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―Naxçıvan‖ Universiteti
dilsuzqasimov1949 @gmail.com
EKOLOJĠ KƏND TƏSƏRRÜFATI SĠSTEMĠ ƏLVERĠġLĠ MODEL
KĠMĠ
Məqalədə əhalinin, torpağın, suyun, bitkilərin və heyvanların
sağlamlığını və təhlükəsizliyini təmin edən ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və
ərzaq məhsullarının istehsalı, emalı ilə bağlı münasibətlər araĢdırılmıĢdır.
Açar sözlər: torpaq, su, bitki ,ekoloji kənd təsərrüfatı sistemi,ekoloji
təmiz məhsul,
Yer kürəsinin mövcud olduğu vaxtdan bu günədək onu insan qədər
intensiv dəyişdirən ikinci bir geoloji amil mövcud olmamışdır. İnsanın
meydana gəldiyi və insan cəmiyyətinin inkişaf etdiyi son 1,5 mln. il ərzində
təbiət-cəmiyyət münasibətlərinin düzgün qurulmaması çox acı nəticələrə yol
açmış və məhz bu səbəbdən insan sivilizasiyaları bir neçə dəfə məhvə düçar
olmuşdur. Son ötən əsr ərzində təbiət-cəmiyyət münasibətlərinin həddindən
artıq gərginləşməsi və təbii tarazlığın tamamilə pozulması müasir insanı
acınacaqlı fakt qarşısında qoymuşdur. Əgər onun təbiətə münasibəti belə
davam edərsə, yaxın 40-50 il ərzində müasir sivilizasiya sona yetər və insan
nəslinin inkişafı dayana bilər. Təbiətin öz qanunlarına uyğun olaraq təbii
ekosistemlərin müvazinətini pozmadan onların davamlılığını qorumaq üçün
BMT Baş Assambleyasının 1992-ci ilin iyulunda Rio-de-Janeyroda keçirilən
―Ətraf Mühitin Mühafizəsi və İnkişafı‖ Konfransında qəbul edilmiş ―XXI
Əsrin Gündəliyi‖ sənədində verilmişdir.(2)
Ekoloji kənd təsərrüfatı – torpağın, ekosistemin və insanların
sağlamlığını dəstəkləyən bir istehsal sistemidir. Ekoloji kənd təsərrüfatının
əsas məqsədi – ümumi evimiz olan ətraf mühiti qorumaq naminə ənənələri,
yenilikləri və elmi bir arada birləşdirməklə ədalətli münasibətlər və həyat
tərzinin keyfiyyətinin yüksəldilməsidir.(1)
Bu məqsədə nail olmaq üçün torpaqların münbitliyinin yüksəldilməsi və
qorunması ardıcıl şəkildə həyata keçirilərək və landşaftın təbii imkanları bir
sistem kimi qiymətləndirilərək ətraf mühitin və kənd təsərrüfatının bütün
sferalarında keyfiyyət göstəriciləri daima yaxşılaşdırılır.
Ekoloji təsərrüfatçılıq kənd təsərrüfatında alternativ bir sistem kimi
növbəli əkin sisteminin tətbiqi yolu ilə torpaq münbitliyinin yüksəldilməsinə,
bitkilərin xəstəliklərinə və zərərvericilərinə qarşı mübarizədə qeyri-kimyəvi
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üsulların tətbiqinə və məhsul artımı üçün tətbiq olunan gübrələrin, herbisidlərin, boy stimulyatorlarının, yemə əlavə olunan qarışıqların azaldılması
prinsiplərinə əsaslanır.(1)
Məlumat üçün bildirək ki, ekoloji təmiz məhsullar tərkibində zərərli
maddələrin miqdarı adi məhsullara nisbətən dəfələrlə az olan, normativlərə
uyğun məhsullardır. Ekoloji təmiz məhsullar mineral gübrələr, pestisidlər və
digər texnogen təsirlərin olmadığı təmiz sahələrdən alınır. Təbii xammaldan
minimal kənar qatqıların təsiri ilə alınan məhsulları da ekoloji təmiz hesab
etmək olar. Mütləq ekoloji təmiz mal almaq praktiki mümkün deyil.
Eko-, bio-, orqanik terminləri eyni prosesi ifadə edən müxtəlif
anlayışlardır. Avropada qəbul edilmiş ekoloji (bioloji və ya üzvi) kənd təsərrüfatı və istehsal standartları əsasında yetişdirilən, yığılan, emal edilən və
qablaşdırılan məhsullar nəzərdə tutulur. İngilislər bunu organic, almanlar və
fransızlar bio, hollandlar isə eco adlandırır.Ekoloji məhsullar Avropa Komissiyasının orqanik məhsullara olan tələbləri əsasında sertifikatlaşdırılan, təbii
saxlama müddətinə malik, genmodifikasiya komponentlərinin, pestisidlərin,
mineral gübrələrin, antibiotiklərin, boy hormonlarının, müxtəlif konservantların, antioksidantların, aromatizatorların, stabilizatorların, rənglərin, tamvericilərin və süni mənşəyə malik digər qatqıların tamamilə olmadığı təbii, ekoloji
təmiz qida məhsullarıdır. Malların ekoloji təmiz olduğu onların etiketlərinə
vurulan aşağıda göstərilən nişanlar ilə qeyd edilir:

Qeyd edək ki, organic food və ya ekoloji təmiz ərzaq müəyyən
standartlara uyğun istehsal edilən, pestisidlər və mineral gübrələrdən istifadə
olunmadan yetişdirilən məhsullardır. Avropada bu standart 24.06.1991-ci il
tarixli ―Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə
Ümumavropa sazişi‖ (―Council Regulation N2092/91 of June 1991 on organic
production og agricultural products‖) əsasında müəyyən edilir. Son məhsula
―ekoloji təmiz‖ statusu vermək üçün yoxlayıcı orqanlar onun ―dən
mərhələsindən piştaxta mərhələsinə‖ qədər bütün yolunu izləyirlər. (2)
Yəni kənd təsərrüfatı-əkin sahəsi, səpin materialı, emal metodları,
qablaşdırılma şəraitindən gedir. Buna nəzarət Milli Sertifikatlaşdırma Təşkilatı
tərəfindən həyata keçirilir. Bu təşkilatın məhsulun üzərindəki işarəsi onun
keyfiyyət və ekoloji təmizliyinə etibarlı zəmanət deməkdir. Ekoloji təmiz
məhsulu, əsasən, üç parametr təyin edir: ―ekoloji təmiz xammal, ekoloji təmiz
inqredientlər, ekoloji təmiz texnologiya‖. Qeyd edildiyi kimi ekoloji təsərrüfatlarda mineral gübrələrdən, herbisidlərdən, insektisidlərdən, fungisidlərdən
istifadə edilmir. Ziyanvericilərlə mübarizə zamanı bioloji mübarizə
(zərərvericilərin təbii düşmənləri vasitəsi ilə) və fiziki metodlardan (ultrasəs,
işıq, tələ və sair) istifadə edilir. Bitkilərə və torpağa ziyan vurmamaq üçün bir
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çox aqrokultura işləri əl ilə həyata keçirilir. Emal zamanı ekoloji təmiz
inqrediyentlərdən (iç, doldurucu, rəng, konservant və sair) istifadə edilir.
Bunlar yalnız təbii xammallardan alınır. Məsələn, konservasiya zamanı üzüm
və ya alma sirkəsindən, limon turşusundan istifadə edilir. Ekoloji təmiz
inqrediyentlərin üstünlükləri ilə yanaşı bir sıra qüsurları da mövcuddur. Belə
ki, təbii boyalar temperaturun təsirinə qarşı davamlı olmadığından zəif
rəngləmə qabiliyyətinə malik olub istehsal prosesində çox baha başa gəlir.(3)
Gen baxımından dəyişdirilmiş məhsulların gələcəkdə nələrə gətirib
çıxaracağı haqda məlumatlar verildikdən sonra istehlakçılar tərəfindən həmin
məhsulların seçiminin həmin istehlakçıların öz öhdəsinə buraxılması məqsədə
müvafiqdir. Ümumiyyətlə, bu sahədə hərtərəfli düşünülmüş siyasət olmalıdır.
Həmin siyasətdə ―ana xətt‖ kimi insanın təhlükəsizliyi ön plana çıxarılmalı,
ərzaq bazarının formalaşdırılması və tənzimi üzrə tədbirlər kapitalın artırılması
naminə deyil, ölkə vətəndaşlarının sağlamlığının qorunması naminə həyata
keçirilməlidir.
Lakin təəssüflər olsun ki, istehlakçıların hüquqları haqqında qanunun
tələblərinə bəzi hallarda müəssisələr lazımi səviyyədə riayət etmir. Bu gün
bazarda istehlakçıların tələblərinə cavab verməyən kifayət qədər qida
məhsullarına rast gəlmək mümkündür.
Belə halların qarşısını almaq məqsədilə bazar iqtisadiyyatının inkişaf
etdiyi ölkələrdə olduğu kimi istehlakçıların ictimai təşkilatları - birliyi,
hərəkatı inkişaf etməli və tələblərə cavab verməyən məhsulların bazardan
yığışdırılması üçün sözügedən birlik və ya ictimai təşkilatlar da fəal iş
aparmalıdır.
―Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında‖ Azərbaycan Respublikası
Qanununun tətbiq edilməsi barədə» fərman qəbul edilib. Məqsəd insanların,
torpağın, heyvanların və bitkilərin sağlamlığını və təhlükəsizliyini təmin edən
ekoloji cəhətcə təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və
dövriyyəsi ilə bağlı münasibətləri tənzimləməkdən ibarətdir. Ölkəmizdə bu
mühüm işin təşəbbüsçülərindən biri Gəncə Aqrobiznes Assosiasiyasıdır.
Gəncə Aqrobiznes Assosiasiyasının təsisçisi, professor Amin Babayevin
fikrincə, bu qanun dövlətimizin ölkə vətəndaşlarının bugünkü və gələcək
nəsillərinin sağlamlığı naminə göstərdiyi çox böyük qayğının təzahürüdür.
İnsanın sağlam həyat sürməsi üçün ən əsas şərtlərdən biri onun saf, təmiz
ərzaqla təminatıdır. Ekoloji kənd təsərrüfatı sistemi də elə bu məsələni əhatə
edir. Sağlam torpaq, sağlam bitki, sağlam heyvan, sağlam ərzaq və sağlam
mühitə bu və ya buna bənzər digər məsələlər bütün dünyada narahatlıq
doğurur. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra ekoloji məsələlərə xüsusi
diqqət yetirməyə başladı. Prezidentin 18 fevral 2003-cü il tarixli sərəncamı ilə
―Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən davamlı sosial iqtisadi inkişafa
dair‖ Milli Proqram təsdiq edildi. Həmin proqramla ölkəmizin kənd
təsərrüfatında sürətli yüksəlişə nail olmaq üçün əlverişli model kimi ekoloji
kənd təsərrüfatı sistemi nəzərdə tutulur.
Azərbaycanda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı istehsalı haqqında qanunun
həm kənd təsərrüfatı müəssisələrinin, həm də qida sənayesi müəssisələrinin
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fəaliyyətlərinin tənzimi baxımından çox böyük önəmi var: ―Bu onunla
əlaqədardır ki, ekoloji qida məhsulları istehsalı bütövlükdə dünya üzrə dinamik
olaraq inkişaf edir. Bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi ölkələrdə ekoloji qida
məhsullarına tələb get-gedə artmaqdadır. Bəllidir ki, bu gün 120 ölkə ekoloji
qida məhsulları istehsalı ilə məşğuldur‖.(2)
Müqayisəli araşdırmalara görə, ekoloji təmiz qida məhsulları istehsalı
imkanları baxımından Avstraliya, Argentina kimi ölkələr daha böyük
potensiala malikdir. Ekoloji təmiz qida məhsulları istehsal edən təsərrüfatların
sayı Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələrində daha böyük sürətlə artır.
Avropa ölkələrində ekoloji təmiz qida məhsullarının istehsalına və istehlakına
daha çox fikir verirlər. Bütövlükdə dünya üzrə təmiz qida məhsullarının
istehlakının 70 faizi Şimali Amerikanın və Avropa ölkələrinin payına düşür.
Sözügedən ölkələrdə ekoloji təmiz qida məhsullarına tələb böyükdur və bu
meyil gələcəkdə də saxlanılacaq. Ona görə də indiki şəraitdə ölkəmizin qida
sənayesində fəaliyyət göstərən müəssisələrin ekoloji təmiz qida məhsulları
istehsalına üstünlük vermələri və həmin məhsullarla beynəlxalq bazarlara
çıxmaları onların istehsal-satış fəaliyyətlərini əhəmiyyətli dərəcədə
genişləndirməyə gətirib çıxara bilər: ―Bunun üçün, əlbəttə, Azərbaycanın qida
sənayesində fəaliyyət göstərən müəssisələr marketinq konsepsiyasının tətbiqi
əsasında istehsal-satış fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə diqqət yetirməli və
marketinqin tətbiqi vasitəsilə beynəlxalq bazarlara çıxış sahəsində təcrübə
qazanmalıdır‖.(3)
Azərbaycanda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün
əlverişli təbii-iqlim şəraiti olsa da, müəssisələrin həmin məhsulların marketinqi
üzrə kifayət qədər təcrübələrinin olmaması onların beynəlxalq bazarlara
çıxışını əngəlləyən amilə çevrilir. Artıq getdikcə təmiz ekoloji məhsul tapmaq
da müşkülə çevrilir. Fermer bol məhsul üçün daha çox kimyəvi preparatlara
üstünlük verir. Fermer bir neçə kimyəvi gübrələrdən istifadə etmədən torpağa
yalnız təbii gübrə verir. Bunun üçün də mal-qara saxlayır ki, təbii gübrə üçün
dağa-daşa düşməsin. Kiçik əkin sahəsini dədə-baba üsulu ilə becərmək
asandı, ancaq iri sahələrə təbii gübrə tapmaq çətindir. Fermeri təbii üsullarla
torpaq becərməyə vadar edən səbəb isə ekoloji cəhətdən təmiz məhsul əldə
etmək həvəsidir. Məhsulu tərkibində zəhərli şeylər olmayanda insanlar onu
həvəslə alır. Lakin fermerlər gileylənir ki, ucuz olduğu üçün kimyəvi
dərmanlarla becərilən, keyfiyyətsiz məhsulu almağa üstünlük verənlər də
çoxdur. Kimyəvi üsulla becərmə təkcə məhsulun keyfiyyətini aşağı salmır,
həm də havaya, torpağa, suya və insan sağlamlığına zərər vurur. Bunun üçün
Azərbaycanda fermerlərin ekoloji təmiz məhsul becərməyə həvəsləndirilməli,
dünya bazarına çıxmaq üçün kimyəvi dərmanlara, gübrələrə ―yox‖
deməlidirlər: ―Azərbaycan fermeri dünya bazarına yalnız keyfiyyətli,
rəqabətqabiliyyətli məhsulla çıxa bilər. Amma kimyəvi yoldan imtina
məhsuldarlığa öz təsirini göstərir. Məhsuldarlığın aşağı düşməsi isə məhsulun
qiymətini qaldırır. Belə məhsulu alan isə daha çox Azərbaycana gələn
əcnəbilər, ya da imkanlı ailələr arasında tapılır,digər insanlar ucuz qiymətə
can atır. Fermer isə məcbur olur ki, məhsulunu ucuz satsın. Lakin bilənlər,
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başa düşənlər baha qiymətə də olsa məhsulu az alsalar da çalışır ki, ekoloji
təmiz məhsul alsın.
Fikrimizcə əgər fermerlər aqrotexniki tədbirlərə, toxum materiallarının keyfiyyətliliyinə vaxtlı-vaxtında əməl etsələr, yüksək məhsul almaqla yanaşı, təmiz məhsul da əldə edə bilərlər. Onlar da bilməlidir ki, bu gün gələcəyimiz olan uşaqlarımız nə yeyirlər? Pizza, ketçup, fəstfud, ―kartoşka‖nın qızarmışı-çipsi və s, yeyirlər. Bunlar hamısı ziyanlıdır. ―İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında‖ qanuna görə, sağlamlığın təmin olunması üçün hər
bir istehlakçı keyfiyyətli məhsullarla təmin olunmalıdır. Lakin təəssüflər olsun
ki, ərzaq bazarında məhsulların keyfiyyət xüsusiyyətləri hələlikdə qənaətbəxş
səviyyədə deyil.
Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması – makroiqtisadi, təbii
və texnogen, texnoloji, aqroekoloji, sosial, ticarət-iqtisadi, siyasi risklərlə
bağlıdır. Kənd təsərrüfatı məhsulları, xammal və ərzaq istehsalı sahəsində
qüvvələri məhsuldarlığın yüksəldilməsinə, əkinə yararlı istifadəsiz torpaqların
bərpasına, heyvandarlığın və onun yem bazasının inkişafına, dövlət dəstəyinin
və bazarın tənzimlənməsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə, kənddə sosial
proqramların həyata keçirilməsi və maliyyə təminatının artırılmasına yönəldilməlidir.(3)
Qida məhsullarının təhlükəsizliyinin təminatında bütün mərhələlər
üzrə - istehsal, saxlanılma, nəql olunma, emal, realizə və idxal əməliyyatları
daxil olunmaqla texniki reqlamentin tələblərinə uyğun tədbirlər görülməlidir.
Bu baxımdan təxirəsalınmadan ölkəmizin ekoloji təmiz məhsullarla
təmin edilməsi üçün aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilən
tədbirlərin daha da sürətləndirilməsi məqsədəuyğun olardı .
Dünyada ekoloji təmiz məhsul hərəkatı başlayır. Biz də bu hərəkata
qoşulmalı,torpağımızı, havamızı, suyumuzu qorumaqla yanaşı gələcəyimizi də
qorumalıyıq.
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РЕЗЮМЕ
ДИЛСУЗ ГАСЫМОВ
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК
ВЫГОДНАЯ МОДЕЛЬ
В статье исследованы отношения, связанные с производством,
обработкой сельскохозяйственных и продовольственных продуктов,
обеспечивающих здоровье и безопасность населения, земли, воды,
растений и животных.
Ключевые слова: земля, вода, растения, экологическая система
сельского хозяйства, экологически чистый продукт.
SUMMARY
DILSUZ GASIMOV
THE SYSTEM OF THE ECOLOGICAL AGRICULTURE AS A
PROFITABLE MODEL
The article deals with the relations concern to the production and
processing of agricultural and food products, that ensure the health and safety
of the population, soil, water, plants and animals.
Key words: soil, water, plants, ecological system of the agriculture,
ecologically pure product

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA KURORT TURĠZMĠ
EHTĠYATLARINDAN ĠSTĠFADƏ MƏSƏLƏLƏRĠ
Təbii turizm ehtiyatlarından rasional istifadə və turizm destinasiyası
yaradılması baxımından dağlıq relyefə malik ərazilərdə kurortların təĢkili öz
əhəmiyyəti ilə seçilir. Bu məqalədə zəngin ekoturizm ehtiyatları olan Naxçıvan
Muxtar Respublikasında dağ-kurort turizminin mövcud vəziyyəti və inkiĢaf
imkanları tədqiq edilib.
Açar sözlər: ekoturizm; dağ-kurort turizmi; Naxçıvan Muxtar
Respublikası; Ağbulaq Ġstirahət Mərkəzi
Dağ turizmi səyahətin xüsusi növüdür. O, həm də elit turizm növləri
içərisində yer alır. Dağlıq ərazilərində piyada və at belində yürüş, xizək, iti
axan dağ çaylarında raftinq, dağlara dırmanmaq, habelə dağlıq ərazilərdəki
nadir reylef mənzərələri və biomüxtəlifilklə tanışlıq turlarının təşkili müasir
ekoturizmin təşkilinin əsas istiqamətlərindən biri kimi dünya turizmində xüsusi
yerə malikdir. Dünyada, xüsusən, Avropada turizmin kütləviləşməsi ilə varlı
insanların əsas asudə vaxt keçirmə formalarından olan dağ turizminə olan meyl
də güclənib. Artıq ötən dövr ərzində öz istirahətini dağlıq ərazilərdə keçirmək
istəyən çox sayda turistlərin arasında gənclər, ailəlilər, uşaqlı ailəli insanlar və
hətta ahıl yaşlı insanların da olduğunu görmək mümkündür.
Dağ-kurort turizminin inkişaf tarixi isə turizmin kütləviləşməsi ilə
başlayır. XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvələrində qış idman növlərinə olan
marağın artması ilə dağ-kurort turizm idə yeni bir məna kəsb etməyə başladı.
Belə ki, 1924-cü ildə Fransanın Şamoni, 1928-ci ildə İsveçrənin Sen-Moris
şəhərlərində keçirilən Qış Olimpiya oyunları və 1931-ci ildə İsveçrədə dağxizək yarışlarının keçirilməsi dağ-kurort turizminin də inkişafına öz töhfəsinin
verməyə başladı. Və bu dövrdən sonra əsasən qış fəslində təşkil olunmaqla
dağ-kurort turizminə maraq artmağa başladı.
Dağ turizmi çətin təşkil olunan və mürəkkəb bir turizm növüdür. Dağkurort təsərrüfatı isə özünün infrastruktur şəraitinə, maddi-texniki bazasına və
kadr təminatına görə yüksək tələbləri ilə seçlən bir fəaliyyət sahəsidir. (4)
Mürəkkəb releyf şəraitində turistlərin tələbatlarını tam şəkildə ödəyə biləcək
səviyyədə yerləşdirmə, nəqliyyat və qidalanma xidmətlərinin təşkili, eyni
zamanda turistlərin asudə vaxtının düzgün təşkili və təhlükəsizlik kimi vacib
məsələlər bu təsərrüfat sahəsinin normal fəaliyyət göstərməsi üçün vacib
şərtlərdəndir. Bundan əlavə, dağ-kurort işinin təşkili üçün mürəkkəb iqlim və
digər təbii faktorların da nəzərə alınması vacibdir. Dağ-kurort təsərrüfatında
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çalışacaq xidməti personalın və xüsusən də tibbi personalın hazırlanması,
onların yerli imkanlar hesabına təmin olunması da burada həyata keçirilən
işlərin digər bir hissəsidir.
Kurort təbii müalicə ehtiyatlarına malik olan və həmin ehtiyatlardan
bərpa, profilaktika və müalicə məqsədi ilə istifadə etmək üçün zəruri şəraiti
olan ərazi hesab olunur. Azərbaycanın ərazisi kurortlarla zəngindir. (2) Dağkurort turizminin inkişafı üçün ilk olaraq regionun təbii-iqlim və relyef
xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün təbii-iqlim şəraiti, relyef
quruluşu və onlardan istifadə şəraitinə görə dağ-kurort turizminin təşkili üçün
əlverişli sayılır (3). Kiçik Qafqazın cənub-qərbində yerləşən Naxçıvan Muxtar
Respublikasında relyefin dəniz səviyyəsindən orta yüksəkliyi 1450 metrdir.
Ərazinin üçdə iki hissəsi hündürlüyü 1000 m-dən yuxarı olan dağlıq sahələrdir.
Muxtar respublika ərazisinin çox hissəsini Kiçik Qafqazın Zəngəzur və
Dərələyəz silsilələri və onların Araz çayının dərəsinə doğru uzanan və müasir
relyefdə orta və alçaq dağlıq yaradan qolları əhatə edir. Zəngəzur silsiləsi
Kiçik Qafqazın ən yüksək silsilələrindəndir. Onun ən hündür zirvəsi Qapıcıq
dağı (3906 m) eyni zamanda Kiçik Qafqazın Azərbaycan Respublikası
ərazisində ən yüksək zirvəsidir və bu yüksəkliklərdə daimi qar vardır. Ən uca
zirvəsi Küküdağ olan Dərələyəz silsiləsi muxtar respublika ərazisinin şimalqərb hissəsində yerləşir və Zəngəzur silsiləsinə nisbətən alçaqdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün kəskin kontinental iqlimi ilə də
fərqlənir. Ərazidə iqlimi formalaşdıran əsas amillər - Günəş radiasiyasının
bolluğu, atmosfer dövranının mürəkkəbliyi, relyefin xeyli müxtəlif olması ilə
səciyyələnir. Qeyd etmək lazımdır ki, tipik dağlıq ərazi olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasının iqliminin yaranmasında relyef əsas amillərdən biridir.
Şərqdən, şimal-şərqdən və şimaldan Zəngəzur və Dərələyəz dağları ilə əhatə
edilməsi, Ermənistan və İran yaylaları ilə qonşu olması, həmçinin geniş su
hövzələrindən xeyli uzaqlığı müxtar respublikada xüsusi iqlim şəraitinin
yaranmasına səbəb olmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazsində havanin orta illik
temperaturu Arazboyu düzənlikdə və alçaq dağlıq qurşaqda 14-12 dərəcə, orta
dağlıq qurşaqda 8-5 dərəcə, yüksək dağlıq qurşaqda isə (2500-3000 metr) 2-1
dərəcə arasında dəyişir. Muxtar respublikanın əsas dağlıq zonası olan
Zəngəzur silsiləsinin cənub-şərqində yerləşən ən yüksək qayalıq hissədə (3500
metr) orta illik temperatur mənfi 4 dərəcəyə qədər enir. Yağıntıların miqdarına
gəldikdə, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində müşahidə edilən ən çox və
ən az yağıntıların miqdarı nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişir. Culfada ən çox
(çoxillik dövr ərzində) 355 mm, ən az 90 mm, Şahbuzda ən çox 545 mm, ən az
200 mm, Biçənəkdə ən çox 985 mm, ən az 410 mm. yağıntı müşahidə edilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasıında qar örtüyünün qalınlığı, yaranması
və ərimə vaxtları da müxtəlifdir. Qar örtüyünün yaranması orta hesabla alçaq
dağlıq qurşaqda dekabrın 20-dən, orta dağlıq qurşağın aşağı hissəsində
dekabrın 15-dən, yüksək dağlığın yuxarısında isə oktyabrın 15-dən başlayır.
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Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazsində müşahidə edilən küləklər
əsasən yerli küləklərdir. Yüksək dağlıq qurşaqda (2000-3200 m) ilin isti
dövründə əsasən şimal, şimal-şərq və şərq küləkləri müşahidə edilir.
Küləklərin istiqaməti dağlıq ərazidə dərələrin istiqamətinə uyğun gəlir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz ayrı-ayrı iqlim ünsürlərinin təhlili bir daha göstərir ki,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi ölkəmizin digər fiziki-coğrafi
vilayətlərindən kəskin fərqlənir və Cənubi Qafqazda müstəsnalıq təşkil edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisi kiçik dağ çayları ilə zəngindir.
Burada çayların ümumj sayı 400-ə çatır. Onlardan 334-nün uzunluğu 5 km-ə
qədər, 31 -ninki isə 6-10 km, 24-nünkü 11-25 km, 7-ninki 26-50 km, 3-nünkü
(Naxçıvançay, Əlincəçay, Gilançay) 51-100 km, 1-ninki (Şərqi Arpaçay) isə
100 km-dən artıqdır. Dağlıq hissədə çay şəbəkəsi daha çox inkişaf etmişdir ki,
bu da yağıntının artıq olması ilə əlaqədardır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
bütün çayları Araz hövzəsinə daxildir. Ərazinin mərkəzi və cənub-şərq
hissəsində çaylar öz başlanğıcını Zəngəzur və Dərələyəz silsilələrinin dik
yamaclarından götürür.
Təbii-iqlim və relyef xüsusiyyətləri dağ-kurort turizminin
yaradılmasına əlverişli olan bir regionda müvafiq infrastruktur şəraitinin
mövcudluğu bu sahənin inkişafı üçün digər bir mühüm şərtlərdəndir.(6)
Ümumilikdə, turizmin inkişafı üçün tələb olunan sosial infrastruktur şəraiti
dağ-kurort turizmi üçün də keçərlidir. Turizm mərkəzlərinə çəklmiş yollar,
burada yaşayan yerli əhalinin rahatlığı üçün enerji, içməli su, təminatı, rabitə
və kommunikasiya sistemləri bu sahədə işlərin təşkli üçün əsas şərtlərdəndəir.
Yerli əhalinin kurort təsərrüfatının işində maraqlı olması üçün burada yerli
kadrlardan və işçi qüvvəsindən istifadə olunması, ekoloji maraqların
qorunması, ərazinin antropogen yüklənməsinə yol verilməməsi üçün lazımı
destinasyia planlamasının aparılması və mütərəqqi menecmentin tətbiqi dağkurort təsərrüfatı üçün tələb olunan digər şərtlərdəndir. Müasir bazar
iqtisadiyyatı şəraitində kurort təsərrüfatının rentabelli işləyə bilməsi üçün
burada iqtisadi maraqların ələqaləndirilməsi və kurort təsərrüfatında marketinq
tədbirlərinin aparılması da zəruri məsələlərdəndir.
Turizmin təşkili problemləri arasında bu sahə üzrə kiçik və orta
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və turistlərin səyahətlərinin təşkil olunması
məsələləri də diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Bu baxımdan, region üzrə
turoperator və tuagent şəbəkəsi üzrə sahibkarlıq fəaliyyətindən başqa, xüsusən
kurort məqsədilə istirahətə gəlmiş turistlərin çoxsayda tələbatlarını ödəyə bilən
müxtəlifnöv xidmətlər üzrə ixtisaslaşmış sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilinə
geniş ehtiyac vardır. Çünki kurortlarda təşkil olunan müalicə və ya rekreasiya
məzmunlu digər fəaliyyətlər zamanı göstərilən xidmətlər hesabına iqtisadi
dövriyyənin təmin olunması ilə bu sahədə infrastruktur yenilənməsi və
dayanıqlılıq məsələləri həll oluna bilər. Kurort təsərrüfatında dövri olaraq
zamanın komfort tələblərinə görə tələbatların ödənilməsi üçün yuxarıda
göstərilən amillərin öz təsirini göstərə bilməsi vacib şərtlərdəndir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında mineral sərvətlərdən istifadə
əsasında kurort turizmi müəyyən inkiaşf səviyyəsinə çatmışdır. Duzdağ
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Fizioterapiya Mərkəzinin imkanları hesabına speleoterapiya və Darıdağ
Arsenli Su müalicəxanasının imkanları hesabına balneoloji müalicənin təşkili
bu baxımdan Naxçıvanda müasir müalicə turizminin inkişafı haqqnıda
danışmağa əsas verir (9). Kurort işinin təşkili və idarəounması bu sahənin
inkişafı üçün əsas şərtlərdəndəir. Bu sahədə keçmişdə, yəni sovetlər dövründə
həmkarlar ittifaqları xətti ilə idarəetmə təşkil olunsa da da bazar iqtisadiyyatına
keçməklə eyni zamanda kommersiya prinsipləri əsasında da işin təşkil
olunması zərurət halına gəlib. Burada xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi,
işin stimullaşıdırılması üçün sabit bazar mexanizmlərinin yaradılması
keçmişdə olduğunun əksinə olaraq daha yaxşı səmərə verir. Bu, mütərəqqi
menecment kimi kurort təsərrüfatında kapital, bilik, əmək və maddi
resurslardan istifadəni özüncə ehtiva edir.
Kurort təsərrüfatı insanların sağlamlığının qorunması kimi mühüm
sosial məqsədlərlə yanaşı həm də bir biznes sahəsidir. Burada təşkil olunan
müalicə-rekreasiya xidmətləri hesabına çox sayda yeni iş yerlərinin
yaradılması və inşeqral təsir hesabına iqtisadi effektlərin yaranması
mümkündür. Bu həm də insanlar arasında qarşılıqlı hörmət və mədəni
əlaqələrin artmasına da xidmət edir.
Kurort təsərrüfatının düzgün idarəolunmaması bu sahədə
arzuedilməyən nəticələrə də səbəb ola bilər. Belə ki, burada ətraf mühitin
həddən artıq antropogen yüklənmə nəticəsində zərər görməsi, buradakı
mövsümilik faktorunun təsiri altında yerli əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı
düşməsi, məşğulluğun mövsümə görə tərəddüd etməsi mümkündür. Kurort
təsərrüftaında qeyr-elmi və rasional olmayan idarəetmə həddən artıq
urbanizasiya, ənənəvi sahələrin unudulması, humanitar münasibətləri
kommersiyalaşdırılması və yerli əhali ilə konfliklərə də gətrib çıxara bilər.
Ona görə də istənilən kurort təsərrüfatı öz qarşısında kifayət qədər uzan
müddəti ehtiva edən məqsəd qoymalı, bu istiqamətdə planlaşdırma
aparmalıdır. Büdcədən maliyyələşən kurort təsərrüfatı üçün bu planlaşdırma
yuxarı təşkilatların rəhbərliyi altında aparılmalıdır. Bu halda aparlıan
planlaşdırma işilərində kurort təsərrüfatında yeni investisiyaların qoyulması,
yataq tutumunun artırılması, kadrların yetişdirilməsi və ümumi infrastrukturun
yenilənməsi kimi məsələlər öz əksini tapmalıdır.
Bununla yanaşı, kommersiya prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən
kurort təsərrüfatı müəssisələrində planşalışdırma apararkən, işə iki və ya üç
variantda yanaşmaq lazımdır. Burada marketinq xidməti şöbəsinin proqnozları,
mühasibat şöbəsinin gəlir və məsrəflər üzrə hesabatları, partnyorlara edəilən
güzəştlər və aparılan qiymət siyasəti öz əksini tapır.
Kurort-sanatoriya təsərrüfatında marketinq tədbirləri dedikdə, müəssisə
qarşısında dayanan vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində müştərilərin
tələbatlarının öyrənilməsi və müəssisənin mənfəət əldə edə bilməsi üçün
xidmətlərin istehsalı və reallşadırılması üzrə kompleks tədbirlər planı başa
düşülür. Bu zaman kurort marketinqi adı altında ayrı-ayrı rekreant qrupların
bazar tələbatlarının ödənilə bilinməsi üçün yaranmış konyunktura vəziyyətinin
müəssisənin mənfəətlərinin təmin olunması istiqamətinə yönləndirilməsi
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tədbirlər nəzərdə tutulur. Bu zaman sanatoriya-kurort təsərrüfatının təklif
etdiyi xidmətlərin hərəkət etdirilməsi, qiymətlərin formalaşdırılması və
yollayışların reallaşdırılması üzrə xarici marketinq və yüksək səviyyəli
xidmətlərin göstərilə bilinməsi üçün idarəetmə heyəti ilə işçi heyəti arasında
təhsil, motivasiya və xidməti pillərdə irəliləmə kimi məsələləri özündə ehtiva
edən daxili marketinq tədbirləri öz əhəmiyyətini göstərir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında əlverişli relyef və iqlim şəraiti olsa
da dağ-kurort turizminin inkişafına son illərdən başlanılmışdır. 2013-cü ilin
iyul ayında istifadəyə verilmiş Ağbulaq İstirahət Mərkəzi Şahbuz rayonunnu
Ağbulaq kəndində yerləşir. Naxçıvan şəhərindən 58, Naxçıvan Beynəlxalq
hava limanından 66 kilometr məsafədə yerləşən bu kurort məkanı özünün
unikal xüsusiyyətləri ilə seçilir. Kəndin təmiz havası, saf suyu, ekoloji təmiz
məhsulları və əlverişli iqlim şəraiti burada turizmin inkişafı üçün böyük
imkanlar açmışdır. Məhz bu cür təbii gözəlliklər nəzərə alınaraq bu kənddə
turizm və istirahət kompleksi yaradılıb. 38 otaqlı istirahət mərkəzində 36
standart, 2 junior suit otaq vardır. Birdəfəlik qonaq tutumu sayı 76 nəfərdir.
Burada istirahət edən turistlərə kafe bar, restoran bar xidmətləri, habelə, mini
futbol meydançası, market, peyk televiziyası, internet, tibbi xidmətlər, təmizli,
uşaq baxıcısı, idman zalı xidəmtləri də göstərilir.
Ağbulaq İstirahət Mərkəzi eyniadlı kəndin kənarında, gözəl mənzərəli
geniş bir ərazidə yerləşir.(10) Mərkəzə gələn turistlər keçdikləri yolun
ekzotikliyinin təsiri altında ilkin təəssüratlar alırlar. Lazımi qeydiyyat və
yerləşmə işlərindən sonra qısamüddətli dincəlmə keçməlidirlər. Bu, dəniz
səviyyəsindən iki min metrə qədər hündürlüyü olan belə bir yerə gələn xüsusən
yaşlı insanlar üçün çox vacibdir. Buraya gələn turistlər üçün yaş qruplarına
görə təklif olunan proqramlar fərqlidir. Belə proqramların müxtəlif məzmunlu
olması və tərkibinin tez-tez dəyişdirilməsi müasir turizmin tələbləri
arasındadır. Ancaq istənilən halda təbiətlə sıx ünsiyyəti əsas tələbatı kimi
görən insanlarda dolğun təəssürat yaratmaq üçün Ağbulaqda hər cür imkanlar
vardır. Əl dəyməmiş təbiət guşələri, zümzüməli bulaqlar, mineral su
mənbələri, bir-birinə qaynayıb qovuşmuş meşə və kolluqlar buraya gəlmiş
turistlər üçün əvəzedilməz təəssürat mənbələridirlər. Hazırkı qiymətlərlə
turistlərə ödədikləri təknəfərlik 35 manat və ikinəfərlik 50 manat qalma
xərcinə görə geniş çeşiddə səhər yeməyi verilir.
Hazırda Ağbulaq İstirahət Mərkəzində turizmin sosial formasında
populyar istirahət formaları təşkil olunur. ―Gənclərin yay məktəbi‖ tədbirləri
altnda gənclərin yay tətili günlərində asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi,
onların müxtəlif intellektual oyunlar, idman yarışları və təbiətlə ünsiyyətdə
olmaq şərtilə keçirdikləri günlər daha yaddaqlan olur. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Həmkarlar İttifaqı Şurasının məlumatlarına əsasən, son 4 ildə
burada 2700 nəfərdən çox gəncin istirahəti təmin olunub. Bundan əlavə,
Ağbulaqda ailəliklə qalıb istirahət edənlərin də sayı artmaqdadır. Xüsusən, isti
yay günlərində buna tələb daha da artır. Ancaq Ağbulaq kəndinin yerləşdiyi
coğrafi en kəsiyi, onun dəniz səviyyəsindən hündürülyü və relyef quruluşu
burada ilin bütün fəsillərində, o cümlədən qışda da mənalı istirahət və
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rekreasiya turları keçirməyə imkan verir. Xüsusən qış aylarında, başqa sözlə,
turizm sahəsində işlərin mövsümi olaraq zəiflədiyi bir vaxtda Ağbulaqda təşkil
olunacaq turlar sağlamlıq və rekreasiya baxımından insanlar üçün faydalıdır.
Nəticə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında dağ-kurort turizmi inkişaf
mərhələsindədir. Müalicə turizminin digər növləri ilə müqayisədə buradakı
təbii ehtiyatlar əsasən yerli əhəmiyyətlidir. Belə ki, burada daxili turizm
marşrutları üzrə Şahbuz və Ordubad rayonları ərazsindəki dağ-rekreasiya
məkanlarında istirahətin təşkili mümkündür. Ağbulaq İstirahət Kompleksi
timsalında Naxçıvan Muxtar Respublikasında dağ-kurort turizminin mövcud
vəziyyəti və gələcək perpspektivləri barədə belə bir nəticəyə gəlmək
mümkündür:
Naxçıvan Muxtar Respublikasında kurort turizminin mövcud vəziyyəti







Müsbət xüsusiyyətlər
Dag-kurort turizmi üçün
burada geniş təbii ehtiyatlar
vardır;
Dag-kurort turizminin inkişafı
üçün daxili imkanlar və yerli
bazar imkanları vardır;
Ümumi turizm infrastrukturu
kifayət qədər inkişaf edib;
Dag-kurort turizmi üçün
ekoturizm məkanlarından
istifadə etmək mümkündür;
Həm yay, həm də qış fəslində
dag-kurort turizminin inkişafı
üçün imkanlar vardır;
Dag-kurort turizmi digər
alternativ turizm növləri ilə
müqayisədə daha
cazibədardır.








ÇatıĢmaz çəhətlər
Dag-kurort turizmi, xüsusilə,
qış turizmi sahəsində təcrübə
azdır;
Dag-kurort turizmi sahəsində
mövsümilik problemi çox
kəskindir;
Dag-kurort turizminin inkişafı
bölgələrdə kənd təsərrüfatı
üçün problem yaradır;
Turistlərə göstərilən əlavə
xidmətlərin çeşidi zəngin
deyil;
Bu sahədə elmi araşdırmalar
azdır
Təcrübəli tibbi və turizm
kadrlarına ehtiyac var.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında kurort turizminin perspektivləri
Arzuedilən
Gözlənilməyən
Kurortların sayının artması
 Muxtar respublikada inkişaf
ümumilikdə mənfi nəticələr
etdirilən kurort turizmi
baxımından çox az ehtimalı olan
nəticəsində gələcəkdə
nəticələr doğursa da bir sıra
Ağbulaq İstirahət
gözlənilməz nəticələri ola bilər. Belə
Kompleksindən əlavə digər
ki:
yerlərdə də belə kurort
məkanları yaradıla bilər;
 Kurort-rekreasya fəaliyyəti
daha az tanıtım məqsədli
 Kurort təsərrüftatının
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genişlənməsi ilə yerli əhalinin
məşğulluq imkanları artar,
nəticədə digər sahələrin
inkişafına da şərait yaranar;
Kurort təsərrüftatının
genişlənməsi daha humanitar
turizm növlərinin də inkişaf
etdirilməsinə imkan yaradar;
Yerli əhalinin ekoloji tarazlığa
daha həssas münasibət
göstərməsi mümkün olar;
Kurortların əhali sağlamlığının
bərpa olunmasına olan töhfəsi
artar;
Bu sahədə kadr hazırlığı
zərurəti özünü digər sahələrin
də inkişafında da göstərər.







olduğundan, bu, tarixi
abidələrin və digər tanıtım
obyektlərinin əhəmiyyətin
mənfi təir edə bilər;
Kurort təsərrüfatı düzgün
planlaşdırılmadıqla yerli
resurslardan rasional
istifadəyə zərər vura bilər;
Kurortlar daimi olaraq
infrastruktur yenilənməsi
tələb edir ki, bu da resurs sərfi
deməkdir;
Kurort təsərrüfatında forsmajor,mövsümilik və iqlim
faktorları burada xərcləri
artıra bilər
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РЕЗЮМЕ
АЛИ ДЖАББАРОВ
ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
КУРОРТНОГО ТУРИЗМА В НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Оздоровительный потенциал горных и предгорных районов имеет
решающее значение для рационального использования природных
ресурсов в целях туризма и рекреации. Организация свободного времени
с точки зрения создания туристических дестинаций в районах с горным
рельефом отличается разнообразием. В данной статье рассматриваются
текущее состояние и перспективы горно-курортного туризма в
Нахчыванской Автономной Республике с разнообразными горными
рельефами и водно-климатическими ресурсами.
Ключевые словы: экотуризм; горно-курортный туризм;
Нахчыванская Автономная Республика; Агбулагский центр отдыха
SUMMARY
ALI JABBAROV
THE USING PROBLEMS OF RESORT TOURISM
RESOURCES IN THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC
Organization of resorts in mountainous lands is important in terms of
rational use of natural tourism resources and tourist destination creating. This
article deals with the current state of and development of mountain-resort
tourism in the Nakhchivan Autonomous Republic, which has rich ecotourism
resources.
Key words: ecotourism; resort tourism; Nakhchivan Autonomous
Republic; Agbulag leisure centre

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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NAXÇIVANIN MÜASĠR FLORA BĠOMÜXTƏLĠFLĠYĠNDƏ ĠTBURNU
(ROSA) BĠTKĠSĠ VƏ ONUN ĠQTĠSADĠ ƏHƏMĠYYƏTĠ
Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yabanı flora
biomüxtəlifliyinin tərkibinə nəzər salınmıĢ, o cümlədən itburnu bitkisinin
botaniki özəllikləri, becərilməsi, kimyəvi tərkibi, əhəmiyyəti, eləcə də ondan
hazırlanan itburnu mürəbbəsinin, vitminli iiçkilərin, itburnu kompotunun,
kiselinin, itburnu qurusunun iqtisadi əhəmiyyətindən bəhs olunur.
Açar sözlər: itburnu, Naxçıvan Muxtar Respublikası, dərman bitkisi,
itburnu növləri, itburnunun əhəmiyyəti
Məlumdur ki, yer kürəsinin yaşıl bitkiləri 500 min növdən artıqdır.
Bundan 6 min bitki növü Qafqazda yayılmışdır ki, onunda 4200 növü, yəni 68
%-i Azərbaycanda bitir.
Azərbaycan təbiəti özünün 270 növ endemik, 800 növ dərman, 520
vitaminli və 300 növdən çox efir yağlı bitkiləri ilə şöhrət qazanmışdır.
Aparılan elmi tədqiqat işləri və ədəbiyyat məlumatlarına əsasən
müəyyən olunmuşdur ki, hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinin
yabanı flora biomüxtəlifliyinin tərkibində 5-şöbəyə, 62-sıraya, 35-yarımsıraya,
4 sinfə, 6 yarımsinifə, 12 yarımfəsiləyə, 177 fəsiləyə, 914 cinsə daxil olan
3013 ali sporlu, çılpaqtoxumlu və çiçəkli bitki növünün olduğu müəyyən
edilmişdir. Bu Azərbaycan florasının (4500) 66,96 %-ni, Qafqaz florasının
(7000) 55 %-ni təşkil edir.［9,10,11］
Təbii ehtiyatı olan l000-ə yaxın bitki növündən elmi təbabətdə və 700-dən çox
növdən isə xalq təbabətində istifadə olunur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının florasında olan ali çiçəkli bitki
növləri əsasən 27 faydalı bitki qrupları əmələ gətirmişdir ki, burada efiryağlı,
dərman, flavonoidli, aşı maddəli, qlükozidli və digər faydalı bitkilər cəmləşmişdir. Onların arasında müxtəlif formalı, özünəməxsus yaşama müddətinə,
ekoloji şəraitə uyğunlaşmış endemik və relikt bitkilər vardır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının kserofit tipli zəngin florası tarixi baxımdan Aralıq dənizi, Ön Asiya və İran floraları ilə sıx genetik əlaqədə inkişaf
edib formalaşmışdır. Aydınlaşdırılmışdır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
ərazisində flora biomüxtəlifliyinə daxil olan 1200-dən çox faydalı bitki, o cümlədən 750- 800 növə yaxın dərman bitkisi vardır. Dərman bitkiləri içərisindən
132 növü yüz illərdir ki, müasir tibb aləmində istifadə edilən rəsmi (ofissinal)
dərman bitkiləridir. Bu bitkiləri qruplaşdırdıqda onlardan 44 növünün becəri26
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lən, 88 növünün isə yabanı halda yayıldığı aydınlaşır. Aşkar edilən rəsmi dərman bitkilərini həyat formalarına görə qruplaşdırdıqda ağacların 24 növ (12
növü becərilir), kolların - 21 növ (8 növü becərilir), çoxillik otların – 62 növ
(7 növü becərilir) və birillik-ikiillik otların isə 25 növ (17 növü becərilir) olduğu müəyyənləşmişdir. Yabanı rəsmi dərman bitkiləri olan 88 növdən 30 növünün təbii ehtiyatının bol olduğu dəqiqləşdirilmişdir. Təbii ehtiyatı bol olan
30 növün eyni zamanda ərazidəki mövcud yayılma zonaları, təbii ehtiyatı və
mümkün istismar imkanları öyrənilməklə, xəritələrdə göstərilmişdir. Yabanı
bitkilərin 11 növü nadir bitki kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı
Kitabına (2010) daxil edilmişdir.［3,6,11］
Dərman bitkilərinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq Naxçıvan Muxtar
Respublikasında geniş yayılmış və təbii ehtiyatı bol olan bitkilərdən biri
itburnudur (Rosa).
İtburnu (lat. Rosa), gülçiçəklilər (Rosaceae) fəsiləsindən bitki cinsidir. Bu
cinsin 300 növündən Azərbaycanda 42 növə rast gəlinir ki, bunların 36-sı
yabanıdır və 6-sı becəriləndir. ［1,2］
Azərbaycanda ən geniş yayılan itburnu növləri aşağıdakılardır.
 İynəcikli itburnu (Rosa acicularis LINDL.)
 Ağ qızılgül (Rosa alba L.)
 Beqqer dərgili (Rosa beggerana SCHRENK)
 Həmərsin (Rosa canina L.)
 Yüzləçək qızılgül, Yüzyarpaq qızılgül (Rosa centifolia L.)
 Qəhvəyi itburnu, Dərgil (Rosa cinnamomea L.)
 Dəməşq qızılgülü (Rosa damascena MILL.)
 Daur itburnusu (Rosa davurica PALL.)
 Fedçenko itburnusu (Rosa fedtschencoana REGEL)
 Fransa qızılgülü (Rosa gallica L.)
 Kazanlık qızılgülü (Rosa kasanlika TOP.)
 Qırmızı qızılgül (Rosa rubra LAM.)
 Qırışıqmeyvəli itburnu (Rosa rugosa THUNB).
Bunlar içərisində 3 növ- qəhvəyi (darçın) itburnu (Rosa cinnamomea L.),
həmərsin (Rosa canina L.) və qırışıqmeyvəli itburnu (Rosa rugosa THUNB.)
sənaye üçün daha əhəmiyyətlidir. Hər üç itburnu növü vitaminli xammal kimi
―Xolosas‖ preparatının tərkibində istifadə olunur.
İtburnunun müxtəlif növləri Azərbaycanın, o cümlədən Naxçıvan
Muxtar Respublikasının dağ-meşə ərazilərində və
kolluq yerlərində
yayılmışdır.
Kol halında olan itburnunun boyu 2 metrə qədər olur. 20-25 il ömrü olur.
Toxumlar vasitəsilə , əsasən də çilik vasitəsi ilə vegetativ çoxaldılır. Hər koldan 3-4 kiloqram, bir hektardan isə 3 tona qədər məhsul toplamaq mümkündür.
Yarpaqları təklələkvarıdır. Bir kökdən bir neçə tikanlı gövdə çıxır.
Gövdəsi tikansız olan növləri də vardır. Çiçəkləri qalxanvari və ya süpürgəvari
qrupda və bəzən də tək-tək yerləşməklə ətirlidir. Meyvəsinin saplağı çılpaqdır,
ləçəkləri solğun cəhrayı rəngdədir, tez töküləndir.
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Meyvəsi 2,5- sm-dək uzunluğunda ovalşəkilli və ya bir qədər dəyirmidir. Mayiyun aylarında çiçəkləyir, əsasən avqust-sentyabr aylarında yetişir, yetişmiş
meyvəsi al qırmızı rəngdədir.Dərman məqsədi ilə meyvələrindən istifadə
olunur.
C vitamininin miqdarına (5-7%, bəzən 14%) görə 1-ci yer tutur.
Meyvəsi 6-16 qr-dır. İtburnu may-iyunda çiçəkləyir. İtburnuda C vitamini
birinci dəfə 1931-ci ildə tapılmışdır. Lakin bundan çox əvvəl Rusiyada itburnu
dişlərin dibindən qan axmaya, yəni C-avitaminoza qarşı tətbiq edilirdi. İtburnu
əbəs yerə vitamin anbarı adlandırılmamışdır. Onun tərkibində C vitamini ilə
yanaşı 48-50 mkq% B1, 30-73 mkq% B2, 1,5-9,7% P, 0,1 mq% K, 0,69-2,4
mq% E (toxum yağında 300 mq%), 5-20,7 mq% karotin (provitamin A) və
flavonoidlər 0,1-0,19 mq% Bc vitamini (fol turşusu) vardır.
Vitaminlərdən
başqa itburnuda 18%-ə qədər şəkər, 4% aşı maddəsi, 3,6 % limon və alma
turşuları, ədmir, manqan, fosfor və kalsium duzları 3,7% pektinli maddə, 1,252,5% üzvi turşu (alma turşusuna görə), 4,2% pentozanlar, rəngləyici maddələr
və 4,5% mineral maddələr vardır. Ona görə də itburnu meyvələrindən xammal
kimi təbabətdə geniş istifadə olunur. Həm də itburnu meyvələrində çoxlu
miqdarda yağ, karotin və E vitamin vardır.［1,4,8］
Yetişməmiş meyvədə askorbin turşusu avqust ayının birinci yarısında
1056 mq% olduğu halda, sentyabrın əvvəllərində artaraq 1282 mq%-ə çatır.
Meyvənin həddindən artıq yetişməsi həmin turşunun azalmasına səbəb olur.
İtburnunun meyvəsində vitamininin toplanması meyvənin yetişmə
dərəcəsindən asılı olaraq dəyişir, Yüksək miqdarda C vitamini almaq üçün
onu sütül vaxtı, yəni tam yetişmədən 10-15 gün əvvəl (1-20 sentyabr)
şaxtalar düşənə qədər yığmaq daha əlverişlidir.
İtburnu bədənin müqavimətini artırır. Bədənə və gözlərə qüvvət verər.
Qan dövranını sürətləndirir və qanı təmizləyir. Bağırsaqları yumşaldan və
həzmi asanlaşdıran itburnu yaxşı bir sidik qovucu olaraq faydalıdır. İshalı
kəsir. Bədəndəki tullantı maddələrin bədəndən uzaqlaşdırılmasına köməkçi
olur. Bağırsaq qurdlarını salır. Xərçəngə qarşı qoruyucudur. Revmatizm
şikayətlərini və ağrılarını yüngülləşdirir. Qandakı insilin miqdarını
nizamlamağa köməkçi olduğundan şəkər xəstələrinə çox yaxşı təsir edir.
Selülitin meydana gəlməsinə mane olur.
İtburnudan daha çox itburnu çayı hazırlanaraq istifadə edilir. İtburnu
meyvələrindən ayrıca cem, meyvə şirəsi, körpələr üçün sıyıq və yağ da əldə
edilməkdədir. İtburnunun qurudulan yarpaqları qaynadılıb soyudulduqdan
sonra suyu süzülərək içilir. İtburnu tumundan əldə edilən itburnu yağı dəri
hüceyrələrini yeniləyici, dərini qoruyucu, qırışları aradan qaldırıcı və
qocalmağı gecikdirici xüsusiyyətləri ilə kosmetika sahəsində istifadə
edilməkdədir.
Ev şəraitində itburnu dəmləmək üçün bir xörək qaşığı itburnu (20 qr) bir
stəkan su ilə şüşə və ya emallı ağzı örtülü qabda 10 dəq qaynadırlar. Ağzını
açmadan bir sutka saxlayıb, sonra ikiqat tənzifdən süzür və gündə iki dəfə bir
və ya yarım stəkan içirlər. Dadını yaxşılaşdırmaq üçün şəkər və ya şərbət
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qatmaq olar. 1-3 yaşında uşaqlara 1/4 stəkan, 3-7 yaşındakılara isə yarım
stəkan vermək olar. İtburnudan kompot, kisel və yarı bölüb toxumlardan
təmizlədikdən sonra mürəbbə hazırlamaq olar. Onu təzə halda da yeyirlər.
Sənayedə itburnudan poroşok, tabletka və şərbət hazırlayırlar. Sarılığa qarşı və
ödqovucu kimi tətbiq edilən "Xolosas", əsasən itburnu meyvəsindən hazırlanır.
İtburnu xalq təbabətində qədimdən istifadə edilir. İtburnu soyuqdəyməyə,
böyrək və qaraciyər xəstəliklərində, öd və sidikqovucu kimi tətbiq edilir.
İtburnu çiçəyindən dəmlənmiş çay qızdırmaya qarşı təsiredici vasitədir.(2)
İtburnundan
alınan
dərman
preparatları
qan
dövranının
yaxşılaşdırılmasında, böyrək, mədə, dəri xəstəliklərinin və yaraların
müalicəsində istifadə edilir. Tərkibində çoxlu miqdarda mikroelementlər,
mürəkkəb efir, fitonsid və s. olduğundan ondan mürəbbə, vitaminli içki,
kompot, konsentrat, şərbət və s. hazırlanır.
İtburnu bir çox xəstəliklərin (skorbutun, C və P hipo və
avitominozlarn, raxitin, qızılyelin, qanazlığının, vərəmin, sidik və ödyolları
xəstəliklərnin) müalicəsində geniş istifadə edilir. Aterosklerozun,
pnevmaniyanın, bronxial astmanın, nefritlərin, hemorragik diatezin,
hemofiliyanın, hipertriozun və sairənin müalicəsində itburnu preparatları
məsləhət görülür.
Onu da qeyd edək ki, itburnu toxumlarından çıxarılan piyli yağ-Oleum
Rosal pinquial dermatitin müalicəsində geniş tətbiq olunur. Bu yağdan
rentgen şüaları ilə müalicə aparılan zaman da istifadə edirlər. İtburnu
meyvələrindən alınan ekstrakt xolosasın tərkibinə daxil olduğundan ondan
həm də qaraciyər xəstəliklərinin müalicəsində, eləcə də toxumlarından
dəmləmə hazırlayıb sidik qovucu kimi istifadə edirlər.
Lakin bir məsələni yaddan çıxarmaq olmaz ki, uzun müddət həddindən
artıq itburnu dəmləyib içdikdə, onun tərkibində olan K vitamini damarlarda
qanı qatılaşdırıb, tromp əmələ gətirə bilər.
İtburnu mürəbbəsi. Meyvələr seçilir, təmiz dəsmalla silinir və
toxumları çıxarılır. 1 kq hazır meyvəyə 500 qr şəkər tozu və bir ədəd
limonun suyu əlavə edilib şirə hazırlanır. Hazırlanmış şirə meyvənin üstünə
tökülür və zəif alovda qaynadılır. Tez-tez köpüyü yığılır. Meyvələr şirənin
dibinə çökdükdə oddan götürülür və meyvə şirədən ayrılır. Şirə yenidən
qaynadılıb süzülərək meyvənin üstünə tökülür və yaxşıca silkələnir. Hazır
mürəbbə sərin və quru yerdə saxlanır.
Vitaminli içki. Qurudulmuş meyvə soyuq suda yuyulur və azacıq
əzilir. Bir stəkan suya bir xərək qaşığı əzilmiş meyvə tökülür və ağzı örtülü
halda 8-10 dəqiqə qaynadılır. Şüşə qablara tökülüb üstü örtülü halda
qaranlıq yerdə soyudulur. Soyudulmuş içki ikiqat tənzifdən süzülür və
meyvə sıxılır. Beləliklə, turşməzə tamı olan içki alınır. Tamın daha xoş və
təravətli olması üçün azaçıq şəkər əlavə edilir. Hazırlanmış içki saxlandıqda
onun tərkibində olan C vitamini parçalanıb öz əhəmiyyətini itirə bilər. Odur
ki, içki hazırlandığı (dəmləndiyi) günü istifadə edilməlidir. Gün ərzində
yaşlı sağlam adamlar üçün 1-2, uşaqlar üçün isə 1 stəkan məsləhət görülür.
29

