“islamçılıq” və “türkçülük” cərəyanlarının hər üçünə söykənən bir siyasət 

yürütməyə başladılar. Bir qədər sonra “Türk Ocaqları” təşkilatının ətrafında 

toplaşan o dövrün məşhur türkçülərindən Yusif Akçura, Məmməd Emin, 

Halide Edip, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Ziya Göyalp və 

digərlərinin “İttihad və Tərəqqi” partiyasına daxil olmaları, türkçülük 
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ideologiyasının “İttihad və Tərəqqi” partiyası tərəfindən mənimsənilməsi, 

partiyanın liderlərindən Ənvər paşa, Tələt paşa və Xəlil bəy Menteşə kimi 

simaların bu ideologiyanı tamamilə qəbul etmələri Osmanlı dövlətinin xarici 

siyasətinə əsaslı təsir göstərdi və Dövlət-i Aliyənin xarici siyasətinin 

“turançılıq” üzərində köklənməsinə gətirib çıxardı.  

Digər tərəfdən, Birinci dünya müharibəsi başladıqdan sonra baş verən 

ictimai, siyasi və hərbi proseslər nə “osmanlılığ”ın, nə də “islamçılığ”ın 

gerçəkləşməsinin mümkün olmayacağı faktını ortaya qoydu. Müharibə 

başladıqdan sonra ərəblərin ingilislərə, ermənilərin ruslara meyl etmələri və 

bununla bağlı baş verən hadisələr “türkçülüy”ü və “turançılığ”ı ön plana 

çıxartdı. “İttihad və Tərəqqi” partiyasının hakim dairələri bundan sonra 

Qafqaz və Orta Asiya ilə daha çox maraqlanmağa başladılar və “turançılıq” 

Osmanlı dövlətinin rəsmi siyasətinə çevrildi [12, s. 33-35]. Hakim “İttihad və 

Təqəqqi” partiyası liderlərinin Qafqaz və Rusiyada yaşayan türk-

müsəlmanlarla bağlı mövqeyi belə idi ki, Rusiyanın Balkan slavyanları 

arasında müvəffəqiyyətlə yeritdiyi siyasətin eynisini Osmanlı dövləti də 

Rusiya türkləri arasında yeritməlidir. Bu mövqeyin nəticəsi kimi, Qafqazda 

“türkçülük” və “turançılığ”a söykənən bir siyasətin gerçəkləşdirilməsi 

planlaşdırıldı. “İslamçılıq”dan da imtina edilmir, bu cərəyandan da 

“türkçülük” cərəyanına yardımçı mahiyyətdə istifadə edilirdi. 

Osmanlı dövlətinin müharibə hədəflərinin Şərqə, ilk növbədə Qafqaza 

yönəlməsinin nəticəsi idi ki, İstanbul hökuməti Antanta dövlətlərinə müharibə 

elan edən gün – 1914-cü il noyabrın 11-də “İttihad və Tərəqqi” Cəmiyyəti 

tərəfindən cəmiyyətin bütün şöbələrinə göndərilən bəyənnamə cihad 

fətvasından fərqli olaraq konkret hədəfləri göstərirdi. Bəyənnamədə deyilirdi: 

“Vətənimizin və millətimizin milli idealları bizi Moskva düşmənini məhv 

etməyə yönəltməkdədir; beləliklə, Rusiyadakı bütün irqdaşlarımızı içinə alan, 

onlarla birləşməyimizə imkan verəcək təbii hüdudlarımız əldə edilmiş 

olacaqdır” [35, s. 12]. Dövrün məşhur türkçülərindən olan Tekin Alp bu 

zaman yazırdı: “Biz bu müharibəyə sadəcə bizi təhdid edən düşmənlərimizdən 

özümüzü qorumaq üçün girmədik. Müharibə ilə birlikdə daha böyük bir 

hədəfə çatmaq niyyətindəyik: Milli idealımızı gerçəkləşdirmək. Xalqımızın 

milli idealı, bir tərəfdən düşmənimiz olan Moskvanı məhv etmək və bununla 

da imperatorluğumuzun təbii sərhədlərinə yiyələnmək, bütün türk xalqları ilə 

birləşmək, digər tərəfdən də dini həssaslığımızdan dolayı İslam dünyasını 

dinsizlərin hakimiyyətindən qurtarmaq və onların müstəqilliyini verməkdir” 

[17, s. 134]. Ənvər paşa da 40 milyon türkü bir imperatorluq içində görmək 

istəyirdi. O, Rusiyaya qarşı aparılan hərbi əməliyyatların əsas məqsədini 
Rusiya imperiyası tərkibində olan bütün türk xalqlarının çarizmin əsarətindən 

azad edilməsi və Böyük Turan dövlətinin tərkibinə daxil edilməsində görürdü.  

Bəhs olunan dövrdə Ənvər paşanın yaşca özündən kiçik olan əmisi 

Xəlil bəyin “lənət olası çölü (Mesopotamiya) ingilislərə buraxaq! Türküstana 

gedək! Orada kiçik Cahangirim (oğlu) üçün yeni bir imperatorluq qurmaq 

istəyirəm” [34, s. 242] şəklində ifadə etdiyi fikirlər hakim İttihad və Tərəqqi 
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partiyasında turançı fikirlərin hansı miqyasda olduğunu göstərən bir 

nümunədir. 

1916-1922-ci illərdə İngiltərənin baş naziri olmuş Devid Lloyd Corc 

öz xatirələrində Osmanlı dövlətinin Qafqaz siyasəti və Qafqazla bağlı planları 

ilə bağlı yazırdı: “1915-1916-cı illərdə... Türkiyə siyasətinin əsasını bütün 

Turan xalqlarının türk hakimiyyəti altında birləşdirilməsi təşkil edirdi. Türklər 

onlarla qohum olan tayfaların məskunlaşdığı Cənubi Qafqazı almaq, bunun 

xaricində İran üzərində öz ağalığını qurmaq və gücləndirmək istəyirdilər. 

Əbdülhəmid panislamizmi panturanizm ilə əvəzlədikdən sonra türklər özlərinə 

yad olan ərəblərlə az maraqlanmağa başladılar və müharibə davam etdiyi 

müddətdə əsas diqqəti Qafqaza yönəltdilər” [29, s. 66-67]. 

Amerika tarixçisi T.Svyatoçovski də haqlı olaraq yazır ki, “birinci 

dünya müharibəsində Osmanlı dövlətinin strateji hədəfləri panislamizm və 

Turana söykənmişdi. Panislamizm hədəfinin gerçəkləşməsi yolunda Misir, 

Turan hədəfinin gerçəkləşməsi yolunda ilk mərhələ olaraq Qafqaz alınmalı idi. 

Hakim üçlüyün başında gedən Ənvər paşa panislamizmin Türkiyə xaricində 

çox təsirli olmayacağını görərək ikinci hədəfə üstünlük verdi” [23, s. 111]. 

Osmanlı dövləti Qafqazla bağlı planlarını reallaşdırmaq məqsədilə 

Qafqaza gedən yolda maneə olan gürcü və ermənilərdən də faydalanmaq 

qərarına gəldi və hər iki xalqın qabaqcıl nümayəndələri ilə danışıqlar apardı. 

Bu danışıqların aparılmasında məqsəd həm də Qafqazın istilası üçün siyasi 

zəmin yaratmaq idi. İttihad və Tərəqqi partiyasının təmsilçiləri Ömər Naci, 

Bahəddin Şakir və Hilmi bəy 1914-cü ilin 2-14 avqust tarixlərində 

Daşnaksütyun partiyasının Ərzurumda keçirilən VIII konqresinə gəlib, burada 

daşnak liderləri Rostom, Vramyan, Aqnuni və digərləri ilə görüşərək, Osmanlı 

dövləti ilə Rusiya arasında başlayacaq müharibədə ermənilərin Osmanlı 

dövlətinə dəstək olmasını və Qafqaz ermənilərinin Rusiyaya qarşı üsyan 

qaldırmalarını, bunun qarşılığında daşnaklara Türkiyənin ermənilər yaşayan 

və müharibə nəticəsində Rusiyadan alınacaq Cənubi Qafqazın bəzi bölgələrini 

özündə birləşdirəcək muxtar erməni dövləti yaradılmasını təklif etdilər. Lakin 

bu təklif Daşnaksütyun partiyası tərəfindən rədd edildi [35, s. 15; 33, s. 26; 23, 

s. 111; 26, s. 282; 24, s. 251-256]. Daşnaklar partiyanın İstanbul komitəsi ilə 

Qafqaz bürosunun birləşdirilməsi məsələsini qəti olaraq həll edib, başlanacaq 

müharibədə Osmanlı dövlətinə qarşı Rusiyanın yanında yer almaq haqqında 

qərar qəbul etdilər [28, s. 359] və beləliklə də öz xalqlarının sonrakı taleyini 

müəyyənləşdirdilər. 

Müharibənin əvvəllərində osmanlı-gürcü danışıqları da ilkin mərhələdə 

o qədər də uğurlu alınmadı. Çünki, almanların təsiri altında olan və Almaniya 

vasitəsilə onun qəyyumluğu altında olacaq bir Gürcüstan dövlətinin 

yaradılması uğrunda mübarizə aparan gürcü mühacirləri İstanbul hökumətinə 

qarşı inansızlıq nümayiş etdirirdilər. Müharibənin əvvəllərində Osmanlı 

dövləti gürcülərə muxtariyyət vəd edir, lakin gürcülər buna qarşı çıxaraq tam 

müstəqillik istədiklərini bəyan edirdilər. İstanbuldakı gürcü kilsəsinin 

təmsilçiləri hələ 1914-cü il sentyabrın 3-də gürcülərin tam müstəqillik 

istədiklərini, Almaniya və Avstriya-Macarıstan bu müstəqilliyə zəmanət verib 
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gürcüləri silah-sursatla təmin edərlərsə, o zaman Rusiyaya qarşı 

vuruşacaqlarını İstanbuldakı Almaniya və Avstriya-Macarıstan səfirliklərinə 

bildirdilər. Gürcü kilsəsinin bildirdiyinə görə, Osmanlı dövləti Gürcüstana aid 

bir sıra bölgələri işğal edib buradakı xristian gürcülərə məhdud hüquqlar 

vermək istəyir. Amma gürcülər qəti olaraq Osmanlı dövlətinə bağlı və ya 

ondan asılı bir Gürcüstana qarşı çıxırdılar [34, s. 60].  

1914-cü ilin sentyabrında Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin təklifi ilə 

bu zaman Berlində fəaliyyət göstərən “Gürcü Milli Komitəsi”nin liderlərindən 

Georgi Maqabeli və Mixail Sereteli alman siyasi dairələrinə özlərinin tərtib 

etdikləri “Cənubi Qafqazın Rusiyadan ayrılması və onun sonrakı siyasi 

quruluşu” adlı planlarını təqdim etdilər. Planda Cənubi Qafqazın Rusiyadan 

ayrılmasından sonra burada Almaniyanın siyasi təsiri altında olacaq Cənubi 

Qafqaz Federativ Respublikasının yaradılması ideyası irəli sürülürdü [32, s. 

64]. Lakin Osmanlı dövlətinin yardımına ehtiyac duyan Almaniyanın hakim 

dairələri göstərilən plana Türkiyənin mənafeyi baxımından əhəmiyyətli olan 

bəzi düzəlişlərin əlavə edilməsini zəruri hesab etdikləri üçün, 1914-cü il 

sentyabrın 27-də Maqabeli və Sereteli tərəfindən Almaniya baş qərargah 

rəisinin müavini Vesendonka “Qafqazın gələcəkdəki siyasi quruluşu və 

bitərəfləşdirilməsi layihəsi” adlı yeniləşdirilmiş plan təqdim olundu. Yeni 

plana əsasən Qafqazda konstitusiyalı monarxiya quruluşunda “Gürcüstan 

Krallığı”, “Erməni-Tatar Kantonu” və “Dağlı xalqların federasiyası”ndan 

ibarət bitərəf bir “Qafqaz Dövlətlər Birliyi”nin yaradılması təklifi irəli 

sürülürdü [34, s. 60; 32, s. 66]. Gürcü Krallığı Almaniya və Avstriya-

Macarıstan imperatorluqlarının yardımları ilə təşkil olunacaq, Qərbi Avropa 

mənşəli bir prensin (şahzadənin) hökmranlığında konstitusiyalı bir quruluşa 

sahib olacaqdı. Əhatə edəcəyi ərazilər Tiflis, Kutais, Batum, Suxum və Qarsın 

bir hissəsindən ibarət olacaqdı. Erməni-Tatar Kontonu isə Gəncə, Bakı və 

İrəvan vilayətləri ilə Qarsın türklərin çoxluq təşkil etmədiyi bölgələrindən 

meydana gələcəkdi. Erməni və tatarlar (azərbaycanlılar) mədəni muxtariyyət 

alacaqdılar və hətta müsəlman bir prensləri (şahzadələri) də ola bilərdi, amma 

qəti olaraq Osmanlı dövlətinin və ya İranın vassal bir dövləti olmayacaqdılar. 

Dağlı xalqlarına (çərkəzlər, çeçenlər, kabardalılar, inquşlar, osetinlər, ləzgilər) 

gəlincə, bunların müsəlman bir prensləri olacaq və eyni zamanda hər bir xalqın 

ayrıca bir “bəy”i və konstitusiyası olacaqdı. “Qafqaz Dövlətlər Birliyi”nin 

sərhədlərini Almaniya, Avstriya-Macarıstan, Osmanlı dövləti və bu üç Qafqaz 

dövlətindən təşkil olunacaq bir komissiya müəyyən edəcəkdi. Bu dövlətin 

vahid pul sistemi, dəniz və quru qoşunları və gömrük birliyi olacaqdı. 

Bütövlükdə Batum və Qarsın türklər çoxluq təşkil etməyən bölgələri heç bir 
halda Osmanlı dövlətinə verilməyəcək, bunun əvəzində İrəvanın bir hissəsi ilə 

Qarsın türklər yaşayan bölgələri Osmanlı dövlətinə veriləcəkdi [34, s. 60-61]. 

1914-cü il sentyabrın 14-də Almaniyanın İstanbuldakı səfiri von 

Vangenheym müharibənin zəfərlə başa çatacağı, düşmən barış masasına 

oturtdulduğu təqdirdə gürcü mühaciri Leo Keresselidzeyə aşağıdakı zəmanəti 

verdi: 1. Gürcüstan müstəqil bir dövlət olacaq. Nə Rusiya, nə də Osmanlı 

dövləti Gürcüstan üzərində hər hansı bir hökmranlıq qurmağa cəhd edəcəkdir; 
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2. İndiyə qədər Gürcüstanın ərazisi kimi bilinən bölgələr yenə də Gürcüstana 

aid olaraq qalacaqdır [34, s. 63]. 

Vangenheymin Keresselidzeyə verdiyi bu zəmanətlə Almaniya 

Gürcüstanın müstəqilliyini tanıyıb, onun sərhədlərini də müəyyən etmiş 

olurdu. Gürcülər də bunun müqabilində Almaniya lehinə təbliğat aparmalı və 

Rusiyaya qarşı üsyana qalxmalı idilər. 

Vangenheym gürcülərə müstəqillik zəmanəti verdikdən sonra, elə 

həmin gün Gürcüstanın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar aparmaq üçün 

Keresselidzeni Tələt paşa və Ənvər paşa ilə görüşdürdü. Osmanlı-gürcü 

müzakirələrində Batum və “müsəlman gürcülər” məsələlərində ciddi fikir 

ayrılıqları olsa da, gürcülərin əsas narahatçılığı Qafqazı istila edəcək Osmanlı 

dövlətinin bu ərazini tamamilə öz nəzarətində saxlayacağı və gürcü dövlətinin 

qurulması ilə bağlı öhdəlikləri yerinə yetirməyəcəyi ilə bağlı idi. Bunun üçün 

də gürcü mühacirləri Osmanlı dövlətinin Qafqazdan tamamilə əl çəkməsinə və 

Qafqazın Almaniyanın nüfuz dairəsinə daxil edilməsinə çalışırdılar. Nəhayət, 

uzun-uzadı aparılan osmanlı-gürcü danışıqları 1914-cü ilin dekabrında 

(Sarıqamış əməliyyatından əvvəl) tərəflər arasında 6 maddədən ibarət 

müvəqqəti bir müqavilənin imzalanması ilə nəticələndi. Bu müqaviləyə görə, 

Osmanlı dövləti Gürcüstanın müstəqilliyini və Osmanlı torpaqlarında bir 

gürcü ordusunun təşkil edilməsini qəbul edirdi. Amma bu müstəqillik 

Gürcüstanın xarici işlərinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyurdu. Gürcüstan 

dövləti daxili işlərində, məsələn, qanun qəbul etmək, idarəçilik və məhkəmə 

sahəsində tam müstəqil olmalı, xarici siyasətində isə Osmanlı dövləti ilə 

bərabər hərəkət etməli idi. Bunun qarşılığında Osmanlı ərazisində gürcü 

legionu təşkil edilməli, bu legion Rusiyaya qarşı vuruşmalı və Gürcüstandakı 

gürcülər də Rusiyaya qarşı qiyama qalxmalı idilər [34, s. 235-236].  

Göründüyü kimi, müharibənin zəfərlə başa çatdırılacağı təqdirdə 

Qafqazın Osmanlı dövlətinə verilməsi ilə bağlı Almaniyadan təminat almış [2] 

Osmanlı hökuməti müharibənin əvvəllərində Qafqazın gələcək statusu ilə 

bağlı erməni və gürcülərlə danışıqlar aparıb, müharibədə Osmanlı dövlətini 

dəstəkləyəcəkləri halda onlara muxtariyyət vəd etmişdir. Erməni və 

gürcülərdən fərqli olaraq, Sarıqamış əməliyyatının məğlubiyyətlə 

nəticələnməsinə qədər Azərbaycan təmsilçiləri ilə belə bir danışıqlar 

aparılmamışdır. 

Hələ dünya müharibəsindən əvvəlki illərdə Rusiya təqibindən qaçan 

Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu və digər Azərbaycan aydınları 

Osmanlı dövlətinə sığınmış və burada mühacir həyatı yaşamaqda idilər. Bu 

mühacirlər Qafqazda yaşayan türk-müsəlmanlar haqqında məlumatların 

alınması, onların taleyi ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi və onlarla əlaqələrin 

qurulması kimi məsələlərdə Osmanlı hökumətinin əsas istinad yeri idilər. 

Dövrün arxiv sənədlərinin araşdırılması göstərir ki, müharibənin əvvəllərində 

(Sarıqamış əməliyyatına qədər) Osmanlı hökuməti ilə İstanbuldakı 

Azərbaycan mühacirləri arasında Azərbaycanın gələcək statusu ilə bağlı ilə 

hər hansı bir danışıqlar və razılaşmalar olmamışdır. Baxmayaraq ki, Osmanlı 

dövləti Rusiyaya qarşı aparılan müharibədə Azərbaycan və Dağıstanda 
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yaşayan türk-müsəlmanların köməyinə ümid bəsləyirdi. Müharibənin 

əvvəllərində Osmanlı hökumətinin Azərbaycanın müstəqilliyinə dair heç bir 

vəd verməməsi və ümumiyyətlə bu barədə heç danışıqlar aparmaması onun 

gələcəkdə yaradılacaq Turan imperiyasının tərkibinə qatılmasını 

planlaşdırması ilə bağlı idi [23, s. 111-112]. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

İstanbuldakı adı çəkilən Azərbaycan mühacirləri İttihad və Tərəqqi 

partiyasının üzvü olmaqla bərabər, eyni zamanda Turan ideyasının ideoloqları 

və təbliğatçıları idilər. Bu ideyada da Azərbaycanın müstəqilliyinə yer yox idi.  

Bəhs edilən dövrdə Osmanlı imperiyasının Cənubi Azərbaycanla bağlı 

planları da onun ümumi Azərbaycan siyasətinin bir parçası idi. Bu plana görə 

rus qoşunları Cənubi Azərbaycandan çıxarılmalı, eyni zamanda Cənubi 

Azərbaycan türkləri milli zülmdən qurtulmalı və Osmanlı dövlətinə ilhaq 

olunmalı idi. Bu planın gerçəkləşdirilməsi üçün türk hərbi ilə paralel olaraq 

türk diplomatiyası da yorulmadan çalışırdı. Osmanlı ordusu Qafqaz 

cəbhəsində uğursuzluqlara düçar olduqdan sonra həm Şimali və həm də 

Cənubi Azərbaycanla bağlı planlara və yeridilən siyasətə düzəlişlər edildi. 

Cənubi Azərbaycanla Şimali Azərbaycanın Osmanlı dövlətinin himayəsində 

vahid dövlətdə birləşdirilməsi, hər iki Azərbaycanın Osmanlı dövlətinə ilhaq 

edilməsi və digər planlar meydana gəldi. 

Bütövlükdə götürdükdə, Osmanlı dövlətinin Qafqaz cəbhəsində 

Rusiyaya qarşı apardığı hərbi əməliyyatların məqsədi 3 mərhələdən ibarət idi. 

Birinci mərhələdə, Osmanlı dövlətinin 1877-1878-ci illər Rusiya-Osmanlı 

müharibəsi nəticəsində ruslara verməyə məcbur olduğu Qars, Ərdəhan və 

Batum vilayətləri geri qaytarılmalı idi. İkinci mərhələdə, Qafqaz işğal edilməli 

və burada yaşayan türk-müsəlmanlar Rusiya boyunduruğundan azad edilərək 

Osmanlı dövlətinə birləşdirilməli idi. Üçüncü mərhələdə isə, Xəzər dənizi 

vasitəsilə Orta Asiyada yaşayan türklərlə təmas qurulmalı və bununla da 

“Turan” planı gerçəkləşdirilməli idi [19, s. 414]. 

Osmanlı hərbi komandanlığı bir neçə cəbhədə müharibə aparmasına 

baxmayaraq, Qafqaz cəbhəsini digər cəbhələrdən daha mühüm əhəmiyyət 

kəsb edən döyüş meydanı hesab edirdi. Qafqaz cəbhəsində 3-cü ordunun 

tərkibində 1914-cü ilin sonlarında bütün türk hərbi qüvvələrini əhatə edən 40 

piyada diviziyadan 11-i vuruşurdu. Bundan əlavə 3-cü ordu komandanlığının 

sərəncamına 1 süvari diviziyası və 4 ½ kürd irrequlyar süvari diviziyalar 

verilmişdi. Səciyyəvi haldır ki, ingilis ordularının ciddi-cəhdlə qoruduqları 

Süveyş kanalını ələ keçirmək üçün türk hərbi  komandanlığının Camal paşanın 

başçılığı altında göndərdiyi hərbi qüvvələr Qafqazdakı türk hərbi 

qüvvələrindən iki dəfə az idi [11, s. 60]. 
1914-cü il noyabrın 1-də Qafqaz cəbhəsində hücuma keçən general 

Georgi Bertmanın komandanlıq etdiyi rus qoşunları Rusiya-Osmanlı sərhədini 

keçib Zivin, Şərqi Bəyazid və Diyadini ələ keçirdilər. Noyabrın 5-də Osmanlı 

ordusu baş qərargahından 3-cü ordu komandanı Həsən İzzət paşaya Köprüköy 

yaxınlığına gəlmiş rus ordusu üzərinə hücum əmri verildi. 7-17 noyabr 

tarixlərində baş vermiş Köprüköy döyüşlərində Osmanlı ordusu rus 

qoşunlarının irəliləyişini dayandıra bildi və onları geri oturtdu [19, s. 417]. 
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Ərzurum-Sarıqamış istiqamətindən hücuma keçən Osmanlı ordusu 

Acarıstanadək irəliləməyə nail oldu. İlk uğurlardan ruhlanan və buna böyük 

əhəmiyyət verən Ənvər paşa dekabrın əvvəllərində orduya komandanlığı 

şəxsən öz üzərinə götürdü və böyük hücuma başlamaq əmrini verdi. Ənvər 

paşanın əsas məqsədi Qars və Sarıqamış arasında rus qoşunlarını məğlub 

etmək idi. Burada rusların dayaq məntəqəsi yerləşirdi. Bu əməliyyatın uğurla 

qurtaracağı təqdirdə Cənubi Qafqazın istilası əslində həll edilmiş olurdu [10, s. 

165]. 1914-cü ilin dekabrın 22-dən 1915-ci ilin yanvarın 19-dək davam edən 

Sarıqamış əməliyyatında yüksək dağlar, yolsuzluq, sərt şaxtalar kimi çox ağır 

bir şəraitdə türk ordusu göstərdiyi fədakarlıqlara baxmayaraq, rus cəbhəsini 

yara bilməyib fəlakətlə üzləşdi, 90 min nəfərlik 3-cü ordu 78 min əsgər itirdi. 

Sarıqamış əməliyyatı Osmanlı dövlətinin Qafqazla bağlı planlarının qarşısına 

səd çəkdi. 

Beləliklə bütün bunları ümumiləşdirərək qeyd edə bilərik ki, Birinci 

dünya müharibəsində vuruşan İngiltərə, Rusiya, Fransa və Almaniya kimi 

imperialist dövlətlərdən fərqli olaraq, Osmanlı dövləti hər hansı bir ərazini 

işğal etmək məqsədilə deyil, özünün suverenliyini və sahib olduğu əraziləri 

qorumaq məqsədilə müharibəyə girməyə məcbur olmuşdu. Müharibənin 

əvvəllərində Antantaya qarşı Balkan dövlətlərinin ittifaqını yaratmağa çalışan 

Almaniya Osmanlı dövlətinin diqqətini Balkanlardan yayındırmaq üçün 

İstanbul hökumətinə Qafqazı vəd edərək onu şərqə yönəltdi. Osmanlı hakim 

dairələrində güclü təsirə malik olan turançılıq ideologiyası Osmanlı dövlətinin 

Qafqaz siyasətinin və bölgə ilə bağlı planlarının əsasını təşkil edirdi. İlkin 

mərhələdə Qars, Ərdəhan və Batumun azad edilməsini, ikinci mərhələdə 

Qafqazın istilasını nəzərdə tutan bu plan üçüncü mərhələdə Orta Asiyaya 

yönəlməli və beləliklə “Turan ideyası” gerçəkləşdirilməli idi. Bu planın uğurla 

həyata keçirilməsi üçün müəyyən taktiki mülahizələrlə gürcü və ermənilərə 

muxtariyyət vədləri verilsə də, azərbaycanlılara belə vədlər verilmir, onun 

Turan imperiyasının tərkibinə daxil edilməsi planlaşdırılırdı. 

Turan idealının gerçəkləşdirilməsi yolunda Qafqaz cəbhəsində ilk 

böyük hərbi əməliyyat olan Sarıqamış əməliyyatının Osmanlı ordusu üçün ağır 

məğlubiyyətlə və fəlakətlə nəticələnməsinə baxmayaraq, istər Ənvər paşa, 

istərsə də İttihad və Tərəqqi partiyasının digər liderləri turançılıq ideyasından 

imtina etmədilər, əksinə bu planın reallaşması üçün əlverişli şəraitin 

yetişməsinə ümid etdilər. Bununla yanaşı, artıq təkcə öz qüvvəsi ilə Qafqazın 

işğalını həyata keçirə bilməyəcəyini anlayan Osmanlı hökuməti, o cümlədən 

Ənvər paşa Rusiyaya qarşı aparılan müharibədə Qafqazda yaşayan türk-

müsəlmanların, o cümlədən gürcülərin yardımından geniş ölçüdə faydalanmaq 

üçün bölgə ilə bağlı planlarda bəzi əhəmiyyətli düzəlişlər etməyə məcbur oldu. 
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РЕЗЮМЕ 

ВАГИФ ГАФАРОВ 

КАВКАЗСКАЯ ПОЛИТИКА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И МЕСТО АЗЕРБАЙДЖАНА В 

ЭТОЙ ПОЛИТИКЕ 

В статье исследуются вход Османской империи в Первую 

мировую войну, формирование Кавказской политики Османской 

империи и место Азербайджана в этой политике. На основе первичных 

архивных документов доказано что, в отличие от других государств 

Османская империя в эту войну присоединилась только в целях 

самообороны. В начале войны Германия, чтобы создать союз Балканских 

государств против Антанты, направил Стамбульское государство на 

Восток, пообещав Османской империи Кавказ. Идеология туранизма 

господствующая в правящих  Османских кругах составляла основу 

Кавказской политики Османской империи и будущих планов связанных 

с этим регионом. По этому плану на первом этапе предусматривалась 

освобождение Карса, Ардегана и Батуми, на втором завоевание Кавказа, 

а третьем этапе целью было выбрана Средняя Азия и таким образом 

должно было реализоваться «Идея Турана». По тактическим 

соображениям для успешного выполнения этого плана грузинам и 

армянам было обещано автономия. Азербайджан же не получал 
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автономию, так как она должна была входить в состав Туранской 

империи. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Османо-германский 

союз, Османизм, исламизм, тюркизм, статус Кавказа, операция 

Сарыкамыш.  

 

SUMMARY 

VAGIF  GAFAROV 

CAUCASUS POLICY OF OTTOMAN EMPĠRE IN THE BEGINING OF 

THE FIRST WORLD WAR AND POSITION OF AZERBAIJAN IN 

THIS POLICY 

          Issues on joining of Ottoman empire to The First World War, formation 

of Caucasus policy and position of Azerbaijan in this policy have been 

investigated in the article. According to primary archieve documents, unlike 

other states Ottoman empire joined world war purely for self-defense purpose. 

Making effrots to create alliance of Balkan states against Antanta in the 

begining of war, Germany promised Caucasus to Istanbul authority and 

directed them to east. Turanism ideology which has strong impact in Ottoman 

ruling authorities was main part of Caucasuus policy and regional plans of 

Ottoman empire. This plan prescribing liberation of Gars, Ardahan and Batumi 

in the first stage, occupation of Caucasus in the second phase also conquest of 

Middle East and finally “Turanism ideology” had to be realized. Although 

georgians and armenians were promised autonomy with certain tactical 

considerations for successful implementation of this plan, but azerbaijanis 

were not given such promises, they planned to include Azerbaijan in Turan 

empire.  

   Key words: The First World War, Ottoman-Germany alliance, 

Ottomanism, Islamism, Turkicism, Caucasian status, Sarigamis operation. 
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MOLLANƏSRƏDDĠNÇĠLƏRĠN CƏMĠYYƏTġÜNASLIQ 

KONSEPSĠYASINDA   ƏNƏNƏVĠLĠKLƏ MÜASĠRLĠYĠN  VƏHDƏTĠ 

 

 Məqalədə XX əsrin əvvəllərində fəailiyyət göstərən mollanəsrəddinçilik 

fəlsəfi təliminin  ġərqlə Qərbin, milliliklə ümumbəĢəriliyin sintezindən  ibarət 

modernist ideyalarının Azərbaycanda, Qafqazda yayılmasında oynadığı 

əvəzsiz rol sosial-fəlsəfi aspektdən araĢdırılır.  Mollanəsrəddinçilərin 

modernist ideyaları, ənənəvilik və müasirliyin vəhdətindən ibarət dəyərləri və 

yeni, dəyiĢdirici gücə malik cəmiyyət, dövlət, Ģəxsiyyət konsepsiyaları ilə geniĢ 

Ģöhrət qazandıqları faktik materiallar, fəlsəfi ümumiləĢdirmələr  elmi əsaslarla 

Ģərh edilir. 

      Açar sözlər: mollanəsrəddinçilər, fəlsəfi təlim, modernist  ideyalar, 

ənənəvilik,  müasirlik, sosial-fəlsəfi ideyalar, cəmiyyətĢünaslıq, Ģəxsiyyət kon-

sepsiyası, dövlətçilik ideyaları. 

 

Maarifçilik və fəlsəfə vəhdət halında cəmiyyətin sosial-mədəni 

tərəqqisinə xidmət edən baxışlar sistemidir.  XIX əsrdən etibarən Azərbaycan-

da da maarifçilik ideyaları geniş yayılmağa başladı. Azərbaycanda XIX əsrin 

maarifçiliklə bağlı ən güclü simaları M.F.Axundzadə və H.B.Zərdabi  idi. 

Modernizmlə ənənəviliyin vəhdəti M.F.Axundzadənin baxıĢlarında daha aydın 

görünür. Zərdabinin “cəmiyyət konsepsiyası”nda ictimai həyatın inkişafında 

elmə, maarifə, texniki tərəqqiyə, xalqın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə 

xüsusi diqqət yetirilir və  cəmiyyətin bütün təbəqələri  birliyə, ittifaqa çağrılır.” 

H.B.Zərdabi elə bir cəmiyyətin qurulmasını  arzu edirdi ki, orada insanlar 

istismar olunmasınlar,  zəhmətkeşlər azadlıqdan tam surətdə istifadə edə 

bilsinlər, onların maddi və mənəvi inkişafları üçün kifayət qədər imkanlar 

olsun” [2,79]. Zərdabi elə bir cəmiyyət arzulayırdı ki, orada “nə padişah, 

rəiyyət, dövlətli, kasıb, ac, tox” olmasın [9,357]. O, xalqın bütün təbəqələrinin 

milli birliyini, hüquq bərabərliyinin vəhdətini istəyirdi.  

     M.F.Axundzadə həm Şərq, həm də Qərb fəlsəfi fikrini yaxşı mənimsəmiş,  

Şərqlə Qərb  mədəniyyətlərinin sintezi ilə  fəlsəfədə yenilik etmiş,   

Azərbaycanda maarifçi-fəlsəfi ideologiyanın formalaşması sahəsində misilsiz 

xidmətlər göstərmişdir. M.F.Axundzadə kimi Mirzə Cəlil, Ömər Faiq, Ələkbər 

Sabir, Ə.Haqverdiyev, Əli Nəzmi, Əliqulu Qəmküsar, M.S.Ordubadi və 

başqaları cəmiyyətdə ənənəviliklə innovasiyalılığın vəhdətini təbliğ edirdilər. 

  XIX əsrin II yarısında Şimali Azərbaycanın ictimai, iqtisadi, sosial, 

mədəni-mənəvi həyatında inkişaf, tərəqqi daha da dərinləşir, modernizm, 

yeniləşmə bütün Qafqazda olduğu kimi Azərbaycanda da yeni həyat  tərzinə 
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çevrilirdi. Bu dövrdə “...geosiyasi maraqlarını təmin edən Rusiya paralel 

olaraq “yeniləşmiş Qafqaz” siyasətini həyata keçirməyə başlamışdır. Çarizmin 

niyyətinə görə, yerli əhali min illərdən bəri formalaşdırıb-yaşatdığı həyat 

tərzindən, dünyabaxışından tamamilə uzaqlaşmalı, cəmiyyətin mənəvi siması 

kökündən dəyişməli idi. Bir zamanlar tarixə “islahatlar” adı ilə düşən, fəqət 

adamların arzu və istəkləri, milli mental düşüncə tərzi, sosial baxışları ilə  

daban-dabana ziddiyyət təşkil edən bu siyasət təkcə hərbi yolla həyata keçirilə 

bilməzdi. Bunun üçün tamamilə yeni sosial-iqtisadi, mədəni-mənəvi mühit 

yaratmaq lazım gəlirdi. Olduqca güclü idarəçilik aparatının yaradılması, yeni 

ərazi-inzibati bölgünün aparılması məhz bu siyasətin gerçəkləşməsinə xidmət 

edirdi”[8, 23].  

Neft sənayesinin yaranması Azərbaycanda elm, mədəniyyət sahələrində 

yeniləşməyə, fəlsəfənin inkişafına səbəb oldu. Bu dövrdə  qərbyönumlü 

mədəniyyətlə milli mədəniyyətin qarşılıqlı təsiri gücləndi, yeni, demokratik, 

milli maarifçi fəlsəfə rus mədəniyyətinin ən dəyərli cəhətlərini mənimsəyirdi. 

“Milli mədəniyyət qabaqcıl rus və Qərbi Avropa mədəniyyət ənənələri ilə 

zənginləşmiş, milli və milli olmayan mədəniyyətlərin sintezi şəklində inkişaf 

edərək, dünya  səhnəsinə yeni keyfiyyət halında çıxmışdır” [4,12]. 

 Bu illərdə Azərbaycanda, əsasən, sosial fəlsəfə və etik fikir inkişaf 

edirdi. Dövrün ideologiyasını formalaşdıran mütəfəkkir və siyasətçilər sosial-

iqtisadi, dini və milli problemlərin qoyuluşuna görə Azərbaycan sosial-fəlsəfi 

fikrinin keyfiyyətcə fərqli cərəyanlarını təmsil edirdilər. Bunların içində liberal 

milli burjua və radikal marksizm təlimlərinin qarşıdurması mövcud idi. Şərqə, 

Qərbə və Rusiyaya siyasi və mədəni yönümlənmədə də fərqlər özünü 

göstərirdi. Azərbaycanın fəlsəfi və ictimai fikri mürəkkəb təkamül yolu 

keçirdi. Ziddiyyətli sosial proseslər milli ziyalıların dünyagörüşünü dəyişirdi. 

Məsələn, ölkədə ideoloji mübarizənin müəyyən mərhələsində liberal 

maarifçilikdən marksizm cəbhəsinə keçənlər də olurdu. Liberal cərəyanın əsas 

nümayəndələri Əhməd bəy Ağaoğlu (Ağayev), Əli bəy Hüseynzadə, Məmməd 

Əmin Rəsulzadə və başqaları idi. 

Azərbaycan maarifçiləri bədii mədəniyyəti adamlara ibrət dərsi verən, 

onların gözünü açan və əxlaqını saflaşdıran güclü bir vasitə һesab 

edirdilər.Onların modernist ideyalarını yaradıcı surətdə mənimsəyən 

mollanəsrəddinçilər göstərirdilər ki, insan öz һəyatının mənasını xalqa xidmət 

etməkdə, gələcəkdə onun arzu və ideallarını layiqincə yerinə yetirə bilən, onun 

işini davam etdirməyi bacaran yeni nəsil yetişdirməkdə görməlidir. 
Mədəniyyət, təhsil, maarif yalnız sırf Avropa modernist anlayışları deyil. artıq 

bu anlayışlar Avropadan kənara, (Şərqə) o cümlədən Azərbaycana da 

yayılmışdır.Azərbaycanda  modernist ideyalar, milli dövlət, milli mədəniyyət, 

millət və s. əsasən Rusiya imperiyasının tərkibində olarkən təşəkkül tapmış,  

yeniləşmə, müasirləşmə, modernləşmə ilə qarşılıqlı təsirdə  inkişaf etmişdir.   

 V.Previzentsev ənənəviliklə müasirliyin vəhdətini özündə əks etdirən 

maarifçilik ideyalarının indiki cəmiyyətə təsirindən bəhs edərək yazır: 

“Əslində maarifçilik ideyaları, elmlərin inkişafının zəruriliyi on səkkizinci yüz 

ildə bir çox xalqların sivilizasiyalarında və ictimai şüurunda mühüm yer tutdu. 
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Cəmiyyətin tərəqqisi onunla bağlı idi. Çünki belə ehtimal olunurdu ki, savadlı, 

maarifpərvər insanlar dünyanı yaxşılığa doğru dəyişdirməyə qadirdirlər, 

biliklərin özünün yayılması, savadlılıq özü isə bəşəriyyəti yaxşıya doğru 

dəyişdirməyə ədalət, azadlıq və bərabərliyin reallaşdığı həyat tərzinə gətirib 

çıxara bilər”[12]. Müəllif maarifçi modernist ideyalarının milli ideya ilə 

vəhdətdə böyük dəyişdirici, mütərəqqi gücə malik olduğunu xüsusi qeyd edir. 

O, haqlı olaraq xalqın maariflənməsi, maarifçilik dövrü və maarifçilik 

terminlərini dəqiqləşdirir. 

Mollanəsrəddinçilərin fəlsəfi dünyagörüşünün formalaşmasında 

Məhəmmədağa Şahtaxtlının xüsusi yeri vardır. Bu nəhəng şəxsiyyətin 

Azərbaycana Avropa modern maarifçiliyi ənənələrini gətirmək, doğma xalqını 

Şərq fanatizmindən xilas etmək, Qərblə Şərqi yaxınlaşdırmaq kimi böyük 

vəzifələrin həyata keçirilməsinə təkbaşına  xidmət  etmiş və  bütöv bir ziyalı 

nəslinin fəaliyyətinə bərabər iş görmüşdür. Akademik İ.Həbibbəyli 

mollanəsrəddinçilərin ideya rəhbəri C.Məmmədquluzadəni mətbuat və 

ədəbiyyat aləmi üçün kəşf etməsini M.Şahtaxtlının tarixi xidmətlərindən biri 

hesab edir. 