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
İtburnu kompotu. Yetişmiş meyvə toxum və tükçüklərdən təmizlənir.
Soyuq suda yuyulur. Qaynar şəkər şərbətinə tökülüb 5-6 dəqiqə
qaynadıldıqdan sonra bir sutka sərin yerdə saxlanılır. Sonra meyvə
:
süzgəçdən keçirilib şirədən ayrılır. Meyvələr bankalara yığılır, şirə isə
yenidən 2-3 dəyqə qaynadılıb meyvələrin üstünə tökülür, yarımlitrlik
bankalar 20, litirliklər isə 25 dəqiqə sterilizə edilir.
İtburnu qurusu. İtburnu meyvəsi kasayarpağı ilə birlikdə qurudulur.
Meyvənin tərkibindəki dəyərli maddə və vitaminləri maksimum saxlamaq
üçün onun qurudulması dərildikdən sonra dərhal aparılmalıdır. İtburnu
meyvəsi təbii və süni olaraq qurudula bilər. İsti və günəşli havada təbii
qurutma daha əlverişlidir. Meyvələr əvvəlcə bütün qarışıqlardan və xarab
meyvələrdən təmizlənir. Təmizlənmiş meyvə soyuq suda yuyulur. Yaxşı
havalanan günəşli gündə örtülü yerdə (çardaqda) qurutma müsbət nəticə
verir. Lakin bu üsulda qurutma uzun (30 gün) davam edir. İtburnu meyvəsi
xüsusi quruducu qurğularda 70-800 temperaturda tez-tez qarışdırmaqla
qurudula bilər. Qurudulmuş meyvənin nəmliyi 15%-dən artıq olmamalıdır.
Hazır məhsul quru, təmiz və sərin yerdə saxlanılmalıdır.
İtburnu kiseli. Kisel hazırlamaq üçün qurudulmuş itburnu götürülür.
Meyvə isti suda yuyulub minalanmış (şirli) qazana doldurulur və 15-20 dəqiqə qaynadılır. Qaynamış meyvə suyu başqa qazana süzülür. Qazanda qalan
meyvəyə bir stəkan su əlavə edilir, sonra sıxılıb süzülür. Alınmış şirə əvvəlki meyvə suyuna qatılır və qaynadılır. Qaynadılmış meyvə suyuna 50 qr
quru meyvə, 0,75 stəkan şəkər tozu, 2 xörək qaşığı kartof unu və 3 stəkan su
əlavə etməklə yenidən qaynadılır. Kartof unu əvvəlcə az miqdar soyuq suda
həll edilib sonra qarışığa qatılır. Hazır kisel soyuduqdan sonra istifadə edilir.
İtburnu meyvəsinin belə qiymətli olduğunu nəzərə alıb onun
toplanmasına və gündəlik qidada istifadə edilməsinə fikir verilməlidir.
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РЕЗЮМЕ
АРИФ САФАРОВ
РАСТЕНИЕ ШИПОВНИК (ROSA) В СОВРЕМЕННОЙ
БИОРАЗНОВИДНОСТИ ФЛОРЫ НАХЧЫВАНА И ЕГО
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
В статье исследованы состав дикой биоразновидности флоры в
Нахчыванской Автономной Республике, в том числе ботаническая
своеообразностъ, культивация, химический состав, значение, а также
правила изготовления из него варенья, витаминных соков , компотов,
киселей и сушеного шиповника
Ключевые слова:
Шиповник, Нахчыванскaя АР, виды
шиповника, лекарственное растение, значения шиповника.
SUMMARY
ARIF SAFAROV
THE HIPS (ROSA) PLANT IN THE MODERN FLORA
BIODIVERSITY OF THE NAKHCHIVAN AND ITS ECONOMIC
IMPORTANCE
In the article the composition of wild flora biodiversity in the
Nakhchıvan Autonomous Republic is investigated, including delas with the
bacterial features of hips plant, its cultivation, chemical composition, the
importance, as well as way of preparation hipsjam, vitamin drinks, the hips
compote, kisel and hips drying.
Key words: hips , Nakhchivan AR, kinds of hips, medicinal herbs,
importance of hips
(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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XARĠCĠ ĠQTĠSADĠ ƏLAQƏLƏRĠN SAHĠBKARLIĞIN ĠNKĠġAFINA
TƏSĠRĠ VƏ ĠQTĠSADĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠN TƏMĠN EDĠLMƏSĠNĠN
ZƏRURĠLĠYĠ
Məqalədə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢaf etdirilməsi üçün xarici
iqtisadi əlaqələrin yaratdığı imkanlar tədqiqata cəlb edilərək araĢdırılmıĢdır.
Burada həmçinin, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması üçün həyata keçirilən
xarici ticarət siyasətinin əsas istiqamətləri və eləcə də nəzarət strukturları
tədqiq edilmiĢdir.
Açar sözlər: xarici ticarət siyasəti, iqtisadi təhlükəsizlik, iqtisadi
siyasət, idxal-ixrac əməliyyatları, investisiya, dövlət nəzarəti.
Azərbaycan Respublikasının indiki sosial-iqtisadi mənzərəsi onun dünya
təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi üçün zəruri olan möhkəm
xarici iqtisadi əlaqələri özülünün yaradılması ilə səciyyələnir. Xarici iqtisadi
əlaqələrin əsas məqsədi respublikamızın beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
sisteminə bərabər hüquqlu inteqrasiyası, dünya iqtisadiyyatında formalaşan
ixtisaslaşma səviyyəsinə uyğun beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak etməklə
iqtisadi səmərə yaratmaqdır. Xarici iqtisadi əlaqələrin əsasında xarici ticarət
əlaqələri dayanır.
Aparılan təhlillər göstərir ki, Azərbaycan və o cümlədən Naxçıvan MR
artıq dünya təsərrüfat sisteminə sürətlə inteqrasiya edir və xarici ticarət
əlaqələrini durmadan genişləndirir. Bunu aşağıdakı amillərlə səciyyələndirmək
mümkündür:
1. Azərbaycanın və Naxçıvanın coğrafi mövqeyi beynəlxalq ticarətiqtisadi əlaqələrin yaradılması və sürətlə inkişaf etdirilməsi üçün olduqca
əlverişlidir. Avropa ilə Asiyanı birləşdirən əsas nəqliyyat-kommunikasiya
xətlərinin kəsişdiyi əlverişli cografi mövqedə yerləşən ölkəmizin böyük xərclər
çəkmədən, dünyanın bütün ölkələri ilə əlaqələr yaratmaq imkanları xeyli
yüksəkdir.
2. Ölkəmizin malik olduğu çox zəngin, güclü iqtisadi resurslar və
bunların beynəlxalq bazarlara çıxarılması istiqamətində dövlətin apardığı
məqsədyönlü siyasət onun uğurlu gələcəyindən xəbər verir.
3. Dünya təsərrüfat sistemində və iqtisadi həyatda baş verən radikal
sosial-iqtisadi və innovasiya yönümlü dəyişikliklər müəssisələri fəaliyyətlərini
bu dəyişikliklərə uyğunlaşdırmaq zərurəti ilə üz-üzə qoyur ki, bu da xarici
ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsinə müsbət təsir edir.
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4. Gələcək iqtisadi inkisafı bazar prinsipləri üzərində qurmağı qarşısına
məqsəd qoyan ölkəmiz mövcud və potensial imkanlarını səfərbər edərək
iqtisadiyyatın inkişafına çalışmaqla yanası milli mənafelərin qorunub
saxlanılması şərti ilə ölkəyə çoxsaylı xarici investisiyaların cəlb edilməsinə
çalışır.
Müasir cəmiyyətin iqtisadi və mədəni inkişafının əsas faktorları arasında
sahibkarlıq fəaliyyətinin mühüm rolu vardır. Xarici iqtisadi əlaqələr sahibkarlıq
fəaliyyətinə çox təsir edir. Bütün sahələrdə insan həyatını dəyişdirən, innovativ
yeniliklərin və yüksək texnologiyanın tətbiqi ilə ümumi inkişafı şərtləndirən
sahibkarlıq, bu mənada, həm də yaradıcılıq sahəsidir. Sahibkarlığın inkişafı,
onun rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması istiqamətində dövlət tənzimlənməsi
isə bu sahədə hüquqi bazanın yaradılması və beynəlxalq təcrübəyə uyğun
cəlbedici biznes və investisiya mühitinin formalaşdırılmasında mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
Hazırda respublikamız 150-dən çox ölkə ilə xarici iqtisadi əlaqəyə
girmişdir. O cümlədən, Naxçıvan Muxtar Respublikası isə 33 dövlətlə iqtisadi
əlaqələrini davam etdirir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici ölkələrlə qurduğu iqtisadi
əlaqələr artıq öz bəhrəsini verməkdədir. Belə ki, artıq muxtar respublikada
iqtisadiyyatın formalaşmasında özəl sektor, xüsusilə də kiçik və orta
sahibkarlıq mühüm rol oynayır. İqtisadiyyat sahəsində aparılan islahatlar
muxtar respublikada bazar iqtisadiyyatı mexanizmlərinin bərqərar olmasına
şərait yaratmış, investisiyalar, müasir texnologiyalar və idarəetmə təcrübəsi
cəlb etməklə rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal edən müəssisələrin
yaradılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına və nəticə etibarilə xalqın maddi
rifahının yüksəldilməsinə yönəldilmişdir. Sahibkarlığın inkişafına əlverişli
şəraitin yaradılması məqsədilə sahibkarlığın hüquqi bazası dünya təcrübəsinə
uyğun olaraq təkmilləşdirilmişdir. İdarəetmənin və iqtisadiyyatın bütün
sahələrində mühüm əhəmiyyətə malik qanunlar, proqramlar və fərmanlar qəbul
edilmişdir. 2013-cü ildə muxtar respublikada Biznes Mərkəzi yaradılmışdır.
2015-ci ildə muxtar respublikada sahibkarlıq fəaliyyəti üçün verilən kreditlərin
həcmi 38 milyon 586 min 600 manat təşkil etmişdir. Bu kreditlərdən 27 milyon
212 min 100 manatı fərdi sahibkarlığın inkişafına, 11 milyon 374 min 500
manatı isə yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və ya genişləndirilməsinə
sərf olunmuşdur. Ümumilikdə, ötən dövr ərzində muxtar respublikada bank və
kredit təşkilatları tərəfindən 70 milyon 221 min 500 manat həcmində
kreditlərin verilməsi təmin edilmişdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 28,9
faiz çoxdur. 2015-ci ildə muxtar respublikada 20 hüquqi və 2580 fiziki şəxs
qeydiyyata alınmışdır. Bu gün muxtar respublikada 361 növdə məhsul istehsal
olunur. Bu məhsulların 119 növü ərzaq, 242 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır.
107-si ərzaq, 236-sı qeyri-ərzaq olmaqla, 343 növdə məhsula olan tələbatın
tamamilə yerli imkanlar hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir. 2015-ci ildə
muxtar respublikada əhalinin gəlirləri bir il öncəyə nisbətən 1,6 faiz artaraq 1
milyard 804 milyon 178 min 600 manata, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə
0,5 faizlik artımla 4080,9 manata çatmışdır. 2015-ci ilin yanvar-noyabr
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aylarında orta aylıq əməkhaqqının məbləği 395,6 manat təşkil etmişdir ki, bu
da 2014-cü ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 1,8 faiz çoxdur. Muxtar
respublika iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi olan sahibkarlığın inkişafı
istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin regionların sosial-iqtisadi inkişafı
ilə bağlı qəbul etdiyi dövlət proqramları ölkəmizin, eləcə də muxtar
respublikamızın davamlı inkişafına, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsinə gətirib çıxarmışdır.
Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi bir tərəfdən idxaldan asılılığı aradan
qaldırırsa, digər tərəfdən əhali məşğulluğuna əhəmiyyətli təsir göstərir. Belə ki,
əgər rəqəmlərə müraciət etsək görərik ki, 1996-cı ildə muxtar respublikada 10
adda məhsul istehsal olunurdusa, hazırda 366 adda məhsul istehsal olunur.
Yeni yaradılan sahibkarlıq müəssisələri hesabına əhalinin 344 növdə məhsula
olan tələbatı tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir. Həmçinin, 1996-cı ildə
muxtar respublikada ümumilikdə 40 sənaye müəssisəsi vardısa, bu gün onların
sayı 11 dəfə artırılaraq 442-ə çatdırılmışdır. Yeni fəaliyyətə başlayan
müəssisələr əsasən yerli xammaldan istifadə əsasında öz fəaliyyətlərini
qurublar ki, bu da hazır məhsulun daha ucuz qiymətə istehlakçılara
çatdırılmasına imkan yaradır. Hal-hazırda muxtar respublikada mövcud olan
442 istehsal müəssisəsindən 311-i və ya 70 faizi tamamilə yerli xammaldan
istifadə edərək fəaliyyət göstərir. Bu hesaba bir tərəfdən digər sahələr də
inkişaf edir, ikinci tərəfdən isə daxili bazar etibarlı şəkildə qorunur. Muxtar
respublikada daxili bazarın təmin olunmasında qonşu dövlətlərin rolu çox
olmuşdur, xüsusi ilə Türkiyənin. [8]
Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələr sahəsində əsas strateji
partnyorlarından biri güclü elmi-istehsalat potensialına, inkişaf etmiş sənaye,
kənd təsərrüfatı və nəqliyyat infrastrukturuna malik qardaş Türkiyə
Respublikasıdır.
Azərbaycanın, həmçinin beynəlxalq əlaqələr sistemində Türkiyənin
xüsusi yeri vardır. Belə ki, beynəlxalq aləmdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın
müstəqilliyini tanıyan Türkiyə gənc respublikanın diplomatik nümayəndəlik
funksiyalarının geniş miqyasda yerinə yetirilməsinə,rəsmi və qeyri-rəsmi
beynəlxalq təşkilatlarda təmsil edilməsinə böyük əhəmiyyət verərək bu işdə
ona yardımçı oldu. Türkiyə bu proses daxilində Azərbaycanın müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsi və beynəlxalq aləmdə adını bir daha təsdiq etdirilməsi
istiqamətində də böyük işlər görmüş və görməkdədir.
Milli iqtisadiyyatı formalaşdırmaq, daxili bazarı xarici amillərin
təsirindən qorumaq üçün sağlam sahibkarlıq mühitinin yaradılması zəruridir.
Bu amil nəzərə alınaraq ölkəmizdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar
Respublikasında xüsusi mülkiyyətin, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı diqqət
mərkəzində saxlanılır. Sahibkarlara göstərilən dövlət maliyyə dəstəyinin
həcminin ildən-ilə artırılması, bu sahədə fəaliyyətə süni müdaxilələrin aradan
qaldırılması, bir sıra vergi və gömrük güzəştlərinin tətbiqi sahibkarlıq
fəaliyyətinin inkişafına öz təsirini göstərmişdir. 2016-cı ildə Sahibkarlığa
Kömək Fondu tərəfindən özəl bölmənin inkişafına 15 milyon manatdan artıq
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kredit verilmişdir. Fəaliyyətin bu növü ilə məşğul olmaq istəyən 33 hüquqi və
2173 fiziki şəxs qeydiyyata alınmış, 49 yeni istehsal və xidmət sahəsi
fəaliyyətə başlamışdır. Muxtar respublikada sahibkarlığın inkişafı sahəsində
yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, ötən il ümumi daxili məhsulda özəl bölmənin
xüsusi çəkisi artaraq 87 faizi ötmüşdür. Hazırda sənaye sahəsində məhsul
istehsalının 96 faizi, tikintidə görülən işlərin 85 faizi, nəqliyyat xidmətinin 82
faizi, rabitə xidmətinin 81 faizi, kənd təsərrüfatında işlərin 98 faizi, ticarət və
mehmanxana xidmətlərinin isə 100 faizi özəl bölmənin payına düşür ki, bunlar
da çox yüksək göstəricilərdir.
Respublikamız müstəqillik əldə etdikdən sonra onun iqtisadiyyatında
əsaslı dəyişikliklər edilməsi, iqtisadiyyatın bazar münasibətlərinə keçməsi və
beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən səmərəli istifadə edilməsi
məqsədilə dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya etməsi tələb olunur. Dünya
iqtisadiyyatının müasir inkişaf mərhələsində və ölkələr arasında qarşılıqlı
asılılığın daha aydın təzahür etdiyi bir zamanda hər bir ölkənin və regionun
iqtisadi müvəffəqiyyəti onun qloballaşma və ya inteqrasiya prosesində
iştirakından çox asılıdır. Həmin sahədə Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri
çox böyük rol oynayır. Belə əlaqələrin məqsədyönlü inkişafı üçün
əsaslandırılmış xarici iqtisadi siyasət yeridilməlidir.
Azərbaycan kimi ölkələrin dünya iqtisadiyyatından asılılıq dərəcəsi daha
çox olur. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə qoşulma isə ilk əvvəl və daha çox
dərəcədə regional inteqrasiya şəklində baş verir. Bununla yanaşı ölkənin dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiya strategiyasının düzgün qurulması bir sıra mənfi
nəticələrə də gətirib çıxara bilər, ölkə tamamilə idxaldan asılı vəziyyətə düşə,
iqtisadi müstəqilliyini (iqtisadi təhlükəsizliyini) itirə bilər və s. Çünki
inteqrasiya ölkənin iqtisadiyyatının inkişafına əlavə üstünlüklər versə də, milli
iqtisadiyyatın formalaşmasında dövlət daxilindəki problemləri həll etmir.
Rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal etmək, dünya bazarına daxil olmaq,
orada mövqe tutub möhkəmlənmək müddətli və gərgin çalışmalar tələb edir.
Ölkələr arasında bu sahədə rəqabət mübarizəsi isə getdikcə güclənir. Buna görə
də Azərbaycan öz iqtisadiyyatının bu günkü vəziyyətindən çıxış edərək, dünya
iqtisadiyyatına səmərəli inteqrasiyaya imkan verən bütün potensialını
müəyyənləşdirməli və bundan lazımi səviyyədə faydalanmalıdır. Məlumdur ki,
ölkəmizin belə potensialı kifayət qədər böyükdür. Bu zaman, ilk növbədə, onun
geosiyasi və coğrafi mövqeyi, təbii ehtiyatlarının zənginliyi, böyük elmitexniki və kadr potensialı və ölkəmizə üstünlük gətirən digər şərtlər nəzərə
alınmalı, bu imkanlar dünya iqtisadiyyatına səmərəli inteqrasiya üçün səfərbər
edilməlidir.
Məlum olduğu kimi, hər hansı ölkənin dünya təsərrüfatında iştirakı xarici
ticarət, iş və xidmətlərin satışı, kapitalın beynəlxalq hərəkəti, işçi qüvvəsinin
beynəlxalq miqrasiyası, beynəlxalq iqtisadi qurumlara üzvlük, regional iqtisadi
birliklərdə iştirak formalarında baş verir. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə
qoşulma və iqtisadi inteqrasiya formalarının seçilməsi ölkənin iqtisadi, siyasi,
mədəni və s. inkişaf səviyyəsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Eyni
zamanda ölkənin rəqabət qabiliyyətliliyi qeyri-texnoloji, məsələn, əlverişli
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coğrafi mövqe, təbii resursların zənginliyi, istehsal amillərinin ucuz başa
gəlməsi, milli valyutanın devalvasiyası və s. kimi üstünlüklərin bazasında da
əldə oluna bilər. Bu, kasıb (geridə qalmış və inkişaf etməkdə olan) ölkələrin
rəqabət qabiliyyətliliyidir. Azərbaycan çox əlverişli coğrafi mövqeyə, təbii
iqlim şəraitinə, zəngin mineral-xammal resurslarına malikdir. Qərb ilə Şərqin,
Şimal bazarları ilə Cənub bazarlarının, inkişaf etmiş Avropa ilə sürətlə inkişaf
etməkdə olan Asiyanın sərhədlərini birləşdirən Azərbaycanın coğrafi mövqeyi
ona beynəlxalq nəqliyyat və ticarət kommunikasiyalarının mühüm keçid
məntəqəsi olmağa imkan verir. Bu, ölkənin indiki inkişaf mərhələsində
Azərbaycana beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə rəqabət üstünlüyü verən və
fəal inteqrasiyanı təmin edə biləcək başlıca amildir. Belə bir coğrafi mövqe
Azərbaycana əsrlərlə ticarət dəhlizi rolunda çıxış etməyə imkan vermişdir. Bu
dəhliz bildiyimiz kimi Böyük İpək Yolu adlanıb. Lakin XVIII əsrin
sonlarından etibarən Rusiya İmperatorluğunun təsir dairəsi altına keçən
Azərbaycan öz coğrafi mövqeyindən maraqları üçün tam istifadə etmək
imkanından məhrum edildi.
1991-ci ildən öz müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan öz üstün
geoiqtisadi mövqeyindən istifadə etmək üçün əməli işlər görməyə başladı.
Böyük İpək Yolunun bərpası məsələsi gündəliyə gəldi və bunun üçün
TRASEKA layihəsi hazırlandı. Azərbaycanın TRASEKA layihəsinin həyata
keçirilməsindən əldə edəcəyi mənfəəti şərti olaraq bir neçə qrupa bölmək olar:
sırf iqtisadi mənfəətlər (İpək yolunun keçdiyi ölkələr üzrə mal və xidmətlər
dövriyyəsinin artımı nəticəsində əldə olunacaq tranzit rüsumları, iştirakçı
dövlətlər üçün nəqliyyat xərclərinin aşağı salınması nəticəsində ümumi
yükdaşımaların həcminin artması, nəqliyyat və kommunikasiya şəbəkəsinin
əlaqəli şəkildə güclü inkişafı, infrastruktur sahələrin inkişafı və s.), sosial
mənfəətlər (işsizlik probleminin qismən həlli, informasiya mübadiləsinin, elmitexniki əlaqələrin güclənməsi və s.) və siyasi mənfəətlər (Azərbaycanın
dünyanın inkişaf etmiş ölkələrin diqqət mərkəzində olması, Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında birbaşa fəaliyyət, layihənin
çoxlu sayda ölkələri əməkdaşlığa cəlb etməsi nəticəsində sağlam beynəlxalq
iqlimin bərqərar olması və layihə iştirakçıları arasında mənafe birliyinə nail
olunması, təhlükəsizliyin və siyasi sabitliyin təmin olunması və s.).
Ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların həcmi ildən-ilə artmaqdadır.
2010-cu ildə iqtisadiyyata 17,6 milyard ABŞ dolları həcmində investisiya
qoyulmuşdur. 2011-ci ildə isə investisiya qoyuluşu sahəsində rekord
göstəriciyə nail olunmuşdur. İlk dəfə olaraq 2011-ci ildə iqtisadiyyata
investisiya qoyuluşu 20 milyard dollara bərabər olmuşdur. İyirmi milyard
investisiyanın 13 milyardını daxili investisiyalar, 7 milyardını isə xarici
investisiyalar təşkil edir. [7].
Ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etdirilən zaman iqtisadi təhlükəsizlik tədbirləri
də görülməlidir. İqtisadi təhlükəsizliyin bütün təhdidlərinin bütövlükdə
ümumiləşdirilməsi göstərir ki, оnlar iqtisadiyyatın ən vacib sferalarını əhatə
etmiş, insanın həyat fəaliyyətinin fundamental əsaslarına tоxunmuşdur. Məlum
оldu ki, struktur cəhətdən yenidənqurma maraqları altında aparılan, lakin
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istehsalın tənəzzülünə gətirib çıxaran iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsinin
özü də milli təhlükəsizliyin əsaslarına zərbə vurmaqla, inkişafı süni оlaraq
ləngidir. Amerika iqtisadçısı V.Leоntyevin təbirincə desək, bazar və
sahibkarlıq iqtisadiyyatın yalnız «yelkənidir» və sükansız idarəetmə, təcrübə və
xəta metоdu ilə bazar uzun müddət inkişaf istiqamətini və trоektоriyasını
axtaracaqdır.
Müstəqilliyimizin ilk illərində xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gələn
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev ölkənin təhlükəsizlik prоblemlərinin həlli
istiqamətində mühüm addımlar atdı. Bu da Heydər Əliyevin böyük dövlətçilik
və idarəçilik təcrübəsindən irəli gəlirdi. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin
edilməsinin strateji məqsədi şəxsiyyətin həyatı və inkişafı üçün münasib
şəraitin, cəmiyyətin sоsial-iqtisadi və hərbi-siyasi sabitliyinin yaradılması və
dövlətin bütövlüyünün qоrunması, daxili və xarici təhdidlərin təsirinə qarşı
uğurlu müqavimət göstərilməsi sayılır.
Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində dövlət
strategiyası hər şeydən əvvəl istehsal pоtensialının və elmi-texniki pоtensialın
lazımi səviyyədə qоrunub saxlanmasına, əhalinin həyat səviyyəsinin sоn hədd
kəmiyyətinə qədər aşağı düşməsinə yоl verilməməsinə, əhalinin ayrı-ayrı
təbəqə və qrupları, ayrı-ayrı millət və xalqları arasında münaqişələrin aradan
qaldırılmasını tələb edir. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə dövlət
fəaliyyətinin bəzi vacib müddəaları Azərbaycanın sоsial-iqtisadi inkişaf
prоqnоzu və hər növbəti il üçün dövlət büdcəsi layihələrinin işlənib
hazırlanması prоsesində həyata keçirilir.
İqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyəti və strategiyası yeni struktur siyasəti
əsasında iqtisadi artımın bərpası, istehlak və investisiya tələbinin ödənilməsi,
qiymətli kağızlar bazarının inkişafı, rəqabət mühitinin yaradılması, mülkiyyət
və menecment nisbətlərinin оrtimallaşdırılması, bazar tipli dövlət
tənzimlənməsinin çevik sisteminin yaradılması prоblemləri ilə qurtarmır. Əgər
təhlükəsizliyin vəzifələri iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində: maddi istehsal,
elmi-texniki,
sоsial
və
xarici
iqtisadi
sferalarda,
regiоnlarda
kоnkretləşdirilməlidirsə, оnda strategiya siyasətin kəsərli aləti оlmayacaqdır.
İqtisadi təhlükəsizlik strategiyasının aspektlərindən biri də milli valyutanın
sabitliyidir. [1, s.117].
Xarici iqtisadi fəaliyyətin köməyi ilə dövlət bir tərəfdən özünün milli
iqtisadiyyatının dünya təsərrüfatına azad çıxışını təmin edirsə, digər tərəfdən
özünün istehsalçılarının maraqlarının qorunmasına, iqtisadi təhlükəsizliyinin
təmin olunmasına, ictimai qaydanın, insanların həyat və sağlamlığının
qorunmasına yönəlmiş tədbirlər həyata keçirir, həmçinin, dövlət büdcəsinin
gəlir hissəsinin gömrük ödənişləri hesabına doldurulmasını təmin edir.
Aparılan tədqiqat göstərir ki, iqtisadiyyatda qarşıya qoyulmuş
məqsədlərə çatmaq üçün dövlət-sahibkar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi,
sahibkarlıq fəaliyyətinə qarşı hər cür süni maneələrin aradan qaldırılması,
istehsal olunmuş məhsulun ixrac imkanlarının genişləndirilməsi, yeni layihələr
üçün kredit dəstəyi və təşviq mexanizmlərinin formalaşdırılması, beynəlxalq
standartlara uyğun elektron dövlət xidmətlərinin göstərilməsi bu sahənin uğuru
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üçün vacib məsələlərdəndir. Bu baxımdan muxtar respublikamızda sahibkarlıq
sahəsində əldə olunmuş sürətli inkişafın davamlılığının təmin edilməsi
sahibkarlığa göstərilən dövlət dəstəyinin əhəmiyyətini bir daha ortaya qoyur.
Müstəqilliyimizin ilk illərindən başlayaraq muxtar respublikamızda
sahibkarlıq fəaliyyətinin təşəkkül tapmasınadək keçilən yol və əldə olunan
müasir səviyyə bu qənaətə gəlməyə imkan verir.
Naxçıvanda mövcud olan təbii sərvətlər, həyata keçirilən infrastruktur
layihələri və istehsal-əmək ehtiyatları, xüsusilə sənaye və kənd təsərrüfatı
sahəsində sərmayə qoyuluşlarının həcminin artmasına şərait yaradıb. Region
əhalisinin tələbatlarının qarşılanması, xüsusən də blokada şəraitində zəruri
maddi nemət və xidmətlərə olan ehtiyacların ödənilməsi baxımından özəl
sektor qarşısında ilk mərhələdə çox çətin həll edilən məsələlər olub. Bu
mənada, muxtar respublikada sahibkarlıq potensialının formalaşdırılması
həmişə dövlətin diqqət mərkəzində saxlanılıb. Biznesə gedən yolda əldə olunan
uğurlar təkcə bazarın tələbatı ilə deyil, həm də dövlət və sosial maraqların
ödənilməsi ilə mümkündür. Başqa sözlə, sahibkar öz biznesi ilə insanlar üçün
faydalı olarsa, bu zaman o həm də öz işini genişləndirə biləcəkdir.
Muxtar respublikamızda sahibkarlığın inkişafı yoluna nəzər saldıqda,
görürük ki, ötən dövr ərzində özəl sektorun üzərinə düşən vəzifələr, ümumən,
bazar iqtisadiyyatı şəraitində mövcud olan dövlət-vətəndaş-sahibkar
münasibətlərinin yetkinləşməsi ilə həllini tapmış və hazırda özəl sektorun
ümumi daxili məhsuldakı payı 87 faizi ötmüşdür. Bu rəqəm bir daha sahibkarlığın cəmiyyətimizdəki artan nüfuzundan, onun yükləndiyi məsuliyyətin
ağırlığından xəbər verir.
Fikrimizcə,
müasir dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
sahibkarlığın daha da inkişaf etdirilməsi və bu proseslərdə xarici iqtisadi
əlaqələrin yaratdığı imkanlardan maksimum yararlanmaqla sosial-iqtisadi
inkişafın yeni uğurlarına nail olmaq olar.
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ИРАДА БАГИРОВА
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ВАЖНОСТЬ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассматриваются возможности, создаваемые
внешнеэкономическими связями для развития предпринимательской
деятельности. В нем также рассматриваются основные направления
внешнеторговой политики, а также структуры контроля, направленные на
обеспечение экономической безопасности.
Ключевые
слова:
иностранная
торговая
экономика,
экономическая безопасность, экономическая политика, транспорты
импорта и экспорта, инвестиция, государственный надзор.
SUMMARY
IRADA BAGIROVA
INFLUENCE OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS ON
ENTERPRISE DEVELOPMENT AND IMPORTANCE OF ENSURING
ECONOMIC SAFETY
The article examines the opportunities created by foreign economic
relations for the development of entrepreneurial activities. It also examines the
main directions of foreign trade policy, as well as control structures aimed at
ensuring economic security.
Key words: foreign trade economy, economic security, economic
policy, transportation of import and export, investment, governmental
supervision.

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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VERGI SIYASƏTININ SAHIBKARLIQ FƏALIYYƏTINƏ
TƏSIRI
Respublikada aparılan vergi siyasəti vergi dərəcələrinin aĢağı
salınması və vergi güzəĢtlərinin azaldılması hesabına sahibkarlıq fəaliyyətinin
inkiĢaf etdirilməsinə və vergitutma bazasının geniĢləndirilməsinə, iqtisadiyyata
investisiya qoyuluĢunun stimullaĢdırılmasına,kiçik və orta sahibkarlıq üçün
əlveriĢli Ģəraitin yaradılmasına və son nəticədə mövcud iqtisadi potensialın
artırılmasına və əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsinə yönəldilmiĢdir.
Açar sözlər: Vergi siyasəti, vergi sistemi, sahibkarlıq fəliyyəti, vergi
islahatları.
Vergi siyasəti vergilər sahəsində hər bir dövlətin və hökümətin həyata
keçirdiyi tədbirlər sistemidir. Dövlət öz iqtisadi vəzifələrini yerinə yetirməkdə,
qarşıya qoyulmuş sosial-iqtisadi məsələlərin həllində maliyyə vəsaitindən
istifadə edir və bu işdə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı mühüm yer tutur
bunun üçün də vergi siyasətinin sahibkarliq fəaliyyətinə təsiri
mövzusu
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Mövzunu araşdırdıqda aydın olur ki, respublikamızda sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə vergi siyasəti arasında qırılmaz əlaqələr vardır. Bəziləri belə
güman edirlər ki, vergiləri artırmaqla dövlət büdcəsini möhkəmlətmək olar.
İlk baxımda bu belədir. Amma iqtisadi təhlil sübut edir ki, vergiləri
yüksəltmək sahibkarlıq fəaliyyətini məhdudlaşdırır, iş adamlarının sayını
azaldır. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, vergi dərəcələrini
yüksəltmək yolu ilə dövlət büdcəsini inkişaf etdirmək iqtisadiyyatımıza böyük
ziyan da gətirə bilər. Çünki vergi dərəcələrinin artırılması iş adamlarının,
sahibkarların maddi marağını çox vaxt əks təsir göstərir. Məhz buna görədir
ki, respublikamızda vergi sistemi hazırda elə təkmilləşdirilir ki, sahibkarların
maddi maraq dairəsi genişləndirilsin, iş adamları öz fəaliyyətləri nəticəsində
daha çox maddi və mənəvi cəhəddən maraqlı olsunlar. Bu cəhət nəzərə
alınaraq, son dövr ərzində respublikada çox önəmli və mühüm vergi islahatları
həyata keçirilmişdir. Respublikamızda aparılan vergi siyasəti vergi dərəcələrinin aşağı salınması və vergi güzəştlərinin azaldılması hesabına vergitutma
bazasının genişləndirilməsinə, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılmasına, hüquqi şəxslərlə fərdi sahibkarlar arasında, rezident və qeyrirezident vergi ödəyiciləri arasında vergi yükünün bərabərləşdirilməsinə, kiçik
və orta sahibkarliq, biznes fəaliyyəti üçün əlerişli şəraitin yaradılmasına və son
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nəticədə mövcud iqtisadi potensialın artırılmasına və əhalinin maddi rifahının
yüksəldilməsinə yönəldilmişdir. [5].
Qeyd etmək lazımdır ki, vergi siyasəti büdcə siyasətinin tərkib hissəsi
olub, büdcənin gəlir hissəsinin formalaşmasına xidmət edir bunun üçün də
sahibkarlıq fəaliyyətinin ikişafının vergi siyasəti vasitəsi ilə stimullaşdırılması
sonda büdcə gəlirlərinin artmasına şərait yaradacaqdır.
Azərbaycan Respublikasında vergi siyasəti aşağıdakı prinsiplər nəzərə
alınmaqla həyata keçirilir:
- Vergi sisteminin normativ-hüquqi bazasının yaradılması, vergi
mədəniyyətinin formalaşdırılması;
- Vergi ödəyicilərinin fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması və onların
hüquqlarının maksimum qorunması;
- Vergi yükünün optimal səviyyədə saxlanılması;
- Vergi sisteminin idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin digər dövlət
orqanları ilə əlaqələndirilməsi;
- Sahibkarlıq və investisiya fəallığını stimullaşdıran, sadə və vergi ödəyicisi
tərəfindən başa düşülən vergi sisteminin yaradılması;
Respublikada həyata keçirilən vergi siyasətinin əsas istiqamətlərindən
biri də vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması və vergi təbliğatıdır. [4].
Sahibkarlıq fəaliyyətinin normal fəaliyyət göstərməsi üçün əlverişli
vergi şəraitinin yaradılması dövlətin vergi siyasətinin əsas istiqamətlərindən
biridir. Respublikamızda bu sahədə daim məqsədyönlü işlər görülmüşdür.Belə
ki,mənfəət vergisinin dərəcəsi 45 faizdən 22 faizə sonra isə 20 faizə, əlavə
dəyər vergisinin dərəcəsi 28 faizdən 20 faizə sonra isə18 faizə, fiziki şəxslərin
gəlir vergisinin maksimal dərəcəsi 55 faizdən 30 faizə sonra isə 25 faizə
endirilmişdir.
Xarici sahibkarların ölkə iqtisadiyyatına axınını stimullaşdirmaq,
zəngin neft-qaz yataqlarının mənimsənilməsini sürətləndirmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikası ərazisində hasilatın pay bölgüsü üzrə sazişlər
əsasında karbohidrogen fəaliyyətini həyata keçirən xarici şirkətlər üçün
protokollarla tənzimlənən, Vergi Məcəlləsindən fərqli üstünlüklərə malik olan
xüsusi rejimli vergitutma mexanizmi nəzərdə tutulmuşdur[1].
Respublikada aparılan düzgün vergi siyasətinin nəticəsidir ki, xarici
vergi ödəyicilərinin sayı getdikcə artmaqdadır, bu da öz növbəsində ölkədı
sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılmasından xəbər verir.
Kənd təsərrüfatı sahəsindədə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafının
stimullaşdırılması sahəsində də xüsusi vergi siyasəti aparılır. Artıq qeyd
edildiyi kimi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını artırmaq və bu sahədə
sahibkarlığın inkişafını sürətləndirmək məqsədilə 2001-ci yanvarın 1-dən
başlayaraq bu sektor torpaq vergisi istisna olmaqla bütün vergilərdən azad
edilmişdir.
Kənd təsərrüfatı istehsalının vergilərdən azad edilməsi artıq öz
nəticələrini verməkdədir. Məlum olduğu kimi, taxıl istehsalı sahəsində çox
böyük nailiyyətlər əldə olunub. Digər kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalında da bu cür artımlar diqqəti cəlb edir. Bu isə nəticə etibarilə
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respublikanın iqtisadi təhlükəsizliyinin həyata keçirilməsi üçün çox vacib
şərtlərdəndir. [7].
Vergi siyasətinin həyata keçirilməsi dövləti vergi islahatları
aparmağa sövq edən əsas amillərdən biridir. Azərbaycan Respublikasının vergi
sistemində aparılan islahatların əsas məqsədi yeni istehsal-mülkiyyət şəraitində
ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrinin potensial imkanlarından istifadənin
səmərəliliyini artırmaqdan,onların dinamik inkişafını təmin etməkdən, kiçik və
orta sahibkarlığın formalaşmasına, ümumən iqtisadi sistemdə işgüzarlığı,
çevikliyi, təşəbbüskarlığı təşviq etməklə bütövlükdə sosial-iqtisadi inkişafa
şərait yaratmaqdan ibarətdir. [2].
Keçid dövründə vergi sisteminin formalaşması bazar mexanizmi ilə
inzibati sərancamvermə mexanizminin qarşılıqlı sintezi ilə müşayət
olunmalıdır. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olan
vergi islahatları aşağıdakı başlıca prinsiplərə əsaslanır:
-Ümumi məqsədyönlük; yəni vergi sisteminin qurulmasında və səmərəliliyin
artırılmasında onun iqtisadi inkişafa məcmu təsirindən çıxış edilməsi;
-Sadəlik; yəni vergilərin müəyyən edilməsi və onların yığılması sahəsində hər
cür bürokratik maneələrin aradan qaldırılması, tətbiq olunan çoxsaylı hesabat
formalarının sayının azaldılması və müəssisələrin mühasibat bölmələrinin
işindəki gərginliyin azaldılması;
-Fiskal səmərəlilik; yəni dövlətin və vergi ödəyicilərinin vergilərin yığılması
ilə bağlı xərclərinin vergi daxilolmalarından dəfələrlə az olması ,əks dövlətin
əsas xərclərinin maliyələşdirilməsinə vəsait çatışmamazlığının labüdlüyü;
-Vergiləri ödəməkdən yayınma meyllərinə sədd çəkilməsi; yəni bu və ya digər
verginin tədbiqi və onun yığılması qaydalarının müəyyən edilməsi zamanı
onun ödənilməsindən yayınmanın və beləliklə də iqtisadiyyatın və bütövlükdə
cəmiyyətin kriminallaşmasının qarşısının alınması üçün müvafiq normativhüquqi bazanın hazırlanması və onun tətbiqi;
-Universallıq; yəni vergi dərəcələrinin və gəlirlərin bölüşdürülmə normativlərinin maksimum universallığının təmin edilməsi, müxtəlif kateqoriyalı vergi
ödəyicilərinə, sahələrə və fəaliyyət növlərinə vergitutma məqsədilə yanaşma
müxtəlifliyinin təmin edilməsi;
-İctimai faydalı fəaliyyət növlərini inkişafının stimullaşdırılması və zərərli
fəaliyyət növlərinin qarşısının alınması; yəni səmərəli vergi sistemi qurmaqla
istehsal təyinatlı investisiya fəallığının və iqtisadi aktivliyin artırılması
hesabına cəmiyyət qarşısında duran problemlərin həll edilməsi və.s. [2].
Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində respublika iqtisadiyyatında
gedən islahatlar vergi sistemində islahatların aparılması mexanizmi sahəsində
də öz əksini tapmışdır. Bu istiqamətdə islahatlar ölkə iqtisadiyyatına makro
səviyyədə öz tə‘sirini göstərməklə bərabər, sahibkarlıq fəaliyyətinin geniş
inkişaf etməsinə, istehsal münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinə, bank – pul,
kredit sisteminin əlaqəliyinin daha qabarıq təşkilinə tə‘sir edir. [7].
Yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələlərin izahında belə bir nəticəyə gəlmək
olar ki, Respublikamızda aparılmış islahatlar öz müsbət nəticəsini göstərməkdədir.
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Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən vergi siyasətinin sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına təsirini yüksəltmək üçün aşağıda qeyd olunanları reallaşdırmaq məqsədə uyğun olar:
-vergi ödəyicilərinin risk qurupunun müəyyənləşdirilməsi
-vergi dərəcələrinin azaldılması
-hüquqi şəxslərlə fərdi sahibkarlar arasında vergi yükünün bərabərləşdirilməsi
-əlverişli investisiya mühitinin yaradılması
-dağ və ucqar rayonlarda sahibkarlığın stimullaşdırılması
-vergi ödəyicilərinin hüquqlarının genişləndirilməsi
-vergidən yayınmaya qarşı səmərəli vergi nəzarətinin təşkili
-vergi idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi
Qeyd etdiyimiz təkliflərin həyata keçirilməsi sahibkarlıq fəaliyyətinin
inkişafına və büdcə gəlirlərinin artmasına öz müsbət nəticəsini göstərəcəkdir.
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РЕЗЮМЕ
ИСМАИЛ БАГИРОВ
ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Налоговая политика страны, снижение налоговых ставок и
налоговых стимулов для развития предпринимательской деятельности
путем уменьшения налоговой базы и расширения инвестиций, чтобы
стимулировать экономику, создать благоприятные условия для малого и
среднего бизнеса и в конечном счете увеличить экономический
потенциал направлен на улучшение благосостояния населения
Ключевые слова: Налоговая политика, налоговая система,
предпринимательская деятельность налоговой реформы
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SUMMARY
ISMAYIL BAGIROV
THE IMPACT OF TAX POLICY ON ENTREPRENEURSHIP
ACTIVITY
The tax policy of the country, lowering tax rates and tax incentives for
the development of entrepreneurial activity by reducing the tax base and to
expand investment to stimulate the economy, create favorable conditions for
small and medium-sized businesses and will ultimately increase the economic
potential and is aimed at improving the well-being of the population
Keywords: Tax policy, tax system, the entrepreneurial activity of the
tax reform

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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AZƏRBAYCANIN XARĠCĠ ĠNVESTĠSĠYA POTENSĠYALININ
SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLĠLĠ
Məqalədə Azərbaycan iqtisadiyyatı və onun əsas sektorlarına xarici
investisiyalar və bu sektorlarda gələcək xarici investisiya potensialı araĢdırılmıĢdır.
Açar sözlər: xarici investisiyalar, Azərbaycan iqtisadiyyatı, sektorlar.
1991-ci ildə müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan iqtisadiyyatı bu gün
çox qısa müddətdə sürətlə inkişaf etmişdir. Müstəqilliyinin ilk illərində çox
böyük iqtisadi böhranlar yaşayan və dünyanın yoxsul ölkələri sırasında yer
alan Azərbaycan apardığı iqtisadi islahatlar sayəsində 25 illik bir müddətdə
bazar iqtisadiyyatına keçidi təmin etmiş, Qarabağ savaşında köçkün
vəziyyətinə düşən bir milyondan çox insanların sosial problemlərini həll etmiş,
milli gəlirini artırmış, ölkədəki infrastruktur sistemlərini inşa etmiş və
yeniləmiş, valyuta ehtiyatlarını artırmış və dünyanın iqtisadiyyatı sürətli
böyüyən ölkələr siyahısına daxil olmağı bacarmışdır. Bütün bu iqtisadi
uğurların başında Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını təmin edən ən böyük
faktor sahib olduğu zəngin neft və təbii qaz yataqları, bu yataqların istsimar
edilərək dünya bazarına çıxışının təmini üçün xarici investisiyanın bu sektora
böyük nisbətdə sərmayə qoyuluşunu təmin edən iqtisadi islahatlar olmuşdur.
Neft və təbii qaz sektoruna yönəldilən xarici investisiyalar sayəsində qısa
zamanda dövlət gəlirləri artmış və bu sektordan əldə olunan gəlirlər sayəsində
ölkənin başlıca iqtisadi problemləri aradan qaldırılmışdır. 2010-2014-ci illər
arasında daha böyük sürətlə böyüyən Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas
göstəricisi neft və təbii qazın ixracı hesabına gəlirlərinin artması olmuşdur.
Artan neft və təbii qaz gəlirləri sayəsində Azərbaycan xalqının artan gəlirləri
iqtisadiyyatın digər sahələrinin də inkişafını təmin etmişdir. 2014-ci ildən
başlayaraq dünya bazarında neft qiymətlərinin düşməsiylə Azərbaycan
iqtisadiyyatı daralmağa başlamış, bank sektorundakı böhranlar ölkə
iqtisadiyyatın bütün sektorlarına yayılmağa başlamış milli gəlirdə azalmalar,
devalivasiyalar bu böhranı daha da dərinləşdirmişdir. Bütün bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatının daha çox neft və təbii qaz sektorundan qidalanaraq böyüdüyünü və böyümənin əvvəlində bu sektora edilən böyük miqdarda xarici
investisiyaların olduğunu bir daha sübut etmişdir. Digər sahələrə qoyulan
xarici investisiyaların kifayət qədər olmaması, bu sektorların ölkə
iqtisadiyyatına müsbət təsirinin az olmasına və inkişaf etməməsinə səbəb
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olmuşdur. 2014-ci ildən başlayaraq neft gəlirlərinin düşməsi diqqəti
iqtisadiyyatın digər sektorlarına yönəltsə də bu sektorlar yuxarıda qeyd edildiyi
kimi kifayət səviyyədə inkişaf etməməsi gözlənilən potensialı qarşılaya
bilməmişdir. Yazılan məqalədə bu sektorların inkişaf edərək ölkə
iqtisadiyyatının inkişafında rol oynaması üçün xarici investisiyanın bu
sektorlara cəlb edilməsinin yolları araşdırılmış və müsbət təsirləri tədqiq
edilmişdir.
1. Kənd Təsərrüfatı Sektoru
İlk olaraq incələnən kənd təsərrüfatı sektoruna baxıldığı zaman
Azərbaycan dünyanın ən qədim əkinçilik ənənələrinə sahib olan ölkələrdəndir.
Sahib olduğu təbii- coğrafi şərait bu ölkədə bir çox kənd təsərrüfatı
məhsullarının yetişdirlməsinə uyğundur. Azərbaycan hökumətinin qida
təhlükəsizliyi proqramının imzalanması ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalını artırmaq və idxalın azaldılmasını nəzərdə tutsa da, bu göstəriciyə
günümüzədək nail oluna bilməmişdir. 2016-ci ilin idxal məlumatlarına
baxıldığı zaman ölkənin ən çox idxal etdiyi məhsulların başında 95700 tonla
buğda gəlməkdədir ki, Azərbaycandakı torpaq şəraiti buğdanın burada
yetişməsi üçün tam uyğundur. Hər il bu sahədə hökumət böyük miqyasda
subsidiyaların artırılması ilə idxalın minimumlaşdırılmasını hədəfləsə də lakin
bu hədəfə çatmaq üçün zaman tələb olunmaqdadır. Bütün bu faktları nəzərə
alaraq, buğda istehsalında xarici investisiyalar üçün böyük potensialın olması
və buğda istehsalına qoyulacaq xarici investisiyalar tezliklə böyük miqdarda
mənfəət qazanacağı qənaətinə gəlinə bilər
Kənd təsərrüfatı sektorunda böyük miqdarda idxal olunan digər böyük
məhsul meyvə və tərəvəzdir ki, yalnız 2016-ci ildə 158922 ton meyvə
məhsulları 236925 ton tərəvəz məhsulları idxal edilmişdir .İdxal edilən meyvə
və tərəvəzlərin çoxu Azərbaycanda yetişən meyvə və tərəvəzlər olmuşdur.
Digər bir tərəfdən 2017-ci il ixracat məlumatlarına baxıldığı zamansa ixracatın
bir əvvəlki ilə görə kəskin artması da ölkədə istehsal olunan meyvə və
tərəvəzlərin çoxunun ixrac edildiyini göstərməkdədir. Ölkədəki torpaq şəraiti
və sahələri bu meyvələrin yetiştirilerek ölkədəki daxili tələbi qarşılayan
biləcək səviyyədə olması, hər keçən il artan daxili və xarici tələb bu sahəsində
xarici investisiya üçün potensiallı və qazanclı olduğunu göstərməkdədir.
Hər bir ölkədə insanlar tərəfindən böyük miqdarda istifadə olunan
süd məhsullarına da Azərbaycan da tələbat yüksək səviyyədədir. 2016-cı ildə
34700 ton süd məhsulu idxal edilmişdir ki, buda süd məhsullarının istehsalının
ölkədə istənilən səviyyədə olmamasının, bu istehsal boşluğunun xarici
investisiyalar üçün bir fürsət olduğu görülməkdədir.
Fındıq ixracına görə dünyada üçüncü ölkə olan Azərbaycanda istehsal
olunan fındığın daha çox ixrac edildiyinə görə ölkədəki tələbin qarşılanması
üçün digər ölkələrdən fındıq idxal edilməkdədir.2016 ilin məlumatında 372
tona qədər fındıq idxal olmuşdur. Bu məhsula xarici ölkələrdə olan tələbi, ölkə
içində və ölkə xaricində fındıq qiymətlərinin bahalı olması nəzərə alınaraq bu
sektorunda xarici investorlar baxımından uyğun olduğu qənaətinə gəlinmişdir.
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Azərbaycanın xalqı tərəfindən ən çox istehlak edilən məhsul lardan
olan çay idxalı da günümüzdə yüksək səviyyədədir. XIX əsrdən Astara və
Lənkəran bölgələrində yüksək keyfiyyətdə çay becerilməsi Azərbaycanı çay
istehsal edən ölkələr siyahısına daxil etsə də , xammaddəni böyük miqdarda
xarici ölkələrdən idxal edən Azərbaycanda 2016-ci ildə 12610 ton çay idxal
edilmişdir. Xarici investorlar yuxarıda göstərilən ərazilərdə çay plantasyaları
sala və yüksək keyfiyyətli çay istehsal edərək həm daxili tələbatı qarşılaya
həm də böyük miqdarda məhsul ixrac edə bilərlər.
2017-ci ildə Azərbaycana kənd təsərrüfatı sektoruna ümumi olaraq 119
milyon dollar dəyərində investisiya qoyulmuşdur ki, qoyulan investisiyaların
əksəriyyəti məqalədə xarici investisiya üçün uyğun görülən sahələrə edilmişdir
Kənd təsərrüfatı sektoru Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas sectorlarından biridir. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin yanında bir çox kənd təsərrüfatı
məhsullarının ölkədə yetişməsi, bu sektora yerli və xarici investisiya edilməsinin əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Yerli investorlar ilə yanaşı, hökumət xarici
investorları dəstəkləməli və Azərbaycanın kənd təsərrüfatı potensialını müxtəlif yollarla təşviq etməlidir. Xarici investisiyanın kənd təsərüfatı sektoruna
istənilən səviyyədə investisiya qoyulacağı təqdirdə ölkənin daxili tələbi
qarşılana və ən əsası ölkə xaricinə valyutanın çıxmasının qarşısı alına, artan
istehsalla ölkədəki kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin artımına mane
ola və bu sektora böyük miqdarda işçi qüvvəsi cəlb edilə bilər.
2. Xidmət Sektoru.
2000-ci ildən sonra Azərbaycanda iqtisadi və siyasi sabitlik sürətlə güclənməyə və insanların gəlirləri gedərək artmağa başlamışdır. Sürətlə inkişaf edən
iqtisadiyyat xidmət sahəsindəki tələbi də artırmışdır. Bu illər ərzində xidmət
sektorunda ən böyük tələb inşaat sektorunda olmuşdur. Paytaxt Bakının əhalisi
10 il kimi qısa müddətdə 1 milyondan 3 milyona qədər artmış və mənzil
sektoruna böyük tələb yaranmışdır. Digər bir tərəfdən Qarabağ müharibəsinin
nəticəsində zorla köçürülməyə məruz qalmış bir milyondan çox insan üçün
yeni yaşayış binalarının tikilməsi, Sovet dövründən qalma ictimai binalarının
yenilənməsi bu sektora olan tələbi daha da artırmışdır. İnşaat sektorundakı
artan tələbə cavab olaraq həm yerli, həm də xarici investorlar bu sektora böyük
investisiyalar etmiş və böyük nisbətdə mənfəət əldə etmişlər. Tikinti
sektorunun ÜDM dəki payı 2011-ci ildən sonra % 10-dan çox olmuşdur. 2016cı ildə 89 min adamı təmin edən tikinti sektorunun dövlət tərəfindən dəstəkləndiyi və təşviq edilməkdədir. Azərbaycanın şəhərlərinin müasirləşdirilməsi,
xalqın mənzil tələbinin qarşılanması və böyük miqdarda insanı işlə təmin
etdiyi üçün Azərbaycan hökuməti tikinti sektorunun İnkişafı üçün Strateji Yol
xəritəsi hazırlamış və 2020-ci ilə qədər bu sektora 900 milyon manat investisiyanın edilməsi və on minə qədər tikinti işinin görülməsini planlamışdır.
Bütün bunlar inşaat sektorunun xarici investisiyalar üçün uyğun olduğunu və
bu sektorun xarici investisiya potensialının böyük olduğunu göstərməkdədir.
İkinci olaraq araşdırılan xidmət sektörü sahəsi turizm olmuşdur ki,
Azərbaycanın son illərdir ev sahibliyi etdiyi beynəlxalq yarışmalar, manatın
devalüasyonu nəticəsində ucuzlaşan turizm qiymətləri və bu sektora hökumə47
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tin viza dəstəyi Azərbaycana gələn turist sayının artmasına səbəb olmuşdur.
2016-ci ildə Azərbaycana gələn 20447,7 min adam turist sayına qarşılıq turizm
işlətmələrinin sayı 544, otellərin sayı 536, gündəlik yerləşdirmə sayı isə 38
min olması bu sektordakı tələbin qarşılayacaq sayda müəssisələrin hələ
olmadığını ortaya qoymaqdadır. Turist sayının gündən-günə artması və bu
sahə ilə bağlı müəsisələrin sayının az olması bu sektorda xarici investisiyalar
üçün böyük bir boşluq və potensialın olduğunu ortaya qoymaqdadır.
Digər araşdırılmış olan informasiya və kommunikasiya sektorunda
müəssisələrin iqtisadi məlumatları və gəliri 2010-2016-cı illər arasında ətraflı
araşdırıldığı zaman bu sektorda gəlir keçən ilə nisbətən hər il arttığı
görülməkdədir. 2017-ci ilin yanvar-dekabr aylarında informasiya və
kommunikasiya müəssisələri tərəfindən verilən 1724,6 milyon manatlıq
xidmətlərin 72,5% -nin istifdəsi bu sahədə tələbatın böyük olduğunu və bu
sahə üçün Azərbaycanda böyük xarici investisiya potensialının mövcud
olduğunu göstərmişdir.
3.Sənaye Sektoru
Azərbaycan iqtisadiyyatında ən çox xarici investisiya çəkən sənaye
sektorunun bu gündə böyük miqdarda xarici investisiya potensialı mövcuddur.
Sənaye sektorunda ilk araşdırılan kimya sənayesinin Sovetlər dövründə
inkişaf tarixi keçdiyi və buraya böyük nisbətdə investisiyalar edildiyi görülməkdədir. Sovetlərin dağılmasından sonra bu qurğuların çoxunun özəlləştirilmiş və istehsalı dayandırılmışdır. Azərbaycanda kimya sənayesinin yenidən
inkişafı üçün 2003-2015 illər arasında 623 milyon dollar sərmayə qoyulmuş və
bir çox böyük fabriklər qulsa da 2015-ci ildə 17 milyon dollara qədər olan
idxalatın və 2016-ci ildə 23 milyon dollara qədər yüksəldiyi görülməkdədir.
Kimya sənayesində kilid rola sahib neft kimi xammalın Azərbaycanda mövcud
olması və idxalatın böyük miqdarda olması nəzərə alınaraq , bu sahənin xarici
investisiya potensialının yüksək olduğu və ediləcək hər hansı bir xarici investisiyanın gələcəyinin parlaq olacağı müşahidə edilməktədir.
Sənaye sektorunda ikinci olaraq araşdırılan sektor metallurgiya olmuşdur ki, Azərbaycandakı bir çox filiz yataqların mövcudluğu və bu sektora
2003-2015 illəri arasında 2 milyard 499 milyon ABŞ dolları investisiya
edilməsinə baxmayaraq 2016-ci ildə 93 milyon dollar həcmində metalurgiya
məhsulları idxal edilmişdir. Azərbaycandakı zəngin filiz yataqları və idxal
olunan məhsulların dəyərininböyüklüyü bu məhsullara xarici investisiyanın
cəlb olunmasının uyğun olacağını göstərməkdədir.
Sənaye sektorunda ən son araşdırılan sektör qida sənayesi olmuşdur.
Ölkə ərazisində çox sayda şərab, toyuq, taxıl emalı, süd məhsullarının işlənməsi, müxtəlif qida sənayesi məhsulları istehsalı və kənd təsərrüfatı məhsullarının
emalı ixtisaslaşmış kiçik və orta sənaye müəssisələri təmin edilməkdədir.
Lakin qurulan yeyinti sənayesi fabrikləri bu gün ölkənin daxili ehtiyaclarını
qarşılaya bilmir. Qəbul olunan ərzaq təhlükəsizliyinə dair hökumət proqramına
idxalın minimuma endirilməsi lazım olduğunu bildirilmişdir. Lakin halhazırki qida sənayesi şirkətləri ilə bu hədəfə çatmaq qeyri mümkündür. Xarici
investorlar bu sahədə boşluqları doldura və böyük mənfəət əldə edə bilərlər.
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Yuxarıda göstərilən idxal və ixrac məbləğlərinin əksəriyyətini xarici investorlar Azərbaycanda quracağı qida sənayesi müəssisələri ilə təmin edə bilər.
2015-ci ildə 302 milyon dollar dəyərində idxal olunan qida sənayesi məhsulları
2016- cı ildə 372 milyon dollara yüksəlmişdir. Qida sənayesinin məhsullarının
Azərbaycanda istehsalı üçün hər cür təbii və iqtisadi şərait mövcuddur. İdxal
olunan məhsulların dəyərinə baxıldığı zaman bu məhsullara ölkə bazarında
böyük tələbatın olduğunu , bu sektörün böyük miqdarda xarici investisiya
potensialının mövcud olduğu ortaya çıxmışdır.
Nəticə
1991-ci ildə müstəqillik qazanan Azərbaycan müstəqilliyin ilk illərində
ciddi iqtisadi çətinliklərə məruz qalmışdır. Bir tərəfdən Sovet iqtisadiyyatından
Bazar iqtisadiyyatına münasibətlərinə keçid çətinlikləri digər tərəfdən Dağlıq
Qarabağ muharibəsi ölkədəki iqtisadi böhranı hər keçən gün daha da
artırmışdır. Bunun qarşısını almaq üçün ən başlıca düstur ölkənin sahib olduğu
zəngin neft və qaz rezervlərinin işlənməsi və istehsalı idi ki, bunun içində
böyük miqdarda maddi resurs lazım idi ki, dövlət büdcəsinin maaşları belə
qarşılamağa yetmədiyi Azərbaycan üçün böyük miqdarda sərmayə yalnız
xarici investorlar sayəsində təmin edilə bilinərdi. Bunun üçün hökumət ilk
olaraq böyük miqdarda sahib olduğu neft və təbii qaz ehtiyatlarının işlənməsi
və dünya bazarını təmin edəcək böyük nisbətdə xarici sərmayəni ölkəsinə
çəkməyi bacarmışdır. Bundan sonra qısa müddətdə iqtisadiyyatın fərqli
sektorlarındakı böhranlar aradan qalxmağa və ÜDM artmağa başlamışdır. Bu
investisiyalar sayəsində ölkə öz iqtisadiyyatını qısa müddətdə böhrandan xilas
edə bilmişdir.
XXI əsrə neft və təbii qaz sektorunda böyük sərmayələrlə başlayan
Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq dünyanın ən sürətli şəkildə böyüyən
iqtisadiyyatları arasında yer tapmışdır. 2014-ci ilə qədər bu dinamikanı qoruya
bilən Azərbaycan iqtisadiyyatı eyni ildə neft və təbii qaz qiymətlərinin
düşməsiylə bu inkişafını davam etdirə bilməmişdir. Bu geriləmənin qarşısının
alına bilməsi yollarından biri də ölkə müstəqilliyinin ilk illərində olduğu kimi
iqtisadiyyatın digər sektorlarına xarici investisiya çəkə bilməkdir ki, yazılan
məqalədə Azerbaycandaki bütün sektorların ətraflı bir şəkildə araşdırılaraq hər
bir sektorun xarici investisiya uyğun olub-olmadığı fikri ortaya qoyulmuşdur.
İlk olaraq təhlil edilən kənd təsərrüfatı sektorunda ölkənin idxal və
ixrac etdiyi məhsulların siyahısı analiz olunmuş və Azərbaycanın hər cür təbii
zənginliklərə sahib olmasına baxmayaraq bir çox məhsulları böyük miqdarda
idxal etdiyi görülmüşdür. Ölkədəki təbii ehtiyatlar və xalqın istehlak gücünü
araşdırdığımız zaman ümumi olaraq bu sektora ediləcək xarici investisiyanın
çox karlı və qazanclı olacağı ortaya çıxmaqdadır. Xüsusilə əsas ərzaq
məhsulları olan buğda, kartof, ət kimi məhsulların böyük nisbətdə idxalı xarici
investorlar baxımından diqqəti çəkən mövzu olmalıdır. Devalvasiya sonrası
ölkədəki yerli pul vahidinin dollar qarşısında dəyər itirməsinə və digər
ölkələrdən gələn məhsulların birdən bahalanması yerli kənd təsərrüfatı
məhsullarının daha çox seçim edilməsinə səbəb olmuşdur. Bununla belə,
infrastrukturun və texnologiyanın istənilən səviyyədə olmaması bu sektorda
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daxili tələbatın ödənilməsinin qarşısını almaqdadır. Bütün bunları nəzərə
alaraq, xarici investorlar bu sektora investisiya yatırdaraq böyük miqdarda
mənfəət əldə edə bilərlər.
İkinci olaraq analiz ediən xidmət sektorunda indiyə qədər olan investisiyalar
və makro iqtisadi məlumatlar bu sektorun bəzi qollarının xarici investisiyaya
uyğun olduğunu bəzi qollarınınsa xarici investisiya üçün əlverişsiz olduğunu
göstərməkdədir. Xarici investisiyar üçün ən uyğun xidmət sektoru sahələri
nəqliyyat, turizm, səhiyyə kimi sektorlardır ki, bu sektorlara günümüzə qədər
gözlənilən miqdarda xarici investisiya qoyulmamışdır. Ölkənin son 2 ilki
məlumatlarına baxıldığı zaman bu sahələrdə tələbin çox olduğu, amma bu
tələbi qarşılayacaq təklifin olmaması görülməkdədir. Gündən-günə böyüyən
bu tələb xarici investorlar üçün fürsət olaraq qalmaqdadır. Bir digər xidmət
sektoru qollarından olan maliyyə sektoruna edilən investisiyalar isə son iki ilki
məlumatlara baxıldığı zaman heç də müsbət nəticə əldə olunmadığı
görülməktədir. Bu sektor indiyədək edilən investisiyalarda gözlənilən mənfəəti
əldə edə bilməmişdir.
Son olaraq araşdırılan sektor sənaye sektorudur ki, günümüzə qədər ən
böyük xarici investisiyalar bu sektora edilmişdir. Xüsusilə neft və təbii qaz
sektorunda qoyulan sərmayənin yanında böyük nisbətdə mənfəət əldə edən
investorlar 2014-ci ildən başlayaraq bir əvvəlki illərə görə daha az qazanc əldə
etmişlər. Sənaye sektorunun başqa bir sahəsi olan kimya sənayesi dövlət
investisiyalarına baxmayaraq istənilən səviyyəyə çatmamışdır. Sənaye
sektorunda xarici investisiya üçün ən əsas sahələr idxalın böyük olduğu və hər
keçən gün artan tələbin qarşılanan bilmədiyi qida və kimya sənayesi olmuşdur.
Xarici investorların bu sənayedə artan tələbin qarşılanması üçün günümüzdə
Azərbaycanda hər cür təbii şərait mövcuddur.
Ümumi olaraq məqalədəki nəticələrdən Azərbaycan iqtisadiyyatına
günümüzə qədər edilən xarici investisiyaların əksəriyyərinin öz məqsədinə
çatdığı görülmüşdür. Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiyalar doğru
sektora doğru zamanda yönəldilsə bu ölkə iqtisadiyyatı və xarici investor
baxımından qarşılıqlı qazancla nəticələnəcəkdir.
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РЕЗЮМЕ
АЛТУН ЯСИНЛИ
ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ ИНОСТРАННОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АЗЕРБАЙДЖАНА
В статье рассматриваются ключевые секторы экономики
Азербайджана, иностранные инвестиции в эти областяx, был исследован
будущий иностранный инвестиционный потенциал.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, экономика
Азербайджана, сектора .
SUMMARY
ALTUN YASĠNLĠ
SECTORAL ANALYSIS OF AZERBAIJAN'S FOREIGN
INVESTMENT POTENTIAL
In this study, the main sectors of Azerbaijani economy and foreign
investments made in these sectors, the resultant and future foreign investment
potential of these investments have been examined.
Keywords: Foreign investment, Azerbaijani economy, sectors.

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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TURĠZMĠN DÖVLƏT TƏNZĠMLƏNMƏSĠ VƏ ONUN REGĠONUN
ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFINDA ROLU
Məqalədə müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra turizm sferasında dövlət
tənzimlənməsi sahəsində görülən iĢlərdən, o cümlədən turizmin inkiĢafı
sahəsində qarĢıya qoyulan əsas məqsəd və vəzifələrdən bəhs edilir. Xarici
dövlətlərin turizm sahəsində keçdiyi inkiĢaf yolu və bu sahədə onların
təcrübəsindən istifadə edərək, Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin
inkiĢaf etdirilməsindən, regionun sosial-itisadi inkiĢafının dayanıqlığının
təmin olunmasında turizmin rolundan söhbət açılır.
Açar sözlər: turizm sahəsi, islam mədəniyyəti paytaxtı, mədəni-mualicəvi
turizm.
Turizm və regional iqtisadiyyat qarşılıqlı əlaqədə olan iqtisadi
istiqamətlərdir. Hazırda dünya ölkələri arasında iqtisadi əlaqələrin sürətlə
inkişaf etdiyi bir dövrdə beynəlxalq turizm xarici iqtisadi fəaliyyətin ən
dinamik inkişaf edən sahələrindən birinə çevirilib. Ümumiyyətlə, turizm
xidmətinin xüsusi bir sahəsi olmaqla, insanların beynəlxalq hərəkəti və yaxud
səyahəti ilə bağlıdır və bu sahənin inkişafı XX əsrin ikinci yarısından
başlayaraq geniş vüsət alıb. Bildiyiniz kimi, inkişaf etmiş ölkələrdə turizm
sahəsi ÜDM–lun 10%-ni təşkil edir, hər 12–ci vətəndaş birbaşa və ya dolayısı
yolla turizm sahəsi ilə əlaqədə olur.
Turizm xarakter etibarı ilə sosialyönlü fəaliyyət dairəsidir. Onun sosial
mahiyyəti iş yerlərinin açılmasıdır, ev təsərüfatlarının inkişafıdır,sahibkarlığın
genişlənməsi və bazarda uyğun əmtəə və xidmət istehsalıdır. Naxçıvan Muxtar
Respublikasında turizmin inkişafı kəndlərin sosial inkişafını, ev təsərrüfatında
sahibkarlığı stimullaşdırır, turizm sahəsində məşğulluq əhalinin əmək tutumlu
fəaliyyətini reallaşdırır. O cümlədən, təqaüdçülər, tələbələr və uşaqların
əməyindən istifadə etməyə şərait yaradılır. Turizm inkişaf edən regionumuzda,
onun kəndlərində təhsil, səhiyyə obyektləri tikilir,yollar salınır, yeni xidmət
sferaları artır. Bütün bunlar uyğun olaraq bazarda dövriyyəyə cəlb olunan
pulun miqdarını çoxaldır, bank sisteminin inkişafını təmin edir. Bu da ixtisaslı
kadrların hazırlanması, istifadəsi və bölgüsündə olan tələbləri ödəyir.
Bu bir həqiqətdir ki, müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra yeni ictimaiiqtisadi inkişaf yoluna qədəm qoyan, açıq bazar iqtisadiyyatı sisteminin
tələbləri əsasında inkişaf edən Azərbaycan beynəlxalq aləmə inteqrasiya
prosesləri çərçivəsində dünya dövlətləri ilə iqtisadi əlaqələrini genişləndirib.
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Ölkəmizdə bu əlaqələrin bir qolu olan beynəlxalq turizm münasibətlərinin
inkişafı istiqamətində də təqdirəlayiq işlər görülüb.
Məlum olduğu kimi, ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəmizdə turizmin
inkişafına xüsusi önəm verirdi. 1999-cu ildə ulu öndərin müvafiq Fərmanı
əsasında qəbul edilmiş ―Turizm haqqında‖ Qanun və 2002-ci ildə həyata
vəsiqə almış ―2002-2005-ci illərdə Azərbaycanda turizmin inkişafı proqramı‖
sonrakı dövrlərdə ölkəmizdə turizm sektorunun inkişafına təkan verdi.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan çox nadir təbii, mədəni, milli,
etnoqrafik obyektlər kompleksinə malikdir. Əlverişli coğrafi mövqeyi, doqquz
iqlim qurşağı, flora və faunasının müxtəlifliyi və zənginliyi, dəniz sahilində
yerləşməsi, mədəni-tarixi irsi, ləziz mətbəxi, yüksək qonaqpərvərlik ənənələri
ölkəmizdə turizmin inkişafı üçün böyük perspektivlər açır. Azərbaycanda
turizm sahəsində mövcud olan geniş imkanlar ölkəmizin bir sıra beynəlxalq
təşkilatlarla turizmin inkişafı istiqamətində əməkdaşlıq etməsinə şərait yaradır.
Bu beynəlxalq qurumlar arasında Dünya Turizm Təşkilatının, İslam Konfransı
Təşkilatının, GUAM-ın, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin və digər təşkilatların
adlarını çəkmək olar.
Eyni zamanda, Azərbaycan turizm sahəsində zəngin təcrübəsi olan
Türkiyə, Polşa, İtaliya, Gürcüstan, Ukrayna, Rumıniya, Belarus, Yunanıstan,
Moldova, Qətər və digər ölkələrlə bu sahədə əməkdaşlığa dair hökumətlərarası
sazişlər imzalayıb. Hazırda bir sıra digər dövlətlərlə də analoji sazişlərin
bağlanması ilə bağlı müzakirələr aparılır.
2002-ci ildən etibarən isə hər il paytaxtımızda Azərbaycan Beynəlxalq
Turizm Sərgisinin (AİTF) keçirilməsinin ənənə halını alması dövlətin
ölkəmizdə turizm sənayesinin inkişafına necə böyük əhəmiyyət verməsini
sübut edir. Bundan əlavə, indiyədək Azərbaycanın turizm potensialının
zənginliyindən, bu sahənin imkanlarının genişliyindən bəhs edən materiallar
dünyanın bir sıra böyük şəhərlərində-İstanbul, Berlin, Moskva, London, ƏlKüveyt, Kiyev, Tbilisi, Daşkənd və digər şəhərlərdə keçirilən sərgilərdə
nümayiş etdirilib.
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, ölkəmizdə turizmin müxtəlif
növlərinin inkişafına, turizm sahəsində çalışan kadrların hazırlanmasına yeni
təkan verəcək ―Azərbaycan Respublikasında 2007-2016-cı illər üçün turizmin
inkişafına dair Dövlət Proqramı‖ qəbul edilib. Dövlət Proqramının əsas
məqsədi ―Turizm haqqında‖ Qanunda, habelə digər müvafiq normativ-hüquqi
aktlarda nəzərdə tutulmuş müddəalara uyğun olaraq turizm sahəsində dövlət
siyasətinin həyata keçirilməsini, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən
vasitələrdən biri kimi turizm sərvətlərindən səmərəli istifadə olunmasını,
turizmin ölkə iqtisadiyyatının öncül istiqamətlərindən biri kimi tanınmasını və
bu sahənin səmərəliliyinin artırılmasını təmin etməkdir.
Azərbaycanda turizmin inkişafı sahəsində qarşıya qoyulan əsas
məqsədlər sırasında turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi və onların
genişləndirilməsi, turistlərin istirahəti, onların tələbatının ödənilməsi üçün
zəruri olan xidmətlərin, ekskursiya və digər mədəni tədbirlərin çeşidinin
genişləndirilməsi və müasir standartlara uyğunlaşdırılması, sanatoriya-kurort
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sərvətlərinin öyrənilməsi və davamlı istismarı, mehmanxanaların və digər
turizm obyektlərinin tikintisinin genişləndirilməsi, turizm marşrutlarının
artırılması, turizm növlərinin inkişaf etdirilməsi, prioritet turizm növü kimi
mədəni turizm, ekoloji turizm və kənd yaşıl turizmi, rekreasiya turizmi
sahəsində dövlət tənzimlənməsinin gücləndirilməsi, milli adət-ənənələrimizi,
Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni irsini, ayrı-ayrı regionların və şəhərlərin
tarixini əks etdirən materialların nəşr etdirilməsi və yayılması, milli sənətkarlıq
və suvenir məhsullarının istehsalının, həmçinin, satışının genişləndirilməsi
kimi istiqamətləri qeyd etmək olar. [2, s. 115].
Eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikasını turizmin inkişafı üçün
əlverişli şəraiti olan bölgə kimi dünyada tanıtmaq məqsədi ilə yeni Naxçıvan
turizm əmtəə nişanının (loqosunun) və turizm sahəsində olan brendlərinin
reklam-təbliğat və məlumat-sorğu fəaliyyətinin canlandırılması, beynəlxalq
proqramlar çərçivəsində regional mədəni turizm marşrutlarının yaradılması və
inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi prioritet
istiqamətlərdəndir.
Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, ulu öndər Heydər Əliyevin
siyasi kursunun layiqli davamçısı, Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə turizmin
inkişafını vacib istiqamətlərdən biri kimi daim diqqətdə saxlayır.
Prezident İlham Əliyevin yanvarın 14-də Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2011-ci ildə qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunmuş iclasdakı yekun nitqində ötən ilin respublikamızda
―Turizm ili‖ elan olunduğunu bəyan edib: ―2011-ci ildə Bakıda 5 beşulduzlu
mehmanxana açılacaq, hesab edirəm, yəqin ki, bu, dünyada analoqu olmayan
bir hadisədir. Bir ildə bir şəhərdə 5 beşulduzlu mehmanxana açılacaq, mən
Bakını nəzərdə tuturam. Ancaq Bakıda dördulduzlu, üçulduzlu hotellər də
tikilməkdədir. Bölgələrdə hotelçilik ilə bağlı çox böyük işlər görülür, artıq
Azərbaycanda turizmin inkişafı reallıqdır. Bu infrastrukturu yaratmaq üçün,
əlbəttə ki, dövlət tərəfindən böyük vəsait tələb olunur. Ancaq bu, infrastruktur
məsələlərinə yönəldilir. Hotellər isə özəl sektor tərəfindən tikilir. Deməli,
Azərbaycanın inkişafına inam o qədər böyükdür ki, buraya, bu hotellərə
milyonlarla, yüz milyonlarla vəsait qoyulur. İnvestorlarda inam var ki, bu
vəsait onlara dividendlər gətirəcəkdir. Şəhərimizə isə bu, yenilik gətirir,
müasirlik gətirir. Şəhərə gələn qonaqlar üçün gözəl şəraitin yaradılması, əlbəttə
ki, vacib məsələdir‖.
Azərbaycanda 2011-ci ilin ―Turizm ili‖ elan edilməsi, heç şübhəsiz,
ölkəmizdə turizmin inkişafında mühüm nəticələr əldə olunmasına, əlverişli
coğrafi mövqeyi, iqlimi, mədəni-tarixi irsi, qonaqpərvərliyi, daxili sabitliyi,
gözəl təbiəti olan ölkəmizin tezliklə dünyanın turizm mərkəzlərinin birinə
çevrilməsinə öz töhfəsini verəcək.
Son zamanlar elektron vizaların verilməsi, ―Tax free‖ sisteminin tətbiqi,
I Avropa Oyunları və ―Formula-1‖ kimi möhtəbər tədbirlərin keçirilməsi
ölkədə turizmin inkişafına əhəmiyyətli töhfə verir. Naxçıvan şəhərinin 2018-ci
il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi turizm sahəsinin inkişafı
üçün əminik.
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Bildiyimiz kimi Türkiyədə də turizmin inkişafı ilə bağlı müvafiq hüquqi
tənzimləmələr aparılmışdır. 1980-cı illərin sonu turizm ilə əlaqədar olaraq
alınan qərarlar içərisində ən əhəmiyyətli olanı, 2634 saylı Turizmi Təşviq
Qanunudur. [1, s. 154]. Bu qanuni tənzimləmə ilə, Türkiyədə turizm
sektorunda o zamana qədər tətbiq olunmayan bir çox təşəbbüslər meydana
çıxmışdır. Bu dövrdə turizm ilə əlaqədar olaraq tətbiq edilən stimullaşdırıçı
tədbirlər içərisində bunlar idi:
• Aşağı faizli kredit;
• İnvestisiya endirimi;
• Güzəşti maliyyə fondu;
• Tikinti güzəşti;
• Vergi və xərc güzəştləri;
• Stimullaşdırıcı mükafat;
• Əlavə dəyər vergisindən müvəqqəti azad etmə;
• Xarici şəxsi biznesə icazə verilməsi;
• Elektrik, təbii qaz və su ödənişlərində endirim.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud turizm potensialı
araşdırılmalıdır, catışmazlıqları aradn qaldırılmalı və gələcəyə yönəldilmiş
strategiyalar işlənib hazırlanmalıdır.
Naxçıvanı daha yaxşı tanımaq üçün hansı fəaliyyətnən məşğul olmsı
lazımdır? Böyük beynəlxalq turizm sərgilərində təkcə Azərbaycanın milli
stendi yox, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasını özəlliklə reklam
olunmazı zəruri hesab olunur. Belə sərgilərin Naxçıvanda keçirilməsinə cəhd
göstərmək. Naxçıvana daxili və xarici turistlərin axınını artırmaq üçün
bölgənin tanıtım yanı marketinq sahəsini gücləndirmək, öz xüsusi loqotipini
yaratmaq və beynəlxalq turizm qurumları ilə sazişlər imzalamaqla ikitərəfli
əməkdaşlığa nail olmaq. İnternet və KİV Naxçıvan Muxtar Respublikasının
cazibədar bölgə olduğu haqqında bilikləri paylaşmaq.
Digər bir tərəfdən isə turistlərin hər il davamlı olaraq gəlməsini təmin
etmək üçün yerli sənətkarlıq işlərinə maraq yaradılmalıdır. Bu sənətkarlıq
müxtəlifliyi ola bilər.
Naxçıvanda turizmin inkişaf istiqamətləri geniş və çoxsahəlidir. Muxtar
respublikamızın relyefi və regional potensialı, çoxəsirlik tarixi turizm üçün
geniş imkanlar yaradır. Turizm regional inkişaf üçün əlavə gəlir mənbəyini və
yerli əhalinin öz məhsullarını satmaq imkanlarını genişləndirir. Təcrübə
göstərir ki, turizmi inkişaf edən regionlarda əhali daha çox fəal həyat tərzi
sürür və gəlir gətirmək vərdişlərinə malikdirlər. Turizm eyni zamanda fiziki və
hüquqi şəxlərin sahibkarlıq və sahibkarlıq yaratmadan mənfəət əldə etmək
imkanlarını da səciyyələndirir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında daha çox tarixi, sağlamlıq və müalicə
turizmi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki turizm imkanları baxımından bu sahələr
cəlbedici və inkişaflıdır. Muxtar respublikanın turizm potensialını yalnız tarixi
və sağlamlıq resurları hesabına geniş şəkildə ödəmək olar. İndiki şəraitdə
dünya azərbaycanlıları, respublikadan kənarda yaşayan digər millətlər və
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diaspora, respublikamızda turizmin həm subyekti həm də təşkilatçısı kimi rol
oynaya bilərlər.
Muxtar respublikanın qədim tarixi və zəngin təbii ehtiyatları, unikal
müalicə məkanları, mövcud turizm infrastrukturu turistlərin sayının ildən-ilə
artmasına səbəb olub. Əvvəlki illə müqayisədə 2016-cı ildə muxtar
respublikaya gələn tuistlərin sayı artaraq 403 mini keçmişdir ki, bu da müsbət
göstəricidir[5, s. 15]. Qeyd etmək lazımdır ki, bu rəqəmdə həm sırf səyahət,
mualicə və yaxud ezamiyyə və iş üçün gələn vətəndaşlar daxildir. Naxçıvan
Muxtar Respublikasının mədəni-mualicəvi turizmi inkişaf etdirmək və bu
məqsədlə gələn turistlərin sayını artırmaq zəruri hesab olunur. Bu regionun
sosial iqtisadi və ictimai həyatına böyük fayda verəcəyinə əminəm:
1 yerli sənaye məhsullarının həcmini artıracaq,satışı üçün yeni bazarlar
açılacaq;
2. turizmin inkişafı ilə regiona yeni texnologiyalar gətirilir.
Qədim Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı
seçilməsi Naxçıvanın İslam dünyasındakı yerinin və nüfuzunun göstəricisidir.
Naxçıvan İslam dünyasının mədəniyyət zənginliyinin rəmzi olan bir şəhərdir.
Bunu şəhərimizin qədim tarixi və mədəniyyət abidələri bir daha sübut edir.
Naxçıvan qədimliyinə, mədəni zənginliyinə, yerləşdiyi coğrafi mövqeyinə
görə seçilir. Məhz bu səbəbdən Naxçıvan hər zaman diqqət mərkəzində olub.
Bəşəriyyətin yenidən yaranış tarixini simvolizə edən Nuh Peyğəmbərin
məzarüstü abidəsi, Möminə Xatın türbəsi və bir çox abidələr məhz bu şəhərin
qədimliyini göstərir. Bu siyahıya ulu əcdadlarımızın yaşam fəlsəfəsini özündə
əks etdirən Gəmiqaya abidələrini, dünya arxeologiya elminə mühüm töhfələr
vermək qüdrətində olan Qazma, Oğlanqala, Gilançay, Kültəpə arxeoloji
abidələrini, saysız-hesabsız təbiət möcüzələrini əlavə etsək, dünya xəritəsində
həcmcə kiçik bir ərazidə necə böyük bir potensialın toplandığının şahidi olarıq.
Qeyd edək ki, müxtəlif tarixi dövrlərdəki ictimai-siyasi şərait Naxçıvanın
kifayət qədər tanıdılmasına imkan verməyib. Yalnız Azərbaycan ikinci dəfə
müstəqillik əldə etdikdən sonra, daha dəqiqi, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra Naxçıvanın yenidən
öyrənilməsinə, tədqiq olunmasına, tanıdılmasına başlanılıb. Milli ornamentləri
və yüksək memarlıq xüsusiyyətləri ilə Naxçıvan abidələri bu gün nəinki İslam
ölkələrindən, dünyanın dörd bir yanından gələn turistləri heyran etməkdədir.
1200-dən artıq tarixi abidəyə malik olan Naxçıvan özündə 57 dünya
əhəmiyyətli abidəni hifz etməklə bəşər mədəniyyətini zənginləşdirir.
Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafı sahəsində
görülən işlər və bu sahədə dövlət tənzimlənməsi maddi bazanın yaradılmasına,
turizm sahəsinin proporsional inkişafının təmin edilməsinə, müasir tələblərə
cavab verə biləcək sistemin formalaşdırılmasına və s. fəaliyyət istiqamətlərinin
genişləndirilməsinə gətirib çıxara bilər.
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РЕЗЮМЕ
SEVĠNC CABBAROVA
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИЗМА И ЕГО
РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
В статье говорится о работе, проделанной в области
государственного регулирования в сфере туризма после достижения
независимости, а также о главных поставленных целях и задачах в
области развития туризма. Использование опыта зарубежных государств
в развитии отраслей туризма поможет представить миру актуальные
виды туризма Нахчыванской Автономной Республики и тем самым
достижению устойчивого социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: отрасль туризма, столица исламской культуры,
культурно-лечебный туризм.
SUMMARY
SEVĠNJ JABBAROVA
STATE REGULATION OF TOURISM AND ITS ROLE IN
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
The article deals with the work done in the field of state regulation in the
sphere of tourism after independence, as well as the main goals and objectives
in the sphere of tourism development. The use of the experience of foreign
countries in the development of tourism industries will help to present to the
world the actual types of tourism of the Nakhchivan Autonomous Republic
and thereby to achieve sustainable socio-economic development of the region.
Key words: branch of tourism, the capital of istamic culture, cultural and
health tourism.