Bütün Qərb, rus və milli maarifçilik ideyalarının təsiri ilə XX əsrin 

əvvəllərində “Molla Nəsrəddin” jurnalı və eyni adlı ədəbi məktəb 

mollanəsrəddinçilik ədəbi- fəlsəfi  təlimini meydana çıxarmışdır. Bu ədəbi 

məktəbin ideya əsasını mollanəsrəddinçilik təlimi təşkil edir. Müxtəlif 

vaxtlarda mollanəsrəddinçilik təlimi haqqında fikirlər yürüdərkən bu təlimə 

keçmiş sovet ideologiyanın prizmasından yanaşmaq meyllərinə  bir çox 

hallarda üstünlük verilmişdir. Buna görə də pərakəndə şəkildə ifadə olunmuş 

fikirləri ümumiləşdirmək və müstəqillik işığında dəyərləndirməklə 

mollanəsrəddinçilik təliminin əsl, obyektiv mahiyyətini aşkara çıxarmağa, yeni 

elmi formatını müəyyən edib əsaslandırmağa ehtiyac vardır. Çünki 

mollanəsrəddinçilik ictimai-siyasi və sosial-fəlsəfi baxımdan “Molla 

Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin əsasını, nüvəsini təşkil edir.  ABŞ-ın 

azərbaycanşünas alimi T.Svyatoxovski “çoxsaylı oxucuların da daxil olduğu 

populist azərbaycançıların fikir carçısı hesab etdiyi “Molla Nəsrəddin”in milli 

şüurun oyanmasında böyük rol oynadığını göstərir”[11,76]. Böyük Britaniya 

alimi,Azərbaycan mədəni irsinin araşdırıcısı E. Braun Londondakı İranlılar 

Cəmiyyətində “İran mətbuatı və jurnalistika”sı mövzusundakı mühazirəsində  

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda türkcə danışan İran əhalisi arasında ən 

çox yayılan, milli və ümumbəşəri ideyalar təbliğ edən, modernist ruhlu 4 

mətbuat orqanının adını çəkir: “Bunlar “İrşad”, “Həyat”, “Şərqi-Rus” və 

“Molla Nəsrəddin”dən ibarətdir. Xüsusilə, sonuncu öz boyalı və diqqətəlayiq 

siyasi karikaturaları ilə başqalarından fərqlənir. O, məşrutədən (1911-ci ildən – 

red.) sonra Rusiyada çap olunan yumorist jurnallar üçün nümunə idi”[10,45]. 

E.Braun “İran mətbuatı və ədəbiyyatı tarixi”nin ingiliscə nəşrinə 

müqəddiməsində yazır: “Tiflisdə türkcə çap olunan “Molla Nəsrəddin” satirik 

jurnalı mətbuatın əlifba föhrüstünə daxil edilməmişdir. Lakin bu jurnalın 

İrandakı nüfuz və təsiri o qədər böyükdür ki, onun gülməli şəkillərinin qiymət 

və əhəmiyyəti o dərəcədə mühümdür ki, mən onlardan altısını o dövrün ən 
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parlaq nümunələrindən olmaq üzrə bu kitaba daxil etmişəm” (7 aprel 1914) 

[10, 70]. 

         “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin adı öz sələflərinin işini yeni dövrdə və 

yüksək mərhələdə davam etdirən layiqli bir xələf olaraq ictimai fikir 

tariximizin parlaq səhifəsinə qızıl hərflərlə yazılmışdır. 

Həmin dövrdə mollanəsrəddinçilərə təsir etmiş Azərbaycan romantizm 

fəlsəfəsi də təşəkkül və inkişaf mərhələsini keçirirdi. Bu fəlsəfə Azərbaycan 

maarifçiliyi kimi dövrdən və şəraitdən doğan özünəməxsusluqlarla yanaşı, 

Qərb romantizm fəlsəfəsi ilə tipoloji oxşarlığa malik bir sıra cəhətlərlə 

səciyyələnirdi. Ümumiyyətlə romantizmə, o cümlədən Azərbaycan 

romantizminə xas cəhətlər maarifçilik fəlsəfəsinə inamın azalması, ənənəvi 

mistik panteist fəlsəfəyə qayıdış  kimi təzahür edirdi.  Bu mövqedən 

dinə,dünyaya, cəmiyyətə, insana və vətənə təzadlı münasibət, milli dilə, milli 

mənəvi-mədəni dəyərləri, etnikliyi  yaşdan  amillərə münasibət, xoşbəxt utopik 

cəmiyyətə inam və s.  romantizmin  əsas keyfiyyət cəhətlərindən  idi. 

   Cəlil Məmmədquluzadə və digər mollanəsrəddinçilər öz sə-ləflərindən 

bütün modernist ideyaları, dünyəviliyi, milliliyi, ümümbəşəriliyi yaradıcı 

sürətdə mənimsəyərək  öz yaradıcılıqları ilə öz xələflərinə ciddi təsir edərək 

Azərbaycan sosial-fəlsəfi fikrinin yüksək inkişaf səviyyəsinə yüksələ bildilər. 

       Maarifçi demokratlar olaraq  mollanəsrəddinçilər  öz cəmiyyətşünaslıq  

konsepsiyaları  ilə Azərbaycan mədəni məkanından kənarda da dərin rasional 

düşüncəli yaradıcı qüvvə kimi tanındılar. “Maarifçi demokratlar... sosial 

zülmə, ədalətsizliyə, milli əsarətə qarşı çıxış edir, xalqın maariflənməsinə 

çalışırdılar [7,280].. 

    Azərbaycanında  maarifçilik zəminində təşəkkül tapan ictimai və fəlsəfi 

fikrin bütün inkişaf tarixi doğulmaqda olan yeni şəxsiyyətin dünyagörüşünün 

köhnə, dövrünü sürüb qurtarmaqda olan baxışlarla amansız mübarizəsi  ilə 

şərtlənmişdir. İctimai və fəlsəfi fikir nümayəndələri  ictimai və fəlsəfi 

fikrirlərinin özünəməxsusluğu, orijinallığı ilə seçilmişlər. Dünyagörüşlərinin 

tarixi şəraitlə bağlı məhdudluğuna baxmayaraq, Azərbaycan xalqının bu 

mütərəqqi nümayəndələri milli mədəniyyətin  ənənələrini inkişaf etdirməyə 

müvəffəq ola bilmişlər. Onlar öz vətənlərini, öz xalqlarını qızğın məhəbbətlə 

sevmişlər,  milli məhdudluğu və  qapalılığı aradan qaldırmağa nail olmuşlar.  

“XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan gerçəkliyini səciyyələndirən başlıca cəhət 

bundan ibarətdir ki, inqilabi-siyasi ideologiya formalaşır, digər tərəfdən isə 

demokratik dəyişikliklər uğrunda mübarizə səyləri güclənirdi” [1,479]. 

Mollanəsrəddinçilər   xalqın siyasi hüquqlarını ona başa salır və xalqa öz 

hüquqlarını müdafiə etməyi tövsiyyə edirdilər. Bu baxımdan C. 
Məmmədquluzadə “Millət” məqaləsində milli şüuru oyatmaq, xalqçılıq, 

vətənçilik, maarifçi-demokratizm ideyaları aşılamaq nöqteyi-nəzərindən maraq 

doğurur. Mirzə Cəlil yazır ki, İranda millət sözü əvəzinə “şəxs” sözü 

mövcuddur. O, millətpərəstliklə azadixahlığın dövlətçiliyə təsir etdiyini, 

Şərqdə, Qərbdə azadlıq, dövlətçilik ideyalarının fərqli olduğunu bildirən 

müəllif göstərir ki, Şərqdə “millət kənarda qalıb baxa-baxa, çünki kənardan 

baxmağa illərlə adət edib”[5,90]. Onlar Amerika və  İngiltərənin İranda 
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xristianlaşma missiyasını ifşa edən “Molla Nəsrəddin”“Missionerlik” 

felyetonunda onların elm, fənn, mədəni sənətlər öyrətmək əvəzinə missionerlər 

göndərdiyini göstərir. 

  C.Məmmədquluzadə “Firqələr davası” felyetonunda çoxpartiyalı 

sistemin- azadixahlar, sosial-demokratlar, ittihadi-islam firqələrinin mübarizəsi 

nəticəsində demokratiyanın bərpasından bəhs edir: “C.Məmmədquluzadə 

Cənubi Azərbaycanda və bütün İran torpağında azadlıq uğrunda aparılan 

mübarizələrdə azadixahların fədakarlığının  nəticəsiz qalmasının bir səbəbini 

də azadixah partiyalar arasındakı ixtilaflarda görürdü.Məlum olduğu kimi, bir-

birinə zidd siniflərin yaratdıqları müxtəlif partiyalar arasında mübarizə əsasən 

barışmaz olur. Çünki müxtəlif siniflərin yaratdıqları bu partiyalar həmin 

siniflərin mənafeyini müdafiə edir. Lakin eyni sinfin, eyni bir məqsədin, daha 

doğrusu, zəhmətkeşlərin mənafeyi, azadlığı uğrunda mübarizə aparan firqələr 

arasında gedən çəkişmələr, ziddiyyətlər və vuruşmalar ancaq düşmənlərin 

xeyrinə xidmət edirdi” [4,53]. 

Mollanəsrəddinçilərin  cəmiyyət konsepsiyasının məğzini təşkil edən 

siyasi idealı demokratik respublika qurulması yolu ilə xalqın azadlığının və 

xoşbəxtliyinin təmin olunması idi. Böyük mütəfəkkir C.Məmmədquluzadə 

mövcud ictimai-siyası quruluşun və hüquq sisteminin kökündən yox edilərək 

demokratik quruluş və hüquq sistemi ilə əvəz olunmasını arzulayırdı. 

Mütəfəkkirin ictimai-siyasi və hüquqi görüşlərini təhlil edərkən belə qənaətə 

gəlmək olur ki, onun bu sahədəki baxışlarının formalaşmasında dövrünün və 

özündən əvvəlki mütərəqqi demokratik fəlsəfi-siyasi və hüquqi ideyaların 

böyük təsiri olmuşdur. 

Mollanəsrəddinçilərin hüquqi görüşlərində insanların qanun qarşısında 

bərabərliyi, cəmiyyətin zəhmətkeş təbəqələrinin hüquqsuzluğuna son 

qoyulması, qanunçuluğa bütün hallarda əməl olunması, insan azadlıqları və 

hüquqlarının qorunması mühüm yer tutur. İnsan hüquqları və gender 

bərabərliyi böyük mütəfəkkiri ən çox narahat edən problemlərdən idi.  

Mövcud şəraitdə qarşıda duran əsas məsələ geniş kütlələri maarif-

ləndirməklə milli oyanışa nail olmaq idi. Xalq bilməli idi ki, onun hazırkı 

vəziyyəti və onunla edilən rəftar heç bir insanlıq və hüquq qanunları 

çərçivəsinə sığmır. Xalqa öyrətmək lazım idi ki, o “nə istəməli” və “necə 

etməli”dir ki, öz hüquq və hürriyyətinə qovuşsun.  

Cəlil Məmmədquluzadə maarifçilik məfkurəsinin işığı ilə dövrünün 

həllini gözləyən sosial-mədəni və siyasi-hüquqi problemlərini ön plana çəkir 

və özünə məxsus dillə xalqına anladırdı. Bəşəri dəyərlərin xalq arasında özünə 

yer tapması tərəqqi və mədəniyyətə nail olunması insanların hüquq və 

vəzifələrini başa düşərək azad yaşamaları üçün birinci növbədə onların bu 

dəyərləri dərk etmələri və qiymətləndirmələri vacibdir. 

Cəlil Məmmədquluzadənin xalqına dərindən bağlılığının, onun hüquq və 

azadlıqları uğrunda fədakar mübarizəsinin təsdiqi olan “Molla Nəsrəddin” 

jurnalı Azərbaycanın ictimai-siyasi, mənəvi və hüquqi inkişafı tarixində 

yüksək sosial-milli ləyaqəti ilə diqqəti cəlb edir. Jurnalda ictimai gerçəkliyin 

bütün bəlaları, çirkinliyi, mənfur mahiyyəti siyasi və hüquqi baxımdan ifşa 
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edilir, demokratiya və hüquq qanunları əsasında cəmiyyətin yenilənməsinin 

zəruriliyi təbliğ edilirdi. Bu baxımdan mollanəsrəddinçilərin fəlsəfi 

dünyagörüşündə, onların ədəbi irsində modernist ideyalar ənənəvi dəyərlərlə 

vəhdətdə təzahür   etmişdir. 

Cəlil Məmmədquluzadənin cəmiyyətşünaslıq və dövlətçilik görüşlərini 

səciyyələndirən əhəmiyyətli cəhətlərdən biri idarəçiliyin demokratik əsaslarla 

hüquq qanunlarına dayanmaqla təşkilinin vacibliyinə xüsusi diqqət 

yetirməsidir. C.Məmmədquluzadə cümhuriyyət sözünün mənasını latınca 

“respublika” sözündən olub “məmləkətin idarəsinin öz öhdəsində və 

ixtiyarında olan hökümət” kimi izah edir[6,35]. O, Fransa, İsveçrə və bəzi 

Avropa ölkələrində cümhuriyyət üsul-idarəsinin bərqərar olduğunu və onun 

yaranma tarixinin qədim dövrlərə gedib çıxdığını göstərir: “Vətəndaşlar! 

Cümhuriyyət üsuli-idarəsi təzə deyil: qdəim yəhudilər, germanlar, yunanlar və 

rumlar tarixin çox əvail vaxtlarında cümhuriyyət idarəsi ilə yaşayırdılar və 

lakin həmin qədim zamanlarda bir tərəfdən ağalıq və digər tərəfdən qulluq o 

dərəcədə idi ki, ədalətin və müsavatın yoxluğundan və ümumiyyətcə 

millətlərin avamlığı bərəkətindən qədim cümhuriyyət idarələri davam edə 

bilmədilər. Axirul-əmr nadan məxluqat öz yaxalarını yenə zalım padşahlar 

ixtiyarına verdilər”[6,36].C.Məmmədquluzadə xalqların idarəçiliyin despotik 

hökmdarların ixtiyarına verildiyini orta əsrlərdə İsveçrənin yeni dövrdə Şimali 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın, Amerikanın orta və cənub 

məmləkətlərinin, Portuqaliya və Braziliyanın, Afrikada və Avstraliyada kiçik 

ölkələrin cümhuriyyətlərin mövcud olduğunu qeyd edir. Dahi mütəfəkkirin 

fikrincə, belə idarəçilik şəraitində köhnə qanunlar aradan qaldırılır, ölkənin 

sahibi olan xalq əksəriyyətin iradəsini ifadə edərək yeni dövlət quruluşu və 

qanunlar yaradır. “Məmləkət müəyyən qanunlar gücü ilə idarə olunur. O, 

qanunları yazan və təsdiq edən millətin məbusları, yəni vəkilləridir. 

Məmləkətin rəisinə Prezident deyilir. Prezidenti ya millət özü seçir ya 

parlament, yəni millət vəkilləri seçir. Prezident məmləkəti idarə etməyə özünə 

köməkçi hesabında vəzirlər təyin edir. ”[6,36-37]. 

Özünün “Ədəbi şəxsiyyət və zaman” adlı fundamental əsərində  

Akademik İ.Həbibbəyli  Cəlil Məmmədquluzadənin demokratik görüşlərinin 

demək olar ki, öyrənilməmiş qaldığını, elmi həllini gözlədiyi məsələlərdən 

olduğunu göstərərək yazır: “Təzə partilər”, “Azadeyi-vicdan”, “Xoşbəxtlik”, 

“Firqələr davası” və sair məqalələrində Azərbaycan cəmiyyətində çoxpartiyalı 

sistem, insan haqları, konstitusiya hüquqları, demokratik seçki kimi məsələlər 

haqqında sadəcə düşüncələr deyil, yetkin qənaətlər ifadə olunmuşdur. Bununla 

Cəlil Məmmədquluzadə həm də cəmiyyətşünas ədib və ictimai xadim 
olduğunu bir daha təsdiq etmişdir. Tiflisdə Müsəlman Milli Komitəsinin 

yığıncağında oxumaq üşün yazılmış “Cümhuriyyət”  məqaləsi Mirzə Cəlilin 

cəmiyyətşü-naslıq görüşlərinin yekunu və zirvəsidir. “Cümhuriyyət” məqaləsi 

Cəlil Məmmədquluzadə demokratizminin nizamnaməsidir. Böyük demokrat 

ədib proqram xarakterli bu əsərində “padşahlıq taxtından yıxılan Nikolayın... 

idarəsi dağılandan sonra” ölkədə yaranmış mürəkkəb vəziyyətdə çaşqın qalan, 

yol axtaran azərbaycanlılara-həmvətənlərinə respublika tipli müstəqil dövlət 
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qurmaq uğrunda səy göstərməyi zəruri saymışdır. Həmin məqsədlə 

Amerikanın və Avropa ölkələrinin demokratik dövlət quruculuğundan nümunə 

kimi faydalanmaq tövsiyə olunmuşdur [3,141 ]. 

Böyük mütəfəkkiri Cəlil Məmmədquluzadənin сümhuriyyət və ictimai quruluş 

haqqındakı mütərrəqqi ideyaları sanki bu günlərimiz üçün deyilmişdir. Məhz 

indi müstəqil Azərbaycan Respublikasında Cəlil Məmmədquluzadənin 

arzuladığı şəkildə demokratik hüquqi dövlət quruculuğu müvəffəqiyyətlə 

həyata keçirilir. Cəlil Məmmədquluzadənin milli mənəvi oyanış, demokratiya 

və insan hüquqları uğrunda avamlıq, cəhalətə qarşı mübarizəsi və vətənə 

böyük sevgisi ilə səciyyələnən bədii-publisistik əsərləri həmişə aktualdır. Onun 

yaradıcılığı və ictimai fəaliyyəti Azərbaycan xalqının milli-mənəvi özünüdərk 

prosesinə daim xidmət edir və edəcəkdir.  
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РЕЗЮМЕ 

ЮСИФ ГУСЕЙНОВ  

ЕДИНСТВО ТРАДИЦИОННОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ В 

КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ 

МОЛЛАНАСРЕДДИНИСТОВ  

        В статье с социально-философского аспекта рассматривается незаме-

нимая роль философского учения молланасреддинистов, функциони-

рующих в начале ХХ века, в распространении модернистических идей, 

http://www.portal-slovo.ru/
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состоящих из синтеза Востока и Запада, национального и общечелове-

ческого в Азербайджане и на Кавказе.  

Автор на основе фактических материалов, философских 

обобщений откомментирует модернистические идеи молланасред-

динистов, ценности, состоящие из единства традиционности и 

современности и новые, а также  меняющиеся силы общества, 

государства, концепции личности, снискавшие широкую популярность.     

  Ключевые слова: молланасрединисты, философское учение, 

модернистические идеи, традициооность, современность, социально-

философские идеи, обществоведение, концепция личности, 

государственные идеи. 

 

SUMMARY 

              YUSIF  HUSEYNOV 

UNITY OF TRADITIONALISM WITH MODERNISM IN THE 

CONCEPTION OF COMMUNITY STUDIES OF 

MOLLAHNESREDDINIST PHILOSOPHERS 

        The article explores the great role played by the mollahnesreddinist 

philosophical studies in the early 20th century in the dissemination of the 

modernist ideas in the synthesis of East and West, and nationalism and 

universalism in Azerbaijan and Caucasus, in the socio-philosophical aspect.  

 The author comments on the mollahnesreddinist modernist ideas, 

values of unity of traditionalism and innovation, and great popularity of new, 

changing power, state, identity concepts on the basis of the factual materials 

and philosophical generalizations. 

Key words:Mollahnesreddinist philosophers, philosophical training, 

modernist ideas, traditionalism, innovation, modernity, socio-philosophical 

ideas, sociology, personality concept, ideas of statehood. 
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“DƏMĠR ĠPƏK YOLU”: AVROATLANTĠK MƏKANIN MÜHÜM 

TĠCARƏT YOLU OLAN BAKI – TBĠLĠSĠ – QARS DƏMĠR YOLUNUN 

GEOSTRATEJĠ, ĠQTĠSADĠ, SĠYASĠ VƏ TƏHLÜKƏSĠZLĠK 

ASPEKTLƏRĠ 

 

Azərbaycan Respublikasının əlveriĢli geosiyasi mövqeyi onun beynəl-

xalq nəqliyyat sisteminə inteqrasiya olunmasında mühüm rol oynayır. Bakı-

Tbilisi-Qars dəmir yolu  Bakı-Tbilisi-Ceyhan xəttindən sonra Azərbaycan 

iqtisadiyyatının inkiĢafına təkan verən ikinci böyük layihədir. Belə ki, bu yol  

region ölkələrinin tranzit potensialının artmasına, ölkəmizin xarici iqtisadi 

əlaqələrinin geniĢlənməsinə xidmət edir. 

Açar sözlər: Baki – Tbilisi – Qars, Ġpək yolu, regional əlaqələr, siyasi 

və iqtisadi əhəmiyyət 
 

Tarixdə olduğu kimi XXI əsr - qloballaşma əsrində də hər bir dövlətin 

iqtisadi potensialı, gücü və qüdrəti həm də onun malik olduğu nəqliyyat-

kommunikasiya kompleksinin inkişaf səviyyəsi ilə ölçülür. Geniş və çoxşaxəli, 

mükəmməl infrastruktura malik, dövrün tələblərinə cavab verən yol-nəqliyyat 

şəbəkəsinə malik olmayan hansısa dövlətin dinamik inkişafından da söz açmaq 

qeyri-mümkündür. Bu baxımdan Tarixi İpək yolunun bərpası ideyasının 

əfsanədən reallığa çevrilməsi istiqamətində həyata keçirilmiş kompleks 

tədbirlər respublikamızın geostrateji və coğrafi əhəmiyyətini daha da 

artırmışdır.  

Yeni bərpa olunan İpək yolu artıq sadəcə quru yollar deyil, dəmir  İpək 

yolu, dəniz İpək yolu, hava İpək yolu, enerji İpək yolu, fiber-optik İpək yolu, 

mədəniyyətlərin İpək yolu və.s kimi ifadələrlə yeni məzmun qazanmışdır. 

Nəzərə alsaq ki artıq Avropa və Asiya ayrıcılığı məzmun olaraq öz yerini 

Avrasiyaçılığa verir, o zaman görərik ki modern Avrasiyaçılıq anlayışı yalnız 

yeni ipək yolunun fəaliyyəti ilə gerçəkləşə bilərdi.  

Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ölkəmizin 

nəqliyyat siyasətini tənzimləyən qanunun qəbulundan sonra nəqliyyatın bütün 

sahələrinin inkişafı ilə yanaşı  xarici ölkələrlə nəqliyyat sahəsində qarşılıqlı 

faydalı əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi və inkişafı da prioritet məsələ kimi 

müəyyənləşdirildi. (1).  

Milli nəqliyyat sektоrunun dinamikliyinə birbaşa «təkanverici qüvvə» 

isə 1998-ci ilin sentyabr ayında Böyük İpək Yоlunun bərpası üzrə  Bakıda 

keçirilən Beynəlxalq Kоnfransda imzalanmış «Avrоpa-Qafqaz-Asiya» 

dəhlizinin inkişafına dair beynəlxalq nəqliyyat haqqında Əsas Çоxtərəfli Saziş 
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оlmuşdur. Bu saziş imzalandıqdan sоnra Azərbaycanda iqtisadiyyatın hər bir 

sahəsi üzrə, о cümlədən nəqliyyat sektоruna investisiya qоyuluşlarının sürətli 

artım tendensiyası daha çоx müşahidə edilməyə başlanılmışdır.  (2.s. 369). 

Bu yolun  mühüm hissəsini təşkil edən Azərbaycanın bütün dünya 

ölkələrinə münasibətdə açıq iqtisadi siyasət yeritmək strategiyasını seçməsi, 

Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən ciddi partnyor kimi qiymətləndirilməsi və 

təsdiq olunması elə bir perspektiv açdı ki, yenidən bərpa olunacaq ticarət 

yolunda Azərbaycan mərkəzi yerlərdən birini tutdu.  

Bu məqsədlərin həyata keçirilməsi istiqamətindəki ən uğurlu nəticə 

kimi Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı dayanır. BTQ dəmir yolu 

bağlantısı layihəsi barədə danışıqlara hələ 1993-cü il iyulun 26-29-da Ankara 

şəhərində keçirilmiş Türkiyə-Gürcüstan arasında Qarışıq Nəqliyyat 

Komissiyasının iclasında başlanılıb. 2002-ci il iyulun 20-21-də Türkiyənin 

İstanbul şəhərində Türkiyə-Gürcüstan nəqliyyat nazirlərinin iclasında bu 

layihənin həyata keçirilməsi barədə imzalanmış protokolda layihə üzrə hazırlıq 

işlərinin görülməsi nəzərdə tutulub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev 2004-cü il iyunun 14-də Gürcüstana rəsmi səfəri zamanı 

keçirdiyi mətbuat konfransında Gürcüstandan Türkiyəyə dəmir yolu 

tikintisinin layihəsini dəstəklədiyini söyləyib və Azərbaycanın da bu layihədə 

iştiraka hazır olduğunu bildirib. 

Layihə ilə bağlı danışıqların məntiqi zirvəsi 2007-ci il fevralın 7-də 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Gürcüstana işgüzar səfəri zamanı Bakı-

Tbilisi-Qars dəmir yolu tikintisinin layihəsinin artıq başlanması ilə bağlı 

sazişin imzalanması olub. Həmin vaxt Gürcüstan parlamentinin binasında 

Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə üçtərəfli regional əməkdaşlıq sammiti 

sənədlərinin imzalanması mərasimi keçirilib.(3). 

2007-ci il fevralın 21-də isə Prezident İlham Əliyev Bakı-Tbilisi-Qars 

dəmir yolu layihəsinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında 

sərəncam imzalayıb.(4).  

Geostrateji əhəmiyyəti 

Əhəmiyyətli ərazi (məkan), geostrateji (təhlükəsizlik) və geoiqtisadi 

(karbohidrogen ehtiyatları və s.) üstünlüklərdən ölkənin milli maraqları 

çərçivəsində bəhrələnmək xarici siyasət və milli təhlükəsizliyin əsas 

vəzifələrindəndir.  Nəhayət,  hər bir dövlət xarici müdaxilə olmadan öz daxili 

həyatını qurmaq və idarə etmək,  daxili sabitliyi qorumaq, ölkənin strateji 

inkişafını, konstitusiya quruluşunu təmin etmək vəzifəsini həyata keçirir.  

(5.s.587). 

Prezident İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi iqtisadi inkişaf strategiyası 
ilə Azərbaycan Avrasiyanın iqtisadi, siyasi cəhətdən dinamik inkişaf edən bir 

ölkəsi kimi dövlətlərarası əlaqələrdə ciddi geosiyasi aktyor rolunu oynayır. 

Cənubi Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin təmin olunması üçün dayaq nöqtəsi 

olan Azərbaycan bu gün böyük iqtisadi, maliyyə və digər resurslar tələb edən 

beynəlxalq layihələr həyata keçirir. Regionun ən böyük və perspektivli dövləti, 

Şərqlə Qərbin qovşağında unikal coğrafi geosiyasi şəraitə malik olan 

Azərbaycan artıq transmilli maraqların mərkəzində dayanmaqla geoiqtisadi 
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cəhətdən dünyanın aparıcı ölkələri, böyük şirkətləri üçün cəlbedici tərəfdaşa 

çevrilib.  

Azərbaycan Respublikasının  əlverişli geosiyasi mövqeyi eyni zamanda 

onun beynəlxalq nəqliyyat sisteminə inteqrasiya olunmasında mühüm rol 

oynayır. “Avropa-Qafqaz-Asiya” və “Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat 

dəhlizlərinin Azərbaycan Respublikasının ərazisindən  keçməsi, bu dəhlizlər 

vasitəsilə beynəlxalq və daxili daşımaların əsas marşrutlarının üst-üstə düşməsi 

nəqliyyat kommunikasiyalarının və  infrastruktur obyektlərinin yenidən 

qurulmasını  labüd etməklə, ölkənin həm xarici, həm də daxili maraqlarına 

xidmət edir. Qeyd olunan zəruri amillər nəzərə  alınaraq tərtib edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat sisteminin inkişafına dair (2006-2015-

ci illər) Dövlət Proqramı”nda nəqliyyatın inkişafında dövlət siyasətinin və 

dövlət dəstəyinin əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. (6). 

İqtisadi əhəmiyyəti 

Mütəxəssislərin fikrincə, BTQ Bakı-Tbilisi-Ceyhan xəttindən sonra 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına təkan verən ikinci böyük layihədir. Belə 

ki, BTQ region ölkələrinin tranzit potensialının artmasına, Avropaya 

inteqrasiya prosesinin sürətlənməsinə, Avropa Qonşuluq siyasəti çərçivəsində 

əməkdaşlığın daha da inkişafına, ölkəmizin xarici iqtisadi əlaqələrinin 

genişlənməsinə xidmət edir. Layihənin iqtisadi səmərəlilik və siyasi dividend, 

sürət və vaxt tezliyi, təhlükəsizlik və etibarlılıq baxımından da böyük 

əhəmiyyəti var. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, BTQ-nin istifadəyə 

verilməsindən sonrakı ilk illərdə Azərbaycanın təkcə tranzitdən minimal illik 

gəlirinin 50 milyon dollar olacağı gözlənilir. (3).  

Proqnozlar göstərir ki, bu dəmir yolu xətti vasitəsilə ilk illərdə 5 milyon 

ton, növbəti illərdə isə 15 milyon tona qədər yükün daşınması mümkün olacaq. 

Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın tranzit potensialının artırılması ilə 

bağlı həyata keçirdiyi məqsədyönlü və qətiyyətli siyasəti, qlobal miqyaslı 

təşəbbüsləri ölkəmizin hərtərəfli inkişafına əsaslı töhfə verir. (3).  

Siyasi əhəmiyyəti 

  Cənubi Qаfqаz və Mərkəzi Аsiyа dövlətləri içərisində Аzərbаycаn hər 

zaman özünəməхsus və unikаl siyаsət həyаtа kеçirir. Оnun bеynəlхаlq 

təşkilаtlаrdа təmsilçiliyi də еlə bunа əsаslаnır. Bu siyаsət milli mаrаqlаrа və 

müstəqil хаrici siyаsətə əsаslаnаn bаlаnslаşdırılmış siyаsətdir. (7. s. 295).  

Məhz bu beynəlxalq layihədə iştirakın da əsasında düşünülmüş milli 

maraqlar dayanır. Bu layihənin gələcəkdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 

və iqtisadi suverenliyinin möhkəmləndirilməsinə eləcə də xarici iqtisadi 

əlaqələrinin genişləndirilməsinə verəcəyi töhfələr danılmazdır.  

Coğrafi baxımdan Qərb ilə Şərqin kəsişməsində yerləşən Azərbaycan 

Avropa ölkələrindən mal və xidmətlərin böyüyən Asiya bazarlarına və əksinə 

daşınması üçün təbii keçid imkanını təmin edir. Bu mənada Orta Şərq və Asiya 

ölkələri ilə əlaqələr Azərbaycanın xarici siyasətində vacib yer tutur. 

Yaranmaqda olan siyasi güc mərkəzləri və sürətlə artan iqtisadiyyatlara malik 

bu regionlar iqtisadi, telekommunikasiya və digər sahələrdə qarşılıqlı faydalı 

əməkdaşlıq üçün perspektivlər açır.(8). 
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Təhlükəsizlik aspektləri 

Şərqlə Qərb arasında körpü rolunu oynayan Azərbaycanın Avropa-

Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsində aparıcı yer tutması 

respublikanın dünya ölkələri ilə inteqrasiyasının daha da dərinləşməsinə 

xidmət edir. Bu isə nəinki iqtisadi, həm də siyasi sabitlik və təhlükəsizlik 

baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Hər bir dövlət xarici müdaxilə olmadan öz daxili həyatını qurmaq və 

idarə etmək,  daxili sabitliyi qorumaq, ölkənin strateji inkişafını, konstitusiya 

quruluşunu təmin etmək vəzifəsini həyata keçirir. Bu mənada mürəkkəb 

geosiyasi məkanda yerləşən Azərbaycan özünün müəyyən etdiyi demokratik 

cəmiyyət,  hüquqi və dünyəvi  dövlət, dünyanın qabaqcıl siyasi, iqtisadi və 

təhlükəsizlik sistemlərinə inteqrasiya xəttini reallaşdırmaq üçün regionun və 

dünyanın  güc mərkəzləri ilə münasibətlərə dair xüsusi  düşünülmüş, ardıcıl 

həyata keçirilən milli təhlükəsizlik konsepsiyasına malik olmalıdır. Bu 

konsepsiya dövlətin həm daxili, həm də xarici vəziyyətini və vəzifələrini, onu 

reallaşdırmanın əsaslı yollarını və vasitələrini dəqiq müəyyən edən milli 

proqrama söykənməlidir.(5). 

  Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Ermənistanın təcridini dərinləşdirməklə 
yanaşı, eyni zamanda, bu təcavüzkar dövlətin işğalçılıq siyasəti ilə təcrid 

etməyə çalışdığı Naxçıvanın daha etibarlı dəmir yolu şəbəkəsi vasitəsilə Bakı 

ilə birləşməsi üçün mühüm imkan yaradır. Artıq gələcəkdə Qars-İqdır-

Naxçıvan dəmiryolu xəttinin də çəkilməsi ilə Ermənistanın təcrid etməyə 

çalışdığı Naxçıvan Qars vasitəsilə Azərbaycanın digər əraziləri və Avropa ilə 

fasiləsiz dəmir yolu əlaqəsi qura biləcək. Bundan əlavə, Bakı-Tbilisi-Qars 

dəmir yolu nəqliyyatında yalnız Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin deyil, 

eyni zamanda, Mərkəzi Asiya ölkələrinin İran və Rusiyadan asılılığını azaldır. 

Layihə Rusiya və İranın dəmir yolu şəbəkələrinə alternativ olmaqla yanaşı, 

eyni zamanda, hər iki ölkə üçün yeni imkanlar yaradır. 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu beynəlxalq layihəsinin həyata 

keçirilməsinın əsasında Azərbaycan və onun maliyyə-texniki imkanları 

durmuşdur. (9. s. 136).  Layihənin həyata keçirilməsinin iqtisadi səmərəliliyi, 

sürət və vaxt tezliyi, təhlükəsizlik və etibarlılıq baxımından əhəmiyyəti bir 

daha təsdiq edir ki, Azərbaycanın müəyyənləşdirdiyi strateji maraqlar 

ölkəmizin və bütövlükdə regionun hərtərəfli inkişafının davamlılığına xidmət 

edir.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬБРУС ИСАЕВ 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»: ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  И АСПЕКТЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ БАКУ-ТБИЛИСИ-КАРС, 

КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ МАРШРУТОМ  

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Благоприятная позиция Азербайджанской Республики играет важную 

роль в ее интеграции в международную транспортную систему.  Железная 

дорога Баку-Тбилиси-Карс, является вторым по величине проектом по развитию 

экономики Азербайджана после нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Таким 

образом, эта дорога способствует увеличению транзитного потенциала стран 

региона и расширению внешнеэкономических связей страны.  

Ключевые слова: Баку-Тбилиси-Карс, Шелковый путь, региональные 

отношения, политическое и экономическое значение, безопасность, экономика 

 

SUMMARY 

ELBRUS ISAYEV 

"IRON SILK ROAD": GEO-STRATEGIC, ECONOMIC, POLITICAL  AND 

SECURITY ASPECTS OF THE BAKU-TBILISI-KARS RAILWAY, WHICH 

IS AN IMPORTANT COMMERCIAL ROUTE OF THE EURO-ATLANTIC 

SPACE 

The favorable position of the Republic of Azerbaijan plays an important role 

in its integration into the international transport system. The Baku-Tbilisi-Kars 

railway is the second largest project for the development of the Azerbaijani economy 

after the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline. Thus, this road contributes to the increase 

of the transit potential of the countries of the region and the expansion of the country's 

foreign economic relations. 

Keywords: Baku-Tbilisi-Kars, Silk Road, regional relations, political and 

economic significance, security, economy 
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BĠÇƏNƏK ( PEÇENEQ) MAĞARALARI 

 

Dərələyəz sıra dağlarının cənub yamacında, Biçənək kəndindən 

Ģimalda elmi ədəbiyyatlarda haqqında heç bir məlumat olmayan altı mağara 

tapılmıĢdır. Yeni tapılan mağaralarda ilkin geomorfoloji-geoloji tədqiqatlar 

aparılmıĢ, suxurların tərkibi və yaĢı, ayrı-ayrı mağaraların morfometriyası, 

mağara çöküntülərinin genetik tipləri müəyyən edilmiĢdir. Qədim peçeneqlərin 

yaĢama ehtimalı güman olunan bu mağaralarda geomorfoloqlar, arxeoloq, 

speoloq, geoloq və s. mütəxəsislərin iĢtirakı ilə kompleks araĢdırmalar 

aparılması tövsiyə edilir. 

Açar sözlər: mağara, peçeneqlər, intruziya, Ģtok, mineraloji tərkib 

 

Biçənək mağaraları Naxçıvançay hövzəsinin yuxarı hissəsində, Biçənək 

kəndindən 3,2 km şimalda, Dərələyəz silsiləsinin cənub yamacında 5,5-24 

milyon il əvvəl yaranmış Miosen yaşlı süxurlar içərisində formalaşmışdır. 

Okean səviyyəsindən 2360 ilə 2378 metr hündürlüklər arasında yerləşən altı 

mağaranın üçü Biçənək dərəsinə perpendikulyar yerləşən Kaha dərəsinin 

sağında, digər üçü isə solunda yerləşir (şəkil 1). Mağaraların yerləşdiyi 

antiklinoriumun cənub qanadı cənub-qərbə doğru 210-250
0
, şimal qanadı isə 

şimal-şərqə doğru 50-70
0
 azimut istiqmətində uzanır. Cənub qanadın meylliyi 

20
0
, yuxarı hissədə 90

0
-də, bəzi hissədə isə asılı yamac təşkil edir. Şimal 

qanadın meylliyi təxminən 30
0
-dir. 

Relyefin ayrı-ayrı yerlərində andezit-dasit və andezit-bazaltdan təşkil 

olunmuş daykalar nəzərə çarpır. Miosenə məxsus Sarmat və Metois çöküntülər 

(7-12 milyon il əvvəl) Aşağı Pliosenə aid Akçaqıl, Kimmerli, Ponta məxsus(6-

7 milyon il əvvəl) vulkanik çökmə süxurlarla əvəzlənir. Miosenin sonunda və 

Pliosendə tektonika yenidən artır və ərazini tutan dəniz tamamən çəkilir və 
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onun yerində Aşağı Pliosenə aid Meotis-Pont kontinental çöküntüləri yaranır. 

Bundan sonra tədricən ərazidə çayların fəaliyyəti formalaşır və allüvial-

prolüvial çökmə təbəqəsi yaranır. Dağəmələgəlmədə son proses 2 milyon il 

əvvəl başa çatır 

 
Şəkil 1. Kaha dərəsindən ümumi görünüş. 

.   

İntruziyanın daxilində enlik və uzunluq istiqamətində iki uzantı və iki 

yuxarıda qeyd olunduğu kimi andezit-dasit və andezit-bazalt tərkibli dayka 

vardır. Tərkibində şəffaf dənəvərdən ibarət kvars, qeyri-düzgün dənəvərli 

maqnetit nəzərə çarpır. 

Süxurun mineraloji tərkibi əsasən aşağıdakı kimidir: pladioklaz 1.10-

0.06 mm, kalium-natriumlu çöl şpatı 0.04-0.08 mm, kvars  0.03-0.08 mm, 

maqnetit və piri 1.32 mm.                             

Dərənin sağında aşağıdan birinci mağaranın hündürlüyü təqribən 3,5 m, 

eni 4 m, dərinliyi isə 9,2 metrdir. Mağaranın giriş hissəsində o, şimal və şimali 

şimal- şərq olmaqla iki qola ayrılır. Tavanda və divarlarda ocaq izlərinin 

olması, eləcə də qalın kül təbəqəsi burada qədimdə yaşayış yeri kimi istifadə 

olunduğunu göstərir. Giriş hissədəki iri daşlar vaxtilə burada divar hörgüsünün 

mövcudluğunu göstərir (şəkil 2). 

Birinci mağaranın ikinci salonunun giriş hissəsinin eni 2,7 metr, 

hündürlüyü isə 2,1 metrdir. Bu salonun qurtaracaq hissəsi 100-110
0
 şimala 

doğru istiqamətlənərək tədricən daralır. 

Dərənin yuxarı hissəsində birinci mağaradan 40-45 metr daha yuxarıda 

nisbətən kiçik digər mağara mövcuddur. Sıldırım qayalar içərisində formalaşan 

bu mağara dik yamaclı əlçatmaz yerdə yerləşir. Çox ehtimal ki, daha hündürdə 

yerləşən, girişi-çıxışı olduqca çətin olan bu mağara gözətçi və ya müşahidə 
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Şəkil 2. Birinci mağaranın giriş hissəsi 

 

məntəqəsi üçün istifadə edilmişdir. Bu gün dağ qartallarının yuvasına çevrilən 

mağaranın tavanında yanmamış karbohidrogen və tüstü izləri göstərilən fikri 

təsdiq etməkdədir. 

Bu mağaranın aşağı hissəsində orta debitli təbii bulaq mövcuddur. İrili- 

xırdalı belə bulaqlar dərənin yuxarı hissəsində birləşərək Naxçıvançayın sol 

qollarından biri olan Kaha çayını təşkil etməkdədir. Yeri gəlmişkən, dərənin 

aşağı hissəsində əhali tərəfindən Darı yeri adlanan daşlardan təmizlənmiş geniş 

yastı düzənlik sahə vaxtilə burada əkinçiliyin də müəyyən qədər inkişaf 

etdiyini göstərməkdədir (şəkil 3). 

Mağaranın qarşı tərəfində brekçilərdən təşkil olunmuş dik yamacda üç 

böyük mağara mövcuddur. Bir-biri ilə 30-40
0
 bucaq altında birləşən iki mağara 

dərənin yuxarı hissəsində meylliyi 30-35
0 

olan böyük bir sahədə birləşirlər. 

Birinci mağaranın uzunluğu 50, hündürlüyü təqribən 30, giriş hissəsinin eni isə 

20-22 metrdir. 

Sol yamacın ikinci mağarası yuxarıda təsvir olunan mağara ilə bu 

sahədə görüşür. Sahənin dərəyə yaxın hissəsində iri qayalardan müdafiə və 

mühafizə məqsədləri üçün sədd qurulmuş və bu sədd sonradan dağılmışdır. 

İkinci mağaranın aşağı hissəsində içəriyə keçmək üçün xüsusi qapı mövcuddur 

(şəkil 4). Düzbucaqlı şəkildə olan qapı qayalardan çapılaraq hazırlanmışdır. 

Qapının üst hissəsinə mağaranın divarlarından çapılmış bu gün də öz 

bütövlüyünü saxlamış  daş  kanal  vasitəsilə  su  daxil olmuşdur.  Qapının çıxış  

hissəsində bizim tərəfimizdən oxunması mümkün olmayan alban yazıları 

mövcuddur. Bu iki mağaranın birləşdiyi yerdə vaxtilə məbədin və 

yamağaraların inanc yeri olduğunu göstərməkdədir. Bizcə, məbədə daş 

qapıdan keçən insanlar qapı üzərindən tökülən suyun altından keçməklə 

paklanırmışlar. Qapının alt hissəsində daşdan yonulmuş kiçik hovuz 

mövcuddur. Beləliklə, mağaraya daxil olan və mağaradan çıxan hər bir adam 

bu hovuzdan keçmək məcburiyyətində qalırdı. 
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           Şəkil3.Dərənin sol mağaraları 

 

Qapının digər maraqlı xüsusiyyəti onun çox hündürdə dik yamacda 

yerləşməsidir. Qapının aşağı hissəsinin hündürlüyü mağaranın giriş hissəsinin 

hündürlüyü ilə eynidir. Bu isə onu söyləməyə ehtimal verir ki, yuxarıda qeyd 

etdiyimiz sədd daxili hissədən torpaq və daşla doldurulmuş və sədd 

dağıldıqdan sonra doldurulmuş materiallar eroziyaya uğrayaraq çay vasitəsi ilə 

daşınmışdır. 

Bizim fikirimizcə mağaranın insanları qədim türk tayfaları peçeneklər 

olmuşdur. Oğuz-bulqarların qərb qolu olan peçeneklər VI-XII əsrlərdə çox 

böyük ərazidə, Dunay çayından tutmuş Urala, Qərbi Avropa düzənliyindən 

Krım və Qafqaza qədər yaşamış və fəaliyyət göstərmişlər [3,7]. Onların əsas 

məşğuliyyəti köçəri heyvandarlıq olmuşdur. Bu gün mağaraların yerləşdiyi 

ərazi heyvandarlıq üçün ən əlverişli mövqedə, eləcə də möhtəbil iqlimə və 

zəngin yem bazasına malikdir. 

Mağaranın mədəni təbəqəsində tapılan məişət və ovçuluq əşyaları, 

eləcə də,  mağara yaxınlığında okean səviyyəsindən 2130 metr hündürlükdə 

yerləşən peçeneqlərə məxsus qədim yaşayış yerinin xarabalıqlarında tapılan 

karvansara və su dəyirmanının qalıqları bizim bu fikri bir daha təsdiq 

etməkdədir (şəkil 5). 

Vaxtı ilə ərazini daha böyük təbii meşə arealı əhatə etmişdir [2]. Bu 

amil burada daimi məskunlaşmanı yaradan əsas səbəblərdən biri olmuşdur. 

Qədim peçeneklər eyni zamanda mühüm karvan yollarının keçdiyi 

ərazilərə nəzarət etmişlər. Bu isə onlarda eyni zamanda ticarətin inkişafına, 

eləcə də, oturaq həyat tərzinə keçməyə kömək etmişdir. Daha sonralar XII 

əsrdən başlayaraq peçeneqlər yerli oğuzlarla asimilyasiya olunmuş və tədricən 

islamı qəbul etmişlər [4]. Belə ki, qədim karvan yollarının əsas qollarından biri  

indiki Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindən, o cümlədən Biçənək 

aşırımından keçmişdir [5,6]. Yolun buradan keçməsinin başlıca səbəbi əlverişli 

mövqe ilə yanaşı isti dövrdə  karvanların  təchizatı üçün  zəngin yem bazasının 
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Şəkil 4. Daşdan yonulmuş arx və daş qapı 

 

 
 

Şəkil 5. Mağaralardan tapılan məişət və ov əşyaları 

 

mövcudluğu, içməli su təminatı və təbii rekreasiya imkanları olmuşdur. 

Təsadüfü deyil ki, buna görə də Biçənək aşırımının cənub hissəsində bu günə 

qədər digər bir karvansaranın xarabalığı qalmaqdadır. 

Bütün bu fikirlər mağaralardan daha sonralar karvansara kimi istifadə 

olunma ehtimalını artırır. İndiyə kimi ədəbiyyatlarda, tarixi mənbələrdə öz 

əksini tapmayan və bu gün də yerli əhali tərəfindən tanınmayan mağaralarda 

coğrafiyaçı speoloq, geoloq, geomorfoloqlarla yanaşı arxeoloq və tarixçilərin 

iştirakı ilə kompleks tədqiqat işləri aparılmalı, mağaralar elmi cəhətdən ətraflı 

tədqiq edilməli və turizm rekreasiya cəhətdən qiymətləndirilməlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

БАБАБЕЙЛИ НАЗИМ, ГУРБАНОВ АЛИ, АГАЛАРОВ ВАГИФ, 

СЕИДОВ МУРСАЛ 

БИЧЕНЕКСКИЕ (ПЕЧЕНЕКСКИЕ) ПЕЩЕРЫ 

На южных склонах хребта Даралаяз к северу от деревни Биченек 

находится шесть пещер, о которых в научных источниках не имеется 

никаких сведений. В новонайденных пещерах  проведены первичные 

геоморфолого–геологические исследования, определены состав и возраст 

пород, морфометрия отдельных пещер, генетические типы пещерных 

отложений. Предпологается  проживание древных печенеков в этих 

пещерах. 

Предлагается проведение комплексных исследований в пещерах с 

участием геоморфологов, археологов, спеологов, геологов и др. 

специалистов. 

Ключевые слова:  пещера, печенеги, интрузия, шток, минерало-

гический состав 

                                                

SUMMARY 

NAZIM BABABAYLI, ALI QURBANOV, VAQIF AGHALAROV, 

MURSAL SEIDOV 

BICHANAK (PICHANAQ) CAVES 

 In the south slope of the Daralayaz mountains, in the north of the 

Bichanak village, there were six caves found, which there wasn't any 

information in the scientific literacy about them. Firstly, the geomorphology-

geological researches were done in the newly-found caves. On the other hand, 

the composition and age of rocks, mophometry of various caves, and the 

genetic types of cave sediments were determined.  

 There are several probabilities of the old pichanaqs living here in these 

caves before. The process of complex researches with the participation of 

different geomorphologists, archaeologists, speologs, geologists, and etc. is 

recommended.   

 Key words: cave, pichanaqs, intrusion, stock, minerological 

composition. 
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 BÖYÜK QAFQAZIN AZƏRBAYCAN HĠSSƏSĠNDƏ TORPAQ  VƏ                   

      BĠTKĠ  ÖRTÜYÜNÜN,  SELLƏRĠN  FORMALAġMASINA  TƏSĠRĠ  

                                                                

   Məqalə selin formalaĢmasına təsir edən torpaq və bitki örtüyünün 

təhlilinə həsr olunmuĢdur. Müəyyən olunmuĢdur ki, sel zamanı çay hövzəsini 

təĢkil edən torpaqlar deqradasiyaya uğrayır. Bitki örtüyü sel materiallarının 

saxlanılmasına müsbət təsir göstərir.  

  Açarsözlər: sel gətirmələri, suudma, süzülmə, çəmən torpaqlar, 

yuyulma, bitki örtüyü. 

 

                                       Problemin məqsədi  və qoyuluĢu 

         Tədqiqatın məqsədi selin formalaşmasında torpaq və bitki örtüyünün 

rolunu müəyyən etməkdən ibarətdir. Belə ki, çayların hövzə səthlərinə insanın 

təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri ( yol çəkilişi, əkin sahələrinin şumlanması, 

mədəni bitkilərin suvarılması) zamanı torpaqdan ayrılan aşınma məhsulları sel 

və ya daşqın zamanı axının gətirmələrlə zənginləşməsinə köməklik göstərdiyi 

halda, torpağın məsaməliliyi səth axınını təbii tənzimlənmə yolu ilə zəiflədir. 

Güclü parçalanmış dağlıq relyef, iqlim və torpaq şəraitinin müxtəlifliyi 

bitkilərin qruplaşmasına səbəb olur. Selin formalaşmasında bitki örtüyü  sel 

gətirmələrinin nəql olunmasına müqavimət göstərməklə yanaşı, kök sistemi 

onu filtrasiya etməklə zəiflədir. Bu baxımdan selin formalaşması ilə əlaqədar 

torpaq və bitki örtüyünün tədqiqi maraqlıdır.  

                             Təhlildə istifadə edilən məlumatlar. 

Tədqiqat üçün ədəbiyyat mənbələri ilə yanaşı,Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Milli Hidrometeoroloji Departamentinin sel gətirmələri üzərində ( su və asılı 

gətirmələrin ən böyük sərfləri) 2002-ci ilə kimi aparılan müşahidə 

materiallarından istifadə edilmişdir.  

Torpaq örtüyündən ayrılmış aşınma məhsullarının intensiv leysan 

yağışları hesabına çaya daxil olmaqla çay gətirmələrinin bir hissəsinə 

çevrilməsinə baxmayaraq, onun hidroloji aspektdə sel gətirmələrinin əmələ 

gəlməsindəki rolu müasir dövrə kimi zəif öyrənilmişdir. Bu da stansionar 
müşahidələrinin çay hövzəsinin əkin sahələrində yerləşdirilməməsi ilə izah 

olunur. Çay hövzəsindəki torpaq örtüyünün sel gətirmələrinin 

formalaşmasındakı rolu hövzənin şumlanma dərəcəsi ilə daha yaxşı müəyyən 

edilir [12]. 

Torpaq örtüyünün çayların hidroloji rejimə təsiri ilk dəfə torpaqşünaş 

[4] tərəfindən müəyyən edilmişdir. Tədqiqatçıya görə əkin sahəsində mədəni 

bitkilər üçün aparılan kultivasiya da qısa müddətdə torpağın suudma və 
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süzülmə qabiliyyətlərini pozur. Torpaq və bitki örtüyünün qeyd edilən xüsu-

siyyətləri çaylardan daşqın və sel keçən zaman nəzərə alınmalı və bu istiqa-

mətdə tədqiqat işləri aparmaq lazımdır. Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, səth 

sularının təbii yolla tənzimlənməsində və yeraltı suların qidalanmasında 

torpaqdakı məsaməliliyi böyük rol oynayır. Bu da torpağın suudma və süzülmə 

qabiliyyəti ilə müəyyən edilir. Tədqiqatçının təcrübə nəticələri göstərir ki, 

düzən  meşə torpaqları suyu yaxşı süzür. Bu baxımdan, dağ-meşə torpaqlar 

düzən meşə torpaqları ilə müqayisədə zəif  tədqiq edilmişdir. Respublika 

şəraitində dağ torpaqlarında belə xüsusiyyətlərinin öyrənilməməsi selin nəql 

olunma xüsusiyyətlərinin araşdırılmasında müəyyən çətinliklərə səbəb olur. 

Əksər hallarda bunun səbəbi dağ çaylarında düşmənin və suyun qaçış sürətinin 

böyüklüyü ilə izah olunur. Buna görə də çaylardan daşqın və sel keçən zaman 

hansı hissəsinin təbii yolla tənzimləndiyini qəti demək çətindir. Bu sahədə 

ayrı-ayrı tədqiqatçıların yerinə yetirdiyi elmi tədqiqat işlərinin təhlili tələb 

olunur. 

                    Tədqiqatın nəticələri və onun müzakirəsi 

Belə ki, tədqiqatçının [5] təcrübə stansiyasında apardığı müşahidələr 

göstərir ki, leysan yağışları zamanı İsveçrənin meşə torpaqları daşqınlar 

keçəndə ən yaxşı su süzülmə qabiliyyətinə malikdir. Tədqiqatçıya görə kiçik 

və ya seyrək meşə sahələrində daşqının həcmi 3-4 dəfəyə kimi azalır. Buradan 

aydın olur ki, torpaq və meşə örtüyü çay axımını tənzimləmək qabiliyyətinə 

malikdir. Axının təbii yolla tənzimlənməsi çay gətirmələr axımına da təsir 

göstərir. 

Tədqiqatçıya [11] görə 1 saat ərzində suudma və süzülmə qabiliyyətinə 

görə torpaqlar üç qrupa bölünür. Qruplardan  biri qonur-meşə, dağ-

qaratorpaqlar, dağ-çəmən qəhvəyi və şabalıdı torpaqlar, digər qrup  boz, 

çəmən-bataqlıq, boz-qonur torpaqlar və üçüncü qrup isə şorakətli boz və 

çəmən-qonur torpaqlar təşkil edir. 

Təhlil göstərir ki, meşə, dağ-qara, dağ-çəmən, qəhvəyi, şabalıdı 

torpaqlar  

yeraltı suların hidroloji xüsusiyyətlərini daha yaxşı əks etdirir. Yəni bu 

torpaqlar səth sularını transformasiyaya uğramış şəkildə saxlamaq 

qabiliyyətinə malikdir. Hidroloji baxımdan gətirmə konusunda formalaşmış 

gillicəsiz allüvial torpaqlar  yaxşı suudma və süsüzmə qabiliyyətinə görə 

digərlərindən fərqlənir. Belə torpaqlar  gətirmə konusunda çay sularını 

tamamilə süzməklə kor mənsəb formalarına çevrilirlər. Süzülmüş sular gətirmə 

konusundan sonra gil və gillicə süxurların üstünlük təşkil etdiyi yerdə 

qarasular şəklində səthə çıxır. Belə ərazilər Böyük Qafqazın cənub 

yamaclarında geniş yayılmış və Turyənçay və Göyçayın gətirmə konuslarında 

daha yaxşı müşahidə edilir. 

Məlumdur ki, torpaq örtüyü ərazinin yuyulma prosesində əsas 

komponentlərdən biri olub gil, gillicə, qum və s. dənəvərliyin 60%-ni təşkil 

edir. Hündür dağlığın bitkisiz dik sıldırım yamaclardan yuyulan torpaq 

məhsulları sel zamanı nəql edilərək gətirmə konusunda torpaq əmələgəlmə 

prosesində iştirak edir. Digər regionlarda olduğu kimi, Böyük Qafqazda da 
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torpaq örtüyünün fiziki və mexaniki aşınma məhsulları selin formalaşmasında 

mühüm rol oynayır [1;13]. Belə ki, sel materiallarının dənəvərlik tərkibində 

0.05 mm  kiçik olan hissəciklər  üstünlük təşkil edir [12].  Qeyd edilən 

xüsusiyyət, hündür dağlıq qurşaqda ibtidai və gənc torpaqlar, orta dağlıgda 

nisbətən humus qatı qalın olan torpaqlar və aşağı, ön dağlıq və düzənlik 

hissədə isə qalın qata malik torpaqlar yayılması ilə də izah etmək olar. 

       Lakin çayların gətirmə konusunda dənəvərlik tərkibi böyük olan torpağın 

strukturluğu yaxşı və yuyulmaya müqaviməti zəif olur. Bununla yanaşı dağ-

tundra torpaqları dik yamaclı ərazilərdə intensiv leysan yağışları ilə çox 

asanlıqla yuyulur və  çayın məcrasına daxil olmaqla kiçik diametirli sel 

gətirmələrinə çevrilir. 

Alp və cubalp çəmənliklərin dağ-çəmən torpaqları zəif çimli qata malik 

olmasına baxmayaraq, relyef səthində mailliyin azalmasına müvafiq çay hövzə 

səthində yuyulmaya qarşı müqavimətini artırır. Yay mövsümündə  ərazidə 

otarılan mal-qara torpağın çimli qatını pozur və yağışlar zamanı yuyulmaya 

məruz qalır. Torpaq landşaftında ekoloji şəraitinin pozulması ayrı-ayrı illərdə 

və fəsillərdə müxtəlif diametli dənəvərliyə malik olan gətirmələrin 

toplanmasına şərait yaradır. Nəticədə birinci intensiv leysan yağışlarından 

yaranan səth axını hövzə səthində deqradasiya uğramış torpaq məhsularını qısa 

bir müddətdə sel gətirmələri formasında hündür dağlıq qurşaqdan gətirmə 

konusuna nəql edir. 

Gətirmə konusunda yayılan torpaqlarda mineral maddələrin artmasına 

və orada torpağın əvvəlki sturukturunun pozulmasına səbəb olur. Gətirmə 

konusunda mineral maddələrin artmasına baxmayaraq torpaq strukturun 

pozulmasına görə mədəni bitkilərin inkişafı üçün şərait yaranmır. 

Torflu dağ-çəmən torpaqları hündür dağlıq qurşaqda relyefin çökək və 

hamar yerlərində rütubətli və aşağı temperatur şəraitində inkişaf etmişdir [7]. 

Relyefin hamarlanmış sahələrində onun qalınlığı nisbətən böyük olur. 

Tədqiqatçıya  görə belə torpaqların qalınlığı 5 sm-ə çatır. Bu torpaqların 

yuyulmaya qarşı davamiyyəti zəifdir. 

Dağ-meşə torpaqları alp və subalp qurşaqlarından aşağıda (500-2700 

m) yayılmışdır. Bu torpaqlar Mazımçay, Balakənçay, Katexçay, Talaçay, 

Muxaxçay, Girdimançay, Vəlvələçay, Qudiyalçay və s. çay hövzələrindəki 

meşə sahələrində geniş yayılmışdır. Məlumdur ki, meşə qurşağında torpaq 

əmələgəlmə prosesi izafi rütubət şəraitində baş verir. Digər qurşaqlarla 

müqayisədə bu ərazidə torpağın humus qatı böyükdür. Bitki örtüyünün sıx və 

ağac köklərinin dərinə yayılması torpaq örtüyünün qorunub saxlanılmasına 

köməklik edir. Bitki örtüyünün mühafizəsinə görə  meşə torpaqları (yuyulma 
məhsulu kimi) çay gətirmələrinin tərkibində zəif iştirak edir. 

 Dağ-meşə torpaqlarından sonra dağ-çöl torpaqları formalaşır. Dağ-

meşə torpaqlarından fərqli olaraq dağ-çöl torpaqlarının  yuyulmaya qarşı 

davamiyyəti zəifdir. Bu dа ərazidə bitki örtüyünün zəifliyi və antropogen 

amilin güclü təsiri ilə izah oluna bilər.Tədqiq olunan ərazidə şoranlıq 

torpaqları da xüsusi yer tutur. Bu torpaqlar Şirvan düzünün şimalında, Samur-

Dəvəçi ovalığında və Qobustanda  geniş yayılmışdır. Arid iqlim şəraitində baş 
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verən palçıqlı sellərdə şoran torpaqların yuyulmuş  məhsulları gətirmələr 

formasında iştirak edir. 

Tərkibi əsasən gillicələrdən təşkil olunmuş qonur və boz-qonur 

torpaqlar ərazinin düzənlik hissəsində geniş yayılmışdır. Bu torpaqların ana 

süxurları duzlu və karbonatlı olduğu üçün şoran və şorakətli xassələri ilə 

yarımsəhra mühitində formalaşmışdır. Belə torpaqlara Türyənçayın, Göyçayın, 

Sumqayıtçayın, Ceyrankeçməzin, Ataçayın, Dəvəçiçayın mənsəb və aşağı 

axarlarında daha çox yayılmışdır [14]. Ərazinin arid-iqlim şəraitində 

yerləşməsi yaz və payız fəsillərində düşən yağışlar yarğan-qobu şəbəkəsinin 

geniş yayılmasına səbəb olmuşdur. Qeyd edilən torpaqlar intensiv yağışlar 

dövründəki palçıqlı sellər üçün əsas gətirmə materiallar hesab olunur. 

Boz torpaqlar Ağsu, Ceyrankeçməz, Sumqayıtçay, Ataçay hövzələrinin 

dağətəyi hissəsində əsasən yayılmışdır. Bu torpaqların da palçıqlı sellərin 

tərkibində çay gətirmələri kimi rolu böyükdür. 

Çəmən torpaqları əsasən relyefin düzənlik sahələrində geniş 

yayılmışdır. Bitkilərin, (xüsusilə kənd təsərrüfаtı bitkilərinin) inkişafı üçün 

əlverişlidir. Bu torpaqlar digərlərindən fərqli olaraq sel gətirmələrin tərkibində 

zəif iştirak edir. Bu da əsasən hamar relyefin olması ilə izah olunur. Açıq 

çəmən torpaqları əsasən relyefin düzənlik yerlərində qrunt suların dərin olduğu 

mühitdə inkişaf edir. 

          Təhlil göstərir ki, torpaq örtüyünün sel gətirmələrin tərkibində yeri və 

onun əmələ gəlməsində rolu hövzənin şumlanma dərəcəsi ilə də müəyyən 

etmək olar. Lakin  tədqiq olunan ərazinin çay  hövzələri üzrə şumlanma 

dərəcəsini əks etdirən rəsmi statistik məlumatlar yoxdur. Rusiya 

Fedarasiyasında, Ukraynada, Moldovada bu istiqamətdə aparılan tədqiqatları 

ilə yanaşı,  respublikamizin digər ərazilərin çay hövzələri üçün (xüsusilə 

Naxçıvan MR) əldə edilən nəticələrə görə tədqiq edilən ərazinin səthi yuyulma 

intensivliyinə dair  ümumi fikir söyləməyə əsas verir. Tədqiq edilən çay 

hövzələrində əkin sahələrinin hündürlük boyu artmasına müvafiq olaraq sel 

ocaqlarının da genişlənməsinə baş verir. Müəyyən edilmişdir ki, əkin 

sahələrinin genişlənməsi ilə səthin yuyulma intensivliyi də  artır [ 2; 12]. Bu, 

da ərazidə sellərin tez- tez müşahidə olunmasına  səbəb olur. 

Sel gətirmələrin formalaşmasına torpaq örtüyü müsbət təsir göstərdiyi 

halda, gətirmələrin nəql edilməsinə  bitki örtüyü mənfi təsir göstərir. 

Məlumdur ki, respublikamizin dağlıq sahələrindəki əksər yaşayış 

məntəqələri yanacaq və tikinti materialları ilə az təmin olunmuşdur. Bu da çay 

hövzələrində meşələrin daha çox qırılmasına və nəticədə səthin yuyulma 

intensivliyinin şiddətlənməsinə səbəb olmuşdur. Meşə örtüyü zəif, və ya 

olmayan yerdə intensiv yağışlar və insanın təsərrüfat fəaliyyəti hesabına səthin 

yuyulma intensivliyi sürətlənir, sıx meşə-kol örtüyü olan yerdə isə zəifləyir. 

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq çay hövzələrindəki meşə sahələri ilə asılı 

gətirmələr axımı arasında əlaqə tərtib edilmişdir [şəkil]  
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ġəkil 1. Asılı gətirmələr axımı ilə meşə sahələri arasında əlaqələr: 1.hövzə 

sahəsi 21 km
2
- kimi, 2. Hövzə sahəsi 21-90 km

2
, 3.90-600 km

2
,  4.600-1500 

km
2
. 

    

             Qrafikin təhlili göstərir ki, Böyük Qafqazda meşə  örtüyünün asılı 

gətirmələr axımına təsiri 4 qrupda təmsil olunur. Hər bir qrup çay hövzələrində 

mövcud olan meşə sahələrinin asılı gətirmələr axımına təsirini müəyyən edir 

[cədvəl]. 

                                                                                                         

Cədvəl  

Çay hövzəsindəki meşə sahələrin və asılı gətirmələr sərflərinin 

dəyişmə intervalları. 

Çay qrupları 

Çay hövzəsi 

sahələrinin 

dəyişmə 
intervalları, 

km2-lə 

Çay qruplarında 

meşə sahələrinin 

dəyişmə 

intervalları, 
km2-lə 

asılı gətirmələrin 

dəyişmə 

intervalları, 
km2-lə 

meşənin təsiri ilə 

asılı gətirmələrin 

azalması, 
dəfə ilə 

I 21-dən kiçik 1-4 15-3 5 

II 21-90 1,1-30 30-2 10 

III 90-600 31-125 1000-49 25 

IV 600-1500 8,6-10,8 750-660 1,2 

        Cədvəlin təhlili göstərir ki, meşə sahəsi 31-125 km
2
 arasında dəyişən çay 

hövzələrində asılı gətirmələr axımının  azalması minimum həddə enmişdir. 

Müvafiq intervalda meşə sahəsi ilə əlaqədar asılı gətirmələrin dəyişməsi 
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arasında yaranan uyğunsuzluq ərazinin müxtəlif fiziki-coğrafi şəraitdə 

yerləşməsi ilə izah olunur. Belə ki, meşə sahələrinin artması ilə asılı gətirmələr 

axımının azalması    600 km
2
 qədər olan çay hövzələrində müşahidə olunur. 

Buna səbəb böyük çay hövzələrində meşələrin az və seyrək olması ilə izah 

olunur. Asılı gətirmələr axınında baş verən proseslər qanunauyğunluq 

formasında özünü tamamilə doğruldur. Bu da torpaq və meşə örtüyünün selin 

formalaşmasında fərdi təsir xüsusiyyətlərini göstərir. 

        Tədqiqatçıya [3] görə meşə, torpağı qorumaq funksiyasına malikdir 

olmaqla yanaşı, səth axımının da azalmasına və ya artmasına öz təsirini 

göstərir. Sonradan aparılan tədqiqatlar da bunu təsdiq edir. Belə ki, 

tədqiqatçılara [8; 10] görə meşə örtüyü  hövzə səthini təşkil edən torpaq 

örtüyünü yuyulmadan tamamilə qorumaqla yanaşı, səth axını azaldır və 

daşqını tənzimləyir. 

Tədqiqatçı [10] Böyük Qafqazın cənub yamacındakı çay hövzələrində 

(Balakənçay, Katexçay, Talaçay, Muxaxçay, Kürmükçay, Şinçay, Kişçay və 

s.) təcrübə apararaq göstərmişdir ki, meşə subnival zonasından daxil olan 

aşınma materialları saxlamaq qabiliyyətinə və çay hövzələrinin səthindən 

gedən yuyulmanı azaldılmasında mühüm rol oynayır. Müəyyən edilmişdir ki, 

meşə örtüyü sıx olan  dağın dik yamaclarında səthin yuyulma intensivliyi 

demək olar ki, zəif gedir. Tədqiqatçıya [9] görə Azərbaycan şəraitində meşəaltı 

torpaq örtüyü zəif olan çay hövzələrində səthin yuyulma intensivliyi 27 dəfəyə 

qədər artır.  

Müəyyən olunmuşdur ki, ot örtüyü də sel ocaqlarının inkişafına mənfi 

təsir göstərir. Tədqiqatçının təcrübəsinə görə, torpaq səthinin yuyulmadan 

qorunmasında meşə örtüyü ilə müqayisədə ot örtüyü  bəzən  üstünlük təşkil 

edir [6].  

Müasir dövrdə Böyük Qafqazın dağ-meşə hissəsində aparılan 

tədqiqatlar da həmin fikri təsdiq edir [14].  Bu da selə qarşı mübarizə 

tədbirlərinin görülməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Müəyyən edilmişdir ki, 

su saxlama qabiliyətinə görə birinci yeri meşə örtüyü, növbəti yeri subalp və 

alp çəmənlikləri sonuncu yeri hündür dağlıq qurşağın ibtidai çəmən bitkiləri 

tutur. Tədqiqatımız göstərir ki,  Böyük Qafqazın cənub yamacındakı çay 

hövzələrində meşə sahəsi artdıqca gətirmələr axımı azalır. [şəkil]. 

 Bu istiqamətdə Naxçıvan Muxtar Respublikanın çay hövzələrində 

aparılan tədqiqatlar da bunu sübut edir. Belə ki, həmin ərazidə meşə sahəsinin 

2 dəfə azalması ilə asılı gətirmələr axımı 3-3,5 dəfəyə qədər artır [12]. Belə bir 

proses  Kiçik Qafqaz sahəsində kiçik meşə sahəsinə malik olan çay 

hövzələrində də müşahidə edilir. Xüsusilə 2000 km
2
-dən kiçik olan hövzə 

sahələrində bu daha yaxşı müşahidə olunur. Qeyd edilən prosesin intensivliyi 

qırılan meşə sahələrinə bərabər tutulan çılpaq sahələrdə də  baş verir. Son 

illərdə antropogen amilin hövzə səthinə daha çox təsiri çaylarda sellərin 

təkrarlanmasını və baş verməsini artırmışdır. 

                                                     NƏTİCƏ 

 1.Son illərdə meşələrin qırılması sellər üçün əlverişli şərait yaratmış və 

onların tez- tez təkrarlanmasına səbəb olmuşdur.  
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2.Müəyyən olunmuşdur ki, hündür dağlıqdan gətirmə konusuna kimi sel  

materiallarının nəql olunması bu hissədə mövcud olan torpaqların tərkibində  

struktur dəyişmələrinin baş verməsinə səbəb olmuşdur. Nəticədə sel hesabına  

gətirmə konusunda gil və gillicəli struktura malik torpaqların payı artmağa  

başlamışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ДЖУМА МАМЕДОВ 

ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА 

ФОРМИРОВАНИЕ  СЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЧАСТИ 

БОЛЬШОГО КАВКАЗА 

           Был проведен анализ антропогенных эффектов на влияние 

формирования селей. 

     Выявлена роль влияния параметров лесов на формирование селей в 

различных бассейнах рек. 

      Наибольшее влияние на формирование селей оказывает лесная 

площадь в 31-129 км
2
   из общей площади  90-600 км

2
 бассейнов рек 

Большого Кавказа. 

Ключевые слова: селевые наносы, поглощение, инфильтрация, 

луговые почвы, размывание, растительный покров. 

                                                                          

SUMMARY 

                            JUMA MAMMADOV   

THE IMPACT OF SOIL-VEGETATĠON COVER ON FORMATION OF 

FLOOD IN AZERBAIJANI PART OF THE GREATER CAUCAUS 

           They was analysed the man`s impact on the formation of floods and 

found out the role of forest parameters on formation of floods in various river 

basins. 

       Thus, the most influential factor was found out to be the forest area with 

31-129 km2 out of overall marked square of 90-600 km2 of river basins of the 

Greater Caucasus. 

Keywords: mudflow, absorbsion, infiltration, meadow soils, erosion, 

vegetation cover. 

 

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

edilmiĢdir) 
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ĠLANDAĞ EFFUZĠYASI 

 

 Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında geniĢ yayılmıĢ ekstruziv 

formalardan biri, dünyanın füsunkar təbiət abidələrindən olan Ġlandağ 

(Haçadağ) lakkolitinin geoloji, geomorfoloji, coğrafi xüsusiyyətləri tədqiq 

olunur, həmçinin turizm əhəmiyyəti göstərilir. 

 Ġlandağı təĢkil edən suxurların kimyəvi tərkibi, onların faizlə miqdarı 

göstərilmiĢdir. Ġntruziyanın üfüqi və Ģaquli profili verilmiĢ Ģəkildə göstərilir.  

Açar sözlər: lakkolit, təbiət abidələri, ekstruziv forma, kimyəvi tərkib. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında maraqlı turizm obyektlərindən biri 

İlandağ lakkolitidir. Qeyd etmək lazımdır ki, dünya ölkələrinin demək olar ki, 

bütün geologiya dərsliklərində onun haqqında məlumatlara rast gəlmək 

mümkündür. 

İlandağın zirvəsinə 3 və ya 4 cığır qalxır. Kırna və Şurud kəndləri 

tərəfdən gələn cığırların birləşdiyi yerdə tikinti izləri aydın görünür. Dağ 

yamacındakı daşları üst-üstə qoymaqla ucaldılmış bu müdafiə qurğusu görünür 

ki, daşların arasına gil, əhəng, palçıq və s. bərkidici məhlul vurulmadığından 

uçmuşdur. Sağ tərəfdə isə divarı xatırladan hündürlüyü 300-500 m olan 

qayalar ucalır. Burada salamat qalmış divarın-hasarın iç tərəfində 10-12 m
2
-lik 

yaşayış binalarının izləri (güman ki, müdafiəçilərin “mənzil qərargahı” 

olmuşdur) qalmışdır; divar quzey və mərkəzdə bir qat, güneydə isə üç qatdır. 

Zirvəyə qalxanadək 7 yerdə siklop tikililərinin (qalaçaların) divar-hasarına 

(hündürlüyü 10-15 m) rast gəlinmişdir. İlandağın zirvəsində iki haça arasında 

qalın gil təbəqəsi var. Ocaq yerində gilin içərisindən orta əsrlərə aid saxsı 

qalıqları aşkar edilmişdir. Müşahidələrdən aydın görünür ki, İlandağda qədim 

gözətçi məntəqəsi olmuşdur: yaxınlaşan təhlükə barədə gecələr tonqalın işığı, 

gündüzlər tüstü ilə Əlincəqalaya, oradan da Çalxanqala və Şapurqalaya 

əvvəlcədən xəbər verilirmiş (1). 

Əzəməti və möhtəşəmliyi ilə ətrafdakı dağ və təpələrdən seçilən 

İlandağ Naxçıvan bölgəsinin yenilməzlik, ucalıq rəmzinə, embleminə 
çevrilmişdir. Romantik bir əfsanədə bu dağ müzəffər sərkərdənin başından 

düşən daş-qaşla bəzədilmiş dəbilqəyə bənzədilir. Daha müdrik görünən başqa 

bir əfsanədə isə İlandağ “Alın dağı” kimi yozulur: Nuhun gəmisinin 

zərbəsindən ikiyə bölünmüş ləkəsiz geniş alına bənzəyən zirvəsində 

Naxçıvanın keçmişi və indisi ağ kağızda sehrli misra kimi həkk olunmuşdur 

(şəkil). 
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Ekstruziv süxurlar Naxçıvan Muxtar Respublikasında Əlincəçay və 

Naxçıvançay çayları hövzəsində geniş yayılmışdır. Onlardan biri də 

Naxçıvanın simvoluna çevrilmiş İlandağdır. 2415m yüksəkliyə malik İlandağ 

zirvəsi muxtar respublikanın mərkəzində yerləşir və Göydərə, Əlincə, Nəhəcir, 

Qaracəlal, Sürəməlik, Qutandağ, Qızılboğaz kimi dağlarla əhatələnir (4). 

Ekstruziv üzəri üst eosenin qumlu-gilli çöküntülərilə örtülmüş, 

azmeyilli, yüksək, qədd-qamətli, sərt görünüşlü nizə şəklində olub gözəl 

görünüşü ilə fərqlənir. Ekstruzivin yuxarı hissəsi haçalanır və qərblə şərq 

zirvələrinə ayrılır. Ehtimala görə belə forma onu bir növ ölən ilana bənzədir və 

bizcə İlandağ adı buradan əmələ gəlmişdir. Profildən oval formalı dağın sahəsi 

təxminən 3 km
2
-dir və bu ovalın əsas oxu şimal-qərbə istiqamətlənmişdir (3). 

İntruziyanı təşkil edən süxurlar andezit-dasit ekstruzivi solğun, 

yaşımtıl-boz, açıq çəhrayı və daha az boz-qonur rənglərdən ibarətdir. Onlar 

xırda və orta dənəvərdirlər. 

Süxurların porfir tərkibi tam kristallik xarakterlidir. Çöl şpatı parlaq 

kristallik görünüşə malikdir və tündrəngli komponentlərinin (kasaşəkilli 

yalançı buynuzdaşı) uzanma ölçülərinə görə 1 sm, bəzən isə 3-4 sm-ə qədər 

olur. Bəzi yerlərdə təbaşir laylarında ovalşəkilli, düzgün olmayan formada, 

diametri 6-8 sm ölçüsündə andezit- dasitə rast gəlinir. 

Onlar mikroskopik polifir quruluşludur. Mineral tərkibi plaqioklaz, 

yalançı buynuzdaşı, biotit, avqit, enstatit, klinoenstatit, maqnetit, apatit, sirkon 

və müəyyən qədər serisit, koalinit, kalsit, xlorit, epidot, soizit və limonitdən 

ibarətdir (2). 

Andezit-dasit tərkibindəki komponentlərin parlaqlığına görə üç 

müxtəlif növə bölünür: biotit-yalançı buynuzdaşı, yalançı buynuzdaşı, 

piroksid-biotit. 

Biotit-yalançı buynuzdaşı andezit dasiti kasaşəkilli oliqofironik 

quruluşuna görə xarakterizə edilir. Əsas kütləsi kvarsit-çöl şpatı, mikroorqanit, 

mikroqranit-mikrolit vəmikrofelizitdən ibarətdir. 

Süxurlarda gözə çarpan minerallardan plaqioklaz, bir qayda olaraq 

yalançı buynuzdaşı (cNg=8-15, Ng-Np=0,015-0,020) və biotit (Ng-Np=0,040-

0,070), aksesuarlardan – apatit və sirkona, filizlərdən – maqnetitə rast gəlinir. 

Plaqioklaz tərkibinə görə 2 və ya 3 mineraldan ibarətdir (2). 

Oxşar plaqioklazların ərazidə miqdarı demək olar ki, dəyişmir. Süxur 

parçaları şəklində və ayrıca ovuntu görünüşə malikdir. Onlar çox vaxt çat-çat 

olur və tərkibləri maqnetit, biotit, apatit və sirkonla zəngindir. 

Yalançı buynuzdaşının özəyini təşkil edən opasitlərin ölçüsü 0,06 mm-

dən 2 mm-ə qədərdir. Çox vaxt onlar kalsit, xlorit və qismən də (bəzi yerlərdə) 

epidotlardan ibarət olur. Tərkibinə əlavə olaraq xırda dənələr (hissələr) 

plaqioklaz, apatit və maqnetit daxildir. 
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Şəkil. İlandağ 

 

Biotit də yalançı buynuzdaşı kimidir. Yüksək dərəcəli apatitdir. 