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA KƏND
TƏSƏRRÜFATININ RESURS TƏMĠNATININ SƏMƏRƏLĠLĠYĠ
Məqalədə muxtar respublikanın kənd təsərrüfatının resurs potensialından istifadənin iqtisadi səmərəliliyindən geniĢ bəhs edilir. Qeyd edilir ki, kənd
təsərrüfatı çox mürəkkəb istehsal sahəsi olduğundan istehsalın son nəticəsi
bir-birindən asılı olan bir çox Ģərtlərdən asılıdır. Odur ki, resurs potensialından istifadənin səmərəliliyini xarakterizə edən göstəriciləri seçərkən bir çox
Ģərtləri nəzərə almaq lazımdır.
Məqalədə bu Ģərtlər göstərilir və kənd təsərrüfatında resurs potensialından istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin mövcud vəziyyətini təhlil edərkən istifadə edilən göstəricilərin sistemləĢdirilməsi təklif edilir.
Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, resurs potensialı, səmərəlilik, aqrar islahatlar, aqrar sektor, məhsuldarlıq, intensiv inkiĢaf, bazar iqtisadiyyatı.
Ötən illərdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi istiqamətində həyata
keçirilən siyasət bu sektorun daha çox ekstensiv inkişafını şərtləndirib. Xüsusi
ilə də əkin sahəsinə uyğun subsidiyalaşdırma proqramı bu istiqamətdə başlıca
təşviqedici proqram hesab edilir. Məhz ekstensiv inkişaf aqrar sektorda
məhsuldarlıq və keyfiyyət kimi göstəricilərin arxa plana keçməsinə səbəb olub.
Nəticədə isə həm dövlət subsidiyalarının səmərəliliyi və həm də sektorda
gəlirlilik azalıb və bu sahədə fəaliyyət göstərən, işləyən ölkə vətəndaşları
(iqtisadi məşğul əhalinin 37%-i) ən az gəlirli sosial qrupda təmsil olunur.
Lakin, beynəlxalq təcrübə onu göstərir ki, kənd təsərrüfatında intensiv
inkişafın təmin edilməsi daha yüksək nəticələrin əldə edilməsinə və dövlətlərin
mühüm problemlərin həllində effektivliyinə başlıca amil hesab edilir.
Aqro-ərzaq iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri Planlı iqtisadiyyatdan bazar
iqtisadiyyatına keçid aqrar-sənaye kompleksində böyük dəyişikliklərə səbəb
olmuşdur. Dövlət planlı iqtisadiyyatdan çıxmış, iqtisadi müstəqil təsərrüfatlar
təchizat məsələlərini, istehsal fəaliyyətinin istiqamətlərinin seçimini, öz
məhsullarının satışını müstəqil həll edən, bir sözlə bazar qanunları üzrə
fəaliyyət göstərən müəssisələr və onların birliklərinəçevrilmişdir. Bu şəraitdə
vahid bir sistemə birləşdirilmiş vertikal idarəedilən təsərrüfatçılıq subyektləri
kimi aqrar-sənaye kompleksi anlayışı artıq mövcud olmasa da, bu termin
əvvəlki kimi rəsmi sənədlərdə, elmi-texniki və ensiklopedik ədəbiyyətda geniş
istifadə edilir. Ümumi nəzəriyyə sistemi müddəaları nöqteyi-nəzərdən ümummilli iqtisadiyyat sistemi kimi bir sıra alt sistemlərdən ibarətdir. Aqro-ərzaq
iqtisadiyyatı onlardan biridir, bura iki alt sistem daxildir: kənd təsərrüfatı
58

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 4
məhsullarının istehsalı (kənd təsərrüfatı) və emalı (qida və emal sənayesi). Öz
fəaliyyət sferasında o digər alt sistemlərlə inteqrasiya vasitəsilə onların
elementlərinin (məhsullar və xidmətlər) bir hissəsi ilə bağlıdır. Aqro-ərzaq
bazarının əsas məhsulu xammal, yem və qida məhsulları kimi kənd təsərrüfatı
məhsulların istehsalıdır. Bazar münasibətlərinin tənzimlmə mexanizminə
aşağıdakı məqamlar təsir göstərir:
- kənd təsərrüfatı məhsullarının və ərzağın orta qiymətlərinin, vəsait və
əmək xərclərinin formalaşmasını müəyyənləşdirən dəyər qanunu;
- bazar subyektləri arasında mübadilənin effektliyini, pul və məhsul
axınının nisbətini müəyyənləşdirəntələbat və təklif qanunu;
- konyunktura – tələbat və təklifin, qiymətlərin səviyyəsi, əmtəə ehtiyatları və s. nisbətilə səciyyələnən bazarda iqtisadi vəziyyət;
- rəqabət – ayrı-ayrı məhsul istehsalçıları və ya əmtəələrin (xidmətlərin)
təchizatçıları arasında satışın, kapitalın daha gəlirli bazar seqmentlərinə axını
vasitəsilə istehsal proseslərinin təbii nizamlanması mexanizminin daha
əlverişli şərait uğrunda iqtisadi rəqabət, nəticədə borcunu ödəyə bilməyən
müəssisələr müflisləşir və bankrot olurlar.
Bazar münasibətlərinin tənzimlənməsinin effektliyinə aşağıdakı amillər
neqativ təsir göstərə bilər:
- inhisar (monopoliya) – bir və ya bir sıra müəssisələr tərəfindən nəzarət
edilən bazar formasıdır; adətən, iri firmalar, korporasiyalar və onların birlikləri
öz əllərində məhsulun satışını və istehsalını cəmləşdirirlər, bu da onlara inhisar
qiymətlərini müəyyənləşdirməyə və daha çox gəlir əldə etməyə imkan yaradır;
- kölgə iqtisadiyyatı – dövlət tərəfindən idarə edilməyən məhsulların
(kənd təsərrüfatı məhsullarının, ərzağın, maddi-texnikiehtiyatların və s.)
istehsalı, paylaşdırılması və istehlakı.
Aqro-ərzaq iqtisadiyyatının əsas dayağı kənd təsərrüfatıdır. 90-cı illər
ərzində ÜDM-də onun payı aşağı düşməsinə, qida və emal sənayesi sahələrindən daha sürətli templərlə azalmasına baxmayaraq, o ölkə iqtisadiyyatının ən
iri sahəsi olaraq qalmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının (xammalın) və ərzaq
məhsullarının istehsalı çox mürəkkəb sistemdir, onun vəziyyəti və inkişafı bir
çox xarici və daxili xarakterli faktorların kompleks təsirindən asılıdır. Halhazırda o ölkə əhalisini yetəri qədər və tamdəyərli qida məhsuları ilə təmin
edilməsi kimi öz əsas funksiyalarını hələki istənilən səviyyədə yerinə yetirmir.
Bu məqsədə nail olunması birbaşa dövlət siyasətinin əsasını təşkil edir.
Bizə belə gəlir ki, təklif edilən göstəricilərlə yalnız ümumi halda kənd
təsərrüfatı istehsalının və kapital qoyuluşunun iqtisadi səmərəliliyini müəyyənləşdirmək olar. Lakin resurs potensialının iqtisadi səmərəliliyini müəyyənləşdirmək mümkün deyil.
Hal-hazırda köklü islahatlar öz nəticəsini verir, torpaq özəlləşdirməsi,
dövlətsizləşdirmə və özəlləşdirmə prosesi günü-gündən gücləndirilir. Bazar
münasibətlərinə keçid prosesi surətlənir. Belə bir şəraitdə resurs potensialından
istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin elmi cəhətdən əsaslandırılması lazım gəlir
və daha böyük praktiki əhəmiyyətə malik olur.
59

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
Bütün bunları nəzərə alıb belə hesab edirik ki, kənd təsərrüfatında resurs
potensialından istifadəni istehsalın son nəticəsinə təsirini müəyyənləşdirən
həm dəyər, həm də natural göstəricilərindən istifadə edilməlidir. Eyni zamanda
qarşıya qoyulan məqsəddən asılı olaraq resurs potensialından istifadənin istehsalın son nəticəsinə təsiri dəyər və natura göstəriciləri sistemi vasitəsilə müəyyənləşdirilməlidir. Qiymətlərin liberallaşdırılmasını da nəzərə alsaq resurs
potensialından istifadənin istehsalın son nəticəsinə təsirini müəyyənləşdirərkən
göstəricilər sistemində natura göstəricilərinə üstünlük verilməsi tövsiyə edilir.
Məsələnin bu cür qoyuluşu bazar münasibətlərinə keçid şəraitində xüsusilə
vacibdir.
Aqrar islahatlar şəraitində, yeni kənddə yeni istehsal münasibətlərinin
formalaşdırıldığı, mülkiyyətin və təsərrüfatçılığın müxtəlif formalarının formalaşdığı, inkişaf etdirildiyi, ən başlıcası təsərrüfatların maddi-texniki resurslarla
təchizində yeni mütərəqqe qaydalar tətbiq edildiyi, kapital qoyuluşunun
maliyyələşdirilməsində əsaslı dəyişikliklər olduğu və torpağın əsas istehsal
vasitələrinin əsl sahibi kollektiv, ayrı-ayrı şəxslər olduğu yeni şəraitdə natura
göstəricilərinə üstünlük verilməsi obyektiv bir zəruriyyətdən irəli gəlir.
Kənd təsərrüfatının resurs potensialından istifadənin istehsalın son
nəticəsinə təsirini müəyyənləşdirərkən, eyni zamanda resurs potensialından
natural göstəricilərə üstünlük verilməsinin bir sıra iqtisadçı alimlərin öz
əsərlərində göstərirlər.
Əksər iqtisadçı alimlər bütünlükdə istehsalın, o cümlədən resurs potensialından istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin meyar göstəricisi kimi ictimai əmək
məhsullarının artımı məhsul vahidinə əmək sərfinin və məsarifin dəyərinin
azalmasını özündə əks etdirir. Nə qədər ki, məhsulun dəyəri ucuz başa gəlir,
bir o qədər də əmək məhsullarının artımı yüksək olur. Bu isə o deməkdir ki,
həmin təsərrüfatda mövcud resurs potensialından və əsaslı vəsait qoyuluşundan səmərəli istifadə edilmiş, bütünlükdə istehsalın tənzimlənməsi təmin olunmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatı çox mürəkkəb istehsal sahəsi
olub, burada istehsalın son nəticəsi bir-birindən asılı və bir-birinə sıx qarşılıqlı
əlaqədə olan bir çox şərtlərdən asılıdır. Odur ki, resurs potensialından
istifadənin səmərəliliyinin xarakterizə edən göstəriciləri seçərkən hər şeydən
əvvəl aşağıdakı şərtləri nəzərə almaq lazımdır.
Əvvəla, resurs potensialından istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin dinamikasını müəyyənləşdirərkən ümumi məhsulun dəyəri müqayisəli qiymətlə
hesablanmalıdır: ikinci, ayrı-ayrı təsərrüfatlar ,rayonlar, regionlar və s. üzrə
resurs potensialından istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin müasir vəziyyətini
öyrənərkən tədqiqat obyektinə eyni istehsal istiqamətinə malik olan, istehsalın
istisaslaşması və təmərküzləşməsi səviyyəsi təqribən eyni olan təsərrüfatları
daxil edib, onları bir-birilə müqayisə etmək lazımdır; üçüncü, resurs potensialından istifadənin iqtisadi səmərəliliyini müəyyənləşdirərkən torpaqların iqtisadi qiymətləri və banitirovka məlumatları əsasında başlıca əsas istehsal vasitəsi kimi torpaqların miqdarı, tərkibi və keyfiyyəti nəzərə alınmalıdır.
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Bununla belə, hesab edirik ki, resurs potensialından istifadənin iqtisadi
səmərəliliyi iqtisadiyyatın idarə edilməsinin ayrı-ayrı səviyyələri üzrə müəyyənləşdirilməli, eyni zamanda istehsalın idarə edilməsi səviyyəsindən asılı olaraq iqtisadi göstəricilər dəqiqləşdirilməli və sistemləşdirilməlidir. Bizim fikrimizcə, ÜDM-un istehsal resurslarının dəyərinin nisbəti xalq təsərrüfatı səviyyəsində, ümumi gəlirin istehsal resurslarının dəyərinin nisbəti ilə təsərrüfat və
sahə səviyyələrində resurs potensialından istifadənin iqtisadi səmərəliliyini
daha da düzgün xarakterizə edən göstəricilərdir.
Kənd təsərrüfatında resurs potensialından istifadınin iqtisadi səmərəliliyinin mövcud vəziyyətini təhlil edərkən istifadə edilən göstərcilərin sistemləşdirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik.
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РЕЗЮМЕ
МАИСА АББАСОВА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НАХЧЫВАНСКОЙ АР
В статье широко рассматривается экономическая эффективность
использования ресурсного потенциала сельского хозяйства автономной
республики. Отмечается, что так как сельское хозяйство является
сложным производственным участком, конечный результат производства
зависит от множества условий, взаимосвязанных друг с другом. Поэтому,
выбирая показатели, характеризующие эффективность использования
ресурсного потенциала, необходимо учитывать многие условия.
В статье указаны эти условия и, анализируя существующее
положение экономической эффективности использования ресурсного
потенциала, даны предложения по систематизации используемых
показателей.
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Ключевые слова: сельское хозяйство, ресурсный потенциал,
эффективность, аграрные реформы, аграрный сектор, производительность, интенсивное развитие, рыночная экономика.
RESUME
MAISA ABBASOVA
ЕFFICIENCY OF RESOURCE PROVISION OF SUPPORT PLOUGH
OF NAKHCHIVAN AR
In this article distribute deep economic efficiency of use supply plough
of the agriculture of the autonomous republic. It is stressed that as agriculture
is a complicated sphera of the manufacturing and its result depends on kinds of
factors and conditions interconnected with each other. So while choosing
numbers showing the effeciency of the use of resource potential, it‘s better to
reckon some circumstances.
In article this circumstances are showed and analyzed position of
economic efficiency to use supply potential, its necessary take into
consideration many circumstances.
Key words: Agriculture, resource potential, efficiency, agrarian reforms,
agrarian sector, performance, intensive development, market economy.

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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KOMMERSĠYA ƏLAQƏLƏRĠNĠN TƏġKĠLĠ
XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
Bazar iqtisadiyyatına keçid, çoxlu sayda müxtəlif təĢkilati-hüquqi
formaya malik olan müəssisələrin meydana çıxması, əhalinin əhəmiyyətli
hissəsinin ticarət fəaliyyətinə cəlb olunması, müasir avadanlıqların və
mütərəqqi texnologiyaların geniĢ tətbiqinin zəruriliyi – kommersiya fəaliyyətinin və ticarət müəssisələrində texnoloji proseslərin təĢkilinə yeni yanaĢmaları,
Ģəxsi təĢəbbüskarlığı və sahibkarlığın geniĢ inkiĢafına olan tələbatı
Ģərtləndirirdi. Müasir iqtisadi Ģəraitdə müəssisə və təĢkilatların effektiv
fəaliyyəti, onların iĢinin stabil inkiĢaf templəri və rəqabət qabiliyyətliliyi
kommersiya əlaqələri ilə müəyyən olunur. Bu baxımdan kommersiya
əlaqələrinin təĢkili xüsusiyyətlərinin araĢdırılması müasir dövrün aktual
məsələlərindən biridir.
Açar sözlər: kommersiya fəaliyyəti, bazar infrastrukturu, strategiya,
kommersiya əlaqələri, iqtisadi siyasət, ticarətin təĢkili, kommersiya sirri.
Son illər Azərbaycan Respublikasında əldə edilmiş dinamik inkişaf
tempi hər bir sahəyə öz müsbət təsirini göstərmiş və xalqımızın sosial-iqtisadi,
elmi-mədəni həyatında yeni səhifə açmışdır. Respublikamızda bazar münasibətlərinin formalaşması və inkişafı istiqamətində həyata keçirilən sistemli islahatların müvəffəqiyyətlə başa çatması kommersiya sahəsində müvafiq ixtisaslı
mütəxəssislərin hazırlanmasından funksional asılılıqdadır.
Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının bazar iqtisadiyyatına keçməsilə əlaqədar olaraq bir sıra yeni-yeni sahələrə meyllər artmışdır. Belə ki,
ticarətin inkişafı, istehsalın müasir istehsal fondları və texnologiyaları ilə
silahlanması, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin çoxtərəfli tənzimlənməsi və digər
fəaliyyət sahələrinin inkişafı və müəyyən inkişaf istiqamətində yönəldilməsi
üçün kommersiya fəaliyyətinin öyrənilməsi, onun tətbiq edilməsi və kommersiya əlaqələrinin beynəlxalq səviyyəli inkişaf etdirilməsi müasir dövrün iqtisadi fəaliyyətinin əsas hissəsini təşkil edir. (5, s. 135)
İqtisadi sahədə yeni qanunların qəbul olunması, Azərbaycanın iqtisadi
qanunlarının Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması və digər qanunvericilik
təşəbbüsləri respublikamızın milli inkişafını təmin etməklə bərabər, dünya
ölkələri ilə sıx inteqrasiyasını dərinləşdirdi və Avropa bazarlarına çıxışı üçün
əlverişli imkanlar yaratdı. Bazar iqtisadiyyatının tənzimlənmə mexanizmləri və
iqtisadi subyektlərin fəaliyyətinə dövlət nəzarət sisteminin gücləndirilməsi,
yeni iqtisadi münasibətlərin fəlsəfi-hüquqi-iqtisadi əsaslarının möhkəmlən63
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məsi, yeni iqtisadi təfəkkürün formalaşması kommersiya əlaqələrinin inkişafını
sürətləndirdi.
Müasir dövrdə bazar mexanizmi şəraitində təkrar istehsalın bütün mərhələlərində iqtisadi proseslərin idarə edilməsinə, o cümlədən, istehsal vasitələri
ilə əmtəə mübadiləsinə tələblər artmışdır. Bazar iqtisadiyyatında bu proseslər
təşkil olunmuş kommersiya dövriyyəsi formasında çıxış edir ki, buraya kommersiya təşkilatları və birlikləri tərəfindən buraxılan istehsal-texniki, istehlak
təyinatlı məhsulun ticarət vasitəsilə reallaşdırılması və istehlakçılar tərəfindən
onun alınması daxildir. Hazırlanmış məhsulun iqtisadi cəhətdən səmərəli
satışından istehsalat məsrəflərinin, yəni maya dəyəri xərclərinin dayanmadan
əvəzləşdirilməsi və bu məhsulun istehlakçılarının təmin olunmasının dəqiq
sistemindən isə təkrar istehsal proseslərinin fasiləsiz həyata keçirilməsi asılıdır.
Bu, birbaşa əməyin məhsuldarlığına, buraxılan məhsulun bərabər ölçüdə və
keyfiyyətli buraxılışına, maddi resurslardan və kapital ehtiyatlarından səmərəli
istifadə olunmasına, müəssisələrin işinin rentabelliyinin artırılmasına və son
nəticədə mənfəət əldə edilməsinə təsir edir. (1, s. 58)
Kommersiya fəaliyyəti əmtəə-pul münasibətlərinin, təkrar istehsal
prosesinin əsasını təşkil edir. Kommersiya fəaliyyətinə cəmiyyətin bütün
üzvləri daxildir və kommersiya fəaliyyətinin genişlənməsi birbaşa olaraq bazar
münasibətlərinin genişlənməsi ilə əlaqədardır. Bütün bunlar kommersiya
fəaliyyətinin geniş bir əhatəyə malik olmasının göstəricisidir. Ümumilikdə
kommersiya fəaliyyəti və kommersiya əlaqələrinin təşkili istehsal edilən əmtəənin istehsalçılardan istehlakçılara çatdırılmağı müddətində yerinə yetirilən iş
və xidmətlər kimi nəzərdən keçirilir. Kommersiya fəaliyyətinin mütəmadi
olaraq dövlət tərəfindən tənzimlənməsi mütləqdir və bu tənzimlənmə dövlətin
qəbul etdiyi hüquqi aktlarla həyata keçirilir. Kommersiya fəaliyyətinin idarə
olunması sturukturu və onun fəaliyyətinə nəzarət olunması mütləqdir. (1, s. 63)
Kommersiya əlaqələri sisteminin isə əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir
ki, o, bir qayda olaraq, hər hansı bir ayrıca götürülmüş sahə ilə əlaqədə deyildir
və sahələrarası xarakter daşıyır. Alqı-satqı prosesi vasitəsilə məhsulun istehsalı
və istehlakı bir-biri ilə bağlı olan sahələrdə elə bil ki, əlaqələndirilir. Bu proses
məhsulu müxtəlif sahələrin istehsalçılarından istehlakçılarına çatdırılması rolunu oynayır. Bununla da o, müxtəlif sahələrdə, istehsallarda hazır məhsulun
buraxılış həcmlərinin və müddətlərinin üst-üstə düşmədiyi mürəkkəb şəraitlərdə istehsal prosesinin vəhdətini təmin edir.
Kommersiya əlaqələrinin formalaşdırılması prinsiplərinə əməl olunması, vasitəçi-ticarət sistemə istehsala fəal təsir etməyə, bu və digər mal və xidmətlərə olan tələblə təklif arasında uyğunsuzluğu tapmağa, malgöndərənlərlə
istehlakçılar arasında səmərəli kommersiya əlaqələrinin formalaşmasına imkan
yaradır. Satıcılarla alıcılar arasında olan kommersiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi, xüsusilə malların göndərişi üzrə birbaşa uzunmüddətli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, obyektiv qanunauyğunluqdur və az məsrəflərlə daha çox son
nəticələrin əldə edilməsinə yönəldilmiş bütün bazar mexanizminin tərkib
hissəsini təşkil edir. (2, s. 98)
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Kommersiya əlaqələrinin formalaşmasına və cəmiyyətin iqtisadi
inkişaf mexanizminə, ictimai istehsalın miqyasları, onun sahə strukturunun
mürəkkəb olması, sənayedə ixtisaslaşma və kooperasiyanın dərinləşməsi
prosesi, cəmiyyətdə istehsal, istehlak olunan məhsulun miqdarı və keyfiyyəti
təsir göstərir. Kommersiya əlaqələrinin formalaşmasından, onların strukturundan və təşkilindən tədavül dairəsinin həcmləri və iqtisadi göstəriciləri
(məsələn, topdansatışın həcmi, tədavül xərcləri, vasitəçi-ticarət təşkilatlarının
gəlirləri) çox asılıdır.
Bütün bunlar müasir iqtisadi şəraitdə kommersiya əlaqələrinin
formalaşmasının xüsusiyyətlərini, onların təşkilinin xarakterini və onların
idarəedilməsinin metodologiyasını müəyyən edir. Kommersiya əlaqələrini
aşağıdakı əlamətlərinə görə qruplaşdırmaq olar:
- dolğunluğuna görə;
- sahəvi strukturuna görə;
- bazar strukturuna görə;
- topdansatış-kommersiya təşkilatlarının iştirak dərəcəsinə görə;
- malgöndərişinin təşkili formalarına görə;
- fəaliyyətin davametmə müddətinə görə;
Beləliklə bazar mexanizmlərinin inkişafı zamanı mal hərəkətinin
dolğunluğu əlaməti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Kommersiya logistikasındakı
əsas elementləri nəzərə almaqla, kommersiya əlaqələri dolğunlaşma axınları
əlamətinə görə bölünür. Dolğun axınlarına – mal resursları axınları, nəqliyyat
axınları, informasiya axınları, enerji axınları və əmək resursları axınları aid
edilir; dolğun olmayan axınlara – elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor
işləmələri axınları, yeniliklər, əsas fondlar, nizamnamə kapitalı və kapital
qoyuluşu axınları aid edilir. (4, s. 120)
Bazarın bütün subyektlərinin ahəngdar işi üçün həm sahələrarası, həm
də sahədaxili kommersiya əlaqələri mühüm rol oynayır. Lakin onların bu
prinsip əsasında bölünməsi kommersiya əlaqələrinin təşkili və idarəedilməsi
praktikasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əgər sahədaxili əlaqələrin təşkili
eyni bir sahəyə daxil olan müəssisələrin, firmaların və onların birliklərinin
səlahiyyətinə aid olunursa, sahələrarası kommersiya əlaqələrinin təşkili,
çoxsaylı kombinatlar, sənaye-maliyyə holdinq qrupları və sahələrarası xarakter
daşıyan vasitəçi-ticarət strukturları tərəfindən həyata keçirilir.
Bazar strukturu əlamətinə görə kommersiya əlaqələri: dövlətdaxili və
dövlətlərarası əlaqələrə bölünür. Birinci tipə bir ölkə və yaxud region daxilində
yerləşən müəssisə, firma və təşkilatlar arasında yaradılan əlaqələr; ikinciyə isə
- bazar dövriyyəsinin yerli subyekti ilə onların əcnəbi partnyorları arasında
yaradılan əlaqələr aid edilir. Kommersiya əlaqələrinin bölgüsünün üçüncü
əlaməti – bu əlaqələrdə kommersiya təşkilatlarının iştirak dərəcəsinə görə
əlaməti çox vacibdir. Bu əlamətə görə istehsalat-texniki təyinatlı məhsulların
göndərilməsi üzrə əlaqələr: birbaşa firmalararası və vasitəçi-topdansatış
təşkilatları tərəfindən vasitəçilik yolu ilə həyata keçirilən əlaqələrə bölünür.
Birbaşa əlaqələrə, məhsulun göndərilməsi üzrə bütün qarşılıqlı iqtisadi, hüquqi
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və təşkilati əlaqələr, firma-istehsalçılarla məhsul alan firmalar arasında birbaşa
əlaqələr aid edilir.
Müasir şəraitdə istehsalat müəssisələri, birlikləri və firmaları arasında
birbaşa kommersiya əlaqələrinin təşkilinin əsasını birbaşa müqavilələr
(kontraktlar) təşkil edir. Birbaşa əlaqələr kimi, istehlakçılara təkcə xammalın,
material və avadanlığın göndərilməsi deyil, həmçinin müxtəlif
yarımfabrikatların və komplektləşdirici məmulatların istehsalat kooperasiyası
qaydasında göndərilməsi də həyata keçirilir. Vasitəçilik əlaqələrinə, adından
məlum olduğu kimi, elə kommersiya əlaqələri aid edilir ki, bu zaman satıcı ilə
alıcı arasındakı qarşılıqlı əlaqələrdə vasitəçi kimi müxtəlif vasitəçi-ticarət
firmaları və şirkətləri çıxış edir. Onlar istehsalla istehlak arasında kommersiya
əlaqələrini yaratmaqla yanaşı, bu cür əlaqələrdə, tərəflərin qarşılıqlı iqtisadi və
hüquqi münasibətlərində iştirakçı kimi çıxış edir: istehsalçılarla istehlakçılar
arasında göndərilən məhsulun miqdarını və çeşidini, onun texniki
xarakteristikasını, göndərilmə müddətini razılaşdırır, təsərrüfat müqavilələrini
imzalayır, məhsulun göndərişini təşkil edir, malgöndərənlər və istehlakçılarla
hesablaşmalarda iştirak edir, müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsinə
görə məsuliyyət daşıyır. Başqa sözlə, vasitəçi kommersiya əlaqələrində
vasitəçi-ticarət halqası təkcə təşkilatçı kimi deyil, həm də məhsulun bazar
dövriyyəsinin bir iştirakçısı kimi çıxış edir. Kommersiya əlaqələrinin bu
əlamətindən onun dördüncü əlaməti – məhsulun göndərilməsinin təşkil
olunması formalarına görə bölgü əlaməti yaranır. (3, s. 202)
Bu əlamətə əsasən kommersiya əlaqələrini: malgöndərişinin tranzit
forması, yəni məhsulun birbaşa istehsalçıdan istehlakçıya doğru hərəkəti ilə
təşkil olunan əlaqələr və topdansatış şəbəkəsi vasitəsilə, anbar vasitəsilə
göndərilmə formasında təşkil olunan əlaqələr kimi fərqləndirmək lazımdır.
Respublikada son illərdə həyata keçirilən islahatların başlıca məqsədi
demokratik və güclü iqtisadiyyata malik müstəqil dövlətin qurulmasından
ibarət olmuşdur. İqtisadi sahədə həyata keçirilən tədbirlər bazar iqtisadiyyatı
mexanizmləri əsasında kommersiya fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, yerli və
xarici investisiyaları, müasir texnologiyaları cəlb etmək və qabaqcıl idarəetmə
təcrübəsindən faydalanmaqla rəqabətə davamlı məhsul istehsal edən
müəssisələrin, yeni iş yerlərinin yaradılmasına və nəticə etibarilə ölkənin
iqtisadi qüdrətinin artırılmasına yönəlmişdir.
Uğurlu neft strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində ilbəil artan
neft və qaz gəlirlərini qeyri-neft sektoruna yönəltməklə iqtisadiyyatın tarazlı
inkişafına nail olmaq son illər Azərbaycan dövlətinin qarışında duran ən
mühüm vəzifələrdən biri olmuşdur. Bu baxımdan kommersiya əlaqələrinin
təşkili, dövlətin iqtisadi siyasətinin başlıca hədəflərindən biri kimi
müəyyənləşdirilmişdir.
Məhz müasir bazar şəraitində təkrar istehsalın bütün məqamlarının, o
cümlədən, əmtəələrin bölgüsü və tədavülü, başqa sözlə desək, onların alışı,
yaxud satışı prosesinin dövlət nəzarəti və nizamlanması altında olması
baxımından kommersiya əlaqələrinin mahiyyəti və onların formalaşması
prinsiplərinin öyrənilməsi, kommersiya xidmətlərinin konsepsiyası və təsnifat
66

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 4
əlamətlərinin, eyni zamanda topdansatış ticarət və pərakəndə satış ticarətin
təşkili üzrə kommersiya fəaliyyətinin tədqiq edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.
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РЕЗЮМЕ
ЭЛВИН АЛИМАРДАНОВ
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
Переход к рыночной экономике, появление большого числа
различных организационно-правовых форм, вовлечение значительной
части населения в коммерческую деятельность, необходимость широкого
спектра современного оборудования и передовых технологий
обусловливает коммерческие подходы и новые подходы к организации
технологических процессов на коммерческих предприятиях, требования к
разработке. Эффективное функционирование предприятий и организаций
в современных экономических условиях, их устойчивый темп развития и
конкурентоспособность определяются коммерческими отношениями. В
этой связи изучение особенностей организации коммерческих отношений
является одним из актуальных вопросов современной эпохи.
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Ключевые слова: коммерческая деятельность, рыночная
инфраструктура, стратегия, коммерческие отношения, экономическая
политика, организация торговли, коммерческая тайна.
SUMMARY
ELVIN ALIMARDANOV
THE FEATURES OF ORGANIZATION OF THE COMMERCIAL
RELATIONS
The access to market economy stipulated the appearing of some
institutions which have a number of various organizational-legal forms,
involvement of the important part of the population to the commercial activity,
the necessity of the wide application of modern equipment and progressive
technologies – new approaches to the organization of the commercial activity
and technological process at the commercial institutions, personal initiative
and entrepreneurship. In the modern economical condition the effective
activity of the institutions and organizations, their stable development rate and
the ability of competitiveness are defined with the commercial relations. In this
regard, the researching of the features of organization of the commercial
relations is one of the actual issues in the modern era.
Key words: commercial activity, market infrastructure, strategy,
commercial relations, economic policy, commercial organization, commercial
secret.

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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AQRAR SFERADA SAHĠBKARLIQ FƏALĠYYƏTĠNĠN
ĠNKĠġAFINA TƏSĠR GÖSTƏRƏN AMĠLLƏR
Məqalədə torpaq islahatı nəticəsində kənd təsərrüfatında formalaĢmıĢ
təsərrüfat subyektlərinin yerinə yetirdikləri funksiyalar nəzəri və praktiki
baxımdan geniĢ təhlil olunaraq ailə-kəndli təsərrüfatlarının sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri sırasına daxil olunması və hal-hazırda kənd təsərrüfatında istehsalçı təsərrüfatlar kateqoriyasına daxil olan bu təsərrüfatların istehlakçı təsərrüfatlar tipinə aid olunması, əvəzində isə yardımçı təsərrüfatların
istehsalçı təsərrüfatlar sırasında uçota alınması əsaslandırılır.
Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, fərdi sahibkarlar, ailə-kəndli təsərrüfatı,
ev təsərrüfatı, yardımçı təsərrüfatlar, marketinq
Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı çərçivəsində aqrar sahədə böyük
uğurla həyata keçirilmiş islahatların nəticəsində sovetlər dövründə müəyyən
tapşırıqların icrası ilə məşğul olan fəaliyyət qabiliyyətli kəndlilər kənd
təsərrüfatı sahələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün az və ya
çox istehsal faktorlarının (torpaq, əmək, kapital) hamısına malik olmuşdur.
Sahibkarlıq bacarığı amilinə gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, digər
istehsal amillərini əsas məqsədin reallaşmasına səfərbər etməklə səmərəli
təsərrüfat-maliyyə fəaliyyəti həyata keçirməyi xarakterizə edən bu amil
özünü sahibkarlıq fəaliyyəti göstərməkdə büruzə verməli idi.
Kənd təsərrüfatında sahibkarlar təbəqəsinin formalaşması və sahibkarlıq fəaliyyətinin sürətli inkişafını təmin etmək məqsədilə 1991-2000-ci illərdə güclü qanunvericilik bazası yaradılmış və sonrakı illərdə bu baza bir qədər də təkmilləşdirilmişdir. Ölkədə siyasi sabitlik təmin olunmuş və bütün
sahələrdə ―Sahibkarlıq fəaliyyəti‖ haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununda qeyd olunduğu kimi «Dövlət sahibkarlıq fəaliyyətini qanunvericilik,
inzibati-hüquq, büdcə, vergi və pul-kredit sistemləri vasitəsi ilə tənzimləyir,
maddi-texniki, maliyyə, əmək, informasiya və təbii ehtiyatlardan istifadə sahəsində mülkiyyət və təşkilati-hüquqi imtiyazlara və qeyri-bərabərliyə yol
vermir» (1). Bütün bunlar belə deməyə əsas verir ki, digər sahələrlə müqayisədə, aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti daha üstün inkişaf etməli idi. Lakin
araşdırmalar bunun tam əksini göstərir.―Artıq bir neçə ildir ki, respublikanın
aqrar sahəsində aparılan islahatların gedişi prosesində kənddə yeni iqtisadi
münasibətlər formalaşmaq üzrədir. Müxtəlif mülkiyyət və sahibkarlıq formalarına əsaslanan istehsal və xidmət qurumlarının yaranması (məhsul is69
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tehsalı, emalı və infrastruktur sahələrin tam yeni prinsiplərlə mərhələdə təşkili) həllini gözləyən məsələlərdəndir‖ (3.s.46).
Təhlildən göründüyü kimi kənd təsərrüfatında sahibkar təsərrüfatlarının
sayında bir qayda olaraq artıb-azalma xeyli az müşahidə olunur.
Dövlət və kooperativ kənd təsərrüfatı və sair dövlət müəssisələrinin
sayının sürətlə azalmasının səbəbləri məlumdur. Bu ilk növbədə yeni
istehsal münasibətlərinə keçid prosesini təmin etmək məqsədilə kənddə
sahibkar və sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin yaradılması üçün dövlət və
kooperativ kənd təsərrüfatı müəssisələrinin məqsədyönlü kütləvi ləğv
olunması ilə izah olunur. Yəni, ləğv olunan bu müəssisələr əsasən özəl
sahibkar müəssisələri ilə əvəz olunmalı idi.
Yerlərdə apardığımız müşahidələr, fərdi sahibkarlar və ailə kəndli
təsərrüfatlarının başçıları ilə aparılan müsahibələr belə deməyə əsas verir ki,
sahibkar təsərrüfat subyekti kimi qeydə alınmış kəndli (fermer) təsərrüfatları
(fərdi sahibkarlar) hüquqi şəxs statusu istisna olmaqla, ailə kəndli
təsərrüfatlarından əsaslı heç bir şeylə fərqlənmir. Belə ki, göstərilən hər iki
təsərrüfat subyekti: özəlləşdirdiyi pay torpaq və ya icarəyə götürdüyü torpaq
sahəsində formalaşıb; ilk növbədə ailə üzvlərinin istehlak tələbatını ödəmək
məqsədini reallaşdırır; tələbatlarından artıq qalan məhsulları bazarda
satmaqla digər tələbatlarını təmin etmək üçün vəsait əldə edir; hər iki
təsərrüfat subyektində təsərrüfat fəaliyyəti ailə üzvlərinin əməyinə əsaslanır
və əlavə işçi qüvvəsi tələb olunduqda muzdlu əməkdən istifadə edir; istehsal
etdiyi məhsullara və satışdan əldə etdiyi vəsaitə sərbəst sərəncam vermək
hüququndan istifadə edir və s.
İnkişafın müasir mərhələsində hər cür təsərrüfat, o cümlədən də ailəkəndli təsərrüfatı kənd təsərrüfatı məhsulları əldə edən, maksimum gəlir əldə etməyə cəhd göstərən təsərrüfatdır. Muzdlu əmək üzərində qurulan təsərrüfatda həddsiz genişlənməyə bu cəhd nağd kapitalla məhdudlaşır. Yüksək
əmək məhsuldarlığında təbiidir ki, kəndli təsərrüfatı təkcə özünün şəxsi tələbatlarını örtməyə deyil, eyni zamanda öz təsərrüfatında geniş təkrar istehsalın genişləndirilməsinə, ümumiyyətlə kapitalın yığımına cəhd göstərəcək.
(5.s.80).
Ailə-kəndli təsərrüfatları fiziki şəxs statuslu istehsal vahidləri olmaqla
iki mühüm məqsədi - istehsal etdiyi ərzaq təyinatlı məhsullarla, ilk növbədə
ailənin istehlak tələbatını ödəmək, ailənin öz istehsalı olmayan digər
məhsullara və xidmətlərə olan tələbatının ödənilməsi üçün tələbatından artıq
məhsulları sataraq müəyyən məbləğdə vəsait əldə olunması məqsədini
güdür. Ailə kəndli təsərrüfatı, bir qayda olaraq, özünün cavabdehliyi və
əmlak məsuliyyəti ilə fəaliyyət göstərərək, əsasən, kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalı ilə məşğul olur.
Xalq təsərrüfatı sisteminə daxil olan fərdi təsərrüfatların bir qisimi həm
istehsalla, həm də öz aralarında mübadilə ilə məşğul olur. Bu təsərrüfatları
mübadilə birləşdirir və onlar arasında mübadilə olmasaydı, yəqin ki, biri
digəri ilə əlaqə saxlaya bilməzdi, yəni mövcud ola bilməzdi. Bu növ
təsərrüfatlar mübadilə ilə üzvi surətdə bağlıdırlar və buna görə də onları
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mübadilə təsərrüfatları adlandırırlar. Lakin, bu tip təsərrüfatlarda hamının
mübadilə ilə əlaqə dərəcəsi eyni səviyyədə olmur, yəni elə təsərrüfatlar var
ki, mübadilə ilə qismən bağlıdır. Bu tip təsərrüfatlarda istehsal olunan
məhsulların bir hissəsi şəxsi istehlaka istifadə olunur. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 1 iyun 2005-ci il vəziyyətinə
siyahıyaalınma məcmuələrində qeyd olunur ki, ―Kəndli (fermer) təsərrüfatı
əsasən şəxsi əməyə əsaslanmaqla mülkiyyətində və ya icarəsində olan
torpaq və mülkdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və satışı ilə
məşğul olan və hüquqi şəxs kimi rəsmi qeydiyyatdan keçmiş təsərrüfatçılıq
formasıdır. Kəndli (fermer) təsərrüfatı tək şəxs və ya ailə ola bilər.(2)
―Ailə-kəndli təsərrüfatı‖ haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul edilməsi ilə əlaqədar hazırda kəndli (fermer) təsərrüfatları sahibkar təsərrüfatları hesab olunurlar‖ (6). Kənd təsərrüfatı sferasında sahibkar
və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədər mülahizələrimizin ümumiləşdirilməsindən aşağıdakı nəticələr hasil olur:
1.Kənd təsərrüfatında sahibkarlar təbəqəsinin zəif inkişafının, yəni, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların sayının artmamasının əsas səbəbi
sahibkarlıq subyektlərinin nəinki düzgün, ümumiyyətlə, uçota alınmamasıdır. Bu haqda «Sahibkarlıq haqqında» və «Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında»
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında xüsusi maddələr qeyd olunsa da,
hələlik bu vacib işlə məşğul olan yoxdur.
2.―Sahibkarlıq fəaliyyəti‖ haqqında qanunun 10-cu maddəsinin 2-ci
bəndində göstərilir ki, «Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul olan fiziki şəxslərin uçotunu onların yaşadıqları və fəaliyyət
göstərdikləri yerli vergi orqanları aparır» (1). Məlum olduğu kimi, kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə məşğul olan istehsal subyektləri torpaq
vergisi istisna olmaqla, bütün növ vergilərdən azaddır. Torpaq vergisini isə
bələdiyyələr yığırlar və deməli, onlar da sahibkarların uçotunu aparmalıdır.
Kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən fiziki şəxsləri hansı meyara görə
sahibkar təsərrüfatı kimi uçota almaq lazım olması barədə konkret göstəriş
olmadığı üçün bələdiyyələr də bu işi yerinə yetirə bilmir.
3. ―Ailə-kəndli təsərrüfatı‖ haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinin 9,4 bəndində göstərilir ki, «ailə-kəndli təsərrüfatının
illik dövriyyəsinin yuxarı həddi müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının
müəyyən etdiyi miqdarı keçdikdə, o, kimi fəaliyyət göstərir» (6).
Qeyd olunan bu 3 problemlə əlaqədar olaraq, kənd təsərrüfatında
sahibkarlıq subyektlərinin sayı artmaq əvəzinə azalmaqdadır.Problemin
həlli, həmçinin, respublikada fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin
statusunun düzgün müəyyənləşdirilməsi üçün tədbirlər görülməlidir. Hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ailə-kəndli təsərrüfatlarının sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olan təsərrüfat subyektləri sırasına (fermer təsərrüfatları) daxil olunmasının mümkünlüyünü müəyyən etmək üçün xarici təcrübəyə
müraciət etməyi məqsədəmüvafiq hesab edirik. ABŞ-nın təcrübəsinə görə, o
təsərrüfatlar fermer təsərrüfatları hesab olunur ki, onların illik məhsul satışı,
həcmi 1000 dollardan yüksəkdir (4, s. 63). Deməli natural təsərrüfat damğa71
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sı ilə damğalanmış ailə-kəndli təsərrüfatlarınızdan il ərzində 800 manatlıq
məhsul satan bütün təsərrüfatlar fermer təsərrüfatları adlandırılmalıdır.
Hesab edirik ki, qeyd olunanlarla əlaqədar düşünməyə dəyər.
İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, ailə-kəndli təsərrüfatlarının statusu
―Ailə-kəndli təsərrüfatları haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının qanunu
ilə müəyyən olunmuşdur. Qanunda göstərilir ki, ―Ailə-kəndli təsərrüfatı ailə
üzvlərinin və onlarla birgə fəaliyyət göstərən şəxslərin fərdi əməyi və mülkiyyətində və ya icarəsində olan əmlak əsasında hüquqi şəxs yaratmadan
kənd yerlərində istehsal və digər təsərrüfat fəaliyyətinin (məhsulların istehsalını, emalını, saxlanmasını, daşınmasını və satılmasını) birgə həyata keçirilməsidir. Ailə-kəndli təsərrüfatı onun üzvlərinin seçdiyi təsərrüfat başçısı
tərəfindən idarə edilir‖. Göründüyü kimi, kəndli ailəsi təkcə mülkiyyətinə
verilmiş torpaqda deyil, həm də icarəyə götürdüyü torpaq sahəsində hüquqi
şəxs yaratmadan təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olursa, deməli o, ―ailəkəndli təsərrüfatı‖ adlanır. Digər tərəfdən, ―ailə-kəndli təsərrüfatı‖nın statusu təsərrüfatın kim tərəfindən (adına torpaq sahəsi rəsmiləşdirilmiş ailə başçısı və ya ailənin fəaliyyət qabiliyyətli istənilən üzvi) idarə edilməsi ilə deyil, tamamilə başqa meyarla müəyyən edilir. Sual oluna bilər ki, ailə başçısı
öz təsərrüfatını idarə etsə və ya kənarda çalışsa ailə- kəndli təsərrüfatının
funksiyalarında nə kimi kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir? Yəqin ki, cavab birmənalı olacaq, heç bir dəyişiklik olmaz. Həqiqətən də, ailə
başçısının öz təsərrüfatında və ya kənarda çalışması ailə-kəndli təsərrüfatının yerinə yetirdiyi funksiyaları dəyişmir. Həyati əhəmiyyətə malik aqrarsənaye sferasının inkişafı bu sferada fəaliyyət göstərən sahibkarlıq strukturlarının marketinq problemlərinin həllindən çox asılıdır. Bu sferada fəaliyyət
göstərən sahibkarlıq strukturlarının marketinq fəaliyyətində qarşılaşdıqları
problemlər və həmin problemləri həll etmə baxımından onların malik olduğu imkanlar fərqlidir. Tədqiqatlar göstərir ki, aqrar sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq strukturlarının marketinq sahəsində qarşılaşdıqları problemlər daha çoxsaylıdır və həmin problemləri sözügedən strukturlar dövlətin
dəstəyi olmadan həll etmək iqtidarında deyil. Bu problemlər sırasına məhsulların satışını, məhsulların satışından geniş təkrar istehsalı davam etdirmək üçün yetərli səviyyədə gəlirin əldə edilməməsini və bu səbəbdən istehsalçıların istehsal prosesi üçün lazım gələn maddi-texniki resursları əldə
etdikləri zaman böyük çətinliklərlə qarşılaşmalarını və s. göstərmək olar.(7)
Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatında məşğulluq özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Bu, özünü məşğulluğun tam və natamam (yarımçıq) formalarında büruzə verir. Belə ki, tam məşğulluq istehsalın mövsümlüyündən asılı
olmayaraq il ərzində işçi qüvvəsinin işlə təminatını xarakterizə edir (sürücülər, mexaniklər, rəhbər işçilər, mütəxəssislər və s.). Natamam məşğulluq isə
ilin müxtəlif istehsal dövrlərində işlə təmin olunmanı bildirir. Kənd təsərrüfatında məşğul əhali qrupuna sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlar,
muzdla istehsalata cəlb olunmuş işçilər, mövsümi, müvəqqəti və daimi işçilər, köməkçi istehsalatda çalışanlar, müstəqil işçilər və onların ailələri və s.
aid edilir.
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РЕЗЮМЕ
ЗАКИР МАМЕДОВ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОЙ
СФЕРЕ
В статье широко анализируется теоретическая и практическая
перспектива функций, которые выполняют хозяйственные субъекты формированные в сельском хозяйстве в результате земельных реформ. А так
же обосновывается факт включения семейно-крестьянских хозяйств в ряды предпринимательской деятельности, принадлежность домашнего хозяйства включенного в насоящее время в категорию производительных
хозяйств, взамен чего вспомогательные хозяйства были внесены в список
производительного хозяйства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, индивидуальные предприниматели, семейно-крестьянское хозяйство, бытовые, вспомогательные
хозяйства, маркетинг
SUMMARY
ZAKIR MAMMADOV
FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF
ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES IN THE AGRARIAN SECTOR
The article widely analyzes the theoretical and practical perspective of
functions performed by economic entities formed in agriculture as a result of
land reforms. And justified the fact of the inclusion of family and peasant
farms in the ranks of entrepreneurial activity, the ownership of the household
included in the present time in the category of productive farms, in exchange,
auxiliary farms were included in the list of productive facilities.
Keywords: agriculture, individual entrepreneurs, family-farm
economy, household, auxiliary farms, marketing

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA BANK FƏALĠYYƏTĠNĠN
MÜASĠR VƏZĠYYƏTĠ VƏ ĠNKĠġAF ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında bank fəaliyyətinin müasir vəziyyəti
və inkiĢaf istiqamətləri” adlı məqalənin aktuallığı ondan ibarətdir ki, müasir
iqtisadi sistemdə bank fəaliyyətinin önəmi və iqtisadiyyatda bank
xidmətlərindən istifadənin çoxluq təĢkil etməsi bank sahəsinin ən çox tələb
olunan sahələrdən birinə gətirib çıxarır.
Məqalədə müasir bank xidmətləri, bank xidmətlərindən istifadə
qaydaları, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bank sisteminin müasir vəziyyəti,
bank sahəsində aparılan maarifləndirici tədbirlər, nağdsız qaydada aparılan
ödəmə əməliyyatlarının faydaları və aparılan dövlət tədbirləri nəticəsində
nağdsız hesablaĢmalarla aparılan əməliyyatlarda artım tempi göstərilmiĢdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir bank xidmətlərinin tətbiqi,
sahibkarlara və fiziki Ģəxslərə ayrılan güzəĢtli kreditlər, online bank
xidmətindən yararlanma və bank iĢi sahəsində hazırlanan dövlət
proqramlarının tətbiqi iqtisadiyyatın digər sahələrinə müsbət təsirini
göstərmiĢdir.
Açar sözlər: bank xidməti, kommersiya bankları, nağdsız hesablaĢmalar,
bank sistemi, əmanətlər, kreditlər.
İqtisadiyyatın real sektoru ilə bank sisteminin daha fəal işləməsindən
ötrü, uzunmüddətli resurs bazasının yaradılması tələb olunur. Bununla
əlaqədar bank sisteminin strateji vəzifələrindən biri əhalinin əmanətlərinin cəlb
olunması üzrə işin fəallaşmasıdır. Çünki əhalinin əmanətlərinin banklara cəlb
olunmasını aşağıdakılar şərtləndirir:
– maliyyə vasitəçilərinə həm əhalinin, həm də iqtisadi subyektlərin
inamının artımı;
– real faiz dərəcəsinin dəyişməsi;
– əhalinin real gəlirlərinin getdikcə artması.
Ölkəmizdə əmanət işinin ənənəvi sahə olmasına baxmayaraq, son illər
ərzində sürətli artımı müşahidə olunsa da, lakin əmanət işinin inkişafında hələ
də görüləcək bir çox işlər var.
―Qeyd edək ki, son dövrlər həm özəl sektor həm də fiziki şəxslər
tərəfindən banklara yerləşdirilən əmanət və depozitlərin həcmi davamlı olaraq
artmaqdadır. Bu isə iqtisadi subyektlər tərəfindən bank sisteminə olan inamın
artmasının davam etdiyini göstərir. Manatla fiziki şəxslərin depozitləri manatla
hüquqi şəxslərin depozitlərinə nisbətən daha yüksək templə artmışdır.
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Bankların daxili mənbələr hesabına formalaşan ümumi depozit bazası (maliyyə
təşkilatları istisna olmaqla) 794,6 mln. manat artaraq (17,1%) 21595,4 mln.
manat təşkil etmişdir. İl ərzində orta hesabla depozit və əmanətlərin cəmi
öhdəliklərin strukturunda payı 46,6%, cəmi resurs bazasında isə 38,6%
olmuşdur. 2017-ci ildə fiziki şəxslərin əmanətləri 21,6% artaraq ilin sonuna
6907,11 mln. manata çatmış (2016-cı ildə artım tempi 25,5% olmuşdur).
Depozit bazasının mütləq artımı ilə yanaşı onun keyfiyyətində də müsbət
dəyişikliklər baş vermişdir. Əhalinin əmanətlərinin strukturunda müddətli
əmanətlərin payının artması müşahidə olunmuşdur.‖(8)
―Bu gün Azərbaycanda əhali öz vəsaitlərini əmanətə yerləşdirməmişdən
əvvəl, bankların seçilməsində əsasən bir sıra amilləri nəzərdən keçirir. Bu
amillərdən əsasən aşağıdakıları qeyd etmək olar:
1. Bankın etibarlılığı və möhkəmliyi.
2. Cəlb olunmuş vəsaitlər üzrə aparılan faiz siyasəti.
3. Bank tərəfindən təklif edilən əməliyyatların çeşidinin geniş
olmaması.‖(1)
Ölkəmizdə bu gün bank əməliyyatları bazarının inkişafı istənilən
səviyyəyə çatmamış, bank xidmətinin keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri hələ
ki beynəlxalq standartların tələblərinə cavab vermir və bankların əksəriyyəti öz
işlərini ssuda, depozit, kassa hesablaşma əməliyyatları üzərində qurmaqla
kifayətlənirlər. Müqayisə üçün qeyd edək ki, bu gün inkişaf etmiş ölkələrin
bankları öz müştərilərinə 300-ə yaxın bank xidməti, əməliyyatı və məhsulu
təklif edirlər.
Bankların iqtisadi inkişafda və pul-kredit münasibətlərinin tənzimlənməsində mühüm rolu vardır. Dünyadakı mürəkkəb iqtisadi şəraitdə bankların
verdiyi qərarlar cəmiyyət tərəfindən maraqla izlənilir, iqtisadi mənafelərin
qorunması baxımından bu vacib institusional qurumlar qarşısında mühüm
məsuliyyət yaranır. Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikasının ümumi
inkişafında bank sektoru mühüm rol oynayıb. Muxtar respublikamızda özəl
sektora maliyyə dəstəyinin göstərilməsində, yeni layihələrin həyata
keçirilməsində, əhali əmanətlərinin banklara cəlb olunmasında, elektron
xidmətlərin tətbiqində və əhalinin maliyyə savadlılığının artırılması sahəsində
bank qurumları qarşıya qoyulmuş vəzifələri yerinə yetirməyə çalışıb. Mövcud
konyunktura mürəkkəb olsa da, banklar ümumi strateji xətdən kənarlaşmayıb,
pul dövriyyəsi, valyuta bazarı kimi sahələrdə vəziyyətə tam nəzarət olunub.
İqtisadi inkişafın əsas göstəricilərindən olan real sektorun inkişaf
səviyyəsi bank-kredit müəssisələrinin də səmərəli fəaliyyətindən çox asılıdır.
Bu baxımdan 2017-ci il Naxçıvan Muxtar Respublikasında dinamik inkişaf ili
kimi yadda qalıb və bu nailiyyətlərin əldə olunmasında bank sektoru fəal
iştirak edib.
―Ötən dövr ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən
banklar və kredit təşkilatları fəaliyyətlərini tədbirlər planına uyğun olaraq
qurublar. Bu qurumlar tərəfindən 1 yanvar 2017-ci il tarixə muxtar
respublikanın iqtisadiyyatına yönəldilən kredit qoyuluşunun həcmi 109 milyon
195 min manat, o cümlədən qısamüddətli kredit qoyuluşları 7 milyon 937 min
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manat, uzunmüddətli kredit qoyuluşları isə 101 milyon 258 min manat təşkil
edir. Banklar və kredit təşkilatları tərəfindən 2016-cı il ərzində 43 milyon 355
min manat kredit verilib ki, bu vəsaitlərin 10 milyon 512 min manatı
qısamüddətli, 32 milyon 843 min manatı uzunmüddətli kreditlərin payına
düşür. Bu vəsaitin 9 milyon 911 min manatı kənd təsərrüfatı, 10 milyon 322
min manatı sənaye, 260 min manatı tikinti, 20 min manatı balıqçılıq təsərrüfatı
sahələrinə yönəldilib. 3 milyon 854 min manat kommersiya, 4 milyon 435 min
manat nəqliyyat, 2 milyon 78 min manat ipoteka kreditləri verilib. Kommunal,
sosial və istehlak kreditlərinin verilməsi kimi sahələrə isə 12 milyon 475 min
manat vəsait yönəldilib.‖(5)
Kredit qoyuluşları, əsasən, dövlət proqramlarının icrasına, real sektorun,
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına yönəldilib ki, bu da kənd təsərrüfatı, yerli
sənaye və istehlak malları istehsalının həcminin artması, yeni iş yerlərinin
yaranmasında əhəmiyyətli rol oynayıb. Kreditləşmədə əsas məqsəd aqrar
sektorun inkişafı, ixraca yardım və daxili bazarın müdafiəsi, kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafına nail olmaqdır. Aqrar sahənin inkişafı üçün verilmiş
kreditlər ümumi portfelin 22,9 faizini və ya 9 milyon 911 min manatını təşkil
edib. Bu isə, öz növbəsində, ənənəvi istehsal və kiçik emal sahələrinin
yaradılmasına stimul olub. Kredit vəsaitləri, əsasən, toxum və əkin
materiallarının, kiçik emal avadanlıqlarının alınmasına, aqrotexniki tədbirlərin
aparılmasına, heyvandarlığın inkişafına yönəldilib. Ümumilikdə, verilmiş
kreditlərin 42,2 faizini kiçik həcmli kreditlər təşkil edir. Gələcəkdə bu cür
kreditlərin verilməsinin həcminin artırılması istiqamətində lazımi işlər aparılır.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, muxtar respublikada təklif edilən faiz
dərəcəsi ölkədə iqtisadi rayonlar arasında kreditlər üzrə tətbiq olunan ən aşağı
faiz dərəcələridir.
Faiz dərəcələrinin istehlakçılar üçün optimal səviyyədə olması
kreditlərin əlçatanlığını artıran əsas amildir. Hazırda ölkəmizdəki kredit
bazarına nəzər saldıqda görürük ki, muxtar respublikamızda kreditlər üzrə
tətbiq edilən orta faiz dərəcələri Azərbaycanın digər iqtisadi rayonları ilə
müqayisədə ən aşağı səviyyədədir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının məlumatına görə, 1 dekabr 2016-cı il tarixə təklif olunan kreditlər:
1. Aran iqtisadi rayonu üzrə 22,6 faiz,
2. Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 22,4 faiz,
3. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 22,1 faiz,
4. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 22 faiz,
5. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 19,8 faiz,
6. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 19,5 faiz,
7. Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 17,9 faiz,
8. Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 16,7 faiz,
9. Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə isə 12,6 faiz təşkil edir.
Muxtar respublikada kredit faizlərinin ölkə üzrə ən aşağı göstəricilər
olmasına təsir edən mühüm amil ―Naxçıvanbank‖ Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
tərəfindən aşağı faiz dərəcələri ilə təklif edilən kreditlərdir. Adı çəkilən bankın
Müşahidə Şurasının yeni qərarı ilə 18 yanvar 2017-ci il tarixdən kreditlərin
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faiz dərəcələri yenidən aşağı salınıb. Belə ki, yeni qaydalara görə, kənd
təsərrüfatı üzrə heyvandarlığa 15, taxılçılığa, kartofçuluğa, bostan, tərəvəz və
qarğıdalı kimi əkinçilik sahələrinə 13 faizlə kreditlər verilir. Muxtar respublika
sakinləri istehlak kreditlərini 17, kart kreditlərini 18, bankın öz vəsaiti
hesabına verilən ipoteka kreditlərini isə 10 faizlə götürə bilərlər. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, ipoteka krediti üzrə faiz dərəcəsinin aşağı salınması
Naxçıvanbank tərəfindən əvvəlki illərdə verilmiş kreditlərə də şamil olunur.
Naxçıvanda verilən kreditlər üzrə faizlər ―annuitet‖ üsulla hesablanır. Bu da
vətəndaşların əldə etdikləri vəsaitlər üçün ödəyəcəkləri real faiz dərəcəsinin
aşağı düşməsinə səbəb olur. Kreditlərin faktiki illik faiz dərəcələri kənd
təsərrüfatı üzrə 6,5-7 faiz, istehlak kreditləri üzrə 8,5-9 faiz, daxili ipoteka
kreditləri üzrə 5 faiz təşkil edir.
―Muxtar respublikada həyata keçirilən kreditləşmə işində 2016-cı ildə
Ali Məclis Sədrinin müvafiq Fərmanı ilə yaradılan ―Naxçıvan İpoteka Fondu‖
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti vəsaitləri hesabına verilən 4-8 faizli, uzunmüddətli
kreditləri də qeyd etmək lazımdır. Belə ki, bu kreditlər muxtar
respublikamızda əhalinin mənzil təminatını yaxşılaşdırmaqla bərabər, real
sektorun da inkişafına xidmət edir.―(5)
―Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən
təsdiq edilən ―2016-2018-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir
elektron ödəniş xidmətlərinin tətbiqinin və nağdsız hesablaşmaların
genişləndirilməsi üzrə Proqram‖da bank sektoru qarşısına mühüm vəzifələr
qoyulub. Bu istiqamətdə görülmüş tədbirlər nəticəsində 1 yanvar 2017-ci il
tarixə POS-terminalların sayı 556-sı Naxçıvan şəhəri, 646-sı isə rayon və kənd
mərkəzlərində olmaqla, 1202 ədədə çatdırılaraq bu mühüm ödəniş alətlərinin
sayı keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 158 ədəd artıb. Bankomatlara
gəldikdə isə 1 yanvar 2017-ci il tarixə 56-sı Naxçıvan şəhəri, 43-ü rayon və
kənd mərkəzlərində olmaqla, muxtar respublikada 99 ədəd bankomat fəaliyyət
göstərir.‖(7)
―Əhalini nağdsız ödənişlərdən istifadəyə təşviq etmək məqsədilə
Vergilər Nazirliyi ilə birgə keçirilmiş ―Nağdsız ödəyin, hədiyyə qazanın‖
həvəsləndirici tədbir çərçivəsində 2016-cı il ərzində 435 nəfər muxtar
respublika sakininə ümumi dəyəri 30 min manat olan müxtəlif qiymətli
hədiyyələr verilib. Proqramın uğurlu icrası nəticəsində ötən il nağdsız ödəniş
dövriyyəsi 27 milyon 701 min manata çatdırılıb. Bu, 2015-ci il ərzindəki
göstərici ilə müqayisədə 8 milyon 827 min manat çoxdur. Aparılmış
əməliyyatların 17 milyon 527 min manatı internet vasitəsilə həyata keçirilib.
2016-cı il ərzində muxtar respublika üzrə kommunal xidmət müəssisələrində
POS-terminallar vasitəsilə 3 milyon 488 min manat məbləğində vəsait yığılıb.
Gələcəkdə nağdsız hesablaşmaların əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və
ödəniş həcminin artırılması istiqamətində tədbirlər davam etdiriləcək.‖(7)
Nağdsız ödənişlərin həcminin artırılması üçün infrastrukturun
yaradılması ilə yanaşı, ən təsiredici metodlardan biri də məhz maarifləndirici
tədbirlərin və treninqlərin keçirilməsidir. Bu istiqamətdə Mərkəzi Bankın
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Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi aidiyyəti dövlət qurumları ilə birgə
müxtəlif seminar və treninqlər təşkil edib.
2016-cı il ərzində İqtisadiyyat Nazirliyi və Vergilər Nazirliyi ilə birgə
muxtar respublikada fəaliyyət göstərən sahibkarların iştirakı ilə tədbirlər
keçirilib.
Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi və Vergilər
Nazirliyinin əməkdaşlarının iştirakı ilə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən
orta ixtisas və ümumtəhsil məktəblərində nağdsız ödəniş vərdişlərinin
aşılanması, onun faydalarının öyrədilməsi istiqamətində ―Nağdsız ödənişlər‖
adlı silsilə tədbirlərin keçirilməsinə başlanılıb.
―Ümumilikdə, 2016-cı il ərzində Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi tərəfindən keçirilən maarifləndirmə tədbirlərinin auditoriyasını muxtar respublikada fəaliyyət göstərən sahibkarlar, ali və orta ixtisas
məktəblərində təhsil alan tələbələr və bank sektorunun nümayəndələri olmaqla,
550 nəfər əhatə edib, iştirakçılar maliyyə savadlılığı, nağdsız ödənişlər, bu
sahədə görülən işlər və tətbiq edilən yeniliklər barədə məlumatlandırılıb.‖(8)
Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında Mərkəzi bankın və
kommersiya bankları tərəfindən müştərilərə bu cür yeni bank əməliyyatlarının
və xidmətlərinin təklif olunması, onlara marifləndirici tədbirlərin keçirilməsi
onların mənfəətinin artmasına imkan verərdi. Nəticədə, yerli banklar beynəlxalq təcrübədə olduğu kimi, öz gəlirlərini faizlər gəlirləri hesabına deyil,
əməliyyat gəlirləri hesabına artırmaq imkanlarını əldə etmiş olarlar.
Bank xidmətlərinin müxtəlif bazarlarda gəlirlilik xüsusiyyəti, bank
xidmətlərinin qiyməti kimi xarakterizə olunur. Bank xidmətlərinin qiyməti
istehlakçıya xidmətlər göstərildikdən sonra, transaksion xərclər kimi də təyin
olunur. Əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün bu ödənişlər xərc kimi
hesablanılır.
Müxtəlif məqsədli bazarlarda və seqmentlərdə xidmətlərin gəlirliyinin
idarə olunmasını həyata keçirən banklar, bu xidmətlərə müştərilərin diqqətini
cəlb edən və analoji xidmətlərini təklif edən banklarla, qiymət rəqabəti
mübarizəsini aktiv surətdə davam etdirirlər. Bundan əlavə xidmətlərin qiymət
faktoru, bankın xidmət nüfuzunun əsas elementini təşkil edərək, müştərilərin
banka loyal münasibətlərinin və nəticədə bankın qeyri-maddi aktivlərinin
artmasına şərait yaradır.
Ənənəvi olaraq elə hesab edilirdi ki, müştərilər bankın çoxlu sayda
filiallarının xidmətlərindən istifadə etməlidirlər. Şaxələnmiş filial şəbəkəsi,
əməliyyat otaqlarında mövcud olan şərait, iş rejimi və s. uzun müddət ərzində
bank atributları hesab edilirdi.
Müasir dövrdə isə bankların rolu, əməliyyatların, xidmətlərin istifadə
xüsusiyyətləri banklar tərəfindən öz məhsullarını müştərilərə ehtiyac yarandığı
anda təklif etmə bacarığı ilə ölçülür.
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РЕЗЮМЕ
НАИМ ДЖАХИДЗАДЕ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И
ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ В НАХЧЫВАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Актуальность статьи на тему «Анализ текущего состояния
банковского дела и тенденции ее развития в Нахчыванской Автономной
Республике» состоит в том , что в современной экономической системе
значение банковского дела и активное использование банковских услуг
делает банковскую сферу одной из самых нуждаемых сфер.
В статье были указаны современные банковские услуги, правила
использования этих услуг, текущее состояние банковской системы в
Нахчыванской Автономной Республике, информационно-пропагандистская деятельность направленная на просвещение в банковской сфере,
преимущества безналичных платежных операций, темпы роста безналичных транзакций в результате мер предпринятых правительством. Использование современных банковских услуг для предпринимателей и
частных лиц, использование онлайн-банковских услуг и реализация
государственных программ в области банковского обслуживания
положительно повлияли на другие сектора экономики а Нахчыванской
Автономной Республике.
Ключевые слова: банковские услуги, коммерческие банки,
безналичные расчеты, банковская система, сбережения, кредиты
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SUMMARY
NAIM JAHIDZADEH
ANALYSIS AND TENDENCY OF MODERN BANK SITUATION
AND ITS DEVELOPMENT IN NAKHCHIVAN AR
The topicality of the theme ―Analysis of current bank situation and
tendency of its development in Nakhchivan AR‖ consist of the importance of
bank activity and comprising the easy ways of bank services which may bring
more benefits to demandable branches of banking.
The using rules of bank services, the modern condition of bank system of
Nakhchivan AR, education events took part in banking, the essence of cashless
payment and the increasing temp in the cashless payments were shown in the
article. Appling of modern bank services in Nakhchivan AR, discounted
credits separated for owners and physical person, take benefit from online
bank services and the applying of state programmers on banking has
influenced positively to the other spheres of economics.
Key words: bank services, commersion bank, cashless payment,
banking system, savings, credits.