Dənəsinin ölçüsü 0,08 mm-dən 2 mm-dəkdir. 

Maqnetit düzgün olmayan formalı dənəvərə bənzəyir. Apatitə bütün 

prizmatik kristallarda xırda dənəvər iynəşəkilli formalarda rast gəlinir. Sirkon 

hərdənbir xırda prizmaşəkilli görünüşə malik olur. 

Əsas kütlədə kvarsit-polişpat, çox vaxt kalsit və badamcıq da olur, 

yaranmasında kalsit və bəzən nadir halda xlorit iştirak edir. Yalançı 

buynuzdaşı andezit-dasiti biotit-yalançı buynuzdaşından daha dözümlülüyünə 

görə fərqlənir, biotit ondan fərqləndiyi kimi və onların əsas kütləsi mikrofelzit-

qialopilitdir. 

Bəzək daşlarından - moroinə rast gəlinir. İlandağ andezit-dasitinin 

tərkibindəki mineralların tərkibi aşağıdakı kimidir: plaqioklaz, yalançı 

buynuzdaşı, biotit, avqit və enstatit, maqnetit, apatit və çirkon. 

Daha zəngin floraya malik dağın şimal yamacında dağ keçilərinin 

açdığı cığırla ətəkdən zirvəyə doğru turizm marşrutu təşkil etmək 

mümkündür. Qayalardan sallanan nəhəng ardıc ağaclarının, ekzotik qayaların 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

226 

arasında yeləşən bu yol təxminən 1600 metr yüksəkdə yerləşən, kapilyar və çat 

sularından formalaşan, ətrafında çoxlu kəpənəklərin uçuşduğu və buna görə də 

"Qurdlubulaq" adlanan bulağın, eyni zamanda zirvə yaxınlığında formalaşan 

və indiyə qədər tədqiq olunmayan dağ keçilərinin sığındığı mağaranın 

yaxınlığından keçməkdədir.  

Öz görkəmi, tarixiliyi, zəngin geoloji tərkibi və maraqlı genezisinə 

görə fərqlənən İlandağ turizm-rekreasiya baxımından daha ətraflı tədqiq 

olunmalı və dünya əhəmiyyətli turizm obyektlərindən birinə çevrilməlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

НИГЯР БАБАБЕЙЛИ 

ПРИРОДНЫЙ ПАМЯТНИК ИЛАНДАГ 

 В статье характеризуются геологические, геоморфологические и 

географические особенности одной из широко распространенных 

экструзивных форм на территории Нахчыванской Автономной 

Республики гора Иландаг (Хачадаг) , которая считается очаровательным 

природным памятником в мире. 

 Указывается химический состав пород Иландага,процентное 

количество минералов, также вертикальный и горизонтальный профиль 

интрузии в рисунке. 

 Ключевые слова: лакколит, природный памятник, экструзивная 

форма, химический состав. 

 

SUMMARY 

NIGAR BABABAYLI 

ILANDAG NATURE MONUMENT 

 The geological, geomorphology, and geographic characteristics of one 

of the amazing nature monuments of the World - Ilandag (Hachadag) laccolite, 

which is also one of the widespread extrusive forms in the Nakhchivan 

Autonomous Republic are described in the article, and its tourism potential is 

shown too.  
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 Quantity percentage and chemical composition of rocks, those are the 

parts of Ilandag are also reflected in the article. The given photo illustrates the 

horizontal and vertical profile of the intrusion.  

 Key words: laccolite, nature monuments, extrusive form, mineralogy 

composition.  

 

 

 
 

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

edilmiĢdir) 
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MÜASĠR PEDAQOGĠKADA AĠLƏ TƏRBĠYƏSĠ VƏ ĠCTĠMAĠ 

TƏRBĠYƏNĠN ƏLAQƏSĠ PROBLEMĠ 

 

Məqalədə müasir dövrdə ailə tərbiyəsi ilə ictimai tərbiyənin qarĢılıqlı 

əlaqəsindən, bir-birinə təsirindən bəhs edilir. Bu əsasda indiki zəmanəmizdə 

ailənin öz funksiyalarını tam yerinə yetirə bilməməsinin obyektiv səbəbləri də 

araĢdırılır. Məqalədə həmçinin ailə tərbiyəsi və ictimai tərbiyənin qısa tarixi 

ümumiləĢdirilir, ictimai Ģüurun formalaĢmasında onların vahid məqsəddə 

birləĢməsinin əhəmiyyəti qənaəti açıqlanır. 

Açar sözlər: ailə, ailə tərbiyəsi, cəmiyyət, ictimai tərbiyə, ictimai Ģüur. 

 

Müasir pedaqogikanın ən böyük problemi milli tərbiyə sisteminin 

çətinliklərlə üzləşməsi, tərbiyəvi təsirlərin qlobal xaotikliyi, tərbiyəvi 

məqsədlərin daha çox maddi əsaslar üzərində formalaşmasıdır. Bu problem 

tərbiyənin mənəvi əsaslarını sürətlə dağıdır, müxtəlif xalqlara məxsus əxlaqi 

rəngarəngliyi silir, mədəniyyət fərqliliyini aradan qaldırır və beləliklə də 

getdikcə daha çox xalqların, millətlərin azad, müstəqil mövcudluğunun sonunu 

yaxınlaşdırır. 

 Bizim fikrimizcə, getdikcə artan bu böyük təhlükənin əsas mənbəyi, 

başlanğıc nöqtəsi kimi ailənin fundamental əsaslarının, mənəvi köklərinin 

dağılması (yaxud şüurlu olaraq dağıdılması) götürülməlidir. Müasir ailə 

özünün təməl funksiyalarının heç birini tam yerinə yetirə bilmir. Bunun 

müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəbləri vardır. 

 Fikrimizi sübut etmək üçün ailənin ümumi funksiyalarından bir 

neçəsini nəzərdən keçirək: 

1. Ailənin reproduktiv funksiyası. Bu funksiya uşaqların doğulması ilə 

nəslin davamını təmin etməyi əsas götürür. Başqa sözlə, reproduktiv 

funksiyanın əsas qayəsi insanlığın təkrar istehsalıdır. Azərbaycan 

cəmiyyətində olan ailəyə tətbiq edildikdə isə bu funksiya əvvəlki hökmünü 

getdikcə itirməkdədir. İndi əksər gənc ailələrdə azuşaqlılıq tendensiyası 

hakimdir. 

2. Ailənin təsərrüfat-iqtisadi funksiyası. Bu funksiya ailənin rifah 

halının günün tələbləri səviyyəsində qurulmasını təmin etməlidir. Ev 

təsərrüfatının qurulması, bu təsərrüfatın stabil istiqamətli və davamlı olması, 

ailə büdcəsinin qənaətbəxş olması, artan istiqamətdə inkişafı, ailənin ailə 

üzvlərinin həyat və əmək qabiliyyətlərinin təmin edilməsi bu funksiya ilə bağlı 
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sahələrdir. Heç kəsə sirr deyil ki, kapitalist ictimai münasibətlərinin ölkəmizdə 

getdikcə möhkəmlənməsi ənənəvi ailənin bu funksiyası üçün də çatışmazlıqlar 

yaratmışdır. 

3. Ailənin tərbiyəvi funksiyası. Ailənin idarə edilməsi, ailə başçısı, 

ailədaxili münasibətlərin təşkili və nizamlanması, ailə ənənələrinin, milli 

əxlaqın qorunub saxlanılması, ailədə vətəndaş-şəxsiyyətin formalaşması və s. 

məsələlər bu funksiyanın əhatə dairəsinə daxildir. 

4. Ailənin bərpaedici funksiyası. Cəmiyyətdəki statuslarından asılı 

olaraq ailə üzvləri əqli və fiziki gərginliyə, psixoloji təzyiqlərə və streslərə 

məruz qalaraq mənəvi durumlarını  müəyyən mənada bərpa etməyə ehtiyac 

duyurlar. Əgər bu çatışmazlıqlar  ailədə hökm sürürsə, ailənin bərpaedici 

funksiyasından danışmağa dəyməz. 

5. Ailənin sosial-mədəni funksiyası. Bu funksiya bütövlükdə ailənin və 

ayrı-ayrılıqda ailə üzvlərinin cəmiyyətə inteqrasiyasının təşkili, etnik və milli 

keyfiyyətlərin, milli-mədəni irsin öyrənilməsi, qorunub saxlanması və inkişaf 

etdirilməsi məsələləri ilə bağlıdır. Bəşəriyyətin sosial-mədəni həyatında tüğyan 

edən qloballaşmanın sosial əlaqələrin və mədəniyyətlərin sərhədsizləşməsinə, 

xaotik qovuşmasına apardığı müasir dövrdə ailə bu funksiyasını tam yerinə 

yetirməkdə acizdir. 

Bu yazıda biz ailə tərbiyəsi və ictimai tərbiyə məsələlərindən, ailə 

tərbiyəsinin müasir problemlərindən ümumi şəkildə bəhs etmək istəyirik. 

Ailə cəmiyyətin ən kiçik hissəsi, özəyidir. Yəni hər hansı cəmiyyət 

çoxlu sayda ailələrdən ibarətdir. Lakin cəmiyyət bütöv bir ailə deyil, 

quruluşuna, üzvləri arasındakı münasibətlərin xarakterinə, idarəedilmə 

xüsusiyyətlərinə görə və s. fərqli olan ailələrin eyni (yaxud oxşar) birgəyaşayış 

qaydaları və ortaq məqsədlər əsasında birləşdiyi toplumdur.    

Cəmiyyət öz mövcudluğu naminə özünün bütün hissələri (yəni ailələr) 

arasında ümumi olanı (yəni birgəyaşayış normalarını, məqsəd birliyini) 

qorumağa məcbur olduğu kimi, öz hissələrinə aid olan keyfiyyətin (yəni 

fərdiliyin) də saxlanılmasına və möhkəmlənməsinə məcburdur. Çünki 

cəmiyyət ailələrdən – ilkin hissələrdən təşkil olunduğu kimi, ailələr də fərqli- 

fərqli statuslara malik fərdlərin eyni (yaxud oxşar) bioloji və sosial amillər 

ətrafında birləşməsindən yaranır. Beləliklə, cəmiyyətin inkişafı ailələrin 

rifahından, ailələrin rifahı isə öz növbəsində, ailə üzvlərinin cəmiyyətdəki 

birgəyaşayış normalarına, məqsəd ümumiliyinə uyğun hazırlanması, tərbiyə 

edilməsindən asılıdır.  

Bu baxımdan, cəmiyyətin öz üzvlərinə təsirini ictimai tərbiyə, ailənin 

öz üzvlərinə təsirini ailə tərbiyəsi adlandırsaq aşağıdakıları demək 
mümkündür.  

     İctimai tərbiyə ailə tərbiyəsinin məqsəd və vəzifələrini müəyyən edir. 

   Ailə tərbiyəsi ictimai tərbiyənin  mahiyyətini, məzmununu və  reallaşdırma 

yollarını müəyyən edir.  

   İctimai tərbiyə ilə ailə tərbiyəsinin vahidliyi isə ictimai şüurun 

formalaşmasına və keyfiyyətcə inkişafına səbəb olur. 
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 Bu baxımdan ailə tərbiyəsi və onun inkişaf tarixinə qısa bir nəzər salaq. 

Ailə tərbiyəsinin yaranma tarixinə dair araşdırdığımız dini ədəbiyyatda 

bu barədə heç bir məlumata rast gəlmədik.
(1)

 Ayrı-ayrı səmavi kitablardan 

çıxan nəticəyə görə ailə ilk insanların Allahın iradəsi ilə yarandığı dövrdən 

mövcud olub (bu yalnız bizim qənaətimizdir). Adəm və Həvvanın öz 

uşaqlarına necə tərbiyə verdikləri (belə şey olubmu?) barədə heç bir biliyə 

malik deyilik. Hətta qardaşlardan birinə məlum  biliyi (öldürdüyü qardaşının 

cənazəsini torpağa basdırmağı) valideynləri deyil Allahın buyruğu ilə qarğa 

verir.  

1. Bax.: Əli Əkbər Babazadə. İslamda evlənmə və ailə hüququ. “Əhli-beyt 

əleyhimussalam məktəbi” nəşriyyatı – 1999 

Ailə tərbiyəsinin tarixi barədə pedaqoji elmin gəldiyi nəticələrə görə  

isə ailə tərbiyəsi insanlığın inkişafı nəticəsində həm də icma  tərbiyəsindən  

çox sonralar yaranmışdır. Artıq b.e.ə. XI-VIII minilliklərdə dünyanın bir sıra 

ərazilərində, o cümlədən, Kiçik, Ön və Orta Asiyada... ailə cəmiyyətin əsas 

iqtisadi və sosial özəyinə çevrildi. Qəbilə quruluşundan fərqli olaraq uşaqların 

tərbiyə edilməsi vəzifəsi ailənin üzərinə düşdü.(2. səh.15) 

Lakin bununla da ictimai tərbiyənin rolu aradan qalxmış olmadı. O 

dövrdən ta bu günümüzə qədər ailə tərbiyəsi və ictimai tərbiyə bir-birini 

tamamlayaraq davam etməkdədir.  

Sözsüz ki, tərbiyə sosial hadisədir; o fərdləri cəmiyyət həyatına 

hazırlayır. Lakin insanların bioloji varlıq kimi mövcudluğu da öyrənmə - 

öyrətmə (yəni tərbiyə olunma) kimi fitri-təbii tələbatları ödənilmədən mümkün 

deyildir. Beləliklə, tərbiyə geniş mənada həm də təbii qanunauyğunluğu 

özündə əks etdirən hadisədir. Bu baxımdan yanaşdıqda, məlum olur ki, ailə 

təbii və sosial qanunauyğunluqları özündə birləşdirir. Hər bir sosial mahiyyətin 

əsasında təbii mahiyyətin dayandığını nəzərə alsaq, möhkəm əsaslara malik, 

düzgün ictimai  tərbiyənin, müvəffəqiyyətli ailə tərbiyəsindən asılılığı aydın 

olur.  

Cəmiyyət dinamik inkişaf xüsusiyyətlərinə mailk olduğundan ictimai 

tərbiyənin qanunauyğunluqları və formaları da tez-tez dəyişə bilir. Ailə isə 

daha konservativ mahiyyət daşıdığından ailə tərbiyəsinin qanunauyğunluqları 

müəyyən dövr ərzində nisbətən sabit qalmaq üçün “dirənir”, müqavimət 

göstərir.  

Ailə tərbiyəsi ilə ictimai tərbiyənin qarşılaşdırılmasında daha bir məsələ 

üzərinda dayanmağı da faydalı hesab edirik. 

Ailə tərbiyəsinin həyata keçirildiyi yalnız bir müəssisə vardır – ailə.  

Və bütün ailələrdə keyfiyyət və səmərəlilik baxımından bu və ya digər  

dərəcədə fərqlənən planauyğun, mütəşəkkil, məqsədyönlü təsirlər mövcuddur.  

İctimai tərbiyə isə bir tərəfdən mülkiyyət formaları və səviyyələri müxtəlif 

olan tərbiyə müəssisələrində mütəĢəkkil sürətdə və digər tərəfdən böyüyən 

nəslin getdikcə daha çox əhatə olunduğu gündəlik yaşam mühitində kortəbii 

Ģəkildə baş verir. 

 Fikrimizcə, müasir tərbiyə sisteminin bəlalarının əsas mənbəyini bu son 

iki abzasda bəhs edilənlərdə axtarmaq lazımdır. 
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- ailə tərbiyəsində müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən 

planauyğunluq, mütəşəkkillik və məqsədyönlülük pozulur;  

Vaxta qənaət etmək məqsədilə bu səbəbləri yalnız sadalamaqla 

kifayətlənirik: 

  Sosial-iqtisadi çətinliklər: 
- işsizlik; 

- əməkhaqqının aşağı səviyyəsi; 

- uşaqların tərbiyəsinə lazımi qədər vaxt ayrıla bilməməsi. 

  Ailədaxili münasibətlərin qeyri-sabitliyi: 

- “ailə başçısı” probleminin sərtləşməsi; 

- ailə üzvlərinin hüquq və vəzifələrinin möhkəm əsaslar üzərində 

qurulmaması; 

- ailə qurmaqda ifrat sərbəstlik. 

- Azuşaqlı və təkuşaqlı ailələrin sayının artması 

-  ictimai tərbiyədə nizamlanmayan, xaotik (bəzən xüsusi qüvvələr 

tərəfindən məqsədyönlü istiqamətlənmiş) təsirlər ictimai tərbiyə 

institutlarını getdikcə daha çox üstələyir.  

 Ailə tərbiyəsinin etnik-irsi, milli köklərdən təcrid olunması 
İctimai tərbiyə müəssisələrində tərbiyə işinin vəziyyəti isə daha 

acınacaqlıdır.  

 Bütün qanunvericilik sənədlərində istənilən belə müəssisənin 
(məktəbəqədər müəssisənin, məktəbin, ali məktəbin və s.)  əsas vəzifəsi gənc 

nəsli milli-mənəvi əsaslar üzərində mənsub olduğu xalqın layiqli üzvü, vətənin 

müstəqilliyi, azadlığı və rifahı üçün qabiliyyətli vətəndaş yetişdirmək kimi 

təsbit olunmuşdur. Bu, tərbiyə işinin ana məqsədidir. Lakin bu gün faktik 

olaraq əksər təlim-tərbiyə müəssisələri yalnız özündən sonrakı mərhələdə 

təhsil alacaq adamlar hazırlamaqla məşğuldur.  

    Mədəniyyətlərin yaxınlaşması, qloballaşma adı altında ailə tərbiyəsinin və 

ictimai tərbiyənin rolunu getdikcə azaldan, heçə endirən çoxsaylı nəzarətsiz 

informasiya mənbələri qarşısıalınmaz təsir gücünə malikdir.  

 Təəssüf ki, bunların sayını artırmaq olar. 

Bir neçə kəlmə də ailə tərbiyəsi ilə ictimai tərbiyənin milli tərbiyə 

sistemində mövqeyi barədə 

Ailə tərbiyəsi nəslin mənəvi-psixoloji köklərinə, irsi yaddaşa 

əsaslandığından tərbiyə sisteminin çox əhəmiyyətli, zəruri, saf həlqəsidir. Ailə 

tərbiyəsi şəxsiyyət formalaşmasının prinsipial əsaslarını müəyyən edir; 

mənəviyyatın formalaşması, insanlıq və həyat haqqında təməl bilik və 

əqidələrin yaranması ailə tərbiyəsinin əsaslarını təşkil edir.  

Lakin ailə tərbiyəsi ictimai tərbiyədən kənarda mümkün deyildir. Ən 

qapalı ailə belə ictimai təcrübədən yararlanmadan mövcudluğunu sürdürə 

bilmədiyi kimi, ən mühafizəkar ailə tərbiyəsi də düzgün qurulmuş ictimai 

tərbiyənin nailiyyətlərindən kənarda mövcud deyildir. Burada söhbət yalnız 

ailə tərbiyəsi ilə ictimai tərbiyənin məqsəd eyniliyinin dərəcəsindən gedə bilər. 
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Tərbiyə sisteminin bu iki həlqəsi arasında məqsədlər üst-üstə düşdükcə ictimai 

şüurun səviyyəsi və beləliklə də cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi yüksəlir.  
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РЕЗЮМЕ 

ИСМАИЛ АЛИЕВ 

ПРОБЛАМА СВЯЗИ СЕМЕЙНОГО  И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

В данной статье рассматриваетя взаимоотношение и взаимо-

действие семейного и общественного воспитания. На этой основе автор 

излагает свои мысли об объективных причинах не выполнении семьей 

свои основные функции на должном уровне. 

В статье также обобшается результаты исторического развития 

семейного и общественного воспитания и оценивается роль семейного 

воспитания в формировании общественного сознания. 

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, общественность, 

общественное воспитание, общественное сознание. 

 

SUMMARY 

ISMAIL ALIYEV 

THE PROBLEM OF COMMUNICATION OF FAMILY AND PUBLIC 

EDUCATION IN MODERN PEDAGOGICS 

This article examines the relationship and interaction of family and 

public education. On this basis, the author sets forth his thoughts on objective 

reasons for not fulfilling his basic functions at the proper level by the family. 

The article also summarizes the results of the historical development of 

family and public education and assesses the role of family education in the 

formation of public consciousness. 

Key words: family, family education, the public, public education, 

public consciousness 
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N.GƏNCƏVĠ ƏSƏRLƏRĠNDƏ  EKOLOJĠ TƏRBĠYƏ MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

Dünya poeziyasının günəĢi Nizami Gəncəvinin əsərlərində tərbiyənin 

digər sahələri ilə yanaĢı, ekoloji tərbiyə məsələləri də mühüm yer tutur. Nizami 

təbiəti dərin məhəbbətlə sevməklə bərabər, həm də onun bütün sirlərinə bələd 

olmağa çalıĢan təbiətĢünas alim-filosof olmuĢdur..Bu məqalədə onun təbiəti 

mühafizə və ekoloji tərbiyə ilə bağlı qiymətli fikirləri araĢdırılmıĢdır . 

Açar sözlər: tərbiyə,təbiət,təbiəti sevmək,ekoloji tərbiyə,təbiəti 

mühafizə. 

 

Dünya poeziyasının günəşi Nizami Gəncəvinin əsərlərində tərbiyənin 

digər sahələri ilə yanaşı, ekoloji tərbiyə məsələləri də mühüm yer tutur.. İnsan 

səadəti üçün fərd ilə cəmiyyət arasındakı ahəng kifayət deyil, cəmiyyət ilə təbiət 

arasında da harmoniya yaratmaq vacibdir. İnsanların təbiətə münasibəti 

müsəlman filosoflarını Nizamidən çox-çox əvvəl düşündürürdü. Lakin həmin 

məsələ öz bədii həllini tam və kamil şəkildə birinci dəfə Nizaminin 

yaradıcılığında tapdı”. Onu da qeyd etmək  lazımdır ki, dahi şairin təbiəti 

mühafizə həqiqətini dərk etməsi təkcə “pak ürəyin tövsiyyələrindən” irəli 

gəlmirdi. Belə ki, Nizami təbiəti dərin məhəbbətlə sevməklə bərabər, həm də 

onun bütün sirlərinə bələd olmağa çalışan təbiətşünas alim-filosof olmuşdur 

(1,s.17). 

Dahi şair-pedaqoq olmaqla bərabər böyük təbiətşünas alim olmasının 

nəticəsidir ki, Nizaminin yaratdığı təbiəti mühafizə konsepsiyasında ekologiyanı 

təkcə etik-estetik deyil, müasir dövr ekoloqlarının qeyd etdiyi digər 

istiqamətlərinə də (praqmatik, qneseoloji, gigiyenik və s.) rast gəlirik. Prof. R. 

Əliyev bu haqda fikrini əsaslandıraraq məhz şairin təbiəti qoruma təliminin 

mahiyyətini bu istiqamətlər baxımından açıqlamağa çalışır: “Şairin təliminə görə 

təbiət vahid, bölünməz bir orqanizmdir. İnsanlar da təbiətin bir hissəsidir. 

Təbiətin hər üzvü müəyyən bir vəzifə ifa edir. Təbiətin bir üzvünün zədələnməsi 

onun bütün cisminə xələl gətirə bilər, bunun nəticəsində də insanlar çox böyük 

təhlükəyə düçar olar. Təbiətdə heç bir artıq üzv yoxdur, heyvanlar da insanlar 
kimi cana malikdirlər, onlar yalnız şüur etibarilə bizdən aşağı pillədə dururlar. 

Odur ki, insanlar heyvanları öz nəfslərinin əmrlərinə görə məhv etməməlidirlər” 

(1s,17). 

Məlum həqiqətdir ki, ekoloji problemlər bəşəriyyəti XX əsrin ikinci 

yarısından daha çox narahat etməyə başlamış, “ekoloji tərbiyə” anlayışı da 

tərbiyənin tərkib hissəsi kimi elmi-pedaqoji ədəbiyyata daxil edilmişdir. Deməli, 
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dahi Nizami müasir dövrün təbiətşünas alimlərini və ekoloji tərbiyənin 

zəruriliyini sübut etməyə çalışan pedaqoqları nə çox, nə az, 850 il qabaqlamışdır.   

Şairin təbiəti qoruma haqqında fikirlərinin bünövrəsi “Sirlər xəzinəsi” 

poemasında qoyulmuş, sonrakı əsərlərində inkişaf etdirilmiş və yeni-yeni 

ideyalarla zənginləşdirilmişdir. Özünün ilk poemasında Nizami təbiəti mühafizə 

probleminə  xüsusi yer ayırmış, əsərin məzmununu təşkil edən 20 söhbətdən 

birini-yeddinci söhbəti bu məsələyə həsr etmişdir. 

Həmin söhbətin birinci hissəsi “İnsanın ülviyyəti”, ikinci hissəsi isə 

“Firidunla ceyranın hekayəti” adlanır. Birinci hissədə şair insanı “dünyanın 

əşrəfi”, “xeyirxahlıq bütü” adlandırır və ona müraciətlə deyir: 

  Bu dünyanın hikməti çatmaz sona əzəldən, 

  Hər canlının şirindir canı ona əzəldən. 

Üstünlükdə varlığın birincidir dünyada, 

Hər canlı da sənintək bir incidir dünyada. 

Qan bahası istəyən çoxdur deyə can alma, 

Can verməyə qüdrətin yoxdur deyə can alma (2,s.52) 

 Göründüyü kimi N.Gəncəvi üzünü insana tutub onu başa salmağa çalışır 

ki, ey dünyanın əşrəfi insan, sən öz varlığınla birinci olsan da hər bir canlı da 

sənintək canlıdır və “bir incidir”, qiymətlidir, təbiətdə öz dəyəri var. Sənə öz 

canın şirin olduğu qədər hər canlının da canı özü üçün şirindir. Bir halda ki, can 

verməyə qüdrətin yoxdur, onda heç bir canlını məhv etməyə çalışma. Qeyd 

olunan söhbətin adından (“İnsanın ülviyyəti”) və gətirilən nümunələrdən aydın 

olur ki, şair burada ekologiyanın etik-estetik istiqamətinin əsasını qoymuşdur. 

Həmin söhbətin ikinci hissəsində (“Firudunla ceyranın hekayəti”) bu ideya daha 

da inkişaf etdirilir və Firudun şahla ceyranın hekayəti nümunəsində 

konkretləşdirilir: 

Ovlağa çatan kimi ov gəzdi gözü şahın, 

Vuracağı ceyrana vuruldu özü şahın. 

Ürkək gözü, sağrısı qıyma deyir ovçuya, 

Şuxluğu qansızlığa uyma deyir ovçuya... 

Nümunələdrən aydın olur ki, şah ceyranın gözəllıyınə (estetik istiqamət) 

vurulduğu üçün insafsızlıq, “qansızlıq” (əxlaqi istiqamət) edə bilmir, əl-ayağı 

tamam boşalır, dostları şahın bu halına mat-məətəl qalır: 

Duyuq düşdü qəsdindən ona tor quran kəsin, 

Nəzərindən yayındı qəsdinə duran kəsin. 

Işvəsiylə, nazıyla dağ çəkdi ceyran şaha, 

Dostları məftun görüb, qaldılar məftun şaha. 

Köhləni şığıdıqca hirsi səmuma döndü, 

Ahunun qarnı kimi kamanı muma döndü (2,s.63). 

Vurulduğu ceyranı qovan şahın oxu ovun izinə, köhlən atı isə onun 

tozuna belə çata bilmir. Şah öz oxunu və köhlən atını qınamağa başlayır, onların 

əvvəlkitək sürətli və cürətli olmadığının səbəbini bilmək istəyir: 

Oxunu qınadı ki: can almağın nə oldu? 

Atını qınadı ki: yan almağın nə oldu? 

Əvvəlki uçuşunuz, sürətiniz yoxdumu? 
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Ot yeyən bir ahuca cürətiniz yoxdumu? 

 Şair oxun dili ilə şaha cavab verir ki, səbəb oxun cürətində, atın 

sürətində deyil, başqadır: 

Ox dedi: “Yağın deyil bu bağrı qanlı sənin, 

Gözlərini oxşayır bu dilsiz canlı sənin. 

Bir canın zirehi ki, öz sayəndə toxuna, 

Mümkünmü o zirehə hər sürən ox toxuna (2,s.76). 

Yəni şair oxun dili ilə şahı başa salır ki, bu gözəl ceyran sənin düşmənin 

deyil, gözlərini oxşayan dilsiz canlıdır. Sənin “mərhəmətli nəzərin” ona “zireh 

toxuduğu” üçün heç bir ox ona xətər yetirə bilməz. Təhlil etdiyimiz söhbətin 

ikinci hissəsinin sonunda dahi şair-pedaqoq insanları bir daha öz ülviyyətini 

qorumağa, təbiətin və həyatın gözəlliklərindən  zövq almağa və bu zövqün 

xatirinə heç bir canlını, təbiət ünsürünü məhv etməməyə çağırır: 

Zövq əhli hər bir zaman hey zövq alsa yaxşıdır, 

Təbilçinin təbilini özü çalsa yaxşıdır. 

Ülviyyət timsalıtək ucalmağa çalış sən, 

Ülviyyət göylərindən öc almağa çalış sən... 

Ülvi eşqə can atar əsil insan cahanda, 

Bəşər ülvi eşqiylə qazanıb şan cahanda. 

Uzaqgörən kəsləri zövqü səfa ucaldıb, 

Eşqinə sadiqliyi, əhdə vəfa ucaldıb. 

Dahi-şair mütəfəkkirin təbiəti mühafizəyə dair dəyərli fikir və 

ideyalarına sonrakı əsərlərinin demək olar ki, hamısında rast gəlirik. Lakin bu 

baxımdan “Leyli və Məcnun”, ”Yeddi gözəl” poemaları daha çox diqqəti cəlb 

edir. Nümunə üçün “Leyli və Məcnun”dan bir neçə məqama nəzər yetirək. Həmin 

poemada dahi şair təbiəti mühafizə məsələsinə daha böyük diqqət yetirmiş və 

xüsusi yer ayırmışdır. Bu cəhətdən poemadakı “Məcnunun ahuları azad etməsi”, 

“Məcnunun ceyranı azad etməsi” və s. hekayələr fikrimizə parlaq misaldır. 

   “Məcnunun ahuları azad etməsi” hekayəsində şair göstərir ki, Məcnun səhrada 

yalqız gəzərkən ovçu tərəfindən qurulmuş tələyə bir neçə ceyranın düşdüyünü 

görür və onları azad etmək üçün ovçuya yalvarır: 

Ahular başından götür tələni, 

Onları azad et, sevindir məni. 

Yazıq heyvanlara nə qəsdin vardır? 

Onlar həyat üçün yaranmışlardır... 

Necə qıyırsan ki, bir həmlədə sən 

Iki-üç qan töküb nəfəs kəsəsən. 

Qurd olsa bir adam zatında əgər, 

Bu qurd o ceyranın qanını tökər (3, s 47). 

 Göründüyü kimi, N.Gəncəvi Məcnunun dili ilə insanları başa salmağa 

çalışır ki, yalnız zatı qurd (canavar) olanlar belə gözəl heyvanlara qıyıb qanını 

tökə bilər, insan olanlar yox! Ovçu Məcnunun öyüd-nəsihətlərindən insafa gəlsə 

də bildirir ki, külfəti ehtiyac içərisindədir, iki ayda ilk şikarı bu ceyranlardır, əgər 

onların azad olmasını istəyirsənsə,məndən satın almalısan. Məcnun tərəddüd 

etmədən öz atını ovçuya verir və əvəzində ceyranları azadlığa buraxır. “Sirlər 
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xəzinəsi”ndə irəli sürülən “hər canlı da sənintək bir incidir dünyada” ideyasını 

şair “Məcnunun maralları azad etməsi” hekayəsində daha da inkişaf etdirir və 

yeni məna çalarları ilə zənginləşdirir. Belə ki, burada Məcnun əvvəlki hekayədə 

(“Məcnunun ahuları azad etməsi”) olduğu kimi maralı tələyə salmış və onun 

üzərinə “qızmış aslantək” hücum çəkən ovçuya yalvarmış, sözlərini “neştərə” 

çevirib onu məzəmmət edir: 

Ey zalım ititək yazığı tutan, 

Aç qurduğun toru zülmündən utan!.. 

Onu sevgilisi tapmasa əgər, 

Bu gecə arxanca nə sözlər deyər? 

Deyər:-Səni məndən alan ovçular 

Ayrılıq dərdinə olsunlar düçar... 

Dərd duya bilirsə səndəki ürək, 

Öz tamah dişini bu ovundan çək! (3,s.50). 

Məcnunun məzəmmətindən sonra ovçu insafa gəlir, lakin o da əvvəlki 

ovçu kimi əvəz istəyir. Məcnun bu dəfə silahını və sazını ovçuya verərək maralı 

azad edir və yaralarını sarıyaraq onu buraxır. Qeyd olunan və təhlil etdiyimiz iki 

hekayənin davamı olan “Məcnun vəhşilər arasında” hekayəsi ilə dahi Nizami 

insanlara anlatmaq istəyir ki, ən vəhşi-yırtıcı heyvanlara belə, insani münasibət 

bəslənərsə, onlar da qarşılıqlı məhəbbət göstərəcəkdir. Məcnunun heyvanlara olan 

sevgisi onların xislətini tamam dəyişir: 

Başının üstündə şir diz çökərək, 

Keşikci durmuşdu qılınc çəkərək. 

Canavar olmuşdu ona pasiban, 

Canını edərdi yolunda qurban. 

Vəhşidən doğulmuş yırtıcı pələng 

Öz təbiətini eyləmişdi tərk. 

“Yeddi gözəl” poemasında N.Gəncəvinin təbiəti mühafizə 

konsepsiyasının daha yüksək inkişaf səviyyəsinə rast gəlirik. Belə ki, burada 

ekologiyanın etik-estetik istiqamətindən qneseoloji-praqmatik istiqamətinə keçid 

aydın görünür. Həmin poemanın “Bəhramın ova çıxması və gurları dağlaması” 

hekayəsi bu baxımdan çox səciyyəvidir. Bəhram ceyranları, cüyürləri ovlayan 

zaman, əvvəla, onları yaralamazdı, ya kəməndə salır, ya da “sadəcə əllə tutardı”. 

Ikincisi isə, tutduğu ceyranların yaşına baxırdı: dörd yaşına çatmayanın ovuna 

qıymayıb, açıb buraxardı: 

Yıxsaydı yüz guru əgər yan-yana 

Qıymazdı dörd yaşı qurtarmayana. 

Onun bir beləcə adəti vardı: 

Gənc gurun qanını haram sayardı. 

              Bəhramın heyvanlara qayğıkeş münasıbətinin üçüncü səciyyəvi cəhəti, 

adəti budur ki, o, kəməndə saldığı ceyranlara öz damğasını vurduqdan sonra 

onları azadlığa buraxardı və bu damğanı görən ovçuların heç biri həmin təbiət 

gözəllərini öldürməyə cürət etməzdi: 

Hər tutduğu gura vurardı damğa, 

“Sərdar ol,-deyərdi,-bütün ovlağa”. 
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Mindən birini kim tutsa əgər, 

Şahın damğasını görərkən öpər. 

Yaxşılıq keçərdi yadından ancaq, 

Açardı bəndini, buraxardı sağ (4,  s.98). 

Göstərilən nümunələrdən aydın olur ki, dahi şair, Bəhramın timsalında 

öz dövrü üçün səciyyəvi olmayan yüksək ekoloji mədəniyyət nümayiş etdirərək 

insanları təbiətə insani münasibət bəsləməyə, təbii sərvətləri qorumağa və onların 

artırılması qayğısına qalmağa çağırır. Əlbəttə, Bəhramın canlılara olan insani və 

qayğıkeş münasibəti dahi şairin poetik fantaziyasının məhsulu olan mütərəqqi 

ekoloji ideya idi. Həm də burada maraqlı və diqqəti çəkən cəhət ondadır ki, şair 

təbiətə qayğıkeş münasibəti birinci növbədə şahlarda, hökmdarlarda, dövlət 

məmurlarında görmək istəyir. Çünki ulu Nizami yaxşı başa düşürdü ki, “balıq 

başdan iylənər” və ona görə də ölkənin təbiətini qorumaq daha çox dövlət 

başçısından asılıdır. 

Beləliklə, aparılıan araşdırmalar bir daha sübut edir ki, böyük təbiətşünas 

alim, şair-filosof və humanist tərbiyəçi-pedaqoq olan N.Gəncəvi demək olar ki, 

bütün əsərlərində insanları təbiəti sevmək və ona qayğıkeş münasibət bəsləmək 

ruhunda tərbiyələndirməyə çalışmış, bu məqsədlə heç zaman öz dəyərini 

itirməyən hikmət dolu misralar yaratmışdır.  
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РЕЗЮМЕ 

НАЗАКЯТ  ЮСИФОВА   

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИКЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

В произведениях  Низами Гянджеви,который считается солнцем 

мировой поэзии,проблема экологического воспитания играет важную 

роль на ряди с другими областями образования. Низами является 

натуралистом – философом, который любит природу с глубокой 

любовью, а также пытается узнать все ее секреты. В этой статье 
рассматриваются его ценные идеи об охране природы и экологического 

воспитания . 

Ключевые  слова: воспитание, природа, любить природу, 

экологическое воспитание, охрана природы 
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SUMMARY 

                                                        NAZAKAT  YUSIFOVA 

ECOLOGICAL EDUCATION ISSUES IN THE WORKS OF 

N.GANJAVI 

     Besides with the other areas of the education N.Ganjavi’s works ecological 

education also has a great place. Nizami Ganjavi was the naturalist scientist-

philosopher who loves the nature and tries to know all miracles of the nature. 

In this article his protecting nature and valuable ideas realating to ecological 

education are dealt with.  

             Key words: education, nature, love nature, ecological education, 

protection of nature 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ġƏXSĠYYƏTĠN FORMALAġMASINDA ĠNKĠġAFETDĠRĠCĠ TƏLĠMĠN 

ROLU 

 

Hal-hazırda təhsilin məqsədlərindən biri də müstəqil düĢünərək 

fəaliyyət göstərən, hərtərəfli Ģəxsiyyət formalaĢdırmaqdır. Məqalədə bu iĢin 

həyata keçrilməsində inkiĢafetdirici təlimin əhəmiyyətindən bəhs edilir, 

inkiĢafetdirici təlim prosesində Ģəxsiyyətin inkiĢafının təmin olunması üçün 

nəzərə alınmalı Ģərtlər barədə məlumat verilir. 

Açar sözlər: ĠnkiĢafetdirici təlim, Ģəxsiyyət, müasir təhsil, müəllim, 

Ģagird, keyfiyyətin yüksəldilməsi. 

 

 XXI əsr müasir insana, onun bilik, bacarığına, həmçinin düşünmə 

tərzinə öz tələblərini qoyur. Bu dövr sürətlə inkişaf edən kompüter 

texnologiyaları dövrüdür. Və bu sürətli yenilənmə təhsilin inkişafına da öz 

təsirini göstərir. Təhsil keçmişi, bu günü və gələcəyi əlaqələndirir, bəşəriyyətin 

mövcudluğunda əvəzsiz rol oynayır. Hər bir cəmiyyət öz varlığına, qorunub 

saxlanmasına, möhkəmlənməsinə, formalaşma və inkişafına görə təhsilə 

borcludur, desək yanılmarıq. 

Bu fikirləri nəzərə alan dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində daim ardıcıl 

və sistemli təhsil islahatları aparılır. Respublikamızda da təhsilin inkişafı daim 

diqqət mərkəzində saxlanılır və təhsil islahatları davam etdirilir. Prezident 

İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 

Strategiyası” barədə 24 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamı çox əhəmiyyətli 

sosial hadisədir. Əsas olaraq  5 strateji istiqamətdə hazırlanmış strategiyada 

birinci strateji istiqamət “Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönümlü təhsil 

məzmunu”nun yaradılmasıdır.(1) 

 Milli və bəşəri dəyərlərə söykənən şəxsiyyətyönümlü təhsil 

Azərbaycan təhsilinin inkişafına, onun dünya təhsilinin qabaqcıl təcrübəsinə 

inteqrasiya olunmasına xidmət edir. Müasir təhsil sistemində təhsilalanın 

şəxsiyyət kimi formalaşdırılması, tədris-təlim prosesinin əsas subyektinə 
çevrilməsi, bütün qurumların fəaliyyətinin onun mənafeyinə xidmət məqsədi 

ətrafında birləşdirilməsi əsas xüsusiyyətdir. Şəxsiyyətyönümlü təhsildə 

keyfiyyət məhz təhsilin əsas göstəricisi kimi dərk olunur, təlim nailiyyətlərinin 

sırasında şəxsiyyətin göstəricisinə çevrilir. 