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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HÜSEYN ARĠF VƏ ƏDƏBĠ DĠLĠMĠZ
Məqalədə Hüseyn Arifin dil-üslub xüsusiyyətləri haqqında danıĢılır.
ġairin xalq yaradıcılığına münasibəti, ümumxalq dilindən faydalanmasını
göstərən faktlar əsasında onun ədəbi dilimizdəki mövqeyi təyin edilir. Hüseyn
Arifin poetik dilindən alınmıĢ dil-üslub nümunələri elmi-nəzəri təhlilə cəlb
edilir. ġairin dilinin zənginliyini təsdiq edən nəzəri fikirlər onun poeziyasından
alınmıĢ örnəklərlə əsaslandırılır.
Açar sözlər: ədəbi dil, üslub, bədii söz, poetik dil, məna.
QarıĢsın nəfəsim sərin yellərə,
Alın sorağımı əsən küləkdən.
Səsim yayıldıqca doğma ellərə
Bilin, doymamıĢam Vətən deməkdən.
Hüseyn Arif.
Məhəmməd peyğəmbər demişdir ki, dil insanı dəyərləndirmək üçün
vasitədir. Bu baxımdan, şair və yazıçılara onların dilinə görə dəyər verilməsi
təbii və zəruridir. Hər bir yazar bu və ya digər şəkildə dilimizə xidmət edir,
onun leksikasından faydalanır, gözəllik və özəlliklərindən dada-dada özü də
hər hansı bir estetik zövqün yaranmasına səbəb olur. O sənətkar dəyərlidir ki,
dilə təkcə ünsiyyət vasitəsi kimi yanaşmır, ona öz bacarığı çərçivəsində nələrsə
bəxş edir. Bu ―nələrsə‖nin içərisində yeni söz və ifadələr, təzə mənalar, fərqli
üslub keyfiyyətləri, dilin bədii dərinliyini üzə çıxaran faktlar və s. vardır. Əgər
bunlardan heç biri yoxdursa, deməli, müəllif dildən yalnız faydalanıb, ona heç
bir fayda gətirməyib.
Azərbaycan poetik dilindəki maraqlı, dəyərli faktlar, sözsüz ki, ədəbi
simaların dilə həssas və isti münasibətinin nəticəsində meydana çıxıb. Poetik
dilimizə parlaq istedadı ilə təzəlik qatan, yaradlıcı bədii xəyallarını sözə
çevirən, zəngin folklorumuzdan güc alan, gördüklərini yeni tərzdə
mənalandıran, ibrətamiz fikirləri, hikmətli sözləri ilə diqqəti cəlb edən
şairlərdən biri Hüseyn Arifdir. Bu elat şairi daha çox təbiət aşiqi kimi
yaddaşlarda qalmışdır:
Ən böyük anadır təbiət bizə,
Ən ulu, ən qədim həyat aşığı.
Ümmanlar səbridir, dağlar vüqarı,
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Qayalar alnının sərt qırışığı (1, 52).
Hüseyn Arifin dilində həyatın zövq mənbəyi olan meşələr söyüdlə
daranır, palıdla sınağa çəkilir:
Yarpaqlar dil açıb ötəndə pəsdən
Turaca yuvadır, marala məskən.
Söyüdlə daranıb düşməz həvəsdən,
Palıdla özünü yoxlar meşələr (1, 55).
Yüz illərlə, min illərlə işlənsə də, xalqın sözünün təravəti əskilməmiş,
rəngi solmamışdır. Bu sözlər imkan verir ki, təbiət şairin qələmində
bütövlüklə əks olunsun. Təbiətə üz tutanda Hüseyn Arifin qələmində torpağın
havası da fərqlidir, ―təbiət duyanların, bulaq içənlərindir‖, ana yurdu seyr
eləmək bütün işlərdən daha gözəldir:
Qayalı dağları aşıram yenə,
Başqadır torpağın havası, ey dost.
Bu gün ana yurdun çıxaq seyrinə,
Səhərə saxlayaq iclası, ey dost (1, 167).
Şair başqa bir şerində deyir:
Səni düşünəndə nə iclas, nə zəng,
Nə də bir kabinet düşür yadıma.
Səni düşünəndə yüz boya, yüz rəng,
Al-əlvan təbiət düşür yadıma (1, 120).
Hüseyn Arif , doğrudan da, təbiət şairidir və düşünür ki, təbiətə
söykənən şairlərin mənəvi ömrü uzundur:
Böyüklə, kiçiklə həmsöhbət olan,
Canında tükənməz hərarət olan,
Gücü xalq, dayağı təbiət olan
Bir şair həyatda unudularmı? (1, 103).
Hüseyn Arif düşündüklərini sadə və təbii dillə ifadə edir. Bu təbiiliyin
əsas qaynağı şairin ürəyidir. O, müraciət etdiyi bütün mövzulara özü dediyi
kimi, ürəklə yanaşır. Əslində, oxucuya elə gəlir ki, şair mövzulara müraciət
etmir, mövzular özü şairin dilinə, qələminə gəlir:
Ürəklə sazımı çaldım əzəldən,
Ürəklə dilimlə dil açdı vətən.
Ürəklə yurd saldım ürəklərdə mən,
Yüz sözüm, söhbətim elə tanışdır (1, 150).
Nə dilim ikidi, nə üzüm iki,
Elimdən, obamdan uzaq düşmədim.
Həyatda bir şeyə sevinirəm ki,
Nə dedim, hamısın ürəkdən dedim (1, 161).
Hüseyn Arifin dilində felin arzu şəklinin maraqlı məqamları vardır.
Şairin dili kimi, arzuları da səmimidir. Keçmişə qayıdış mövzusu şairlərin
çoxunda, bəlkə də hamısında özünü göstərir. Hətta poetik dilimizdə keçən
günlərə qayıtmaq üçün arzusu ilə gələcək günləri qurban vermək istəyənlər də
vardır. Deyirlər, yaşa dolduqca insanın uşaqlıq, gənclik illərinə qayıtmaq istəyi
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güclü olur. Bu, bir tərəfdən də, vətənpərvərlik hissləri ilə bağlıdır. Ç.Aytmatov
deyirdi: ―İndinin özündə də ―Vətən‖ sözünü eşidən kimi, mənim gözüm
önündə istər-istəməz uşaqlığım keçən yerlər gəlib canlanır‖ (5, 26). Bu
mənada, Hüseyn Arifin dilində də belə arzular və onların son dərəcə içdən
ifadəsi diqqəti çəkir:
Dəyələr böyründə qarım qazdığım,
Sinəmi ocağa verib qızdığım,
Çisəkdə islanıb, çəndə azdığım,
Dumanda itdiyim günlər olaydı (1, 152).
Əsl şairlər üçün söz tükənməz bir xəzinədir. Onlar üçün sözü
işlətməkdə, cilalamaqda, müxtəlif məqamlara salmaqda heç bir çətinlik
yoxdur. Sözün biri yada düşməz, digərini işlədərlər, biri gizlənər, başqası üzə
çıxarılar. Bu baxımdan, dilimiz xoşbəxt dillərdəndir, sözlərinin məcazlıq
keyfiyyəti ilə ucada durur. Dünyada mənaları sözlərinin özlərindən çox olan
dillər azdır. Bizim dilimizin ən önəmli keyfiyyəti olan məna bolluğu onun
bədiiliyini yüksəldən faktlardan biri kimi poetik linqvistikamızın məziyyətidir.
Ona görə də şairlərin, o cümlədən Hüseyn Arifin sözləri bitməz-tükənməzdir:
Yarası vətənin ağır yarası,
Çarası həyatda haqqın çarası.
Cibində tükənər pulu, parası,
Ürəkdən tükənməz sözü şairin (1, 157).
Sözdə Səməd Vurğunu, sazda aşıq Mirzəni ustad kimi qəbul edən
Hüseyn Arifin dilində hər iki qələm əhlinin təsiri özünü göstərir. Dilinin
coşqunluğu, xalq ruhuna bağlılığı bu təsirin nəticələrini aydın şəkildə ortaya
qoyur. Xalqının saz-söz məktəbinə sadiq qalan şair S.Vurğun haqqındakı
şeirlərinin birində deyir:
Dur, yenə qolumu salım qoluna,
Dolanım sağına, dönüm soluma,
Sənin məktəbinə, sənin yoluna
Heç zaman xəyanət etmədim, ustad! (1, 117).
Ədəbi dilimizdə dialoq daha çox məişət üslubuna və bədii üslubda nəsr
və dramaturgiya dilinə aiddir. Lakin Azərbaycan ədəbiyyatında süjetli lirikanın
da bənzərsiz örnəkləri məlumdur. Bu mənada, Aşıq Ələsgərin ―Düşdü‖
qoşması məşhurluğu ilə diqqəti çəkir. Hüseyn Arifin dilində süjetli lirikanın
başdan-başa dialoji nitqdən ibarət daha maraqlı örnəyi ilə qarşılaşırıq. Bunu
şairin dilinin ümumxalq dilinə daha çox yaxınlığı ilə izah etmək mümkündür:
Dedim: – Telin nə gözəldir! –
– Yox-yox, ona dəymə! – dedi.
Dedim: – Nə vaxt gəlim sizə?
– Qapımızı döymə! – dedi.
Dedim: – Nədir bu işvə, naz?
Dedi: – Yeri, şerini yaz!
Dedim: – Ay qız, belə olmaz.
–
Get, oğlan, baş əymə! – dedi.
Dedim: – Qövr eləyir yaram,
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Dedi: – Sənlə yoxdur aram.
Dedim: – Axı sənətkaram,
– Çox özünü öymə! – dedi (1, 70).
Hüseyn Arif dilinin sadəliyi, bir tərəfdən də, onun aşıqsayağı
deyimlərindən irəli gəlir. Bu haqda şairin özü belə deyir:
Saz deyib, söz deyib yaranmışlardan,
Saz üstə, söz üstə köklənmişəm mən (1, 176).
XX yüzilin ikinci yarısında Azərbaycanda aşıq sənətinin dirçəlişi
dedikdə Hüseyn Arif yada düşür. ―Dədə Qorqud yadigarı bu ulu sənətin
oyanışı, həm də onun adına bağlıdır‖ (2, 8). O, bütün varlığı ilə Azərbaycanın
sazlı-sözlü sənətinə aşiq olmuşdur. Hüseyn Arifin dilində sazın başqa bir
keyfiyyəti də var:
Ürəkdir sınaqdan çıxaran bizi,
Dağlarda, daşlarda mətinləşirik.
Vətəndən saz tutub söz deyə-deyə,
Dönüb özümüz də vətənləşirik (1, 197).
Şair aşıq şerinə o qədər bağlıdır ki, şairlik ömrünü sazın ömrü ilə
müqayisə edir:
Çox verib imtahan Hüseyn Arif,
Çağlar zaman-zaman Hüseyn Arif,
Getməz qulaqlardan Hüseyn Arif,
Son aşıq sazını çalana kimi (1, 105).
Şairin dilində sazın dəyəri böyükdür. Hüseyn Arifin saza münasibəti
bir daha sözə qüvvət, qüdrət, melodiya verən bu qədim simli alətimizin sözün
ruhunu yaşadan vasitə kimi əvəzsiz olduğunu göstərir. Xalqın toy
mərasimlərini, nağıllı, dastanlı gecələrini idarə edən söz sənətkarları sazın
müşayiəti ilə sözün sehrini açıblar. Hüseyn Arif də bu məsələyə laqeyd
qalmayıb:
Zaman-zaman, nəsil-nəsil
Olmasa da məktəbimiz,
Mədrəsəmiz,
Olub yenə öz sazımız,
Öz sözümüz, öz dərsimiz (1, 185).
Məktəb və mədrəsələrdən əvvəl xalqımızın saz dərsinin, söz dərsinin
olduğunu qeyd edən şair, təhsilə də yüksək qiymət verir, ―Əlifba kitabı‖nın
əhəmiyyətinə görə bütün kitablardan yuxarıda dayandığını göstərir:
―Əlifba kitabı!‖ yad olan deyil,
Yuxarı başdadır onun yeri də.
Bu sadə kitaba minnətdardır, bil,
Dünyanın ən böyük alimləri də (1, 187).
Ədəbi dilimizdə artıq aforizmə çevrilmiş bir Cabir Novruz hikməti
sabitləşib: Sağlığında qiymət verin insanlara! Dünyada türkçülüyün böyük
ideoloqu hesab edilən Əli bəy Hüseynzadənin oğlu Səlim Turan deyirdi ki,
cəmiyyət əlinin altındakı dəyərləri qiymətləndirməyə qabil deyil, təəssüf ki,
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yalnız o dəyərlər əldən çıxdıqdan sonra yada salınır. Hüseyn Arif
yaradıcılığında bu fəlsəfi fikirlərin onun özünəxas dillə ifadəsinə rast gəlirik:
Dağlarda uyuyan sərkərdələrdir,
Bu kərpic hörgülər, daş yadigarlar.
Qoruyun vətəni qoruyanları,
İndidən qoruyun...
sabah gec olar (1, 173).
Başqa bir şerində Hüseyn Arif sanki həmin fikirləri davam etdirir:
Sağını, solunu isidər ocaq,
Qaralıb sönəndə heyif deyərlər.
Yerin görünəcək, Hüseyn, bir vaxt
O zaman sənə də heyif deyərlər (1, 165).
Hüseyn Arifin dilindəki sözlər min illərdir ki, işlənən sözlərdir. Lakin
şair onları elə məqamlara salır ki, onların təzəliyi kəşf olunur, təravəti diqqəti
cəlb edir. Şairin dilində sözlər təzədir, təzə olmasa da, onların mənaları
yenidir, işlənmə təravəti fərqlidir. Şair özü də yeni sözün, yeni fikrin
tərəfdarıdır:
Yeni söz – yeni fikir,
Yeni söz – yeni həyat...
Köhnə söz – köhnə qəbir,
Köhnə söz – köhnə vəfat (1, 191).
Hüseyn Arifin şirin sözləri varaq-varaq şerə dönəndə payız sarı xınanı
çöllərə yaxıb gedir, qara saçlar ağarsa da, yaşın çoxluğuna inam itir, ilham
―gəlirəm!‖ deyir:
Gəldim, gəldim deyir, elə bil ilham,
Sinəmdə dil açır söz kəmənçəsi (1, 193).
Hüseyn Arifin dilində kədər də öz ifadəsini fərqli şəkildə tapır. Bu
baxımdan, şairin Mikayıl Müşfiq nisgilinin tərənnümünü verən şeri dilinin
yığcamlığı və məna yüksəkliyi ilə seçilir:
Bir gül açdı,
Sarı gül –
Uçub fikrim, xəyalım
Son baharla görüşdü.
Bir ağac yandı,
Köçdü,
Yarığönçə, yarıgül
Müşfiq yadıma düşdü (1, 192).
Hüseyn Arifin dil ustalığı əsərin bədii səviyyəsini göstərir. Şairin
əsərlərinin dilindəki canlılıq, bir tərəfdən də, onların ifadəsinin səs təbiiliyi ilə
bağlıdır. Şairin dilində bir sıra ümumxalq dili və dialekt faktları var ki, onlar
şairin üslubunu fərdiləşdirən, dilini şirinləşdirən vahidlər kimi işlənir:
Qayalar qanından qızaranda da
– Yazıq qartal! – deyə qəhərlənmədim.
Təbiət qurudub bozaranda da
– Qartal qartaldısa, köməşməz – dedim (1, 203).
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Buradakı ―köməşmək‖ feli fərqli dil vahidlərindəndir. ―Azərbaycan
dilinin dialektoloji lüğəti‖ndə o, ―köməşimək‖ formasında ―həvəsdən salmaq,
soyutmaq‖ mənalarında Şəmkir dialekti kimi qeydə alınmışdır (1). Şairin dilində o,
üslub məqsədilə işlənmiş dialektizm faktlarındandır.
Hüseyn Arifin bütün əsərlərində şairin dilimizə, onun üslub özəlliklərinə
yüksək münasibəti hiss olunur. Sözsüz ki, dilin üslub normasının davamlı şəkildə
dəyişməsində yazarların fəal mövqeyi böyük rol oynayır. Elə əsərlər var ki,
onlar müəllifinin ana dilini inkişaf etdirmək və zənginləşdirmək arzusunu əks
etdirir. Hər bir sənərkarın dili onun ədəbi taleyi, mənəviyyatı, mədəniyyəti,
mənliyi və mənəvi həyatıdır. Sözsüz ki, hər bir şair, hər şeydən əvvəl, öz
doğma vətəninin, öz xalqının oğludur, müəyyən mədəniyyətin məhsuludur, ana
dilinin daşıyıcısı və nümayəndəsidir. Lakin ana dilinin daşıyıcısı olmaq azdır,
ona üslub çalarları gətirmək, onun üslub keyfiyyətlərini çoxaltmaq, estetik və
daxili gözəlliklərini zənginləşdirmək hər bir sənətkardan dilə sevgi və ona
məsuliyyət hissi ilə yanaşmaq tələb edir. K.Fedin haqlı olaraq demişdir
―Üslubun əsası, onun canı dildir. O üslubun şahmat lövhəsində şahdır. Şah
yoxdursa, heç bir oyun ola bilməz. Dil yoxdursa, yazıçı da yoxdur‖ (5, 14). Bu
anlamda, Hüseyn Arifin dili mükəmməlliyi ilə seçilir. Onun dilində nəinki
sözlər, ifadələr, misralar, hətta ritmlər, bölgülər o qədər yatımlıdır ki, onlar
həzin bir nəğmənin notları kimi səslənir. Şairin təəssüfünü bildirən əsərlərində
bunlar daha üzdə və güclüdür:
Nə var, nə yox?
Xəbər almaq istəsən,
Sal yönünü, gözlərinlə gör indi.
Ana Kürdən halı olmaq istəsən,
Dəli deyil, yazıqlaşıb Kür indi.
Qarayazı... Yaraları dərində,
Maral getdi, qırqovullar çəkildi.
Vələslərin, cökələrin yerində
Tala-tala süpürgələr əkildi (1, 204).
Daxili bölgü və ritm baxımından Hüseyn Arifin elə əsərləri var ki,
bulaq suyu kimi süzülür, dildən dodağa asanlıqla axır:
Bir dünyaya milyon oğul, qız gəlir,
Sevinc gəlir, kədər gəlir, naz gəlir.
Əsl şair az yaranır, az gəlir –
Vaxtsız ölüm sənətkara qıymasın (1, 125).
Hüseyn Arifin dili möhkəm inam ifadə edən fikirlərlə zəngindir. Və bu
inam təəssüf hissinin çoxalmasına imkan vermir, onu ümidlə əvəz edir:
Quşlar yenə vədəsində oyanar,
Ceyran, cüyür bərəsində dayanar,
Al-qırmızı şəfəqlərə boyanar
O meşələr, o talalar, inşallah! (1, 213).
Söz – Hüseyn Arifin həyatı, qələm – yaşam vasitəsidir. Mən yazanda
yaĢayıram – deyən şairin həyata, insanlara böyük bir inamı vardır:
Mümkünmü inamsız zirvələr aşmaq
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Sənət dünyasılnda, söz ocağında (1, 206).
Nə qədər də gözəl ifadədir: söz ocağı. Söz, doğrudan da, bir ulu
yurddur, bir möhtəşəm ocaqdır. Bu ocağın öz sakinləri, öz qonaqları var. Bu
ocaq başında oturanların uşaqlığı, gəncliyi, qocalığı kimi ömür mərhələləri,
Hüseyn Arifin fikrincə, dediyi sözlərdən bəlli olur:
Şair qocalıbmı, qocalmayıbmı,
Kəlamdan düşünüb, sözdən bilərsən (1, 214).
Hüseyn Arifin söz haqqındakı düşüncələrinin nəticəsində maraqlı
fəlsəfi fikirlər meydana çıxır. O, söz sultanlarını xatırlayır və nəhayət, belə bir
qərara gəlir ki, söz, doğrudan da, bitməz-tükənməz bir xəzinədir:
Nizami kamına yetmədi, getdi,
Füzuli başadək ötmədi, getdi.
Vaqiflə, Vurğunla bitmədi, getdi,
Bitməz Hüseynlə sözü dünyanın (1, 110).
Hüseyn Arifin dilindəki qaya ətri, daĢ ətri, həsrət odu, möhnət sınağı,
yuxunun naz satmağı, duman dənizi, səyyar duyğular, atüstü ehtiram, hicran
dəryası, qönçə niyyət, gözün düĢərgəsi, bulud-bulud yuxu, dağın qaya qulağı,
könülün kövrək vaxtı, köhlən dağlar, cığır kəmənd, dözüm paltarı, duru
duyğular, bir nağıllıq yalan kimi ifadələr poetik dilimizin geniş yollarından,
böyük imkanlarından xəbər verir. Onun dilində maraqlı bir ifadə diqqəti daha
çox cəlb edir: yuxunun naz satmağı:
Atlımı yolunu azıb keçiddə?
Nə əlim yetişir, nə ünüm çatır.
Möhnət sınağından keçə bilmirəm,
Bir anlıq yuxu da mənə naz satır (1, 60).
Hüseyn Arifin dilində maraqlı və məntiqli, hikmət dərəcəsi ilə diqqəti
çəkən fikirlərin bolluğuna düşmək mümkündür:
Çətin gün həyatın imtahanıdı,
Yaxşını, yamanı tarix tanıdı (1, 54).
Zirvədə zirvənin qədri bilinməz,
O, gözdən itəndə heyif deyərlər (1, 165).
Həyatda elindən, günündən uzaq,
Kürsüdə millətdən danışanda qorx (1, 212).
Bir kökün üstündə yüz budaq yaşar,
Yüz budaq bir kökü saxlaya bilməz (1, 58).
Ağıllı bir söz də böyük təsəlli (1, 194).
Səadət hər ömrə gülməz cahanda (1, 75).
Sınaq meydanında seçilər insan (1, 76).
Cəsarətə ümid, sürətə maraq,
Ana təbiətə inam itməsin! (1, 89).
Bir çıraq başacan işıq salmayıb,
Heç kəs bu dünyanı tutub qalmayıb (1, 95).
Bir qəlbə toxunmaq asan gəlməsin
Min kəndə, şəhərə od ələməkdən (1, 112).
Yazıq o kimsədir həyatda ancaq
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Yazdığı səhvini pozmaq istəməz (1, 113).
Yüz dağdan ağırdır bir kiçik kədər (1, 112).
Ürək alışmasa, o, ürək deyil,
Ağarmayan başa baş demək olmaz (1, 137).
Hüseyn Arif mənalı, məntiqli sözü uca tutur. Ağıllı adamın dediyi
sözləri kəsərli hesab edir. Bu haqda o deyir:
Həyat bir ustaddır, öz əsəri var,
Könüldə nə qədər dərdi-səri var.
Adi kəlmənin də öz kəsəri var,
Alim kəlamından söz ləzzət çəkir (1, 68).
Bizim dilimizdə ―soyuq dəymək‖ ifadəsi var və işlənmə tezliyi olan
sintaktik vahidlərdəndir. Hüseyn Arifin dilində bu sintaqmın bənzərsiz
məcazlaşması vardır ki, o, heç nə ilə müqayisəyə gəlmir:
Uyma özgə əməlinə,
Qoşulma qıza, gəlinə,
Düşərsən yaman dilinə,
Dildə soyuq dəyər sənə (1, 69).
Bundan başqa, Hüseyn Arifin dilində ―heyfi gəlmək, təəssüflənmək‖
kimi leksik-qrammatik vahidlərin fərqli obyektlə işlənməsi faktı bədiiliyin
yüksəlməsinə səbəb olur:
Yaman yerdə can darıxdı,
Ağrılar qəlbimi sıxdı,
Dilindən bir yalan çıxdı,
Sözünə heyfim gəldi (1, 73).
Hüseyn Arif şairləri bir neçə qrupa ayırır: həyat şairi, zaman şairi, taxttac şairi...:
Bir həyat şairi var,
Bir də vaxt şairləri.
Eldən, gündən xəbərsiz,
Saray, taxt şairləri (1, 85).
Şairin dilində ―bədbəxt şair‖ ifadəsi də var. Bu adı daşıyanlar haqqa
daş atanlar, başqasının kölgəsində yatanlardır. Belə şairləri xalq sevib
yaşatmır:
Biri haqqa daş atar,
Biri kölgədə yatar.
Kim sevib, kim yaşadar
Bu bədbəxt şairləri? (1, 85).
Hüseyn Arifin dilindəki ―qapı-baca şairləri‖, ―əl-ayaq şairləri‖, ―küncbucaq şairləri‖ ifadələri də yenidir, məqamına görə maraq doğurur:
Biri var, üzdəniraq,
Haça dil, hazıryaraq,
Qapı-baca, künc-bucaq,
Əl-ayaq şairləri (1, 85).
Şerin son bəndindəki ―xalqsız xalq şairləri‖ ifadəsi sanbalı və
kəskinliyi ilə bu mövzuya aid digər sintaktik vahidlərdən seçilir:
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Hüseyn Arif, nə xəbər,
Nə qədərmiş, nə qədər
Başsız başa keçənlər
Xalqsız xalq şairləri (1, 85).
Hüseyn Arifin dilində üslub fiquru olaraq antitezanın bənzərsiz
örnəklərini görürük. Fikrin qüvvətləndirilməsinə xidmət еdən antitezada
antonimliyin böyük rolu olsa da, şairin dilində antоnim оlmayan sözlər
antоnimik əlaqəsinə girir və bununla da maraqlı bir bədii fiqur fоrmalaşaraq
üslubi səciyyənin çoxalmasını əsaslandırır:
Torpağın bulanıq min-min suyundan
Bir duru bulağı daha yaxşıdır.
Yüz söyüd gövdəsi xatırlayınca
Bir palıd budağı daha yaxşıdır (1, 81).
Hüseyn Arifin dil və üslubu üzərindəki araşdırmalar göstərir ki, burada
bir-birinə əks olan obrazlardan daha çox kontrast vəziyyətlər bədii təzad
yaradır. Bu aspektdə qarşılaşdırılan xüsusiyyətlərin keyfiyyət dərinliyi üzə
çıxır:
Yoxlayıb həyatı duydum dərindən,
Götürdüm yükümü xeyir, şərindən,
İnsanın bicindən, hiyləgərindən
Heyvanın axmağı daha yaxşıdır (1, 81).
Şairin dilində müxtəlif ziddiyyətli anlayışlar üslub effekti yaradır.
Anlayış, hadisə və obrazların ayrı-ayrı əlamətləri arasındakı müqayisə və
qarşılaşdırma maraqlı dil vahidləri ilə bədii təzad səviyyəsinə qalxır:
Uzaq ol meydanda dil savaşından,
Oğrunca atılan cahil daşından.
Donuz kəlləsindən, dana başından
Ceyranın ayağı daha yaxşıdır (1, 81)
Təzadın təsirli olması dildən çox asılıdır. Müsbət və mənfi əlamətləri
qarşılaşdırmaq üçün tutarlı dil vahidləri işlənməsə, bədii təsir yarada bilməz.
Canlı və obrazlı dilin emosionallığını artırmaqda antitezanın böyük rolu vardır:
Namərd məclisində sözünü gözlə,
Dursan kül yanında gözünü gözlə,
Tülkü quyruğundan özünü gözlə,
Qartalın caynağı daha yaxşıdır (1, 82).
Bədii təzad təsirli üslub vasitəsi olmaqdan başqa, həm də əlverişli
müqayisə vasitəsidir. O, hər hansı bir keyfiyyət haqqında canlı təsəvvür
yarada bilir. Bədii dildə fərqli tərəflər onun köməyi ilə reallaşır. Çox zaman
insanlar arasındakı fərqlər təbiət hadisələri ilə müqayisə zəminində göstərilir:
Hüseyn, qəm yeyib kədərlənmə sən,
Artıb çoxalsa da saçlarında dən,
Çaqqalın kef çəkib gəncləşməsindən
Şirin qocalmağı daha yaxşıdır (1, 82).
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Hüseyn Arifin dili təsdiq edir ki, bədii təzad həm leksik, həm də
sintaktik ifadə imkanlarına görə zəngin üslub vasitəsidir və o, ziddiyyətli
əlamətlərin müqayisə və qarşılaşdırma yolu ilə aydınlaşdırılmasını əsaslandırır:
Bir yolun üstündə min-min yol düşüb,
Dəyişib cığırı, izi dünyanın.
Min yol pəhləvanın burdu boynunu,
Bir dəfə əsmədi dizi dünyanın (1, 110).
Şairin ölüm-həyat fəlsəfəsini ifadə edən misraları da bədii təzad
baxımından diqqəti çəkir:
Nə qədər diriyəm, bu ana torpaq
İlk andım, ilk eşqim, ilk ocağımdır.
Öləndə torpağa qarışmağım da
Torpağa qoşulub yaşamağımdır (1, 116).
Hüseyn Arifin dilindəki təzadlar, doğrudan da, maraqlıdır, elin, obanın
etik normalarını xatırladır, tərbiyə dərsi verir:
Odu ayaqlayıb keçən olsa da,
Çörəyin üstündən keçən olmayıb (1, 142).
Şair insan və hadisələrə dərindən nüfuz edib onlar haqqında düzgün
təsəvvür yaradan şairdir. Bu haqda onun özü belə deyir:
O yuvanı, bu yuvanı seçmədim,
Yurddan-yurda, eldən-elə köçmədim,
Üzdən baxıb üzdən yanıb keçmədim,
Düz öyrənib düz danışan şairəm (1, 100).
Hüseyn Arif şeirlərinin birində haqlı olaraq belə deyir: ġeir fikrə, fikir
Ģerə bağlıdır. Doğrudan da, şairin fikri şeirlərində üzə çıxır. Bu fikirlər üçün
şerin meydanı çox genişdir. Dilimizin poetik imkanları şeir dilində daha əhatəli
və səviyyəli olur:
Gahdan gülər, gahdan ağlar fikrimiz,
Qanad açar, qanad bağlar fikrimiz,
Misralarda coşub çağlar fikrimiz,
Şeir fikrə, fikir şerə bağlıdır (1, 109).
Hüseyn Arifin fəxriyyə janrının xüsusiyyətlərini daşıyan bir sıra misra
və şeirləri vardır. Lakin fəxriyyədən fərqli olaraq onlarda qürur duyulacaq
cəhətlərlə yanaşı, gerçəklik, sadəlik və təvazökarlıq özünü göstərir:
Yaşamadı qorxa-qorxa Hüseyn,
Güvəndikcə doğma xalqa Hüseyn,
İnanmıram yaddan çıxa Hüseyn, –
Şair ömrü ömürlərə bağlıdır (1, 109).
Özü dediyi kimi, əldə qələm axşam-səhər sözdən-sözə tələsən şair
sənətkarlığına dəyər verir, xalqın yaddaşında qalacağına inanır:
Ömrün səfərini itirmə vaxtsız,
Karvanı mənzilə yetirmə vaxtsız,
Hüseyn Arifi itirmə vaxtsız,
O, elə şairdi, bir də tapılmaz (1, 115).
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Yenə də özü dediyi kimi, məhəbbəti ürəklərdə, nəğmələri dodaqlarda
olan Hüseyn Arif ―şair kimdir?‖ sualına belə cavab verir:
Hər torpaqda coşmaz bulaq,
Hər sinədə yanmaz ocaq,
Alim kimdir?
Kitaba bax,
Şair kimdir?
Xalqdan soruş (1, 129).
Bu misralar xalq şairi R.Rzanı xatırladır. Bir zamanlar Rəsul Rza
deyirdi ki:
Hansı şerim, hansı sözüm
yaşayacaq məndən sonra?
– Mən bilmirəm,
Eldən soruş! (4, 31).
Doğrudan da, sənətkarın qiymətini xalq bilir. Xalqımız Hüseyn Arifi
şair kimi qəbul etdi, şair kimi sevdi, nəğmələrini yaşatdı, yaşadır və yaşadacaq.
Hüseyn Arif bunu da deyirdi ki:
Şairi kədərlə yada salmayın,
Namərdəm, bir an da dərdə əyilsəm.
Məni boz torpaqdan xəbər almayın, –
Bir insan qəlbində yaşaya bilsəm (1, 95).
Bu gün əminliklə deyə bilərik ki, Hüseyn Arif yaddaşlarda və
ürəklərdə yaşayır. Bu yaşamın uzunluğuna o, hələ sağlığında inanırdı:
Bu südə, sümüyə, qana and içim,
Namusa, qeyrətə, sana and içim,
Nəyə deyirsiniz, ona and içim,
Bu dünya durduqca durasıyam mən (1, 157).
Doğrudan da, el üçün yazıb-yaradan, xalqın ruhu və mənəviyyatı ilə
silahlanmış sənətkarlar elin yadından çıxmır, onlar həm də bədii dil tariximizin
səhifələrində əbədi həyat tapır.
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РЕЗЮМЕ
САДАГАТ ГАСАНОВА
ГУСЕЙН АРИФ И НАШ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК
В статье говорится о стилистических особенностях Гусейна
Арифа. Позиция поэта в нашем литературном языке определяется на
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основе фактов, показывающих обогащение его поэтического языка общенациональным языком, его отношением к устному народному творчеству. Подвергаются научно-теоретическому разбору стилистическоязыковые примеры, взятие из поэтического языка Гусейна Арифа. Теоретические мысли, подтверждающие богатство языка поэта, обосновываются примерами, взятыми из его поэзии.
Ключевые слова: литературный язык, стиль, художественное
слово, поэтический язык, смысл.
SUMMARY
SADAGAT HASANOVA
HUSEIN ARIF AND OUR LITERARY LANGUAGE
The article deals with the features of the language-style of Husein Arif.
The attitude of the poet to the folk creativity, the position of the poet in our
literary language are determined in the basis of the facts which show his profit
from the national language.The examples of the language-style received from
the poetic–language of Husein Arif are involved to the scientific-theoretical
analysis. The theoretical ideas approving the richness of the poet's language
are based with the examples received from his poetry.
Key words: literay language, style, artistic word, poetic language,
meaning.
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NAXÇIVAN ƏDƏBĠ MÜHĠTĠ SƏNƏTKARLARININ
YARADICILIĞINDA TARĠXĠ NƏSR: Ə.ABBASOVUN “ZƏNGƏZUR”
ROMANI
Ə.Abbasovun “Zəngəzur” romanında sovet dövründə ədəbiyyatımızda
toxunulması, bir növ, qadağan olan ayrı-ayrı mərhələlərin mühüm hadisələri
diqqət mərkəzinə çəkilir. “Zəngəzur” romanı azərbaycanlı və türklərin erməni
nizami ordusu tərəfindən əvvəlcədən planlaĢdırılmıĢ deportasiya və
soyqırımına məruz qalmaları haqqında yazılmıĢ, bu sahədə ədəbi boĢluğu
dolduran ən yaxĢı əsərdir. Elmi məqalədə Naxçıvan ədəbi mühitində yazıbyaradan sənətkarlardan biri olmuĢ Ə.Abbasovun “Zəngəzur” romanı barədə
məlumat verilmiĢ, göstərilmiĢdir ki, onun bu əsəri yeni dövrün ideologiyasına
uyğun əsər kimi ədəbi tənqid tərəfindən həmiĢə müsbət qarĢılanmıĢdır.
Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, tarixi roman, ədəbi mühit, faciəli
qırğınlar, Zəngəzur mahalı, deportasiya, soyqırımı
Azərbaycan ədəbiyyatında bir sıra tarixi əsərlər yaradılmışdır. Bu
əsərlərdə xalqımızın tarixinin bir sıra əlamətdar dövrləri müvəffəqiyyətlə
işıqlandırılmışdır. Naxçıvan ədəbi mühitində
tarixi nəsr Azərbaycan
ədəbiyyatının ümumi inkişafı ilə bir sırada böyümüş və yüksəliş yolu
keçmişdir. Tarixi dövrün düzgün verilməsi üçün tarixi sənədlərdən, faktlardan
istifadə edilməsi çox zəruri məsələlərdəndir. Lakin bunlara baxmayaraq yazıçı
öz təxəyyülündən də istifadə edir. Əgər əsərdə bədii uydurmalar olmazsa, bu
zaman həmin sənətkar tarixi hadisələrin qeydiyyatçısı olar. Əsərdə hadisələrin
inandırıcı və həyati olması da əsas şərtlərdən biridir. Tarixi əsərlər gənc nəslin
tərbiyəsində, vətənpərvərlik hisslərinin yüksəldilməsində böyük bir vasitədir.
Tarixi mövzuda yazan sənətkar tarixi dürüstlüyə, həqiqiliyə xüsusi diqqət
yetirdiyindən külli miqdarda materialın içərisindən ən zərurilərini seçib
istifadə etməlidir. Tarixçi və ədəbiyyatçı mütəxəssislərin tarixi əsərlərə
yazdıqları rəylərdə bu mövzuda yazan yazıçının tarixi hadisələri və
qəhrəmanları doğru, düzgün işıqlandırdığı, keçmişə və inqilabi hərəkat tarixinə
dair həqiqətləri dürüst öyrənib təsvir etmələri qeyd olunmalıdır.
Azərbaycan nəsrinin son vaxtlaradək diqqət yetirmədiyi bir sıra
mövzular son dövrün Naxçıvan ədəbi mühitində də önəmli yer tutmuşdur.
Sovet dövründə ədəbiyyatımızda toxunulması bir növ yasaq olan ayrı-ayrı
mərhələlərin mühüm hadisələri və görkəmli şəxsiyyətləri indi daha çox diqqət
mərkəzinə çəkilir. Azərbaycanın qədim türk yurdu olması kimi həqiqəti elmi
və bədii ədəbiyyatda göstərmək, keçmişimizin ulu çağlarına diqqəti artırmaq
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müasir ədəbiyyatımızın böyük nailiyyətidir. Son illərin tarixi nəsrində yaranan
yeni əsərlərdə mövzunun müxtəlif çalarlarının daha ətraflı canlandırılması
diqqəti cəlb edir.
1920-30-cu illərdə ümumiyyətlə, Azərbaycanın mədəni həyatında bir
dirçəliş başlamışdı. 1930-cu illərdə yeni məktəblərin, maarif və mədəniyyət
ocaqlarının çoxalması, iqtisadi və mədəni həyatda böyük bir inkişafın
başlanması Naxçıvanda istedadlı gənc nəslin yetişməsinə kömək etdi. Gənclər
yeni həyatdan böyük ilhamla yazmağa başladılar.
Bu illərdə Naxçıvanda yazıb-yaradan gənc həvəskarlar daha da
çoxalırdı. Demək olar ki, ədəbi yaradıcılıqla məşğul olanların sayı getdikcə
artırdı. Həmin dövrdə Naxçıvanda Baqi Hüseynov, Əyyub Abbasov, Əbil
Yusifzadə, Əbdül Kazım, Cəfər Bağır, Hüseyn Əzim, Əbülfəz Abbasquliyev,
Əkbər Məftun, Qurban Qurbanov, Nağı Nağıyev, M.H.Təhmasib,
M.Ə.Tarverdiyev, həmçinin Əkbər Dadaşlı, Bayram Mərdanlı, Rza Quluzadə,
Kamil Bəktaşi və başqaları ədəbi yaradıcılıqla məşğul olurdular.
1920-30-cu illərdə yaradıcılığa başlayan Əbil Yusifzadə, Əyyub
Abbasov, Əbdül Kazım, Abbas Gülməmmədov, Cəfər Bağır sonralar əsas
yaradıcılıqlarını Bakıda davam etdirmişlər.
Əyyub Cəbrayıl oğlu Abbasov (1906-1957) Zəngəzur rayonunun Şəki
kəndində anadan olmuşdur. Ağır həyat və aclıq nəticəsində ata-anası və iki
qardaşı vaxtsız öldüyündən Əyyub kiçik yaşlarından varlılara muzdurluq
etmişdir. 1920-ci il aprelin əvvəllərindən Əyyub Naxçıvana dayısının yanına
gəlir, burada ilk təhsilini alır, eyni zamanda Naxçıvan Xalq Maarif
Komissarlığında işləyir. 1928-ci ildə Bakıya gəlib V.İ.Lenin adına APİ-yə
daxil olur və 1932-ci ildə institutu bitirib Naxçıvana qayıdır. Ə.Abbasov
Naxçıvanda müəllim işləyir, Naxçıvan rayonu Xalq Maarif komissarı
vəzifəsində çalışmaqla bərabər ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olur.
Ə.Abbasov 1934-cü ildə yenidən Bakıya gedir, müxtəlif vəzifələrdə
işləməklə yanaşı, yaradıcılığını da davam etdirir. Bakıda «Günəşli yollar»
(1938), «Sərhəddə» (1939) adlı şeir kitablarını çap etdirir. İkinci dünya
müharibəsində o da ordu sıralarında vuruşur. Cəbhədən qayıtdıqdan sonra
bədii yaradıcılığını davam etdirərək bir-birinin ardınca «Könül dəftəri» (1947),
«Vətən suları» (1949), «Pyeslər» (1950), «Nailə» (1951), «Qırmızı bayraqlı
gəmi» (1952), «Ağ çadırlar» (1955) kitablarını nəşr etdirir. Onun istər şeir və
poemaları, istərsə də dram əsərləri gənc nəslin təlim və tərbiyəsinə
yönəldilmiş, onların əməl və arzularından, yeni dünyagörüşündən bəhs edir.
Ə.Abbasovun şeir və poemaları, dramları yeni dövrün ideologiyasına uyğun
əsərlər kimi ədəbi tənqid tərəfindən müsbət qarşılanmışdır.
1925-1926-cı illərdə Əvəz Sadıq, Abbas Gülməmmədov, Əyyub
Abbasov, Məşdi Babayevin təşəbbüsü ilə Naxçıvanda «Gənc qələmlər» adlı
ədəbiyyat dərnəyi yaradıldı. Naxçıvanda ədəbi gəncliyin inkişafında bu
dərnəklə yanaşı, «Şərq qapısı» qəzetinin də rolu var idi. Bu illərdə qəzetdə
ayda iki dəfə gənc qələm sahiblərinin şeirləri çap olunurdu.
1931-ci ildə ölkədə ədəbiyyatın daha da inkişaf etdirilməsi haqqında
Ümumittifaq Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ədəbiyyat haqqında
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yeni qərarı elan olunur. Proletar Yazıçılar cəmiyyəti ləğv edilərək Sovet
Yazıçılar İttifaqının təşkili qərara alınır. Elə bu zaman Bakıdan qayıtmış
Əyyub Abbasov yaradıcı gəncləri öz ətrafına toplayır. Hələ 1925-ci ildə
yaradıcılığa şeirlə başlayan Ə.Abbasov «Şərq qapısı», «Kommunist», «Gənc
işçi», «Yeni yol», «Yeni fikir», «Maarif və mədəniyyət», «Hücum», «Dan
ulduzu» və başqa dövri mətbuat səhifələrində Şəkili imzası ilə əsərlərini nəşr
etdirir. Onun «Mübarizə» adlı ilk kitabı 1932-ci ildə Naxçıvanda çap
olunmuşdur. Şairin bu kitabda toplanmış şeirlərində zəhmətkeşlərin əmək
qəhrəmanlığı, elliklə kollektivləşmə uğrunda gedən mübarizə öz əksini tapır.
Əyyub Abbasov Naxçıvanda Mirzə İbrahimov, Əli Vəliyev, Mehdi
Hüseyn, Süleyman Rüstəm və digər şair, yazıçılarla yaxından tanış olur. Onun
―Dar ağacı‖ poeması, ―Mübarizə‖ kitabı maraqla qarşılanır, diqqəti cəlb edir,
―Naxçıvan‖ şeiri dillər əzbəri olur, dövri mətbuatda tez-tez silsilə şeirləri dərc
edilir. Onun "Aqil və Sərvinaz" adlı pyesi 50-ci illərdə Gənc Tamaşaçılar
Teatrında uğurla tamaşaya qoyulur.
Ə.Abbasov ―Zəngəzur‖la böyük ədəbiyyata gələnə qədər daha çox
şair, dramaturq kimi tanınırdı. Birdən-birə iki cildlik romanın meydana
çıxması onun istedadının epik vüsətinin, ədəbi potensialının genişliyinin də
göstəricisi idi.
―Zəngəzur‖ romanı hər şeydən əvvəl XX əsrin əvvəlindəki Zəngəzur
mahalının, onun sakinlərinin yaşam mənzərəsidir. Burda daha çox qara, acı
lövhələr üstünlük təşkil edir; kasıbçılıq, aclıq, səfalət, yoxsulluq içində üzülən,
hakimiyyət, torpaq, var-dövlət sahiblərinin azğınlığı, ərşə dayanan zülmü, heç
bir əxlaq, ölçü-biçiyə sığmayan qudurğanlığı, gecə-gündüz fikri, xəyalı ancaq
acından ölməmək üçün çalışan zəhmətkeş insanların mənəvi dünyası, əxlaqi
təmizliyi, abır-həyası, dostluğa, duz-çörəyə sədaqəti, ailə dəyərlərini, namus,
ismətini qorumaq üçün hətta, ölümə getməyə belə hazır olmaları, övlada,
valideynə məhəbbəti bu insanları birləşdirən səciyyəvi cəhətlərdir. Onlar sidq
ürəklə bir olan Allaha inanır, ürəkdən tapınır, başlarına gələn qəza-qədəri,
kasıbçılığı da o gözəgörünməzin alın yazısı hesab edir, ona görə də yaxşı-pis
hər şeyi ondan yalvarıb diləyirlər. Bu əsər Zəngəzur kəndlilərinin əxlaq,
mənəvi dəyərlər toplusudur. Təbii ki, o dövrün qanun-qaydaları elə idi ki,
«Zəngəzur»un sovet senzurasından keçməsi üçün müəllif əsərində dostluq,
qonşuluq motivlərinə geniş yer verməli idi. Əslində elə müharibəni pisləmək,
fitnə-fəsada bais olanları tənqid etmək hər bir yazıçının vəzifəsidir, mənəvi
borcudur. Bu mənada Əyyub Abbasov bütün xalqların sülh, əmin-amanlıq
şəraitində yaşamasını arzulayırdı. O bilirdi ki, öz millətini qırğına, fəsada,
cinayətə təhrik edən birinci növbədə elə öz xalqının düşmənidir. Yazıçı fakt və
dəlillərlə, eləcə də öz gözləri ilə gördüyü hadisələrin köməyi ilə daşnakların
məkrli siyasətlərini realist lövhələrlə təqdim edib.
Əyyub Abbasovun tariximizin Zəngəzur faciələrinə ayna tutan
―Zəngəzur‖ romanı müsəlman, azərbaycan və türklərin erməni nizami ordusu
tərəfindən əvvəlcədən planlaşdırılmış deportasiya və soyqırımına güzgü tutan,
bu sahədə ədəbi boşluğu dolduran ən yaxşı əsərdir, həm də ona görə ki, bu
roman real həyatı əks etdirir, bu həyat isə tariximizə faciələrlə, qanla, göz
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yaşları ilə, minlərlə insanın faciəsi kimi yazılıb və 70 ildən çox bu qanlı-qadalı
hadisələr barədə danışmaq, yazmaq qadağan edilib. Totalitar sovet-KQB
rejiminin meydan suladığı, erməni-daşnak millətçilərinin və onların fizikimənəvi varislərinin, nifrət virusu daşıyıcılarının Azərbaycanın partiya-sovet,
hüquq-mühafizə orqanlarında özlərinə rahatlıqla yer tutduğu, geniş anti-türk,
anti-azərbaycan, anti-müsəlman şəbəkəsi yaratdığı bir zamanda bu gerçəkliyi
qələmə alması tarixi və ədəbi hadisə idi.
Azərbaycanlıların soyqırımından bəhs edən və nadir bədii sənət
nümunəsi olan ―Zəngəzur‖ əsərinin təkrar nəşri aktual məsələ kimi meydana
çıxır.
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РЕЗЮМЕ
НУШАБА МАММАДОВА
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА В ТВОРЧЕСТВЕ МАСТЕРОВ
НАХЧЫВАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ: РОМАН
А.АББАСОВА "ЗАНГЕЗУР"
В романе А.Аббасова «Зянгязур» доведены до центра внимания
значимые события отдельных этапов, касание которых нашей
литературой в советское время было запрещено. В романе «Зянгязур»
написано о предопределенной депортации и геноциде мусульман,
азербайджанцев и турков; армянской регулярной армией это лучшая
работа, которая заполняет литературное пространство в этой области. В
научной статье представлено о романе «Зянгязур» одного из создателей
Нахичеванской литературной среды А.Аббасова; это произведение как
работа, соответствующая идеологии новой эры, была приемлема
литературной критикой.
Ключевые слова: Азербайджанская литература, исторический
роман, литературная среда, трагические бойни, Зянгязурский район,
депортация, геноцид.
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SUMMARY
NUSHABA MAMMADOVA
“NAKHCHIVAN LITERARY ENVIRONMENT IN THE WORKS OF
THE MASTERS OF HISTORICAL FICTION "ZANGAZUR" NOVEL”
OF A.ABBASOV
Important events of forbidden stages during Soviet empire are in the
center in A.Abbasov's novel ―Zangezur‖. ―Zangezur‖ is about the planned
deportation and genocide of muslims, azerbaijanis and turks by armenian
army; this work is the best work that filled the void in literary in this topic.
This scientific article is about one of authors of the Nakhchivan literary
environmen A.Abbasov's novel ―Zangezur‖. This work is accepted positively
by literary critics as a proper work in ideology of new period.
Key words: Azerbaijan literature, historical novel, literary
environment, tragic massacres, Zangezur region, deportation, genocide.
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HÜSEYN CAVĠD ROMANTĠZMĠNĠN ġAĠR QƏHRƏMANI –
XƏYYAM
Məqalədə Hüseyn Cavid yaradıcılığına müfəssəl nəzər salınmıĢ, onun
yaradıcılığında qəhrəman-Ģair obrazlarının ümmumi tipologiyası verilmiĢdir.
“Xəyyam” əsərindəki Xəyyam obrazında sənətkarın fəlsəfi baxıĢlarının ifadəsi,
dövrə və müasir gerçəkliyə münasibəti özünəməxsus Ģəkildə bədii əksini
tapmıĢdır.
Açar sözlər: “Xəyyam”, H.Cavid, Ömər Xəyyam, qəhrəman-Ģair
Hüseyn Cavidin əfsanəvi, mifik, hökmdar, müqəddəs, sərkərdə qəhrəmanları ilə yanaşı, şair qəhrəmanı da vardır. Onun bu qəhrəmanı yaradıcılığının sonunda – ―Xəyyam‖ əsərində meydana çıxmış və yalnız Şərqin yox, dünyanın yaxşı tanıdığı Ömər Xəyyamla təmsil olunmuşdur. Ümumiyyətlə,
H.Cavid bütün bəşəriyyətin tanıdığı, həyat fəaliyyətlərinə yaxşı bələd olduğu
Məhəmməd Peyğəmbər, Topal Teymur, Alp Arslan, Məlik şah və nəhayət,
Ömər Xəyyam kimi şəxsiyyətləri bədii əsərə gətirməkdən heç vaxt ehtiyat
etmir, əksinə həmişə bundan qurur duyur. Bir az geniş yanaşmış olsaq, bu cür
tarixi şəxsiyyətlərin bədii əsərə gətirilməsi H.Cavid romantizminin
prinsiplərindən də irəli gəlirdi. Ona görə ki, şair-dramaturq böyük, dahi
şəxsiyyətləri ədəbi əsərlərin qəhrəmanı etməklə nümunəvi obrazlar yaratmaq
istəyində olmuşdur. H.Cavidə görə, böyük ideyaların təbliği və həyata
keçirilməsi nümunə olan böyük şəxsiyyətlərlə mümkündür.
H.Cavidin Xəyyam düşüncəli şair və ya şair xəyallı obrazları ilə hələ
―Peyğəmbər‖ və ―Topal Teymur‖ əsərlərindən tanış oluruq. H.Cavid Peyğəmbəri şair kimi təqdim edir. Əsərdə Peyğəmbəri şairə bənzədənlərə cavab
olaraq ―Ben fakat husnu-xuda şairiyim, Yerə enməm də səma şairiyim‖ cavabı
diqqətimizi cəlb edir (1, s. 353).
―Topal Teymur‖da şair Kirmani ―Məhəbbət, məhəbbət, dövlət, bütün
beşeriyyər hilas edəcək məhəbbətdir. Məhəbbətlə çırpınan bir coban qəlbi, kin
və ədavət püskürən bir sultan qafasından daha şərəflidir‖ – deyir. Oxucu onu
H.Cavidin qudsal şair əqidəsindən doğan fikir kimi qəbul edir. ―Xəyyama
gələn yolların‖ şair sakinləri oxucusunu mütləq tarixi şəxsiyyət olan bir şairlə
görüşdürəcəyinə əmin olur.
Cavidşünas alim K.Əliyev şair obrazlarının ən kamili Ö.Xəyyama
münasibətini belə ifadə edir: ―Ömən Xəyyam həyatda şair Kirmaninin
sələfidir. Alp Arslanın və Məlik şahın yanında dayanan və hətta onu üstələyən
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Ömər Xəyyam Teymuru vəsf edən şair Kirmanidən üç əsr öncədir, üç əsr
böyükdür.
…Xəyyam Kirmanidən çox ağıllıdır. Ən azı ona görə ki, şair Kirmani
―Teymurnamə‖ yazdığı halda Xəyyam Alp Arslanı və Məlik şahı mədh
etməkdən çox uzaqdır‖ (3, s. 278-279).
İstər Azərbaycan, istərsə də dünya ədəbiyyatında baş qəhrəmanı şair
olan həm nəsr, həm şeir, həm də dramaturgiya nümunələri çoxdur.
M.S.Ordubadinin ―Qılınc və qələm‖ romanında Nizami Gəncəvi, M.Hüseynin
―Nizami‖ pyesində yenə də Nizami Gəncəvi, Səməd Vurğunun ―Vaqif‖
pyesində Molla Pənah Vaqif, Bəxtiyar Vahabzadənin ―Şəbi-hicran‖
poemasında M.Füzuli, İsa Muğannanın ―Məhşər‖ romanında İmadəddin
Nəsimi, Qabilin ―Nəsimi‖ poemasında yenə də İmadəddin Nəsimi,
Ə.Cəfərzadənin ―Aləmdə səsim var‖ romanında Seyid Əzim Şirvani, Nəriman
Həsənzadənin ―Nəriman‖ poemasında Nəriman Nərimanov və başqaları buna
nümunə ola bilər. Baş qəhrəmanı şair olan poetik əsərlərdə həmin şairlərin
təsiri də duyulmaqdadır. Hətta bəzi nümunələrdə səciyyəvi əlaqələr də tapmaq
çətin deyil. Ancaq Hüseyn Cavidin ―Xəyam‖ pyesinin özəlliyi ondan ibarətdir
ki, şair-dramaturq Ömər Xəyyamın özü ilə baş qəhrəman olan Xəyyamı bir
vahid kimi təqdim etməyi bacarmışdır. Bu isə Ömər Xəyyamın mətnə dırnaq
içərisində daxil edilən və H.Cavidin özü tərəfindən tərcümə olunan rübailəri ilə
bağlıdır. Rübailərdə ifadə olunan fikir və ideya ilə Xəyam surətinin
düşüncələri arasında sıx əlaqə mövcuddur.
Pyesin ikinci pərdəsində Xəyyamın satıcılarla, Çadırçı və Çölməkçi
ustalarla qarşılaşdığı səhnə vardır. Satıcılar Xəyyamı başa düşmürlər, ona
kinayə ilə yanaşırlar. Hətta Çadırçı usta Xəyyamı ―Sanki zəncirini qırmış
dustaq‖, ―başı boş‖ (2, s. 35) adlandırır. Bazarda olanlar da Xəyyamı lağ
hədəfinə çevirirlər. Xəyyamın isə ona ―fəqir‖ kimi baxan Çölməkçi ustaya
verdiyi cavab bütün bazar əhlinə verilən cavab kimi səslənir və maraqlıdır ki,
bu, H.Cavidin öz rübaisidir:
Bir düşün, varsa əgər səndə bir az əqlü kamal,
Bu çamur bir yığın insan ki, edərsən pamal.
O həqarətlə, toqatlarla yapılmış qablar,
Dünkü şahlar və vəzirlər ki, bu gün həpsi xəyal (2, s. 37)
H.Cavid Ömər Xəyyamın həmin fikirlə səsləşən aşağıdakı rübaisini də
bir az sonra ―uzun boğazlı və qulplu bir sürahi‖ (2, s. 37) götürən Xəyyam
surətinin dili ilə əsərə daxil etmişdir:
―Görünür ben kimi olmuş bu da bir aşiqi-zar,
Bağlamışdır onu zəncirinə bir zülfü nigar.
Gördüyün qulpu çamur parçası zənn etmə, saqın,
Bir gözəl boynuna keçmiş qola çoq bənzəri var!‖ (2, s. 37)
H.Cavidin yaratdığı şair Xəyyam obrazının söylədiyi H.Cavid rübaisi
ilə Ömər Xəyyamın Xəyyam obrazının dili ilə verilən rübaisi arasında
prinsipcə heç bir fərq yoxdur. Zahiri fərq ondan ibarətdir ki, H.Cavidin
sözlərində çamurdan yapılanlar şahlar və vəzirlərin surəti, Ömər Xəyyamın
sözlərində isə bir gözəl qızın siması canlanır. Əslində isə hər iki nümunəni
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birləşdirən bir ümumi cəhət var, bu da çamurdan yapılan qablarda şahın,
vəzirin, gözəl qızın – bütün insanların simasını görmək, hamını
eyniləşdirməkdir. Bu fikir üçüncü pərdədə yenə də Alp Arslanın qarşısında
Xəyyam surətinin dili ilə verilən Ömər Xəyyamın rübaisində bir daha təsdiqini
tapır:
―Uğrayıb dün gecə bir ustaya oldum həmraz,
Badə ibqinə gördüm ki, yapar qulp, boğaz.
Baq, dedim, bunlar ölən şahü gəda əzası,
Nə şahın dəhşəti qalmış, nə gədələrdə niyaz‖ (2, s. 52)
Hətta çox maraqlıdır ki, dördüncü pərdədə Xəyyam özünün də
çamurdan yapılmış badədə ifadə olunacağını söyləyir. Bu məqamda da Ömər
Xəyyamın rübaisi köməyə gəlir:
―Toz olurkən bən əcəl pəncəsi altında yarın,
Çamurumdan içilən badəyə peymanə yapın.
Doldurur bəlkə o peymanəyə zevq əhli şərab,
Dirilib bən olurum bəlkə xərabətə yaqın‖ (2, s. 75)
Bütün bu nümunələr insanlara eyni bir gözlə baxmaq fəlsəfi
düşüncəsinin inikasıdır.
Cavidşünas Azər Turan yazır: ―Xəyyam‖ dramı təkcə Cavid yaradıcılığında və Azərbaycan ədəbiyyatında deyil, ümumən dünya miqyasında ən maraqlı ədəbi ―Xəyyam‖lardan hesab olunmalıdır‖ (4, s. 215). Bu mənada
H.Cavidin Xəyyamı da ən maraqlı filosof şair obrazlardan biridir. Ətrafındakı
insanların bəzilərinin onu başa düşüb-düşməmələrindən asılı olmayaraq,
Xəyyam fəlsəfi düşüncələri elə həmin adamları heyrətdə qoyur. Xəyyamın İbn
Sinaya qapılması barədə əsərdəki Saib surətinin söylədiyi mülahizə ilə
Xəyyamın özünün dediyi Ömər Xəyyam rübailərində ifadə olunan ideyalar
üst-üstə düşür. Yəni Hüseyn Cavid Xəyyamın İbn Sinaya dərin ehtiramının
olmasını yalnız Saibin dili ilə deyil, həmçinin Xəyyamın özünün söylədiyi
rübailərlə də təsdiqləyir və əhəmiyyətlisi odur ki, bu məqamda şair-dramaturq
iki rübaini yanaşı vermişdir:
―Fəzli, irfanı tanınmış neçə dahi daşlar,
Ürəfa bəzminə fanus olaraq parladılar.
Birər əfsanə deyib getdilət, əfsus, əfsus,
Bu qaranlıq gecədən çıqmağa yol bulmadılar‖
―Kiminin fikrinə hakim görünür məhzəbü din,
Kiminin saplanaraq qaldığı həp şəkkü yəqin,
Ansızın bir də baqarsan ki, çıqar bir nadi.
Bağırır: Hey, nə odur yol, nə bu, qafil miskin!‖ (2, s. 71)
Xəyyamın dünyanı və Tanrını dərk etmək təşəbbüsləri əsərin
əvvəlindən axırına qədər müəyyən formalarda davam edir. Altıncı pərdədə bu
daha qabarıq forma alır.
Birincisi, şair-dramaturq Xəyyamın filosof təbiətini remarka şəkilində
diqqətə çatdırır. Belə ki, həmin pərdənin ilk remarkasında aydınca yazılır:
―Nişaburda ilk baharın coşqun və gözəl günü, bağçada yeşilliklər və çiçəklər...
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Saçları, saqqalı ağarmış, ağ geyimli Xəyyam taxt üzərində oturub, əllərini və
alnını əsaya dayayaraq düşünür‖ (2, s. 147).
İkincisi, H.Cavid görkəmi ilə filosof bir insanı xatırladan Xəyyamın
zahiri təsviri ilə kifayətlənmir. Bir az sonra onun öz fəlsəfi düşüncələrini
diqqətə çatdırır. Xəyyamın düşüncələri zəlzələ nəticəsində dəyişilən zamanın
və dəyişilən insan həyatının mənzərəsini yaradır:
Hey fələk, keçdi zaman dalğa kibi,
Öylə bir dalğa ki, qorqunc, əsəbi.
Bir əsər qalmadı şən gənclikdən,
Kimsələr yoq, nə gələn var, nə gedən... (2, s. 148)
Üçüncüsü, məsələnin daha da aydınlığı üçün H.Cavid Ömər Xəyyamın
rübaisindən istifadə edir:
―O saraylar ki, bulutlarla öpüşməkdə bu gün,
Yüz sürərlərdi keçən şahlar onun xakinə dün,
İştə gördüm, qonaraq bürcünə bir qumru ötər,
Sanki der: hey gidi, hey! Nerdə o gün, nerdə o gün?‖(2, s. 148)
Xəyyamın remarkada yaradılmış portreti, Xəyyamın H.Cavid şeiri ilə
müraciəti və Xəyyamın Ömər Xəyyam rübaisi ilə dedikləri bir-birini
tamamlayır və Xəyyamı bir filosof şair kimi canlandırır. Xəyyam həmişə
Tanrının dərkinə, idrakın sonsuzluğuna varmağa çalışır. Şairlik onun fəlsəfi
düşüncəsinin Tanrıyla qovuşmasıdır. Həyata, yaranışa, kainata münasibəti, var
olmaq, yoxa çevrilmək və ya dərk prosesinin hüdudsuzluğu anlayışları
Xəyyamın rübailərində qısa, yadda qalan tərzdə min illəri aşaraq bu gün də
təzətərdir.
Hüseyn Cavid öz əsərində şair Xəyyamı bir məhəbbət əsiri kimi də
canlandırır. Əsərin ilk pərdəsində Sevda Səbbahın xidmətçisinin dili ilə ―O
işvəli nur, Qız deyil, sanki şəfəq yavrusudur‖ formasında, Səbbah özü isə
―Bəni hardan tanıyor heykəli-naz?‖ misrası ilə vəsf olunur (2, s. 17). Sevdaya
ən yüksək dəyəri isə Xəyyam özü verir:
Ah, sən, hələ sən... Başqa çiçəksin,
Bilməm, kimi xoşkam edəcəksən.
Bir tanrıya lazımsa tapınmaq,
Zevq əhli tapınsın sana birdən. (2, s. 27)
Pyesin üçüncü pərdəsində Sevda ilə Alp Arslanın qarşılaşmasında
Sevda Xəyyamı göstərərk ―Şən könlünü şair bana versin‖ (2, s. 58) -söyləyir.
Hətta Alp Arslan nə qədər çalışsa da, onun fikrini dəyişdirə bilmir. Belə bir
məqamda H.Cavid şair surətinin dilində Ömər Xəyyamın elə rübaisini verir ki,
həmin rübaidə məhz könlün sevgiliyə verilməsindən bəhs olunur:
―Bən ömrümü sərməst olaraq şən dilərim, şən,
Bir dindəyəm, azadə bütün küfr ilə dindən.
Sorduqda ki, mehrin nə?-Gülüb dəhrin ərusu,
Mehrim, dedi, şən könlünü yalnız bana versən‖ (2, s. 60)
Bu rübainin ikinci misrasında Sevdanın ―Şən könlümü azadə dilərdim‖
(2, s. 55) arzusunun əks-sədası da vardır. Başqa bir məqamda da Xəyyam
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surəti söylədiyi rübai vasitəsilə Sevdaya olan sevgisinin tükənməzliyini
nümayiş etdirir:
―Ayıq olsam uçaraq nəşə, çökər ruha duman,
Sərxoş olduqda gəlir ağlıma az-çoq nöqsan.
İki halın arasından gülər ən xoş bir hal,
İştə, könlüm bayılır, zevq alır ancaq ondan‖ (5, s. 81)
Xəyyama bağlı olan obrazlar – Sevda, Xacə Nizam (Nizammülmülk),
Rəmzi, Xərabati, Səfa baş qəhrəmana bağlı obrazlardır. Bütün bu rəmzi və
tarixi obrazların iştirakı H.Cavidə Ö.Xəyyam dövrünü və onun şəxsiyyətini
açmaqda kömək edən bədii surətlərdir. Reallıqda Ö.Xəyyam ailə qurmamışdır,
ancaq əsərdə onu həyata bağlayan Sevda obrazını H.Cavid özü yaratmışdır.
Bununla romantik sənətkar Xəyyam taleyini, onun həyata və insanlara
baxışındakı romantikanı açmağa nail olub. Ona görə də pyesdə H.Cavid
tərəfindən tərcümə edilib əsərə daxil edilən Xəyyam poeziyası nümunələri
H.Cavid romantizminin ən nadir nümunələri ilə həmahəng olaraq füsünkar
sənət poetikası yaradıb. Xəyyam və Sevdanın ilk baxışdan bir-birinə aşiq
olmaları Azərbaycan dastan və folklor yaradıcılığının üslubi imkanları kimi
H.Cavidin tarixi və mili-mənəvi sərvətlərdən ilhamlanmasına işarə idi.
H.Cavid poeziyasının bu gün dillər dastanı olan aşağıdakı nümunəsi Xəyyamın
Sevdaya olan sonsuz məhəbbətinin tərənnümü idi:
Gəldin də, neçin pənbə buludlar kibi axdın,
Bilməm, niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın?
Şimşək kibi çaxdın da neçin könlümü yaxdın?
Bilməm, niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın? (2, s.
28)
«Xəyyam»ın son səhnəsindəki şimşək çaxışı, qaranlıq düşməsi –
qızların Xəyyama yaxınlaşması və Sevdanın onun gözünə görünməsi və onun
öpərək sekletə çevrilib yox olması ilə Xəyyam da aşağıdakı misraları söyləyib
dünyasını dəyişir:
Geri dönməz bu şətarətli zaman,
Qıyaraq bir gün əcəl verməz aman.
Bir nəfəsdir bir sürəksizcə həya,
Bir nəfəs! Getdimi? Gəlməz. (2, s. 164)
Cavidşünas alim K.Əliyev Cavid yaradıcılığında skelet obrazlarını –
«Peyğəmbər»dəki skeletlə «Xəyyam»dakı skeleti fərqli rakurslardan təhlil
edir: «Skelet adı – sıravi bəşərin deyil, pri-nədimin simvoludur. Mələk xalq
ruhuna sığındığına görə skelet də xalq ruhunu – müdrik və xeyirxah ruhu
yaşadan, güldürüb əyləndirməyi bacaran bir qocanın (piri-nədimin) obrazı
olduğu üçün peyğəmbərə təsir edə bilir.
―Xəyyam‖ pyesində də ―qorxunc‖ skelet meydana çıxır. Bu skelet də
adi-sıravi bəşər deyil, gözəllik mücəssəməsinin - Sevdanın cismidir. O da
xeyirxah ruhu – gözəllik ruhunu yaşadır‖ (3, s.310)
Əsərdə Xəyyamın dostları Rəmzi və Xərabati maraqlı obrazlar kimi
hadisələri Səbbahla toqquşmaya qədər gətirirlər. İkinci pərdədə hadisələr
bazarda cərəyan edir, dostları Xərabatı və Rəmzi Xəyyamı Çadırçıdan
102