Təhsildə şəxsiyyətyönümlülük uşaqlara bütöv bir şəxsiyyət kimi 

yanaşmağı tələb edir. Digər tərəfdən isə məlumdur ki, təhsilin məqsədi 

şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafını, müvafıq bacarıqların qazanılmasını təmin 

mailto:aytan.n.m@mail.ru


 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

240 

etməkdirsə, təlim bu məqsədə çatmaq üçün vasitədir. Yəni təlimin 

məzmununda və həyata keçirilməsində də bu cəhətin nəzərə alınması vacibdir. 

Bununla əlaqədar tədris müəssisələri sosial dəyişikliklərdən asılı olmadan 

sosial inkişafa uyğun müstəqillik və təşəbbüs göstərməyə hazır olan yaradıcı 

şəxsiyyətə istiqamətlənməlidir. Çünki təhsil sahəsində baş verən dəyişikliklər 

müasir şagirddən baş verən dəyişikliklərə uyğun reaksiya vermək, sosial 

istiqamətini formalaşdırmaq, yeni şəraitdə özünütənzimləmə, özünütəyinetmə, 

özünütəsdiq kimi xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirməyi tələb edir. 

Şagirdlərin yuxarıda sadalanan keyfiyyətlərə yiyələnməsində, 

ümumiyyətlə, şəxsiyyətin tam inkişafının təmin olunmasında inkişafetdirici 

təlim böyük rol oynayır. İnkişafetdirici təlim fəal təlim formalarından biri olan 

tam pedaqoji sistemdir. İnkişafetdirici təlim öz məqsəd və vəzifələrinə, 

prosesin iştirakçılarının (öyrədən və öyrənənlərin) fəaliyyətinin xarakterinə 

görə ənənəvi təlim texnologiyalardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Bu 

təlimin məqsədi nəzəriyyədə və təcrübədə uşaqların potensial imkanlarından 

istifadə etməklə, fiziki, idraki, əxlaqi, estetik və kreativlik qabiliyyətlərinin 

inkişaf etdirilməsidir. Başqa sözlə desək, inkişafetdirici təlimin məqsədi yalnız 

müəllimin mövzunu izah etməsi, bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsədilməsi 

deyil, şagirdin anatomik-fizioloji və psixoloji imkanı daxilində mənimsəməsi-

dir, uşağın özünün inkişafının təmin olunmasıdır.  

İnkişafetdirici təlimin həyata keçirilməsinin əsas şərtlərindən biri uy-

ğun şəraitin qurulması – inkişafetdirici mühitin yaradılmasıdır. Ənənəvi yanaş-

malar şəraitində şagirdin inkişafı təbiət, cəmiyyət və təfəkkürə dair bilik və ba-

carıqları mənimsəmək istiqamətində təmin edilsə də, əksər hallarda təhsil 

sistemində yaradıcılığın inkişafına, müstəqil düşünə bilən gəncin formalaşma-

sına mane olan passiv auditoriya mühiti formalaşır. İnkişafetdirici mühit isə 

şəxsiyyətin inkişafı və ona məxsus fəaliyyət növlərinin hərəkətverici qüvvəsi-

dir. O, şagirdlərdə müxtəlif qabiliyyətlərin, subyektiv keyfiyyətlərin formalaş-

masına təsir edir, müxtəlif fəallıq növlərini stimullaşdırır, qrupda əlverişli psi-

xoloji iqlim yaradır, uşaqların düzgün motivasiya olunmaları üçün real şərait 

yaratmaqla müstəqilliyi aktivləşdirir. Təlim prosesində müəllim inkişafetdirici 

əşya mühitini təşkil edərkən şagirdlərin ehtiyacları, maraqları, tələbatları, 

imkanları və vərdişlərini nəzərə almalıdır. Bu, təhsilin humanistliyi ilə 

müəyyənləşir və hər bir uşaqda psixoloji cəhətdən qorunma hissi və rahatlıq 

formalaşdırır ki, bütün bunlar şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir edən 

əhəmiyyətli faktordur. 

İnkişafetdirici təlim zamanı inkişafetdirici mühitin yaradılması əsas 

şərtlərdən olsa da həlledici sayıla bilməz.  Belə ki, şəxsiyyətyönümlü təhsilin 

qurulması, inkişafetdirici təlim və yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqini 

nəzərə alaraq, təlimin funksiyalarının (təhsilləndirici, inkişafetdirici, tərbiyə-

edici) həyata keçirilməsi zamanı, pedaqoji prosesin tamlığının təşkili üçün 

müəllim və şagird fəaliyyətinin tənzimlənməsi təmin olunmalıdır. İnkişafetdi-

rici təlim zamanı şagirdlərin yenidənqurulan prosesə uyğunlaşması, həmçinin 

prosesə psixoloji hazırlıq səviyyələri tədris prosesində müəllim və şagird 

arasındakı qarşılıqlı münasibətdən bilavasitə asılıdır. Belə olan halda 
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müəllimin fəaliyyəti elə demokratik xarakter daşımalıdır ki, o, şagirdi 

öyrənməyə istiqamətlənsin, onun öyrənmə prosesi hərtərəfli idarə oluna bilsin, 

yeni qazanılmış bacarıqlar  koordinasiya edilsin və onların qazanılması 

motivləşdirilsin.  

Pedaqogika elminin banisi sayılan Çex pedaqoqu Y.A.Komenski qeyd 

edirdi ki, didaktika (təlim-təhsil haqqında nəzəriyyə) hər şeyi hamıya 

öyrətməkdir. Onun “Universal “Pansofiya” ideyası”nın əsasında insanın bir 

tərəfdən tamın ayrı-ayrı hissələrini dərk edərək, digər tərəfdən, “hamıya hər 

şeyi öyrədərək” fəaliyyətin müxtəlif sahələrinə dair ümumi məlumata 

yiyələnməsi dayanır (2.58). Uşaqlara öyrənməyi öyrətmək, hər şeyi bilmək 

həvəsini inkişaf etdirmək, biliyə maraq və tələbat yaratmaq zəruridir. Maraq-

hərəkətlərin real səbəbidir. Maraqları idrakı tələbatların təzahür forması kimi 

də qəbul etmək olar (2.84). Bu baxımdan inkişafetdirici təlimin üstün 

cəhətlərindən biri onun yaradıcı xarakter daşımasıdır. Belə ki, inkişafetdirici 

təlim uşaqdan daha çox maraq və tələbatlarına uyğun olaraq müstəqillik, öz 

qüvvə və imkanlarına inam tələb edir. O, uşağın idraki, intellektual inkişafı 

üçün şərait yaradır və şəxsiyyətinin inkişafına müsbət təsir göstərir, onu yeni 

sosial mühitə uyğunlaşması üçün  hazırlayır. 

İnkişafetdirici təlimin əsas tərkib hissələrindən biri daim qarşılıqlı 

əlaqədə olan və biri digərini şərtləndirən nəzəri təfəkkürün və təsəvvürlərin 

inkişaf etdirilməsidir. Təlim prosesində təfəkkürün intensiv inkişafı üçün 

tədrisi yüksək çətinlik səviyyəsində təmin etmək və uşaqların təlim 

fəaliyyətlərini dərk etməsinə nail olmaq lazımdır. Bu zaman şagird bir subyekt 

kimi müəllimlə birgə pedaqoji prosesdəki hər hansı problemin həlli yollarını 

axtarıb tapır. Böyük azərbaycanlı bəstəkar və pedaqoq Üzeyir bəy Hacıbəyov 

yazırdı ki, müəllim dərsi elə yolla başa salmalıdır ki, şagirdlərin özləri 

“müvafiq” qaydanı “kəşf” etsinlər. Onun fikrincə, “bu kəşf yolunda şagirdlərin 

əqli, dərrakəsi, zehni tərbiyə tapıb getdikcə qüvvətlənir”.(3.127) 

 Yuxarıda yazılmış fikirləri də nəzərə alaraq demək olar ki, 

inkişafetdirici təlimin həyata keçirilməsi zamanı aşağıdakı şərtlər nəzərə 

alınmalıdır: 

 -   Biliklərin verilməsi üçün müvafiq şəraitin yaratmaq (motivasiya, 

məqsəd, nəticə). 

 - Hər hansı problemi həll etmək üçün müvafiq faktları müqayisə, təhlil 

etmək, ümumiləşdirmək, nəticə çıxarmaq və doğruluğunu sübut etmək bacarığı 

olmaq. 

 - Öz mövqeyini müdafiə etmək, həmyaşıdlarının və böyüklərin fikrinə 

hörmətlə yanaşma tərzini aşılamaq. 
Müasir dövrdə şəxsiyyətyönümlü və inkişafetdirici təlimin böyük 

əhəmiyyəti var. Hər bir müəllim çalışmalıdır ki, uşaqlarda ətraf aləmə, həyata 

inam və yaşamaq həvəsi hisslərini inkişaf etdirsin, ünsiyyət zamanı uşağın 

fikrini nəzərə alsın, onun hiss və həyəcanlarına etinasızlıq göstərməsin. Çünki 

müəllim cəmiyyətin tam hüquqlu üzvü kimi uşağın gələcək inkişafının 

perspektivləri mövqeyindən çıxış edir. 
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Şəxsiyyətyönümlü və inkişafetdirici təlimi təşkil edərkən, müvəffə-

qiyyət qazanmaq üçün həm şəxsiyyətin inkişaf qanunauyğunluqları, həm də 

hər bir fərdin özünəməxsus xüsusiyyətlərini və inkişaf  səviyyələrini nəzərə 

alaraq müvafiq şərait yaratmaqla qabaqlayıcı üsul və texnologiyalardan 

istifadə etmək zəruridir. Təhsil ilk növbədə gənc nəsli həyata hazırlamalı, 

cəmiyyətin hər bir üzvünü bir vətəndaş kimi formalaşdırmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙТАН МАМЕДОВА 

РОЛЬ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТИ 

В настоящее время главной задачей системы образования является 

всестороняя, мыслящая и действующая личность. В этой статье 

рассматривается суть совершенствования развивающего обучения. Он 

также информирован об условиях, которые имеют жизненно важное 

значение для обеспечения развития личности в процессе 

совершенствования обучения. 

Ключевые слова: Развивающее обучение, личность, современное 

образование, учитель, ученик, повышение качества 

 

SUMMARY 

AYTAN MAMMADOVA 

DEVELOPMENT TRAINING'S ROLE IN THE FORMATION OF 

PERSONALITY 

The aim of education is ti form a comprehensive, thinking and acting 

personality at the present. This article deals with the essence of the improving  

training. It’s also informed about the conditions which are vital to provide the 

development of personality in the improving training process. 

Key words: Developing training, the person, modern education, teacher, 

student, improving the quality. 
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S.Ə.ġĠRVANĠNĠN DÜNYAGÖRÜġÜNÜN FORMALAġMASINDA 

AZƏRBAYCANIN SOSĠAL-SĠYASĠ MÜHĠTĠNĠN ROLU 

 

XIX əsr Azərbaycan tarixində mübahisəli bir dövr idi. ġərq ənənələri 

hakim olan Azərbaycan cəmiyyəti Rusiyanın da təsirinə məruz qaldı. Bu proses 

siyasi, iqtisadi, mədəni və ictimai əlaqələrdə fundamental dəyiĢikliklərlə 

müĢayiət olundu. Rusiyanın müstəmləkəçi siyasəti yerli əhalinin ruslaĢdırıl-

masına, yönəlmiĢdi. Bu dövrdə Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzləri, o 

cümlədən də ġamaxı, müstəmləkə siyasətinin həyata keçirildiyi əsas 

ərazilərdən biri olmuĢdur. 

On doqquzuncu əsr həm ġərq, həm də Qərbdə maariflənmə hərəkatının 

yayılması ilə xarakterizə olunur. Bu dövrdə Azərbaycan maarifçiliyinin 

görkəmli nümayəndəsi Seyid Əzim ġirvani pedaqoji və jurnalistik fəaliyyəti ilə 

gerilik, ətalət və dini xurafata qarĢı mübarizə aparmıĢdır. Onun satirik Ģerləri 

dövrün mənfi tərəflərini tənqid etmək, təhsili və  elmi  təbliğ  etmək məqsədi 

daĢıyırdı. 

       Açar sözlər: qəza məktəbləri, cədidçilik, maarif və məktəb, üsuli-cədid 

məktəbləri, maarifçilik   fəlsəfəsi, milli təfəkkür. 

 

S.Ə Şirvani Azərbaycan sosial-siyasi və ictimai fikir tarixində mühüm 

xidmətləri olan şəxsiyyətlərdən biridir. XIX əsr Şamaxı ədəbi mühitinin 

formalaşmasında mühüm rolu olan Seyid Əzim Şirvani Azərbaycan 

torpaqlarının işğalından sonra da bu ərazidə yaşayan xalqın problemlərini bu 

və ya digər formada öz əsərlərində gündəmə gətirir və tənqidi təhlilini verirdi. 

Onun əsərlərində ictimai fikrimizin müxtəlif məsələlərinin təhlilinə geniş yer 

verilir. Bu mənada mütəfəkkirin ictimai mahiyyət daşıyan satiraları onun 

ümumi yaradıcılığında müstəsna mövqe tutmuşdur. 1828-ci ildə bağlanan 

Türkkmənçay müqaviləsinə əsasən, Azərbaycan torpaqları çar Rusiyası və İran 

dövlətləri arasında iki hissəyə bölündü. Azərbaycanın Rusiyaya birləşdirilməsi 

ölkəni digər işğalçıların basqınlarından xilas etdi, Rusiya ilə daha sıx əlaqələr 
yaratmağa və onun vasitəsilə gələcəkdə dünya bazarına qoşulmağa və 

kapitalizm iqtisadiyyatına daxil olmağa imkan yarandı. Azərbaycanı öz 

müstəmləkəsi edən çarizm onu Rusiyanın inkişaf etməkdə olan kapitalist 

sənayesinin aqrar əlavəsinə çevirmiş oldu. Belə ki, Şimali Azərbaycan 

Rusiyaya birləşdirildikdən sonra da Azərbaycanda natural təsərrüfat üstünlük 

təşkil edirdi. Natural təsərrüfatın üstünlük təşkil etməsi və daxili mal 
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dövriyyəsinin zəif olması ilə əlaqədar şəhərlər hələ ölkənin iqtisadiyyatında 

böyük rol oynamırdı[4, s.27, 29]. 

XIX yüzilliyin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda ən böyük doqquz 

şəhərdən biri Şamaxı idi. Şamaxı xanlığı ləğv olunanadək şəhər ölkənin 

həyatında ikinci dərəcəli rol oynayırdı. 1821-ci ildə rus hakimiyyət orqanları 

tərəfindən Şamaxının bərpa edilməsi planı işlənib hazırlandı, 1824-cü ildə isə 

o, köhnə şəhərin yerində yenidən tikildi. Həmin il Fitdağ qalasının iqamətgah 

rolunun ləğv edilməsi ilə Şamaxı rəsmi olaraq Şirvan əyalətinin, 1840-cı ildən 

1846-cı ilədək Xəzər vilayətinin mərkəzi oldu [1, s.96]. 

Çar hökümətinin 1846-cı il dekabr tarixli inzibati islahatına əsasən 

Zaqafqaziyada təşkil edilmiş 4 quberniyadan (Tiflis, Kutaisi, Şamaxı, 

Dərbənd) biri Şamaxı quberniyası oldu. Azərbaycan ərazisinin əsas hissəsi 

Şamaxı quberniyasının tərkibinə daxil idi. Quberniya Şamaxı, Şuşa, Nuxa, 

Bakı və Lənkəran qəzalarına bölünmüşdü. Şamaxı qəzası Çar hökumətinin 

Qafqazda 1840-cı il 10 aprel tarixli inzibati islahatına əsasən 1841-ci ildə 

Kaspi vilayətinin tərkibində yaradılmışdı. Quba, Bakı, Cavad və Göyçay 

qəzaları ilə həmsərhəd idi. Şamaxı şəhəri 1846-cı ildən Şamaxı qəzasının 

mərkəzi idi [8, s.134]. 
XIX əsrin 40-cı illərində ġamaxı Ģəhəri ticarət, mədəniyyət və elm 

mərkəzinə çevrilmiĢdi. XIX əsrin 50-ci illərində ġamaxıda teatr sənəti 

yaranmağa baĢladı, Ģəhərdə teatr binası tikilməsi qərara alındı. Bu illərdə teatr 

tamaĢaları Ģəxsi evlər və ya karvansaralarda təĢkil olunurdu [8, s.14]. 1857-1858-

ci illərdə Ģəhərdə həvəskarların qüvvəsi ilə beĢ tamaĢa verilmiĢdi. 1858-ci ilin 

yazında Ġtalyan fokusçusu Martini ġamaxıda çıxıĢ etmiĢdi. Bundan sonra 

Ģəhərdə teatr binası tikilməsi qərara alınır [2, s.24]. 

Bu barədə “Kavkaz” qəzetinin 1858-ci il 84-cü sayında oxuyuruq.... 

“Moskva və baĢqa rus Ģəhərlərində olmuĢ, teatr həvəskarı tacir Ağabəy Zeynal 

oğlunun pulu, memar Qasım bəy Hacıbababəyovun layihəsi üzrə ġamaxıda teatr 

binası tikilir. ĠnĢaatçılar köhnə duz anbarını müasir teatr binasına 

çevirirlər”.Teatrın 100 nəfərlik parteri, 17 gözəl lojası var idi ki, bunlardan da 3-

ü azərbaycanlı qadınlar üçün nəzərdə tutulmuĢdu. 1859-cu il may ayının 30-da 

baĢ verən dəhĢətli zəlzələ ġamaxıda bir çox iĢləri yarımçıq qoydu. “Çoxlu 

mülklər, 11 hamam, müəssisələr, yeni tikilmiĢ teatr binası dağıldı, 100 nəfər 

öldü, 286 nəfər yaralandı”. ġamaxıda baĢqa tikililərlə yanaĢı məktəb binaları da 

zəlzələlərin qurbanı oldu. 

1859-cu ildə zəlzələ nəticəsində Şamaxı şəhəri dağılandan sonra Şirvan 

quberniyasının inzibati mərkəzi Bakıya köçürüldü və o, Bakı quberniyası 

adlandırıldı [8, s.134].  

Çar Rusiyası Azərbaycanda şəhərsalma siyasəti həyata keçirmək 
niyyətində idi və baş verən təbii fəlakət ilkin olaraq Şamaxıda bu siyasətin 

həyata keçirilməsinə səbəb oldu. Şamaxı şəhərinin bərpa edilməsi ilə onun 

əhalisi də artmağa başladı. Əgər yüzilliyin 30-cu illərinin əvvəllərində 

Şamaxıda 10 minə yaxın əhali yaşayırdısa, 1850-ci ilə yaxın burada artıq 

19733 nəfər insan yaşayırdı. XIX yüzilliyin ortalarında Şamaxıdakı 4036 

ailənin 282-si hakim feodal sinfinə mənsub idi. Şəhərdə 863 nəfər tacir və 

2192 nəfər sənətkar var idi [1, s.96].  
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Belə demək olarsa, zəlzələdən sonra bərpa edilən yeni Şamaxı əvvəlki 

qüdrətini saxlaya bilməsə də, Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzlərindən biri 

olaraq qalmışdı. XIX əsrin 60-cı illərinin axırlarından burada yenidən mədəni 

həyat canlanmağa başlayır. 1868-ci ildə Şamaxıda təşkil edilmiş Tiflis teleqraf 

stansiyasının xüsusi şöbəsi onu Zaqafqaziyanın və Rusiyanın bir sıra şəhərləri 

ilə birləşdirir. Həmin il şəhərdə 23 min nəfər əhali yaşayırdı. Şamaxıda qəzet-

jurnal köşkü, 79 abunəçi var idi. Burada təşkil edilən xeyriyyə cəmiyyəti 

şəhərin mədəni simasını xeyli dəyişmişdi. 1873-cü ildə cəmiyyətin təşəbbüsü 

ilə xüsusi evdə Qoqolun “Evlənmə” tamaşası səhnəyə qoyulmuşdu [2, s.26].  

Şimali Azərbaycan Rusiyaya birləşdirildikdən sonra Azərbaycan 

mədəniyyəti ilə rus mədəniyyəti arasında əlaqələr yarandı. Eyni zamanda 

çarizm Azərbaycanda milli müstəmləkəçilik siyasətini aparmaqla Azərbaycan 

xalqının mili mədəniyyətinin inkişafına mane olmağa çalışırdı,[4, s.27, 29] 

rusiyameylli təfəkkürün formalaşmasını özünün əsas məqsədinə çevirmişdi. 

Ümumiyyətlə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan tarixinin növbəti keçid 

mərhələlərindən olan XIX əsr özünün ziddiyyətli xarakteri ilə seçilirdi. Belə 

ki, Şərq ənənələrinin hökm sürdüyü Azərbaycan cəmiyyəti bu dövrdə 

qərbmeylli Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonra siyasi, iqtisadi, mədəni, 

sosial münasibətlərdə əsaslı dəyişikliklər başlayır. “Bu dövrdə bir tərəfdən 

məfkurə və mədəniyyət sahələrində köhnə feodal qalıqları hökm sürür, o biri 

tərəfdən qabaqcıl rus və Avropa mədəniyyəti, demokratik fikirlər, azadlıq 

ideyaları yayılmağa başlayır” [3, s.36]. 

F.Köçərliyə görə: “Yeni dövr Azərbaycan mədəniyyəti sosial iqtisadi 

həyatın zəruri tələbi kimi yaranmışdı. Mənəvi həyatdakı durğunluğa, 

fanatizmə, cəhalətə, dini-mistik təsəvvürə qarşı dünyəvi təhsil, yeni dövr elm 

və mədəniyyəti, milli dil uğrunda mübarizə, ədəbiyyat və incəsənəti, ictimai 

siyasi və fəlsəfi fikri dövrün tələbinə uyğun inkişaf yoluna 

istiqamətləndirmək” bu dövrün əsas xüsusiyyəti olmuşdur [6, s.7]. 

F.Ələkbərovun qeyd etdiyi kimi, bu dövrdə “Çar Rusiyasında baş verən 

sosial-siyasi, iqtisadi dəyişikliklər və inqilablar fonunda müstəmləkə altında 

olan bir çox millətlər kimi, şimali Azərbaycan xalqı da milli azadlıq 

hərəkatından kənarda qala bilməzdi. Şübhəsiz, digər müstəmləkə millətləri 

kimi Azərbaycan türklərinin də milli azadlıq hərəkatının özəyində milli ideya 

və yaxud milli ideyalar dayanırdı. Təxminən XIX əsrin ortalarından etibarən 

Azərbaycan mütəfəkkirlərinin bəziləri (M.F.Axundzadə və b.) millətin xilas 

yolunun İslam dini əsasında axtarılmasının əleyhinə çıxıb daha çox Qərb 

mədəniyyətinə meyil göstərdiyi halda, digərləri (A.A.Bakıxanov, S.Ə.Şirvani 

və b.) Qərb mədəniyyətindəki müsbət meyilləri inkar etmədən, Türk-İslam 
mədəniyyətindən möhkəm yapışıb ilkin İslam və Türk adət-ənənələrini 

dirçəltməklə cəmiyyətin problemlərinin həll olunmasına inanırdılar [3, s.36]. 

Beləliklə, XIX əsr Azərbaycan mədəniyyətinin, fəlsəfi təfəkkür tərzinin 

ideya-estetik nailiyyətlərlə seçilən mərhələlərindəndir. “Sosial-iqtisadi və 

siyasi həyatda baş verən dəyişikliklər xalqın mənəvi, mədəni həyatında ciddi 

yeniləşmə əmələ gətirir, həqiqi mənada fikri oyanışa, milli intibaha səbəb 
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olurdu. Bu milli intibah dövrü, yeni mədəniyyətin bir küll halında təşəkkülü, 

demokratik əhval-ruhiyyəli ziyalıların yetişməsi dövrü idi” [6, s.7]. 

Bu dövrdə azərbaycanlı ziyalılarının Qərbə, Avropaya marağı güclənmiş 

oldu. Bu isə öz növbəsində xəlqiliyin, sosial pafosun güclənməsinə gətirdi. 

Fəlsəfi fikrin mövzu dairəsi genişləndi, ictimai-siyasi məzmunu dolğunlaşdı. 

Bədii təcrübədə təzə, orijinal ədəbi forma və janrlar yarandı. Bu dövrdə yeni 

tarixi şəraitin inikası kimi yetişən ədəbiyyat və ictimai təfəkkür klassik irsin 

həmişəyaşar ənənələri zəminində yaranıb inkişaf edərək, həm xronoloji 

hüdudlarına, həm sosial-fəlsəfi məzmununa, həm də bədii keyliyyətlərinə görə 

tamam orijinal və özünəməxsus xüsusiyyətlər əxz etməyə başladı [9, s.5]. XIX 

əsrin II yarısında Azərbaycan xalqının görkəmli mütəfəkkirləri M.F.Axundza-

də və H.B.Zərdabi ilə yanaşı, Ş.C.Əfqani, N.B.Vəzirov, Ə.Heydəri, Ə.Gorani, 

S.Ə.Şirvani öz yaradıcılıqlarında irəli sürdükləri fikirlərlə azərbaycançılıq milli 

ideologiyasını inkişaf etdirdilər [7, s.12]. Bu dövr Azərbaycan millətinin for-

malaşması mərhələsi olub, özlüyündə mədəni inqilab, əqllərdə inqilab 

mərhələsi idi və ziyalı elitanın, maarifçilərin və xalqın mədəni-tarixi dəyərləri-

nin təşviqatçılarının formalaşması prosesini sürətləndirdi. Etnik proseslərin 

görkəmli tədqiqatçısı M.Xromun fikrincə, mədəni-dil imkanlarının inkişafı 

imperiya daxilində millətin formalaşmasının ilkin mərhələsi hesab edilə bilər. 

“Milli identikliyin” formalaşmasının ilkin mərhələsi kimi bu dövrdə tarix, dil 

və mədəniyyət haqqında informasiya toplanmağa başlayır. İkinci mərhələdə bu 

informasiya kütlələr içərisində müxtəlif formalarda adaptasiya olunur, 

maarifçilik ideyaları genişlənir, milli məktəblər, milli ədəbiyyat, mətbuat, teatr 

yaranır. Nəhayət, üçüncü mərhələdə milli ideyalar təcrübədə həyata keçirilir, 

ictimai-siyasi hərəkatlar formalaşır, milli dövlətçilik ideyalarının əsası qoyulur. 

XIX əsrin ortalarından başlayaraq, Azərbaycan tarixində bütün bu mərhələlər 

izlənmişdir [11, s.55-69]. 

Bu dövrdə hökumətin qərarı ilə açılan məktəblərlə yanaşı, XIX əsr 

Azərbaycan maarifçiliyinin görkəmli nümayəndələri S.Ə.Şirvani, H.Zərdabi, 

M.T.Sidqi, M.M.Nəvvab, S.M.Qənizadə, H.Mahmudbəyov və başqaları yeni 

tədris üsulunun – üsuli-cədidin açılması və tətbiqi istiqamətində fəaliyyət 

göstərmişlər. Bu görkəmli şəxsiyyətlərin fəaliyyəti nəticəsində əsrlərlə 

möhkəmlənmiş tədris forma və metodları dəyişilməyə, köhnə dini məktəblər 

yeni tipli məktəblərlə əvəz edilməyə başlandı. Yeni tipli üsuli-cədid 

məktəblərində məktəb partaları, sinif lövhələri, qlobuslar, xəritələr istifadə 

edilir, dini dərslərlə yanaşı müasir elmlər, Azərbaycan və rus dili dərsləri tədris 

edilirdi [11, s.55-69]. 

Üsuli-cədid məktəbləri XIX-XX əsrin əvvəllərində Orta Asiyada geniş 

yayılmış cədidçilik hərəkatının əsas ideyasının həyata keçirilməsi vasitələri 

kimi yaranmışdı. “Cədid” sözü ərəb dilində “yeni” sözündən götürülmüşdü. 

Cədidçilik hərəkatı Tatarstanda yaranmış, XIX-XX əsrlərdə Buxara, Xivə və 

Türkistanda geniş yayılmışdı. Azərbaycanda, Tatarstanda, Əfqanıstanda, 

Misirdə və Türkiyədə, həmçinin Orta Asiyada milli ziyalılar arasında 

konstruktiv reaksiya doğurmuşdu. Cədidçilərin sosial əsasları yerli ticarət 

burjuaziyası, həmçinin iri şəhərlərin xırda burjua nümayəndələri və 
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ziyalılarındanibarət idi. Cədidçilər  öz siyasi proqramlarının əsas ideysını 

pantürkizmin ideoloqu olan İsmail bəy Qaspiranskidən götürmüşdülər. İsmail 

bəy Qaspiranski Krım tatarlarının ana dilinin qorunub saxlanması yolunu 

islamın modernləşdirilməsivə yeni tipli məktəblərin yaradılmasında görürdü. 

Bu məktəblərdə ilahiyyat və dil dərsləri tədris edilməli idi. Bu yeni üsul ərəb 

dilində “üsuli-cədid” adlanırdı. 

Artıq XIX əsrin sonlarında cədidçilər müsəlman təhsil sistemini 

modernləşdirmək istiqamətində yeni məktəblər açmışdılar. Bu məktəblərdə 

yerli müəlliflərin kitablarından istifadə edilir, ana dili, oxu, cəbr, tarix, 

coğrafiya, dinin əsasları dərsləri tədris edilirdi [14, s.50,51]. 

Qeyd edildiyi kimi bu cərəyan XIX əsrin II yarısından Azərbaycanda da 

geniş yayılmışdı. Belə ki, Yeni, yaxud üsuli-cədid tipli ilk məktəblərdən biri 

görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvani tərəfindən 1869-cu ildə 

Şamaxıda açılmışdı. Böyük pedaqoqlar Həsənəli Qaradaği, Mir Möhsün 

Nəvvab və C.Fətəlibəyovun Şuşadakı, Mirzə İsmayıl Xasirin Lənkərandakı 

məktəbləri dünyəvi xarakterə malik idi. Yeni tipli məktəblərin yayılmasında 

1882-ci ildə Ordubadda “Əxtar” (“Ulduzlar”), 1894-cü ildə isə Naxçıvanda 

“Tərbiyə” məktəblərini açmış Məmmədtağı Sidqinin (Səfərovun) böyük 

xidməti olmuşdu [1, s.268-272]. Həyat və yaradıcılıqlarını izlədikdə bu 

maarifçi mütəfəkkirlərin də cədidçilik ideologiyasından təsirləndiklərini 

söyləyə bilərik.  

Beləliklə, cədidçilər maarifçi idilər. Digər maarifçilərdən onların 

üstünlüyü o, idi ki, onlar təcrübi fəliyyətə üstünlük verərərək, yeni üslublu 

məktəblər açdılar, dərsliklər və qəzet  hazırlayıb dərc etməyə başladılar. 

Cədidçiliyin tərəfdarı olan yerli sahibkarlar öz xalqlarının rifahı üçün vəsait 

sərf etməkdən çəkinmirdilər. Onlar aparıcı ziyalıların xoş məramlarını 

maliyyələşdirirdilər. Öz ev - 

lərini məktəblərə verirdilər, perspektivli uşaqların  təhsilini maliyyələşdirdilər 

[12, s.7, 8]. 

Cədidçilər hərəkatının əsas məqsədi geriliyə, durğunluğa, savadsızlığa və 

cəmiyyətdəki digər çatışmazlıqlara qarşı mübarizə idi. Cədid tərəfdarları dinin 

və şəriətin əsaslarını saxlamaqla islahatlar vasitəsilə islamı yeni şəraitə 

uyğunlaşdırmaq, milli problemləri həll etmək üçün Avropa mədəniyyətinin 

bəhrələrini mənimsəmək və istifadə etmək istəyirdilər. Cədidçilik ideyaları 

əsasən milli intellektual elita nümayəndələri, tərəqqipərvər müsəlman 

ruhaniləri və yerli burjuaziyanın qabaqcıl liderləri tərəfindən dəstəklənirdi. 

Cədidçilər qarşıya qoyulan məqsədlərə məktəblər, xeyriyyəçi təşkilatlar, 

kitabxanalar, mətbuat, ədəbiyyat və teatr sənəti vasitəsilə nail olmaq 
istəyirdilər. Kədərli sonluğa malik olsa da cədidçilik Orta Asiya regionu 

xalqlarının milli özünüdərkinin inkişafına səbəb oldu. Cədidçilik hərəkatı 

modernləşmiş təhsil sisteminin, kitab nəşrinin, milli teatr və dramaturgiyanın, 

dövrü mətbuatın və digər intellektual sahələrin formalaşması və inkişafında 

əsaslı rol oynadı. Cədidçiliyin əsas anlayışları “tərəqqi”, “Vətən”, “millət”, 

“məktəb”,“maarif”, “elm”, “mətbuat”, “teatr”, “kitabxana” və s. idi. Buna görə 

də cədidçilərin təcrübəsi həyatın bütün sahələrində aktual olmuşdur [15, s.3]. 
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Yuxarıda qeyd edilənlərə əsasən deyə bilərik ki, Cədidçilik hərəkatı 

Azərbaycanda və əsasən də Şamaxıda geniş yayılmışdı və Seyid Əzim Şirvani 

onun qabaqcıl nümayəndələrindən olmuşdur. Mütəfəkkirin həyat və fəaliyyəti, 

yaratdığı yeni tipli məktəb, tərtib etdiyi yeni dərsliklər, mətbuatda milli ruhlu 

çıxışları, əsərlərinin məzmunu, incəsənətə, musiqiyə olan meyli bu fikri 

söyləməyə əsas verir. Çox zaman S.Ə.Şirvaninin yaradıcılığını realizmlə 

əlaqələndirirlər. Lakin məhz dinə münasibəti və yeniliyə meyli onun 

çədidçilərdən bəhrələndiyini və onların əsas ideyalarından çıxış etdiyini 

göstərir.  

Seyid Əzim Şirvaninin ictimai və bədii təfəkkürünün inkişafına təsir 

edən mənbələrdən biri də onun rus mədəniyyəti ilə tanışlığı idi. Azərbaycan 

Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonra çarizm bütün müstəmləkə 

ərazilərində, o cümlədən Azərbaycanda ruslaşdırma siyasəti həyata keçirirdi. 

Bu siyasətin əsaslı şəkildə həyata keçirilməsinin ilkin vasitəsi təhsil idi. 

Azərbaycanda milli məktəblərin mövcudluğu faktı ilə hesablaşan çar hökuməti 

rus tədris müəssisələri şəbəkəsini də yayırdı. Azərbaycanda rus dövlət 

məktəbləri Zaqafqaziya məktəbləri haqqında 1829-cu il "Əsasnamə"silə 

meydana gəlmişdi və ümumrusiya xalq maarifi sisteminin bir hissəsi sayılırdı. 

Bununla belə, diyarda mövcud ictimai-siyasi şəraitlə əlaqədar onlar özlərinə 

məxsus bəzi xüsusiyyətlərə də malik idi. Məktəblərin təşkili və proqramların 

tərtibi zamanı çar məmurları çoxəsrlik milli mədəniyyəti və dini amilləri 

nəzərə almaya bilməzdilər. Rusların ilk qəza məktəbləri 1830-cu ildə Şuşada, 

1832-ci ildə Bakıda, 1833-cü ildə Nuxada, 1837-ci ildə Gəncədə, 1838-ci ildə 

Naxçıvanda və Şamaxıda açılmışdı [1, s.268-272]. 

Ümumiyyətlə, qeyd edilməlidir ki, XIX əsrin ortalarından etibarən 

Rusiyada, həmçinin Azərbaycanda ictimai-pedoqoji hərəkat genişlənməyə 

başladı. İctimaiyyət təhsilin xalq arasında yayılması fikri ilə çıxış edirdi. 1845-

ci ildə yaradılmış Moskva savadlanma komitəsi ümumi ibtidai təhsilin 

genişləndirilməsi məsələsini qaldırdı [16, s.23]. Bunun yerlərdə nəticəsi kimi 

artıq XIX yüzilliyin 50-ci illərində Azərbaycanda olan 9 rus məktəbindən 5-i 

qəza (üç sinifli), 3-ü bir sinifli ibtidai (Qubada, Lənkəranda, Ordubadda) və 1-i 

ali 4 sınifli (Şamaxıda) məktəb idi. Məktəb siyasətinin əsasında irticaçı 

pravoslavlıq, mütləqiyyət və xalqçılıq prinsipləri dayanırdı və Maarif 

Nazirliyinin sərəncamları ilə bu prinsiplərin gözlənilməsi tələb olunurdu. 

Təhsil dili olan rus dili proqramda əsas fənn idi. İki və dördsinifli məktəblərdə 

tədris edilən tarix və coğrafiya fənləri şagirdləri monarxiya ruhunda tərbiyə 

etməli, onlara Rusiya imperiyasının böyüklüyünü aşılamalı, onun təbii 

ehtiyatlarının zənginliyi barədə təsəvvür yaratmalı, onları xidmət edəcəkləri 

diyarla tanış etməli idi. Azərbaycandakı rus məktəblərinin proqramı tamamilə 

müstəmləkə siyasəti mənafeyinə tabe edilmişdi ki, onların içərisində kadrları 

hazırlamaq ən vacib vəzifə idi [1, s.107-112]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, XIX əsrin 60-70-ci illəri Rusiya tarixində xüsusi 

yer tutur. II Aleksandrın islahatları Rusiyada, o cümlədən müstəmləkələrdə 

həyatın bütün sahələrində ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxardı. İqtisadi sistemdə, 

sosial, mədəni və mənəvi sahələrdə yeniliklər tətbiq edilməyə başlandı. 1861-
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ci ildə Peterburq savadlanma komitəsi və digər maarifləndirici təşkilatlar 

kəndlilər arasında maarifləndirmə aparılmasına yardım etdilər. İctimaiyyətin 

təşəbbüsü ilə məktəbdən kənar təhsil formaları inkişaf etdirilməyə başlandı 

[16, s.23]. 

“İbtidai məktəblər haqqında 1867-ci il Əsasnaməsi” Qafqazın, o 

cümlədən, Azərbaycanın təhsil müəssisələri üçün sonuncu xüsusi nizamnamə 

oldu. Çarizmin köhnə xalq təhsili sisteminin yeniləşdirilməsi (unifikasiyası) 

siyasəti 70-ci illərdən etibarən Azərbaycanda da böyük qətiyyətlə həyata 

keçirilməyə başlandı [1, s.107]. 1872-ci ildə hökumət Cənubi Qafqazda rus 

tipli şəhər məktəblərinin yaradılması haqqında qanun verdi. 1873-cü ildə 

“Cənubi Qafqazda tədris hissəsinin təşkil edilməsi haqqında” qanun dərc edildi 

və həmin dövrdən etibarən Qafqazda xalq təhsil sistemi ümumimperiya 

nizamnaməsi əsasında idarə edilməyə başlandı. Əgər bu vaxta qədər təhsil 

sistemində yerli şərait nəzərə alınırdısa və yerli dillərin tədrisinə icazə 

verilirdisə,  bu dövrdən etibarən xalq təhsili ruslaşdırılmaya məruz qaldı. Digər 

şəhər və kəndlərdə açılan məktəblərdə pedaqoji kadrlara olan tələbatı təmin 

etmək üçün Şuşada qısa müddətli müəllimlik kursaları açıldı. 1876-cı ildə 

Qazağın Dağ-Kəsəmən, Zəngəzurun Gorus kəndlərində, Cəbrayıl, Cavanşir, 

Şuşa, Zəngəzur qəzalarının ayrı-ayrı kəndlərində yeni tipli məktəblər açılmağa 

başlandı [13, s.28-33]. 

Kənd cəmiyyətinin vəsaiti hesabına fəaliyyət göstərən Salahlı və xəzinə 

hesabına saxlanılan Dağkəsəmən, Cəbrayıl və Göyçay məktəbləri birinci və 

nisbətən yaxşı təmin olunmuş kənd məktəbləri sırasında idi. Xalq məktəbləri 

haqqında 1874-cü il Əsasnaməsinə görə, bu məktəblər xalq məktəblərinin 

müdriyyəti vasitəsilə ciddi hökumət nəzarəti altına alınmışdı. Xalq maarifi 

nazirliyinə tabe olan bütün məktəblərdə təlim ancaq rus dilində aparılırdı. 

Azərbaycan və digər yerli dillərdə ümumtəhsil məktəbləri açmağa icazə 

verilmirdi. “Rusiyada məskun olan yadellilərin təhsilinə dair tədbirlər 

haqqında” 1870-i il 26 mart tarixli qaydaların mahiyyəti ruslaşdırmaya tabe 

edilmişdi [1, s.268-272]. 

Yuxarıda qeyd edilənlər dövrün ziddiyyətlərinin hər bir sahədə, o 

cümlədən təhsil və savadlanma məsələlərində də əks olunduğunu göstərir. Belə 

bir dövrdə Seyid Əzim Şirvani həm rus canişinləri tərəfindən açılmış məktəbdə 

dərs demişdi, həm də özü üsuli-cədid məktəbi açmışdı. S.Ə.Şirvani 1849-cu 

ildə rus canişini M.S.Vorontsovun təşəbbüsü ilə Şamaxıda açılmış məktəbdə 

ilk müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdı. Azərbaycanda bu tipli məktəblər 1847-

ci ildən təşkil edilirdi. Müsəlmanların məişətinə, təhsilinə yeni istiqamət 

məqsədilə yaradılan bu məktəblərdə Azərbaycan, fars, ərəb dilləri, şəriət və rus 
dili dərsi keçilir, coğrafiya, tarix, hüsnüxət fənləri tədris olunurdu. Bu yolla bir 

tərəfdən yerlərdə rus dilini bilən, dünyəvi elmlərə bələd olan ruhanilər 

hazırlamaq, gənclərin Şərq ölkələrinə olan axınının qarşısını almaq, digər 

tərəfdən aşağı dərəcəli dövlət qulluqçuları, qəza məktəbləri üçün münasib 

şəriət müəllimləri yetişdirmək nəzərdə tutulurdu [2, s.26]. Beləliklə, çarizmin 

Azərbaycandakı məktəb siyasəti Rusiyanın milli müstəmləkə siyasətinin bir 

hissəsi idi. Şimali Azərbaycan işğal edildikdən sonra çar hökuməti burada ilk 
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növbədə öz siyasi və iqtisadi mövqelərinin möhkəmlənməsinə yardım etməyə 

qadir olan məmurlar ordusu hazırlamaq üçün yeni xalq təhsili sistemi 

yaratmağı qərara almışdı [1, s.136-145]. Məktəb pedaqoqları Aleksandrovski 

Pedaqoji İnstitutunun məzunları idilər [14, s.28-33]. Onlar çarizmin yürütdüyü 

ideologiyanı yerlərdə təşviq edirdilər. Bunu təhsil sistemi vasitəsilə həyata 

keçirmək daha səmərəli və gələcəyə yönəlmiş fəaliyyət idi. 

Beləliklə, bir tərəfdən Şərq xalqlarının milli təfəkkürünün inkişafı 

prosesi, maarifçilik hərəkatı və bunun Azərbaycan hüdudlarında təsir 

imkanlarının genişlənməsi, digər tərəfdən Rusiyanın işğalı və həyata keçirilən 

müstəmləkəçilik siyasəti nəticəsində Qərb mədəniyyətinin və təhsili 

formasının yayılmağa başlaması Seyid Əzim Şirvaninin dünyagörüşünün 

formalaşmasına əsaslı təsir gösərmişdir. Bu təsir özünü həm mütəfəkkirin 

həyat fəaliyyətində, həm də yaradıcılığında göstərmişdir. Seyid Əzim 

maarifçilik ideyalarını həm əməli, həm də nəzəri fəaliyyətidə təbliğ etmişdir. 

“S.Ə.Şirvani nəinki pedaqoji fəaliyyəti, eyni zamanda bədii yaradıcılığı ilə də 

xalqın maariflənməsinə çalışır, dövrün ən mötəbər mətbu orqanlarını xitabət 

kürsüsü kimi seçirdi. ... S.Ə.Şirvaninin epostolyar irsinə daxil olan 80-dən çox 

məktubda şair öz əsrinin mühüm saydığı hadisələrinə münasibət bildirməklə 

yanaşı milli maarifin inkişafı məsələlərinə də toxunurdu. Bu məktublarda 

şairin dünyagörüşünün inkişaf istiqamətləri, əsrin ideyalarına münasibətdə 

onun tutduğu mövqe ehtiva olunur. Bu məktublar S.Əzimi fədakar və millət 

sevər bir maarif xadimi kimi səciyyələndirməyə imkan verir” [5, s.14, 15]. 

S.Ə.Şirvaninin yaradıcılığında mill-məsələ iki halda: 1)Qafqaz 

müsəlmanlarının-türklərinin savadsızlığı, avamlığı, başqa millətlərlə 

müqayisədə geridə qalmasına münasibətdə; 2) Bütün bunlardan çıxış yolu 

tapıb, millətinin tərəqqisinə nail olmaq üçün dünyəvi elmlər öyrənməkdə, 

məktəblər açmaqda və s. özünü büruzə verir [7, s.12]. 

XIX əsr Azərbaycan maarifçilik poeziyasının ən böyük 

nümayəndələrindən olmuş, Seyid Əzim Şirvaninin yaradıcılığında Maarifçilik 

dövrünün əsas istiqamətlərindən olan satira xüsusi yer tutur. Onun bütün 

satiraları maarifçiliyə xas optimizmlə bitir, onun fikrincə bilik, ağıl, 

insanpərvərlik, ağıllı qanunlar insanları qəddarlıqdan, ədalətsizlikdən, alçaq 

ehtiraslardan, axmaqlıqdan qorumağa yönəlib. Seyid Əzim Şirvani öz 

əsərlərində feodal-patriarxal quruluşu, fanatizmi, xurafatı tənqid etmişdir. 

Seyid əzim Şirvani yaradıcılığında maarifçi təfəkkür ən yüksək meyar 

kimi qiymətləndirilirdi. Onun fikrincə, təhsil, maarif insanın mənəvi 

mahiyyətini dəyişməyə yönəlməlidir. Şirvani üçün mənəvi dəyərlər  böyük 

əhəmiyyət kəsb edirdi.  

Mütəfəkkir şerlərində gəncləri oxumağa, savadlanmağa çağırır, satirik 

şerlərində dövrün geriliklərini tənqid edirdi. O, öz əsərlərində “Kim 

təhsillidirsə - o, insandır!” ideyasını vurğulayırdı. S.Ə.Şirvani ictimaiyyəti 

təbiətşünaslıq elmlərinə yiyələnməyə, tərəqqiyə, mədəni dirçəlişə çağırırdı [10, 

s. 15, 16]. 

Beləliklə, qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan tarixinin bəlkə də çevriliş 

mərhələlərindən olan XIX əsrin ziddiyyətli prosesləri o dövrün ziyalılarının 
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həyat və fəaliyyətində əks olunurdu. Bu dövr Azərbaycan maarif və elmində 

yeni ziyalı təbəqəsinin formalaşması mərhələsidir. Məhz bu dövrdə Şərq 

ənənələri və təhsili ilə yanaşı ziyalılar Qərb mədəniyyətinə, dillərinə, təhsil 

sisteminə yiyələnməyə başlayırlar, Qərb və Şərq mədəniyyətlərinin sintezinə 

əsaslanan, islam xurafatından uzaq cəmiyyət yaratmaq ideyalarını inkişaf 

etdirirlər.  
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РЕЗЮМЕ 

ФЛОРА КЕРИМОВА 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

С.А.ШИРВАНИ 
XIX век являлся противоречивым периодом в истории 

Азербайджана. Азербайджанское общество, где господствовали традиции 

Востока, было захвачено западносклонной Россией. Этот процесс 

сопровождался основательными изменениями в политическом, 

экономическом, культурном, социальном отношениях. Колонизаторская 

политика России была направлена на русификации местного населения, 

создание на местах армии преданных чиновников. В этом периоде в 

городах-центрах азербайджанской культуры, в том числе Шамахы стал 

одним из основных территорий, где осуществлялась колонизаторская 

политика. 

XIX век и на Востоке, и на Западе характеризуется 

распространением просветительского движения. В указанный период 

видный представитель азербайджанского просветительства Сеид Азим 

Ширвани своей педагогической и публицистической деятельностью 

боролся против отсталости, инерции и религиозного хуруфата. Его 

сатирические стихотворения были направлены на обличение 

отрицательных сторон периода, пропаганды просвещения, науки и 

образования. 

       Ключевые слова: уездные школы, джадидинство, просветительство, 

усули-джадидинские школы, просветительская философия, национальное 

мышление 

 

SUMMARY 

FLORA KARIMOVA 

THE ROLE OF AZERBAIJANIS SOCIAL POLITICAL RIGHTS IN 

SHAPING S.A.SHIRVANI’S OUTLOOK 

The nineteenth century was a contradictory period in the history of 

Azerbaijan. The Azerbaijani society in which the Eastern traditions is occupied 

by Western-oriented Russia during this period. This period is accompaimed by 

radical changes in political, economic, cultural, and social relations. Russia’s 

colonial policy was aimed at the localization of the local population and the 

creation of the army of loyal civil servants/ the cities, including Shamakhi, 

were the main areas where colonial policy was implemented.  

During the nineteenth century enlightenment movement in both the 

East and the West was the period of enlargement. S. H. Shirvani, who was one 

of the prominent representatives of the enlightenments movement in 

Azerbaijan, also fight against infertility, backwardness, superstition in his 

pedagogical activities as well as press. The criticisms of the negative aspects of 

the period of Shirvani’s satiric poems focuses on the promotion of science in 

education. 
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           Keywords: district schools, cadidism, enlightenment, method cadid 

schools, philosophy of  enlightenments, national mentality. 
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ANTON MAKARENKONUN PEDAQOJĠ FƏALĠYYƏTĠ 

 

Məqalədə A.S.Makarenkonun yaĢadığı dövrün çətinliklərinə baxma-

yaraq, pedaqoji fəaliyyətindəki nailiyyətlərindən bəhs edilir. O, cinayətkar və 

kimsəsiz uĢaqlar üçün koloniyaları təĢkil etmək və idarə etmək üçün fəaliyyətə 

baĢlayır. Qorki koloniyası vaxtilə çar rejimi tərəfindən müvəqqəti olaraq həbs-

xanalara salınmıĢ və təzyiq altında olan uĢaqları bir araya gətirdi. 

Makarenkonun rəhbərlik etdiyi uĢaq koloniyasında böyüyən 3000-nə yaxın 

azyaĢlı cinayətkarlar gələcəkdə mühəndis, müəllim, hərbi həkim, aktyor, 

rəssam, hüquqĢünas və jurnalist olmağı bacarmıĢdılar. Üstündən bir əsr 

keçməsinə baxmayaraq Makarenkonun təməlini qoyduğu pedaqoji irs müasir 

məktəblərdə tətbiq olunur, uĢaq oyunlarının təlim prosesində istifadəsi onun 

adı ilə bağlıdır. 

Açar sözlər: pedaqoji, fəaliyyət, koloniya, tərbiyə, uĢaq. 

 

Anton Makarenko, istedadlı pedaqoq və yazıçı, Ukraynanın Belopolye 

şəhərində (Xarkov vilayəti) fəhlə ailəsində  anadan olmuşdur. 1904-cü ildə 

Makarenko Kryukova  şəhərində 4 illik kolleci bitirmiş, və müəllimlik peşəsini 

seçmişdir. A.S.Makarenko pedaqoji fəaliyyətə çox erkən – 1905-ci ildə, 17 

yaşında başlamışdır. 1905-1907-ci il inqilabı A.S.Makarenkoya güclü təsir 

etmiş, onun marksist dünyagörüşü əsasında formalaşmasına zəmin yaratmışdır. 

Sonralar A.S.Makarenko özü də dəfələrlə qeyd edirdi ki, onun həyatı inqilabi 

hadisələr, bolşevik təbliğatı dövründə keçmişdir. Makarenko Sovet məktəbləri 

və kollecləri arasında ən yüksək mükafat qızıl medala layiq görülmüşdür. [7,1] 

A.S.Makarenkonun yaşadığı, fəaliyyət göstərdiyi dövr bütün cəhətləri 

ilə mürəkkəb bir dövr idi: vətəndaş müharibəsi, kollektivləşmə, ideoloji 

mübarizə, iqtisadi böhran, yeni həyat tərzi və s. bir tərəfdən quruculuq idisə, 

digər tərəfdən dağıdıcılıq idi. [6,1] 

A.S.Makarenkonun pedaqoji fəaliyyəti keçən əsrin 20-30-cu illərində o 

dövrün məlum hadisələri - inqilab, vətəndaş müharibəsi nəticəsində 

valideynlərini itirmiş, sahibsiz, evsiz-eşiksiz qaldıqlarından qanun pozan 

uşaqların tərbiyəsi, onların yenidən həyata qaytarılması sahəsindəki gərgin 

əməyi ilə bağlı olmuşdur. 1920-ci ildə A.S.Makarenkonun həyatında ciddi 

dönüş baş verir. Poltava quberniyası Xalq Təhsil Şöbəsi ona Poltava 

yaxınlığında həddi-buluğa çatmayan qanunpozanlar üçün koloniya yaratmağı 

və ona rəhbərlik etməyi tapşırır. İşə çox ağır şəraitdə başlamaq lazım gəlir 

[6,1]. Sisteminin Poltava Koloniyasında təsirini təsdiqlədikdən sonra, 1927-ci 

ildə Makarenko Xarkov yaxınlığında küçə uşaqları üçün bir yetimxananın 
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başçısı təyin edildi. Sovet İttifaqında minlərlə uşaq Vətəndaş müharibəsindən 

və 1-ci Dünya müharibəsindən sonra yetim qalmışdı. Onlardan çoxu valideyn 

sevgisindən və qayğılarından məhrum idi. Xarkov yaxınlığında olan yetimxana 

ən çox zərərsiz olan oğrular və fırıldaqçıların bərpasına qoyulmuş yer kimi 

tanınırdı. Yenilikçi bir pedaqoq Makarenko hörmət qazanmağa müvəffəq oldu. 

[4,11] Təcavüzkar yetimlərin tərbiyəsində o, israr və hörmət, məktəb təhsili və 

məhsuldar əməyini birləşdirdi. Anton Semyonoviç keçmiş cinayətkarlar, heç 

bir əməyə öyrəşməyən, nizam-intizam bilməyən yeniyetmə və gənclərlə 

işləməli idi. O, cinayətkar və kimsəsiz uşaqlar üçün koloniyaları təşkil etmək 

və idarə etmək üçün fəaliyyətə başlayır. Bu uşaqlar döyüş qasırğasında qərb 

əyalətlərindən gələn, illər sürən epidemiya xəstəliklərinə, həyat savaşına, 

aclığa dözə bilməyib ölən xalqın yetimləri idi. [2,15] 

Qorki koloniyası çar rejimi tərəfindən müvəqqəti olaraq həbsxanalara 

salınmış və təzyiq altında olan uşaqları bir araya gətirdi. İnqilabın ilk 

günlərində onların dözülməz çətinliklərinə inanılmaz inancları ilə və 

problemləri qurulmamış və sosialist bir yüksəliş üsulu ilə həll edilərək, onlarla 

birlikdə səy göstərdi [5,28]. Yetkinlik yaşına çatmayanlar on-on iki nəfərdən 

ibarət dəstələrə bölündülər. Hər bir dəstə öz həmyaşıdları tərəfindən seçilmiş 

gənclərdən ibarət idi. Belə bir mühitə düşmüş Makarenko əvvəlcə çalışır ki, 

indiyədək oxuduğu elmi - metodiki ədəbiyyatlardan istifadə etsin, lakin 

bunların heç biri onun köməyinə yaramır. Sonralar o, bu haqda belə yazır: " 

Koloniyadakı birinci aylar mənim və yoldaşlarım üçün nəinki ümidsizlik və 

bihudə gərginlik ayları idi, bu aylar eyni zamanda həqiqəti axtarış ayları idi. 

Mən 1920-ci ilin qışında oxuduğum qədər bütün ömrümdə pedaqoji ədəbiyyat 

oxumamışdım. Bu mütaliənin başlıca nəticəsi olaraq, mən elə möhkəm və 

nədənsə birdən, elə əsaslı bir qənaətə gəldim ki, öz-özümə dedim: mənim 

əlimdə heç bir nəzəriyyə yoxdur, mən nəzəriyyəni gözümün qabağında baş 

verən real hadisələrin məcmusundan özüm çıxarmalıyam.... mənə tez təhlil 

etmək və tez hərəkət etmək lazımdır.” O, uşaqların diqqətini işin maddi tərəfi 

ilə cəlb etməyə çalışdı, uşaqları inandırırdı ki, əgər Koloniyanın təsərrüfatını 

dirçəldə bilsələr yoxsulluqdan yaxa qurtara bilərlər. Beləliklə, Makarenko uşaq 

kollektivi yaradaraq onların qarşısına əmək tapşırıqları qoyurdu, uşaqlar tarla 

və bostan işinə cəlb olunur, qızlara tikiş işləri, oğlanları çəkməçilik və 

dülgərlik öyrədilirdi. [1,19] 

Anton Semeyonoviç kolonyadakı uşaqları tərbiyə etmək üçün onların 

içindən birinin həyatını və daha sonrakı uğurlarını nümunə göstərməyi bir 

təlim vasitəsi kimi görürdü. O, bu məqsədlə Maksim Qorkini nümunə 

seçmişdi. Makarenko axşamlar uşaqları bir yerə toplayıb onlara Qorkinin 
uşaqlıq və gənclik illərinə aid əsərlərini oxuyur və kolonistləri mütaliəyə də 

həvəsləndirirdi. Uşaqlar özləri ilə Qorkinin uşaqlıq həyatı arasında oxşarlıq 

görürdülər, Qorkini özlərindən biri hesab edirdilər. [3,3]  

Makarenkonun nailiyyətləri diqqəti cəlb etdi və alimlər, bürokratlar və 

siyasətçiləri bir neçə nümayəndə heyəti Qorki Koloniyasında tətbiq olunan 

üsulları öyrənmək üçün oranı ziyarət etdi. 1928-ci ilin yazında Maksim Qorki 

koloniyaya gəlir və bir neçə gün orada qalır. Daha sonra Makarenkonu 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

256 

haqqında belə deyirdi:  “Kim həyatın bu qədər alçaltdığı yüzlərlə uşağı 

yenidən tərbiyə edə, tanınmaz dərəcədə dəyişdirə bilər? Koloniyanın 

təşkilatçısı və müdiri A.S.Makarenko mübaliğəsiz istedadlı pedaqoqdur. 

Kolonistlər onu doğrudan da sevir, onun haqqında fəxrlə danışırlar”. [2,23] 

Makarenkonun rəhbərlik etdiyi uşaq koloniyasında böyüyən 3000-nə 

yaxın azyaşlı cinayətkarlar gələcəkdə mühəndis, müəllim, hərbi həkim, aktyor, 

rəssam, hüquqşünas və jurnalist olmağı bacarmışdılar. Bəs Makarenkonun 

uğuru nədə idi? Makarenko V. Q. Belinskinin hələ 1845-ci ildə qeyd etdiyi bir 

fikirdən ruhlanmışdı; Belinski yazırdı:" Ümumiyyətlə insanlar öz təbiət etibarı 

ilə pis olmaqdan daha artıq yaxşıdırlar: onları buna vadar edən təbiətləri deyil, 

tərbiyə, ehtiyac, saxta ictimai həyatdır. Onların, demək olar ki, hər birinin, 

hətta ən pozğununun belə özünün gözəl insani cəhətləri vardır. Yalnız onları 

seçib görmək və axtarıb tapmaq çətindir". [4,45] 

Üstündən bir əsr keçməsinə baxmayaraq Makarenkonun təməlini 

qoyduğu pedaqoji irs müasir məktəblərdə tətbiq olunur, uşaq oyunlarının təlim 

prosesində istifadəsi onun adı ilə bağlıdır. Makarenkonun işi dünyanın bir çox 

ölkəsində araşdırma mövzusu olmuşdur və eyni zamanda bu gün uşaqların 

təhsilində də yaradıcı fikirlərini tətbiq etmək üçün hazırlanmışdır. Uşaqlar 

tənəffüs zamanı oynamalıdır deyən pedaqoqlara cavab olaraq mühazirələrində 

belə deyirdi: ".....oyun uşağın bütün həyatına nüfuz etməlidir, oyun oynamaq 

təkcə meydançada top vurmaqdan ibarət deyil. Uşaq oynamaqla məşğul 

olduqca xəyal və fantaziyasının müəyyən pilləsinə yaxınlaşır. Uşaq həyatının 

özü oyun olmalıdır və siz onunla oynamalısınız. Bu pedaqoji oyundur-ciddi, 

həqiqi, işgüzar oyundur. Bu oyun onun həyatını gözəlləşdirir". A.S.Makaren-

konun böyük xidmətlərindən biri tərbiyənin bir çox məsələlərini istər nəzəri və 

istərsə də əməli olaraq daha dərindən işləməklə elmi pedaqogikanın tərbiyə 

nəzəriyyəsinin inkişafında, onun metodoloji məsələlərinin zənginləşməsin-

də böyük xidmət göstərmişdir. [7,6] 
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РЕЗЮМЕ 

СУНАЙ АББАСОВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНТОНА МАКАРЕНКО 

В статье рассматриваются достижения педагогической 

деятельности А. Макаренко. Он начинает организовывать колонии  для 

преступников и бездомных детей и управлять ими. В колонии Горького 

собраны дети, временно помещенные в тюрьмах царского режима. Почти 

3000 несовершеннолетних правонарушителей в детской колонии во главе 

с Макаренко в будущем смогли стать инженерами, учителями, военными 

врачами, актерами, художниками, юристами и  журналистами. Несмотря 

на то, что прошло более века, педагогическое наследие Макаренко 

применяется в современных школах, а использование детских игр в 

процессе обучения связано с его именем. 

Ключевые  слова: педагогическая,  действие , колония,  ребенок. 

 

SUMMARY 

SUNAY ABBASOVA 

PEDAGOGICAL ACTIVITY OF ANTON MACARENKO 

 The article deals with achievements of his pedagogical activity, despite 

of the difficulties experienced by A. Macarenko. He begins his activity to 

organize and manage colonies for criminals and homeless children. The Gorky 

colony has brought together children who temporarily placed in prisons and 

under pressure by the Tsarist regime. Nearly 3000 juvenile offenders in the 

children's colony headed by Macarenko were able to become engineers, 

teachers, military doctors, actors, artists, lawyers and journalists in the future. 

Although over over a century passed, pedagogical heritage founded by 

Macarenko is applied in modern schools, use of children's games in the 

learning process is related to his name. 

Key words: pedagogical, activity, colony, upbringing, child. 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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PSĠXOLOGĠYA TARĠXĠNDƏ NEOFREYDĠZMĠN YERĠ VƏ ROLU 

 

Bu məqalədə XX əsrin 30-50-ci illərindən baĢlayaraq psixoanalizin 

artıq öz yeni inkiĢaf mərhələsinə qədəm qoymasından və “Neofreydizm” 

cərəyanının yaranmasından bəhs olunur. Eyni zamanda məqalədə Ģəxsiyyətin 

inkiĢaf mexanizmləri, strukturu və digər prinsipial məsələlərə yanaĢmalarda 

freydizm və  neofreydizmin nümayəndələri arasındakı baĢlıca fikir ayrılıqları, 

həmçinin neofreydistlərin özlərinin bir-birindən fərqli fikirləri öz əksini tapıb.  

Açar sözlər: Psixoanaliz, neofreydizm, Z.Freyd, Ģüur, Ģüursuzluq, 

Ģəxsiyyət. 

 

Z.Freyddən sonra psixoanalizin inkişafı onun tələbələri və ardıcıllarının 

adı ilə bağlıdır. Freydizmin digər psixologiya məktəblərindən fərqi ondadır ki, 

yarandığı vaxtdan çox qısa müddət keçdikdən sonra orada parçalanma başladı. 

Nəinki başqa məktəbin nümayəndələri, hətta, öz tələbələri Freydə qarşı 

çıxdılar və yeni nəzəriyyələr, baxışlar, ideyalar irəli sürdülər, lakin freydizmin 

nüvəsi dəyişməz qaldı. Beləliklə də hələ freydizmin başlanğıcından 

“Neofreydizm” meydana çıxmağa başladı.  

Neofreydizmin görkəmli nümayəndələrindən biri İsveç psixoloqu Karl 

Yunqdur. K.Yunq Sürix Universitetini bitirdikdən sonra məşhur psixiatr 

J.Piajenin yanında təcrübə keçir və özünün şəxsi psixoloji və psixiatriya 

laboratoriyasını yaradır. Bu dövrdə o, Z.Freydin ilk əsərlərilə tanış olur. 

Freydlə tanışlıq Yunqa güclü təsir göstərir. Freyd özü Yunqu ilk tələbəsi və 

ardıcılı adlandırırdı. Lakin sonra məlum olur ki, onların arasında nə qədər 

mövqe yaxınlığı varsa, o qədər də fikir ayrılığı var. Fikir ayrılığı ilk növbədə 

qeyri-şüuriliyin təhlili ilə bağlı idi. Freydin panseksualizmi ilə 

razılaşmayanYunq hesab edirdi ki, libido ümumiləşdirilmiş psixi enerji 

olmaqla, müxtəlif formada təzahür edə bilər. FreydləYunq arasında 

assosiasiyalar və yuxugörmənin şərhində də fikir ayrılıqları var idi. Yunq 

Freydin yuxu və assosiasiyalarla bağlı interpretasiyası ilə razılaşmır, hesab 

edirdi ki, simvolların ardınca gedərək qeyri-şüuri sahəyə daxil olmaq 

mümkündür (1, s. 98). Onların arasında psixokorreksiya ilə bağlı müəyyən 

fikir ayrılıqları da mövcud idi. Freyd hesab edirdi ki, xəstənin 

psixoterapevtdən asılılığı daimi olmalı və azalmamalıdır. Ancaq Yunq hesab 

edirdi ki, xəstənin həkimdən asılılığı getdikcə azalmalıdır, xüsusilə, son 

mərhələdə. Yunq bunu “transformasiya” adlandırırdı. K.Yunqun fikirləri, 

nəzəriyyələri, “analitik psixologiya” adı altında birləşdirilib. Yunq göstərirdi 

ki, şəxsiyyətin strukturu üç hissədən – kollektiv şüursuzluq, fərdi şüursuzluq 
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və şüurdan ibarətdir. Əgər fərdi şüursuzluq və şüur sırf şəxsi mahiyyət kəsb 

edir, insanın həyatı boyu təşəkkül tapırsa, kollektiv şüursuzluq “nəsillərin 

hafizəsindən” meydana gəlir. O, qeyd edirdi ki, kollektiv şüursuzluq 

şəxsiyyətin formalaşmasına qismən təsir göstərir, fərdi mahiyyət kəsb etmir. 

Şüursuzluq havaya oxşayır, hamı ondan nəfəs alır, amma o heç kimə məxsus 

deyil. K.Yunqa görə fərdi psixikanın əsas arxetipləri eqo, persona, ten, anima 

və samostdur. Eqo və persona asanlıqla şüura daxil olur. Yerdə qalanları isə 

nisbətən çətin şüura daxil ola bilir.  

“Eqo” şəxsi şüurun mərkəzi elementi olmaqla dağınıq, pərakəndə 

şəkildə olan şəxsi təcrübəni sistemə salmaqla, bütövləşdirməklə, özünün 

şəxsiyyətini qavrayıb dərk etməyə imkan yaradır. Eqo eyni zamanda bizi 

psixikanın şüursuz hissəsindən imtina etməyin vacibliyinə inandırır. 

“Persona” bizim şəxsiyyətimizin o hissəsidir ki, biz özümüzü 

başqalarının gözündə necə görmək istəyirik. Persona özündə bizim ifa 

etdiyimiz rolu, davranış üslubunu, geyimi, özünü ifadə tərzini və s. birləşdirir. 

Persona insan şəxsiyyətinə mənfi və müsbət təsir göstərir. Dominant persona 

insanın fərdiliyini sıxışdırır, onda konformizmi inkişaf etdirir, xarici mühitin 

diktə etdiyi rolu ifa etməyə sövq edir. Bununla yanaşı, persona insanı ətraf 

mühitin təsirindən qoruyur, kənar şəxslərlə ünsiyyətə girməyi asanlaşdırır. 

“Ten” şüursuzluğun mərkəzi hissəsidir. O, şüurdan sıxışdırılmış 

təəssüratları sistemləşdirir. Ten insanın şəxsi personası, cəmiyyət normaları ilə 

ziddiyyət təşkil edən cəhdlərinin, meyllərinin qarşısını alır. Şəxsiyyətin 

strukturunda persona nə qədər çox olarsa, ten də daha çox meyl və arzunu 

şüursuz sahəyə sıxışdırar. FreydləYunq arasındakı fikir ayrılığının əsasında ten 

dururdu. Belə ki, Yunqa görə ten şəxsiyyətin strukturunun hissələrindən biri, 

Freydə görə isə mərkəzi həlqəsidir. 

“Anima” (kişilərdə) və ya “Animus” (qadınlarda) əks cins barədə 

təsəvvürü əks etdirir. Onların inkişafına valideynlər güclü təsir göstərir. 

Oğlanlara ana, qızlara isə ata daha ciddi təsir edir. Bu arxetiplər insanın 

davranış və yaradıcılığının formalaşmasında mühüm rol oynayır.  

“Samost” - Yunqa görə bu, şəxsiyyətin həm şüurlu, həm də şüursuz 

sahələrini əhatə edir. Onun funksiyası şüurlu və şüursuz sahəni 

birləşdirməkdən ibarətdir.  

K.Yunq şəxsiyyətin iki tipologiyasını – ekstrovert və introvert tiplərini 

ayırır. İntrovertlər individualizasiya prosesində özünün daxili aləminə, şəxsi 

inam və davranış normalarına diqqət yetirir. Ekstrovertlər isə xarici cəhətlərə 

əhəmiyyət verir, xarici mühitə asanlıqla uyğunlaşır, öz hərəkətlərini davranış 

normaları və qaydalarına uyğunlaşdırmağa çalışırlar. İntrovertləri ətraf aləmlə 
əlaqəni itirmək qorxudursa, ekstrovertləri öz personalarını itirmək təhlükəsi 

qorxudur. Ekstrovertliyin yüksək səviyyəsi “doqmatizm”, introvertliyinki isə 

“fanatiklik”dir (2, s. 97). Bir qayda olaraq ekstrovertlər böyük qrupla yaxşı 

əlaqə qura bilir, onların maraqlarını nəzərə alırlar. İntrovertlər isə tanış 

olmayan çoxsayılı insanlarla münasibət, ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirlər. 

K.Yunq da Z.Freyd kimi öz fikirlərinin sübutu üçün tez-tez tarixi şəxsiyyətlərə 

müraciət etmişdir. Məsələn, o, rus yazıçısı L.Tolstoyu tipik ekstrovert, 
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F.M.Dostoyevskini isə introvert tip kimi təhlil etmişdir. Yunqun ekstrovert-

introvert şəxsiyyət tipologiyası dörd mühüm psixi prosesə - təfəkkür, hiss, 

intuisiya və emosiyaya əsaslanır. Hər bir insanda bunlardan hansısa biri 

dominantlıq təşkil edir. Əgər hiss və təfəkkür fəal, qərar qəbul etməkdə 

çətinlik çəkməyən insanlar üçün xarakterikdirsə, emosiya və intiusiyanın 

üstünlük təşkil etdiyi insanlar isə yaradıcılığa, informasiya toplamağa üstünlük 

verirlər. 

Neofreydizmin tanınmış nümayəndələrindən biri də A.Adlerdir. O, 

Vyana Universitetinin Tibb fakultəsini bitirdikdən sonra psixiatriya və 

nevrologiya sahəsi üzrə ixtisaslaşmış həkim kimi fəaliyyət göstərməyə 

başlayır. 1902-ci ildə Adler yeni psixoloji istiqamətin yaradıcısı Freydin 

ətrafında birləşərək dərnək yaradan dörd nəfərdən biri olur. 1910-cu ildə 

Freydin təşəbbüsü ilə Vyanadakı psixoanalitik cəmiyyətin rəhbəri olur. Lakin 

o, Freydin bir çox ideyalarının əksinə çıxaraq, tərəfdarları ilə birlikdə Fərdi 

Psixologiya Assosasiyasını təşkil edir. Birinci dünya müharibəsindən sonra 

Adler təhsil məsələlərilə dərindən maraqlanmağa başlayır və təhsillə bağlı 

ideyalarını həyata keçirmək üçün eksperimental məktəb yaradır. Adler 

müəllimlərlə məşğələyə xüsusi əhəmiyyət verirdi. O, hesab edirdi ki, gənclərin 

ağıl və xarakterini formalaşdıran insanların özləri ilə daha mütəşəkkil iş 

aparılmalıdır. Ümumiyyətlə, humanist psixologiyanın yaradılmasında Adlerin 

ideyalarının böyük təsiri olmuşdur. Adler insan psixikasına yeni sosial-

psixoloji yanaşma müəlliflərindən biridir. Məhz bu məsələlərdə də onun 

Freydlə başlıca fikir ayrılığı üzə çıxır. Adler Freyd və Yunqun qeyri-şüuri 

meyllərin şəxsiyyət və onun davranışına, eləcə də insanın cəmiyyətlə 

münasibətinin qurulmasına təsiri ideyasını qəbul etmirdi. O, hesab edirdi ki, 

insanın həyatı və davranışını anadangəlmə instiktlər, arxetiplər deyil, başqa 

adamlarla ümumilik hissi, sosial əlaqələr və oriyentasiya müəyyənləşdirir. 

Müxtəlif fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, hər üç müəllifin şəxsiyyətin 

formalaşmasında təbiətin insana bəxş etdiyi daxili bir amilin olması barədə 

düşüncələri üst-üstə düşür. Amma bu amili də onlar fərqli şəkildə izah 

edirdilər. Freydə görə bu prosesdə seksual amillər, Yunqa görə təfəkkür tipləri, 

Adlerə görə isə ictimai maraqlar həlledici rol oynayır. Adler hesab edirdi ki, 

şəxsiyyətin formalaşmasında ailə, ətrafdakı yaxın adamlar mühüm rol oynayır. 

Adlerə görə uşaq dünyaya şəxsiyyətin hazır strukturu ilə gəlmir, əksinə, bu 

keyfiyyətlər insanın həyatı boyu formalaşır. O, bu strukturlar içərisində həyat 

tərzini xüsusilə vacib sayır. Adlerin fikrincə həyat tərzi insan davranışını 

formalaşdırır, onun təcrübəsini sistemə salır. Həyat tərzi “Mən”in strukturuna 

daxil olan üç anadangəlmə qeyri-şüuri hisslərdən biridir və ictimai maraqla sıx 

bağlıdır. İctimai maraq isə həyat tərzinin əsası olmaqla onun məzmun və 

istiqamətini müəyyənləşdirir. İctimai hissin inkişaf etməməsi assosial həyat 

tərzinə, nevroz və konfiliktə səbəb olur. Həyat tərzini faktiki olaraq hər bir 

insan özü yaradır. Adlerə görə yaradıcı “Mən” həyatın mənasını və tərzini 

şərtləndirməklə insan şəxsiyyətinin bənzərsizliyini, şüurluluğunu 

müəyyənləşdirir (4, s. 216). O, belə hesab edirdi ki, əgər ictimai hisslər həyat 

tərzinin istiqamətini müəyyənləşdirirsə, liderlik və dəyərsizlik hissləri, instiktiv 
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və qeyri-şüuri hisslər şəxsiyyətin inkişafını şərtləndirir. Əgər dəyərsizlik hissi 

insanda çatışmazlıqları aradan qaldırmağa sövq edirsə, liderlik hissi insanı 

nəinki çatışmazlıqları aradan qaldırmağa, həm də hamıdan üstün olmağa 

yönəldir. Bu hisslər nəinki fərdi inkişafı stimullaşdırır, həm də bütövlükdə 

cəmiyyəti inkişaf etdirir.  

 Neofreydizmin yaranmasında və inkişafında rolu olan psixoloqlardan 

biri də K.Xorni olmuşdur. Freydin tələbəsi olan K.Xorni bildirirdi ki, o, 

prinsipial məsələlərdə Freyd nəzəriyyəsinə sadiqdir və onun davamçısı olaraq 

qalacaqdır. O, yalnız bu nəzəriyyəyə müəyyən düzəlişlər edilməsini doğru 

sayırdı. Lakin Xorninin Freyd nəzəriyyəsində şəxsiyyətin biolojiləşdirilməsinə 

etmək istədiyi kiçik düzəlişlər köklü dəyişikliklərlə nəticələndi. K.Xorni Berlin 

Universitetinin tibb fakultəsini bitirdikdən sonra öz fəaliyyətinə başlayır və 

tədricən o da Freydin digər ardıcılları kimi ortodoksal psixoanalizdən uzaqlaşır 

və sonralar Amerika Psixoanalitik İnstitutuna çevrilən Assosasiya yaradır. 

Xorni şəxsiyyətin inkişafına cəmiyyətin, sosial mühitin əsaslı təsir etdiyini 

söyləyirdi və sübut edirdi ki, inkişaf yalnız anadangəlmə instiklərlə 

müəyyənləşdirilmir, o, insanın bütün həyatı boyu inkişaf edir, dəyişir. Ona 

görə də Freydin dediyi nevrozun fatal mövcudluğu ümumiyyətlə doğru deyil. 

Xorni göstərirdi ki, patologiya və normal psixika arasında kəskin sərhəd 

yoxdur, ona görə də, hətta, nevroz olan şəxslərin tamamilə sağalması 

mümkündür. Onun konsepsiyaları “Psixoanalizə yeni yanaşma”, “Nevroz və 

insanın inkişafı” və s. əsərlərində öz əksini tapmışdır. Xorni belə bir mövqedən 

çıxış edirdi ki, şəxsiyyətin strukturunda aqressiya və ya cinsi meyillər deyil, 

həyəcan və narahatlıq  dominantlıq edir (3, s. 128). K.Xorniyə görə həyəcanın 

inkişaf etməsinə valideynin uşağa qarşı soyuqluğu, hədsiz qəyyumluğu, gərgin 

mühit və ya ailədəki ayrı-seçkilik, həmçinin, uşağın son dərəcə əzizlənməsi 

səbəb olur. Xorni həyəcanlanmanın iki tipini göstərirdi: fizioloji və psixoloji. 

O, fizioloji həyəcana uşağın yeməyə, komforta və s. olan tələbəbatını aid 

edirdi. Uşaq həyatının birinci həftəsində qorxur ki, onu vaxtında yedirtməzlər, 

qayğı göstərməzlər və s. lakin vaxt keçdikcə ana uşağı yedizdirdikdə, 

gigiyenasına xüsusi diqqət etdikdə bu qorxu ötüb keçir. Əgər uşağın bu tələbatı 

vaxtlı-vaxtında ödənilməsə onda həyəcan hissi artır və nevroza çevrilir. Əgər 

fizioloji tələbatın ödənilməsi nəticəsində uşaq rahatlıq tapırsa, psixoloji 

tələbatın ödənilməsi xeyli mürəkkəb və çətindir. Çünki, o daha mürəkkəb olan 

“Mən” obrazı ilə inkişafın qarşılıqlı əlaqəsinin adekvat olub olmamasından 

asılıdır. Bu mənada “Mən” obrazının psixologiyaya gətirilməsi Xorninin 

böyük uğurlarından sayılır. O, “Mən”in iki hissədən ibarət olduğunu göstərirdi: 

özü haqqında biliklər və özünə münasibət. Xorniyə görə bir neçə “Mən” obrazı 
mövcuddur: “Real mən”, “İdeal mən” və “Sosial mən”. Bu üç “Mən”in üst-

üstə düşməsi ideal variantdır. Yalnız bu halda şəxsiyyət uğurla inkişaf edir, 

nevroz baş vermir. “İdeal mən”lə “Real mən” ziddiyyət təşkil etdikdə 

şəxsiyyət normal inkişaf etmir, insan özünə düzgün münasibət bəsləyə bilmir, 

gərginlik yaranır ki, bu da nevroza səbəb olur. Xorni göstərirdi ki, ziddiyyət 

şəxsiyyətin öz daxilində deyil, şəxsiyyətlə cəmiyyət arasında baş verir. Onun 
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həlli yolu isə başqalarının fikirləri ilə fərdin fikirləri arasında uyğunluğun 

tapılmasından ibarətdir. 
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РЕЗЮМЕ  

ТАРАНА АЛИЕВА 

МЕСТО И РОЛЬ НЕОФРЕЙДИЗМА В ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ 

В етой статъе говоритъся, как, психоанализ начал свой новый етап 

развития в 30-50-е годы ХХ века, и о возникновений течения «Неофрей-

дизма». Одновременно в статъе отражается развитие механизма личнос-

ти, и разногласие представителей фрейдизма и неофрейдизма, о подходе 

другим принципиалъным вопросам, и еше отличие и различные мысли 

неофрейдистов. 