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 4
soruşurlar. Xəyyamın buralardan köçdüyünü söyləyirlər. Bu vaxt Xəyyamın
özünün görünməsi cəmiyyətin onu anlamamasına dair şikayətlə müşaiyət
olunur. Ətrafdan söyləyirlər ki, dostu Xacə Nizam Alp Arslana vəzirdir, ona
dayaq ola bilər.
H.Cavid ikinci pərdədə Yusif surəti ilə cəmiyyətdəki nöqsanları
göstərən üsyankar bir gəncin Xəyyamın təşəbbüsü ilə bağışlanmasını xüsusilə
nəzərə çarpdırmışdır. Xəyyamın insana verdiyi dəyər Yusiflə bağlı məqamda
daha möhtəşəm görünür:
Binlərcə şəhər ya qala almaqdan, əmin ol,
Bir sadə çoban könlünü almaq daha məqbul. (2, s. 62)
Xəyyam ona təklif olunan vəzifədən də imtina edərək deyir:
Yaşamaqçün mənə mümkünsə əgər,
Bir əkin tarlası, bir bağça yetər. (2, s. 49)
H.Cavidin məhəbbət və həqiqət axtarışı, ədalətin hakimiyyət üçün
meyara çevrilmək düsturu Xəyyamın saraydakı fəaliyyəti və həyata münasibəti
fonunda göstərilir.
H.Cavid Xəyyamı elm və fəlsəfi aləmin fenomen şəxsiyyəti kimi
təqdim etsə də, o, özü-özünün mövqeyinin həm elmi, həm irfani-mistik
mənada axtarışının əbəs olduğunun fərqindədir. O, dünyanın sonda heçliyinin
mövcudluğunu anladı. Səbəb olan heçliyin dərinliyindəki İlahi məhəbbət və
həqiqətə söykənərək etdiyi elmi kəşflərdə Tanrıya sığındı, min illərin
inkişafına elmi nəzəriyyələr bəxş etdi. H.Cavid Xəyyam şeirindəki ifadələrin
kef məclisinin ifadəsi çərçivəsində anlamağın əksini göstərərək ona ehtiram və
məhəbbətini şairanə formada, özü də Xəyyamın öz şeirləri ilə çatdırdı.
H.Cavidin Xəyyamı bir şair, bir şəxsiyyət kimi sufi, təsəvvüf adamı idi.
Ö.Xəyyam bu dünyanın adamı deyildi, göndərilən idi, elə Cavidin özü kimi,
tarixə, məxsus olduğu xalqa şərəf və ləyaqət nümunəsi, həqiqət və məhəbbət
aşiqi kimi!
Cavid ―Xəyyam‖ əsəri ilə tarixə yeni, təkrarsız bir sənət nümunəsi
ərməğan etdi. Yaradıcılığının kamillik dövründə yazılan bu əsərlə irfan
elminin, irfan romantikasının bütün tarixi proseslərdən qalib çıxacağına həm
müasir, həm də illər sonrakı oxucularını inandıra bildi. Tarixi proseslər, milli
məfkurə qaynaqları, elm və dünyanın dərki proseslərinə fəlsəfi təhlillərdən
yanaşaraq, eləcə də ilahi həqiqətləri dərk prosesində irfan elminə münasibətin
paralel olaraq inkişafı ―Xəyyam‖ əsərini zəngin dərin poetikaya məxsus əsər
kimi tanıtdı.
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РЕЗЮМЕ
СОНА ВЕЛИЕВА
ХАЙЯМ - ГЕРОЙ ПОЭТ РОМАНТИЗМА ГУСЕИН ДЖАВИДА
Хайям является поэтом героем пьесы ―Хайям‖ Гусейн Джавида.
Специфичность этой пьесы заключается в том, что поэт – драматург Г.
Джавид представил образ Хайяма в целостном единстве с историческим
героем Омаром Хайямом. В произведении мысли образа Хайяма
совпадают с теми идеями, что нашли своего отражения в рубаях Омара
Хайяма.
Г.Джавид представил Хайяма как поэта – философа. Его
рассуждения еще больше обогащаются благодаря тому глубокому
уважению, что питает Хайяам к Ибн Сине. Портретные черты Хайяма,
созданные Г. Джавидом, рассуждения Хайяма и рубаи, которые звучат на
устах Омар Хайяма взаимодополняют друг – друга. Отношение Хайяама
как поэта к Севде является подтверждением того, что он является
узником сладкой любви. Хайям своей речью и поведением убеждает
читателей в том, что его любовь к Севде является бесконечным. Образ
Хайяма как личность запечатлеется в памяти своей справедливостью и
обогащает поэтику произведения.
Ключевые слова: Джавид, Хайям, поэт, портрет, рубаи, философ,
любовь, справедливость, поэтика
SUMMARY
SONA VALIYEVA
KHAYYAM - THE POET HERO OF ROMANTICISM OF HUSEIN
JAVID
Khayyam is the poet hero of the play ―Khayyam‖ by Huseyn Javid.
Specificity of this play consists in the fact that the poet - playwright H. Javid
presented the image of Khayyam in complete unity with the historical hero
Omar Khayyam. In the work, the thoughts of the image Khayyam coincides
with those ideas that have found their reflection in the quatrams of Omar
Khayyam. H.Javid introduced Khayyam as a poet-philosopher. His reasoning
is further enriched by the deep respect that Khayyam has for Avicenna. Portrait
of Khayyam, created by H. Javid, the reasoning of Khayyam and quatram,
which sound on Omar Khayyam's lips complement each other.
Hayyama's attitude as a poet to Sevda is a proof of the fact that he is a
prisoner of sweet love. Khayyam with his speech and behavior convinces
readers that his love for Sevda is endless. The image of Khayyam as a person
is captured in memory by his justice and enriches the poetics of the work.
Key words: Javid, Khayyam, poet, portrait, quatram, philosopher, love,
justice, poetics
(Akademik Əbülfəz Amanoğlu Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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MÜASĠR ĠNGĠLĠS DĠLĠNDƏ ĠNSANA XAS OLAN BƏZĠ
XÜSUSIYYƏTLƏRĠ TƏSVĠR EDƏN FRAZEOLOJĠ VAHĠDLƏR SOMATĠZMLƏR
Məqalədə ingilis dilindəki somatik frazeoloji vahidlər (SFV) araĢdırılır.
Müəllif Somatik frazeoloji vahidlərin semantik analizini təqdim edib, insanın
Ģəxsi xüsusiyyətlərini xarakterizə edən konsepsiyanın tərkib hissələrini
incələyir. AraĢdırmanın məqsədi ingilis dilində “bədənlə” bağlı idiomatik
ifadələrin mümkün tərcümə yollarını göstərməkdir. Məqalənin aktuallığı
Somatik frazeoloji vahidlərinin bundan sonra da detallı
Ģəkildə
araĢdırılmasının zəruriliyi və koqnitiv modellər əsasında onların mənalarının
açılması ilə təyin edilir.
Açar sözlər: somatizmlər, antroposentrizm, birləĢmə, komponent,
frazeoloji birləĢmələr, semantika,
Frazeoloji vahidlər içərisində ən geniş yayılanı somatik frazeoloji
vahidlərdir(SFV). Somatik frazeoloji vahidlərdə hər bir xalqın adət-ənənələri,
tarixi inkişaf mərhələləri, etnoqrafiyası, düşüncə tərzi, bu və ya digər həyat
hadisələrinə münasibəti əks olunur.
Somatik frazeoloji vahidlər (SFV)
dedikdə insanın bədən üzvlərini bildirən sözlərin iştirakı ilə yaranan ifadələr
nəzərdə tutulur. Həmin sözlər somatik frazeoloji vahidlərin tərkibində müasir
dövrdə konkret mənasını itirərək məcazlaşır və digər komponentlə birlikdə
yeni mənanın yaranmasına xidmət edir. Əsl somatik frazeoloji vahidlər milli
səciyyə daşıyır. Bu tip frazeoloji vahidlər hər bir xalqın həyat və yaşayış tərzi,
sənəti, peşəsi, mifik rəvayətləri, dini və mövhümi təsəvvürləri, adət-ənənəsi,
dünyagörüşü ilə bağlıdır.
Qədim yunanlar bədənin ―ölümə məhkum hissəsini‖ ―soma‖ adlandırırdı.
―Bədənə aid olan‖ mənanı ifadə edən terminoloji ―somatik‖ sözü də buradan
götürülmüşdür. Müasir anlayışlar və terminlərin qısa lüğəti somatizm sözünü
bədənlə (psixika istisna olaraq) bağlı olan insan orqanizminin hadisə və
sistemlərinin mənasını ifadə etmək üçün müəyyənləşdirmişdir.
Frazeoloji birləşmələr tərəflərə, komponentlərə ayrıla bilməyən söz
birləşmələridir. Frazeoloji birləşməni əmələ gətirən sözlərin ya hamısı, ya da
bəziləri öz mənasını itirir və yaranmış birləşmə bütövlükdə bir leksik vahid
ifadə edir. Azərbaycan dilində, xüsusən məişət üslubunda və bədii üslubda
frazeoloji birləşmələrdən aktiv formada istifadə olunur. Bunların içində
rəqəmlərlə bağlı, heyvan adları ilə bağlı və bədən üzvləri ilə bağlı frazeoloji
birləşmələr kəmiyyət baxımından üstünlük təşkil edir.
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Dil materiallarının analizi zamanı antroposentrik yanaşma istiqamətində
baş verən irəliləyiş ona gətirib çıxardı ki, müasir tədqiqatçı-dilçilər dilin
öyrənilməsinə bir başa insanla bağlı bir fenomen kimi yanaşmağa başladılar.
Antroposentrik yanaşma XX – XXI əsrdə dilin mərkəzi fiquru kimi insanı
dillə mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsini ön plana çəkən dilçiliyin xarakterik bir
cəhətdir. Son 10 il ərzində dilçilik sahəsində yazılmış əsərlərinin əksəriyyəti
məhz somatik leksika və somatik frazeologiyaya həsr olunub.
Antroposentrik tədqiqatlar insan faktorunun dildəki rolunu əsaslı şəkildə
tədqiq etmək istiqamətində yönəlib. Bu da öz növbəsində formaya deyil,
məzmuna və dilin istifadə yollarına əsaslanmağa imkan verir. V.İ.Postovalovanın fikrincə ―dildə insan faktoru mövzusuna müraciət müasir dilçilikdə
əhəmiyyətli metodoloji sıçrayışın yaxınlaşmasına şahidlik edir, onun baza paradiqmasının dəyişməsini və dili ―özü öz içində və özü üçün‖ baxış bucağından yanaşan ―immanent‖ dilçilikdən dilin insanla, onun şüuru, düşüncəsi, mənəvi fəaliyyəti ilə sıx əlaqədə öyrəniməsi üsuluna, yəni antroposentrik dilçiliyə keçidini göstərir‖ [9;8]
Əgər insanın öz bədən quruluşunun dərkini əks etdirən leksikanı
analiz etməsək, insana ―dilin yaradanı‖ kimi müraciət vasitəsi tam mənada
məhsuldar ola bilməz. Somatik frazeologiya frazeologiyanın dinamik şəkildə
inkişaf edən bir bölməsidir. Somatik frazeoloji vahidlər (SFV), insanın ətraf
aləmdə baş verən hadisələri öz şüurunda obyekt şəklində qəbul edib, öz obrazı
ilə müqayisə etdiyi adlandırma hadisəsidir. Bu cür prosesdə dil ilə şüurun
nisbət məsələsi ön plana çıxır. Xarici aləmdə baş verən hadisələr və əşyalar
bizim şüurumuzda konsept adlanan mental formalar, koqnitiv strukturlar
şəklində əks olunur. Dilçiliyə koqnitiv yanaşma çərçivəsində Y.S.Kubryakov
konseptin bu cür tərifini təklif edir: ―Konsept – yaddaşın, mental leksikonun,
konseptual sistemin və beyin dilinin, bütün dünya mənzərəsinin operativ
vahidi, biliyin kvantıdır. Ən vacib konseptlər dildə ifadə olunub.‖ [4, s.90-92]
Dil insan şüuruna, yəni onun konseptosferasına giriş vasitəsidir. Dil
işarələrinin köməyi ilə biz mənaları sözə çevirir, onları düşüncəmizin vahidləri
kimi təqdim edirik. Ayrı-ayrı sözləri, sərbəst söz birləşmələrini və frazeoloji
birləşmələri fərdin dil şüurunun materiallaşdırılması üsulu kimi çıxış edən dil
vasitələrinə aid etmək olar. Dil şüuru elə bir şüur obrazıdır ki, ona dil
vasitələri - ayrı-ayrı leksemlər, sözbirləşmələri, frazeologizmlər, mətnlər və
sairlərinin sayəsində zahiri şəkil verilir. Dil şüurunun obrazları özündə əqli
bilikləri inkişaf etdirir. Həmin biliklər nitq ünsiyyəti zamanı subyektin özü
tərəfindən formalaşdırılır. [5, s.3]
Bir fərdin dilinin mövcudluğu elə fərdin öz şüurunda formalaşır.
İnsanın öz bədənini başa düşməsi fərdin özünü dərk etməsi prosesini
stimullaşdırır. Somatik leksika, yəni insanın daxili və xarici orqanlarının və
müxtəlif bioloji hadisələri işarə edən mənalar, dünyanın bütün dillərində çox
tez-tez istifadə olunmaqla xarakterizə edilir. Bu da öz növbəsində dünyanın
təsvir olunmasında bu cür leksik anlayışın böyük əhəmiyyətə malik olduğunu
bir daha göz önünə sərir. ―Dildə öz əksini tapan dunyanın qavrayış üsulu
antroposentrikdir. Kainatın mərkəzində insan durur. Məhz insan bədəni ətraf
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mühiti qavramaq üçün ilkin meyarları təyin edir, buna uyğun olraq da, zaman
və arxitipik ―yaxın-uzaq‖, ―özünün - yadın‖ təzadlarını da yaradır.‖ Somatik
leksikanın koqnitiv istiqamət çərçivəsində öyrənilməsi koqnitivlik
mexanizmini anlamaq üçün bir açardır. Somatik frazeoloji vahidlər insanın
somatik kod vasitəsi ilə dünyanı dərk etmə yollarını mühakimə etməyə imkan
verir, bununla yanaşı onlar öz tərkibində mədəni əhəmiyyət kəsb edən
məlumat da daşıyır. Antroposentrik tərkibli frazeoloji vahidlər insanın
fizioloji, mental və emisional-hissi sferasını xarakterizə edir.
Somatik frazeoloji vahidlərin insan şüurunda inikası koqnitivlik
mexanizmini anlamağın açarını verir. Artıq hazır sabit obrazlar kimi mövcud
olan SFV-lər, somatik kodların köməyi ilə insanın dünyanı qavrama vasitələri
haqqında və bununla yanaşı, özündə mədəni əhəmiyyətə malik olan
informasiyanı daşıması haqqında mühakimə yürütməyə imkan verir. İnsan
onu əhatə edən aləm haqqında bilikləri modelləşdirmək üçün somatik
adlandırmalardan istifadə edir. Bu da öz növbəsində dünyanın təsvir
olunmasında bu cür leksik anlayışın böyük əhəmiyyətə malik olduğunu bir
daha göz önünə sərir. ―Dildə öz əksini tapan dunyanın qavrayış üsulu
antroposentrikdir. Kainatın mərkəzində insan durur. Məhz insan bədəni ətraf
mühiti qavramaq üçün ilkin meyarları təyin edir, buna uyğun olaraq da, zaman
və arxitipik ―yaxın-uzaq‖, ―özünün - yadın‖ təzadlarını da yaradır.‖
Somatik frazeoloji vahidlərin konseptual əsası diskussiya kontekstində
aşkar olunur. Somatik frazeologiyanın məna əsasları insan şüurunda insan
bədəni ilə uyğunlaşdırılmış müəyyən zonalar və sferalar yaradır. Beləliklə,
idiomun obrazlılığını əmələ gətirən situasiya haqqında obrazlı təsəvvür
yaranır. ―Frazeoloji birləşmələrin əsasını sözbirləşmələri təşkil edir. Onun
əsasında isə əvvəlcə sxematik obrazlı təsəvvür, daha sonra isə idiomatik
semantikanın konseptual əsası yaranır ‖ [2, s.23].
Tədqiqat zamanı Cambridge International Dictionary of Idioms (2002)
frazeoloji lüğətə, analiz üçün isə Macmillan English Dictionary (2002),
Marriam Webster Dictionary Online lüğətlərinə müraciət edilib. Cambridge
International Dictionary of Idioms (2002) lüğətində 7000 frazeoloji vahid var.
Lüğətdən 900-ə qədər insan bədən üzvləri ilə əlaqəli frazeoloji vahid seçmək
mümkündür. Tərkibində hand-―əl‖, finger(s) –―barmaq(lar)‖, palm – ―ovuc‖,
thumb – ―baş barmaq‖, wrist –―bilək‖, elbow –―dirsək‖, shoulder –―çiyin‖,
neck – ―boyun‖, face – ―sifət‖, head – ―baş‖, ear(s) – ―qulaq (lar)‖, eye(s) –
―göz (lər)‖, toe(s) – ―ayaq barmaqları‖, throat – ―boğaz‖, waist – ―bel‖, cheek
– ―yanaq‖, breast/chest – ―sinə‖, navel- ―göbək‖, və s., daxili orqanlarda heart
– ―ürək‖, brain – ―beyin‖, gut(s) – ―bağırsaq(lar)‖, spleen – ―dalaq‖ və s.,
bioloji substansiyalar blood – ―qan‖, sweat – ―tər‖, skin – ―dəri‖, bone(s) –
―sümük(lər)‖, və sairlər diqqəti cəlb edir. [6,7,8]
Araşdırma daxilində aspektlərin ―bədən‖lə ifadə olunmasına müraciət
edilərsə, bu sahədə iki ümumi kateqoriyaya, onların da hər birini öz
növbəsində subkateqoriylara bölmək olar.
1) insanın şəxsi xarakteristikasına aid: fiziki parametrlər və xarici
xarakteristikalarına görə;
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2) nitq, iradə, intellektual hərəkətlər də daxil olmaqla müxtəlif tipli
aksiyalar, hərkətlər və davranışları əhatə edən sfera;
İnsan sağlamlığı, onun fiziki vəziyyəti haqqında anlayış yaradan şəxsi
xarakteristika somatik frazeoloji vahidlərin semantikasında çox vaciblidir: to
be hale and hearty (especially of old people) healthy and strong [1] frazeoloji
vahidi ―gümrah olmaq‖ mənasını verir (xüsusi ilə yaşlı adamlar haqqında),
insanın ―sağlam və güclü‖ olduğunu bildirir. Məsələn: Her grandfather was
hale and hearty, walking five miles each day before breakfast. – Onun hər gün
səhər yeməyindən öncə beĢ mil gəzən babası çox gümrah idi.
Xarici görünüşü təsvir edən SFV arasında subkateqoriyalar ayırmaq olar.
a) bədən quruluşunu təsvir edən SFV; b) zahiri görünüşü, xüsusi ilə də
gözəlliyi və cəlbediciliyi haqqında təəssürat yaradan SFV.
Maraqlıdır ki, insanın bədən quruluşunu təsvir edən SFV-in tərkibində
əksər halda ―bone‖ (sümük) və ―skin‖ (dəri) komponentləri mövcud olur.
Sümüklər insan skeletini formlaşdırır, dəri isə bizi xarici təsirlərdən qoruyan
bir örtüdür. Lakin əzələ olmasa insan qorxunc, xəstə və çirkin görünər. Elə
SFV semantikasının əsasına da məhz bu cür obraz qoyulub. Məsələn to be
skin and bone/bones (to be extremely thin) mənası bir dəri, bir sümük olmaq
(həddindən artıq arıq olmaq); a bag of bones (a person or animal that is
extremely thin) - sür-sümük olmaq (həddindən artıq arıq insane və ya heyvan
haqqında) mənasını verir.
―Xarici görünüĢ aldadıcıdır‖ ifədəsi İngilis dilində «beauty is only skin
deep» SFV fasitəsi ilə tərcümə edilir, yəni (as deep as the skin, shallow,
superficial) ―dəri qədər dərin, dayaz, səthi‖ mənasını verir. Bununla yanaşı
gözəllik subyektiv anlayışdır: hər kəs gözəlliyi fərqli görür: ingiliscə bunu
«Beauty is in the eye of the beholder» frazeoloji vahidi ilə vermək daha
düzgün olar, yəni müxtəlif insanlar gözəlliyi müxtəlif cür görür, birinə gözəl
görünən digərinə fərqli görünə bilər.
İnsan ətraf mühit haqqında məlumatın 80 faizini gözləri vasitəsi ilə alır.
Gözlərin vasitəsi ilə beyin tanış olan əşyaları qəbul edir, onun üçün yeni
olanları isə tədqiq edir. Təsadüfi deyil ki, tərkibində bu component olan SFVlər somatic frazeologiyada çox geniş yer tutur. Gözlər insan bədəninin ən
vacib orqanı olaraq, SFV-lərin tərkibində diqqəti ifadə edə bilər: can’t
take/keep your eyes off sb/smth. – gözünü nədənsə/kimdənsə çəkə bilməmək;
to catch smb’s eye – kiminsə baxışını üzərində tutmaq; to be easy on the eye –
göz oxşayan olmaq.
İnsan əlinin bir çox funksiyaların yerinə yetirilməsində böyük
əhəmiyyəti var. Lüğətlərlə verilən izahlar bir daha təsdiq edir ki, ―hand‖
somatizmi müxtəlif tipli hərəkətləri ifadə etmək üçün prosesual SFV-lər
formalaşdırmağa xidmət edəcək. Məsələn, take matters into your own hands
frazeoloji vahidi ―məsələ ilə özün məşğul ol‖ kimi tərcümə edilə bilər , İngili
dilində izahi isə bu cür verilir - ‗to deal with a problem yourself because the
people who should have dealt with it have failed to do so‘ ; digər bir somatik
frazeoloji vahidi ―wash your hands of‖ – işi sona çatdır ; ―give someone the
glad hand‖ – qonaqpərvərlik göstərmək, kimisə xoş qarşılamaq; ―give
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somebody a hand‖ - əl uzatmaq, yardım etmək(xüsusi ilə də fiziki yardım
tələb edən işlərdə); “lift a hand” və yaxud “raise a hand”(against someone
or something) - əl qaldırmaq (kiminsə və ya nəyinsə üstünə), hədələmək; “sit
on one’s hands” – bekar oturmaq, heç nə etməmək, avaralanmaq. Lakin
hərəkətlərin təsvirində sadəcə ―hand‖ – əl somatizmi deyil, həmçinin əlin
hissələri olan somatizmlər də işlənir: məsələn ―to have sticky fingers” - əli
əyri olmaq; “to be all fingers and thumbs” – əliküt olmaq, əlindən iş
gəlməmək [7;8].
İnsan dilə öz fiziki görünüşünü, daxili vəziyyətini, emosiyalarını və öz
intellektini həkk etdirib[2, 3] İnsan intellektini səciyyələndirən bəzi somatik
frazeoloji birləşmələri də nəzərdən keçirək. İntellekt – bir dəyərdir, onun
varlığı müsbət, yoxluğu isə mənfi hal kimi qiymətləndirilir. Ona görə də buna
aid olan SFV-ləri iki qrupa ayırmaq olar: mənfi konnotasiyalı SFV, və müsbət
konnotasiyalı SFV. Mənfi mənalı SFV-lərə “to be dead from the neck up”
(humorous) frazeoloji vahidini misal gətirmək olar. İfadə ―axmaq, ağılsız
insan‖ mənsını verir. “To have nothing between the/your ears”, və yaxud “soft
in the head” ağılsız, başı boş mənasını ifadə edir. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, insanın mənfi əqli keyfiyyətlərini qiymətləndirən somatik
frazeoloji vahidlərin sayı müsbət mənalalırdan qat-qat çoxdur.
Müsbət əqli keyfiyyətləri təsvir edən SFV lərdən aşağıdakıları missal
çəkmək olar: a brain box – çox ağıllı insan; to have a good head on your
shoulders – bacarıqlı, ağıllı olmaq; to get your head on your shoulders –
bacarıqlı, ağıllı; to get your head around smth (inf.) – qavrayışlı, ağıllı [1;s.
257].
Məqaləyə yekun vuraraq qeyd etmək lazımdır ki, somatic frazeoloji
vahidlərin semantikası bir başa insanla, onun ətraf aləmi qavraması və
həqəqətə münasibəti ilə bağlıdır.
İnsan ―bədən‖ dilini istifadə edərək
şüurunda formalaşmış
dünyanın təsvirini yenidən yaradır. Bu da nitqdə
somatic frazeoloji vahidlərin bu qədər tez-tez işlənməsinin səbəbini izah edir.
SFV-lərin semantik tərkibini tədqiq edərkən onların istifdə olunmasının məna
sferasını modelləşdirmək və idiomun obrazlı əsasını açmaq olar. Dil
formasında təqdim olunmuş somatikanın analizi insanın öz bədənini və onun
funksiyalarını necə dərk etməsini anlamağa dair ip ucu verir. ―İnsan bədəni üzünü dərk etmək üçün bir sıra əsaslı karakteristika təqdim edir, yəni ki, bədən
öz fəaliyyət funksiyalarını, davranışlarını, rasional və emosional sahələrini bir
söz altında - öz daxili və xarici ―Mən‖i altında birləşdirir‖[3, s. 15].
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РЕЗЮМЕ
АНАРА НАСИРЛИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ – СОМАТИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматриваются соматические фразеологические единицы
английского языка (СФЕ). Исходя из представления, что язык является
доступом к сознанию человека, в статье представлен семантический
анализ СФЕ, составляющих концептосферу, характеризующую
личностные характеристики человека. Целью данного исследования была
представить
возможный
способ
интерпретации
«телесных»
идиоматических выражений английского языка, отражающих восприятие
и осмысление индивидом окружающего мира через свое тело.
Актуальность работы определяется необходимостью дальнейшего
детального исследования соматической идиоматики английского языка,
реализуемой на основе когнитивных моделей, которые способствуют
раскрытию семантики СФЕ.
Ключевые слова: соматизмы, антропосетнризм, соединение,
компонент, фразеологизмы, семантикa
SUMMARY
ANARA NASIRLI
FUCTIONAL ANALYSIS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS –
SOMATISMS IN MODERN ENGLISH LANGUAGE
The article deals with somatic phraseological units of the English
language (SPU). Proceeding from the notion that language is access to human
consciousness, the article presents a semantic analysis of SPU that make up the
conceptosphere that characterizes the personality characteristics of a person.
The purpose of this study was to present a possible way of interpreting the
"bodily" idiomatic expressions of the English language, reflecting the
individual's perception and comprehension of the surrounding world through
his body. The urgency of the work is determined by the need for a further
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detailed study of the somatic idiomatics of the English language, implemented
on the basis of cognitive models, which contribute to the disclosure of SPU
semantics.
Key words: somatisms, antroposentrism, components of the unit,
phraseological units, semantics

(Akademik Əbülfəz Amanoğlu Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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PRAGMATISM AND ITS INFLUENCE ON TEACHING FOREING
LANGUAGE
Different approaches were and have been used up to our time. The
success level of these approaches isn’t the same. But after the formation and
development of pragmatics it influenced the teaching of foreign languages and
aquited new features to it. The use of communicative approach which is widely
used in our time is the contribution of pragmatics to linguistics and lanfuafe
teaching. The impact of pragmatics isn’t limited with that. Already the choice
of textbooks and the content of teaching materials have undergo pragmatic
impact. Linguistic pragmatics have brought an innovative approach and
certain rules to the selection of lesson materials relative to the age groups and
aims of learners, the choice of texts relevant to real language use, teaching of
grammatical rules in proportionate way and form. In the article the above
mentioned themes have been justified scientifically.
Key words: pragmatics, teaching language, approach, textbooks,
communicative approach
There are various methods used in foreign language teaching. These
methods are different and they have emerged as a result of different factors in
time. Improvement of methods and their efforts to change are being carried on
without ceasing. There are many factors that play a vital role in the change of
methods in teaching. Innovations in the field of learning and development
psychology, education and teaching, the results of their research and the
changes in the understanding of linguistics are the main factors among them.
New perspectives on these factors require to be addressed again. For example,
in psychology, when the ―behaviorist‖ learning theory is abandoned, one of the
basic pillars of the listen-to-talk method was destroyed and this method was
criticism-oriented.
In the same way grammar-translation method, communication by
students is questioned because they can not achieve this skill. Among the main
factors new perspectives and areas of study are emerging in linguistics. Latest
one of the most widespread areas of study is pragmatics. This study will focus
on brief information on pragmatics and how it affects foreign language
teaching.
The effects of pragmatism on foreign language teaching. There are many
differences between native acquisition and foreign language learning. Being a
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member of the community in which a human being has a mother tongue he
processes them together. In this socialization process we learn to express our
wishes in certain social rules. We determine the main question such as with
who, where, what time, what words will be spoken. Through the language
cultural and all other values are taught. Native acquisitive of social culture is
closely connected with the social development. The communication we
mentioned above is acquired in this process. This is somehow different when
foreign languages are taught. Teaching grammar in foreign language or
teaching communication both can not be said to have provided the same
success level. Communication is more difficult to learn. Because this is a
power, the purpose of the language in society and a product of the life and
socialization process. (5, p 77) This process has different dimensions such as
linguistic pragmatics, psychological pragmatics and sociological pragmatics.
These are working areas such as pragmatics. The pragmatics is the result of
such studies and their application in education, to gain communication ability.
The best way to do this is to use daily language in textbooks. The
original texts containing the events in the country language should take place
in the textbooks. Thus, the teacher who speaks the target language as a mother
tongue, can determine the differences in usage and help their students.
To gain communication skills in foreign language teaching, the idea of
teaching began with the ―Listen-Talk‖ method. This method, especially the
two principles ―giving priority to spoken language‖ and ―daily language use‖
aim to gain the speaking ability. However, this method of learning is
connected with the theories of ―Behaviorism‖ and ―Structuralism‖. (4)
The theory of behavioral learning is based on emulation, repetition, and
memorization, monitoring and placement of language structures in textbooks.
After the 70s, ―communicative approach‖ in foreign language teaching
appeared and this approach is based on learning theory, understanding and
conceptualization. Techniques applied in foreign language teaching are
constantly being improved on this basis. The effects of pragmatism in foreign
language teaching are most apparent in the following points (1, p 230):
- Student-centered teaching:
- Communicative approach to foreign language teaching
A research was conducted among the age groups having purposes of
language learning. For example, for the company secretary and an employee
working in tourism the foreign language skills they aim to develop are not the
same. A secretary gives priority to writing skill while the tourism agent wants
to improve his speaking skill. It is the same for children learning foreign
language in school, as well as adults and professional groups. So foreign
language teaching methods to be followed can not be the same for all. The
communicative approach is that way of thinking, that all students can not be
taught with a standard teaching method. Accordingly, language needs of
students should be determined first: where do they want to use the foreign
language and in which roles will they use it?
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If an analysis is made, language teaching will become more meaningful
and successful. Students will learn the communication skill they intend to use
in real life and in this case motivation will be high.
According to this approach which holds the use of language in the
foreground, positions have also changed. Previously the teacher's absolute
activity was to carry out the courses, provide the attendance of the students and
direct the lesson. The teacher now is no longer an authority, but a mentor and
guide (6, p 19).
Identification of appropriate textbooks for the student groups. In order for
conducting the course to be student-centered, the choice of course books are
important. Requirements for the preparation of textbooks have begun to take
an important place at present. The effects of pragmatics on language teaching
are mostly linked with the lesson books. For student-centered language
teaching, the requirements are a prerequisite. In this context, what role it will
play must be determined in advance. The age of our students, the country and
the environment in which they are living have an important influence on the
selection of the course books. Adults who come to work especially in
European countries intend to learn how to communicate as soon as possible.
For this reason, what is your language and which roles are to be used,
especially in the target-language country is gaining importance in the books
prepared according to the adult group. In these books it is aimed to teach
students how to communicate with the social environment as soon as possible.
The books used in the schools can not be the same. ―Who?‖, ―Where?‖, ―What
about?‖ books are prepared according to the national education of each
country (3, p 101).
Re-determination of course content. When course content is set in foreign
language books, daily language use, i.e what people are talking about in
everyday communication is emphasized. People meet, greet, shop, go to work,
and so on. This is a list course contents can be determined. In the books the
course content is mostly made up of grammar. The main purpose is to teach
rules as foreign language structure, formal features, verb conjugation,
additional root relations, grammar such as making correct sentences. In such a
situation teaching results with success, also students have the same success in
communicating and using the language. Language teaching is not just about
teaching sentences and words. The use of language should be brought to the
course books. By this way the textbooks may fit the new teaching models and
approaches. Each topic must be chosen from the actual language usage that is a
part of daily communication. Texts reflect real language use. Instead of long
explanations and boring paragraphs in your book, pictures, lines and photos of
original documents must be placed.
Rearrangement of grammar according to usage. In recent approaches
aimed at teaching language use of grammar is no longer the driving force of
the textbooks. Lesson content, vocabulary, speech orientations, and texts take
an important place. Purpose isn‘t to teach the structures any more.
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Grammatical structures are considered as a means of ensuring targeted
communication. For this reason, in most books there is no special section for
grammar. If it is necessary it is given in the form of a table at the end of the
subject. Grammar modules were given in old books, they were begining with
easier conventions and difficult structures and forms, but they were left behind
to move forward in teaching. Grammar in foreign language teaching was
affected by pragmatics. It is aimed to teach daily language usage, not
structures.
In the texts, the grammatical subjects and structures are not discussed.
Now the decisive factor is that the structures are used in the communication
environment. For example, the frequency of use of grammatical tenses in daily
communication.
In order to ensure that grammar rules to be taught permanently,
different printing techniques, different colors, symbols and visual means are
used. So grammatical structures will be taught but without too much emphasis
on abstract knowledge.
Entering texts related to everyday life into textbooks. The texts in the
textbook are determined according to the theories on which the book is based.
In traditional methods, high texts of literary value were selected. Dialogues
were created and memorized based on language use. In the new approaches
written and oral texts are used in everyday life. For this purpose, informative
texts are included in textbooks. For example, letters, prescriptions, recipes,
phone books, lease contract, advertisements, newspaper texts have entered the
textbooks in their original form from everyday life. Thus, students will be able
to see the types of texts they will encounter in daily life, they will recognize
and improve their vocabulary.
New types of exercises aimed at improving communication skills. We see
significant innovations in practice as well as in all other fields. Exercises such
as filling gaps, making the correct order of words helped us to teach grammar.
However, communication can be taught if practices are close to the use of the
actual language. This communication styles related to daily life are utilized at
present. According to communication approach exercises can be grouped in
four basic headings (1, p 34):
a) Exercises to improve understanding skills
b) reproduction exercises supporting the formation of notification capability
c) Free exercises that enable the development of the reporting ability
d) Exercises to express oneself freely
The texts of the course book should be original in all of the areas. The
registration form for the hotel can be filled in if you teach hotel
communication.
The pragmatism that deals with the knowledge of language use also
influenced and improved the development of new methodological
considerations towards teaching a foreign language. The student groups,
differences in conditions and language learning objectives, a standard teaching
make it difficult to create a new model. But foreign language teaching is open
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to debates. Purpose of use, the effects outside can not be ignored. Despite all
the pragmatic studies in language and teaching approaches in recent years,
fundamental changes that are groundbreaking have been made. These can be
summarized as follows: Clearly considering the characteristics of the student
group, the implementation of a flexible teaching model, the position of the
students in real life, etc.
ƏDƏBĠYYAT
1. Austin John Langshaw, How to do Things with Words. Cambridge,
Harvard University Press1975.
2. Bach Kent, Basic Topics in the Philosophy of Language. Englewood
Cliffs, Prentice Hall. 1994.
3. Bach Kent, The Semantics–Pragmatics Interface from Different Points of
View, Oxford, 1999.
4. David
Beaver.
Linguistics
and
Philosophy
URL
http://montague.stanford.edu/˜dib/ Publications/tooda.pdf. 2004.
5. Diane Blakemore, Relevance and Linguistic Meaning: The Semantics and
Pragmatics of Discourse Markers. Cambridge University Press. 2001.
6. Chierchia Gennaro, Dynamics of Meaning: Anaphora, Presupposition, and
the Theory of Grammar. Chicago: University of Chicago Press. 1995.
РЕЗЮМЕ
ЭЛМИРА ГУСЕЙНОВА
ПРАГМАТИКА И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПОДАВАНИЕ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Различные подходы были и были использованы до нашего
времени. Уровень успеха этих подходов не одинаков. Но после
формирования и развития прагматики это повлияло на преподавание
иностранных языков и придало ему новые черты. Использование
коммуникативного подхода, который широко используется в наше время,
- это вклад прагматики в лингвистику и обучение lanfuafe. Влияние
прагматики не ограничивается этим. Уже выбор учебников и содержание
учебных материалов подверглись прагматическому воздействию.
Лингвистическая прагматика привнесла инновационный подход и
определенные правила в подборку материалов урока по отношению к
возрастным группам и целям учащихся, выбор текстов, имеющих
отношение к использованию реальных языков, преподавание
грамматических правил пропорциональным образом и формой. В статье
вышеупомянутые темы были обоснованными с научной точки зрения.
Ключевые слова: прагматика, язык преподавания, подход,
учебники, коммуникативный подход
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NƏTĠCƏ
ELMĠRA HÜSEYNOVA
PRAQMATĠKA VƏ ONUN XARĠCĠ DĠLĠN TƏDRĠSĠNƏ TƏSĠRĠ
Dilin tədrisi zamanı mütləq yanaşmalardan istifadə olunub və olunur.
Bunların müvəffəqiyyət dərəcəsi müxtəlifdir. Amma praqmatika bir elmi kimi
yaranıb formalaşdıqdan sonra xarici dilin tədrisinə də təsir etmiş və ona yeni
xüsusuiyyətlər qazandırmışdır. Müasir dövrümüzdə ən çox istifadə edilən
yanaşamalardan biri olan kommunikativ metod məhz praqmatikanın dilçiliyə
və dilin öyrədilməsinə verdiyi bir töhvədir. Praqmatikanın yaratdığı təsir
sadəcə bununla məhdudlaşmır. Artıq dərs materiallarının məzmunu və
dərsliklərin seçimi də praqmatik təsirə məruz qalmışdır. Linqvstik praqmatika
dərs materialların dil öyrənənlərin yaş qrupuna və öyrənmə məqsədlərinə
uyğun seçilməsi, kitablarda mətnlərin real dil istifadəsinə uyğun verilməsi,
qrammatik qaydaların müvafiq tərzdə və formada öyrədilməsi məsələlərinə də
yenilikçi bir yanaşma və müəyyən qaydalar gətirmişdir. Məqalədə yuxarıda
qeyd edilmiş bütün məsələlər elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.
Açar sözlər: praqmatika, dilin tədrisi, yanaşma, dərslik, kommunikativ
yanaşma

(Akademik Əbülfəz Amanoğlu Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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ĠNGĠLĠS LEKSĠKOQRAFĠYASININ TARĠXĠNƏ BĠR NƏZƏR
Məqalədə lüğətçiliyin tarixi və onun inkiĢaf dövrləri və tərtibi
məsələlərinə toxunulur. Ġngilis lüğətçiliyinin, ümumiyyətlə lüğətçiliyin inkiĢafı
əsasən dilin ümumi inkiĢafı ilə bağlıdır. Bu inkiĢafda əsas göstəricilərdən biri
dilin söz bazasının davamlı olaraq artırılmasıdır. Ümumilikdə söz artımına
görə lüğətlər yaratmaq çox vacib Ģərtlərdən biridir. Lüğətlərin yaradılmasına
cəhd daha çox dilin uğurlu inkiĢafından sonra artırıldı.
Açar sözlər: Lüğətçilik, lüğətlərin növləri, leksikoqraf, izahlı lüğətlər,
glossarizasiya mərhələsi
Leksikoqrafiya dilçiliyin ən qədim sahələrindən biridir. Dilimizdə
leksikoqrafıya əvəzinə çox zaman lüğətçilik termini də işlədilir.
Leksikoqrafıyanın əsas məqsədi və vəzifəsi hər hansı bir dilin lüğət tərkibinə
daxil olan sözləri, eyni zamanda frazeoloji vahidlərini yığıb sistemə salmaq,
onların törəməsini, mənsubiyyətini, mənalarını izah etməkdən ibarətdir.(1.s.26)
Dil mədəniyyətinə, zəngin dilə yiyələnmək, sözləri danışıqda dürüst və düzgün
işlətmək üçün xalqın mədəni səviyyəsində, elm və texnikanın inkişafında
böyük rol oynayan ünsiyyət vasitəsinin tikinti materialı və əsası olan sözlərə,
söz ehtiyatına yiyələnmək zəruridir. Lüğətçilik məhz belə bir ehtiyacın
nəticəsində meydana çıxmışdır .(4.s.15)
Dilçiliyin bu ən mühüm bölməsi ilə məşğul olan şəxsə leksikoqraf
deyilir. Dil normalarının yaranması, dil öyrənmə və dilin tədqiqi məsələləri
birinci növbədə məhz leksikoqrafların əməyi nəticəsində mümkün olur. Lüğət,
adətən, əlifba sırası ilə verilmiş söz və söz birləşmələri toplusudur. Lüğətdə bu
söz və söz birləşmələrinin izahı, şərhi və ya başqa dilə (dillərə) tərcüməsi
verilir.
Azərbaycanda lüğətçilik ənənəsi XIII əsrə gedib çıxır: İbni-Mühənnanın
"Kitabi-məcmuei-tərcümani-türki, farsi və moğoli", Fəxrəddin Hinduşah
Naxçıvaninin "Əs-Sihahü-l-Əcəmiyyə" farsca-türkcə və Hüsaməddin Xoyinin
―Tövheyi-Hüsam‖ mənzum farsca–türkcə lüğətləri. Müqayisə üçün qeyd edək
ki, ingilis lüğətçiliyi XV əsrdən başlayır, yəni bizim lüğətçilik tariximiz daha
qədimdir.
Dilin tam xəzinəsi (dilə daxil olan bütün sözlər) toplusu tezaurus
adlanır. Qədim Çində, Yunanıstan və Romada lüğətlər tərtib edilirdi. 8-ci
əsrdən başlayaraq lüğətçilik İslam dünyasında geniş vüsət tapdı.(6.s.9)
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Etimoloji, frazeoloji, orfoqrafik, orfoepik, onomastik (xüsisi adlar)
lüğətlər, sinonim, antonim, omonimlər lüğətləri, dialektlər lüğəti, tezliklər
lüğəti, tərsinə lüğət kimi leksikanın müxtəlif tərəflərini təsvir edən lüğətlər
vardır.
İngilis lüğətçiliyinin inkişafı İngilis dilinin ümumi inkişafı ilə bağlıdır.
Bu inkişafda əsas təzyiqlərdən biri İngilis dili söz bazasının davamlı olaraq
artırılmasıdır. Ümumilikdə söz artımına görə lüğətlər yaratmaq vacib oldu.
Lüğətlərə təzyiq hər hansı bir dilin uğurlu inkişafından sonra artırıldı.
Erkən dövrlərdə, Anglo – sakson dövründə çətin latın sözlərinin doğma
ingilis dilində ekvalentlərini göstərən lüğətlərə rast gəlirik. Bunlardan ―Leiden
və Erfurt‖ lüğətləri günümüzə çatmışdır. Bu cür lüğətlər, yəni Latın – Latın,
yaxud Latın – İngilis bütün Anglo – sakson dövrü və ən çox da Norman
dövrünü əhatə edir. İngiltərədə inkişafın növbəti mərhələsi təxminən 1400-cü
ilə təsadüf edir. Bu zaman ayrı- ayrı lüğətlər tapıldı və Latın – İngilis
lüğətlərinin bir növü oldu. Təxminən 1400- cü ildə ―Medulla Qrammatika‖
adlı lüğət Şərqi Anqaliyada yazıldı. Ümumiyyətlə XVI əsr xarici dil
lüğətlərinin tərtibi, XVII əsr isə çətin sözlər lüğətlərinin dövrüdür.
Leksikoqrafiya lüğətlərin nəzəri və təcrübi əsasıdır. O, leksikologiyanın
ən qədim hissəsidir. Leksikologiya söz sisteminin bir hissəsidir. Lakin
leksikologiyada sözün mənası nəzərə alınmaqla dil öyrənmək üçün onun lüğət
istifadəçiləri tərəfindən praktiki cəhətdən işlənməsidir.
Lüğət dildəki sözlərin müəyyən ardıcıllıqla düzüldüyü kitabdır və orada
sözlərin mənaları yaxud da müxtəlif dillərlə ekvalent sözlər verilir. Oksford
ingilis lüğətinə görə ―dictionary‖ sözü ilk dəfə 1225-ci ildə şair və qrammatik
Garlandia (1195-1272) tərəfindən işlədilib.
E.ə. 600- 700-cü illərdə ―Leiden Glossary‖, ―Epinal Glossary‖, ―Erfurt
Glossary‖ dini lüğətlər idi. Leiden Glossary kiçik həcmli sözlüklərdən ibarət
idi. Epinal Glossary-də bütün A hərfli sözlər birgə işlənmiş, sonra B hərfli
sözlər və bu qayda Z hərfinə qədər belə davam etmişdir. Bu lüğətdə cəmi bir
neçə ingilis sözləri təsvir edilmişdir.
XV əsrin 6 əhəmiyyətli lüğəti Wright Wuelcker– tərəfindən əksəriyyəti
başlıqlardan ibarət olmaqla hazırlanmışdır. Əsrin ortalarında lüğət məşhur
birinci Latın – İngilis lüğəti təyin edilmişdir. 1858-ci ildə ingilis filoloqlar
cəmiyyətinin üzvü Dr.Treuch ingilis dilində mövcud olan bütün sözlərin
olduğu lüğətin yaradılmasını təklif etdi. Bununla da lüğətin ilk cildi 1884-cü
ildə nəşr olundu. Lüğət ―Tarixi prinsiplərə əsaslanan yeni ingilis dili lüğəti‖
adlandı və 12 cilddən ibarət oldu. Təxminən 1000 insan bu lüğət üçün material
toplamışdır. Lüğət ―Oxford English Dictionary‖ adı altında 13 cilddən ibarət
olmaqla nəşr edildi.
Lüğətçiliyin tarixi şərti olaraq aşağıdakı dövrlərə bölünür. Birinci dövr
(VII-XVI əsrlər) glossarizasiya mərhələsi adlandı. Bu dövrdəki lüğətlər sadə,
ikidilli əlyazma şəklində olan sözlüklər idi. Sözlüklər ingilis dili qarşılığı ilə
verilmiş anlaşılmayan (Latın və Yunan) xarici sözlər idi. Mənası bilinməyən
sözü axtararkən onu axtaran şəxs həmin sözün onun ana dilindəki qarşılığını
haşiyələrlə yaxud da yaxud da sətirlər arasına yazmaqla etməlidir. Bu işarə
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yunan dilində ―glossa‖ dil, söz deməkdir. Daha sonra sözlükləri birləşdirməklə
daha çox sözlər yarandı və bu ―glossary‖ adlandı. Məsələn ―Leiden və Erfurt‖
bu qəbildən olan lüğətlərdir. Bu lüğətlərdə sözlər təkcə əlifba sırası ilə deyil,
həmçinin tematik prinsipləri nəzərə alınmaqla verilmişdir.(2.s.11)
İkinci dövr isə XVII əsrdən XVIII əsrin əvvəllərini əhatə edir və çətin
sözlər lüğəti dövrü kimi adlandırılır.
Çətin sözlər lüğəti XVII əsr və XVIII əsrin əvvəllərini əhatə edir. Bu
dövrün lüğətləri tərtibatların anlaşılmayan leksik vahidləri, çətin anlaşılan
ifadələri, bir-birindən çətinliklə fərqləndirilən sözləri öyrənməyə meyilli idilər.
İlk birdilli ingilis lüğətləri çətin sözlər lüğəti idi. İngilis dilinə son dövrlərdə
daxil olmuş yad və çətin sözlər lüğətlərinə John Bullaqarın 1616-cı ildə tərtib
etdiyi ―English Expositor‖ lüğəti aiddir.
İlk ən yaxşı sözlüklər ən qədim leksikoqrafik ənənələrə əsaslanan
Sanskrit, Yunan və Çin dillərində ədəbi klassiklərin şərhləri əsasında inkişaf
etmişdir. Şərhlər və leksikoqrafiyanın bu ənənələri ədəbi dövrdən bəhrələnmiş
mədəniyyətlərin məhsuludur. Belə ki, Vedas, Homer, Konfutsi sonralar
oxucular üçün öz klassik mətnləri ilə çətin anlaşılmışdır. Sanskrit ənənəsi
Vedic sözlərinin lüğəti ilə bilinməyən bir tarixdən, yəni üzərində e.ə. 250-ci
illərə aid bir şərh ilə başlamışdır.
Müasir ingilis tarixi leksikoqrafiyasının Passow tərəfindən əsası
qoyuldu. Qədim Yunan dilində böyük həcmli mətnlərin mövcudluğunun
sübutu vardır. Bu faktları görməzdən gəlmək Erkən Orta əsrlər leksikoqrafı,
qədim yunan alimi Henri Estiennenin diqqətindən yayınmamışdı. O, 1572-ci
ildə sözlərin əlifba ilə ardıcıllığına, onların sözə tarixilik qazandıran
törəmələrini xronoloji ardıcıllıqla düzməklə özünün lüğətini tərtib etdi. Bu
müasir leksikoqrafiyanın tarixi prinsiplərə əsaslandığını göstərən sənəddir.
Passowdan əvvəl bütün lüğətlər tarixi idi və onların bəzilərinin məqsədi tarixi
terminləri özlərində tam əks etdirmək idi.(3.s.59)
Məlumdur ki, ingilis dili Şimali Amerika qitəsinə XVII əsrin
əvvəllərində ingilis mühacirlər tərəfindən gətirildi. XVIII əsrin sonları XIX
əsrin əvvəllərinə qədər ABŞ-ın əhalisinin 90%-i britaniyalı olmaqla 4 milyon
idi. İlk leksikoqrafik işlər XVIII əsrin izahlı lüğətləri idi. Onların əksəriyyəti
orta məktəblər üçün tərtib edilmişdi. Maraqlıdır ki, ingilis dilinin birinci
Amerikan lüğəti Samuel Jonson adlı şəxs tərəfindən yaradılmışdır. Samuel
Jonson 1798-ci ildə ―A school dictionary‖ ―Məktəb sözlüyü‖ adı altında 4100
sözdən ibarət kiçik həcmli kitab tərtib etdi. Orada nitq hissələri və sözlərin
etimologiyası verilmişdi.
Digər bir kitab 1800-cü ildə Samuel Jonson və John Eliotun da
müəllifliyi ilə nəşr edildi. Burada artıq amerikanlaşmanın bəzi əlamətləri
göstərilirdi. 1828-ci ildə məşhur ―An American dictionary of the English
language‖ 2 cilddən ibarət lüğəti Nyu Yorkda çap edildi. Amerikada
leksikoqrafik fəaliyyətlər 1828-ci ilədək normal davam etdi. Lakin XIX əsrin
ortalarından Noah Webster və onun rəqibi Joseph Emersonun tərəfdarları
arasında ―lüğətçilik müharibəsi‖ başladı.
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Leksikoqrafiya nəzəri əsası olan elm sahəsidir. Lüğət sadəcə söz siyahısı
olmayıb, leksikologiya, semasiologiya, etimologiya, üslubiyyat kimi dilçilik
sahələrinin mücərrəd məntiqi planda işlənmiş ümumi nəzəriyyələrinə əsaslanır.
Bütün lüğət növləri içərisində ən demokratiki orfoqrafiya lüğəti hesab olunur.
Bu norma bütün dillərin orfoqrafik prinsiplərinə tətbiq edilir. Daha sonra
texniki terminlərin nəinki işlək olanlarının, hətta istifadədən çıxmış olanlarının
da orfoqrafik maraq kəsb etdiyinə görə lüğətə salındığı qeyd edilir.
Orfoqrafiya lüğətinin başlıca məqsədi sözün düzgün yazılışını vermək
olduğundan, onu tərtib edən leksikoqraflar dilin aktiv və passiv fondunda olan
cəmiyyətin bütün sosial və ictimai təbəqələrinin, yaşından və savadından asılı
olmayaraq hər kəsin istifadə etdiyi bütün leksik vahidləri orfoqrafik normaya
salaraq, vahid bir kitaba daxil etməlidirlər. Hər hansı bir tibbi və ya kimyəvi
terminin orfoqrafik normaya salınmasını həkim və ya kimyaçı həyata keçirə
bilməz. Leksikoqrafiya nəzəriyyəsində qəbul olunmuş qaydaya görə, dialekt və
danışıq leksikasından orfoqrafiya lüğətinə yalnız bədii ədəbiyyatda işlənmiş
nümunələr salınır.
Linqvistik lüğətlər – leksik vahidləri dilçilik baxımından təsvir edir və
sözlərin işlənməsi və mənası haqqında izah verir. Dilçilik lüğətləri sözləri dar
mənada görür: buradan onun semantik dəyərini öyrənə, tələffüz vasitəsilə
vurğunun yerini tapa, həmçinin sözlərin sinonimlərini də tapa bilərsiniz.
Ensiklopedik lüğətlər – obyektlər, hadisələr, şərtlər, fənlər, elmi sənaye
haqqında məlumat daşıyan məlumat kitabıdır. Baxmayaraq ki, ensiklopedik
lüğətlər obyekt, hadisələr, şəxslər haqqında az məlumat verir, lakin o təkcə
konsepti yox, həmçinin işin strukturuna, tərkibinə, fəaliyyət mexanizminə və
prinsiplərinə dair qısa məlumat verir
Birdilli lüğətlər öyrənilən dildəki sözlərin mənalarını izah edir. Lakin
ikidilli lüğətlər sənin yaxşı bildiyin yaxud da ana dilində sözlərin tərcüməsini
və izahını verir. Bu günədək demək olar ki, ikidilli lüğətlər daha geniş
yayılmışdır. Həmin lüğətlərdə qeyd edilir ki, birdilli lüğətlər istifadəçilər
tərəfindən geniş istifadə olunur.
İkidilli (tərcümə) lüğətlər sözləri və ifadələri bir dildən o birinə tərcümə
edir. İkidilli lüğətlər tək yönümlü ola, yaxud da iki yönümlü ola bilər. İki
yönümlü ikidilli lüğətlər əsasən iki bölmədən ibarət olur ki, onların da hər biri
əlifba sıralaması ilə sözlərin və ifadələrin tərcüməsini verir.
Çoxdilli lüğətlər ikidilli lüğətlərlə sıx əlaqəlidir. Çoxdilli lüğətlərdə bir
dildə söz yaxud ifadə axtaran şəxs onu bir neçə dildə qarşılığını tapa bilər.
Çoxdilli lüğətlər əlifba sırası ilə və ya mövzular üzrə qruplaşdırılır. Lüğətlərin
növləri bu yarımfəsildə araşdırılacaqdır.
Terminoloji lüğətlərin bütün elementlərini tamamilə terminologiya təşkil edir.
Terminologiya lüğətlərinin strukturu aşağıdakılardan ibarətdir.
 Terminin analizi (mənşəyi, yaranması, komponentlərin mənaları).
 Başqa dillərdəki ekvivalent terminlər.
 Sözün alimlər tərəfindən ilk işlənməsi axtarılır.
 Mənanın izahı
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Dünyada ilk sistemli danışıq lüğətini çap etmiş almanlar orfofoniya
lüğətini hazırlamaq üçün XIX əsrin sonlarında 6 nəfərdən ibarət komissiya
yaradıb (3 unuversitet professoru və 3 teatr xadimi), onlar da Berlində 1898-ci
ilin 14-16 aprelində bir araya gələrək geniş müzakirədən sonra qərara gəliblər
ki, məsləhətləşmələrin nəticələrini Qraifsvald universitetinin professoru, bu
ideyanın müəllifi T.Zibs ümumiləşdirib ―Alman dili səslərinin tələffüzü‖nü
tənzimləyən bir kitab hazırlasın və ona bir lüğət də əlavə etsin. Bu zaman əsas
kimi yaxşı aktyorların danışığının fonetik transkripsiyası, səhnə dili, yəni sakit
və anlaşılan danışıq əsas götürülsün, əhval-ruhiyyə və emosional nitq nəzərə
alınmasın, dildə danışanların hamı tərəfindən qəbul olunan tələffüzə
əsaslansın.
 Kitab ilk dəfə elə ―Bühnendeutsch‖ (Alman səhnə dili) adı altında
1898-ci ildə çap olundu. Sonralar bu lüğət dəfələrlə, müxtəlif ad altında
çapdan çıxdı. Onun axırıncı, 19-cu nəşri 1969-cu ildə ―Alman tələffüzü
(təmiz və münasib alman ədəbi tələffüzü lüğətlə birgə )‖ adı altında çap
olunub.
 Qeyd edilməlidir ki, ingilislər də həmişə ―Tələffüz lüğəti‖ terminini
işlədiblər və İngiltərənin məşhur dilçi-alimi D.Jounz tərəfindən
hazırlanmış lüğət ilk dəfə 1917-ci ildə məhz ―İngilis tələffüz lüğəti‖ adı
altında çap olunub. Həmin lüğət 2006-cı ildə 17-ci dəfə nəşrdən çıxıb.
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РЕЗЮМЕ
ЯСИН БАБАЗАДЕ
ОБЗОР ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ
В статье затрагиваются вопросы истории лексикографии,этапы
развития и составления. Лексикография английского, в целом развитие
лексикографии связано с общим развитием языка. В этом развитии одно
из основных направлений продолжительное увеличение языковой базы
слов. В общем по увеличению слов, составление словарей было одним из
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важнейших условий. Попытка создания словарей больше всего
увеличивается после успешного развития языка,
Ключевые слова: Лексикографии, виды словарей, лексикограф,
пояснительные словари, этап глоссаризации.
SUMMARY
YASIN BABAZADE
REVIEW ON HISTORY OF ENGLISH LEXICOGRAPHY
In the article the history of lexicography, development stages and
compiling issues are mentioned. The development of English lexicography,
generally development of lexicography has relation with the common
improvement of the language. One of the main indicators in this development
is the continuous increasing of the word base of language. Generally compiling
dictionaries was one of the most important conditions. The compiling necessity
of the dictionaries increased after luckily development of the language.
Key words: lexicography, types of lexicography, lexicograph, explanatory
dictionaries, the glossarization stage