Ключевые слова: психоанализ, неофрейдизм, З.Фрейд, сознание, 

несознателъность, личност. 

 

SUMMARY 

TARANA ALIYEVA 

 THE PLACE AND THE ROLE OF NEOFREIDISM IN THE 

PSYCHOLOGY HISTORY 

The article deals with psychoanalysis already making a step to its new 

development stage and the beginning of neofraidism trend starting from 1930-

1950s. At the same time, ideas of neofraidists different from each other, 

besides the main divergences of ideas among the representatives of 

neofraidism and fraidisma approaching to development mechanisms of 

personality, structure and other principal matters are reflected in the article. 

Key words: Psychoanalysis, neofraidism, Z.Freud, consciousness, 

unconsciousness, personality. 
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NƏSRƏDDĠN TUSĠ YARADICILIĞINDA UġAQLARIN 

TƏRBĠYƏSĠ MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

Bu məqalədə qeyd olunmuĢdur ki, Nəsrəddin Tusi həm də orta əsr 

Azərbaycan pedaqoji fikir tarixinin görkəmli nümayəndələrindən biridir. Onun 

əsərləri bütün dövrlər üçün cəmiyyətin tələbatına uyğundur. YazmıĢ olduğu 

əsərlərdə uĢaqların tərbiyəsi, onların Ģəxsiyyət kimi formalaĢması üçün zəngin 

bilik və təcrübə xəzinəsi var. Dünyanın bir çox ölkələrində tanınan və əsərləri 

tədqiq olunan Tusinin yaradıcılığının araĢdırılmasına, gənc nəslə 

aĢılanmasına daha çox ehtiyac var.   

Açar sözlər: ġəxsiyyət, tərbiyə, təlim, təhsil, mütəfəkkir. 

 

Bəşər cəmiyyətinin bütün inkişafı tarixində yaşlı nəslin 

nümayəndələri, uşaqların qayğısına qalmış, onları cismən və ruhən tərbiyə 

etmək kimi şərəfli və çətin bir vəzifəni qarşılarına qoymuşlar. İnsanlar yazı və 

oxunun nə olduğunu bilmədikləri bir zamanda belə uşaqların tərbiyəsinə 

xüsusi diqqət yetirirdilər. Tarixən Azərbaycan ailəsində uşağa, onun 

tərbiyəsinə münasibət milli-etnik və mədəni dəyərlərimiz əsasında 

formalaşmışdır. Uşağın dünyaya gəlməsi hər bir evə sevinc, fərəh gətirən, ailə 

bağlarını möhkəmləndirən mühüm amil kimi dəyərləndirilib. Övladının ağıl, 

kamal sahibi olması, bir sənətə yiyələnməsi, ləyaqətli insan olaraq 

formalaşması hər bir valideynin həyat amalını təşkil etmiş, uşağın tərbiyəsində 

başlıca istiqamətə çevrilmişdir. Ümumiyyətlə, insan tərbiyəsi, onun getdikcə 

kamilləşməsi, cəmiyyət üçün dəyərli şəxsə çevrilməsi hər bir dövrdə 

filosofların, pedaqoq-alimlərin tədqiqat obyekti olmuş, tərbiyəetmə 

fəaliyyətinə insanın dünyaya gəldiyi ilk günlərdən, hətta ana bətnində olarkən 

başlanmasının vacibliyini tutarlı faktlarla sübuta yetirmişlər. Uşaqların erkən 

vaxtlarından tərbiyə olunmasını həyata keçirən xüsusi müəssisələrin olmadığı 

bir dövrdə bu vacib məsələ bilavasitə ailələrdə yerinə yetirilmişdir. İctimai 

həyatın müxtəlif sahələri üzrə insanların əldə etdikləri təcrübə çoxaldıqca, 

təbiət və cəmiyyət haqqındakı biliklər artdıqca bu bilik və təcrübəni gənc nəslə 
aşılamaq işi də mürəkkəbləşirdi. Odur ki, tərbiyə vermək, uşaqları bir 

şəxsiyyət kimi yetişdirmək xüsusi ustalıq tələb edirdi. Digər tərəfdən gənc 

nəsli həyata daha yaxşı hazırlamaq məqsədi ilə onların qarşısına qoyulan 

vəzifə və tələbləri təkmilləşdirmək, dəqiqləşdirmək, həmçinin tərbiyə işində 

qazanılmış təcrübələri, iş üsullarını və s. ümumiləşdirmək zərurəti meydana 

gəlirdi. Bu zərurət artdıqca ictimai-pedaqoji fikir tarixində yadda qalan əsərləri 

ilə bəşəriyyətin elm xəzinəsinə dəyərli töhfələr verən dühalar “Uşaqların 
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tərbiyəsi” mövzusunda əsərlər yazırdılar. Orta əsrlər dövründə yaşamış və 

əsərləri bütün dövrlərdə cəmiyyətin tələbatına cavab verən mütəfəkkirlərdən 

biri də Nəsrəddin Tusi olmuşdur. Məhəmməd ibn Həsən ət-Tusi 1201-ci il 

şənbə günü 17 fevralda (11 camadiyul əvvəl 597-ci il) Tus şəhərində anadan 

olmuşdur. Bəzi mənbələrdə qeyd edilir ki, onun əsli Zəncanla Həmədan 

arasında yerləşən Savə şəhərindəndir. Tusda doğulduğu üçün Tusi nisbəsi ilə 

tanınmışdı. İlk təhsilini atasından almış, sonra Həmədan və Tus şəhərlərində 

dövrünün tanınmış alimlərinin – İbn Sina və Bəhmənyarın davamçılarının 

yanında təhsil görmüşdür. Aldığı hərtərəfli və dərin biliklər Məhəmmədi az bir 

vaxtda elmi mühitdə məşhurlaşdırır.(1.57) 

Dahi mütəfəkkirin tibb, biologiya, əxlaq, pedoqogika və 

psixologiyaya dair çoxsaylı elmi əsərlərində yaranmışların əşrəfi olan insanın 

bir şəxsiyyət kimi formalaşması, təlimi, tərbiyəsi, fiziki kamilliyi problemi 

mühüm yer tutur. Böyük mütəfəkkirin Şərqin zəngin mənəvi sərvəti olan 

«Əxlaqi-Nasiri» əsərində insanın gümrah, qıvraq bədənə, möhkəm əzalara və 

cismani mükəmməlliyə malik olan şəxsiyyətlərin yetişdirilməsində fiziki 

hərəkətlərin və oyunların əhəmiyyətinə çox geniş diqqət yetirmişdir. Onun 

yaradıcılığında insanın cismani inkişafı, fiziki terminlər, gigiyenik və təbii 

amillər vəhdətdə götürülür, habelə onların tibbi-elmi nəzəri müstəvidə 

araşdırılmasına xüsusi əhəmiyyət verilir. N.Tusinin fikrincə, insan dünyaya 

gəldiyi ilk gündən qayğıya möhtacdır. Valideynlərin vəzifəsi uşağı yedirtmək, 

geyindirmək, yeriməyə öyrətməklə yanaşı, həm də tərbiyə etməkdir. İnsanın 

sağlamlığı naminə lap kiçik yaşlarından onun qayğısına qalmaq hər bir ata və 

ananın borcudur. Bu baxımdan N.Tusinin sağlamlığın təmin edilməsi, 

uşaqların bədəncə möhkəm, gümrah böyüməsinə dair işləyib hazırladığı fiziki 

tərbiyə sistemi diqqəti cəlb edir.(3.108) Belə ki, o, normal qida, yuxu, oyun və 

əməklə yanaşı fiziki tərbiyənin digər amillərinin mühüm rolunu göstərmiş, 

uşaqları sağlam, gümrah, iradəli böyütmək üçün aşağıdakı vasitələrdən istifadə 

etməyi zəruri saymışdır:  

1.Uşağa yumşaq, rahat paltar geyindirməməli;  

2.Uşağı erkən yaşlarından bərkə-boşa öyrətməli, onu çətinliyə 

alışdırmalı; 

3.Yayda sərin və nazik tüllərə, qışda qalın kürklərə bürünməyə 

öyrətməməli;  

4. Uşaq çox yeriməli, hərəkət etməli, at minib əziyyət çəkməyə adət 

etməlidir; 

5. Saçlarına xüsusi sığal verib, əyinlərinə qadınlara məxsus bəzək-

düzəkli paltarlar geyindirməməli və s. 

 Tusi əxlaqi saflığı fiziki kamilliklə vəhdətdə götürərək onların biri 

digərini tamamlayan bir meyar kimi təqdim edir. Fiziki sağlamlıq, fəallıq, fikir 

dürüstlüyü, dərin əqidə, təşəbbüskarlıq, işgüzarlıq, əməksevərlik, aqillik və s. 

kimi keyfiyyətləri insanın fiziki inkişafı ilə bağlayır və bu xüsusiyyətlərin 

fiziki inkişafla bağlılığını dəqiq və ətraflı şərh etmişdir.  

Tusi fiziki inkişafda tibbi və psixoloji səciyyələrin də rolunu 

aydınlaşdırır, həm də bunların birbəbir izahınıda təqdim edir. Onun “Etiqadat”, 

https://az.wikipedia.org/wiki/17_fevral
https://az.wikipedia.org/wiki/Tus
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ncan
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99m%C9%99dan
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99m%C9%99dan
https://az.wikipedia.org/wiki/Tus
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0bn_Sina
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99hm%C9%99nyar
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“Tənsuqnameyi-Elxani” (“Cavahirnamə”), “Si fəsil” (otuz fəsil) və s. kimi 

əsərləri və “Qanun” kitabına həsr etdiyi şərh və tənqidlərində fiziki tərbiyənin 

tarixən necə inkişaf etdiyini və özünəqədərki cəmiyyətdə və vəziyyətdə 

davamını və özünün ona qeydlərini də etmişdir. Bu fikir fiziki tərbiyə tariximiz 

üçün də əhəmiyyətlidir. Ona görə ki, “fiziki tərbiyə, fiziki mədəniyyət tarixi 

cəmiyyət təkamülünün bütün mərhələlərində özünəməxsus 

qanunauyğunluqlarla inkişaf edərək, cəmiyyətin maddi həyat tələbatı ilə sıx 

bağlı olmuşdur”. (2.125) 

 Əslən azərbaycanlı, Şərq aləmində böyük filosof və alim kimi 

məşhurlaşan Nəsirəddin Tusi “Əxlaqi-Nasiri” əsərində “uşaq” anlayışı, onun 

təlim-tərbiyəsi, şəxsiyyət kimi formalaşması üçün aparılmalı işləri üç nisbi 

mərhələyə ayırır: “Uşaq doğulanda ilk növbədə ona yaxşı bir ad qoymaq 

lazımdır... Daha sonra onu tərbiyə etməyə, nizam-intizama öyrətməyə 

başlamaq lazımdır... Elm dalınca getsə, ...əvvəlcə əxlaq dərsi vermək, sonra isə 

hikmət nəzəriyyəsinə keçmək lazımdır”. Alim uşağı valideynin bağçasında 

ağaca bənzədir və inanır ki, valideyn övladı  necə yetişdirərsə, o cür də bar 

verər. O, uşaqların tərbiyəsi ilə yanaşı, həm də onların elmə, yaxud peşəyə 

yiyələnməsini, habelə ünsiyyət bacarıqlarının inkişafını da təmin etməyi 

valideynin əsas vəzifəsi hesab edir.  

Nəsirəddin Tusi əsərlərində göstərir ki, insan ömrü boyu öyrəndiyinin 

böyük bir hissəsini altı yaşına qədər mənimsəyir. Məhz bu dövrdə uşağın 

idraki və fiziki inkişafının təməli qoyulur. Bu təməlin nə qədər möhkəm və 

düşünülmüş olması şəxsiyyətin gələcək inkişafını təmin edir və onun həyat 

fəlsəfəsini, cəmiyyətə baxışlarını müəyyənləşdirir.  

Tusi əsərlərində uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı bu gün də əhəmiyyətini 

itirməyən dəyərli məsləhətlər verib. Məsələn, Tusiyə görə, valideyn, ilk 

növbədə, uşaqlarını kiçik yaşlarından əməyə hörmət ruhunda tərbiyə etməli, 

onların tənbəl həyat tərzi keçirmələrinə imkan verməməlidir. O, yazmışdır: 

“Yaxşı iş görməkdə əziyyət çəksən, əziyyət keçər yaxşılıq qalar. Pis iş görüb 

ləzzət çəksən, ləzzət gedər pislik qalar”. Tusinin əsərlərində əsasən uşaqların 

fiziki, əqli, əxlaq tərbiyəsinə yüksək qiymət verilmişdir. Nəsrəddin Tusi əxlaqı 

sərvət hesab edərək, onun fitri olmadığını qeyd edirdi. O, deyirdi: “Əgər 

xasiyyət fitri olsaydı, onda ağıllı adamlar öz uşaqlarının tərbiyəsi və cavanların 

əxlaqının saflaşdırılması, möhkəmləndirilməsi və adət şəklinə salınmasına 

məsləhət görməz, özləri də bununla məşğul olmazdılar”. (3.109) 

N. Tusinin fikrincə, hər işi görən insandır. Ona görə də uşaqların 

tərbiyəsi hər şeydən vacibdir. Tərbiyə işi ilə məşğul olan elmi şərəfli sayaraq 

yazırdı: “Bu elm insani-nəfsin elə xüsusiyyətlər qazana biləcəyindən danışır ki, 
onun iradəsi ilə edilən bütün davranış və rəftar gözəl, tərifəlayiq olsun”. 

Nəsrəddin Tusi “Əxlaqi-Nasir” əsərində yazır: “İnsani-nəfs elə bir sadə 

cövhərə deyilir ki, özü də daxil olmaqla ağılın dərk etdiyi, hər nə varsa, hamısı 

onun sayəsində olur. O cövhər nə cisimdir, nə də cismani, o hiss orqanlarının 

heç biri ilə hiss edilə bilməz.”(3.79) Nəsrəddin Tusi heç də nəfsi ağıldan aşağı 

hesab etmir. Nəfsin çox qüvvəli bir mənəvi varlıq olduğunu, onun heç bir 

orqan ilə hiss edilmədiyini deyir. Nəfs heyvani hiss duyğularından yaranan bir 
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mənəvi varlıqdır. Elə bu səbəbdən də bəzən ilahi varlıq olan ağıl nəfsi 

cilovlaya bilmir. Nəfs heyvani hissiyatların məhsulu olduğu üçün şeytani 

əməllərin təsiri altına düşür. Ona görə də insanın yaxşı və pis bütün əməlləri 

onun nəfsi ilə ölçülür. Əgər ağıl nəfsi cilovlayaraq onu yaxşı əməllərə, insani 

xidmətlərə yönəldərsə, belə insanlar cəmiyyətdə yaxşı, xeyirxah adam kimi 

tanınır və axirət dünyasını da qazanmış olur. Əgər ağıl nəfsi cilovlaya bilməzsə 

nəfs insanı şeytani əməllərə yönəldir. Belə insan cəmiyyətdə pis, yaramaz 

adam kimi tanınır və axirət dünyasını cəhənnəm əzabında keçirir. Adamlar çox 

zaman pis əməllərinin, çirkin hərəkətlərinin səbəbini şeytanın üstünə ataraq 

özlərini bir növ günahsız hesab edirlər. Şeytanın onları azdırmalarından 

danışaraq, üstəlik lənət şeytana da deyirlər. Halbuki düzgün tərbiyəli ailədən 

çıxan şəxsin, nəfsini cilovlamağı bacaran şəxsi heç bir zaman şeytan azdıra 

bilməz. Bundan əlavə, Tusi adı çəkilən əsərində uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı bu 

gün də əhəmiyyətini itirməyən dəyərli məsləhətlər verib. Məsələn, Tusiyə 

görə, valideyn, ilk növbədə, uşaqlarını kiçik yaşlarından əməyə hörmət 

ruhunda tərbiyə etməli, onların tənbəl həyat tərzi keçirmələrinə imkan 

verməməlidir. Tusi: “Uşaq nə qədər çevik, hərəkətli olsa, onun enerjisindən 

düzgün istifadə edilsə, onda o, o qədər sağlam həyat tərzi keçirəcək və ondan 

yaxşı əsgər, bacarıqlı sərkərdə çıxacaq, o düşdüyü ən ağır vəziyyəti belə, 

düzgün qiymətləndirərək vəziyyətdən çıxış yolu tapmağı bacaracaq. Təbii ki, 

Tusi övlad tərbiyəsinin əsas təməlini onda özündən böyüklərə hörmət etməyin 

formalaşdırılmasında görürdü. O deyirdi ki, övlad ailədə, əvvəlcə, 

valideynlərinə və ailənin digər üzvlərinə hörmət etməyin müqəddəs vəzifə 

olduğunu dərk etməlidir (2.120).  O, müdrikliyi, qəhrəmanlığı, ləyaqəti və 

ədalətliyi cahilliyə, qorxaqlığa, çılğınlığa və despotizmə qarşı qoyur. Tusi 

insanın ədalətliyini və vicdanını, onun xeyirxahlıq bacarığını xoşbəxtliyə və 

kamilliyə yetişməyin başlıca şərti kimi nəzərdən keçirir. Bununla belə, işgüzar 

insanların hazırlığı və tərbiyəsi işində məqsədə çatmaq üçün o, cəzalara deyil, 

stimullaşdırmanın motivasiya metodlarına üstünlük verməyi tövsiyə edir, 

hərçənd ki, sonuncunu da inkar etmir. Ədalətə xüsusi əhəmiyyət verən Tusi 

cəmiyyətdə ədalətli bölgü münasibətlərinin, düzgün qiymətləndirmənin 

müəyyənləşdirilməsini, cəmiyyət qarşısındakı xidmətlərinə uyğun olaraq, 

“ixtisaslaşdırılmış” və adi əməyinə görə insanların fərqli və müvafiq 

mükafatlandırılmasının  zəruriliyini  qeyd  edir. 

Tusi uşağı yerli-yersiz danlamağın əleyhinə idi. O deyirdi ki, uşaq nə 

qədər çox danlansa, o qədər buna adət edəcək. Böyük mütəfəkkir uşağı çox 

danlamaqdansa onu başa salmağın tərəfdarı idi. O, uşağın adət-ənənələrə 

hörmət ruhunda böyüdülməsini də çox mühüm şərtlərdən biri hesab edirdi. 

“Əxlaqi-Nasiri”də oğlan uşaqlarının qızlar kimi bəzək-düzəyə öyrədilməsi 

yolverilməz hesab edilir. Bundan əlavə, uşaqların kiçik yaşlarından dini və 

elmə məhəbbət ruhunda tərbiyə edilməsi, onlara bunun üçün lazım olan 

şəraitin yaradılmasını da valideynlərin qarşısında olan əsas vəzifələrdən biri 

hesab etmişdir. Təhsilli  cəmiyyətdə dövlət quruculuğu prinsiplərini 

xarakterizə edən Tusi deyir ki, o, həyatın mənasına düzgün dünyagörüşü 

mövqeyinə, vahid məqsədlərə və ümumi rifaha yönəldilmiş, yaxşı təşkil 
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edilmiş, sağlam ictimai münasibətlərin, ədalətli qanunların və insanların 

maraqlarını və nöqteyi-nəzərini hesaba alan düşünülmüş siyasətin əsasında 

həyata keçirilməlidir. İnsanın xarakterinin yaxşılığa doğru dəyişdirilməsi 

məsələsinə toxunaraq, Tusi təhsil və tərbiyənin köməyi ilə uşaqların və 

gənclərin xarakterinin dəyişdirilməsi imkanını mümkün hesab edir. O, uşaq və 

gənclərə, bu işdə valideynlərə və müəllimlərə həlledici rol və məsuliyyət 

ayıraraq, iradəyə əsaslanan müsbət keyfiyyətlər və psixoloji istiqamət aşılamaq 

zəruriliyinə diqqət yetirir. Bunlarla yanaşı, o qeyd edir ki, uşağa bilikləri 

öyrətməkdən və peşəkar təcrübə verməzdən əvvəl onu həyat meyarları olan – 

xeyirxah, düzgün, vicdanlı, əxlaqlı şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq lazımdır.  

Tusiyə görə, yalnız elmi biliklər və peşəkar təcrübə ilə zənginləşmiş, mənən 

sağlam şəxsiyyət cəmiyyət üçün faydalı ola bilər. 

  Dünya şöhrətli alim bütün həyatını, bilik və bacarığını elmə həsr 

etmişdir. Alimin qəbri üzərində bu sözlər yazılıb: “Elmin köməkçisi, elm 

ölkəsinin şahı. Dövrün anası belə oğul hələ doğmamışdır”. 

Ensiklopedik alim Nəsirəddin Tusinin bir çox əsərləri dünyanın 

müxtəlif kitabxanalarında mövcuddur. Bunlara Bakı, Paris, Berlin, Vyana, 

Oksford, Kembric, Leypsiq, Münhen, Florensiya, Qahirə, İstanbul, Moskva, 

Sankt-Peterburq, Kazan şəhərlərinin muzey və kitabxanalarında rast gəlmək 

mümkündür. İlk əxlaq dərsliyi olan “Əxlaqi-Nasiri” əsəri 700 ildən çoxdur ki, 

müsəlman ölkələrində dərslik kimi istifadə olunur. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮНЕЛЬ АЛИЕВА 

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ТВОРЧЕСТВЕ 

НАСРЕДДИНА ТУСИ 

В этой статъе было отмечено, что Насреддин Туси был одним из 

видных представителей историко педагогической мысли в Азербайджане. 

В обществе в любой период всегда была потребностъ в его 

произведениях. 

В написанных произведениях отмечены богатые знания и болъшой опыт 

детского воспитания в формировании будущей личности. Во многих 

странах мира известны произведения Туси и сейчас чувствустя болъшая 
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потребностъ в изучении и исполъзовании его навыков в воспитании 

юного поколения. 

Ключевые слова: личность, взрастить, обучение, образование, 

мыслитель  

 

SUMMARY 

GUNEL ALIYEVA 

THE VALUE GIVEN TO CHILD UPBRINGING IN THE CREATIVE 

ACTIVITY OF NASRADDIN TUSI 

It has been mentioned in the article that Nasraddin Tusi is one of the 

prominent representatives of middle age Azerbaijan history of pedagogical 

thought. His works harmonize with the demand of the society for all times. 

There are treasury of rich knowledge and experience for child upbringing and 

their being moulded up as personality in the written works of NasraddinTusi. 

There is more need to explore and tan to young generation the creative activity 

of Nasraddin Tusi which are investigated and know in some countries of the 

world. 

Key words: personality, bringing up, training, education, thinker 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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TƏRBĠYƏ ANLAYIġI VƏ  PEDAQOGĠKA ELMĠNDƏ TƏRBĠYƏYƏ 

VERĠLƏN TƏRĠFLƏR 

 

Məqalədə tərbiyə anlayıĢı və pedaqogika elmində tərbiyəyə verilən 

təriflər araĢdırılır. Ġstər Azərbaycanda istərsə də digər ölkələrdə tərbiyəyə bir 

çox təriflər verilmiĢ, müxtəlif fkirlər irəli sürülmüĢdür.Bəs bunlardan hansı 

iĢlək tərbiyə nəzəriyyəsidir? Bu sualı  nəzərə alaraq tərbiyə anlayıĢı və 

pedaqogika elmində tərbiyəyə verilən təriflərə  nəzər salınmıĢ  iĢlək tərbiyə 

nəzəriyyəsinə dair fikirlər ortaya qoyulmuĢdur. 

Açar sözlər: tərbiyə, pedaqogika, Ģəxsiyyət, pedaqoq,təhsil, irsiyyət, 

mühit, insan 

 

Pedaqoji prosesin əsas tərkib hissələrindən biri tərbiyədir.“Tərbiyə” 

ərəbcə “Əl-tərbiyə” sözünün “rəbb” kəlməsindən əmələ gəlmişdir  və üç məna 

ifadə edir: “rəba” - doğru yol göstərmək, “rəbi”- bəsləmək, yetişdirmək, 

böyütmək, “riba” –çoxalmaq. Quranda “Allah”  sözündən sonra ən çox (935 

dəfə) işlənən söz ”rəbb” kəlməsi olub “tərbiyə edən”, “nemət verən”, “maddi 

və mənəvi kamilliyə doğru yönəldən” mənalarını verir.(3,s.7) 

Tərbiyə kateqoriyasının elmdə ənənəvi anlayışı və xalq anlamı bir-

birinə yaxındır: bəsləyib yetişdirmək,qidalandırıb böyütmək,öyrədib alışdır-

maq xalq anlamının mahiyyətini təşkil edir.Başqa sözlə,təlim də təhsil də 

tərbiyə anlayışının məzmununda nəzərdə tutulur. Elmdə də tərbiyənin ənənəvi 

anlayışı bu fikirdən uzağa getmir.(2,s.20) 

Şəxsiyyətin inkişafında irsiyyət və mühitin rolu tərbiyə vasitəsilə 

nizamlanır.Cəmiyyət özünə lazım olan şəxsiyyəti məhz tərbiyə vasitəsilə əldə 

edir.Tərbiyənin səmərəliliyi isə düzgün təşkil olunmuş,məqsədyönlü, 

sistematik və bacarıqlı rəhbərlikdən asılıdır.Əgər irsiyyət və mühit insandan 

asılı deyilsə,tərbiyə insanın şüurlu iştirakını tələb edir.Şəxsiyyətin 

formalaşmasında tərbiyənin rolunu da müxtəlif cür qiymətləndirirlər.Bəziləri 

tərbiyənin rolunu qəti inkar edir, bəziləri isə hər şey hesab edirlər. 

İstər Azərbaycanda, istərsə də digər ölkələrdə tərbiyəyə bir çox təriflər 
verilmiş, müxtəlif fkirlər irəli sürülmüşdür.Bəs bunlardan hansı işlək tərbiyə 

anlamıdır? 

Tərbiyənin hamı üçün vacibliyini qeyd edən Nəsrəddin  Tusi adamların 

tərbiyəsini hətta  sosial-iqtisadi vəziyyətlərinə görə  təşkil etməyi  münasib he-

sab edirdi. O,  insanları aşağıdakı qruplara ayırırdı: əhli-qələm (ziyalılar), əhli-

şəmşir (hərbiçilər),əhli-müamilə (tacir və alverçilər) və əhli-mərziyə və hirfət 

(əkinçi və sənətkarlar). 
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Xarici ölkələrin  pedaqoqları tərbiyə kateqoriyasının mahiyyətini baş-

qa-başqa istiqamətdə şərh etmişlər.Məsələn ingilis filosofu,sosioloqu və 

pedaqoqu Spenserin fikirinə görə,gənc nəslin mövcud mühitə alışdırılması 

tərbiyə deməkdir.Öz fikrini inkişaf etdirən Spenser çalışmışdır ki,uşaqların 

yaşadıqları kapitalizm mühitinə uyğunlaşmalarına kömək göstərsin.(1.səh-256) 

Məhşur alman pedaqoqu İ.Herbarta görə,tərbiyə məşqdən başqa bir şey 

deyil; tərbiyə uşaqların idarə olunması prosesidir.Bu səbəbdən də o, tərbiyədə 

tərbiyə olunanlara təsir göstərəni fəal şəxs,tərbiyə olunan  uşaqları isə passiv 

şəxslər hesab etmişdir. Bu səbəbdən də o, sübut etməyə çalışmışdır ki,uşaqlar 

böyüklərin tələblərinə sözsüz əməl etməlidirlər. 

Azad tərbiyə nəzəriyyəsinin tərəfdarları o cümlədən J.J.Russo ,əksinə , 

düşünmüşdür ki,uşaqların təbiətinə uyğun gələn vasitələrlə onlara təsir 

göstərmək prosesi tərbiyədir. Onun əqidəsinə görə,uşaqlara öyüd-nəsihət 

vermək, məruzə oxumaq, cəza vermək, məzəmmət etmək onların 

təbiətinə,mənliyinə toxunmaq şəxsiyyətin əleyhinə getmək deməkdir. 

Praqmatizm pedaqogikasının ABŞ-da məşhur nümayəndəsi C. Dyui 

isbat etməyə çalışmışdır ki, həyat əhəmiyyətli əməli təcrübənin uşaqlar 

tərəfindən qazanılması prosesi tərbiyədir.Bu səbəbdən də praqmatizm 

pedaqogikasının tərəfdarları tərbiyə işində nəzəriyyəyə, əməli işin nəzəri 

əsaslarına, nəzəri məsələlərə laqeydlik göstərmişlər. 

Digər pedaqoji cərəyanlar da tərbiyə kateqoriyasının mahiyyətinə dair 

öz mövqelərini bildirmişlər. Məsələn, ekzistensializm pedaqogikasının 

tərəfdarları, o cümlədən U.Ceyms güman etmişdir ki, insan təbiəti dəyişməz-

dir, anadangəlmədir, guya hərslik, acgözlük, dalaşqanlıq, mənəmmənəmlik, 

paxıllıq kimi keyfiyyətlər bu və ya digər dərəcədə hamıya xasdır. 

Bəs tərbiyə kateqoriyasına sovet pedaqogikasının aparıcı mütəxəssisləri 

necə baxmışlar? Onların bir qrupu tərbiyəni belə başa düşmüşdür: 

«Cəmiyyətin qarşıya qoyduğu məqsədlərə uyğun olaraq şagirdlərin tərbiyəsinə 

mütəşəkkil, məqsədyönlü rəhbərlik tərbiyə prosesi adlanır». Tərbiyə 

kateqoriyasına irəli sürülən bu tərifdə ‹şagirdlərin tərbiyəsinə» ifadəsinə 

diqqətlə nəzər salaq.Burada tərbiyə prosesinin açıqlaması məhz tərbiyə 

kəlməsinin üzərində qurulub. Bəs burada şagirdlərin tərbiyəsinə ifadəsi 

üzərində qurulan bu tərifdə tərbiyə anlayışının mahiyyəti nəyə dayanır? Bu 

yaranan sual tərbiyənin mahiyyətinə dair istinad etdiyimiz fikri tam məqbul 

saymaqda çətinləşdirir. 

Tərbiyə ilə bağlı tədqiqat tarixində tərbiyə məfhumuna tamam başqa 

yanaşmalar da mövcuddur. Elə mənbələr var ki, orada açıq-aşkar təlimi və 

təhsili tərbiyənin tərkib hissələri kimi nəzərdən keçirirlər. Məsələn, B.Lixaçov 

yazır: “İnsanın təlim və təhsili hissələr kimi tərbiyəyə daxildir” (5,s.6). 

Lixaçovun sonrakı mühakimələrindən belə bir nəticə çıxarmaq olur ki, 

iqtisadiyyat, istehsal münasibətləri, ideologiya, siyasət, din və s. ictimai şüur 

formaları da tərbiyədir. 

Orta əsr Şərq təsəvvürlərinə görə, təlimlə tərbiyə arasında 

qırılmaz,qarşılıqlı əlaqə mövcuddur: tərbiyəsiz  bilik-odunsuz ocaq, biliksiz 

tərbiyə-bədənsiz ruh kimidir(8.səh-136).İslamda tərbiyə məsələsi sadəcə 
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olaraq uşağa gözəl əxlaq və faydalı biliklər vermək deyildir.Tərbiyə daha geniş 

anlamda başa düşülərək insanın yaşadığı cəmiyyətin inkişafına öz töhfələrini 

verməsi,onu hər cür düşmən təcavüzlərindən qoruması,xalqın adət və 

ənənələrini,dilini,dinini qoruması,ona hörmət etməsi və mədəniyyətini daim 

yüksəltməyə çalışmasıdır.Bu məsələ isə,ümumbəşəri mədəniyyəti,əxalqı əxz 

etməklə və daim yeni biliklər qazanmaqla mümkün ola bilər.   

 İnsanı əhatə edən nə varsa hamısının ona təsirini tərbiyə hesab edən 

mütəxəssislər də az deyil.Deməliyik ki, ətraf mühitin insan şəxsiyyətinə 

göstərdiyi təsiri pedaqoji  mənada başa düşülən tərbiyə kateqoriyasına aid 

etmək düzgün deyil. Nə üçün? Çünki, insan şəxsiyyətinə tərbiyəvi təsir 

məqsədyönlülüyü, planlılığı ilə fərqlənir. Mühit amilləri də tərbiyəyə təsir 

göstərir(4,s.23). Lakin insanı əhatə edən mühit amillərinin ona təsiri 

məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil olmur, kortəbii və təsadüfi səciyyə daşıyır. 

Lakin bununla belə, mühit amillərindən, məsələn, heykəltəraşlıq və tarixi 

abidələrdən, mədəniyyət və incəsənət əsərlərindən, zövqlə salınmış parklardan 

və sairədən bir vasitə kimi gənc nəsildə şəxsiyyətin formalaşmasına 

məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil şəkildə istifadə etmək mümkündür. Bu 

halda həmin mühit amilləri tərbiyə vasitələrinə çevrilmiş olur. 

 Bəzi mütəxəssislər, metodist alimlər tərbiyə deyəndə təlim 

prosesindən, təhsildən kənarda cərəyan edən, necə deyərlər, xalis tərbiyəni, 

həyata keçirilən fərdi,qrup və ya kütləvi tədbirləri nəzərdə tuturlar. Bu cür 

mütəxəssislər unudurlar ki, tərbiyə həm də daha çox və daha müntəzəm təlim 

zamanı – dərsdə və təlimin digər təşkili formalarında həyata keçirilir. 

Tərbiyə kateqoriyasının başa düşülməsində və şərhindəki bu cür qeyri 

müəyyənliyin səbəbini nə ilə izah etmək olar? Fikrimizcə bunun iki əsas səbəbi 

var. (4,s.24) Əvvəla, tərbiyə kateqoriyası ilk baxışda adamlara çox sadə 

görünür, əslində bu kateqoriya xeyli mürəkkəb və çoxcəhətli kateqoriyadır. 

Bu, səbəblərdən biridir. İkincisi, tərbiyə və təhsil kateqoriyaları arasında fərqə 

nisbətən oxşarlıq xeyli üstünlük təşkil edir. Bu cəhət də əlavə olaraq 

mütəxəssisləri xeyli çaşdırmış, təhsilə nisbətən tərbiyə kateqoriyasının spesifik 

xüsusiyyətlərini üzə çıxarmaq işini xeyli çətinləşdirmişdir. Söylədiyimiz 

mülahizələri nəzərə alaraq tərbiyə kateqoriyasının mahiyyətini açmağa imkan 

verən əlamətləri müəyyənləşdirməyə çalışaq. Nəzərə alaq ki, məfhumun 

mahiyyəti onu səciyyələndirən əlamətlərin ümumiləşdirilməsində ifadə olunur. 

Hadisələrin mahiyyətinə diqqət yetirməyin, onu dərk etməyin zəruriliyini xeyli 

müddət bundan əvvəl yaşayıb-yaratmış böyük Cami poetik şəkildə çox gözəl 

ifadə etmişdir: 

 
Surət minlərlədir, məna bir ancaq, 

Surət sayanlardan uzaq qaç, uzaq (4, səh 24). 

 Elə cə də müdriklərin dilindən işlədilən bir neçə dəyərli ifadələr: 

Tərbiyə xoĢbəxt günlərdə insanın bəzəyi, bədbəxt günlərdə 

sığınacaq yeridir. 

Demokrit. 
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Bütün millətin rifah halı uĢaqların tərbiyəsindən asılıdır. 

C. Lokk. 
Heç bir ata-ana uşağına gözəl tərbiyədən daha yaxşı bir miras qoya 

bilməz. (Həzrəti Muhəmməd s.ə.v) 

Hər şey çoxaldıqca ucuzlaşar, ədəb isə əksinə-çoxaldıqca dəyəri artar. 

(Kazım Taşkənt) 

Ata-ananın mehriban münasibəti övlad üçün ən yaxşı tərbiyədir. 

(Demokrit) 

Başqa sözlə, müdriklər xatırladırlar ki, ağaclar arasında meşəni görmək 

gərəkdir. Yəni tərbiyə kateqoriyasının mahiyyəti onun məqsədyönlülüyündə, 

planlılığında, mütəşəkkilliyində, şəxsin mənəvi aləminə və davranışına 

ünvanlanmasında, ətraf mühitə bağlılığında axtarmaq lazımdır. 

İnsanın tərbiyə fəaliyyəti onun əmək fəaliyyətinin zəruri bir hissəsi 

olmaqla insanın öz nəslini davam etdirməsinə xidmət edir. Bu, əməyin nəticəsi 

olan yaxşı təhsil və tərbiyə almış insandır. Tərbiyə mənəvi istehsal sahəsinə 

aid olan məfhumdur. 

Aparılan araşdırmalardan da göründüyü kimi,  pedaqogika elmində 

tərbiyəyə bir çox  təriflər verilmişdir, lakin ən dolğun şəkildə tərbiyə anlayışını 

bu cür qəbul  etmək olar:Tərbiyə-həyat üçün zəruri olan sosial təcrübənin 

mənimsənilməsi və cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmiş dəyərlər sistemi 

formalaşdırılması üçün böyüyən nəslə məqsədyönlü təsir göstərmək prosesidir. 

(7, səh 150). 

Müasir dövrdə pedaqoji elmin “tərbiyə  pedaqogikası” deyilən yeni  

sahəsi də formalaşmaqdadır. Bu baxımdan tərbiyə nəzəriyyəsinin  özünəməx-

sus kateqoriyalarından danışmaq olar! (7, səh 151) 

  

Bu kateqoriyalara daxildir: 

 

– tərbiyə konsepsiyaları; 

– tərbiyə qanunauyğunluqları; 

– tərbiyə sistemləri; 

– tərbiyə prinsipləri; 

– tərbiyə üsulları; 

– iqtisadi tərbiyə; 

– hüquqi tərbiyə; 

– ekoloji tərbiyə; 

– əxlaqi tərbiyə; 

– estetik tərbiyə; 

– əqli tərbiyə; 

– əmək tərbiyəsi; 

– fiziki tərbiyə. 
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РЕЗЮМЕ 

  ГЮЛЬСУМ КЕРИМОВА 

KОНЦЕПЦИЯ  ВОСПИТАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫЕ  

ВОСПИТАНИЮ В ПЕДАГОГИКЕ 

В статье рассматривается концепция  воспитания и определения 

данные  воспитанию в педагогике. Как в Азербайджане, так и в других 

странах существует много определений данных воспитанию, а так же 
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имеются различные взгляды  относительно ее.  Какая же из них является  

теорией функционального образования? Принимая во внимание этот 

вопрос, была проанализированна концепция воспитания и теория 

функционального образования, изучаемая в педагогической науке. 

Ключевые слова: воспитание, педагогика, личность, педагог, 

наследие, окружающая среда, человечество 

 

SUMMARY 

GULSUM KARIMOVA 

THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF UPBRINGING 

AND PEDAGOGY SCIENCE  

The article explores the definition of upbringing and definitions given in 

pedagogy science. There are other definitions of education in different 

countries in Azerbaijan and various initiatives have been proposed. But which 

of them is the theory of functional upbringing? This question is being 

investigated here. 