(Akademik Əbülfəz Amanoğlu Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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FOLKLOR-ƏDƏBĠYYAT ĠDENTĠFĠKASĠYASI
FUNKSĠONAL STRUKTUR MÜSTƏVĠSĠNDƏ
Məqalədə nəzəri folklorĢünaslığın olduqca mühüm problemlərindən olan
folklor-ədəbiyyat münasibətləri tədqiqata cəlb edilmiĢdir. Məqalədə belə bir
nəzəri qənaət əsaslandırılmıĢdır ki, bütövlükdə folklorun Ģifahi xalq ədəbiyyatı
kimi təqdimi yanlıĢ metodoloji yanaĢmadır. Çünki folklor bir xalq mədəniyyəti
sistemi olaraq çoxlu sayda digər sənət növlərini də(xalq oyunları, xalq
sənətləri, davranıĢ formulları, jestlər və s. ) özündə birləĢdirir. Həmin sənət
növlərinin Ģifahi ədəbiyyat olaraq elmi təqdimi absurddur. Bununla yanaĢı, o
da əsaslandırılmıĢdır ki, folklorun sözlü mətn hissəsinin böyük bir hissəsi
Ģifahi xalq ədəbiyyatı kimi tədqiq oluna bilər. Lakin bu halda mətnin digər
praqmatik funksionallığı ciddi olaraq nəzərə alınmalıdır. Məqalədə
göstərilmiĢdir ki, folklorun yalnız bədii mətn hadisəsi olaraq deyil,
ümumiyyətlə sözlü mətn olaraq filoloji tədqiqat predmetinə çevrilməsi olduqca
zəruridir.
Açar sözlər: folklor, ədəbiyyat, Ģifahi xalq ədəbiyyatı, identifikasiya,
filologiya, sözlü mətn, xalq, kommunikasiya, estetizm, funksiya, struktur
Problemin qoyuluĢu. Nəzəri folkloşünaslıqda üzərində xüsusi
dayanılmalı məqamlardan biri də folklor-şifahi xalq ədəbiyyatı
identifikasiyası, yaxud folklorun filoloji kontekstidir. Bu problemin
araşdırılması o baxımdan aktuallıq kəsb edir ki, bütövlükdə xalq mədəniyyəti
sistemi olan folklorun mətn strukturunda sözlü bədii mətnlər olduqca mühüm
bir hissəni təşkil edir. Folklorşünaslığın təcrübəsi onu göstərir ki, uzun illər bu
mədəni sistemin daxili elementlərindən biri kimi özünü göstərən sözlü mətnlər
bir sıra hallarda ümumən sistemin özü ilə eyniləşdirilmişdir. Problemə aydınlıq
gətirmək üçün məsələyə funksional struktur aspektindən yanaşılması doğru
olardı. Belə ki, bədii mətnin əsas funksialarından biri estetik tələbatın
ödənilməsidir. Folklor mətnlərində bu çoxsaylı funksialardan yalnız biri kimi
özünü göstərir. Ona görə də təklif olunur ki, problem nəzəri-metodoloji
baxımdan həm də funksional praqmatizm aspektindən nəzərdən keçirilsin.
Əsas mətn. Dünya folklorşünaslığı kontekstində sovet dövrü
folklorşünaslığının ən mühüm metodoloji yanlışlıqlarından biri kimi folklorun
―şifahi xalq ədəbiyyatı‖ olaraq müəyyənləşdirilməsi, tədqiqi və kütləvi təqdimi
təcrübəsi göstərilir. Bu metodoloji təcrübənin əsası sovet folklorşünaslığının
formalaşdığı ilkin mərhələlərə gedib çıxır. Sovet folklorşünaslığının patriarxı
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hesab edilən Vladimir Propp ―Folklorun spesifikası‖ məqaləsində Qərbdə və
SSRİ də folklor anlayışına olan baxış fərqləri üzərində xüsusi dayanaraq Qərb
folklorşünaslığında maddi sənət nümunələrinin də folklor hesab edilməsini
tənqid edir, ―folklor‖ ifadəsi adı altında yalnız mənəvi mədəniyyət
nümunələrinin başa düşülməsinin doğru olduğunu qeyd edir: ―Hər şeydən
əvvəl qeyd edək ki, folklor poetik yaradıcılığın xüsusi növünün məhsuludur.
Amma poetik yaradıcılıq ədəbiyyata da məxsus bir xüsusiyyətdir. Həqiqətən
də, ədəbiyyat və folklor, ədəbiyyatşünaslıq və folklorşünaslıq arasında olduqca
dərin bir bağlılıq vardır‖ (Propp 1946: 9).
Müəllif fikirlərini əsaslandırmağa cəhd etdikdən sonra bu qənaətini daha
da kəskinləşdirir: ―Beləliklə, folklor və ədəbiyyat arasında nəinki sıx əlaqə
vardır, folklor elə ədəbi bir ifadəolunmadır. O, poetik yaradıcılığın növlərindən
biridir‖(Propp 1946: 20).
Sonrakı dövr sovet folklorşünaslığında bu məsələyə münasibət nisbətən
loyallaşsa, da folklor-şifahi xalq ədəbiyyatı identifikasiyası rus
folklorşünaslığında həmişə mövcud olaraq qalmışdır. Putulov sovet
folklorşünaslığında (bu anlayış sovet hakimiyyəti illərində həm rus, həm də
SSRİ-yə daxil olan digər xalqları əhatə edir) folklorun şifahi xalq ədəbiyyatı
kimi öyrənilməsi təcrübəsini nəzərdən keçirərək bu metodoloji yanaşmanın
müsbət və mənfi cəhətini müəyyənləşdirmişdir:
―Folklorun ədəbiyyat kimi öyrənilməsinin müsbət nəticələri:
1. Nəşr olunan xalq poeziya mətnlərinin öyrənilməsi üçün, əsasən,
filoloji olmaqla elmi prinsiplərin işlənib hazırlanması və realizasiyası;
2. Xalq poeziyası abidələrinin janr spesifikası baxımından fundamental
filoloji öyrənilməsi;
3. Diqqətin poetik xalq klassikasına yönəldilməsi ilə şifahi xalq
ədəbiyyatına məxsus əsərlərin xüsusi bədii keyfiyyətlərinin və məzmununun
aşkarlanması üzrə prinsiplərin və xüsusi metodikanın əldə edilməsi;
Ədəbiyyatın inkişafında şifahi
xalq
ədəbiyyatının
rolunun
müəyyənləşdirilməsi, ədəbiyyatda və ictimai fikirdə folklorizm probleminin
işlənilməsi.
Folklorun ədəbiyyat kimi öyrənilməsinin mənfi nəticələri:
1. Folklorun şifahi söz sənəti ilə identifikasiyası onun bir sıra mühüm
materiallarının ya folklorşünaslıq elmi düşüncəsinin diqqət mərkəzindən
kənarda qalmasına, ya da digər elm sahələri tərəfindən mənimsənilməsinə
səbəb olmuşdur;
2. Folklorun predmet sahəsinin şifahi xalq ədəbiyyatı ilə
məhdudlaşdırılması ona gətirib çıxarmışdır ki, xalq mədəniyyətinin bu və ya
digər sahələrinin canlı, real əlaqələri diqqətdən kənarda qalmışdır. Bu sfera
izolyasiya olunmuş, məhdud, fakültətiv vəziyyətə salınmışdır;
3. Sinkretizm ideyası zahirən üzdə olsa da, onun əsl, həqiqi mahiyyəti
diqqətdən kənarda qalmış, sinkretizm yalnız zahiri mənada başa düşülmüşdür;
4. Folklorun sözlü hissəsinin öyrənilməsi bədii sözün öyrənilməsi ilə
məhdudlaşdırılmış, folklor bədiiliyi kateqoriyasının özü ədəbi estetika çərçivəsi
ilə məhdudlaşdırılmışdır;
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5. Folklorşünaslığa ədəbiyyatşünaslıq prinsip, anlayış və metodlarının
geniş şəkildə tətbiq edilməsi onunla nəticələnir ki, Folklor sözü özünün təbii
mahiyyətini itirir;
6. Ədəbiyyatışünaslığın müxtəlif mərhələlərinə müxtəlif ideoloji və
metodoloji fikirlər hakim olmuşdur ki, bu da istər istəməz folklorşünaslığa da
öz təsirini göstərmişdir;
7. Folklorun funksional xüsusiyyətləri, mahiyyəti, strukturu tədqiqatdan
kənarda qalmışdır (Putilov 1994: 9-10).
Ötən əsrin 90-cı illərindən sonrakı Azərbaycan folklorşünaslığında
dünya folklorşünaslığının istər ötən əsrin əvvəllərindən başlamış klassik
təcrübəsinə, istərsə də müasir təcrübəsinə əsaslanaraq bu yanaşma alimlərimiz
tərəfindən kəskin tənqid edilməyə başlanılmışdır. «Folklor və ədəbiyyat»
probleminə folklorşünas alim Hüseyn İsmayılovun münasibəti bu baxımdan
diqqətəyayiqdir. Müəllif yazır: «Ədəbiyyatın dominant əlaməti yazılı
olmasıdır. Rusiyada da, Avropada da ədəbiyyat istilahını əvəz edən termin
kimi yazı anlayışı (literacy) başa düşülür.
Məlum olduğu kimi, mədəniyyət Gerçəklik – Şüur – Mətn
münasibətlərindən doğur. Etnosun özünifadəsi kimi folklor, onun içərisində isə
şifahi xalq ədəbiyyatı ilkin mərhələdir, ədəbiyyat isə ondan üzvlənmədir.
Ədəbiyyat dil hadisəsi olduğu üçün o təmsil etdiyi etnosun
dünyagörüşünü fərdi müəllif dünyagörüşündən bilavasitə deyil, bilvasitə
ifadəsi sayılır.
Folklor gerçəkliyin söz, musiqi, hərəkət (jest), eləcə də xalq
yaradıcılığının digər sahələrinin sənət kodları vasitəsilə ifadə olunduğu milli
düşüncə layıdır. Ədəbiyyat ifadəsi altında başa düşülən xalq yaradıcılığının söz
sənəti onun çoxsaylı ifadə vasitələrindən biri, milli təfəkkürün özünü
realizasiya instrumentidir. Total milli dünyagörüş kontekstində ədəbiyyat bədii
söz kodu ilə funksionallaşan düşüncə qatı olaraq onu öz içinə alan folklorun
tərkib hissəsidir. Tarixi-kulturoloji baxımdan ədəbiyyat milli potensiyanın
özünüifadəsinin ilkin çoxşaxəli sahəsi olan folklordan üzvlənmədir‖
(İsmayılov 2006:5).
Məlum olduğu kimi, ədəbiyyatla folklorun tipoloji olaraq fərqləndirilməsi üçün müəlliflilik və müəllifsizlik kateqoriyaları üzərində xüsusi dayanırlar.
Sovet dövrü Azərbaycan folklorşünaslığında belə bir normativləşmiş qənaət
mövcud olmuşdur ki, şifahi xalq ədəbiyyatını yazılı ədəbiyyatdan fərqləndirən
əsas əlamət anonimlikdir. Hüseyn İsmayılov bu yanlış fikrə də müasir nəzərimetodoloji baxış bucağından öz münasibətini bildirir:
―Folklorla yazılı ədəbiyyatı fərqləndirən əsas xüsusiyyət fərdi müəlliflilik və fərdi müəllifsizlik deyil. Yəni istənilən mətnin müəllifinin bütün
bioqrafiyası etibarilə yaradıcı şəxsiyyət kimi bəlli olması onun yazılı ədəbiyyat
nümunəsi olmasının başlıca əlaməti deyil, yaxud əksinə müəllifin olmaması
onun folklor nümunəsi olmasının göstəricisi deyil. Mətnin folklor və ya yazılı
ədəbiyyat nümunəsi olmasının əsas tipologiyası mətnin öz poetik və semantik
struktur səciyyəsindən irəli gəlir‖ (İsmayılov 2006: 7).
Belə bir yanaşmadan sonra alim problemə öz konkret baxışını irəli sürür:
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―Folklorla yazılı ədəbiyyatı fərqləndirən başlıca cəhət yazılılıq və
şifahilikdir. Yazılılıq və şifahilik ilk baxışdan sadə görünsə də, son dərəcə
mürəkkəb sənət fenomenlərinin tipoloji fərqinin müəyyənləşdiricisi kimi çıxış
edir‖ (İsmayılov 2006: 8).
Bu yanaşmalar tamamilə doğru olmaqla yanaşı, problemin aydın,
məntiqi həllini ortaya qoya bilmir. Bu problemin aydın dərki üçün məsələyə
struktural olaraq tezisləşdirilmiş şəkildə münasibət bildirməyə çalışaq.
Folklor şifahi xalq ədəbiyyatını da içinə alan xalq biliyi, xalq təcrübəsi,
xalq müdrikliyi, xalq mədəniyyətidir. Onun bütöv mətn fakturası ağağıdakı
əsaslara bağlı olaraq reallaşır:
söz vasitəsilə reallaşan folklor nümunələri(məlum şifahi xalq ədəbiyyatı
nümunələri və digər sözlü nümunələr);
səs vasitəsilə reallaşan folklor nümunələri(xalq melodiyaları);
hərəkət vasitəsilə reallaşan folklor nümunələri(rəqslər, digər xalq
oyunları);
material vasitəsilə reallaşan folklor nümunələri(maddi xalq mədəniyyəti
nümunələri).
Sözlü bədii mətnlər, göründüyü kimi, folklorun mətn arsenalının son
dərəcə mühüm hissəsini təşkil edir. Lakin bununla yanaşı, sözlü mətn arsenalı
bütövlükdə folklorun tam olaraq mətn arsenalını ifadə etmir. Buraya kifayət
qədər qeyri-ferbal folklor nümunələri daxildir ki, onları heç bir halda şifahi
xalq ədəbiyyatı ―çətiri altında‖ təsəvvür və təqdim etmək mümkün deyildir.
Məsələn, yalnız hərəkət kombinasiyaları hesabına qurulan rəqsləri, qeyriverbal xalq oyunlarını, musiqi folklorunu, xalq sənətlərini necə şifahi xalq
ədəbiyyatı hesab etmək olar? Bizim iki yolumuz var: ya onları folklor hesab
edərək folkloru xalq mədəniyyəti kimi qəbul etmək, ya da ümumiyyətlə,
mədəni artefakt kimi nəzərə almamaq. İkinci variantın qəbulu böyük bir
mədəni artefaktdan imtina etmək deməkdir. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər
tərəfdən, folklorun mətn arsenalına daxil olan sözlü folklor nümunələrinin
bütün növlərini də ―şifahi ədəbiyyat‖ adı altında birləşdirmək mümkün
deyildir. Folklorun elə sözlü mətn bütövləri vardır ki, onlardan bədii hadisə
kimi bəhs etmək yalnız və yalnız ironiya doğura bilər. Xüsusən, emosional
ovqat bildirən parem vahidlər buraya daxildir. Məsələn, götürək elə xüsusi
emosional vəziyyətin ifadəsi olmaq baxımından olduqca mühüm əhəmiyyətə
malik olan söyüşləri. Söyüşlər bütün qəlib strukturu, kollektiv yaddaşda
emosional cilalanması, kommunikativ situasiya ilə bilavasitə bağlı olması və s.
cəhətləri baxımından sırf folklor mətnləridir. Lakin söyüşlər heç bir halda bədii
mətn hadisəsi deyildir. Belə nümunələr folklor faktusında kifayət qədərdir.
Ona görə də folklorun bütün sözlü mətn arsenalı deyil, məhz bədii mətn
prinsiplərinə cavab verən sözlü folklor nümunələri şifahi xalq ədəbiyyatıdır.
Folklorun sözlü bədii mətn arsenalını ümumi xalq mədəniyyəti
sistemindən ayırıb onu ―şifahi xalq ədəbiyyatı‖ adı ilə tədqiq və təqdim
etməkdə elmi-metodoloji baxımdan heç bir yanlışlıq yoxdur. Nağıllar,
dastanlar, bayatılar, əfsanələr, lətifələr və s. öz məzmun və forma, struktur
özəlliyi ilə məhz ədəbiyyat hadisəsidir. Yanlışlıq bu şifahi xalq ədəbiyyatını
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bütövlükdə folklorla, xalq mədəniyyəti ilə eyniləşdirməkdir. Bu, bir
mədəniyyət hadisəsi kimi folklor adlanan mədəni sistemin daxili struktur
elementlərindən birini həmin sistemin özü ilə eyniləşdirmək deməkdir.
Digər bir tərəfdən hətta folklor kimi qələmə verilməsə belə, sözlü bədii
mətn arsenalının daxil olduğu sistemdən kənarda, müstəqil statusa malik
əlahiddə bir sistem kimi tədqiqi və təqdimi elmi fikir dövriyyəsində
ənənəviləşdikcə, onda bu altsistem statusunda olan mətn tipi bütün mahiyyəti
etibarilə sona qədər aşkarlana bilmir. Axı şifahi xalq ədəbiyyatı dediyimiz
bədii səciyyəli sözlü folklor nümunələrinin iç funksional strukturu onun daxil
olduğu mədəni sistemin funksional strukturu ilə bilavasitə şərtlənir. Məsələn,
filologiyanın ancaq bədii-estetik funksiya axtardığı mətnlərdə bədii strukturun
özü yalnız estetik prinsiplərlə şərtləşmir. Bəzən, hətta bir çox hallarda sözlü
folklor mətnlərində süjet strukturu, fabula, obrazlar sistemi, obrazla arasında
qarşılıqlı münasibətlər tamamilə fərqli amillərlə, məsələn, bir çox hallarda
kollektiv emosional psixi proseslərlə şərtlənir. Bu barədə dünyada kifayət
qədər geniş tədqiqatlar aparılmaqdadır.
Dünya folklorşünaslığının mütərəqqi təcrübəsi də onu sübut edir ki, folklor
əhatə etdiyi bütün mətn arsenalı, istər verbal, istər qeyri-verbal, istər göstərilən,
istər düzəldilən, istər söylənilən, istərsə də danışılan və s. nümunələri ilə məhz
folklorşünaslıq elmi prinsipləri əsasında tədqiq edilməlidir.
Lakin bütün bu qeyd edilənlərlə bərabər onu da vurğulamaq lazımdır ki,
folklorun filoloji araşdırılmasının elmdə xüsusi olaraq paradiqmalaşmasının
obyektiv səbəbləri də vardır. Məsələyə bu aspektdən yanaşmaq da faydalı
olardı.
Filologiyanın folklor fakturasına aktiv müraciəti tamamilə təbiidir. Başqa
cür ola da bilməz. Çünki, qeyd etdiyimiz kimi, folklor fakturasının çox mühüm
bir hissəsini sözlü mətnlər təşkil edir. Filologiya isə, məlum olduğu kimi, ―söz
sənətinin yaranması, ötürülməsi, qorunması, təkrar istehsalı və
funksionallaşmasının qaydaları və qanunauyğunluğu haqqında təlimdir‖
(Annuşkin hppt: www). Sözlü mətn tipi mədəniyyətin hansı səviyyəsini təmsil
etməsinə baxmayaraq, təbiidir ki, filologiyanın tədqiqat obyektinə
çevrilməlidir. Ümumiyyətlə, belə bir yeni yanaşma vardır ki, filologiyanın
tədqiqat obyekti yalnız bədii mətn tipləri ilə məhdudlaşmamalıdır. O, «ailəməişət nitqindən tutmuş elektron daşıyıcılarda əks olunan nitq vahidlərinə
qədər hər şeyi əhatə etməlidir»(Annuşkim http:www). Belə olduğu halda
folklorun sözlü mətn tiplərinin filologiyanın tədqiqat obyektinə çevrilməsi
tamamilə təbiidir. Təbii olmayan odur ki, folklor mətninin filologiyanın
tədqiqat obyektinə çevrilməsi ilə folklorşünaslığı da bir elm sahəsi kimi
filologiyanın tərkibinə daxil edəsən. Əgər filologiyanın sözlü mətn kimi
müraciət etdiyi nümunələrin hamısının aid olduğu fənn sahələrini bu prinsip
əsasında filologiyanın tərkibinə daxil etsək, bu halda olduqca qəribə bir
mənzərənin şahidi olarıq: bir sıra ictimai və humanitar elm sahələri, hətta
təbiət elmləri bu halda filologiyanın sərhədləri daxilinə girmiş hesab olunar.
Məsələn, say kateqoriyasının izahı üçün rəqəmlərə müraciət riyaziyyatı
filologiyanın tərkibinə daxil etməyə əsas vermədiyi kimi və yaxud da
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professional hüquqşünas biliklərini əks etdirən bir mətnin filoloji baxımdan
tədqiqi hüquq elmini filologiyaya daxil etməyə əsas vermədiyi kimi, folklor
mətnlərinin də filoloji olaraq təhlili bu elmin filolojiləşməsinə əsas
verməməlidir. Burada, yuxarıda da toxunduğumuz kimi, opponentlik üçün
ciddi bir əks-arqument vardır. Axı folkloun sözlü mətni say kateqoyiyasının
rəqəmlərindən, yaxud hüquqi məzmunlu mətndən fərqli olaraq tipoloji olaraq
məhz bədii mətndir. Bu mətnlər bədii mətn üçün müəyyənləşdirilən tələblərə
tam cavab verir. Bu halda folklor mətnləri filologiyanın mühüm istiqamətlərindən olan ədəbiyyatşünaslıq elminin tədqiqat obyektinə bədii mətn tipi kimi də
çevrilə bilir. «Şifahi xalq ədəbiyyatı» ifadəsi məhz folklor fakturasının bədii
mətn korpusunu işarələyən bir anlayışdır.
Deməli filologiyanın folklorun sözlü mətn arsenalına münasibətində birbirindən ayırıb fərqləndirilməli iki situasiya var:
1. Ümumi filoloji prinsiplər baxımından filologiyanın bədii olub
olmamasından asılı olmayaraq sözlü folklor mətnlərinə müraciəti;
2. Sırf ədəbiyyatşünaslıq maraqları və prinsipləri baxımından
filologiyanın bədii folklor mətn tiplərinə müraciəti.
Hər iki müraciət halında folklor mətninin mahiyyəti sonadək aşkarlana
bilmir. Filogiya hər iki halda mətndə öz elmi prinsipləri baxımından ona lazım
olanı axtarır. Təhlillər də bu rakursdan aparılır.
Folklorşünaslıq baxımından məna daşıyan formalar yalnız söz vasitəsilə
deyil, həmçinin hərəkət(oyunlar) və maddi vasitə(rəsm, xalçıçılaq, dulusçuluq
və s.) əsasında da funksionallaşa bilir. Filologiya yalnız bunlardan birini təhlilə
cəlb edir. Bu da əsas deyil. Filologiya mətnlərin (nitqlər, söz sənətləri)
yaranmasının qaydalarında, prinsiplərində, üsullarında əks olunan bəşəriyyətin
mədəni tərəqqisi haqqında elmdir. Bir halda ki, söz sənətində bəşər
mədəniyyətinin bütün tərkibi əks olunmuşdur, bu halda filologiyanın əsas
nəzəri vəzifələrindən biri, mədəniyyətin söz sənətindən görünən elmi
mənzərəsini yaratmaqdır.
Görkəmli rus folklorşünası K.V.Çistov özünün ―Folklor kulturoloji
aspektdə‖ məqaləsində folklorun mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı
dörd konsepsiya ayırıb fərqləndirir:
a) Folklor şifahi şəkildə ötürülən sadə xalqın təcrübə və biliyidir. Bu
halda mənəvi mədəniyyətin bütün formaları və maksimum geniş anlamda
maddi mədəniyyətin də bir sıra nümunələri nəzərdə tutulur.
b) Folklor sadə xalqın bədii yaradıcılığı və yaxud da daha müasir ifadə
ilə ―bədii kommunikasiyasıdır‖. Bu konsepsiya imkan verir ki, sadə xalq
yaradıcılığının musiqi, xerioqrafik, təsviri nümunələri də folklora daxil edilsin.
v) Folklor sadə xalqın verbal ənənəsidir. Bu halda sadə xalqın sözlə bağlı
bütün fəaliyyət sahələri ayırılıb fərqləndirilir.
q) Folklor şifahi ənənədir. Bu halda şifahilik əsas əlamət kimi qabardılır.
Bu halda folkloru digər verbal folmalardan, xüsusən də ədəbiyyatdan ayırıb
fərqləndirmək mümkün olur (Çistov 2005: 12).
Daha sonra müəllif folklora yanaşmada bu dörd baxışı dörd konsepsiya
kimi təqdim edir:
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1. Sosioloji(tarixi mədəni);
2. Estetik;
3. Filoloji;
4. Nəzəri kommunikativ(birbaşa şifahi kommunikasiya) (Çistov 2005:
12).
Qəribə olan cəhət ondan ibarətdir ki, folklor öz predmet dairəsinə görə
filologiya ilə etnoqrafiyanın qovuşağındadır. Şübhəsiz ki, xalq tərəfindən
yaradılan verbal mədəniyyət nümunələri də folklordur, onun məişəti ilə
bilavasitə bağlı olan qeyri-verbal mədəniyyət nümunələri də folklordur.
Folklorun verbal nümunələri müəyyən özünüməxsusluqlar nəzərə alınmaqla,
şübhəsiz ki, bədii mətn tipləridir. Və bədii mətn tipi kimi də filoloji olaraq
təhlil oluna bilir. Heç bir halda onu filoloji tədqiqatın predmeti olmaqdan
uzaqlaşdırmaq olmaz. Digər bir tərəfdən, xalqın yaşamının uzun əsrlr boyu
əsas requlyatoru olmuş, bu funksiyasını bu gün də davam etdirən adət ənənələr
də, mərasimlər də folklordur. İstər ferbal folklor nümunələri olan nağılları,
dastanları, lətifələri, istərsə də, toy və yas adətlərini, novruz bayramını folklor
çətiri altında birləşdirməyə əsas verən onların ―xalq biliyi‖, ―xalq təcrübəsi‖
deyilən ümumi sistemin tərkib hissələri kimi çıxış etməsidir.
Lakin bununla yanaşı, folklorun verbal nümunələrinin filologiyanın, adət
ənənələrin etnoqrafiya tərəfindən öyrənilməsi də tamamilə təbiidir. Əgər
belədirsə, onda folklorşünaslıq araşdırmalarına nə ehtiyac qalırdı.
Folklorşünaslığın bir elmi fənn kimi spesifikasını müəyyənləşdirən əsas amil
tədqiqatın predmeti və bu predmetin spesifikasıdır. Şifahi şəkildə nəsildən
nəsilə ötürülən, xalq yaddaşında aktiv olaraq mövcud olan (və yaxud olmuş)
hər şey folklorun predmetinə daxildir. Məsələnin həlli üçün mətnə funksional
struktur aspektdən yanaşmaq lazımdır.
Geniş mənada götürülən mətn müxtəlif prinsiplər ba-xı-mından
yanaşdırda müxtəlif əlamətlərin daşıyıcısıdır. Məsələn, Azərbaycan və digər
türk xalqlarının ən geniş yayılmış folk-lor mətn tipi olan bayatı:
İncəsənət növü kimi istifadə etdiyi materialın xarakterinə gərə verbal
mətndir;
Estetik baxımdan bədii mətndir;
Yaradıcılıq texnologiyası baxımından şifahi mətndir;
Sosioloji baxımdan kommunikativ mətndir.
Daha çox mifoloji dünyagörüşün modellərini özündə əks etdirməsi
baxımından çoxpilləli semantikaya malikdir və sair.
Deməli, bayatı filoloji, estetik, folklor və sosioloji təd-qiqatların
predmeti kimi özünü tamamilə doğruldur. İndi nə dərəcədə doğru olar ki,
bayatının özündə daşıdığı bu əlamətlərdən yalnız birini əsas götürərək onun
tədqiqini müəyyən bir fənn çərçivəsi ilə məhdudlaşdıraq. Məsələn, bayatının
zahiri poetik və daxili bədii semantik strukturunun araşdırılması ilə
məhdudlaşaraq onun haqqında təd-qiqatı bitmiş hesab edək. Bəs onun etnik
mədəniyyət daxilində həyata keçirdiyi kommunikativlik funksiyası, yaxud
mifoloji dünya modelini əks etdirməsi və s. necə olsun?
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Əgər diqqət etsək, görərik ki, bu dörd yanaşmanın dördündə də əsas
dəyişməyən cəhət folklorun xalqa məxsusluğudur. Bizcə, onun əsas
müəyyənlik keyfiyyəti də məhz bu nöqtədə axtarılmalıdır.
Nəticə. Beləliklə, dediklərimizi ümumiləşdirərək qeyd etmək istərdik ki,
folklorun sözlü bədii mətn fakturasının bütövlükdə folklor kimi tədqiqi və
təqdimi mədəni sistemin elementlərindən birinin sistemin özü ilə
eyniləşdirilməsi kimi ciddi bir metodoloji yanlışlıqdır. Eyni zamanda, folklora
məxsus sözlü bədii mətnlərin ―şifahi xalq ədəbiyyatı‖ adı ilə tədqiqi və təqdimi
də (sözlü mətni mədəni metasistemin özü ilə eyniləşdirməmək) onu mənsub
olduğu mədəni sistemdən ayıraraq yazılı ədəbiyyatla eyniləşdirmək deməkdir.
Folklorun sözlü bədii mətn fakturasının daxili semantik və zahiri formal
strukturu bilavasitə mənsub olduğu xalq mədəniyyəti sisteminin metastrukturu
ilə şərtləndiyində o, məhz professional folklorşünaslıq nəzəri-metodoloji
prinsipləri əsasında (tekst və kontekst müstəvisində) öyrənilməlidir. Filologiya
isə bütün digər sahələrə olduğu kimi, folklorun sözlü bədii mətnlərinə öz
məhəbbətini izah etməkdə həmişə azaddır.
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РЕЗЮМЕ
САРХАН ХАВЕРИ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФОЛЬКЛОР-ЛИТЕРАТУРА В
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОМ АСПЕКТЕ
В статье были привлечены к исследованию одна из важных проблем
теоретической фольклористики - отношения фольклор-литература. В
статье была обоснована такая теоретическая мысль, что преподнесение
фольклора как устной народной литературы является ошибочным
методологическим подходом. Так как фольклор как система народной
культуры объединяет в себе многие другие виды искусства (народные
игры, народные ремесла, формулы поведения, жесты и др.).
Представление этих видов искусства как устная литература является
абсурдом. Вместе с тем, обосновывается что, большая часть словесного
текста фольклора может исследоваться как устная народная литература.
Но в этом случае должно строго приниматься во внимание иная
прагматическая функциональность текста. В статье говорится, что особо
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важно исследование фольклора не только как явления художественного
текста, но и как словесный текст.
Ключевые слова: фольклор, folklor, ədəbiyyat, şifahi xalq ədəbiyyatı,
identifikasiya, filologiya, sözlü mətn, xalq, kommunikasiya, estetizm,
funksiya, struktur
SUMMARY
SERKHAN KHAVERI
FOLKLORE-LITERATURE INDENTIFICATION IN FUNCTIONAL
STRUCTURE
In the article dealth with the folklore-literature relations, the important
problems of the theoretical folklore-study. In the article the theoretical result
has been based on that the presentation of the folklore as the oral folk literature
as the wrong methodological approach. Because folklore being as a system of
folk culture combines many other art kinds (folk games, folk arts, the behavior
formulas, etc.). The scientific presentation of the same art kinds as the oral
literature is abstract. It is also based that the main part of the wordy text part of
folklore can be presented as the oral folk literature. But in this case the other
pragmatic functionality of the text must be taken strictly. In the article it is
shown that only the artistic text event of the folklore is necessary being the
philological investigation object as the wordy text.
Key words: folklore, literature, oral folk literature, identification,
philology, the wordy text, folk, communication, aesthetic, function, structure

(Akademik Əbülfəz Amanoğlu Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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YUSĠF SEYĠDOV S. CƏFƏROVUN ELMĠ FƏALĠYYƏTĠ HAQQINDA
Prof. Səlim Cəfərov XX əsr Azərbaycan dilçiliyinin görkəmli nümayəndələrindən biri olmuĢdur. S.Cəfərov Azərbaycan dilinin leksika və qrammatika
məsələlərinin tədqiqində böyük əmək səf etmiĢdir. Görkəmli dilçi alim,
professor Yusif Seyidov S.Cəfərovun elmi yaradıcılığına bir neçə məqalə həsr
etmiĢ, bu alimin əsərlərinin elmi məziyyətlərini araĢdırmıĢdır. Məqalədə
prof.Yusif Seyidovun prof. Səlim Cəfərov haqqındakı əsərləri xülasə Ģəklində
tədqiq olunmuĢdur.
Açar sözlər: Yusif Seyidov, Səlim Cəfərov, dil, leksikologiya, isim
Y.Seyidov elmi yaradıcılığının bütün mərhələlərində dilçilik elminin
təkmilləşməsinə və zənginləşməsinə xidmət edən böyük alimlərdən olmuşdur.
O, lazım gəldikdə elm naminə ən yaxın dilçi dostlarını da tənqid edərək bu
elmin qüsurlu cəhətlərdən təmizlənməsinə çalışmışdır. Bu mənada, ədəbi
dilimizin nəzəri sahələrini işləyib hazırlayan, elmin yollarında onunla birgə
addımlayan dilçilərin əsərləri haqqındakı fikirləri elmin inkişafında xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Araşdırmalar göstərir ki, dostluq münasibətinə söykənən
sağlam mövqeli tənqid Y.Seyidovun prinsiplərindən biri olmuşdur. Onun
1956-1971-ci illərdə professor S.Cəfərova həsr etdiyi beş məqalə bu baxımdan
diqqəti çəkir. Bunlar aşağıdakılardır:
1. ―Professor Səlim Cəfərov‖.
2. ―İstedadlı alim‖.
3. ―Müasir Azərbaycan dilinin leksikası‖.
4. ―İsim tədrisinin nəzəri əsasları‖.
5. ―Yüksək keyfiyyətli dil dərslikləri uğrunda‖.
―Professor Səlim Cəfərov‖ və ―İstedadlı alim‖ adlı yazıları ―Lenin
tərbiyəsi uğrunda‖ qəzetinin 23 mart 1959-cu il nömrəsində dərc olunmuşdur
[2, s. 158-162; 4, s. 163-164]. Məqalələrdə S.Cəfərov Azərbaycan dilinin bir
sıra ən vacib məsələlərini aydınlaşdıran, türk sistemli dillər üçün əhəmiyyəti
olan bir çox problemləri işıqlandıran, nəzəri və təcrübi fikirlər müəllifi kimi
təqdim edilir və onun elmi fəaliyyətindəki zəruri bir məsələyə xüsusi diqqət
yetirilir ki, bu, qoşmaların bir nitq hissəsi kimi təhlilinin S.Cəfərova aid
olmasıdır. Ümumiyyətlə, S.Cəfərovun yaradıcılığında Azərbaycan dili
leksikasının sistem təşkil etməsi, onun hərtərəfli elmi təhlili əsaslandırılmışdır.
Məqalədə Azərbaycan dilçiliyində söz yaradıcılığının geniş və elmi təhlilinin
bu böyük alimə aid olması haqqında da fikirlər vardır. Y.Seyidov ―Professor
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Səlim Cəfərov‖
məqaləsində söz yaradıcılığı haqqında
yazır: ―Söz
yaradıcılığı dilin lüğət tərkibinin inkişafını şərtləndirən, onun zənginləşməsini,
daim yeniləşməsini, dövrlə səsləşə bilməsini təmin edən yeganə amildir‖ [4,
160].
―Müasir Azərbaycan dilinin leksikası‖ məqaləsi ilk dəfə ―Azərbaycan
müəllimi‖ qəzetinin 10 avqust 1956-cı il nömrəsində dərc olunmuşdur [3, 164168] və bu məqalə də S.Cəfərovun ―Müasir Azərbaycan dilinin leksikası‖
kitabı haqqındadır. ―M.Hüseynzadənin ―Müasir Azərbaycan dili‖ kitabındakı
―Leksika‖ bəhsi nəzərə alınmazsa, haqqında danışdığımız əsər bu sahədə
nəzəri cəlb edən ilk təcrübə olmaqla, müasir Azərbaycan dilini öyrənmək
işində ali məktəb tələbələri və orta məktəb müəllimləri üçün əhəmiyyətli
vəsaitdir‖ [3, 165]. Əsərdə Y.Seyidov dilin lüğət tərkibi haqqındakı məlumatın
səthiliyini, həcm baxımından qənaətbəxş olmadığını, xüsusi isim kimi də
işlənə bilən bəzi ümumi isimlərin çoxmənalı sözlər kimi qələmə verilməsini
düzgün hesab etməmişdir. Bundan başqa, omonimlərin daxili və xarici olmaqla
iki hissəyə ayrılması, dilin daxili inkişaf qanunlarının əlifbanın təsiri hesab
edilməsi, birinci və ikinci şəxs əvəzliklərinin antonim sözlər kimi
müəyyənləşdirilməsi, süni və qeyri-elmi izahlar ―Müasir Azərbaycan dilinin
leksikası‖ kitabının nöqsanlı cəhəti kimi verilmişdir.
―İsim tədrisinin nəzəri əsasları‖ adlı məqalə ―Azərbaycan müəllimi‖
qəzetinin 8 iyul 1962-cı il nömrəsində dərc olunub [1, 168-172]. Məqlədə
professor S.Cəfərovun ―İsim tədrisinin nəzəri əsasları‖ əsəri mövzu, məqsəd
və məzmununa görə Azərbaycan dilçilik elmində və onun tədrisi sahəsində
xeyirli təşəbbüs kimi qiymətləndirilmişdir. Aşağıdakı fikir əsərin dəyərini
yetərincə verə bilir: ―Məlumdur ki, son on il ərzində Azərbaycan dilçiliyi ciddi
inkişafa başlamış, bu sahədə bir sıra monoqrafiyalar, tədris vəsaitləri,
dərsliklər və məqalələr çap edilmişdir. Bunlar müəllimlərin əlavə, yeni elmi
məlumat almasına, orta və ali məktəblərimizdə dilçilik elminin ayrı-ayrı
sahələrinin daha yaxşı, ətraflı və elmi şəkildə tədris edilməsinə xeyli təsir
göstərir. Lakin bunların heç biri tədris işinin elmi və metodik cəhətlərini üzvi
şəkildə birləşdirərək bu sahədə müəllimə bilavasitə yol göstərmək məqsədi
daşımır. Belə bir məqsəd, həqiqi mənada, ilk dəfə olaraq, haqqında
danışdığımız ―İsim tədrisinin nəzəri əsasları‖ əsərində qarşıya qoyulmuşdur‖
[1, 168-169]. Y.Seyidov ismin nəzəri əsaslarının təhlili ilə S.Cəfərovun digər
əsas nitq hissələrinin nəzəri əsaslarının müəyyənləşdirməsində rolunu
göstərərək, müəllifin bir sıra müqayisələr aparmasını, başqa nitq hissələrinin
ismə münasibətinin, onlar arasındakı əlaqələrin aydınlaşdırılmasını, bu
əlaqələrin dil və təfəkkürün vəhdəti fonunda götürülməsini kitabın məziyyəti
hesab edir. Müəllif S.Cəfərovun elmə gətirdiyi yenilik kimi isimlərin atributiv
və substantiv olaraq iki yerə ayrılmasını və onların əsas xüsusiyyətlərinin
verilməsini isimlərdə analitik və leksik yolla çoxluq mənalarının əmələ
gəlməsi qaydalarını, bunların kəmiyyət kateqoriyasına münasibəti və ondan
fərqi, mənsubiyyət və hal kateqoriyalarında verilən bir sıra yeni məlumatları
kitabın məqbul cəhətləri kimi izah edir.Dil tədrisində nəzəriyyə ilə təcrübənin
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vəhdətləndirilməsini təmin edən vəsait kimi sözügedən kitabın bir sıra məhdud
cəhətləri də göstərilmişdir. Bunlar, əsasən, aşağıdakılardır:
1. Xəbərlik kateqotriyası haqqında bilgilərə yer verilməməsi.
2. Sadə isimlər haqqında məlumatın ötəri olması.
3. Atributiv və substantiv isimlər arasındakı sərhədin düzgün təyin
edilməməsi və onlara verilən tərifin qeyri-dəqiqliyi.
―Yüksək keyfiyyətli dil dərslikləri uğrunda‖ məqaləsi Azərbaycan
Dövlət Universitetinin ―Elmi əsərləri‖ndə 1971-ci il 4-cü nömrəsində dərc
edilmişdir [5, 173-184]. Burada Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas
Nazirliyinin ali məktəblərin filoloji fakültələri üçün ―Müasir Azərbaycan dili‖
fənni üzrə nəşr etməyi nəzərdə tutduğu dörd dərslikdən biri – ―Leksikologiya‖
haqqında analiz xarakterli fikirlər əsas yer tutur. Məqalədə dərsliyin
hazırlanmasının S.Cəfərova həvalə edilməsi belə əsaslandırılır: ―S.Cəfərov
respublikamızda Azərbaycan dili leksikasının ən görkəmli və ardıcıl
tədqiqatçısıdır. İndiyə kimi o, bu sahədə çox böyük təcrübə qazanmış,
leksikologiya üzrə xeyli əsər – monoqrafiya və dərs vəsaitləri çap etdirmişdir‖
[5, 173]. Dərslik S.Cəfərovun öz tədqiqatları əsasında tərtib edildiyindən onun
orjinallığı Y.Seyidovun diqqətini çəkmiş, hətta kitabda ənənə və sabitliyə
malik olan rus dili dərsliklərindən istifadənin də onun orijinallığına zərər
gətirməməsi müsbət əlamət hesab edilmişdir. Məqalədə leksikologiya
sahəsində bu ilk ali məktəb dərsliyi alqışlansa da, onun mükəmməlliyi və
təkmilləşdirilməsi arzu və məqsədi ilə çatışmayan cəhətləri də qeyd edilmişdir.
Y.Seyidov dilin, ifadə üsulunun dərslik üçün çox böyük əhəmiyyətə malik
olduğunu nəzərə alaraq, əsərin dilinə münasibət bildirir, onun ciddi bir
redaktəyə ehtiyacı olduğunu faktlarla göstərmişdir: ―Burada ümumi ağırlıq bir
tərəfə qalsın, qrammatik və üslub cəhətdən düz olmayan, mənası çətin başa
düşülən və yaxud heç başa düşülməyən cümlələrə, qəribə və mənasız ifadələrə
tez-tez rast gəlmək olur‖ [5, 174]. Y.Seyidovun fikrincə, dərsliklər dili aydın,
sadə, anlaşıqlı və dəqiqliyi ilə başqa əsərlərdən seçilməlidir.
Y.Seyidov dərsliyin quruluşu və əhatəsi ilə bağlı nöqsan olaraq,
dərslikdəki artıq hissələri tənqid etmiş, hikmətli ifadələrin, atalar sözlərinin,
zərbi-məsəllərin, ibarələrin leksikologiyanın obyekti kimi verilməsini məhdud
xüsusiyyət kimi qiymətləndirmişdir: ―Leksikologiyanın frazeologiyaya aid
hissəsində bunların adını çəkmək olar, lakin onları ayrıca mövzular kimi
dərsliyə daxil etmək və haqqında ətraflı danışmaq doğru deyildir. Hələ onu
demirik ki, müəllif ―Leksikologiya‖ dərsliyində atalar sözlərinin hansı cümlə
növləri üzrə formalaşdığından, onların xəbərlərinin feilin hansı zamanlarına
aid olmasından bəhs açır‖ [5, 175].
Dərslikdə lüğət tərkibinin inkişaf yolları haqqında məlumat
verilməməsi də Y.Seyidovu qane etmir və o, fikrini belə əsaslandırır: ―Əgər
biz dilin lüğət tərkibinin daima dəyişməkdə və inkişafda olduğunu, dilin başqa
sahələrinə nisbətən daha tez dəyişdiyini qəbul edir və deyiriksə, bu halda onun
inkişafından da danışmalıyıq‖ [5, 175]. Y.Seyidov dərslikdə söz birləşmələri
haqqında məlumatın genişliyini artıq hesab edir. Qüsurlu cəhətlərdən biri kimi
müəllif aşağıdakıları da qeyd edir: ―Digər tərəfdən, buradakı məsələlərin çoxu
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bilavasitə morfologiyanın mövzusudur, bunlarsız morfologiya çılpaq görünər,
nitq hissələri‖ arasındakı münasibətlər və bir sıra leksik-qrammatik məsələlər
izahsız qalar. Morfologiyanın yeganə mövzusu olan nitq hissələri sözlərin
leksik-semantik deyil, leksik-qrammatik bölgüsüdür, bu halda leksikologiyada
söz yaradıcılığından məhz nitq hissələri üzrə bəhs etmək üçün heç bir elmi
əsas qalmır‖ [5, 176].
Kitabda ―Müasir Azərbaycan dilinin üslub nöqteyi-nəzərindən
leksikası‖ bəhsinə daxil olan və ―Dilin üslub xüsusiyyətləri‖ adlı hissədə
üslublar üzrə sözlərdən, sözlərin səciyyəvi cəhətlərindən danışmaq əvəzinə,
dah çox üslubların özləri və ümumi əlamətlərindən danışmaq da Y.Seyidovu
qane etmir. Bundan başqa, söz birləşmələri şəklində terminlərin söz kimi
verilməsi, sözün kriteriyasının müəyyənləşdirilməməsi, yersiz olaraq Azərbaycan dilinin əvvəlki dövrlərinə müraciət olunması və klassik ədəbiyyatdan misallar gətirilməsi də dərsliyin nöqsanlı cəhətlərindən hesab edilmişdir. Sözün
qrammatik mənası haqqında izahların yoxluğu, forma və məzmun cəhətdən
söz qrupları haqqında ümumi məlumatın verilməməsi, sinonimlərlə bağlı üstüstə düşməyən fikirlər, məntiqi əlaqəsi olmayan cümlələr Y.Seyidovun tənqidi
fikirlərinin çoxalmasına səbəb olmuşdur.
―Yüksək keyfiyyətli dil dərsılikləri uğrunda‖ məqalədə ―Leksikologiya‖ dərsliyində Y.Seyidovun diqqəti çəkən tənqidi qeydlərinin biri S.Cəfərovun arxaizmlərlə bağlı izahları haqqındadır: ―Köhnəlmiş sözlər ―tarixizmlər‖
və ―arxaizmlər‖ adları ilə iki qrupa bölünür. Belə bölgü dəqiq deyil,
arxaizmlərlə tarixizmlər yanaşı duran, bir bölgünün iki tərəfini təşkil edən söz
qrupları deyildir. Az və ya çox dərəcədə işləkdən düşən, dilin (lüğət tərkibinin)
passiv fonduna keçən sözlərin hamısına birlikdə arxaizmlər deyilir, bu mənada,
―arxaizmlər‖ ilə və ya ‖arxaik sözlər‖ ilə ―köhnəlmiş sözlər‖ ifadələri birbirinin sinonimidir, mənaları da, əhatə dairələri də eynidir. Bu mənada,
tarixizmlər də arxaizmlərdir, yəni arxaik sözlərdir. Tarixizmlər arxaik sözlərin
aradan çıxmış ictimai quruluşla, dövlət aparatı ilə bağlı olan hissəsinə deyilir‖
[5, 182]. Y.Seyoidovun arxaizmlərlə bağlı söylədikləri çağdaş dövrümüzdə də
düzgünlük və aktuallığı ilə seçilən fikirlərdəndir. Təəssüf ki, indi də
leksikologiyanın tədrisi ilə bağlı yazılan kitablarda həmin nöqsanlı cəhət hələ
də davam edir və arxaizmlər yenə də yanlış olaraq iki qrupa ayrılır ki,
onlardan biri tarixizmlər hesab olunur.
Bəhs edilən məsələlərin çox xırdalanması, uyğunsuzluqlar, mövzudan
kənara çıxmaq halları bütün elmi yaradıcılığında Y.Seyidovu narahat edən
problemlər olmuşdur. Fikrimizcə, Y.Seyidovun onlara qarşı mübarizəsi
sonralar dərslik və monoqrafiyaların elmi baxımdan xeyli dərəcədə
təkmilləşməsinə istiqamət vermişdir. Y.Seyidovun tənqidi qeydlərinə diqqətlə
yanaşanlar, yeni araşdırmalarında bu böyük alimin fikirlərinə istinad edənlər
sanballı dilçilik ədəbiyyatlarının meydana çıxmasında müəyyən dərəcədə
xidmət göstərmişlər. Araşdırmalar təsdiq edir ki, professor Y.Seyidovun
dilçilik elmi mövzusundakı fikirləri aktuallığını qoruyub saxlayır və elmi
ədəbiyyatların yazılmasında onların nəzərə alınması zəruri və faydalıdır.
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РЕЗЮМЕ
АЛИЯ МУСАЕВА
ЮСИФ СЕЙДОВ О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С. ДЖАФАРОВА
Профессор С. Джафаров был одним из видных представителей
азербайджанской лингвистики 20-го века. С. Джафаров внес большой
вклад в изучение лексикологии и грамматики на азербайджанском языке.
Поэтому Юсиф Сеидов посвятил ряд статей научному творчеству С.
Джафарова и изучил научные способности работ этого ученого. В статье
труды профессора Юсифа Сеидова о проф. С. Джафарове были научно
изучены.
Ключевые слова: Юсиф Сеидов, Селим Джафаров, язык,
лексикология, существительное
SUMMARY
ALIYA MUSAYEVA
YUSIF SEYDOV ABOUT S. JAFAROV'S SCIENTIFIC
ACTIVITY
Prof. S.Jafarov was one of the prominent representatives of the
20th century Azerbaijani linguistics. S.Jafarov has made a great contribution to
the study of lexicology and grammar in the Azerbaijani language. Therefore,
Yusif Seyidov has devoted a number of articles to S. Jafarov's scientific
creativity and studied the scientific abilities of this scientist's works. In the
article the works of Prof. Yousif Seyidov about prof. S.Jafarov were
scientifically studied.
Key words: Yusif Seyidov, Selim Jafarov, language, lexicology, noun
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AZƏRBAYCAN VƏ ĠNGĠLĠS DĠLĠ QRAMMATĠKALARINDA FEĠLĠ
SĠFƏT ġƏKĠLÇĠLƏRĠ
Məqalədə hər iki dildə feili sifət Ģəkilçilərinin bir sıra əlamətləri,
məsələn, baĢqa Ģəkilçilərlə omonim və sinonim olması, məhsuldar və qeyriməhsuldarlığı, feildən düzəltmə sifət Ģəkilçiləri ilə əlaqəsi, Azərbaycan və
ingilis dillərindəki vəziyyəti və bu kimi məsələlər araĢdırılır. Feili sifət hər iki
dildə feillərə Ģəkilçilər əlavə etməklə düzəlir və bu Ģəkilçilər məhsuldar və
qeyri-məhsuldar ola bilir. Hər iki dildə feili sifət düzəldən Ģəkilçilər digər
Ģəkilçilərlə omonim ola bilir. Məqalədə həmin Ģəkilçilər xüsusi ilə qeyd
olunmuĢ, omonimləri göstərilmiĢ və nümunələrlə izah olunmuĢdur. Xüsusi
olaraq nəzərə çarpmayan bir çox Ģəkilçilər tədqiqat zamanı geniĢ Ģəkildə izah
olunmuĢdur. O da qeyd olunmuĢdur ki, ingilis dilində feili sifət Ģəkilçilərinin
azlıq təĢkil etməsi, Azərbaycan dilindəki feili sifətlərin ingilis dilinə
çevrilməsində çətinlik yaradır.
Açar sözlər: Ģəkilçi, kök, omonim, feili sifət, qeyri-məhsuldar Ģəkilçi,
məhsuldar Ģəkilçi.
Ümumi qrammatik mənasına görə iş, hal və hərəkəti bildirib, zaman, şəxs
və kəmiyyətcə təsriflənən əsas nitq hissəsi olan feillər həm Azərbaycan dilinin,
həm də ingilis dilinin qrammatikasında da özünəməxsusluğu ilə seçilir. Bu
zəngin nitq hissəsi şəxsə və kəmiyyətə görə təsriflənən və təsriflənməyən olur.
―Şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməyən feil formalarına feilin təsriflənməyən
formaları deyilir. Bu cür feillər feilin bəzi əsas əlamətlərini (təsdiq-inkar,
təsirli-təsirsiz, növ bildirmə) saxlayır, feillərlə yanaşı, ikinci bir nitq hissəsinin
də xüsusiyyətini daşıyır‖ (7). Feilin bu forması üç yerə bölünür:
məsdər, feili sifət, feili bağlama.
Məsdər həm feilin, həm də ismin əlamətlərini özündə daşıyır. Feilin
başlanğıc forması üzərinə –maq2 (bəzən də –ma2) şəkilçisi artırmaqla düzələn
məsdər ismin də xüsusiyyətlərini özündə daşıyır. Məsələn: bağla-maq, gəlmək, gülümsə-mək və s.
Feli sifət isə həm feilin, həm də sifətin əlamətlərini daşıyır Məsələn:
deyilmiş söz, oxuyan uşaq və s. İngilis dilində də feli sifətlər feillərə şəkilçilər
artırmaqla olur. Yəni feili sifət hər iki dildə feillərə şəkilçilər əlavə etməklə
düzəlir. Azərbaycan dilində feili sifət düzəldən şəkilçilər ingilis dilinə nisbətdə
çoxluq təşkil edir. Belə ki, ingilis dilində indiki zaman feili sifət düzəldən (ing) şəkilçisi və keçmiş zaman feili sifət düzəldən - ed bəzən də -en şəkilçisi
olmasına baxmayaraq, Azərbaycan dilində feili sifət düzəldən şəkilçilər
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bunlardır: –(y)an/-(y)ən, -mış/-miş/-muş/-müş, -(y)acaq/-(y)əcək, -(y)ası/(y)əsi, -malı/-məli, -dıq/-dik/-duq/-dük, -ar/-ər/-r, -maz/-məz.
Şəkilçilər məhsuldar və qeyri-məhsuldar ola bilir. Azərbaycan dilində
feili sifət düzəldən məhsuldar şəkilçilər bunlardır:
–(y)an/-(y)ən : ağlayan uşaq, döyünən ürək və s.
-mış/-miş/-muş/-müş – sınmış fincan, qurumuş ağac və s.
-(y)acaq/-(y)əcək – oxunacaq kitab, deyiləcək söz və s.
-dıq/-dik/-duq/-dük (həmişə mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənir): yazdığım,
baxdığım
İngilis dilində feili sifət düzəldən məhsuldar şəkilçilərə isə bunları daxil etmək
olar:
-ing – speaking man, crying baby
-ed-played game, stopped car
Müasir Azərbaycan dilində feil əmələ gətirən şəkilçilər də ad
düzəldən şəkilçilər kimi morfoloji yolla söz yaradıcılığında olduqca mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bu qrupa mənsub olan sözdüzəldici şəkilçilər arasında
feil düzəldən qeyri-məhsuldar şəkilçilər xüsusi çəkiyə malikdir. Hətta, demək
olar ki, feil düzəldən qeyri-məhsuldar şəkilçilər kəmiyyət ehtibarı ilə feil
düzəldən məhsuldar şəkilçilərdən daha artıqdır. Canlı danışıq dilinin, müxtəlif
məzmunlu ədəbi-bədii mətnlərin, tarixi və təsviri qrammatikaya dair dilçilik
ədəbiyyatlarının müşahidəsi, onların linqvistik təhlili göstərir ki, məhsuldarlığı
ilə seçilən feil düzəldən şəkilçilər adətən dörd cür yazıldığı halda, feil düzəldən
qeyri-məhsuldar şəkilçilər bir, iki və dörd cür yazıla bilir. Məhsuldarlığından
asılı olmayaraq həmin feil yaradan leksik şəkilçilər ad düzəldən leksik və
qeyri-məhsuldar olan şəkilçilərdən fərqli olaraq, adətən bu və ya digər bir
leksik vahidin sonuna əlavə olunur.
Bu şəkilçilərdən -mış2-acaq2-ası2 və -malı2 omonim şəkilçilərdir. Məlum
olduğu kimi, -mış2 həm də nəqli keçmiş zaman şəkilçisi; -acaq2 qəti gələcək
zaman şəkilçisi; -ası2 felin lazım şəklinin; malı2 isə vacib şəklinin şəkilçisidir.
Qeyd: Feli sifət şəkilçiləri qrammatik şəkilçi sayılır. Qrammatikada omonim
şəkilçilər çoxluq təşkil edir. Omonim şəkilçilər feili sifət düzəldən şəkilçilərdə
də özünü göstərir. Belə omonim şəkilçilərə aid nümunələrə diqqət yetirək:
mış/-miş/-muş/-müş
Nəqli keçmiş zaman şəkilçisi
Məsələn: Mən yatmıĢam.
Feili sifət şəkilçisi kimi
Məsələn: yatmıĢ uşaq
-mış 4 şəkilçisi həm də feli bağlamada özünü göstərir. Belə desək mış 4feli
sifət və feli bağlamanın hər ikisinin ortaq olan bir şəkilçisidir.
-mış- şəkilçisi feili sifət kimi:
Məsələn: Oxumuş gənc uğur qazana bilir.
-mış şəkilçisi feili bağlama kimi:
Məsələn: Dərsini oxumamış heç yerə getmə.
Qeyri-məhsuldar halda olsa da mış/-miş/-muş/-müş şəkilçisi isim düzəldən
şəkilçi kimi də işlənə bilir.
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Məsələn: bişmiş, keçmiş və s.
- Keçmişi xatırlamaq onu çox kədərləndirirdi.
Q.F.Kazımov öz ―Morfologiya‖kitabında hətta mış/-miş/-muş/-müş
şəkilçisinin -imiş zaman ədatının şəkilçiləşmiş forması kimi işlənə bilməsini də
qeyd eləmişdir. imiş- zaman ədatının şəkilçiləşmiş forması kimi işlənir və bu
zaman feilin zaman və şəkil əlamətlərindən sonra özünü göstərir;
Məsələn: Sən demə quduz dəymişlər ləzzətli tikə tapşırmışmışlar. (İ.Ə.) Bu
misaldakı tapşırmışmışlar sözündəki (ikinci –mış) şəkilçi –imiş zaman ədatının
ixtisar şəklidir.‖ (6, s. 282)
-(y)acaq/-(y)əcək
Qəti gələcək zaman şəkilçisi kimi:
Məsələn: Həsən gələcək.
Feildən isim düzəldir:
Məsələn: oturacaq, yellənəcək
Feili sifət şəkilçisi kimi:
Məsələn: gələcək gün
-ası/-əsi
Feilin lazım şəklinin şəkilçisi
Məsələn: Biz yazasıyıq.
Feili sifət şəkilçisi kimi
Məsələn: yazası məktub, deyiləsi söz
-malı/-məli
Feilin vacib şəklinin şəkilçisi
Məsələn:Sən almalısan
Feili sifət şəkilçisi kimi
Məsələn: alınmalı ərzaq
–(y)an/-(y)ən
Qeyri-məhsuldar omonim şəkilçilərdəndir. Dilimizdə bu şəkilçi vasitəsilə həm
isim, həm feil, həm də feili sifət düzəlir.
Feil düzəldən şəkilçi kimi təqlidi sözlərə və bəzi feillərə artırılıb təsirsiz feillər
əmələ gətirir.
Məsələn: küsənmək, dadanmaq, hoppanmaq və s.
Kənardan baxanlar küsəndi bizə;
Bəlkədə bəxtəvər dedilər o gün. (B.Vahabzadə)
isim düzəldən şəkilçi kimi
Məsələn: paltaryuyan
Feili sifət şəkilçisi kimi
Məsələn: ağlayanuşaq
Qeyd olunan nümunələrdən də məlum olunduğu kimi -mış4, -acaq4, malı2 və ası2 şəkilçiləri omonim şəkilçilərdir, yəni həm nəqli keçmiş və qəti-gələcək
zamanların, həmdə feili sifətin şəkilçilərdir. Nəzərə almaq lazımdırki, feil nəqli
keçmiş və qəti-gələcək zamanlarda, eləcə də vacib və lazım şəkillərində III
şəxsin təkində -dır4 şəkilçisini qəbul edir: yazmıĢdır, yazacaqdır, yazmalıdır,
yaza-sıdır. Bu şəkilçilərin köməyi ilə düzəlmiş feili sifətlər isə -dır4 şəkilçisini
qəbul etmir. Deməli, -mış4, -acaq2, -malı4, -ası şəkilçili sözlər şəxs (xəbərlik)
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şəkilçisini qəbul etdikdə feil olur. Bu şəkilçini qəbul edəbilmədikdə isə həmin
sözlər feili sifət olur.
Prof. H.Mirzəzadə göstərirki, -ası şəkilçisi dilimizdə tarixən feilin
gələcək zamanını da düzəltməyə xidmət etmiş və qəti-gələcək zamanı ifadə
edən–acaq şəkilçisi ilə paralel işlənmişdir. Lakin zaman keçdikcə həmin
vəzifəni itirmiş və feili sifət şəkilçisinə doğru inkişaf etmişdir.
H. Mirzəzadə bunu da qeyd etmişdirki, ― -ar, -maz, -acaq, - mıĢ, -dıq
feildən isim düzəldən şəkilçilərlədə omonimdir. Məsələn: Yaşar, Gülər (xüsusi
isim), açar (alət adı); Solmaz, Qorxmaz (xüsusi isim); qanacaq, yanacaq,
çapacaq, yatacaq; keçmiş, bişmiş; Tapdıq (xüsusi isim) və s.‖ (3, s.48 )
İngilis dilində feili sifət qaydalı və qaydasız yolla düzəldiyi üçün,
şəkilçilərin sayında azlıq hiss olunur. Belə ki, Azərbaycan dilində feili sifətin 3
zaman forması mövcud olmasına baxmayaraq ingilis dilində feili sifətin iki
zaman forması var indiki və keçmiş zaman forması. İngilis dilində məhsuldar
olan feili sifətin indiki zaman şəkilçisi -ing və keçmiş zaman feili sifət
düzəldən –ed şəkilçisi mövcuddur. Bu şəkilçilər həmdə omonim şəkilçilərdir:
-ing
-isim düzəldən şəkilçi kimi:
Məsələn: to build (tikmək)- building (bina), to read (oxumaq) –reading (oxu)
-Sifət düzəldən şəkilçi kimi:
Məsələn: interest (maraq)– interesting (maraqlı)
-Cerund düzəldən şəkilçi kimi
Məsələn: Smoking is very dangerous for our health.
Siqaret çəkmək sağlamlığımız üçün zərərlidir.
-davam edici zaman düzəldən şəkilçi kimi
Məsələn: I am reading a book now – Mən indi kitab oxuyuram.
Feili sifət düzəldən şəkilçi kimi:
The dog belonging to you has run away again.
Sənə məxsus olan it yenidən qaçıb.
-ed
Keçmiş zaman şəkilçisi:
Məsələn: to play (oynamaq) – played (oynadı)
-The passengers on the ship witnessed the collision with the iceberg.
-Gəmi içərisindəki sərnişinlər buzdağının toqquşmasına şahid oldu.
Sifət düzəldən şəkilçi kimi:
Məsələn: colour (rəng)- coloured (rəngli) salt (duz)- salted (duzlu)
-Many retired couples move to Florida where the weather is warmer
Məchul növ düzəldən şəkilçi kimi:
-The Titanic sank in a few hours; many husbands and wives were separated.
-Titanik bir neçə saat içində batdı; Bir çox ər və arvad ayrıldı.
Qeyd:-ing ilə düzələn sifətlət əşyanı, -ed ilə düzələn sifətlər isə insanı bildirir.
Məsələn:It was a tiring day- Yorucu bir gün idi.
I felt tired- Mən yorğun hiss etdim. və ya
Tired man looks pale- Yorğun adam solğun görünürdü.
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-en bu şəkilçi qeyri-məhsuldar şəkilçidir, ingilis dilində feili sifət düzəldən
şəkilçi kimi qeyd olunmasada, feili sifətin keçmiş zaman formasını düzəldir.
Bu formada qaydasız feillərə daxildir.
Feili sifət düzəldən şəkilçi kimi:
Məsələn: To break- broken
To speak- spoken
Feil düzəldən şəkilçi kimi:
Məsələn: short (qısa) – to shorten (qısaltmaq)
Wide (geniş)-widen (genişləndirmək)
Cəm isim düzəldən şəkilçi kimi
Məsələn: ox-oxen
Child-children
Yazılanlardan belə nəticəyə gəlinir ki, Azərbaycan dilində feili sifət
düzəldən şəkilçilərin bir qismi omonim şəkilçilərdir. Onların bir neçəsini
nümunələr əsasında yuxarıda qeyd etdik. Bununla yanaşı feili sifət düzəldən
şəkilçiləri ingilis dilindəki feili sifət şəkilçiləri ilə müqayisələr apardıq. Belə
nəticəyə gəlindi ki, Azərbaycan dilindən fərqli olaraq ingilis dilində feili sifətin
yalnız iki şəkilçisi var. Ancaq feili sifət şəkilçilərinin ingilis dilində say
ehtibarı ilə azlıq təşkil etməsinə baxmayaraq feili sifət anlayışı Azərbaycan
dilində olduğu kimi ingilis dilində də geniş məfhumdur, və özünə məxsus
xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bunu da yuxarıda verdiyimiz nümunələrlə
göstərməyə çalışdıq.
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РЕЗЮМЕ
КЕНУЛЬ БАБАЕВА
СХОЖИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОКОНЧАНИЙ
ПРИЧАСТИЙ В AЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И AНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ
В статье исследованы ряд особенностей окончаний причастия,
таких как синонимия и омономия с другими окончаниями, их
производительность и непроизводительность, их связь с окончаниями
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причастий образованных от глагола, их состояние в aзербайджанском и
aнглийском языках и другие аналогичные вопросы. В обоих языках
причастие формируется путем добавления аффиксов к глаголу, и эти
аффиксы могут быть продуктивными и непродуктивными. В обоих
языках аффиксы, образующие причастие, могут быть омонимированы с
другими аффиксами. В этой статье эти аффиксы упоминаются с особым
ударением, были показаны их омономы показана и объяснены
примерами. Во время исследования были широко объяснены
многочисленные аффиксы оставшиеся вне зоне внимания. Было также
отмечено, что не достаточное количество аффиксов, формирующих
причастие в английском языке, затрудняет перевод причастия с
азербайджанского на английский.
Ключевые слова: окончание, корень, омоним, причастие,
продуктивные окончания, непродуктивные окончания
SUMMARY
KONUL BABAYEVA
THE SIMILAR AND DIFFERENT CHARATERISTIC FEATURES OF
THE AFFIXES FORMING PARTICIPLE IN THE AZERBAIJANI AND
THE ENGLISH LANGUAGES
In the article a number of features of participle, such as having a synonymy
and homonymy with other affixes, productivity and non-productivity, the
position of participle in the Azerbaijani and English languages and similar
issues have been investigated. Participle is formed by adding affixes in both
languages and these affixes can be productive and non-productive. In both
languages affixes forming participle can be homonymous with other affixes.In
the article, these affixes are specifically mentioned, and their homonomyous
have been shown and explained with examples.During the study numerous not
noticable affixes have been explained widely.It was also noted that the
minority of affixes forming participle in the English language makes it difficult
to translate from Azerbaijani into English
Key words: affixes, homonomyous, root, participle, non-productive
affixes, productive affixes
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XX ƏSRĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ QAÇAQ HƏRƏKATI VƏ
ONUNLA BAĞLI YARANAN QAÇAQ DASTANLARI
XX əsrin əvvəllərində mövcud olan qaçaq hərəkatı ilə bağlı folklor
nümunələrinin toplanıb araĢdırılması bir problem kimi folklorĢünaslığın
qarĢısında duran vacib məsələdir. Bu məqalədə qaçaq hərəkatı ilə bağlı
yaranan folklor nümunələri geniĢ təhlilə cəlb olunmuĢ, maraqlı paralellər
aparılmıĢ, müqayisə zəminində samballı arqumentlər ortaya qoyulmuĢdu.
Məqalədən aydın olur ki, Sovet dövründə fəaliyyət göstərən qaçaqların
əksəriyyəti mövcud rejimə qarĢı vuruĢmuĢdu. Bu isə hakim dairələrin
maraqlarına tamamilə zidd idi. Bu səbəbdən onlar çar Rusiyası dövründəki
qaçaqlardan fərqli olaraq, simvollaĢdırılmamıĢ və adlarına az dastanlar
qoĢulmuĢdur. Hətta qaçaqların bəziləri unudulmuĢ, bir qisminin adı isə yalnız
bədii folklor nümunələrində çəkilir.
Açar sözlər: Qaçaq dastanları, qaçaq hərəkatı, çar Rusiyası dövrü
Qaçaq hərəkatı özünün tarixi, zəngin fakturası, hadisə və əhvalatların
zaman və məkan fərqliliyi ilə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bir növ etnosun
tarixinin təbii mənzərəsi, yaşam məzmunu kimi görünür. Ona görə də bu
hərəkat xalqın yaddaş hadisəsi olaraq sevilir, etnosun düşüncəsində,
fəaliyyətində mühüm söyləyicilik faktına çevrilir. Bu hərəkatla bağlı yaranan
folklor nümunələrini tarixilik baxımdan bir neçə siyasi dövrə bölmək olar:
a) Çar Rusiyası dövrü qaçaq hərəkatı və onunla bağlı yaranan dastanlar;
b) Cümhuriyyət dövründə qaçaq hərəkatı ilə bağlı folklor nümunələri;
c) Sovet dövrü qaçaq hərəkatı və dastan örnəkləri.
Əlbəttə bu dövrlər hər birisi siyasi məzmunu, xarakteri, bütünlükdə
olanları ilə bir-birindən kifayət qədər fərqli xarakterlidi. XIX əsrin sonu və XX
əsrin əvvəlləri Azərbaycan xalqının, eləcə də Qafqaz xalqlarının siyasi həyatı
ciddi gərginliklərlə, mübarizə və münasibətlərin fərqlilikləri ilə səciyyələnir.
Siyasi mübarizənin ümumi mənzərəsi, xalqlara münasibətin fərqlilikləri,
əhalinin aşağı təbəqəsinin çətinlikləri ciddi qarşıdurmalara, etirazlara gətirib
çıxarırdı. Geniş kütlənin istismarı, problemlərin onların üzərində həlli mövcud
vəziyyəti daha da gərginləşdirirdi. Belə bir vəziyyət xalqın oyanışına, mövcud
vəziyyətlə barışmamasına gətirib çıxarmışdı.
Qaçaq hərəkatı öz məzmunu və mahiyyəti ilə siyasi proseslərin
gedişindən doğmuşdu. Ona görə də qaçaqların apardığı mübarizə xalqın etiraz
səsi kimi uca tutulur və bu el qəhrəmanlarının igidlikləri dastana, məğməyə,
rəvayətə çevrilib el-el, oba-oba gəzirdi. Azərbaycanda yüzlərlə qaçaq dəstələri
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olmuşdur. Bəziləri qaçaq dəstələrinin üzvləri, bəziləri isə bu dəstələrin
başçıları olmuşlar. Qaçaq dəstələrinin başçıları ətrafındakıların silahlanması,
ərzaqla, geyimlə təmin olunması və düşmənə qarşı hücum planlarının işlənib
hazırlanması baxımından peşəkarcasına məharət nümayiş etdirirmişlər. Onlar
bu qəhrəmanlıqları ilə dastanlaşmışlar.
Qaçaqların qaçaq düşməsinin səbəbləri mahiyyətcə müxtəlif olsa da,
onları birləşdirən ortaq cəhətlər eynidir. Folklorşünas B.Behcət keçən əsrin
əvvəllərində bu məsələyə xüsusi həssaslıq göstərmişdir. O yazırdı ki,
―qaçaqçılığın səbəbləri hərçənd ayrı-ayrı şəkillərdə olsa da, əsas etibarilə yenə
də bir mənbədən, yəni ictimai təbəqələşmə mübarizəsi nəticəsində zühura
çıxmışdır‖ (6, 72). Qaçaq hərəkatı bütün hallarda cəmiyyətdə həll edilməmiş
problemlərdən qaynaqlanır. Bu hərəkat sosial-psixoloji vəziyyətdən doğan
hərəkatdır. Məsələn, Qaçaq Süleyman adı qaçaqlar arasında məşhur olub.
Çünki, qaçaq Süleyman adı ilə tarixə düşən bir neçə qaçaq var. Onlardan biri
―Qaçaq Süleyman‖ ləqəbi ilə fəaliyyət göstərən Qaçaq Gülsüm idi. Qaçaq
Gülsüm Qaçaq Kərəm və Stalinlə bir müddət silahdaşlıq ediblər. Məlumatlara
görə, bu vətənpərvər qadın çar tərəfindən təklif edilən ordendən imtina edir.
Sonrakı çağlarda deyilənlərə görə, Qaçaq Kərəmin təklifi ilə qaçaqçılığa son
qoyur və ailə qurur. ―Bolşeviklər ilk zamanlar Gülsümə toxunmurlar. Lakin
ermənilər Gülsümə göz verib işıq verimilər. Nəhayət, 4 erməni milisi gəlib
onun hamilə gəlinini güclə işə aparmaq istəyəndə, əlinə silah alan Gülsüm
milislərin dördünü də yerindəcə güllələyir‖ (10). Gülsüm ağlı, zəkası ilə xalq
arasında ad qazanmış el qəhrəmanıdı. Ermənilərin canfəşanlığı ilə həbs
edilmişdir. Stalinin köməkliyi sayəsində azad olunan Gülsümün qəhrəmanlığı
dillərdə dastan olmuşdur. Azərbaycan xalqının bu qəhrəman qızı ilə bağlı
―Qaçaq Süleyman‖ dastanı onun apardığı mübarizəyə münasibətin nəticəsi
kimi xalqın bağrının başından qopmuşdur. Dastan folklorşünas R.Rüstəmzadə
tərəfindən toplanıb nəşr edilmişdir.
Qaçaq Süleyman adı ilə məşhur olan şəxslərdən biri də Füzuli rayonunun
Əhmədallar kəndində olmuşdur. Verilən məlumatlara görə, Süleyman
Kərbəlayi Ağahüseynin oğludur. Çar məmurlarının onun atasının mülkünü
müsadirə etməsinə dözməyərək qaçaqçılığa başlamışdır. O, qısa müddətdə
ətrafına çoxlu adamlar toplamağı bacaran qəhrəman olmuşdur. Dəli Alı da bu
vəziyyət nəzərə çarpır. Belə ki, Gəncəbasar bölgəsini erməni hücumlarından
qoruyanda onun da ətrafına qısa müddətdə minlərlə vətən fədaisi qoşulmuşdu.
Deyilənlərə görə, Təbriz inqilabında Qaçaq Süleyman öz igidləri ilə fəal iştirak
etmiş, döyüşlərdə olmuş, onlara hər sahədə yaxından köməklik göstərmişdir.
O, 1917-ci ildə xəyanət nəticəsində öldürülmüşdür.
Qaçaq Süleyman adı ilə tanınan digər bir şəxs isə Tividən olmuşdur. O,
25 illik qaçaqçılığı dövründə erməni daşnakları ilə mübarizə aparmış və xalqı
qırğınlardan qorumuşdur. Deyilənlərə görə, ―Tivili Süleyman 1918-ci ilin
yayında erməni quldurbaşısı Andranik Ozanyan tərəfindən 17 kənd ağsaqqalı
ilə birlikdə danışıq aparmaq, sülh şərtlərini müəyyənləşdirmək adı altında bir
evə çağırılaraq öldürülmüşdür. (13, 49).
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Süleyman adı ilə tanınan qaçaqlardan biri də Dərələyəzdə doğulmuşdur.
Onun atasının adı Məmməd olmuşdur. O, şəxsi zəmində baş verən hadisə
nəticəsində qaçaq düşmüşdür. Bibisi qızına nişanlı olan Süleymanın nişanlısını
atası tacirə ərə verir. Süleyman isə qızın atası Qasımı öldürüb qaçaq düşür.
Şəxsi zəmində başlanan qaçaq fəaliyyəti sonradan ictimailəşir. Qaçaq
Süleyman birinci dünya müharibəsi zamanı Çar Rusiyasının döyüşən
ordularına daşınan hərbi sursat, ərzaq karvanlarına hücüm etmişdir. O, da
erməni satqınlığının qurbanı olmuşdur. Aşıq Cəlil bu el qəhrəmanı haqqında
dastan qoşmuşdur. Göründüyü kimi, Süleyman adı ilə tanınan qaçaqlar şəxsi
mənsubiyyəti, mübarizələrinin başlanğıc hadisələri ilə nə qədər fərqlənsələr də,
lakin mahiyyət etibarilə eyni xətdə birləşirlər. Əli Şamil ―Dastanlaşmış
ömürlər‖ kitabının ―Yazıq Süleymanı saldın əngələ‖ bölməsində Süleyman adı
ilə tanınan bir neçə qaçaq haqqında məlumatlar verir. İlyas Əfəndiyev ―Qaçaq
Süleymanın ölümü‖ adlı pyes yazmışdır.
İlk dövrlərdə qaçaq hərəkatı məhəlli xarakter daşıyırdısa, sonrakı dövrlərdə siyasi məzmun qazandı. Onlar Çar Rusiyasının məmurları ilə mübarizədən əlavə, xalqı qırğınlardan xilas edən igidlər kimi də ad-san qazandılar.
Məsələn, Dəli Alı, Qandal Nağı, Tivili Qaçaq Süleyman, Qaçaq Mayıl, Qaçaq
Tanrıverdi və. s kimi qaçalar fəaliyyətləri ilə xüsusi maraq doğurur. Milli
maraqlardan çıxış edən qaçaqlara çox zaman məmurlar, ağalar, bəylər, varlı
tacirlər də dəstək verirdi. Məsələn, Dəli Alı 1905-ci ildə ermənilərə qarşı
fəaliyyəti zamanı yüksək rütbəli dostlarından maliyyə yardımı almışdır.
Deməli, ―qaçaqlar varlıların düşməni, kasıbların dostudur‖ şüarı hər zaman
özünü doğrultmamışdır. ―Dəli Alı bir xalq qəhramanı kimi 19-cu əsrin sonu,
20-ci əsrin əvvələrində Azərbaycan xalqının milli dirəniş hərakatının önündə
gedən əsas simalardan biri idi. Həmin dövrdə Dəli Alının xidmətləri, milli
təşkilatımız olan ―Difainin‖ fəaliyyəti Ermənilərin qarşısında bir sipər idi (7).
Dastan xalqın yaddaş tarixi olsa da, ciddi fakt zənginliyi ilə səciyyələnir.
Məlum olduğu kimi, Dəli Alının siyasi fəaliyyəti uzun müddət gizlədilmişdir.
Haqqında ən çox hafizələrdə həkk olunan Aşıq Ələsgərin iştirak etdiyi məşhur
toy məclisi zamanı qoşulan şeir parçalarıdır.
Dəli Alı bir sədd açıb
Şah Abbas dövranı kimi.
Yanında yoldaşları var
Azərbaycan xanı kimi.
Zeynalabdin bəy bəzənib
Misirin sultanı kimi,
Hər yana kağız dağılıb
Süleyman fərmanı kimi. (4, 141).
Sovet dövründə Dəli Alı ilə bağlı yazılar qadağan edilmişdir. Onun oğlu
Məhəmməd Sovet İttifaqı Qəhrəmanı olmuşdur. Qandal Nağının da siyasi
fəaliyyəti sovet dövründə nəzər-diqqətdən saxlanmışdır. Xalq arasında onun
qəhrəmanlıqları yaddaşlarda yaşamışdır. Məsələn, Əli Qurban Dastançının
―Dəli Alı‖ dastanından aydın olur ki, Dəli Alı Gəncəni erməni işğallarından
azad edən zaman general qubernator Bauenin barışıq təklifini qəbul etməsinə
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sonradan peşiman olur. Qandal Nağı da onun bu hərəkətini qınayır. (8, 159).
Folklorşünas R.Rüstəmzadənin Aşıq Mirzədən topladığı ―Qandal Nağı‖
dastanında bu tipli siyasi söhbətlərə rast gəlmirik. Dəli Alının 1905-ci ildə
göstərdiyi qəhrəmanlıq faktlarını onunla yaxın münasibəti olan və mühacirət
həyatı yaşayan Nağı Şeyxzamanlı və Səlim Rəfiq Rəfioğlu öz məqalələrində
təhlil etmişdir.
1905-ci illərdə öz fəallığı ilə fərqlənən qaçaqlardan biri də Qaçaq
Tanrıverdidir. Qara Tanrıverdi 1850-ci illərdən başlayaraq qaçaq düşmüş və
adına Hüseyn Bozalqanlı, Xəyyat Mirzə kimi aşıqlar dastan qoşmuşdur. Qaçaq
Tanrıverdi də adaşı kimi qəhrəmanlıqlar göstərmiş, heç də adını daşıdığı qaçaq
qəhrəmandan geri qalmamışdır. O, bolşevik-daşnak ordusunun özbaşınalığına
qarşı çıxan Qafqaz İslam Ordusunun əsgəri, Gəncə üsyanının əsas
komandirlərindən biri və nəhayət millətini azad görmək üçün fədakarlıq edən
musavatçı idi.
Xalqın iqtisadi və siyasi cəhətdən ağır vəziyyətdə yaşaması Çar Rusiyası
dövründə get-gedə çətinləşir, qaçaq dəstələri isə fəallıqlarını artırırdı. Məsələn,
1906-cı ildə təkcə Nuxada 10-a qədər qaçaq dəstəsi var idi (5, 93). Lakin
onların hamısı pərakəndə və qeyri -mütəşəkkil xarakter daşıyırdı. Sonrakı
dövrlərdə, yəni 1910-1912-ci illərdə də iqtisadi vəziyyətin ağır olması çar
hakimiyyətinə qarşı kəndli çıxışlarını qaçılmaz edirdi. Kəndli həyəcanları
Azərbaycanın bütün bölgələrini əhatə edirdi.
1914-1917-ci illərdə qaçaqların çıxışları xüsusilə kəskin xarakter
daşıyırdı. Xalq istismar olunur, sosial ədalətsizliyə məruz qalır, hakimiyyətin
vergi siyasətinin uğursuzluğundan əziyyət çəkirdi. ―Başqa sözlə, qaçaq
hərəkatı torpaqdan istifadədə hökm sürən qarmaqarışıqlığa, torpaq, suvarma
suyu və meşə materialı çatışmazlığına, vergi və mükəlləfiyyətlərin ağırlığına,
onların toplanması zamanı yol verilən özbaşınalıqlara, polis məmurlarının
zorakı əməllərinə və s. qarşı yönəlmişdi‖ (5, 156). Haqsızlığa, istismara məruz
qalan əhali qaçaqlara kömək edirdi. Ümumilikdə birinci dünya müharibəsi
illərində Azərbaycanda 40-a dək qaçaq dəstəsi fəaliyyət göstərirdi.
Qaçaq hərəkatının məşhur qəhrəmanlarından biri Qaçaq Mayıldır.
Qaçaqçılığa başladığı ilk günlərdən çar hökumətinə qarşı döyüşmüşdür.
Sonradan Azərbaycanda Sovet imperiyasının qurulmasına qarşı ciddi mübarizə
aparmışdır. ―Sarvan‖ stansiyası ətrafındakı döyüşləri xüsusilə məşhurdur.
Təəssüf ki, Qaçaq Mayılın siyasi fəaliyyəti tam araşdırılmayıb. Məmmədəmin
Rəsulzadə onun köməkliyi sayəsində Türkiyə ərazisinə keçmişdir.
Musavat hökuməti devrildikdən sonra Azərbaycanın bölgələrində qaçaqların fəal iştirak etdiyi bir neçə üsyan olmuşdu. Bolşeviklərin Azərbaycana daxil olmasına ciddi müqavimət göstərənlər qaçaqlardan biri Qaçaq Rüstəm və
Qaçaq Təhməzdir. Onlar Azərbaycan tarixində 1918-ci il olaylarının, "Şamxor davası"nın, 1920-ci ildən 1931-ci illərə kimi sovetləşməyə qarşı baş verən
kəndli üsyanlarının, "Bitdili imamı"nın və digər olayların aktiv iştirakçısıdırlar. Xalq düşməni adı ilə təqib edilmiş və vəhşicəsinə qətlə yetirilmişlər.
Qaçaqlara qarşı aparılan bu mübarizədə ruslarla yanaşı, ermənilər də
canfəşanlıq etmişlər.
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1918-ci ildə baş verən ―Şəmkir‖ davası (Şallon davası) adı ilə tariximizə
düşən bu hadisə tariximizin şərəfli səhifələrindəndir. Qaçaq Gürzalı, Keçilidən
Qaçaq Əbdüləli, Qara Aslan, Məşədi Yolçu, Bala Məşədi davanın əsas
qəhrəmanlarındandır. Yaxud da, Gəncə üsyanı adı ilə tanınan qiyamda bir çox
qaçaq fədəkarlıq göstərdi. Üsyan 11-ci qızıl ordunun əhalini qırmasından sonra
Gəncəbasarda tarixi qaçaq hərəkatı başlandı. Qaçaqların bir qismi Gəncənin,
Goranboyun, Şəmkirin, Gədəbəyin, Tovuzun, Qazaxın dağlıq ərazilərinə, bir
qismi də Kürqırağı meşələrə çəkildi. Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz
Qaracəmirlidən Rüstəm, qardaşları Təhməz və Alməmməd, Eminli Tanrıverdi,
Gürzalı, samuxlu Məmmədqasım, quruluxlu Əbdüləli ilə Kürqırağı ormanlara
çəkilib yeni hökumətə tabe olmadılar.
Qarabağlı Qara Aslan da erməni özbaşınalığına qarşı çıxaraq qaçaq
olmuşdur. Onun atası Goranboyun Xoylu kəndində erməni və müsəlman
əhalisi arasında dava zamanı ermənilər tərəfindən öldürülmüşdür. Bu xəbəri
eşidən Qara Aslan həmin gündən atasının qatillərindən qisas alacağına söz
verib qaçaqçılığa başlamışdır. Qara Aslanın qohumu Qaçaq Cəmil erməni
zabitlərinin qənimi olmuşdur. Qara Aslan bolşeviklərə qarşı baş verən
qiyamlarda iştirak etmişdi.
Qaçaq Fərzalı Bəhlul Əfəndi, Sultan bəy kimi igidlərlə əl-ələ verərək
erməni quldurlarının Zəngəzurda törətdikləri türk-müsəlman qırğınının
qarşısını almışdı. Nuru Paşanın ordusunun qarşılanmasında iştirak etmiş, yerli
özünümüdafiə dəstələrinin rəhbəri olmuşdur. Qaçaq Fərzalı Sovet höküməti
qurulandan sonra da silahı yerə qoymamış, bolşeviklərlə döyüşmüşdür. Qaçaq
Fərzalı, Qaçaq Mayıl, Qaçaq Rüstəm haqqında xalq arasında maraqlı
əhvalatlar, hadisələr dolaşmaqdadır. Xalq onların qəhrəmanlığını ayrı-ayrı
poetik nümunələrdə əbədiləşdirmişdir. Bütün bunlar qaçaq hərəkatının
Azərbaycan xalqının tarixində mühüm bir hissə olduğunu və bu qəhrəmanlığın
nəğmədə, rəvayətdə, dastanda indi də yaşadığını göstərir.
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РЕЗЮМЕ
АФАГ ГАСЫМОВА
ДВИЖЕНИЯ БЕГЛЕЦОВ И КАЧАКСКИЕ ЭПОСЫ В
НАЧАЛЕ ДВАДЦАТОГО ВЕКА
Сбор и исследование образцов фольклора, связанных с движением
беглецов в начале двадцатого века, является важной проблемой в
фольклоре. В этой статье были широко проанализированы образцы
фольклора, связанные с движением беглецов, были проведены
интересные параллели, и заложены интересные аргументы на основе
сравнений.
Из этой статьи ясно, что большинство беглецов советского времени
боролись против правительства. А
это полностью противоречило
интересам правительства. По этой причине, в отличие от беглецов
царской России, они не были символизированы, и меньше созданы
эпосы. Даже некоторые из беглецов забыты, а некоторые из них остались
только в образцах художественного фольклора.
Ключевые слова: эпосы беглецов, движение беглецов, Царский
период
SUMMARY
AFAQ QASIMOVA
FUGITIVE MOVEMENT AND LEGENDS AT THE BEGINNING OF
THE TWENTIETH CENTURY
One of the main issues of folklore is collecting and inquiring folklore
pieces which are connected to the figutive herecades of XX centry. In this
article folklore examples related to movement of the fugitives are widely
inquired, interesting comparings and rich arguements takes part. The article
shows that most of the figutive in Soviet times were fighting against this
regime. This was totaly against to the interests of governement. This is the
reason why their names are rarely used in novels in compak with Tsarist
Russia. Even the names of some figutives are forgotten, some of them are
mentioned in literal folklore pieces.
Key words: Fugitive movement, fugitive legents, Tsar Period
(Akademik Əbülfəz Amanoğlu Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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YERALTI SƏRVƏTLƏRĠMĠZ ARXĠV SƏNƏDLƏRĠNĠN DĠLĠ ĠLƏ
Məqalədə Naxçıvan ölkəsində zəngin olan yeraltı sərvətləri barədə
maraqlı məlumatlar arxivlərdəki sənədlərdə əksini tapmıĢdır.Bir sıra sənədlər
Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə 1970-1973cü illərdə Gürcüstan və Ermənistan respublikalarının Mərkəzi Dövlət
arxivlərindən çox çətinliklə alınmıĢ sənədlər müstəqillik illərinə kimi “bağlı
qapı” arxasında saxlanılmıĢdır. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra
XX əsrin 90-cı illərində qeyd etdiyimiz “bağlı qapı” arxasında saxlanılan
sənədlərin araĢdırılmasına baĢlanıldı və araĢdırılan sənədlər içərisində zəngin
tariximizin bir çox sahələri ilə yanaĢı XIX-XX əsrin əvvəllərinə aid diyarımızın
bu gün vacib sayılan yeraltı sərvətləri haqqında maraqlı məlumatlar da aĢkar
edilmiĢdir.
Açar sözlər:Naxçıvan ölkəsi, Gürcüstan, Yaycı kəndi, GümüĢlü
mədəni,ġərur- Dərələyəz, Qafqaz, Ehsan xan, Kalbalı xan, Ordubad qəzası
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət arxivində sənədləri
araşdırarkən məlum olur ki, 1828-ci il Türkmənçay sülh müqaviləsindən sonra
Muxtar Respublikanın təbii sərvətləri ilə rus tədqiqatçıları və sənayeçiləri
yaxından maraqlanmışdır.
Naxçıvanda ilk dəfə faydalı dağ mədən sərvəti 1849-cu ildə Şərur
qəzasının Yaycı kəndinin ətraf dağlarında kəşf olunmuşdur. Həmin
sənədlərdən biri olan İrəvan qubernatorunun 18 fevral 1849-cu ildə Qafqaz
canişininin müşaviri Safanova göndərdiyi məktubdur. Məktubda deyilir:
Şəruru qəzasının Yaycı kənd əhli Ələkbər Qasım oğlunun mənə göndərdiyi az
miqdarda metalda gümüş – qurğuşun nümunələri vardır. Həmin nümunəni siz
cənabların hüzuruna təqdim edirəm, xahiş edirəm ki, onda faydalı metal varsa,
mədən sahibinin köməyi ilə həmin metal olan yerdə kəşfiyyat aparılmasına
sərəncam verəsiniz (1, v. 1-4).
Yaycı dağında tapılan metalın nümunəsi Petroqrada laboratoriya analizinə göndərilir. Labarotoriyanın 3 mart 1849-cu il tarixli məlumatında metalın
tərkibində 0,18, yaxud putda 4 misqal gümüş olduğu göstərilir. Gümüş-qurğuşun tərkibli metal yatağının öyrənilməsi Qafqaz canişinliyində dağ-mədən idarəsinin diqqətini cəlb edir (1, v. 1).
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1880-1890-cı illərdə bu ərazidə bir neçə dəfə geoloji kəşfiyyat işləri aparılır və 1908-ci ildə ―Gümüşlü‖ mədəni istismara başlayır. Mədənin şimal sahəsində xüsusi saflaşdırıcı fabrik fəaliyyətə başlayır. Gümüşlü dağının bir hissəsi Hacı Nəbinin, digər hissəsi isə icma mülkiyyətində idi. Xaricdən gələn
mütəxəssislər Hacı Nəbinin sahəsində tikinti işləri aparmışlar. Şərur-Dərələyəz
yolunun sol tərəfində dəyirman (saflaşdırıcı fabrik), sağında isə metal əridən
zavod tikilmişdir. Hasil edilən sinik-qurğuşun qəliblənib Rusiyaya
göndərilirdi.
―Gümüşlü‖ dağ-mədəni rentabeli işləmədiyindən 1912-ci ildə bağlanır,
lakin I Dünya müharibəsi zamanı rus mütəxəssisləri yenidən Yaycı kənd
əhalisinə məxsus olan sahələri alıb əvvəlki mədən sahəsi ilə birləşdirərək
geoloji kəşfiyyat işlərini genişləndirir, zavodun və saflaşdırıcı fabrikin gücü
artırılır, elektrik stansiyası işə salınır. 1917-1918-ci illərdə məlum hadisələrlə
əlaqədar fəaliyyətini dayandıran mədən 1920-ci ildən sonra yenidən işə salınır.
Sənədlərdən aydın olur ki, Naxçıvanın təbii sərvətlərinə maraq getdikcə
artmışdır. Bu sənəd bunu bir daha sübut edir. Sənəddə göstərilir ki, Naxçıvan
qəza rəisi 23 sentyabr 1865-ci ildə İrəvan hərbi qubernatoru mühafizə
sahəsinin rəisi general mayor S.Astafyevə raportunda yazır ki, ən zəngin torflu
yataqlar Naxçıvan qəzasının Biçənək dairəsindən yuxarı 6-7 km məsafədə
yerləşmişdir. Ən böyük torf bataqlığının sahəsi 10 kilometrdən uzundur, torf
layının qalınlığı 1,5-2,5 metrə çatır. Raporta 5 ədəd torf kərpici əlavə
olunmuşdur. Naxçıvan qəza rəisinin 30 sentyabr 1865-ci ildə S.Astafyevə
ikinci raportunda isə Naxçıvan şəhərinin 16 kilometrliyindəki Qahab kəndi
yaxınlığında daş kömür yatağının olması bildirilir. Kömür nümunəsi İrəvan
hərbi qubernatoruna göndərilməklə qazıntı işləri aparılmasının zəruriliyi
əsalandırılır (2, v. 27; v. 1).
Naxçıvanda dağ-mədən sərvətlərinin uzunmüddətli axtarışı, Qafqaz
canişinliyinin və rus geoloqlarının nəzər diqqətini cəlb etmiş və axtarışlar
müsbət nəticələr vermişdir.
Qafqaz dağ-mədən idarəsinin geloq mühəndisi İ.Şutinin 3 avqust 1867ci il tarixli arayışında göstərilir ki, Naxçıvan şəhərinin şimal-şərq istiqamətində
Qahab, Nəhəcir və Sürəməlik kəndləri yaxınlığında Sürəməlik kəndinə aid
olan xüsusi torpaqda çöküntü halında daş kömür külçələrinin layları vardır.
Çox yerdə laylar torpaqdan üzə çıxır. Başqa bir daş kömür yatağı Naxçıvan
qəzasının Camaldın kəndindədir. Kənd əhli Məhəmməd Hüseyn tərəfindən
aşkar edilən daş kömür layları 1-3 kilometrə qədər uzanır. Bu yataq Culfadan
şimali-şərqdə yerləşmişdir (3, v. 20).
Qvardiya polkovniki Kalbalı xan Ehsan xan oğlu Naxçıvanski 19 iyul
1968-ci ildə Parağa kəndi yaxınlığında mis mədəni tapıldığı barədə Qafqaz dağ
mədən idarəsinə məlumat vermişdir. Kalbalı xanın məktubu ilə əlaqədar olaraq
Qafqaz dağ-mədən idarəsinin mühəndisi Sulikidze və İrəvan quberniya
dəftərxanasının katibi Xalotov mədən tapılan yerə gələrək yüksək keyfiyyətli
metal alınmasının mümkünlüyünü müəyyən etmişdilər. Kalbalı xan dağ-mədən
idarəsindən Naxçıvan qəzasının Parağa, Tivi, Rumus, Biləv dağlarında metal
istehsalının təşkili üçün icazə verilməsini xahiş edirdi (3, v. 20).
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İcazə ilə bağlı Qafqaz dağ-mədən idarəsinin geoloq mühəndisi İ.Şutin 17
sentyabr 1868-ci ildə Naxçıvan qəza rəisinə xəbər verir ki, Kalbalı xan
tərəfindən göndərilən metal nümunəsində putda 4 kirvənkə mis olduğundan
metal istehsalına icazə verilsin (3, v. 21-22).
Qafqaz yerli hakimiyyətinin Baş idarəsinin rəisi 4 sentyabr 1868-ci il
tarixdə İrəvan hərbi qubernatoruna məktubunda yazır: ―Pirdoudan misəridən
zavodunun sahibkarı hüquq müşaviri izrail Yakimidi Dağ-mədən idarəsinə
müraciət edir ki, Naxçıvan qəzasının Rumus (Ordubad) kəndi yaxınlığında
dövlət torpağında neft yatağı açmağa ona icazə verilsin.
Dövlət varidatına rəhbərlik idarəsi Siz cənab həzrətlərinə xahiş edir ki, bizə
məlumat verəsiniz həqiqətənmi dövlət malikanəsi olan torpaqlar cənab Yakimidi tərəfindən neft mədəni açılarsa ona maneçilik törədilməyəcəkdir (7, v. 3).
Araşdırılan arxiv sənədlərindən aydın olur ki, XIX və XX əsrin əvvəllərində
Naxçıvan, Şərur və Ordubad qəzalarında, Şahbuz dairəsində aparılmış geoloji
kəşfiyyat işləri yaxşı nəticələr vermişdir. Ordubad qəzasının Kotom, Dırnıs,
Biləv, Unus, Parağa, Tivi, Nəsirvaz, Kələki, Naxçıvanın Qazançı, Zeynədin,
Sirab, Şərur qəzasının Yaycı, Şahbuz dairəsinin Zırnel, Biçənək kəndləri
ətrafındakı dağlarda rəngli metal suxurları, sulfid, göydaş, kömür, mis, kükürd
və s.tapılmışdır.
1868-ci ilin oktyabrında polkovnik Kalbalı xan Naxçıvanski tərəfindən
Ordubad qəzasının Parağa kəndi yaxınlığında mis mədəninin tapılması ilə
əlaqədar Qafqaz yerli hakimiyyət Baş İdarəsi yanında Dövlət Varidatı
İdarəsinə Naxçıvan qəza rəisinin ikinci köməkçisi Məlik Atamovun 11 iyul
1869-cu il tarixli raportunda göstərilir ki ―iyun ayının 17-24-də bunun (mis
mədəninin F.C) düzgün olub olmadığını yoxlanılması üçün həmin yerə getdim
və yerindəcə öyrəndim ki, qvardiya polkovniki Kalbalı xan həmin yerdə mis
mədəni açıbdır və həmin yer ―Çuxur yurdu‖ mülkədar kəndi olan Parağadan 9
verstlik məsafədə yerləşir (4, v. 20-22). Bu yerlər haqqında aşağıdakı rəylər
alınıb. Prağalılar bildiriblər ki, bu yerlər Suru-Nişan (Duru-Nişan kilsəsi
Çuxur-Yurdun qərbində yerləşir) kilsəsinə məxsusdur. Suri-Nişan dağına
parağalılar yayda yaylağa qalxırlar və buna görə də nə kilsəyə, nə də
kəndlilərin mülkədarı Kalbalı xana vergi ödəmirlər, özləri də xəzinə
kəndlilərin olduqlarına görə pulsuz olaraq xəzinə kimi istifadə edirlər. Ətraf
kəndlərin bəzi kəndliləri isə bu torpaqların xəzinəyə aid olduğunu hesab edirlər
və buranın Kalbalı xana və ya kilsəyə məxsus olması haqda heç nə bilmirlər.
Tapan meşəsi haqqında isə heç bir məlumat verilmir. Bunlar Naxçıvan qəza
polis bölməsi Dövlət Əmlak İdarəsinə 29 oktyabr 1869-cu il tarixli 2104 N-li
4 təlimatda çatdırılmışdır (5, v. 20-24). Bu sənəd isə mayor İsgəndər ağa
Kəngərlinin Qafqaz dağ mədən idarəsinə 2 yanvar 1872-ci il tarixli
məktubudur. Həmin məktubda İsgəndər ağa yazır ki, Qızılça (Culfa) kəndində
daş kömür mədəni aşkar edilmişdir. Xahiş edirəm ki, orada kəşfiyyat işləri
aparılmasına icazə verəsiniz (6, v. 6-7).
Arxivdə mis, qurğuşun mədənlərinin tapılması haqqında Çələzur zavodunun
icarədarı Çaymazidinin də bir çox məktub, ərizə və raportları saxlanılır. Həmin
sırada Qafqaz dağ mədən idarəsinə 4 dekabr 1898-ci il tarixli
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məktubmaraqlıdır. Məktubda Ç.P.Çaymazidi yazırdı ki, Naxçıvan qəzasının
Unus kəndində, ‖Kaltaq yurdu‖ adlanan yerdə mənim tərəfindən mis mədəni
yatağı tapılmışdır. Xahiş edirəm mənə icazə verəsiniz, burada geniş kəşfiyyat
və axtarış işləri aparım və mis mədənlərini bərpa edim. Həmin müəyyən edilmiş mədən yerlərində təxminən 4 kvadrat kilometr (verst) bərabər yerə şalbanla nişanə qoymuşam. Şalbanda belə bir nişanə qoyulmuşdur, yəni, Georgi
Çaymazidi 1899 16 may. İmza Georgi Çaymazidi 16 may 1899-cu il.Cələzur
zavodu (7, v. 1). Həmçinin Çaymazidinin 16 may 1889-cu il tarixli ərizəsində
isə Ordubad qəzasının Kotan kəndi yaxınlığında dövlət torpağında onun
tərəfindən ―Kalafa damı‖ adlanan yerdə iki köhnə mis mədəninin tapılması
göstərilir və mədənlərin bərpasına icazə istəyir. Ç.Çaymazidi tərəfindən 1899cu ilin 28 fevral -8 mart aylarında Unus və Dırnıs kəndlərinin Dövlət
torpağında qurğuşun, mis mədənlərinin və 1899-cu il aprel ayında Şurut
kəndində daş kömür yataqları aşkar edildiyi barədə arxivdə xeyli sənəd vardır.
Həmçinin sənədlər içərisində Naxçıvan sakinlərinin də Qafqaz dağ-mədən
idarəsinə və İrəvan quberniya və Naxçıvan qəza rəisinə bir çox ərizə, raport və
xahişnamələri də vardır.
Bu sənədlərdən biri Naxçıvan sakini Yaqub Paşa İsmayıl oğlu Kəngərlinin
26 oktyabr 1911-ci ildə Qafqaz dağ mədən idarəsinə göndərdiyi ərizəsidir.
Y.Kəngərli ərizəsində yazmışdır: ‖20 sentyabr 1911-ci ildə Naxçıvan
qəzasının Zirnel (Şahbuz rayonu) kəndinin əhalisinin istifadə etdiyi dövlət
torpağında mənim tərəfimdən daş kömür yatağı tapılıb. Bu yerdə mənim
tərəfimdən kəşfiyyat qurulmuş, taxta şablan vurulmuş və lövhədə yazılmışdır‖.
Başlanğıc həriflə mənim adım atamın adı və familyası, yer altı qazıntının
açıldığı vaxt yazılmışdır.
Bu kəşfiyyat lövhəsi qoyulduğu yerdən şərqdən 12-verstlikdə Xınzirak
kəndi, cənubdan 12 verstlikdə Kükü kəndi, şimal tərəfindən işə ŞərurDərələyəz qəzalarının məntəqələri yerləşir. Naxçıvan şəhərindən bu yerədək
50 versdir. Müəyyən olunmuş bu yerin fərqləndirən cəhətləri: hər tərəf dağlıq,
təpəlik və boşluqdur.
Xahiş edirəm, Qafqaz dağ mədən idarəsi mənə sərəncam versin ki, şərti
vəsiqə ilə həmin yerlərdə kəşfiyyat işi aparmağıma hüququm olsun (8, v. 1-5).
XX əsrin əvvəllərində, yəni 30-cu illərində geoloji kəşfiyyat işləri ilə
əlaqədar Paradaş kəndindən 4 kilometr şimalı-şərqə doğru uzanan sahədə
qurğuşun filizinin, həmçinin Şərq və Cənubi-Şərq istiqamətlərində sulfid
filizinin zəngin yataqları olması haqqında da arxiv sənədləri çoxdur. 1934-cü
ildə aparılmış geoloji kəşfiyyat işləri nəticəsində Culfa rayonu ərazisində
yerləşən Darı dağda göydaş yataqları aşkar edilmişdir. Həmin sərvətlərə
respublikamızın böyük ehtiyacı vardır.
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РЕЗЮМЕ
ФАХРАДДИН ДЖАФАРОВ
ПОДЗЕМНЫЕ ДОСТОЯНИЯ ЯЗЫКОМ АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
В статье нашли свое отражение интересные сведения в архивных
документах о подземных богатствах Нахчыванского края.
Некоторые документы с большим трудом были получены из
государственных архивов Армении и Грузии во время правления Гейдара
Алиева в Азербайджане в 1970-1973 годах, коьорые зо независимости
оставались за «закрытими дверями».
В середине XX столетия , после приобретения независимости началось
изучение документов , которые оставались за «закрытыми дверями». В
этих документов ьыли выявлены интересные сведения о подземных
богатствах нашего края наряду со многими отраслями нашей богатейшей
истории , относящиеся к началу XIX –XX веков
Ключевые слова: Нахчыванский край, Грузия, село Яйджы,
Гюмюшлюнсеий родник, Шарур – Дерелейез, Кавказ, Эхсан хан,
Кербалы хан, Ордубадский край
SUMMARY
FAKHRADDIN JAFAROV
UNDERGRAUND RESOURCES OF NAKHCHIVAN BASING ON
ARCHIVE DOCUMENTS
The article contains interesting information about the underground
resources of Nakhchivan reflecting in the archive documents. Several
documents hardly signed during the period of Heydar Aliyev's leadership in
Azerbaijan in the 1970-1973 years, documents obtained by the Central State
archives of the republics of Georgia and Armenia have been kept under the
―closed doors‖. After gaining independence, Azerbaijan began to investigate
the documents behind the "closed door" of the 1990s, and discovered
interesting information about the underground resources of our region, which
dates back to the 19th and early 20th centuries, along with many areas of our
rich history. has been made.
Key words: Nakhchivan region, Georgia, Yayji village, Gumushlu
culture, Sharur-Daralayez, Caucasus, Ehsan khan, Kalbali khan, Ordubad
region
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FEVRAL BURJUA-DEMOKRATĠK ĠNQĠLABINDAN 1918-ci
ĠLĠN SONUNADƏK NAXÇIVAN MÜHÜM GEOSĠYASĠ BÖLGƏ KĠMĠ
AZƏRBAYCAN CÜMHURĠYYƏTĠNĠN VƏ TÜRKĠYƏNĠN HƏRBĠDĠPLOMATĠK GÜNDƏMĠNDƏ
XX yüzilliyin əvvəllərində Naxçıvan məsələsi yaxın xaric dövlətlərin
siyasi gündəmində prioritet istiqamətlərdən birini təĢkil edirdi. Naxçıvanın çox
əhəmiyyətli strateji mövqeyi Müttəfiq Dövlətlərin, Rusiyanın və Türkiyənin
geopolitik maraqlarının bir an da olsun azalmasına imkan vermirdi.
Gələcəkdə ingilislər oz siyasi-iqtisadi planlarının gerçəkləĢdirilməsi və ən
baĢlıcası Osmanlı Türkiyəsinin Cənubi Qafqaza yönəlik planlarını alt- üst
etmək üçün nəyin bahasına olursa olsun Naxçıvanı ermənilərin idarəsi altına
vermək istəyirdilər. M.Ə.Rəsulzadənin də dediyi kimi, «Vəqtilə ingilislərlə
amerikalılar da Naxçıvanı ermənilərə tabe görmək istəmiĢ, bu xüsusda
təĢəbbüs eyləmiĢ, fəqət, müvəffəq olmamıĢlardı. Ġki sənədən ziyadə əlində silah
olaraq Ermənistana ilhaq əleyhinə cahadətlə hərb edən naxçıvanlılar bu dəfə
də israr etdilər.» Çarizmin süqutundan sonra Cənubi Qafqazda yaranmıĢ
mürəkkəb ictimai- siyasi münaqiĢələr kontekstində Naxçıvan çox dəhĢətli
hadisələr məngənəsində çırpınırdı. Bölgənin türk- müsəlman əhalisi ölümqalım dilemması qarĢısında idi. Bu dövrdə AXC-nin öz idarəsini faktiki həyata
keçirə bilmədiyi ərazilərin ermənilər tərəfindən zəbt olunmasının qarĢısını
Qafqazda olan türk orduları almıĢdı. Onların Ġrəvan quberniyası, xüsusilə
Naxçıvanla bağlı fəaliyyətləri Azərbaycan tarixinin ən Ģərəfli səhifələrini təĢkil
edir..
Açar sözlər: Naxçıvan, Türkiyə, Azərbaycan Cümhuriyyəti, hərbi-siyasi
yardım,ermənilər.
Fevral burjua-demokratik inqilabından 1918-ci ilin sonunadək
Naxçıvan mühüm geosiyasi bölgə kimi Azərbaycan Cümhuriyyətinin və
Türkiyənin hərbi- diplomatik gündəmində.
XX yüzilliyin əvvəllərində Naxçıvan məsələsi yaxın xaric dövlətlərin
siyasi gündəmində prioritet istiqamətlərdən birini təşkil edirdi. Naxçıvanın çox
əhəmiyyətli strateji mövqeyi Müttəfiq Dövlətlərin, Rusiyanın və Türkiyənin
geopolitik maraqlarının bir an da olsun azalmasına imkan vermirdi. Gələcəkdə
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ingilislər oz siyasi-iqtisadi planlarının gerçəkləşdirilməsi və ən başlıcası
Osmanlı Türkiyəsinin Cənubi Qafqaza yönəlik planlarını alt- üst etmək üçün
nəyin bahasına olursa olsun Naxçıvanı ermənilərin idarəsi altına vermək
istəyirdilər. M.Ə.Rəsulzadənin də dediyi kimi, «Vəqtilə ingilislərlə
amerikalılar da Naxçıvanı ermənilərə tabe görmək istəmiş, bu xüsusda
təşəbbüs eyləmiş, fəqət, müvəffəq olmamışlardı. İki sənədən ziyadə əlində
silah olaraq Ermənistana ilhaq əleyhinə cahadətlə hərb edən naxçıvanlılar bu
dəfə də israr etdilər.»(1,səh.81) Çarizmin süqutundan sonra Cənubi Qafqazda
yaranmış mürəkkəb ictimai- siyasi münaqişələr kontekstində Naxçıvan çox
dəhşətli hadisələr məngənəsində çırpınırdı. Bölgənin türk- müsəlman əhalisi
ölüm-qalım dilemması qarşısında idi.
A.Balayev doğru olaraq qeyd edir ki, bu dövrdə Azərbaycan –Türkiyə
qarşılıqlı münasibətlərindəki bütün çətinliklərə baxmayaraq xalıqn müstəqillik
uğrunda mübarizəsində yeganə faktiki müttəfiqi Türkiyə idi. Bunun üçün də
türklərin Azərbaycanı tərk etməsi ilə Azərbaycan milli azadlıq hərəkatının
strateji məqsədləri tamamilə təhlükə altında qalmış oldu (2,səh.120).
Ümumiyyətlə Batum konfransında Azərbaycanın ərazi məsələləri
müzakirə edilərkən Naxçıvan və çevrəsi ilə bağlı bütün diplomatik
danışıqlarda Türkiyə güzəştə getmirdi. İkitərəfli danışıqların gedişində
Almaniya ilə Türkiyə arasında Qafqaz respublikalarını nüfuz dairəsinə salmaq
uğrunda gərgin mübarizə başlanmışdı. Bu mübarizənin gedişində gürcülər
almanların, azərbaycanlılar isə türklərin tərəfdarı olduqlarını nümayiş
etdirdilər. Ermənilər köməksiz vəziyyətdə olub tərəddüd edirdilər. Qısa
tərəddüddən sonra İstanbulda olan erməni nümayəndələri güclü türkofil
təbliğata başladılar və bununla onlar özlərinin Türkiyənin "pərəstişkarı"
olduqlarını sübuta yetirməyə cəhd göstərirdilər. İstanbulda olan Azərbaycan
nümayəndə heyətinin rəhbəri M.Ə.Rəsulzadə iyul ayının 19-da xarici işlər
naziri M.H.Hacınskiyə göndərdiyi məktubda yazırdı ki, ermənilər türkofil
təbliğatla öz yerlərini bir az bizim, bir az da türklərin hesabına genişləndirmək
fikrində idilər. Onların Ənvər paşaya təqdim etdikləri ərazi tələbləri də bunu
sübut edirdi. Erməni layihəsinə görə Sürməli, Naxçıvan, Ordubad, Axalkələk,
Eçmiədzin, İrəvan (qəzası), Borçalı, Qazax, Qarabağ və Zəngəzur qəzaları
Ermənistana verilməli idi. Erməni nümayəndələri bu tələblərini onunla
əsaslandırırdılar ki, guya bu qəzaların əhalisinin 70 faizi ermənilərdir.
Ermənilərin İstanbul konfransının müzakirəsinə təqdim etmək istədikləri belə
şişirdilmiş ərazi iddiaları onların real vəziyyətinə uyğun deyildi. Məsələn,
ermənilərin iddia etdikləri Qarayazı mahalında əhalinin 89 faizini
müsəlmanlar, 11 faizini isə ruslar və digər millətlərin nümayəndələri təşkil
edirdi. Ermənilərin daha çox tələb etdikləri Zəngəzur qəzasına gəldikdə isə
burada 123095 nəfər müsəlman, 99257 nəfər erməninin yaşadığı qeydə
alınmışdı.331 Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Komissarlığının sənədlərində
isə ermənilərin iddia etdikləri, 90250 nəfər əhalisi olan, Şərur-Dərələyəz
qəzasında əhalinin 67,5 faizini müsəlmanlar təşkil edirdi. 131142 nəfər əhalisi
olan Naxçıvanda bu rəqəm 60 faizin, 104791 nəfər əhalisi olan Sürməli
qəzasında isə 70 faizin üstündə idi. İstanbulda olan Azərbaycan nümayəndələri
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respublikanın hüdudları barədə hazırladıqları sənədi həm Türkiyə və həm də
Almaniya nümayəndələrinə təqdim etmişdilər. Sənəddə Azərbaycan
Respublikasına daxil olan ərazilər və onun sərhədləri göstərilirdi. Bura bütün
Bakı quberniyası (Bakı şəhəri də daxil olmaqla Bakı qəzası, Cavad, Göyçay,
Şamaxı, Quba, Lənkəran qəzaları), Gəncə quberniyası (Gəncə, Cavanşir, Şəki,
Ərəş, Qarabağ, Cəbrayıl, Zəngəzur, Qazax qəzaları), İrəvan quberniyası
(Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Yeni Bəyazid qəzaları), Tiflis quberniyası
(Borçalı, Sığnax qəzaları və Tiflis qəzasının bir hissəsi), Zaqatala sancaqlığı
daxil idi. Azərbaycan nümayəndələrinin təqdim etdikləri layihə və tərtib
etdikləri xəritə əsasında Borçalı qəzası vasitəsi ilə Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında koridor açılması nəzərdə tutulurdu. Bu layihə əsasında almanlara
məlum oldu ki, Türkiyənin müdafiə və yardım etdiyi Azərbaycan hökuməti
hazırda bolşeviklərin əlində olan Bakı quberniyasını heç kimə güzəşt etmək
fikrində deyildir. Qafqaz dövlətləri ilə bir sıra ikitərəfli danışıqlar apardıqdan
sonra Almaniya nümayəndələri belə bir qənaətə gəldilər ki, Bakı probleminin
həllinin açarı Cənubi Qafqaz respublikalarında deyil, Moskvadadır. Bakı Xalq
Komissarlar Sovetinin müvəqqəti mövcudluğu və onun Sovet Rusiyası
tərəfindən hərtərəfli müdafiə edilməsi Almaniya nümayəndələrini belə qənaətə
gətirmişdi. Ona görə də Almaniya Sovet Rusiyası nümayəndələrinin İstanbul
konfransına dəvət edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdi, lakin türklər qəti şəkildə bu
təklifə qarşı çıxdılar. Bundan sonra iyul ayının əvvəllərindən etibarən Bakı
barəsində almanlar Sovet Rusiyası ilə gizli diplomatik danışıqlara girdilər.
Bununla kifayətlənməyərək Bakıya şimal istiqamətindən hərəkət etmək
məqsədi ilə Almaniya hökuməti digər bir gizli addım atmış oldu. Ukrayna
getmanı və Don kazaklarının atamanı Krasnov Spa şəhərində kayzer II
Vilhelm tərəfindən qəbul edildi. Danışıqlar zamanı razılıq əldə edildi ki, Bakı
uğrunda türklərə və ingilislərə qarşı kazakların qüvvəsindən istifadə edilsin.
Almaniyanın Türkiyədən gizli Sovet Rusiyası, Ukrayna getmanı və Don
kazaklarının atamanı ilə apardığı gizli danışıqlar barəsində şaiyələrin yayılması
Osmanlı hökumətinin rəhbər siyasi dairələrində antialman əhvali-ruhiyyəsini
gücləndirdi.(3,səh.94-96)
1918 — 1920-ci illərdə Naxçıvan diyarında baş verən hadisələr,
Andranik başda olmaqla erməni quldurlarının Naxçıvan, Şərur—Dərələyəz və
Ordubad qəzalarında törətdikləri milli qırğınlar, bununla əlaqədar olaraq
dəhşətli və faciəli şəkil almış ictimai və siyasi vəziyyət Zaqafqaziya hüdudları
çərçivəsindən çox-çox kənara çıxaraq beynəlxalq problemə çevrilmişdi.
Törədilmiş milli qırğınlar nəticəsində diyarın təsərrüfat həyatı ciddi tənəzzülə
uğramış, mədəniyyəti əvəzolunmaz itkilərə məruz qalmış, əhalisinin sayı isə
azalmışdı. Hərbi əməliyyatlar kənd və şəhərlərin dağılmasına, boşalmasına
səbəb olmuşdur. Göstərilən illərdə Naxçıvan, Ordubad, Şərur — Dərələyəz
qəzalarında təkcə kənd əhalisinin sayı 52 min nəfər azalmış, 287 kənd ya
tamam, ya da qismən dağıdılmışdı.
Naxçıvan məsələsi 1918-ci ildə bir neçə dəfə Zaqafqaziya Seymində,
1918 — 1920-ci illərdə dəfələrlə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
parlamentində və Milli Şurasında, Erməni Milli Şurasında, Ermənistan və
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Türkiyə parlamentlərində, Təbriz bələdiyyə idarəsində, Maku xanlığında,
1919-cu ildə Versal sülh konfransında, 1919 — 1920-ci illərdə Ermənistanda
və Naxçıvanda olan ABŞ nümayəndəliyində, 1920 —1921-ci illərdə
Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR inqilab komitələrində, 1921-ci il martın
16-da RK(b)P Siyasi Bürosunda və 1920 — 1921-ci illərdə RSFSR Xalq
Komissarları Sovetində, həmçinin, 1920-ci ildə Moskva və Qars şəhərlərində
keçirilmiş beynəlxalq sülh konfranslarında müzakirə edilmişdir. Naxçıvan
məsələsinin həllinin bir o qədər də asan bir iş olmadığını bundan da görmək
olar ki, Cənubi Qafqazın, RSFSR-in, Türkiyənin, İranın və hətta Avropa
ölkələrinin bir çox görkəmli dövlət xadimləri, diplomatları, hərbçiləri vaxtilə
həmin məsələ ilə ciddi məşğul olmuş və onu dinc vasitələrlə nizama salmağa
çalışmışlar. Onların bir çoxunun məsələyə vicdanla və məsuliyyətlə yanaşması
müşkül görünən düyünlərin açılmasına və beləliklə də, məsələnin ədalətli ən
başlıcası isə, həmişəlik həllinə imkan vermişdir.
Bəs, Naxçıvan məsələsinin mürəkkəbliyi nədə idi? Nə üçün həmin
məsələ nisbətən uzun müddət bir sıra dövlətlərdə, beynəlxalq təşkilatlarda
iclasların az qala daimi müzakirə obyektinə çevrilmişdir? Həmin suallara
düzgün cavab tapmaq üçün qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvanda 1917
— 1920-ci illərdə baş vermiş ictimai-siyasi hadisələri bir daha elmi
araşdırmaya cəlb etməklə, onları yeni materiallar əsasında işıqlandırmağa
ehtiyac vardır.
Rusiyada 1917-ci il fevralın 27-də çarizm devrildikdən sonra, bütün
imperiyada olduğu kimi, Naxçıvan diyarında da ikihakimiyyətlik meydana
gəldi. Bir tərəfdən, diyarda qəza komissiyalarının və ictimai təşkilatların kənd
icraiyyə komitələrinin şəxsində müvəqqəti hökumətin hakimiyyəti yarandı,
digər tərəfdən isə Naxçıvanda əlahiddə fəhlə və əsgər deputatları Sovetləri,
Culfa şəhərində, habelə Şahtaxtı dəmir yolu stansiyasında əsgər Sovetləri
təşkil edildi.
1917-ci il martın 9-da təsis edilən Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi elə
həmin aydan başlayaraq bütün Zaqafqaziyada, o cümlədən Azərbaycan
qəzalarında müvəqqəti hökumətin hakimiyyət orqanları olan ictimai
təşkilatların icraiyyə komitələrini və komissarlıqları yaratmağa başladı.
Naxçıvan və Şərur qəzalarına isə Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsinin vəkalətli
komissarları 1917-ci il aprel ayının axırlarında təyin edilmişdi. Yalnız 1917-ci
ilin mayında Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsinin müvəkkilləri Naxçıvanda yerli
hakimiyyət orqanları — qəza və kənd ictimai təşkilatları icraiyyə komitələrinin
təşkilinə başlamışdılar. Sonrakı aylarda kənd ictimai təşkilatlarının icraiyyə və
ərzaq komitələrinə seçkilər keçirilmiş, 1917-ci ilin yayında isə Naxçıvan
diyarında müvəqqəti hökumətin yerli hakimiyyət orqanlarının yaradılması başa
çatdırılmışdı.
Rusiyada fevral inqilabının qələbəsi və mütləqiyyətin devrilməsi əsarət
altına alınmış xalqlar arasında azadlığa olan ümidləri artırdı, milli azadlıq
hərəkatının genişlənməsində yeni bir mərhələ oldu. Azərbaycan xalqı da fevral
inqilabının xəbərini böyük sevinc və ruh yüksəkliyi ilə qarşıladı. Fevral
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hadisələrindən sonra «Müsavat» partiyası açıq fəaliyyətə başladı, Gəncədə
Federalistlər partiyası, İrəvanda «İrşad» milli partiyası təsis edildi.
Fevral inqilabından sonra Naxçıvan, Culfa və Ordubad şəhərlərində
əhalinin milli tərkibinə müvafiq olaraq təmsil edildiyi «qarışıq milli komitələr»
yaradıldı. Milli komitələr milli hərəkatın qarşısında duran vəzifələri müəyyən
edən tələblər hazırlamaqla yanaşı, şəhər dumaları və digər təşkilatlarla birgə
Naxçıvan diyarında yerli hakimiyyət orqanlarının möhkəmlənməsinə də
kömək edirdilər. Eyni zamanda, milli komitələrin silahlı qüvvələrinin
yaradılmasına başlanırdı. Milli komitələrdə təmsil olunan əsas partiyalar —
müsavatçılar və daşnaklar öz qüvvələrinin sayını artırmaq məqsədilə yerlərə öz
təşkilatçılarını göndərirdilər. Əlbəttə, ilk vaxtlar, belə tədbirlər, daha çox
demokratik vasitələrə riayət etməklə həyata keçirilmişdi.
Naxçıvan diyarında azərbaycanlıların əhalinin böyük əksəriyyətini təşkil
etməsi (61 faizdən çox) onların qarışıq milli komitələrdə də təmsil
olunmasında özünü göstərirdi. Belə vəziyyət daşnakların xeyrinə olmadığından
onlar müxtəlif fitnəkarlıqlara əl atır, milli nifaqı qızışdırırdılar. Bu isə, öz
növbəsində, müsavatçıların və daşnakların qarışıq milli komitələrdə birgə
fəaliyyət göstərməsini getdikcə çətinləşdirirdi. Milli Komitələrin «milli
hissələr» bayrağı altında özlərinin silahlı qüvvələrini yaratması fitnəkarların
mövqeyini, xüsusilə təhlükəli edirdi.
Naxçıvan milli komitələrində müsavatçıların mövqeyinin güclənməsi,
onların başçılığı ilə silahlı qüvvələrin yaradılması hadisələrin sonrakı
gedişatının göstərdiyi kimi, dinc əhalinin daşnak fitnələrindən qorunmasında
çox böyük əhəmiyyəti olmuşdu.
Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Sovetlərin işinə gəldikdə isə göstərmək
lazımdır ki, onlar daha çox rus ordu hissələrinə arxalanmışlar. Məsələn, 1917ci il martın 9-da Naxçıvanda ştab-kapitan Prokopoviçin təşəbbüsü ilə yaradılan
qarnizon komitəsi fəaliyyətinin ilk günlərində qarnizon rəisi Qrippenberqi
vəzifəsindən kənar etmiş, Tiflis qarnizonu Sovetinin İcraiyyə Komitəsi ilə
əlaqə yaratmağa çalışmışdı. Martın ortalarında Şahtaxtı Soveti 6-cı Qafqaz
fəhlə batalyonunun polkovniki Vişkonu həbs etmişdi. Göründüyü kimi,
xüsusilə, ilk vaxtlar Sovetlərin fəaliyyətində yerli əhalinin iştirakı yox
dərəcəsində olmuşdur. Təbiidir ki, rus qoşun hissələri Naxçıvandan
çəkildikdən sonra Sovetlərin fəaliyyəti xeyli zəifləmişdi və onlar Naxçıvan
milli komitələri tərəfindən darmadağın edilmişdilər.
1918-ci ilin əvvəllərində Naxçıvanın başı üstünü ciddi təhlükə almışdı.
Türklərə qarşı mübarizə aparmaq pərdəsi altında daşnakların silahlı dəstələri
Naxçıvanın bir çox kəndlərini yerlə yeksan etmiş, çoxlu dinc əhalini
qırmışdılar.
1918-ci ilin fevralında Cənubi Qafqaz Komissarlığını (1917-ci il
noyabrın 11-də Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsini əvəz etmiş Cənubi Qafqaz
hökuməti) Cənubi Qafqaz Seyminin (qanunvericilik orqanı) əvəz etməsi və
Cənubi Qafqazı müstəqil dövlətlərə parçalamaq uğrunda fəaliyyətin
güclənməsi Naxçıvan milli komitəsindəki ziddiyyətləri daha da dərinləşdirdi
və müsavatçılarla daşnakların birgə fəaliyyətini qeyri-mümkün etdi.
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Naxçıvanın növbəti daşnak hücumlarından etibarlı müdafiəsi yalnız
güclü hərbi qüvvəyə arxalanmaqla baş tuta bilərdi.
Bakının daşnakların və eserlərin əlində olduğu bir şəraitdə Naxçıvan
Milli Komitəsi real köməyi yalnız türklərdən ala bilərdi. Odur ki, 1918-ci ilin
yazında Naxçıvan Milli Komitəsinin başçısı Cəfərqulu xan Naxçıvanski o
zaman türklərin tabeliyində olan Maku xanlığına getmiş və burada Maku
xanının vasitəsilə türk komandanlığı ilə əlaqə yaratmış və Naxçıvana türk
hərbi dəstələri yeridilməsi barədə danışıqlar aparmışdı. Qəribə də olsa,
Naxçıvan əhalisinin təhlükəsizliyinə heç bir təminat vermək iqtidarında
olmayan Cənubi Qafqaz Seyminin Naxçıvan qəzasındakı nümayəndəsi
Cəfərqulu xanın bu hərəkətindən narazı qalmış və bunu Naxçıvan xanlarının
Cənubi Qafqaz Seymini və Rusiyanı tanımaq istəməsi kimi qiymətləndirmişdi.
Görəsən, Naxçıvan əhalisinin başı üstünü almış real daşnak təhlükəsi
şəraitində Cəfərqulu xan daha kimdən kömək uma bilərdi.
Onu da qeyd etmək olar ki, daşnakların niyyətlərinə yaxşı bələd olan türk
komandanlığı hələ 1918-ci ilin fevralında bir sıra təhlükəsizlik tədbirləri
görərək, öz qoşunlarını şərq istiqamətində xeyli irəli çəkmişdi. Bu əməliyyatın
vacibliyi onunla izah edilirdi ki, Şimali İrandakı ingilis ordusu Türkiyə
sərhədlərinə xeyli yaxınlaşaraq onun həyati mənafeyi üçün real təhlükə
yaratmışdı. Türk komandanlığı Cənubi Qafqaz Komissarlığı nümayəndələri ilə
danışıqlarda ingilislərə qarşı fəal döyüş əməliyyatları keçirmək məqsədilə,
həmçinin, Naxçıvan və Şərur — Dərələyəz qəzalarının və Culfa —
Aleksandropol dəmir yolu xəttinin onların nəzarəti altına keçməsi zəruriliyini
göstərirdilər. Əgər bu belə olardısa, o zaman Naxçıvan diyarının da daşnak
basqınlarından qorunması üçün real təminat artardı. Cənubi Qafqaz
Komissarlığı hələ 1917-ci il dekabrın 18-də 3-cü türk ordusunun komandiri
Vəhib paşa ilə barışıq bağlasa da, türklərin bu tələblərini qəbul etməmişdi.
Lakin türklərin Cənubi Qafqaz Komissarlığı ilə müstəqil surətdə danışıqlara
başlamaq təklifi qəbul olunmuşdu. Bu isə Cənubi Qafqazı Rusiyadan ayırmaq
yolunda ciddi addım sayıla bilərdi. Danışıqlar 1918-ci il martın 14-də Trabzon
şəhərində başlanmışdı. 1918-ci il aprelin 22-də Cənubi Qafqaz Seyminin
«Cənubi Qafqazı müstəqil demokratik, federativ dövlət elan etməsi ilə Cənubi
Qafqazın Rusiyadan ayrılması rəsmi qaydada təsbit edildi. May ayında
Türkiyə ilə danışıqlarda heç bir irəliləyişin olmaması mayın 19-da danışıqların
kəsilməsi, sonra Cənubi Qafqazda üç müstəqil respublikanın- Azərbaycan,
Gürcüstan və Ermənistan respublikasının yaranması ilə nəticələndi.
Azərbaycan Demokratik Respublikası yarandığı gündən Naxçıvan
diyarının əhalisi özünün bu respublika ilə birləşməyə hazır olduğunu bildirsə
də, yaranmış siyasi və beynəlxalq vəziyyət xalqın arzusunu həyata keçirməyə
imkan verməmişdi.
1918-ci ilin yayında Naxçıvan iki tərəfdən məngənə arasında qalmışdı:
bir tərəfdən Naxçıvanın özündə yaşayan erməni əhalisi diyarın Ermənistana
birləşdiriləcəyi barədə şayiələrdən xoşlanaraq artıq bu yerlərə Ermənistanın bir
hissəsi kimi baxır və daxildə hər cür fitnəkarlıqlar törədirdilər. Digər tərəfdən
isə daşnakların ingilislərdən geniş yardım alaraq Culfanı öz əlinə keçirmiş
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başçısı Andranik Naxçıvanın şəhər və kəndlərini talan edir, dinc əhalini kütləvi
surətdə qırırdı: Süst, Çeşməbasar, Tumbul və s. kəndlər tamamilə dağıdılmışdı.
Lakin bu azğınlıqlara baxmayaraq müttəfiq dövlətlər — İngiltərə və Fransa
daşnakların hərbi əməliyyatlarına yardım göstərdiklərini bildirməkdə davam
edirdilər.Erməni işğalçı qəsbkarlarının xalqımıza qarşı törətdiyi vəhşıliklər
yüzlərlə, minlərlədir. XX yüzilliyin əvvəllərində baş verən bu kimi hadisələr
Zəngəzur, Naxçıvan və Zəngəzur bolgələrində daha intensiv xarakter almışdır.
1918- ci il daşnak quldur dəstələrinin Naxçıvan və Dərələyəz qəzalarına, eləcə
də Qarabağa qanlı hücumları ilə yadda qaldı. Daşnak quldur dəstələrinin
təşkilatçı və başçılarından biri, Azərbaycan və Türkiyə milli demokratik
hərəkatının qatı düşməni olan Andranik Qzanyanın silahlı, quldur dəstəsi
Yaycı, Aza və digər kəndlərdə qarşılarına çıxan bütün türk əhalisini qırdı.
Təkcə Culfanın Yaycı kəndində 2500 nəfəri öldürərək meyitlərini Araz çayına
tökmüşlər. Az müddət ərzində Andranik Ordubad dairəsinin əsas hissəsini,
Culfa stansiyasını və ətraf kəndlərin bir hissəsini öz nəzarəti altına aldı
(4,səh.83-84).
1918 -1920-ci illərdə Naxçıvanda fəaliyyət göstərmiş Müsəlman Milli
Komitəsinin katibi Mirzə Bağır Əliyev Andranikin Naxçıvana hücumunu,
burada törətdiyi soyqırımları və eləcə də əhalinin qəhrəmanlıq mübarizəsinin
geniş təfərruatını verməyə çalışmışdır. O, yazır ki, ―iyulun 4-də sübh tezdən
Anranikin dəstəsinin Nehrəm əhalisini top və pulemyota tutması xəbəri
çatdı.Şəhər camaatı böyük iztiraba düşdü. Şəhər silahçıları Milli komitəyə
toplaşıb erməni üstə hücum xülyasında bulundular...Nehrəm həvalisinə
şəhərdən kömək göndərmək mümkün olmadı. Fəqət Hacı Heydər Dünyamalı
oğlu və Məşədi Heydər Əkbərov getdilər. Nehrəm üç tərəfdən od içində
bulundu. Milli Komitə tərəfindən bütün müsəlman kəndlərinə məktublar
göndərilib hamısının bir yerə toplanılıb şəhərdə qovğa qalxan kimi yürüş
etmələri təklif olunduş. Xəbər çatdı ki, Şahtaxtı kəndindən Qaraçuq kəndinə
Osmanlı süvari qüvvəsi varid oldu. Nehrəmə gedən adamlardan Lütfəli bəy
Kərbəlay Həsənqulu oğlu axşam saat 6 ardələrində Naxçıvana qayıdıb belə
məlumat verdi ki, Andranikin dəstəsi böyük qüvvə ilə Nehrəmi əhatə etmişdir.
Nehrəm əhalisi müqavimətdə bulunaraq böyük bir qələbə çalmağa müvəffəq
oldu. Andranikin dəstəsi tab gətirməyib böyük bir tələfat ilə geriyə oturmağa
məcbur qaldı. Bunlara, kənddən kənar Nehrəm arxı yanında bulunan evlərə
ermənilər od vurub yandırmağa müvəffəq olmuşlar...İyulun 6-da gündüz saat
3-də şəhərin üst tərəfindən erməni hissələri atəşə tutuldu. Şimali-qərb və cənub
tərəflərindən top və pulemyot güllələri yağırdı. Saat 5 radələrində Türkiyə
qoşununun Culfa tərəfindən keçib erməni kəndləri atəşə tutması xəbəri
çatdı...Saat 11-dək Əliabad və Şeyx Mahmud kəndləri türk əsgərləri tərəfindən
işğal olundu (5,səh.67-69).
Andranikin birliklərinin bölgədə yapdıkları vəhşilikləri görən və Azərbaycanlı əhalini qurtarmağa çalışan Türkiyə 1918-ci ilin yazında Naxçıvan
bölgəsinə xeyli hərbi birlik-Kazım Qarabəkir Paşanın komandanlığı altındakı
silahlı quvvətlərin ön birliklərini göndərdi, burada onun qərargahı quruldu.
Türkiyə birliklərinin Naxçıvana gəlişi Sovet dövründə yapılan araşdırmalarda
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və nəşr olunan əsərlərdə birtərəfli və qeyri obyektiv işıqlandırılmış və
yazılmışdır.
Belə ki, Q.Mədətov heç bir arxiv materialına dayanmadan Türkiyəninin
Naxçıvanı özünün bir əyaləti elan etdiyini yazmış, bunu işğalçıların (yəni
Osmanlı Türklərinin) şəhərdə bayraqlarını asmaları ilə
sübut etməyə
çalışmışdır.Yazıklar olsun ki, yeni tarixi dönəmdə
sovet zamanında
yasaklanmış arxiv sənədlərii və materiallarına dayanaraq obyektiv araşdırmalar
üçün geniş imkanlar olduğu bir dönəmdə A.Hacıyev və digərləri bu yanlış
fikirləri təkrarlayırlar.
Q.Mədətov Türkiyənin bölgədəki milli komitə və milli birlikləri
bıraxmasını, K.Qarabəkir Paşanın üçgünlük talana icazə verməsini, vəziyyəti
düzəltmək üçün yapılan ciddi cəza tədbirlərini,orduya yardım üçün yerli
xalqdan yiyəcək toplanmasını Azərbaycanda işğal və müstəmləkə durumu
kimi dəyərləndirmişdir.Əslində isə Osmanlı dövlətinin birlikləri Naxçıvana
AXC hökuməti ilə olan əlaqələr və onun dəvəti üzərinə azərbaycanlıları
qurtarmaq və torpaq bütünlüyünü qorumaq məqsədi ilə gəlişmişdilər
(3,səh13).E.Tokarjevski kitablarından birinin ―Azərbaycanda türk işğalı və
onun iflası‖ bölümündə Osmanlı dövlətinin bölgədəki siyasəti və məqsədlərinə
aid məsələlərin qeyri obyektiv şərhi və işılandırılmsaında daha da irəli
getmişdir.Amma o, belə bir fikri ilə də bunun tərsini təsdiqləmişdir: ―Türk
komandanlığı buradan Azərbaycana birliklər göndərir‖ (6,səh.13).
Öncəki milli birliklər və milli komitələr Osmanlı Türklərinin bölgədə
olduqları dönəmdə və burayı tərk ettikdən sonra da fəaliyyət
göstərmişlər.Xalqdan azuqə top-lanmasına gəlincə Türkiyə ordusunun bu
yardıma ehtiyacı vardı.Ənvər Paşanın vurğuladığı kimi, Azərbaycanda ordu
saxlama Türkiyə üçün hər ay 5- min lirə ( 1mln.manat) məsrəfə başa gəlirdi.
Bəli həm özünün çətin durumuna rəğmən, həm də Mesopotomiyanın önəmi baxımından Azərbaycana bu birliklər nədən göndərildi. Azərbaycanı
işğal etmək mi, yoxsa müsəlman əhalini soyqırımından qurtarmaq mı? Bu da,
1918-ci ilin sonlarında Azərbaycanda beş Türk divizyasının olması da artıq
birinci dünya savaşında məğlub olan və azadlığını itirmək üzərə olan
Türkiyənin bu ağır şərtlərdə belə azərbaycanlılara arxa olduğunu sübut
etməkdədir.
Vurğulamaq lazımdır ki, Osmanlı birliklərinin Azərbaycana gəlişi Bakı
Xalq Komissarları Sovetini (XKS) narahat etmişdi.Onun başçısı Ş.Şaumyan 19
May 1918-ci il tarixdə Bakı Sovetinin toplantısında ―Rusiya və Güney
Qafqazda siyasi durum‖ haqqındakı çıxışında Bakının müstəqil Transqafqazıın
bir bölümünün təşkilində Almaniya və Türkiyənin maraqlı olduğunu
bildirmişdi.
Osmanlı Ordusu qərargahının 01 Aprel 1918-ci il tarixli bəlgəsinə görə,
ermənilərin Zəngəzur və Qarabağ ətrafındakı özəl birlikləri Culfa və Ordubad
üçün təhlükəydi.Bunun üçün də ermənilərin Qarabağda yapabiləcəyi təhlükəni
önləmək üçün 03 Aprel 1918-ci ildə Türkiyə ordusunun bir qisminə CulfaOrdubad yönündən Şuşaya hərəkət əmri verilmişdi.1918 ilin aprel ayında və
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avqustun əvvəlində Naxçıvan bölgəsinin bəzi yerlərində Osmanlı birlikləri ilə
Andranikin silahlı adamları arasında çarpışmalar oldu.
Bununla bağlı ―Aşhatavor‖ qəzetinin 107 sayında 03 avqustdan
başlayaraq üç gün içində Naxçıvan və çevrəsində çarpışmalar olduğu, iki
Osmanlı birliyinin və onlara yardıma gələn azərbaycanlıların Ordubadın
ermənilər də yaşayan Aşağı Aza, Aşağı Əylis kəndlərinin yox edildiyi, Yuxarı
Əylisə toxunulmadığı, Türkiyə əskəri birliklərinin təqib etdiyi Andranikin
Ələngəzdən geçərək Zəngəzura getdiyi yazılıydı.
01 Avqust 1918-ci ildə Osmanlı İmperatorluğunda kolorduların
qurulması və cəbhələrdə yapılan dəyişikliklərlə bağlı olaraq Naxçıvan və
Təbriz bölgələrinin müdafiəsi K.Qarabəkir Paşanın komandanlığı altında olan I
Qafqaz kolordusuna verildi.Bunun üçün də K.Qarabəkir Paşa 07 avqustda
Naxçıvanda öz qərargahını qurdu. Bununla da Zəngəzur və çevrəsindəki
erməni əskəri birliklərinin Naxçıvana təcavüzünün qarşısı alındı.
Türkiyə ordusu qərargahının 23 Avqust 1918-ci il tarixli bəlgəsinə görə,
Zəngəzur və çevrəsində 8 minə qədər adam toplayan Andranik hücüm üçün
fürsət gözləyirdi.Buna yol verməmək üçün Sərdərabad-Sürməli çuxuruİqdırdan Culfaya qədər IX Taqımın Naxçıvanda toplanması gərəkli
bulundu.Osmanlı əskəri qərargahının 28 Avqust 1918-ci il tarixli bəlgəsində
çox maraqlı nüanslar açıklanırdı: ―Naxçıvanın cənub-şərq bölgəsində Andranik
15-45 yaş arasındakı bütün Erməniləri silaha sarımaya çağırmışdır.
Andranik 5 min erməni ilə Gorusun 10 km cənub-qərb hissəsində 700
piyada, 400 atlı, 4 makinalı, 2 dağ topu olduğu yerlərin ermənilərini də döyüşə
çağıraraq müsləmanları öldürməyə təşviq edirdi‖.Digər bir bəlgədə isə
Andranikin Gətərdəkı silah fabriklərində fransızlardan qalmış partlayıcı
maddələrdən istifadə edərək əskəri silah- sursat hazırlayan fabrik çalışdırdığı
bildirilməkdəydi.
Bu dönəmdə Sovet Rusiyası hökuməti ölkə daxilindəki vətəndaş
müharibəsinə rəğmən imperatorluğun bərpası məqsədiylə yürütdüyü siyasətə
uyğun olaraq bölgələrdəki müstəqil dövlətlərin nəzarətdən çıxmaması üçün
çeşitli tədbirlər alırdı. Qafqazı əldən çıxarmamaq üçün ermənilərdən
yararlanırdı. Sovet siyasətçilərindən G.Orconikidzenin 12 oktyabr 1918-ci ildə
Qafqaz və Kubandakı duruma aid Leninə Vladiqafqazdan göndərdiyi
teleqrafda bir çox məsələni açıqlayırdı və belə yazırdı: ―Ermənistanın durumu
çox ağırdır, İrəvanın iki qəzasında 600 min köçgün toplanmışdır, işğal edilmiş
ərazilərdə türklər Qarabağ əhalisininyarısını qətl etmişlər, Şuşa və Zəngəzur
qəzalarının ikisi də onlar tərəfindən alınmışdır. Andranik Qarabağda
öldürülmüşdür. Erməni əhalisi Sovet Rusiyasından yardım gözləyirdi.Bakıda
30 min erməni və işçi öldürülmüşdür‖. Yalanlarla dolu bir teleqrafda erməni
əhalisinin Rusyayı yardıma çağırmasının vurğulanması rəsmi Moskvanın
gələcək niyyət və planlarından xəbər verirdi.
1918-ci ilin son baharında Türkiyənin Azərbaycan Cumhuriyətinə və
onun ayrı-ayrı bölgələrinə göstərdiyi siyasi yardım daha da gücləndi. Bu işdə
Azərbaycan hökumətinin üzvü, AXC-nin Osmanlı dövlətində, Ermənistan və
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Gürcüstandakı fövqəladə nazir-elçisi E.Topçubaşovun 1918-ci ilin oktyabrnoyabr aylarında İstanbuldakı görüşmə və danışıqları önəmli rol oynadı.
Onun 02 və 21 oktyabr tarixlərində Osmanlı dövlətinin sədrəzəmi Tələt
Paşa və İzzət paşa, Xarici İşlər Nazirləri Əhməd Nəsim Bəy və Nəbi Bəylə,
eyni ayın 03- də Ədliyə və Hərbi nazirləri Habil Bəylə və Ənvər Paşa ilə
görüşlərində rəsmi İstanbul Qafqazda sabitliyin yaranmasında əlaqəli olduğunu
və bölgənin xalqlarının rahat və birlikdə yaşaması üçündaxili sərhədlərə aid
problemlərin özlərinin müəyyən etmələrini istədiyini bildirdi (6,səh.17-18).
E.Topçubaşov İstanbuldakı görüşmələrdə həm də Antanta ölkələrinin
İstanbuldakı təmsilçilərinə çox dəyərli və oturaklı bir memorandum təqdim
etdi.Bu memorandumda Güney Qafqaz xalqlarının yaxın kecmişindənki
dövlətçiliyi qısa olaraq anlatılmış, onun Rusiya imperatorluğu daxilindəki
idarəçiliyinin özəllikləri açıqlanmış, Fevral inqilabından sonrakı siyasi
hadisələr, bölgənin etnik tərkibi və buradakı millətlərarası qarşıdurmanın
səbəbləri göstərilmiş, digər məsələlərə də toxunulmuşdu.Memorandumdan
bəlli olduğu kimi Azərbaycan təmsilçi qrupu tərəfindən İstanbulda barış
konfransına müzakirə üçün təqdim edilən Azərbaycan cümhuriyyətinin idarə
bəlgəsinə aid təliqədə Naxçıvan qəzasının 1/5 və Şərur-Dərələyəz qəzasının
1/2 AXC nin tərkibinə alınmışdır. Batum da toplanan azəri və erməni
temsilcileri arasında sərhəd mübadiləsinə əsasən anlaşma əldə edildi. Yəni
Azərbaycan sınırları içərisində bir erməni dövləti qurulmasına izn verilmiş
oldu. Bu olay yeni qurulan Azərbaycan dövlətinin ən böyük tarixi xətalarından
olmuştur. Ermənistanın ərazisi ilk başta 10 min km² oldu. Osmanlı ile yapılan
müzakirələr sonucunda yenə tarixi türk yurdu olan Gümrü ermənilərə verildi.
Birinci Cahan hərbində Osmanlı dövləti məğlub olunca fürsət gözləyən
dâxildəki ve xariçdəki ermənilər fəaliyyətlərini genişlədərək, ―Böyük
Ermenistan‖ iddiaları ile qətliamlara davam etdilər.
―Böyük Ermənistan‖ arzusu ile yaşayan ve fəaliyyet göstərən erməni
daşnaqları, Naxçıvana sahib olmak istəmiş və bu yolda bütün fürsətlərdən
istifadə etmişdir. Qars-Iqdır və Naxçıvan erməniləri burada ―Ermənistan
Dövləti‖ qurmaq üçün təşəbbüsdə bulunmuşlar. Hətda o dönəm Naxçıvanın
Qafqaz hüdudlarından belə çıxarılması beynəlxal
arenada müzakirə
edilmişdir.Türkiyənin də siyasi ve hərbi yardımları nəticəsində Naxçıvan
Azərbaycanın tərkibində qalaraq günümüzə qədər əhəmiyyətini qoruyub
saxlamışdır.
Erməni iddialarının artdığı günlərdə Moskva, Naxçıvan və Qars
andlaşmalarının əhəmiyyəti daha bariz bir şəkildə görülməkdə ve Naxçıvan
muxtariyyətinin qorunmasında önəmli rol oynamaqdadır. Xüsusilə Qars
andlaşması Naxçıvanın daxili və uluslararası təhlükəsizliyinin
və
toxunulmazlığını təmin etmiş oldu.
15 mart 1917-ci ildə Bakı Sovetinin toplantısında Güney Qafkaz barədə bir
nitq yapan Şamuyan açıq və qəti bir şəkildə müsəlman soyqırımı yapılması
yönündə işarələr verdi. Bu hadisə Bakıda müsəlman əhali arasında çox ciddi
ölçüdə rahatsızlığa səbəb oldu. Ermənilər Bakıda yaşayan xristianları türkmüsəlmanlar əleyhində qızışdırıcı şüarlar yaymağa başladılar. Nəhayət 30 mart
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günü Bakıda ilk silah səsləri eşidildi. Ermənilər şəhərin müsəlman əhalisinə
qarşı, özəlliklə ―Məmmədli‖ və ―Zibilli Dərə‛ məhəlləsindəki müsəlmanların
hamısını qətl etdilər. Hədəf qadınlar, uşaqlar, xəstələr və şəhərdəki bütün
məktəblər, xəstəxanala, mətbuat organları olmuştur. Bakını müsəlmanlardan
təmizləmə əməliyyatı 1918-ci il aprelin əvvəllərinə qədər davam etdi. Sadəcə
şəhər mərkəzində deyil, Bakı çevrəsində yerləşən ərazilərdə öldürülən
azərbaycanlıların sayı minlərlə idi. Evlərd başı kəsilmiş və qaça bilməyən
yüzlərcə uşağın cəsdi işlnən vəhşətin miqyasını gözlər önünə sərməkdəydi.
Gerçəkdən de erməni ―vətənçiliyi‖ ermənilr xaricində Anadolu ve Qafkaz da
daxil diğər millətlərin etnik temizlənməsini proqnozlaşdıran bir səviyyəyə
gəlmişdi. Xüsusilə daşnaqlar adətən bu yolda bir ölüm maşını kimi
çalışmaqdaydılar. Şamuyanın vasitəsilə Sovet Rusiyasından teminat alan
ermeniler Naxçıvan, Zəngəzur və Qarabağ bölgələrinə hücum edərək 4 iyun
1918-ci ildə Batum müqaviləsini tanımadıklarını bəyan etdilər.
Daha sonra bu qəbildən olan olaylar bütün Şimali Azərbaycanı sardı.
Quba, Şamaxı, İrəvan, Qarabağ və Naxçıvanda bütün şiddətiyle davam etdi.
Daşnaqlar qətliamlar ilə qane olmayıb hər vilayetdə yağma, talan xüsusilə də
tarixi ve mədəni - milli abidələri hədəf seçmişlərdi. Belə ki, Şamaxı şəhrində
58 kənd dağıdılmış, 7 min müsəlman qətl edilmişdir. Bunlardan 1653 nəfəri
qadın, 965 nəfəri isə uşaq idi. Quba vilayətində 122 kənd dağıdılmış, minlərcə
insan faciəli şəkild öldürülmüştür. Şəhərin Qırmızı Qəsəbəsındə yaşayan
Azərbaycan vətəndaşı olan yəhudilər də qətlə yetirilmişdir. Buradan
anlaşılmaqdadır ki, erməni terrorunun hədəfində sadəcə müsəlman türklər
deyil, bütün insanlık olmuşdur. Bütün soyqırımlarda gürcü, rus, qazax, çeçen,
fars, ukrayn, yəhudi və ingilislərin öldüyünə dair bilgilərə də rast gəlirik.
Müsəlman türklərə qarşı həyata keçirilən soyqırım siyasətinin ikinci
dalgası 1918–1920-ci illər arasında gerçəkləşdirilmişdir. Müsəlmanlar
məskunlaşan məhəllələrə girən ermənilər xalqı öldürür, xəncərlə parçalayaraq,
süngülərlə dəlik- deşik edirdilər. Evləri yandırır, uşaqları yanan evlərə
atırdılar. 3–4 günlük yeni doğan körpələri süngülərə taxırdılar. Rus inqilabını
fürsət bilən ermənilər Bakı, Şuşa, Quba, Gəncə, Naxçıvan, Zəngəzur, Qarabağ,
İrəvan və b. vilayətlərde çox böyük zülmlər etmişlər. Bu illərdə Gəncə və
İrəvan quberniyasında 200-dən çox qəsəbə yandırılmışdır. Yenə 75 kənd
tamamən xəritədən silinmişdir. İrəvan quberniyasının 5 qəzası üzr ümumu
əhali 1916-cı ildə 40 dəfə artmışdır (7,səh.286-287).
İstanbuldakı Baş Komandanlıq Vəkaləti, 7 iyun 1918-ci il tarixində 9-cu
Orduya verdiyi əmrdə ingilislərin Cənubi Azərbaycandakı hərəkatını
dayandırmaq və şimali Azərbaycandakı bolşeviklərə köməyə gəlməsinin
qarşısını almaq tapşırığı vermidi. Bu tapşırığın yerinə yetirilməsindən sonra da
9-cu Ordu, 6-cı Ordu ilə birlikdə Bağdad və Bəsrə üzərinə yeriyəcəkdi. Bunun
üçün də 9-cu Orduya bağlı bəzi elementlərin cənuba nəql edilməsi lazım idi.
Baş Komandanlıq Vəkaləti 4 iyul 1918-ci ildə 9-cu Ordunun 4-cu korpusu ilə
Urmiyə-Təbriz cəbhəsini işğal etməsini, ordunun digər hissələrinin isə Gümrü
ətrafında toplaşmasını əmr etdi. 15-ci piyada diviziyası komandanlığı da
qərargahı ilə birlikdə 6 iyulda Gümrüyə köçmüşdü. Bu diviziyanın 38-ci alayı
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bundan əvvəl Gəncəyə sövq edilmişdi. ġərq Orduları Qrupu Komandanlığı bu
təşkilati işlərlə məşğul ikən, komandanlıq 7 iyul 1918-ci il tarixində İstanbula
göndərdiyi raportda 4-cü korpusun bir bölük ilə Təbrizi ələ keçirdiyini bildirdi.
4-cü korpus mövcud vəziyyətdə Urmiyə və Culfa-Naxçıvan bölgəsindəki
ermənilərə qarşı daxili xətt manevri tətbiq edəcəkdi. 1 Birinci Dünya
müharibəsi boyunca ermənilərin hərbi lideri rolunda çıxış edən Andranik,
türkləri qətl etməyi özünə bir borc hesab edərək, qarşısına çıxan türkləri
amansızcasına öldürür və bu zaman dünyanın gördüyü ən vəhşi işgəncə
metodlarını tətbiq edirdi. Əvvəlcə şərqi Anadoluda, sonra isə Cənubi və ġimali
Azərbaycanda qətliamları davam etdirirdi. Cənubi Azərbaycandakı Xoy şəhəri
ətrafında tabeliyindəki 6 minlik bir hərbi qüvvə ilə 12-ci piyada diviziyasına
qarı hücuma keçdi. Ancaq ağır bir məğlubiyyətlə Naxçıvana çəkildi. 22 iyun
1918-ci il tarixindən etibarən də Culfa və Naxçıvan ilə Ordubad ətrafındakı
türk qəsəbə və kəndlərini qarət, talan, əhalisini isə qətl etməyə başladı2. 4-cü
korpus komandanlığı Andranik qüvvələrinin Naxçıvandakı hərəkətini
yaxından müşahidə edirdi. Bölgədəki türklərin qətliamına seyrçi qalmaması və
arxa cəbhədən arxayın olmaq üçün 4-cü korpus komandanı, 11-ci Qafqaz
diviziyasına Naxçıvanı zəbt etmək tapşırığı verdi. 11-ci Qafqaz diviziyası ilə
12-ci piyada diviziyasının Culfadakı 35-ci piyada alayı, 19 iyulda 3.000 piyada
və 600-ə qədər süvari tərəfindən işğal edilən Naxçıvan üzərinə yeridi. Türk
birlikləri güclü hücumla müdafiəni yararaq, 20 iyul 1918-ci ildə şəhəri ələ
keçirdi. Andranikin qüvvələri bu dəfə də Qarabağa tərəf qaçdı. Azərbaycan
müstəqilliyini elan edincə, Qarabağ və Şuşadakı türk və ermənilər ortaq bir
komitə yaradaraq, hakimiyyəti əllərinə almışdılar. Erməni Milli Komitəsi az
müddətdən sonra Şuşada bir qurultay çağırdı və bu orqanın ləğv edilməsini
qərarlaşdırdı. Bu qurultay 7 nəfərlik bir icra heyəti də seçdi və Qarabağ
hökumətinin qurulduğunu elan etdi. Erməni hökuməti Qarabağın Azərbaycan
və Aran ilə əlaqəsini kəsmək üçün ordu quruculuğuna başladı. Bu hərbi
birliklər az müddətdən sonra bölgədə yaşayan türklərə qarşı zorakılığa
başladılar. Təzyiq və hədə-qorxu siyasəti yeridərək, qış aylarının gəlməsiylə
birlikdə türklərin bu erməni hökumətini tanımasını təmin etməyə çalışırdılar.
Qarabağ türkləri isə bu şərtləri qəbul etməyəcəklərini bəyan etdilər. ġuşada
yaşayan türklər 15-60 yaş arası kişilərin siyahısını tutaraq, ermənilərə qarşı əks
tədbirlərə hazırlaşmağa başladılar.Qarabağ və Şuşada bu hadisələr yaşanırkən,
Andranik də Naxçıvandan çıxmaq məcburiyyətində qalmışdı. Yolu üstündəki
erməniləri Qarabağa köçürərək bölgədəki vəziyyəti türklər əleyhinə
dəyişdirmə çalışırdı (8,səh.273-274)
Bilindiyi kimi, Osmanlı İmperatorluğu I Dünya müharibəsində məğlub
olduğu üçün öz birliklərini yavaş-yavaş geri çəkirdi.K.Qarabəkir Paşa da 22
oktyabr 1918-ci ildə Güney Azərbaycanı tərk edərək Naxçıvana geri çəkilmək
haqqında əmr aldı və ayın 25 də Culfaya, sonra isə Naxçıvana gəldi.Türkiyə
30 oktyabr 1918-ci il tarixində Antanta dövlətləri ilə yapılan Mudros
müqaviləsinin XI maddəsinə görə, bir çox yerdən, eyni zamanda Azərbaycandan da birliklərini çıxarmaq məcburiyyətində qaldı.
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Bununla əlaqədar olaraq K.Qarabəkir Paşa 31 oktyabr 1918 ildə I Diviziya
qərargahının ləğvi və onun İstanbula gəlməsi barədə əmrə uyğun olaraq 01
fevral 1918 –ci il tarixdə Naxçıvandan yola çıxdı.Osmanlı əsgəri birlikləri
dəmiryolu ilə Ermənistana, oradan da Türkiyəyə getdilər.Fevral-dekabrın
əvvəlində isə ürk ordusu Zəngəzur və Qarabağ bölgələrini də tərk etdilər
(6,səh.19-20)
K.Qarabəkir paşa yazır ki, ermənilər Qars, Ərdahan kimi, Naxçıvan, Şərur
və İqdır bölgələrini də işğal etdikdən sonra açıqdan-açığa müsəlmanları qıracaqlarını və yer üzündə bir müsəlman belə sağ qoymayacaqlarını bildirirdilər.
Bu fəlakətlər baş verərkən ingilis təmsilçisi Raulinson təlaş keçirir və hələ də
əhalidən silahları toplayamadığından Parisdəki Dördlər Şurasının vaxtsız qərar
verəcəyindən qorxurdu. Nəhayət, vəziyyəti anlatmaq üçün o, Londona getmişdi. Paşa yazırdı ki, hər tərəfə olan olmuşdu, lakin İstanbul hökuməti və mətbuatının bu hadisələrdən xəbəri yox idi. Naxçıvan bölgəsi hələ də silahlarını
təslim etməmiş və gənclər dağlara çəkilmişdilər. K.Qarabəkir paşa sonra yazırdı: ‘‘Naxçıvan əhalisinin mənə yazdıqlarına dözmək mümkün deyildir, müsəlman qadınlarını, qocaları və südəmər uşaqları qurtarmaq üçün imdad diləyirlər.
O bölgəyə bir neçə nəfər fədakar əsgər və zabit göndərdim. Oraları işğal edən
erməni dəstələri bir gecədə dağıdıldı və o bölgə qurtarıldı‘‘(9, s.2290-2291).
Yaranmış ağır vəziyyətdə Naxçıvan Milli Komitəsi türklərlə əlaqəni daha
da genişləndirməyi lazım bildi. Onu da qeyd edək ki, həmin vaxtda türklər Şərur–Dərələyəz və İrəvan–Culfa dəmir yolunu öz əllərinə keçirərək Naxçıvana
doğru irəliləyirdilər. Kazım Qarabəkir paşanın komandanlığı altında olan türk
diviziyası Şərur qəzasına daxil olduqdan sonra hücumu müvəqqəti dayandırdığından Andranikin Naxçıvanı ələ keçirməsi üçün əlverişli imkan yaranmışdı.
Belə bir şəraitdə Naxçıvan Milli Komitəsi daşnakların üstün qüvvələri qarşısında döyüşə girmədən geri çəkilməyi məqsədəuyğun saymışdı. Bu zaman
xalq özü torpaqlarının müdafiəsinə qalxmışdı. Nehrəm kəndində bütün qonşu
kəndlərin nümayəndələrinin iştirakı ilə xalq qoşunu dəstələri yaradılmışdı.
Xalq qoşunu 1918-ci il iyunun axırlarında Nehrəm kəndi yaxınlığında Andranikin quldur dəstəsi ilə qarşılaşaraq onu əzdi. Andronik biabırçılıqla Qarabağ
dağlarına qaçdı. Bu hadisədən sonra, görünür, yeni daşnak talanlarına yol verməmək məqsədilə türk qoşunları, Naxçıvana, Ordubada və Culfaya daxil olmuşdular. Daşnaklarla döyüşdə qətiyyət göstərməməsi, ilk vaxtlar, türklərlə
Naxçıvan Milli Komitəsi arasında münasibətlərin soyumasına səbəb olmuşdu.
Çünki Naxçıvana daxil olam kimi türklər ilk siyasi tədbir kimi Naxçıvan Milli
Komitəsini və milli hissələri buraxmışdılar. Xəlil bəy Naxçıvanın general-qubernatoru təyin olunmuşdu. Lakin bu vəziyyət çox da uzun sürməmişdi. Tezliklə Naxçıvan Milli Komitəsinin və onun silahlı dəstələrinin fəaliyyəti bərpa
edilmişdi. 1918-ci ilin ikinci yarısında müharibə cəbhələrində Türkiyənin vəziyyəti çətinləşdikcə o, Naxçıvanda daha güclü yerli hakimiyyətin yaradılmasına meyl göstərirdi. Elə yerli hakimiyyət ki, daşnakların hücumuna davam gətirərək diyarı heç vaxt onların tapdağı altına verməsin.1918-ci ilin axırlarında,
yəni türk qoşunları Naxçıvan ərazisini tərk etməzdən əvvəl yaradılan, ərazisi
əsasən Naxçıvan və Şərur–Dərələyəz qəzalarından ibarət olan Araz Respubli167
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kası da məhz bu məqsədə xidmət etmişdi. Həm də Araz Respublikasının yaradılması ilə türklərin Naxçıvan diyarı ilə əlaqələri də tamam kəsilmirdi. Onlar
Araz Respublikası nəzdində Xəlil bəyin şəxsində özlərinin daimi hərbi müşavirinə malik olacaqdılar. Bundan başqa türklərin Naxçıvanda 5 zabiti və 300 əsgəri qalırdı. Naxçıvanın ingilislər tərəfindən işğal edilməsi ilə əlaqədar həmin
əsgər və zabitlər forma və silahlarını gizlədərək özlərini müxtəlif peşə sahibləri
kimi qələmə vermiş və Naxçıvanın müxtəlif kəndlərində özlərinə məskən salmışdılar ( 10,səh.8-10).
Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, türklərin Transqafqaza gəlişi ilə bağlı təkcə
Sovet tarixçiləri deyil, bir sıra xarici ölkə, yəni Qərbi Avropa tarixçiləri də
müxtəlif yanlış interpretasiyalar vermişlər.
Məsələn, ingilis tarixçisi E.Karr özünün monoqrafiyasında yazır ki, türklər
Transqafqaza girdikləri zaman yenicə yaranmış Ermənistan və Azərbaycan
Respublikalarının əksər ərazilərini işğal etdilər və onların müstəqilliklərinə son
qoydular. Ermənilərin müstəqilliyi hətta nominal olaraq belə davam edə
bilmədi və Azərbaycan hökuməti isə türk hərbi komandanlığının əlində marionetkaya çevrilmiş oldu. Bu tipli mülahizələrini müəllif bir çox məsələlərdə də
davam etdirir (11, s. 273).
Təəccüblüdür, məgər tanınmış tədqiqatçı alim bilmirmi ki, Osmanlı
Türkiyəsi Ermənistanın müstəqilliyini tanımış və Azərbaycana isə hərtərəfli
yardım göstərmişdi. Osmanlı ordusunun bu dövrdə Azərbaycana olan siyasi,
hərbi yardımı M.Ə.Rəsulzadə və F.X.Xoyski tərəfindən obyektiv olaraq dəyərləndirilmiş, Türkiyə hərbi missiyasının AXC-nin müstəqilliyinə xələl gətirmədiyi vurğulanmışdı. M.Ə.Rəsulzadə bununla bağlı düşüncələrini ‖Azərbaycan
Cümhuriyyəti‖ adlı əsərində açıqlamışdı (1, s. 42).F.X.Xoyski isə Azərbaycan
parlamentinin açılışındakı nitqində bu məsələ ilə bağlı aşağıdakıları söyləmişdir: ‖Daxili vəziyyətin çox qarmaqarışıq olduğu bir zamanda hökumət qanunların bərpası işində aciz bir vəziyyətdə idi, nə əsgərimiz, nə də silahımız vardı.
Daxili proseslər idarəolunmaz hala gəlmişdi. Xarici bir gücə ehtiyac duyularaq, türklərə müraciət edildi. Türkiyə-Azərbaycan anlaşmasının bir
maddəsinə görə məmləkətimizə gərəkli olduğu bir durumda hüququmuzun
müdafiəsi üçün türklər bizə əsgər verməliydilər. Biz bəzi şərtlərdən dolayı
xaricdən yardım almaq üçün başqa millət və ya dövlətə müraciət edə
bilməzdik, etsək belə, bir nəticəsi olmazdı, onun üçün də eyni din və millətdən
olduğumuz Türkiyəyə müraciət edildi‘‘ (6, s. 21).
Bu dövrdə AXC-nin öz idarəsini faktiki həyata keçirə bilmədiyi ərazilərin ermənilər tərəfindən zəbt olunmasının qarşısını Qafqazda olan türk
orduları almışdı. Onların İrəvan quberniyası, xüsusilə Naxçıvanla bağlı
fəaliyyətləri Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrini təşkil edir. Bu zaman
türklər Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyəti qarşısında qalsalar da, böyük
Atatürkün təbirincə desək, ‘‘türk qapısı olan Naxçıvan‘‘ın türk dünyasından
qoparılmaması üçün Türkiyə dövlətinin Araz-Türk Cümhuriyyətindəki hərbi
müşaviri Xəlil bəyin başçılığı altında 5 zabit və 300 əsgər buraxıb getmişdilər.
Türkiyənin Naxçıvanla bağlı hərbi –diplomatik fəaliyyətləri Naxçıvan tarixinin qurtuluş dövrü kimi hər zaman geniş araşdırmaların obyekti olmalıdır.
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РЕЗЮМЕ
ЭЛЬЧИН ЗАМАНОВ, ЭМИЛЬ ЗАМАНЛЫ
НАХЧЫВАН КАК ВАЖНАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАЧИНАЯ С ФЕВРАЛЬСКОЙ БУРЖУАЗНОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ДО КОНЦА 1918-ого ГОДА
В ПОВЕСТКЕ ДНЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И
ВОЕННО-ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ТУРЦИИ
С февральской буржуазно-демократической революции до конца
1918 года Нахчыван является важным геополитическим регионом по
военно-дипломатической повестке дня Азербайджанской Республики и
Турции.
В начале 20-го века вопрос Нахчывана был одним из приоритетов
политической повестки дня ближнего зарубежья. Сама стратегическая
позиция Нахчывана не позволила союзным государствам, России и
Турции потерять свои геополитические интересы один за другим. В
будущем англичане хотели дать Нахчывану контроль над армянами,
какими бы ни были расходы на небольшие политические и
экономические планы и, самое главное, преодолеть прямые планы
Оттоманской Турции на Южном Кавказе. Как сказал Расулзаде: «К тому
времени, когда с англичанами и американцы хотели видеть Нахчыван
последовать за армянами, они инициировали инициативу, но им это не
удалось. Нахчыванский народ, который использовал оружие в качестве
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оружия в руках более двух десятков раз, настаивал на том, чтобы на этот
раз ». После краха царизма Нахчыван находился в контексте ужасных
событий в сложных социально-политических конфликтов на Южном
Кавказе. В течение этого периода турецкие вооруженные силы на Кавказе препятствовали оккупации территорий, на которых AДР фактически
не мог функционировать. Их Ираванская провинция, особенно Нахчыван,
является наиболее славными страницами в истории Азербайджана.
Ключевые слова: Нахчыван, Турция, Азербайджанская Республика, военно-политическая помощь, армяне.
SUMMARY
ELCHĠN ZAMANOV, EMIL ZAMANLY
NAKHCHIVAN AS AN IMPORTANT GEOPOLITICAL AREA ON
THE AGENDA OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC AND THE
MILITARY-DIPLOMATIC STRUCTURE OF TURKEY BEGINNING
FROM THE FEBRUARY BOURGEOIS-DEMOCRATIC
REVOLUTION TILL THE END OF 1918 YEAR
From the February bourgeois-democratic revolution to the end of 1918
Nakhchivan is an important geopolitical region on the military-diplomatic
agenda of the Republic of Azerbaijan and Turkey.
At the beginning of the 20th century the issue of Nakhchivan was one
of the priorities of the political agenda of the near abroad. The importance of
strategic position of Nakhchivan did not allow the Allied States, Russia and
Turkey to lessen their geopolitical interests on this territory. The British
wanted, no matter at what cost, to give Nakhchivan under the control of
Armenians,for the implementation of their future political and economic plans
and, most importantly, to overturn Ottoman Turkey's ambitious plans for the
South Caucasus. As Rasulzade said: "At the time, the British with Americans
wanted to see Nakhchivan under control of the Armenians, even has attempted
to this, but they did not succeed. The Nakhchivan people, who have been
fighting against the annexation to Armenia for two years, weapon in their
hands, also insisted this time." After the collapse of Tsarist Russia, in the
context of the complex social and political conflicts that emerged in the South
Caucasus, Nakhchivan was struggling in the horrific events. The TurkishMuslim population of the region was facing death-stay dilemma. During this
period ,The Turkish armies in the Caucasus prevented the occupation of the
territories by Armenians in which the ADR could not actually manage. Their
activities which is related to the Iravan province and especially to Nakhchivan
are the most glorious pages in the history of Azerbaijan.
Key words: Nakhchivan, Turkey, The Republic of Azerbaijan,
military-political assistance, armenians
(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)