Keywords: upbringing, pedagogy, personality, educator ,education, 

heritage, environment 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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TƏLĠM PROSESĠNDƏ MÜSTƏQĠL ĠġLƏRĠN TƏDQĠQĠ TARĠXĠ 

 

Məqalədə təlimdə müstəqil iĢlərin roluna dair bəzi dünya və 

Azərbaycan pedaqoqlarının fikirlərindən sitatlar gətirilmiĢdir. Həmçinin 

onların müstəqil iĢlər haqqında yazdığı əsərlər barədə məlumatlar verilmiĢdir. 

Açar sözlər: müstəqil iĢ, müstəqillik, təlim, pedaqoji proses, pedaqoq,  

müstəqil öyrənmək 

 

Təlimdə müstəqillik və idraki fəallığın təmin edilməsi qədim tarixə 

malikdir. Bu mövzu daim elm adamlarının, alimlərin, pedaqoqların yenidən 

üzərində işlədiyi mövzulardan biridir. Ona görə də daim aktuallığını 

saxlamaqdadır.  

M.N.Skatkinin dediyi kimi –“bütün ölkələrin pedaqoqları uşağın 

özünün müstəqillik və fəallığına iki min ildən artıq bir müddətdə dəfələrlə 

yenidən qayıtmışlar”.(3.7)
 

Həqiqətən də pedaqoji fikir tarixini nəzərdən keçirsək görərik ki, dünya 

pedaqoqları nəsillərin maddi və mənəvi sərvətlərinin sahibi olan gənclərin 

təhsilinə, zehni fəallığına , müstəqil işləmə bacarığına , həmçinin təfəkkürünün 

inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət ayırmışlar.  

Müstəqil iş, müstəqillik problemi elmi şəkildə ilk dəfə olaraq XVII 

əsrin məşhur çex pedaqoqu Y.A.Komenskinin əsərlərində qoyulmuşdur. (2.10)
   

Komenski təlimdə müəllimlərin az, şagirdlərin çox işləməsi tələbini irəli 

sürmüşdür. Həmçinin o təlim prosesində əzbərçiliyin və passivliyin əlehinə 

çıxmışdır. Bundan başqa Komenskinin didaktik görüşləri əsasında-Pansofiya-

hamıya hər şeyi öyrətmək ideyası dayanır ki, burada yalnız nəyi öyrətmək və 

öyrənmək deyil, həm də necə öyrətmək və öyrənmək  yollarından bəhs edilir. 

(4.9)
 

 Komenski bu fikirləri ilə göstərmək istəyirdi ki, təlim prosesində 

öyrənən müşahidə etməli, müstəqil sürətdə fəaliyyət göstərməyi bacarmalıdır.  

 XVIII əsrin məşhur ingilis pedaqoqu  Con Lokk  bu haqda demişdir: 

Sual verən uşağa həmişə düzgün cavab verilməlidir. Çalışmaq lazımdır ki, 
verdiyi suala özü cavab tapsın. Belə olduqda onun təfəkkürü inkişaf edər, 

müstəqil mühakimə yürütmək bacarığı formalaşar.  Yalnız bu yolla tərbiyə 

olunana uşaq İngiltərənin şərəf və şöhrətini daha da artırar.(4.34)
 

Con Lokk təlimin vəzifəsini uşağa biliyi sadəcə çatdırmaqda deyil, 

“onun ağlını inkişaf etdirərək biliyi müstəqil əldə etmək bacarığında görürdü. 

 Görkəmli alman pedaqoqu A.Disterveqin də təlimdə müstəqillik 

haqqında maraqlı fikirləri vardır: Bacardıqca az öyrətməli çox düşündürməli. 

mailto:qarayeva-lale93@inbox.ru
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Digər bir fikri isə belədir : “Sobanı da ağzınacan doldursan, o yanmaz, 

tüstüləyər”. (7.276) A.Disterveq həmçinin yazırdı ki, “inkişaf və təhsil heç 

kəsə bağışlana bilməz. Onlara yiyələnmək istəyən şəxs şəxsi fəaliyyət 

göstərməli, əqli qüvvə və iradə gərginliyi sərf etməlidir. Xarici təsirlə onu 

yalnız maraqlandırmaq və həvəsləndirmək olar. O şeyi ki insan özü müstəqil 

çalışmaq yolu ilə əldə etməmişdir, onun malı deyildir”.(2.11)
 

 
Disterveq şagirdləri passivləşdirən hər cür üsula pis, onları müstəqillik 

və fəallığa təhrik edən bütün üsulları yaxşı hesab edirdi.  O deyirdi: “Pis 

müəllim həqiqəti çatdırır, yaxşı müəllim isə onu tapmağı öyrədir”(2.10).
 

 
XVIII əsrin məşhur fransız mütəfəkkiri J.J.Russo uşağın bilik 

almasında onun müstəqilliyinə həddindən artıq yer vermişdir. Russoya görə 

“uşağa təbiətdən başqa kitab lazım deyil. Kitabdan oxuyan uşaq fikirləşmir, 

ancaq oxuduqlarını edir”. O məşhur “Emil və ya tərbiyə haqqında” əsərindəki  

Emil haqda deyirdi: “Qoy Emil əzbərləməsin, fikirləşərək tapsın”.  Russo 

həmçinin göstərmək istəyirdi ki, “mənim məqsədim ona (Emilə) elmi 

çatdırmaq deyil, biliyi lazım olan ölçüdə əldə etməyi öyrətməkdir”. (1, 9)
 
 

Lakin Russo digər pedaqoqlardan fərqli olaraq şagirdin müstəqilliyinin rolunu 

qiymətləndirərkən ifrata varmış, təlimdə sistemli biliyin və müəllimin rolunu 

kifayət qədər qiymətləndirməmişdir.  Buna baxmayaraq onun təlimdə uşağa 

müstəqillik verməsi öz dövrü üçün böyük mütərəqqi əhəmiyyətə malik 

olmuşdur.  

Görkəmli rus pedaqoqu və psixoloqu K.D.Uşinskinin əsərlərində 

müstəqillik problemi xüsusi yer tutur. O müstəqil işi hər cür məhsuldar təlimin 

yeganə möhkəm əsası hesab edirdi.(3.8)
 

 
O müəllimin qarşısına əsas məqsəd kimi müstəqillik anlayışını 

qoymağı məsləhət bilmişdir. O yazırdı: “Həmişəlik yadda saxlamaq lazımdır 

ki, şagirdlərə bu və ya digər biliyi vermək  şərt deyil. Onda müstəqillik 

anlayışını aşılamaq lazımdır ki, müəllimsiz də yeni biliyi öyrənə bilsin”. 
 

 Uşinski fəal və şüurlu sürətdə əldə edilmiş biliyin tərəfdarı idi. Bu yolla 

qazanılmış biliyin uzun müddət yadda qalacağını deyirdi. Onu da qeyd edirdi 

ki, uşaqları ibtidai sinifdən müstəqilliyə alışdırmaq lazımdır.  Onun fikrincə 

təlimin başlıca vəzifəsi uşaqlara “öyrənməyi öyrətmək”dir. 

 Uşinski haqlı olaraq yazırdı: “təlimin tərbiyə vasitəsi olması üçün təlim 

prosesində şagirdlərin müstəqilliyi təmin edilməlidir” (2.14)
 

 Görkəmli pedaqoq təlimdə müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyətini 

belə təhlil edirdi:  məktəbdə “uşaqlar mümkün qədər müstəqil çalışmalı, 

müəllim isə bu müstəqil əməyə rəhbərlik etməli və ona material 

verməlidir”.(1.11)
 

 Uşinski şagirdlərin müstəqil öyrənmə bacarığının formalaşdırılması 

üçün onlara məntiqi təfəkkürə əsaslanan tələblər verməyi və çoxlu terminlər 

üzərində işləməyi məsləhət bilirdi.  

Uşinskinin fikrincə “öz fikirlərini yaxşı ifadə etməyi bacarmamaq 

çatışmazlıqdır, lakin müstəqil fikrə malik olmamamaq daha böyük 

çatışmamazlıqdır.  Müstəqil fikirlər isə yalnız müstəqil qazanılmış biliklərdən 

doğulur”.(2.13)
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Göründüyü kimi, K.D.Uşinski təlimdə müstəqilliyin tərəfdarı olmuş, 

öyrənənlərin müstəqilliyinin təmin edilməsi problemini daha dərindən təhlil 

etmişdir. 

Təlimdə müstəqilliyin tərəfdarı olmuş şəxslərdən biri də A.İ.Gertsen 

olmuşdur.  Gertsen daim öyrənənlərin müstəqilliyini boğan mexaniki təlimə 

qarşı çıxmış, təlimdə biliklərə maraq oyadılması, onların müstəqil şəkildə 

lazimi biliklərin qazanılmasına hazırlanmasının zəruriliyini qeyd etmişdir.  

Gertsen elə üsullardan istifadə etməyi məsləhət görürüdü ki, təlim prosesində 

yalnız yeni biliklər qazanılmır, həm də müstəqil fikri əməliyyatların inkişafı 

təmin edilir. 

 Gertsen yazırdı:  “təlim prosesində öyrənənlərin idrak fəaliyyəti 

müəllim tərəfindən verilən və ya dərsliklərdən alınan biliklərdən ibarət olmalı 

deyil. Axtarış nəticəsində tapılan bilik öyrənənin “kəşfi” kimi 

qiymətləndirilməlidir. (2.12)
 

Gertsen təlimdə öyrənənlərə yalnız yeni biliklər verməklə 

kifayətlənməyən, onların müstəqil fikri əməliyyatlarının inkişafını təmin edən 

üsullardan istifadə etməyi məsləhət görürdü.  

 Məşhur rus pedaqoqu və yazıçısı L.N.Tolstoy  öyrənənlərin 

müstəqilliyinin təmin edilməsi üçün hər cür şəraitin yaradılmasının tərəfdarı 

idi. O  özünün “Yasnaya Polyana” məktəbində də uşaqların müstəqilliyinin 

inkişaf etdirilməsi  üçün bir çox üsul və vasitələrdən istifadə edirdi. Budaya 

sərbəst mövzularda inşalar yazmaq və onların müzakirəsi, uşaqların özünün 

sərbəst hekayə qurub danışması, uşaq fikrini oyadan müsahibələr və s. geniş 

yer tuturdu.(1.12)
 

 Təlimdə müstəqillik məsələsi Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində də 

özünəməxsus yer tutur. Azərbaycanın görkəmli elm adamlarının yazılarında da 

müstəqil fikir, müstəqil düşünməyə aid qiymətli yazılara rast gəlmək 

mümkündür.  Ümumi olaraq Azərbaycan pedaqoji fikir tarixinə nəzər salsaq, 

görərik ki, görkəmli maarifçilərimiz,  pedaqoqlarımızın hər biri təlimdə 

öyrənənlərin müstəqillik və fəallığının tərəfdarı olmuşlar. 

 Pedaqoji fikir tarixində görkəmli yer tutan, Azərbaycanın görkəmli 

filosofu, pedaqoqu N.Tusi yazırdı: “Elmi yalnız şərh etməklə tamam təhsil 

olmaz. Elmi öyrənən ondan nə cür istifadə etməyi bacarmalıdır”.  

Tusi təlimdə sual-cavab etməyi, təhlil-tərkibi “təlimin təməli, özülü 

sayırdı”. (7.10) 

Tusi tələbəni müstəqil öyrənməyə hazırlamaq üçün səmərəli işləməyi, 

düzgün metodik yanaşmanı mühüm pedaqoji tələb hesab edirdi. Tusiyə görə 

təlimin tezləşməsinə nail olmaq üçün hər bir tələbənin mənimsəmə dərəcəsini 
müəyyənləşdirmək lazımdır.Yalnız bundan sonra tələbəyə bu və ya digər elmi 

“sürətlə öyrətmək olar”. Bundan əlavə Tusi tələbənin maraq və meylini, 

qabiliyyətinin nəzərə alınmasını vacib sayırdırdı. Belə ki, bu zaman o, 

tələbənin özünün müstəqil öyrənməyə psixoloji hazır olduğunu  düşünürdü. 

Tusi tələbələrin təbiət və cəmiyyəti elmi əsasla qavraya bilmələri üçün 

öyrənilən elmlərin əlaqəsinə fikir verməyi, onları müqayisə etməyi, fərqli və 
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oxşarlıqlardan nəticə çıxarmağı tələb edirdi. Belə öyrənmə zamanı tələbə 

müstəqil fəaliyyətə daha da hazır olur. 

 Azərbaycanın görkəmli pedaqoqu M.T.Sidqi yazırdı: “səy etməsən elm 

əldə edə bilməzsən” . (1.13) Müstəqilliyi yalnız elmə aid etmir, həm də 

müstəqil fikir yürütmə bacarığına sahib olmağı xoşbəxtlik əlaməti kimi 

qiymətləndirirdi. Bundan başqa Sidqi “Oğlum Məhəmmədəliyə nəsihət” 

şeirində belə yazır: 

Nə qədər ki var əlində fürsət, 

Dərsinə eylə hər zaman diqqət. 

Yetişibdir zəmani-elmü ədəb. 

Mənzilin eylə guşeyi-məktəb, 

...Dini-dünyanı elm edər abad, 

Özünü eylə cəhldən azad. 

Ruzigarın keçirmə qəflətlə, 

Elm təhsil elə diqqətlə (11.18). 

 Burada müəllif üzünü Məhəmmədəlinin timsalında gənc nəsillərə 

tutaraq əldə fürsət var ikən oxumağı, elmlə məşğul olmağı, həmçinin 

“Mənzilin eylə 

guşeyi-məktəb, misrasında isə evini məktəbə çevirməyi yəni evində  

müstəqil olaraq öyrənməyi, oxumağı məsləhət bilmişdir. 

Azərbaycan maarifçiləri içərisində özünəməxsus yer tutan  islam 

dünyasının ilk təbiətşünas alimi, jurnalist, görkəmli pedaqoq  Həsən bəy 

Zərdabi öz əsərlərində məktəbin mühüm vəzifəsi haqqında yazmışdır:  

“şagirdin müstəqilliyini tərbiyə etməkdə, onu səbəbiyyətin qanunları ilə tanış 

etməkdə, ətraf aləmi müşahidə etdirməklə ona məlum olmayan yeni qanunları 

dərk etdirməkdə”dir. Həmçinin cəmiyyət üçün yaradıcı, müstəqil düşünmə 

qabiliyyətinə sahib nəsil tərbiyə etməyi, yetişdirməyi çox vacib sayaraq yazırdı 

ki, dünyanın dərk edilməsi sahəsində heç bir yeni addım atmayan, yalnız ata- 

babadan qalma bilikləri əxz edən nəsil ölü nəsildir”. (9.249) 

 Görkəmli pedaqoq, nasir, publisist , dövlət xadimi Nəriman Nərimanov
 
 

əsərlərinin birində yazır: “təlim prosesi elə qurulmalıdır ki, uşağın öz 

təfərrüfatını açsın, təlim olunan mövzu öyrənənlərin öz malı olsun, bir daha 

yaddan çıxmasın”.(10.327)
 

 Müasir dövrdə təlimdə müstəqil işlərin roluna dair bir sıra 

sistemli,ciddi tədqiqatlar aparılmışdır.  

 M.İsmixanovun “İbtidai təlimdə şagirdlərin müstəqil işi” əsərində 

təlimdə şagirdlərin müstəqilliyinin qədim tarixə malik olmasından, və 

müstəqillik və fəallığının təlimdə önəmindən bəhs edib və göstərilib ki, demək 

olar ki, dünya pedaqoqlarının ortaq fikirlərindən biri də təlim prosesində yalnız 

bu və ya digər bilikləri verməklə kifayətlənmək deyil,  həm də müstəqil  

düşünə bilmə, müstəqil çalışa bilmə, əsas olaraq da öyrənməyi bacarma 

vərdişlərinə malik şəxslər yetişdirməyin əsas vəzifə olmasıdır. 

 Rəhimə Mahmudovanın təlimdə müstəqil işlərlə dair yazdığı əsər-“Ali 

məktəbdə müstəqil öyrənmənin təşkili yolları” adlanır. Müəllif ali məktəblərdə 

müstəqil işlərdən və onların önəmindən bəhs edərək, müstəqil işlərlə bağlı 
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dünya pedaqoqları ilə yanaşı bir sıra Azərbaycan pedaqoqlarının müstəqillik və 

müstəqil işlər haqqında dediyi fikirləri də təhlil etmişdir.  

 Təlimdə müstəqil işlərlə bağlı əsər yazan müasir dövr 

pedaqoqlarımızdan biri də professor İsmayıl Əliyevdir.  Müəllif  “İbtidai 

siniflərdə dərs zamanı şagirdlərin müstəqil işlərinin səmərəlilik şərtləri” adlı 

əsərində  müstəqil işlərin təlimdə roluna dair pedaqoji fikrin qısa xülasəsini 

vermiş, idarki fəallıq, müstəqillik, müstəqil işlərin mahiyyətini açıqlamışdır. 

Həmçinin şagirdlərin müstəqil işlərin səmərəliliyinə tapşırığın seçilmə 

xarakterinin təsiri və s. haqqında məlumat vermişdir.(2.10) 

İ.Əliyevin digər bir əsəri olan “ibtidai təhsilin pedaqogikası adlı dərs 

vəsaitində müstəqil işlərlə bağlı yazıb: “Müasir məktəbin vəzifələri sırasında 

əsas yeri müstəqil çalışa bilən, müstəqil düşünmə vərdişi və qabiliyyətlərinə 

yiyələnmiş adamları tərbiyə etmək tutur”.(7.3)
 

 
Müəllif eyni yazıda amerika pedaqoqu Flip S.Şlexinin araşdırmasından  

bəhs edib. “XXI əsr üçün məktəb. Təhsil islahatlarının prioritetləri” adlı 

kitabında çoxlu sayda biznesmen, iş adamı, məktəb işçiləri arasında aparılan 

sorğunun nəticəsinə əsaslanaraq yazır: “siz məktəbdən nə istəyirsiniz?” sualına 

deməkm olar ki, həmişə eyni cavab alınır: “ Bizə müstəqil öyrənməyi bacaran 

adam lazımdır!”. Müəllif fikrini davam etdirərək yazır: belə cavab tamamilə 

aydındır. əgər şagird (tələbə) necə öyrənməyi bilirsə, məqsədə çatmağa 

qabildirsə, əgər o, kitabla işləməyi  müəllimdən biliklər almağı, hər hansı 

problemin həlli üçün zəruri olan informasiyanı axtarıb  tapmağı, bu problemin 

həlli üçün ən müxtəlif informasiya mənbələrindən istifadə etməyi bacarırsa, 

deməli o, öz peşə hazırlığının səviyyəsini asanlıqla yüksəldəcək, ixtisasını 

dəyişə biləcək, istənilən yeni biliklərə yiyələnə biləcək. Həyatda insana lazım 

olan da elə budur. (5.3)
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РЕЗЮМЕ 

ЛАЛА КАРАЕВА 

ИСТОРИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

В статье изложены цитаты из некоторых мировых и азербайджанских 

педагогов о роли самостоятельной работы в обучении. Также о своих 

работах написано о самостоятельной работе. 

Ключевые слова: независимая работа, независимость, обучение, 

педагогический процесс, педагог, независимое обучение 

 

SUMMARY 

LALA GARAEVA 

THE HISTORY OF INDEPENDENT WORK IN THE TRAINING 

PROCESS 

The article outlines quotations from some of the world and Azerbaijani 

educators regarding the role of independent work in the training. Also there is 

written about their works about independent work. 

Key words: independent work, independence, training, pedagogical 

process, educator, independent learning 

 

 
 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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SEYĠD ƏZĠM ġĠRVANĠNĠN MÜƏLLĠM HAQQINDA FĠKĠRLƏRĠ 

 

      XIX əsr Azərbaycan poeziyasının ən qüdrətli nümayəndələrindən biri 

olan Seyid Əzim ġirvani  həm ədəbiyyat  tariximizdə realist Ģair kimi Ģöhrət 

qazanmıĢ, həm də maarif və mədəniyyət xadimi kimi tanınmıĢdır. Böyük Ģairin 

maarifçilik ruhunda yazdığı əxlaqi-tərbiyəvi mahiyyət daĢıyan əsərləri uzun 

illərdən bəri gənc nəslin mənəvi cəhətdən yetkinləĢməsində mühüm rol 

oynayır.   

   Təlim-tərbiyə iĢində müəllimin  fəaliyyətinə xüsusi önəm verən ġirvani öz 

pedaqoji görüĢlərində bu məsələyə xüsusi diqqət yetirmiĢdir.  

Açar sözlər: təlim,tərbiyə,müəllim,pedaqoq,müəllimlik fəaliyyəti. 

 

Böyük Azərbaycan şairi və maarifçi mütəfəkkiri Seyid Əzim Şirvani 

XIX yüzillikdə Azərbaycan ədəbiyyatının yeni tələblər əsasında təşəkkül tapıb 

inkişaf etməsində, təzə mövzu, fikir, janr, xarakter, obraz, təsvir və ifadə 

vasitələrilə zənginləşməsində müstəsna xidmətləri olan çox görkəmli ədəbi 

simalardan biridir. Seyid Əzimin heç vaxt öz fikri - bədii təravətini itirməyən 

zəngin yaradıcılıq irsi mənəviyyat xəzinəmizin parlaq inciləri kimi bu gün də 

məna və əhəmiyyətini, estetik dəyərini qoruyub saxlayır. 

Təlim-tərbiyə işində müəllim və onun fəaliyyətinə xüsusi önəm verən 

Şirvaniyə görə zaman məktəbin qarşısına yeni tələblər qoyduğu üçün yeni 

fikirli, yeni ideyalı müəllimlərə ehtiyac duyulurdu.  

Müəllim haqqında Seyid Əzimin fikirləri onun pedaqoji görüşlərində 

görkəmli yer tutur. O, müəllimlik işini olduqca şərəfli və eyni zamanda məsul 

bir iş hesab edirdi.Buna görə də Seyid Əzim müəllimin cəmiyyətdə  daşıdığı  

vəzifənin başa düşməyi tələb edirdi. 

Seyid Əzim müəllimin,pedaqoqun rolu və əhəmiyyəti haqında söylədiyi 

fikirlər həm Qərbi Avropa ölkələrinin, həm də Rusiyanın mütərəqqi 

pedaqoqlarının  o zamankı səviyyəsi bunu tələb edirdi.Demək olar ki,əhalisi 

tamamilə savadsız olan Azərbaycana elmlərin əsaslarını  tədris edəcək xeyli 

məktəb lazım idi. Yeni məktəb yeni də müəllim tələb edirdi.Belə müəllim isə 
Azərbaycanda o vaxt yox idi. Məscid və mədrəsələrdə olan yarımsavadlı 

mollalar bu işə nəinki kömək etmirdi,hətta mədəniyyətin inkişafına və maarifin 

yayılmasına mane olurdu. 

                             “O zaman ki,vətəndə qaim idi, 

                              Binəva bundan artıq alim idi”(2,s.49) 

          Seyid Əzim köhnə alimlərin şərq ölkələrindən nəinki savadsız 

qayıtdıqlarını, habelə onların əxlaqca alçaldıqlarını,pozğunlaşdıqlarını da ifşa 
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etmişdir. Təhsil almaqla ədəbi, əxlaqlı olmaq xalqa kömək etmək əvəzinə 

onlar geri qayıdarkən yalnız öz ciblərini,xarici görünüşlərinin qeydinə 

qalırdılar.Belə adam: 

                                       “Özünə əvvəl eyləyir zivər, 

                                        Bir gəlin tək ki,axtarır şövhər. 

                                       Gözünü sürmədən edir məkhul, 

                                       Bir zaman ziynətə olur məşğul. 

                                      Üzündə eyləyir gülab əfşan, 

                                      Barmağında nikini-ləlnişan”(2,s47). 

          O,fəaliyyət göstərdiyi dövürdə heç kəs həmin başabəla alim və 

müəllimlərin fırıldaq və kələyini onun qədər ifşa etməyə cürət 

etməmişdir.Seyid Əzim açıqdan-açığa bildiridi ki,Azərbaycanda dövrünün 

məktəb müəllimləri heç bir cəhətdən zəmətkeşlərin tələblərinə cavab vermir. 

          Onların bir çoxu savadsız və əxlaqsızdır;onlarda olan sxolastik və 

ilahiyyat bilikləri heç kəsə lazım deyildir.Bu biliklər əməli işə,həyata tətbiq 

edilməlidir.Onlar ictimai həyatın və fikrin inkişafını ləngidir. 

          Onun fikrinə görə müəlllim yüksək təhsilli olmalıdır;o,həm ümumi həm 

də ixtisas təhsili sahəsində müasir elmi biliklərlə silahlanmalı,öz biliklərini 

təcrübəyə,ictimai həyata tətbiq etməyi bacarmalıdır.Onun fəliyyəti ictimai-

fayda verməlidir. 

Belə məktəb yaradan şəxslərdən biri də S.Ə.Şirvani olmuşdur. 

S.Ə.Şirvani şair olmaqla bərabər, işgüzar və istedadlı müəllim idi. Onun  

həyatı haqqında danışarkən onun pedaqoji fəaliyyətinə  xüsusi diqqət 

yetirilməlidir.  

Ömrünün 18 ilini məktəbdarlığa bağlayan şair elmin bir çıraq olub 

qaranlıq beyinləri işıqlandıracağını bilirdi. Hələ məktəb yaratmazdan əvvəl 

Şamaxı mühitində tədrisin köhnə qayda-qanunlarla, mollaxana üsulu ilə 

keçirilməsini tənqid edərək yazırdı: 

Hər vilayətdə var beĢ-on məktəb, 

Edirik kəsb onda elmü ədəb. 

Məktəbin fərĢi altı köhnə həsir, 

Neçə ətfali-müflis onda əsir(3,s.184) 

Şairin təsvirindən məktəbdəki dərs prosesinin hansı vəziyyətdə olması 

oxucuya tam aydın olur. Var gücü ilə yeni tipli məktəb yaratmaq üçün çalışan 

şair çox keçmir ki, Şamaxıda yeni üsullu məktəb açır. Onun bu məktəbində 36 

şagird təhsil alırdı. Maddi ehtiyac içində yaşayan şair bu məktəbdən heç bir 

gəlir əldə etmirdi. Tədris prosesində müəllim şairin məktəb açandan sonra 

Şamaxı qaraguruhçular mühitində ona edilən təzyiq və hücumlardan danışmalı, 

eyni zamanda bütün bu halların şairi qorxutmadığını, əksinə, onun öz işini 

daha da inkişaf etdirməyə çalışmasını xüsusi qeyd etməlidir. S.Əzim tərbiyə 

işinin kəmsavad, köhnəpərəst, dünyagörüşü kasad olan müəllimlərin əlinə 

verilməsini  istəmirdi. Belə adamların müəllimlik kimi şərəfli bir ada zərər 

gətirəcəyini deyirdi. Şair öz dövründə olan məktəb və dərsliklərin vəziyyəti 

haqqında şeirlərinin birində belə yazırdı: 

Əvvəla, bizdə yox o məktəblər 
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Ki, verə kəsbi-elmi xalqa səmər, 

Nə o günə kitablar əlan  

Ki ola öz lisanında  

Ki ibtidadır kitabımız çoxdan(1,s.29) 

S.Ə.Şirvani nəinki pedaqoji fəaliyyəti, eyni zamanda bədii yaradıcılığı 

ilə də xalqın maariflənməsinə çalışır, dövrün ən mötəbər mətbu orqanlarını 

xitabət kürsüsü kimi seçirdi («Əkinçi», «Ziya», «Ziyayi-Qafqaziyyə» və s.), 

məsələn, «Əkinçi» qəzetində,  

Bu qədər dərd kim, olur hadis,  

Ona bielmlik olur bais.  

İndi naxoşdu milləti islam,  

Ona vacibdir eyləmək əncam 

- deyə xalqına xitab edərək millətin nicat yolunu göstərirdi: «gərək tazə 

üsul ilə açılsın məktəblər».  

Şairin «Ey Həsən bəy, müəllimi dana», «Ey bizə xeyirxah olan 

Möhsün», «Cəfər, ey qönçeyi - gülüstanım» misraları ilə başlanan şeirləri 

maarifçi realist şeirin ilk nümunələri idi. Ədəbiyyatımızda bu istiqamətin 

yaranması H.Zərdabinin S.Ə.Şirvani ilə yaradıcılıq əlaqələrindən 

qaynaqlanırdı.  

Seyid Əzim öz satirik şeirlərini vərəqlərdə paylamaqla gerçək həyata 

qarşı ayıq münasibətdə olmağa çağırır, onlara doğru yol göstərərək elm, savad 

əhli olmağa səsləyirdi. Əsl müəllim, qayğıkeş valideyn və ustad kimi övladını 

danışıqsız tabeçiliyə səsləmirdi, onlar üçün seçmək imkanını saxlayırdı:  

Demirəm mən gedən təriq ilə get,  

Əqli tut, ol gözəl rəfiq ilə get.  

…Deməirəm rus, ya müsəlman ol,  

Hər nə olsan, əhli-ürfan ol(4,s.26).  

    N.Cəncəvinin yaradıcılığı daim gənclər tərəfindən araşdırılması tövsiyyə 

edilməli   və onlara pedaqoji əhəmiyyəti açıqlanmalıdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ФАТИМА КАЗИМОВА 

ВЗГЛЯДЫ С.А.ШИРВАНИ ОБ УЧИТЕЛЕ 

Один из выдающих представителей азербайджанской поэзии 

девятнадцатого века, С.А.Ширвани прославился не только как поэт-

реалист, но и как деятель культуры и просвещения. Произведения 

Ширвани, написанные в духе просвещения, несущие в себе морально-
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нравственные ценности, на протяжении долгих лет играют важную роль 

в прививании высоких идеалов и качеств  новым поколениям. Ширвани в 

своих педагогических взглядах уделяет особое внимание важной роли  

учителя в  личности. 

Ключевые  слова Обучение, воспитание, учитель, педагог, 

учебная деятельность 

 

SUMMARY 

FATIMA KAZIMOVA 

S.A.SHIRVANI'S THOUGHTS ON A TEACHER 
Shirvani, one of the most powerful representatives of the 19th century 

Azerbaijani poetry, is also known as a realist poetry in our literature of 

hostory, as well as educator and cultural figure. The works of moral poetry 

written by the great poet in the spirit of enlightenment play a crucial role ine 

the moral upbringing of the young generation for many years. Shirvani paid 

special to the teacher's activities on his pedagogical thoughts. 

             Key words: Training, education, teacher, pedagog, teaching activity 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ATƏġ HAZIRLIĞI DƏRSLƏRĠNDƏ FĠZĠKANIN 

ELEMENTLƏRĠNDƏN ĠSTĠFADƏNĠN METODĠKASI 

 

Məqalə mexanikanın kinematika bölməsindən atəĢ hazırlığı dərslərində 

istifadəyə həsr edilib. Konkret olaraq verilmiĢ nöqtədən müəyyən radiuslu 

zonanın daim atəĢ altında saxlanması üçün fizika qanunlarından istifadə 

metodikası göstərilmiĢdir. Məhv ediləcək hədəfin koordinatlarına x və y kimi 

baxaraq mərminin hədəfi məhv etməsi üçün hansı bucaq altında 

yönəldilməsinin tapılması məqalənin əsas xəttini təĢkil edir. 

Açar sözlər: trayektoriya, atəĢ bucağı, atəĢ zolağı, radius bucağı 

 

Müstəqil Azərbaycan Respublikası üçün digər sahələrlə yanaşı hərbi 

potensialın gücləndirilməsi, ixtisaslı hərbi kadrların hazırlanması dövlətimizin 

qarşısında duran əsas məsələlərdən və müstəqilliyimizi müəyyən edən əsas 

atributlardandır. Respublikamızın geosiyasi vəziyyəti tələb edir ki, biz həmişə 

hərbə hazır olaq. Ona görə də Respublikamızın ixtisaslaşdırılmış hərbi 

məktəblərində, hərbi akademiyalarında, ali məktəblərin hərbi kafedralarında 

aparılan kadr hazırlığı zamanı onların professionallığını mükəmməlləşdirməklə 

yanaşı, elmi cəhətdən təkmilləşmələrinə də xüsusi fikir verilməlidir. Bu məsələ 

bir sıra cəhətləri ilə əhəmiyyətlidir: 

1. Hərbi hazırlıq fənləri ilə digər fənlər arasında əlaqələrin açıqlanması, bu 

fənnin asan qavranılmasma köməklik edir; 

2.Müdavimlərdə və tələbələrdə hərbi hazırlıq istiqamətində analitik düşünmə 

qabiliyyətini artırır; 

3.Aparılacaq hərbi əməliyyatların əhatə dairəsini, miqyasını, orada baş verə 

biləcək prosesləri qiymətləndirməyə şərait yaradır; 

4.Yeni hərbi texnikanı öyrənməyi, orada istifadə edilən müasir elektron 

texnikası və digər informasiya sistemləri ilə davranışı sadələşdirir; 
5.Elmi yenilikləri hərb elmində tətbiq etmə vərdişləri aşılayır. 

Hərb elminin bu bxımdan daha çox təmasda olduğu elmlərdən biri fizikadır. 

Müasir fizika həyatın bütün sahələrində olduğu kimi hərb elminə və hərbi 

texniki elmlərə dərindən nüfuz etmişdir və onları ayrı-ayrılıqda təsəvvür etmək 

doğru olmazdı. Qısa olaraq fizikanın elementlərinin hərb təliminin hansı 

sahələrində istifadə edildiyini sadalayaq: 
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I. Mexanika bölməsindən atəş hazırlığının tədrisi zamanı, atəş altında olan 

zonanın təyin edilməsində, atəş bucağının müəyyən edilməsində, atəş zamanı 

geritəpmələrin hesablanmasında, molekulyar fizika bölməsindən kimyəvi və 

bioloji silahların hazırlanmasında, radioaktiv izotopların ayrılmasında, 

radiofızika və elektronikanın əsaslarından hərbi elektron qurğuların 

öyrənilməsində, optika bölməsindən müşahidə sistemlərinin yaradılmasında 

atom və nüvə fizikasında, atom, nüvə, neytron, hidrogen və s. tip bombaların 

hazırlanmasında, yeni termonüvə silahlarının yaradılmasında və s. istifadə 

edilir. 

 
 

Təqdim edilən məqalədə biz mexanikanın kinematika bölməsindən atəş 

hazırlığı dərslərində istifadəyə həsr edəcəyik. Konkret olaraq biz verilmiş 

nöqtədən müəyyən radiuslu zonanın daima atəş altında saxlanması məsələsini 

həll etməyə çalışacayıq, atəş zonasının ölçülərini artırıb- azaltmaq məsələsinə 

baxacağıq. Şəkil 1-də verilmiş nöqtədən bərabər məsafələrdə yerləşən 

nöqtələrin atəş altında saxlanıldığı göstərilmişdir. Məsələni həll etmək üçün 

koordinat başlanğıcını atəş nöqtəsində götürüb, koordinat sistemini şəkildə 

göstərilən kimi istiqamətləndirək. 

Mərminin koordinatlarının zamandan asılılığı aşağıdakı kimidir: 

 
Mərminin hərəkət trayektoriyasının  tənliyi, yəni y=y(x) asılılığı 

)1(
2

2

2

0

2

 tg
v

gx
xtgy   

şəklindədir. Tənlikdən göründüyü kimi bu əyri parabola əyrisidir. X İ3 X
2
 

dəyişənlərinin qarşısındakı əmsallar α bucağından asılı olur, yəni başlanğıc 

sürətin müxtəlif istiqamətlərində müxtəlif trayektoriyalar alnır. Beləliklə, bu 

tənlik başlanğıc sürətin  eyni bir qiymətində, lakin müxtəlif istiqamətlərində 

trayektoriyalar ailəsini ifadə etmiş olur. Bu tənliyi başqa şəkildə də 

interpretasiya etmək olar, x və y- kəmiyyətlərinə məhv ediləcək hədəfin 

koordinatları kimi baxaq. Mərmi müəyyən trayektoriya üzrə hərəkət edərək bu 
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hədəfi məhv edir. Hədəfin koordinatlarının verilmiş qiymətində, 

trayektofıyanın tənliyi mərminin hədəfi məhv etməsi üçün hansı bucaq altındı 

(başlanğıc sürəti hansı istiqamətə yönəltməklə) yönəldilməsini təyin edir. Bu 

tənliyi tgα -ya nəzərən həll etsək  

 Dv
gx

yvgxgvv
gx

tg 
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0

24

0

2

0

1
)2(

1
  

alarıq. Bu tənlik o zaman həqiqi həllərə malikdir ki, onun diskriminantı mənfi 

kəmiyyət olmasın, yəni 0)2(
2

0

24

0  yvgxgvD  ödənilsin. Bu zaman 

hədəfi məhv etmək olar. 

Əgər həqiqi köklər yoxdursa, yəni 0)2(
2

0

24

0  yvgxgvD
 
isə 

onda hədəfi məhv etmək olmaz. Bu o deməkdir ki, hədəf atəş altında olan 

oblastın sərhədlərindən kənarda yerləşir. Oblastın sərhəddində yerləşən 

hədəfin koordinatları 0)2(
2

0

24

0  yvgxgvD tənliyini ödəyir. Buradan  

2

0

22
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22 v
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alır. Bu tənlik sərhəddin tənliyinin analitik formasıdır. Bu təpəsi x=0; y = υ0
2
 

/2g olan parabolanm tənliyidir. x
2
 nın qarşısındakı əmsal mənfidir, yəni 

parbolanın qolları aşağıya doğru istiqamətlənmişdir və üfıqi oxu  gvx /
2

0

nöqtələrində kəsir. Bu nöqtə üçün D>0 və bu nöqtədən α bucağının iki 

qiymətlərinə uyğun iki trayektoriya keçə bilər. Bu trayektoriyalardan biri 

sərhəddə toxunur və ona ballistikada asılı trayektoriya, digəri isə aşağıdan 

keçir və ona aşağı trayektoriya deyilir. Sərhədə aid olan hər bir nöqtədən bir 

trayektoriya keçir. 
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РЕЗЮМЕ 

НАЗИМ МАХМУДОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА 

УРОКАХ СТРЕЛЬБОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

Статья  посвящена применения отдела кинематики механики на 

уроках подготовки к стрельбе. Конкретно указана методика 

использования законов физики в поддержании под постоянным огнем 
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зоны с определенным радиусом из исходной точки. Отметив координаты 

цели, подлежащие к уничтожению как х и у поиск угла полета снаряда 

для вероятного уничтожения  цели составляет основную линию статьи.  

Ключевые слова: Траектория, угол стрельбы, полоса стрельбы, 

угол радиуса. 

 

SUMMARY 

  NAZIM MAKHMUDOV 

USE OF PHYSICAL ELEMENTS ON SHOOTING LESSONS 

Article has devoted to the using og fire training courses on cinematic 

branch of mechanics. As concrete the using of physics law methodic from one 

point for constantly being under fire of certain radius. The basis of the article 

comprises the coordinates considering X and Y to destroy the target found in 

which angle it will focus. 

Key words:  Trajectory, shooting angle, shooting strip, radius angle. 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor S.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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                                                  MÜƏLLĠFLƏRĠN NƏZƏRĠNƏ 

 

Elmi toplumuz filologiya, tarix, beynəlxalq münasibətlər, coğrafiya, iqtisadiyyat, 

riyaziyyat, pedaqogika və psixologiya elmləri üzrə aparılan və indiyədək çap olunmamıĢ 

yüksək elmi səviyyəli araĢdırmaların nəticəsi olan məqalələr qəbul edilir. 

Çapa təqdim olunan məqalələrə qoyulan tələblər: 

1. Redaksiyaya təqdim olunan məqalələrin həcmi 10 səhifədən artıq olmamalıdır. 

2. Məqalənin həmmüəlliflərinin sayının üçdən artıq olması arzuolunmazdır. 

3. Məqalənin keyfiyyətinə, orada göstərilən faktların səfliyinə 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, kafedra rəhbərlərinin razılıq məktubu ilə 

yaxud AMEA-nın həqiqi, müxbir üzvlərinin rəyi ilə birgə  təqdim olunmalıdır. 

Məqalələr, xülasə və açar sözlər WinWord proqramında, yalnız Times New 

Roman Ģirftində yazılaraq kompakt diskdə (CD) və A4 vərəqində təqdim olunmalıdır. 
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