170

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 4
“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2017, № 4
“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2017, № 4
УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2017, № 4

ZĠYAD ƏMRAHOV
AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu
zamrahov@gmail.com
SOVET AZƏRBAYCANININ ĠLK QANUNVERĠCĠLĠK
HAKĠMĠYYƏTĠ ORQANI: AZƏRBAYCAN MÜVƏQQƏTĠ ĠNQĠLAB
KOMĠTƏSĠ
XX əsrin 70 illik bir dövründə - sovet hakimiyyəti dövrü kimi tanıdığımız
1920-1991-ci illərdə Azərbaycanın qanunvericilik hakimiyyəti bir çox
mərhələlərdən keçmiĢdir. 1920-1921-ci illəri əhatə edən sovet Azərbaycanının
ilk qanunvericilik orqanı Azərbaycan Müvəqqəti Ġnqilab Komitəsi idi. Bu qanunvericilik orqanının 70 ildə adının hansı formada yazılmasına, hansı
mərhələlərdən keçməsinə, forma və kəmiyyət baxımından müəyyən dəyiĢikliklərə uğramasına baxmayaraq, o, asılı bir dövlətin qanunvericilik orqanı idi.
Digər bir mühüm cəhət bu orqanın təkpartiyalı siyasi sistemdə kommunist
partiyasinin “parçala, hökm sür” prinsipinə əsaslanan metodlarla fəaliyyət
göstərməsi ilə bağlı idi. Onun qəbul etdiyi qanunlar və qərarlar kommunist
partiyasinin siyasi, iqtisadi və ideoloji məqsədlərini reallaĢdırmaq üçün
hüquqi baza yaradırdı.
Açar sözlər: sovet Azərbaycanı, qanunvericilik hakimiyyəti, Müvəqqəti
Ġnqilab Komitəsi, kommunist partiyasi
1920-ci il aprel işğalından sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
bütün dövlət təsisatları, demək olar ki, çox qısa müddətdə yeni rejimin
tələblərinə uyğunlaşdırıldı, ikinci Respublika dövrünə qədəm qoyan
Azərbaycan Sovet Azərbaycanı şəklində formalaşdırıldı. Təkcə icra
strukturları deyil, qanunvericilik orqanı da hakimiyyət strukturunda tutduğu
mövqeyinə, imkan və səlahiyyətlərinə, təşkilat və fəaliyyət formalarına görə də
fərqlənirdi.
O illərdə əsasən yad millətdən olan rəhbərlər tərəfindən idarə olunan,
cəlbedici olsa da, əslində mahiyyətcə müsəlman, türk dünyasına yad bir
ideologiyanın daşıyıcısı olan bu qurum Moskvadakı ağaların əlində oyuncaq,
xalqı parçalamaq və diz çökdürmək vasitəsi idi. Onun göstərişi ilə yerli şəraiti,
əhalinin mentalitetini nəzərə almadan Azərbaycanın qanunvericilik
hakimiyyəti orqanı fəhlə sinfinin maraqlarını qabardıb əldə bayraq edən,
əslində isə öz ambisiyalarının quluna çevrilmiş bir qrup bolşevik liderin iradəsi
ilə kobud, zorakı metodlarla həyata keçirilən siyasi, iqtisadi islahatların və
mədəni inqilabın hüquqi bazasını yaradan radikal qanunlar qəbul etdi.
Sovet hakimiyyətinin ilk ilində Azərbaycanda qanunvericilik, nəzarət
orqanı olan Azərbaycan İnqilab Komitəsi 1920-ci il aprelin 29-da AK(b)PMK
və RK(b)P Qafqaz Komitəsi Bakı bürosunun birgə iclasında təşkil olunmuş
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Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin qərarı ilə yaradılmışdı (9). Sovet
Azərbaycanının ilk qanunvericilik orqanına yalnız azərbaycanlı kommunistlər
– N.Nərimanov (sədr), Ə.Qarayev, Q.Musabəyov, M.D.Hüseynov, H.Sultanov,
Ə.Əlimov daxil idilər.
1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin
əhaliyə müraciətində deyilirdi ki, respublikada ali qanunvericilik və icra
hakimiyyətini həyata keçirən ―Müvəqqəti İnqilab Komitəsi Fəhlə, kəndli və
əsgər deputatlarının Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayı çağrılan vaxta qədər
fəaliyyət göstərəcəkdir‖ (8).Yerlərdə isə sovet hakimiyyəti qəza, nahiyyə və
kənd inqilab komitələrinin əlində idi.
1920-ci il avqustun 25-dək respublikada 16 qəza, 46 nahiyə, 12 rayon və
435 kənd inqilab komitələri yaradıldı (7, s. 26). İnqilab Komitələrinin
rəhbərliyi ilk vaxtlarda daxili işlər komissarlığı tərəfindən təyin edilirdi.
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin M.D.Hüseynovun sədrliyi ilə mayın 3də keçirilən iclasında torpaqların milliləşdirilməsi haqqında dekret layihəsi
təsdiq olunur. Səməd Ağamalı oğlu Xalq Torpaq Komissarı, Q. Musabəyov isə
Xalq Ərzaq Komissarı təyin olunurlar. Azərbaycan SSR Xalq Təsərrüfatı
Şurası yaradılaraq N.Solovyov onun sədri, Ter-Qabrielyan, Məmməd Həsən
Hacınski, N. Tyuxtenev, Q.Pılayev kolegiya üzvləri təyin olunurlar.
S.Yaqubov Azərbaycan SSR Xalq Əmək Komissarı, Koval, Apryatki və
Sapunov həmin komissarlığın kollegiya üzvləri təyin olunurlar. Azərbaycanın
bütün qəzalarında təcili olaraq Qəza İnqilab Komitələrinin yaradılması
haqqında qərar qəbul olunur. Həmin qərarla Baba Əliyev, A.Yusifzadə,
M.Ağayev, B.Cəfərov və İsrafilovdan ibarət Bakı Qəza İnqilab Komitəsi
yaradılır. Bakı şəhər rəisliyi Bakı İnqilab Komitəsinə tabe edilir (10).
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin Mirzə Davud Hüseynovun sədrliyi ilə
mayın 12-də keçirilən iclasında Azərbaycan ərazisində fövqəladə
komissarların təyin edilməsi barədə qərar qəbul edilir. Azərbaycan K(b)PMKnın qərarına əsasən keçmiş Gəncə quberniyasına H.Sultanovu komissar,
Y.Kvantaliani və V.Xutulaşvili onun müavinləri; Qarabağda D.Bünyadzadə
fövqəladə komissar, A.Karakozov isə erməni hissəsi üzrə ona köməkçi, Quba
qəzasına isə A.Qoqoboridze komissar təyin olunur. Xalq Ədliyyə
Komissarlığının hazırladığı layihə üzrə Azərbaycan SSR-də keçmiş Məhkəmə
İnstitutları ləğv olunaraq RSFSR Xalq Məhkəmələri nümunəsində Xalq
Məhkəmələrinin yaradılması haqqında ―Əsasnamə‖ təsdiq olunur (11).
Azərbaycan İnqilab Komitəsi mayın 15-də keçirdiyi növbəyi iclasında
yerlərdə qəsdən sabotaj, oğurluq və digər sui-istifadə hallarına qarşı mübarizə
məsələləri müzakirə edilərək fabrik, zavod, mədən, gəmi və emalatxanalarda
xüsusi fəhlə nəzarəti qoymaq barədə qərar qəbul edir (12).
Qeyd edək ki, 1920-ci il mayın 17-dən N. Nərimanov İnqilab
Komitəsinin iclaslarına sədrlik etməyə başlayır. Bu tarixə qədər isə iclaslara
M.D.Hüseynov sədrlik edirdi (13).
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 1920-ci il mayın 19-da keçirilən
iclasında Xalq Xarici İşlər Komissarı M.D.Hüseynov məlumat verir ki,
Gürcüstan menşevik hökuməti sülh imzalamaq üçün Ağstafa körpüsünün
172

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 4
yanına nümayəndə heyəti göndərib. Bizim tərəfimizdən sülh sazişini
imzalamaq üçün H.Sultanovun sədrliyi ilə Y.Kvantaliani və bir nəfər hərbi
mütəxəssisin üzvlükləri ilə nümayəndə heyəti nəzərdə tutulmuşdur. Mən bizim
nümayəndə heyətinə tapşırmışam ki, gürcülərdən: a) onlar tərəfindən zəbt
olunmuş Azərbaycan torpaqlarını boşaltmağı; b) Azərbaycan vətəndaşlarını və
Azərbaycan diplomatik missiyasının üzvlərini vətənə buraxmalarını tələb
etsinlər. Bakıdakı gürcü Milli Şurası gürcülərin öz vətənlərinə getmələrinə
icazə verməyi xahiş edirlər. Bu xahişlə əlaqədar olaraq təklif etdim ki, getmək
istəyənlərin siyahıları tərtib olunaraq Xarici İşlər Komissarlığına təqdim
olunsun. Gürcülər danışıqları Poylu stansiyasında, biz isə Bakıda keçirməyi
təklif edirik...(14). M.D.Hüseynovun məruzəsi əsasında İnqilab Komitəsinin
qəbul etdiyi qərarda göstərilirdi ki, Xalq Xarici İşlər Komissarlığının
Gürcüstan və Ermənistanla apardıqları danışıqlar bəyənilsin; Sovet Rusiyası ilə
Sovet Azərbaycanı arasında danışıqların Bakıda keçirilməsində təkid edilsin
(14).
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin Gürcüstan hökuməti ilə danışıqlar
aparmaq üçün N. Nərimanov, M.D.Hüseynov, V.Naneyşvili, Y.Dövlətov və
A.Çurayevdən ibarət, Ermənistan hökuməti ilə danışıqlar aparmaq üçün isə
N.Nərimanov, V.Naneyşvili, A.Mikoyan, Boqdanov, B.Şaxtaxtinskidən ibarət
nümayəndə heyətləri müəyyən edilir (14).
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin iyulun 22-də keçirilən iclasında
Azərbaycan SSR Xalq Təsərrüfatı Şurasının rəyasət heyəti A.Serebrovskinin
sədrliyi ilə M.H.Hacınski, N.Tyuxtenev, Zabar, Poqanov, Virap və
Sapunovdan ibarət təşkili təsdiq olunur (17).
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 1920-ci il sentyabrın 11-də keçirilən
iclasında Fövqəladə Komissiya haqqında məsələni müzakirə edir. Qəbul
olunmuş qərarda göstərilirdi ki, Azərbaycan Fövqəladə Komissiyasının işinin
ciddiliyi nəzərə alınaraq, ona sədrliyə tam layiqli yoldaş təyin olunsun.
Azərbaycan İnqilab Komitəsi bu vəzifəyə E.Xanbudaqovu təyin edir və ona
səlahiyyət verilirdi ki, o, Xalq Daxili İşlər Komissarlığının kollegiya üzvü də
olsun. Q.Kavtaradze və Baba Əliyev isə sədrin müavinləri qalırlar (18).
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 1920-ci il noyabrın 6-da keçirilmiş
iclasında komitənin sədri N.Nərimanovun menşevik Gürcüstan və daşnak
Ermənistan hökuməti nümayəndələri ilə aparılmış danışıqları haqqında
məruzəsi dinlənilir. Gürcülərlə aparılan danışıqlar yalnız məlumat üçün qəbul
olunur. Ermənistanla danışıqlar barədə qərarda isə bildirilirdi ki, Şərqdə siyasi
vəziyyəti nəzərə alaraq və başlıca olaraq Azərbaycan SSR hökuməti
Ermənistan ilə bağlanılması nəzərdə tutulan və RSFSR-in Ermənistandakı
nümayəndəsi Leqranın məlumatını dinləyərək qərara alır:
―Azərbaycan SSR hökuməti RSFSR-in Ermənistandakı nümayəndəsi
yoldaş Leqranın Ermənistanla bağladığı müqaviləni müzakirə edərək onu
tamamilə qəbuledilməz hesab edir. Belə ki, Ermənistanın daşnak hökuməti ilə
bu cür müqavilənin bağlanması Şərq siyasətindən imtina etmək deməkdir.
Habelə bu Azərbaycanın daşnaklar tərəfindən dağıdılmasına şərait yaradır.
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Buna görə də Azərbaycan SSR hökuməti təkidlə təklif edir ki, bu müqavilənin
imzalanmasından imtina edilsin‖(20).
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 1920-ci il noyabr ayının 10-da
keçirilmiş növbəti iclasında Azərbaycan İnqilab Komitəsinin tərkibində və iş
prinsipində dəyişikliklər edilir. Belə ki, Azərbaycan İnqilab Komitəsinin
tərkibi onun sədrindən (N.Nərimanov), sədrin müavinindən (M.D.Hüseynov),
bütün Xalq Komissarlarından və Bakı Sovetinin nümayəndəsindən ibarət
müəyyən olunur (21).
Həmin iclasda Azərbaycan İnqilab Komitəsinin Rəyasət Heyəti də
yaradılır. N.Nərimanov onun sədri, M.D.Hüseynov müavini, xalq ərzaq
komissarı Q.Musabəyov, xalq daxili işlər komissarı H.Sultanov, Bakı
Sovetinin sədri V.Yeqorov üzvləri təsdiq olunurlar. Eyni zamanda, bütün Xalq
Komissarları və digər respublika təşkilatlarının rəhbərləri də təyin olunurlar.
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 1920-ci il noyabrın 13-də keçirilən
iclasında N.Nərimanov İnqilab Komitəsi Rəyasət Heyətinin Xalq
Komissarlarının tərkibi haqqındakı qərarını elan edir. Həm də orada
göstərilirdi ki, bütün xalq komissarlarının iştirakı ilə həftədə bir dəfə beşinci
gün İnqilab Komitəsinin iclası keçirilməlidir. Rəyasət Heyəti isə həftədə iki
dəfə iclas edir (22).
Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qurulduğu gün Azərbaycan İnqilab
Komitəsinin 1920-ci il noyabrın 29-da keçirilmiş iclasında İnqilab Komitəsi
AK(b)PMK-nın göstərişi ilə Ermənistana bir ədəd minik maşını və 40 sistern
neft məhsulları göndərmək barədə qərar qəbul edir (23).
Həmin iclasda ölkədə bütün xammal, hazır məmulatlar və ərzağı uçota
almaq, ölkənin daxili və xarici təsərrüfat siyasətini öz əlində cəmləşdirmək
məqsədilə, xalq xarici işlər, xarici ticarət, maliyyə, ərzaq, yollar, torpaq
komissarlıqlarının, habelə AXTŞ və Neft Komitəsinin nümayəndələrindən
ibarət Ali İqtisadi Şura yaradılır (23).
1921-ci il yanvarın 10-da keçirilmiş iclasında İnqilab Komitəsi
banditizmin ləğv edilməsi haqqındakı əmrin layihəsinə baxaraq qərara alır ki, o
müzakirə üçün Daxili İşlər Komissarlığına, Azərbaycan Fövqəladə
Komissiyasına və XI Ordunun Xüsusi İdarəsinə göndərilsin və onlar
banditizmin ləğvi üçün hazırlanmış plan layihəsini təqdim etsinlər (24).
1921-ci il fevralın 7-də keçirilmiş iclasında Azərbaycan İnqilab Komitəsi
D.Bünyadzadənin təklifini qəbul edərək H.Z.Tağıyev teatrının təmiri üçün 303
milyon manat vəsait ayırmaq və təmirdən sonra onu D.Bünyadzadə teatrı
adlandırmaq barədə qərar qəbul edir (27).
1921-ci ilin ilk aylarından başlayaraq Azərbaycan İnqilab Komitəsi
ölkədə hakimiyyətin sovetlərə keçməsi prinsipini işləyib hazırlayır. Artıq
həmin il martın 19-da İnqilab Komitəsinin iclasında kənd sovetlərinin, dairə və
qəza icraiyyə komitələrinin təşkili və onlar haqqında əsasnamələrin layihələri
müzakirə edilir. Habelə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin
əsasnaməsinin hazırlanması ilə bağlı məsələnin müzakirəsi zamanı qərara
alınır ki, Rusiyanın vilayət İcraiyyə Komitələrinin əsasnamələrini əsas
götürərək H.Sultanov, M.Qədirli, D.Bünyadzadədən ibarət komissiya
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yaradılsın və həmin komissiyaya tapşırılsın ki, iki gün müddətində Azərbaycan
MİK-in əsasnaməsinin layihəsini hazırlayaraq, təsdiq üçün İnqilab
Komitəsinin rəyasət heyətinə təqdim etsinlər (28).
1921-ci il martın 27-də İnqilab Komitəsinin iclasında Sovet Azərbaycanı
ordusunun təşkili haqqında Hərbi və Dəniz İşləri Xalq Komissarlığının təqdim
etdiyi əsasnamə layihəsi müzakirə edilərək əsas kimi qəbul edilir. Məsələlərin
həlli üçün Ə.H.Qarayev, A.Serebrovski, Apresov, H.Cəbiyev və
M.C.Bağırovdan ibarət xüsusi komissiya yaradılır.
Həmin iclasda həm də XI Ordunun Xüsusi İdarəsinin 6-cı şöbəsi
yanındakı Azərbaycan ordusuna xidmət edən 6-cı xüsusi bölmə haqqında da
məsələ müzakirə olunaraq, Fövqəladə Komissiyanın sədri M.C.Bağırova
tapşırılır ki, təcili surətdə Azərbaycan ordusunun xüsusi şöbəsini təşkil etsin və
həbs olunmuşların bütün işlərini və 6-cı xüsusi bölmənin iş və avadanlıqlarını
qəbul etməklə onu buraxılmış hesab etsin (29).
1921-ci il martın 28-də keçirilən növbəti iclasında Azərbaycan İnqilab
Komitəsi Ə.H.Qarayevin ―Azərbaycan ordusunda vəziyyət haqqında‖
məruzəsini dinləyərək qəbul etdiyi qərarda göstərilirdi ki, ―Azərbaycan ordusu
müstəqil strukturdur və onun idarəsi bütövlükdə Azərbaycan SSR Xalq Hərbi
Dəniz Komissarlığının sərəncamına verilir. Xalq Hərbi Dəniz Komissarlığı
yanında baş idarələr yaradılır və bütün məsələlərdə onlar tamamilə Xalq Hərbi
Dəniz Komissarlığına tabedirlər. Habelə həmin qərarda göstərilirdi ki,
müstəqil Azərbaycanın Qırmız Ordusu əməliyyat məsələlərində RSFSR Xalq
Komissarlar Sovetindən xahiş edilirdi ki, Azərbaycan SSR-dən göndərilmiş
türk mənşəli bütün zabitləri geriyə, Bakıya qaytarsınlar. İclasda ordunun
əsasən hərbi mükəlləfiyyət yolu ilə təşkil edilməsi təklifi də qəbul olunur‖
(30).
Azərbaycan İnqilab Komitəsi martın 29-da keçirdiyi iclasında Xalq
Təsərrüfatı Şurasının Neft Komitəsindən ayrılması və sonuncunun Ali İqtisad
Şurasına tabe edilməsi barədə A.Serebrovskinin növbədənkənar bəyanatını
dinləyərək qərara alır ki, ayrılmanı müvəqqəti olaraq məqbul hesab etməklə
Azərbaycan Neft Komitəsinə və Ali İqtisadi Şurasına təklif edilsin ki, bu il
aprelin 1-nə qədər Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı Şurasının Azərbaycan Neft
Komitəsindən ayrılması haqqındakı qərar layihəsini hazırlayaraq, XKS-nə
təqdim etsinlər (31).
1921-ci il martın 31-də keçirilmiş iclasında Azərbaycan İnqilab Komitəsi
XI Ordunun rəhərliyinin Qafqaz cəbhəsi komandanının Qarakilsədə Türkiyə
ordusunun komandanı Qarabəkir Paşa ilə görüşü zamanı türk ordusuna hədiyyə olaraq 30 sistern ağ neft və benzin göndərmək barəsindəki xahişini müzakirə edərək, qəbul etdiyi xüsusi qərarda deyilirdi: a) Xahiş təmin olunsun, icazə
verilsin ki, istənilən 30 sistern neft məhsulları göndərilsin; b) Bununla bərabər,
Azərbaycan İnqilab Komitəsi təklif edir ki, Qafqaz cəbhəsi ordusu komandanının Türkiyə ordusunun komandanı Qarabəkir Paşa ilə Qarakilsədə görüşü
zamanı Azərbaycan SSR Xalq Hərbi Dəniz komissarı Ə.H.Qarayev də həmin
görüşdə iştirak etsin. Bunun üçün ona Qarakilsəyə getmək və Azərbaycan
İnqilab Komitəsi adından Qarabəkir Paşanı təbrik etmək tapşırılır (32).
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Azərbaycan İnqilab Komitəsi fəaliyyətə başladığı ilk günlərdən bir sıra
dekretlər də imzaladı. Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə Müvəqqəti İnqilab
Komitəsi 367 dekret və qərar vermişdi (6, s. 9).
Azərbaycan İnqilab Komitəsi 1920-ci il mayın 5-də torpağın əməkçi
kəndlilərə verilməsi haqqında dekret verdi. Dekretdə deyilirdi: ―Xanların,
bəylərin, habelə mülkədarların bütün torpaqları, habelə bütün monastır, kilsə,
vəqf və məscid torpaqları bütün iş heyvanları və avadanlığı ilə birlikdə
ödənşsiz (açıq və ya gizli ödənşsiz) olaraq, torpaqdan bərabər istifadə əsasında
zəhmətkeş xalqa verilir‖ (6, s. 16).
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 1920-ci il mayın 9-da AXTŞ haqqında
dərc olunmuş əsasnaməsində deyilirdi: ―Xalq Təsərrüfatı Şurasının həyata
keçirdiyi ümumiqtisadi siyasət Azərbaycan MİK (Azərbaycan İnqilab
Komitəsi), Xalq Komissarları Soveti və Xalq Təsərrüfatı Şurasının qurultayı
tərəfindən müəyyən olunur. Onlar iqtisadi siyasətin başlıca istiqamətlərini
müəyyənləşdirirlər‖ (1).
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 1920-ci il 12 may tarixli digər bir
dekreti ilə bütün meşələr, sular və yeraltı sərvətlər respublika dövlətinin
mülkiyyəti elan olundu. Bunların və təbiətin canlı qüvvələri üzərində sərəncam
hüququ mərkəzi sovet hakimiyyətinin nəzarəti altında yerli sovetlərə verilirdi.
Kəndlilər paytorpaqlarından istifadəyə görə xəzinəyə ödəncdən və mülkədar
torpağından istifadəyə görə isə natural vergidən azad edilirdilər (6, s. 25-26).
Silklərin və mülki rütbələrin ləğvi haqqında 1920-ci il 12 may tarixli
dekretdə deyilirdi ki, indən belə ―Azərbaycanın bütün əhalisi üçün ümumi bir
ad - Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı adı müəyyən olunur‖ (5).
1920-ci il mayın 27-də dərc edilmiş dekret əsasında neft sənayesi
milliləşdirildi. İyunun 1-də Xəzər ticarət donanması, iyunun 12-də isə
zavodlar, fabriklər və digər sənaye müəssisələri dövlət mülkiyyəti elan edildi.
Bunun ardınca balıq sənayesi, banklar da milliləşdirildi. Azərbaycan xalq
bankı yaradıldı (6, s. 56-57).
Azərbaycan İnqilab Komitəsi 1920-ci ilin mayında Azərbaycan
Cümhuriyyətinin Müdafiə Nazirliyini, Azərbaycan milli ordusunu ləğv etdi. XI
ordu tabeliyində Azərbaycan hərbi hissələri yaradıldı.
Fəaliyyət göstərdiyi dövr ərzində Azərbaycan İnqilab Komitəsi inzibati
dəyişikliklər də həyata keçirdi. General-qubernatorluqlar, Bakı şəhər rəisliyi,
quberniya idarələri, şəhər və qəza polis idarələri ləğv edildi.
Qanunvericilik orqanının qərarı ilə məhkəmə islahatı keçirildi.
Azərbaycan Məhkəmə Palatası, Bakı, Gəncə dairə məhkəmələri, Zaqatala dairə
şəriət məhkəməsi ləğv olundu. Xalq məhkəmələri yaradıldı. Fəhlə və əsgər
deputatları sovetləri yaradılana qədər bunların sayı yerli inqilab komitələri
tərəfindən müəyyən olunurdu. Xalq məhkəməsi haqqında dekretdə (1920-ci il
12may) elan olunurdu ki; Azərbaycan SSR-də ―məhkəmədə işlərə bütün yerli
dillərdə baxılmasına yol verilir‖ (33, 5).
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin Xalq Daxili İşlər Komissarlığı haqqında
1920-ci il 9 iyun tarixli dekretində göstərilirdi ki, Azərbaycan SSR-in
Konstitusiyası işlənib hazırlanana qədər o, respublikanın ali inzibati orqanıdır
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və Azərbaycan İnqilab Komitəsi onun vasitəsilə ölkənin inzibati idarəçiliyini
həyata keçirir. Xalq Daxili İşlər Komissarlığı aşağıdakı vəzifələri həyata
keçirirdi: yerlərdə hakimiyyətin təşkili; ölkənin bütün idarəetmə aparatının
mərkəzləşdirilməsi; bütün yerli idarəetmə orqanlarına inzibati nəzarət
edilməsi. Respublikanın həm qəzalarında, həm də şəhərlərində bütün yerli
icraiyyə komitələri və inqilab komitələri inzibati idarəçilik baxımından Xalq
Daxili İşlər Komissarlığına tabe idilər (3).
Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin elan edildiyi ilk günlərdən
Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti formalaşdırılsa da, həm ali
hakimiyyət, həm də icra işləri ilə bilavasitə Azərbaycan İnqilab Komitəsi
məşğul olurdu. 1921-ci ilin əvvəlindən isə nümayəndəli hakimiyyət orqanının
təşkilinə başlanıldı.
Azərbaycan qanunvericilik orqanının 23 sentyabr tarixli dekreti ilə kənd
və sahə (rayon) inqilab komitələri əvəzinə, əvvəl yoxsul və ortabab
kəndlilərindən ibarət yoxsul komitələri, 1921-ci ilin baharında isə fəhlə və
kəndli deputatları sovetləri seçilməyə başlandı. Respublikada 30 min deputatı
olan kənd soveti təşkil edildi. Şəhər sovetlərinə hər 1000 nəfərdən 1, kənd
sovetlərinə isə hər 5000 nəfərdən 1, qəza sovetlər qurultaylarına 500 seçicidən
1 deputatseçilirdi (4, s. 250).
Beləliklə, aparılan araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti işğal edildikdən sonra qurulmuş sovet hakimiyyətinin ilk ilində
Azərbaycan xalqına yad bir ideologiyanın daşıyıcısı olan, Azərbaycanda
qanunvericilik və nəzarət orqanı səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan
Müvəqqəti İnqilab Komitəsi yerli şəraiti, əhalinin mentalitetini nəzərə almadan
bir qrup bolşevik liderin iradəsi ilə kobud, zorakı metodlarla siyasi, iqtisadi,
eləcə də mədəni inqilabın hüquqi bazasını yaradan qanunlar qəbul etmişdi.
Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsi ilk respublika – Azərbaycan
Cümhuriyyətinin Müdafiə Nazirliyini, Azərbaycan milli ordusunu ―burjua
hərbi təşkilatları‖, ―əksinqilabi qiyamçılar‖ adı ilə ləğv etmiş, işğalçı XI Ordu
tabelyində Azərbaycan hərbi hissələrini təşkil etmişdi. Qısa müddət ərzində
milli ordunun generalları həbs edilmiş, 266 zabit güllələnmişdi.
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РЕЗЮМЕ
ЗИЯД АМРАХОВ
ПЕРВЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН СОВЕТСКОГО
АЗЕРБАЙДЖАНА: ВРЕМЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ АЗЕРБАЙДЖАНА
В течение 70 лет двадцатого века, известного как период
советской власти в Азербайджане в 1920-1991 годах, законодательная
власть прошла несколько этапов. В 1920-1921 гг., охватывающие годы
Советского Азербайджана, был первым законодательным органом
Временного революционного комитета Азербайджана. Хотя его имя было
написано по-разному, прошло несколько этапов, форм в течение 70 лет,
это было законодательным органом зависимого государства. Еще один
важный аспект: этот орган был связан с единой политической партийной
системой, основанной на принципах принципа «разделяй и властвуй»
коммунистической партии. Законы и решения, принятые им, создали
юридическую базу для реализации политических, экономических и
идеологических целей коммунистической партии.
Ключевые слова: Советский Азербайджан, законодательный
орган, Временный Революционный Комитет, Коммунистическая партия.
SUMMARY
ZIYAD AMRAHOV
FIRST LEGISLATIVE BODY OF SOVIET AZERBAIJAN: THE
PERIODICAL REVOLUTIONARY COMMITTEE OF AZERBAIJAN
During the 70 years of the twentieth century - known as the period of
Soviet power in Azerbaijan in 1920-1991, legislature passed several steps. In
1920-1921, covering the years of Soviet Azerbaijan was the first legislative
body of the Provisional Revolutionary Committee of Azerbaijan. Although its
name was written in different, passed different stages, forms during 70 years,
this was legislature of dependent state. Another important aspect, this body
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was connected to the single political party system, based on the Communist
Party's ―divide and rule‖ principle methods. Laws and decisions adopted by
him created juridical base of the realization of the Communist Party‘s political,
economic and ideological objectives.
Keywords: Soviet Azerbaijan, the legislative body, the Provisional
Revolutionary Committee, Communist Party.

(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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RUSĠYA-TÜRKĠYƏ MÜNASĠBƏTLƏRĠ VƏ BUNUN NAXÇIVAN
XANLIĞINA TƏSĠRĠ (XVIII ƏSRĠN ĠKĠNCĠ YARISINDA)
Rusiya və Osmanlı dövlətləri arasında siyasi münasibətlər tarixən sabit
olmamıĢ, XVIII əsrin ikinci yarısında isə geosiyasi və iqtisadi maraqlardan
irəli gələn yeni torpaqlara sahib olmaq, sərhədləri geniĢləndirmək uğrunda
daha çox diplomatik mübarizə və müharibələr aparılmıĢdır. Rusiya ilə
Osmanlı arasında Cənubi Qafqaz uğrunda aparılan mübarizədə çar Rusiyası
qələbə qazanmıĢdır. Bəhs edilən əsrin sonlarına doğru Osmanlı dövləti daxili
və beynəlxalq vəziyyətinə görə zəifləmiĢ, Cənubi Qafqaz uğrunda aparılan
mübarizədə Qacarlar dövləti güclənmiĢdir.
Kartli-Kaxetiya çarlığı ilə 1783-cü ildə Georgiyevsk traktatını
imzaladıqdan sonra Rusiyanın Azərbaycan torpaqlarını iĢğal etmək istəyi daha
da güclənmiĢdi. Artıq o Kartli-Kaxetiya çarlığını özünə vasitəçi və dayaq
nöqtəsi kimi götürmüĢdü. 1787-1791-ci illərdə Оsmаnlı imperiyаsının Rusiya
ilə müharibədə yenidən məğlub olması və ölkəsinin dахilində bаĢ verən bir
sırа siyаsi proseslər onu Rusiyanın Cənubi Qаfqаzda irəliləməsinin qarĢısını
almaq imkаnındаn məhrum etdi. Bu zaman Azərbaycan torpaqlarına
qacarların müdaxiləsi və daxili qarĢıdurmalar Naxçıvan xanlarını Rusiya ilə
yaxınlaĢmağa vadar edirdi. Bu isə Rusiya dövlətinin həmin əsrin əvvəllərindən
baĢladığı siyasəti həyata keçirməyə əlveriĢli Ģərait yaradırdı. Rusiyanın
Cənubi Qafqaz siyasətinin həyata keçirilməsində buradakı xristian əhalinin
böyük rolu olmuĢdur.
Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, Naxçıvan xanlığı, Osmanlı dövləti,
müharibə, siyasi vəziyyət
Azərbaycan tarixində XVIII əsrin ikinci yarısı digər dövrlərlə
müqayisədə bir sıra xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Xanlıqlar dövrünədək
Azərbaycan ərazisində eyni vaxtda bu qədər dövlət qurulmamışdı. Xırda
dövlətlərə parçalandığına görə də qonşu dövlətlərin Azərbaycan ərazisində öz
nüfuz dairəsini genişləndirmək və işğalçılıq imkanları artmışdı. Bu məsələdə
Rusiya və Osmanlı dövlətləri əsas, İran və gürcü çarlıqları isə ikinci dərəcəli
rol oynayırdı.
XVIII əsrin ortalarında yaranan Azərbaycan xanlıqlarının qonşu Rusiya
və Osmanlı dövlətlərinin marağında olmasının səbəb nə idi?
XVIII əsrdə Rusiyanın Azərbaycan da daxil olmaqla Qafqazla bağlı
siyasətində bütövlükdə regionu işğal etmək bu dövlətin əsas hədəfi idi. Həm
iqtisadi, həm də hərbi-strateji baxımdan əhəmiyyətli mövqedə yerləşməsi rus
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çarını bu torpaqları əldə etmək üçün şirnikləndirirdi. XVIII əsrin əvvəllərində
Səfəvilər dövləti getdikcə zəiflədiyi dönəmdə Rusiya bu ölkəyə diplomatik
nümayəndələr göndərməklə buradakı vəziyyəti nəzarətə götürmək üçün öz
planlarını həyata keçirirdi [5, s. 14-15]. Nəhayət əfqan hücumları zamanı
Səfəvilərin tənəzzülündən istifadə edən I Pyotr XVIII əsrin 20-ci illərində
Xəzərsahili Azərbaycan torpaqlarını işğal etməklə çoxdan təməli atılan bir
planı həyata keçirmiş oldu. Baxmayaraq ki, bu işğal uzun sürmədi amma o
gələcəkdə gerçəkləşdiriləcək işğalın ilk addımlarından biri idi. Qeyd etdiyimiz
kimi, bu işdə Rusiyanın həm iqtisadi, həm də hərbi-strateji mövqelərə sahib
olmaq niyyəti var idi. Xanlıqların bir-biri ilə çəkişməsi onların işğalını
labüdləşdirirdi.
Osmanlı dövlətinə gəldikdə isə XVIII əsrin əvvəllərində Osmanlı
Avropada mövqelərini itirməyə başladı. Səfəvilər dövləti ümumiyyətlə
tənəzzül edərək tarix səhnəsindən silindi. Bu zaman Səfəvilər dövlətinin əksər
torpaqları Osmanlı hakimiyyəti altında idi. Nadir şahın (1736-1747)
zamanında Azərbaycan qısa vaxtda bu işğallardan yaxa qurtarsa da, Rusiya və
Osmanlı dövlətləri tərəfindən gözlənilən hücumlar müvəqqəti dayandırılsa da,
sosial-iqtisadi problemlərin dözülməz həddə çatması, əhalinin artan istismarı
yenə də ölkəni çətin duruma salmışdı. Nadir şahın ölümündən sonra yaranan
xanlıqlar zamanı mərkəzi İranda hakimiyyətə gələn Zəndlər və sonra
Qacarların xanlıqlara qarşı ərazi iddiaları bu torpaqlar uğrunda Rusiya və
Osmanlı dövlətləri sırasında onların da yer almasına imkan yaratdı.
Rusiya və Osmanlı dövlətləri arasındakı münasibətlərin tarixinə nəzər
saldıqda bu dövlətlər arasında ən çox müharibə və qarşıdurmalar olduğunu
görürük. Müəyyən vaxtlarda onlar arasında qarşılıqlı maraqlara xidmət edən
münasibətlər olsa da, çox hallarda bir-birinə qarşı rəqabət, nüfuz dairəsi
uğrunda mübarizənin həllində hərbi yolun seçilməsi aydın görünür. Baş
vermiş müharibə və qarşıdurmaların əsas səbəbləri geosiyasi və iqtisadi
maraqlardan doğurdu. Bunlar əsasən Qara dəniz və Xəzər dənizi hövzələri,
boğazlar uğrunda mübarizə, Qafqaz bölgəsi və Balkanlarda üstünlüyü ələ
almaqla strateji əhəmiyyətli mövqelər əldə etmək istəyi, Mərkəzi Asiya ilə
Osmanlı dövləti arasındakı Xəzər dənizinin şimalından keçən ticarət yollarına
nəzarəti ələ keçirmək və s. olmuşdur.
XVIII əsrin ikinci yarısında Osmanlı Türkiyəsi ilə Rusiya arasında
strateji əhəmiyyət daşıyan mövqelərə sahib olmaq uğrunda genişmiqyaslı
müharibələr 1768-1774 və 1787-1791-ci illərdə olmuşdur. Rusiyanın getdikcə
öz nüfuz və təsir dairələrini artırması - Qara dəniz ətrafını ələ keçirmək cəhdi
və Polşa torpaqlarının bir hissəsini ilhaq etməsi 1768-1774-cü illər
müharibəsinin əsas nəticələrini təşkil etmişdir. Öz mövqelərini müxtəlif
vasitələrlə möhkəmləndirməyə çalışan Qərbin təhriki ilə bu illərdə müharibə
aparan Osmanlı Türkiyəsinin Rusiya ilə sonda imzaladığı ―Kiçik Qaynarca‖
müqaviləsi Osmanlının strateji baxımdan sonunun başlanğıcı olmuşdur [7, s.
113]. Bu azmış kimi, yenidən Avropa dövlətlərinin təhriki ilə Rusiyaya
müharibə elan edən Osmanlı Türkiyəsi 1787-1791-ci illər qarşılaşmasında
strateji mənada tam olaraq fiaskoya uğramışdır. Hər iki müharibənin
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nəticəsində Dnestrin mənsəbindən Krımadək bütün Qara dəniz sahilləri
Rusiyaya verilmiş, Osmanlı dövləti Krımın Rusiyaya məxsus olduğunu təsdiq
etmiş və Cənubi Qafqaz Rusiyanın təsiri altına düşmüşdü. Yəni, Qərbin təhriki
sayəsində Osmanlı dövləti üçün gələcəkdə davam edəcək təlatümlərin əsası
qoyulmuşdur.
Rusiyanın Cənubi Qafqazda tərəfdarları gürcülər və bu torpaqlar
hesabına özlərinə dövlət qurmaq istəyən ermənilər idi. Təbii ki, gürcülər də
yeni ərazilər işğal etmək istəyirdilər. Bu işdə erməni və gürcülərin əsas dayağı
olan Rusiyanın məqsədi Azərbaycan torpaqlarını işğal emək və öz məqsədləri
üçün istifadə etmək idi.
Azərbaycan xanlıqları isə Rusiyanın onların torpaqlarını işğal etmək
istəyini qəbul etmir və bu işdə Osmanlı dövlətinin köməyindən istifadə etmək
istəyirdilər. Rusiyanın Cənubi Qafqazı, o cümlədən də Azərbaycanı ələ
keçirməsi Osmanlının bu istiqamətdə hədəflərinin əldən çıxması demək idi.
Ona görə də Osmanlı özü bu işdə daha çox səy göstərirdi. Osmanlı dövləti ilə
Azərbaycan xanlıqlarının birgə mübarizə aparmasına xanlıqlar arasındakı
ziddiyyətlər mane olurdu. Bu gərginlik Osmanlı dövlətini xeyli narahat edirdi.
Lakin Osmanlı dövləti də Rusiya və onun tərəfdarları ilə mübarizədə
Azərbaycan xanlıqları ilə diplomatik əlaqələri gücləndirmək yolunda işlər
görürdü. Azərbaycan xanlıqları ilə Osmanlı dövlətinin qarşılıqlı münasibətləri
1768-1774-cü illərdə baş vermiş Rusiya-Türkiyə müharibəsi dövründə daha da
güclənmişdir. Bu illərdə Osmanlı dövləti ilə Azərbaycan xanlıqları arasında
əlaqələrin möhkəmləndirilməsində Çıldır valisi Süleyman paşanın böyük rolu
olmuşdur. Süleyman paşa II İraklinin çar Rusiyasının köməyi ilə Gəncə və
İrəvan xanlıqlarını tutmaq istədiyini bildikdə Azərbaycan xanlıqlarını birliyə
çağıraraq, Osmanlı sultanının göndərdiyi 1775-ci il tarixli fərmanını və
hədiyyələri onlara çatdırmışdır. Bu çağırışa Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan və
Naxçıvan xanı Cəfərqulu xan cavab yazıb öz razılıqlarını bildirmişdilər [3].
Xanlıqlar arasında olan çəkişmələrdən istifadə edən Rusiya 1781-ci ilin
iyununda Qraf Voynoviçin komandanlığı ilə Həştərxandan Astrabada eskadra
göndərdi. Bu Rusiyanın regionda hərbi qüvvə tətbiqi sahəsində ən mühüm
addımı idi. Voynoviçin eskadrası geri qayıdarkən 1782-ci ilin avqustunda Bakı
limanına daxil olmuşdur. Yalnız Fətəli xanın diplomatik səyi nəticəsində
gərgin münasibətlər nizama salınmışdır. Həmin ildən Rusiyanın Cənubi
Qafqaza, o cümlədən də Azərbaycana maraqları daha da artdı.
Bu zaman Azərbaycan xanlıqları və Gürcüstanla əlaqələr Qafqaz işləri
üzrə baş komandan təyin edilən Q.A.Potyomkinə tapşırıldı. Q.A.Potyomkinin
Qafqaz işləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi onun yaxın qohumu və etibarlı
köməkçisi – P.S.Potyomkin təyin olundu. 1782-ci il noyabrın 2-də
P.S.Potyomkin Şimali Qafqazda Georgiyevsk şəhərindəki qərargahına gəldi.
Onun əsas vəzifəsi Q.A.Potyomkinin 1782-ci il 6 sentyabr fərmanına əsasən
hər şeydən əvvəl çar İrakli və ermənilərlə əlaqələrin yaradılmasından ibarət idi
[3]. Rusiyanın məqsədli şəkildə həyata keçirdiyi bu siyasət öz bəhrəsini verdi.
1783-cü ildə Rusiya ilə Kartli-Kaxetiya çarlığı arasında bağlanmış
Georgiyevsk müqaviləsi nəticəsində Kartli-Kaxetiya çarlığının Rusiyanın
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himayəsinə keçməsi Rusiyanın Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda
siyasi təsirini gücləndirmiş oldu. Həmçinin Rusiya Osmanlı və İran
hakimiyyətində olan xristian gürcü və erməniləri qorumaq öhdəliyini
götürməklə [10, s. 76] dini siyasətdən də yararlanmağa başladı.
1783-cü ildə Azərbaycan və Qafqaz müsəlmanlarına Osmanlı sultanı I
Əbdülhəmid (1774-1789) tərəfindən imzalanan fərman verildi. Bu fərmanda
onların himayə edilməsi əmr olunurdu. Bu isə Azərbaycan xanlıqları ilə olan
münasibətlərin qorunub saxlanılmasının şəxsən Osmanlı padşahının özünün
diqqət mərkəzində olduğunu göstərirdi.
1787-1791-ci illərdə baş vermiş Rusiya-Türkiyə müharibəsində ən
mühüm amillərdən biri Osmanlı Türkiyəsinin Rusiyanın Cənubi Qafqazda, o
cümlədən Azərbaycan ərazisində işğalçı məqsədlərinin genişlənməsinə imkan
verməməsi idi [3]. Lakin çar Rusiyası tərəfindən 1798-ci il noyabrın 26-da
Tiflis alındı. Bununla da çarizm sənədlərində yazıldığı kimi müsəlman Qafqazı
iflas etdi. Rusiya Qafqazı dövrü başladı [2, s. 12].
Bəhs edilən dövrdə Rusiya və Osmanlı dövlətləri arasında
münasibətlərin Naxçıvana təsiri buradakı ictimai-siyasi vəziyyətdən daha çox
asılı idi. Belə ki, Nadirin ölümündən sönra Kəngərli tayfasının başçısı
Heydərqulu xan o zamankı Naxçıvan hakimi Ağa Həsəni hakimiyyətdən salıb
özünü Naxçıvan xanlığının müstəqil hakimi elan etdi. Naxçıvan xanlığı
iqtisadi və hərbi imkanlarına görə, digər xanlıqlardan o qədər də fərqlənmirdi.
Öz hakimiyyətini gücləndirmək və işğalçılardan müdafiə olunmaq üçün
Heydərqulu xan daha qüdrətli sayılan xanlıqlara arxalanmaq qərarına gəldi. Bu
məqsədlə XVIII əsrin 50-ci illərində o, Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli
xanla görüşdü. 1752-ci ildə Qarabağ xanının ən güclü rəqiblərindən sayılan
Şəki xanına qarşı yürüşdə Heydərqulu xan da iştirak edirdi. Bu hücum
məğlubiyyətlə bitdikdən sonra Heydərqulu xan Naxçıvana qayıdaraq xanlığı
möhkəmləndirmək üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirdi. Onun ölümündən
sonra (1763/64) Naxçıvan xanlığı nisbətən zəiflədi. 1764-cü ildən, 1768-ci il
istisna olmaqla, 1769-cu ilədək Heydərqulu xanın oğlanları Hacı Məhəmməd
xan və Rəhim xan Naxçıvan xanı olmuşlar. 1768-ci ildə Heydərqulu xanın
oğlu Şükrüllah xan Naxcıvan xanlığında hakimiyyət başına keçmiş, budan
sonra fasilələrlə 1770-1771, 1777, 1779-cu illərədə də Naxçıvan xanlığını
idarə etmişdir. 1772-ci ildə Hеydərqulu хanın qardaşı Əliqulu хan hakimiyyətə
gəldi. 1773-cu ildə isə onun qardaşı Vəliqulu xan hakimiyyəti devirib
Naxçıvanın xanı oldu. O, 1773-1776 və 1778-ci illərdə Naxçıvan хanlığını
idarə etdi. 1780-ci ildə Rəhim xanın oğlu Abbasqulu xanın hakimiyyətə
gəlmişdir. 1783-cu ildə Cəfərqulu xan (I Kalbalı xanın böyuk qardaşı)
hakimiyyətə sahib oldu və 1784-cü ilin sonunadək Naxçıvanı idarə etdi. 1785ci ildə Naхçıvan fеodallarından biri olan Şükürəli xan hakimiyyəti ələ kеçirdi
[4, s. 76]. 1787-ci ilin mayın əvvəlində Abbasqulu xan ikinci dəfə xanlıq
taxtına sahib olsa da, I Kalbalı xan elə həmin ayda əldən-ələ düşüb dağılmağa
üz qoymuş Naxçıvan хanlığında xanlıq taxtına sahib çıxdı. 1797-ci ilədək
müstəqil Naxcıvan хanlığını məharətlə idarə etdi və xanlıq öz intibah dövrünü
yaşadı. 1797-ci ildən 1801-ci ilədək Abbasqulu xan üçüncü dəfə yarım
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mustəqil хanlığı idarə etməyə muvəffəq oldu [4, s. 81]. Göründüyü kimi, bu
illərdə Naxçıvan xanlığında tez-tez hakimiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir. Bu
isə xanlığın siyasi və iqtisadi baxımdan zəifləməsinə gətirib çıxarmış, qonşu
Qarabağ, Xoy, İrəvan və s. xanlıqların, Rusiya dövlətinin bu zaman yerlərdə
siyasətini həyata keçirən Kartli-Kaxetiya çarlığının müdaxiləsinə məruz
qalmışdır.
Adları çəkilən xanlardan Abbasqulu və I Kalbalı xanların hakimiyyəti
zamanı Rusiya dövlətinin təsirləri, bu dövlətə yardım üçün müraciətlər daha
aydın şəkildə nəzərə çarpmaqdadır. Belə ki, XVIII əsrin 80-ci illərinin
əvvəllərində İrəvan xanı Hüseynəli xanın, Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın,
Kartli-Kaxetiya çarı II İraklinin vasitəçiliyi ilə Kəngərli tayfasının
nümayəndəsi Abbasqulu xan Naxçıvan xanlığının hakimi oldu. Lakin
Naxçıvanda Abbasqulu xanın əmisi oğlu Cəfərqulu xanı hakimiyyətə gətirmək
istəyən xoylu Əhməd xan öz qoşunlarını Naxçıvan xanlığının sərhədlərinə
yeritdi. Müqavimət göstərə bilməyəcəyini görən və yerli əyanlar tərəfindən
müdafiə edilməyən Abbasqulu xan Naxçıvanı tərk etməyə məcbur oldu. Özünə
müvəqqəti olaraq Sisyanda sığınacaq tapdı. Lakin irəvanlı Hüseynəli xan
hədələyici məktub göndərdiyinə görə Əhməd xan Naxçıvanı tuta bilmədi.
İrəvan xanı Naxçıvan xanlığına özü sahib olmaq istəsə də bu da baş tutmadı.
Xalqa ağır zülmlər edən Abbasqulu xan yenidən xanlıqda hakimiyyətini bərpa
etdi. Lakin bu dəfə bu məsələni tam şəkildə həll etmək üçün xoylu Əhməd xan
kömək üçün özünü İran şahı elan etsə də, rəsmən tanınmayan, ancaq bu
vəzifəni icra edən Əlimurad xana müraciət etdi.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Əlimurad xan hakimiyyət başına
gəlməyə can atarkən və İranın rəsmi şahı olmadığı halda Azərbaycanın bir sıra
xanlıqlarına tabe olmaq rəmzi kimi, onlardan girov və ya qiymətli daş-qaş
tələb edirdi. Məsələ o yerə çatmışdı ki, Əlimurad xan hətta 1784-cü ildə
Osmanlı dövlətinə qarşı kömək almaq və öz hakimiyyətini möhkəmləndirmək
məqsədilə Moskvaya nümayəndə heyətini göndərmişdi. Öz nümayəndəsi
Məhəmməd xana tapşırmışdı ki, göstəriləcək kömək əvəzində vaxtilə
Rusiyanın tərkibində olmuş torpaqlardan savayı (yəni Xəzəryanı
vilayətlərdən), ―Qarabağ, Naxçıvan və İrəvan viləyətlərini‖ də Rusiya
imperiyasına ―güzəşt‖ etməyə hazırdır [1, s. 62]. Əhməd xanın kömək üçün
müraciəti Əlimurad xanın ürəyindən olduğu üçün tezliklə o Naxçıvana hərbi
qüvvə göndərdi. Beləliklə, Əlimurad xan və Əhməd xanın qoşunlarının
qarşısını ala bilməyən Abbasqulu xan, yenidən Naxçıvanı tərk etməyə və
Tiflisə qaçaraq II İraklidən kömək istəməyə məcbur oldu. Cəfərqulu xan isə
Naxçıvanda hakimiyyətə gətirildi.
Abbasqulu xanın II İrakliyə sığınması onun bu sahədə Rusiyanın
siyasətini həyata keçirmək baxımından çox əlverişli idi. Bu məqamlarda
Kartli-Kaxetiya çarı II İrakli Georgiyevsk traktatının şərtlərindən istifadə
edərək öz əməllərini Rusiya hakimiyyətinin adı ilə pərdələyirdi. II İrakli
Əhməd xana məsləhət görür ki, o, Abbasqulu xanla Cəfərqulu xan arasındakı
münasibətlərə toxunmasın və Naxçıvanda baş verən hadisələrlə işi olmasın.
Əks tədqirdə o, digər xanlar arasında öz nüfuzunu itirə bilər [12, s. 175].
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Əslində isə II İrakli ―uzaqgörənlik edib, ilk növbədə, xudpəsəndliklə öz
torpaqlarını genişləndirmək barədə fikirləşirdi. O, Rusiya hakim dairələrinə
göndərdiyi məktublarının birində yazırdı: ―...Belə hesab edirəm ki,
Azərbaycana sahib olmaq Rusiya üçün əlverişlidir. Sonra isə həmin torpaqların
bir hissəsini mənə güzəştə gedərsiniz‖. II İrakli başqa bir məktubunda rus
komandanlığından xahiş edirdi ki, ―...Gürcüstanı ləzgilərin təhlükəsindən
qurtarsın, Gəncədə, İrəvanda onun hakimiyyətini təsdiq etsin və Naxçıvanı da
ona tabe etdirsin‖ [1, s. 65]. Onun Azərbaycan torpaqlarını mənimsəmək üçün
dəridən-qabıqdan çıxmasına baxmayaraq, nə Abbasqulu xan, nə də
Azərbaycanın bəzi xanları onun xudpəsənd fikirlərini başa düşə bilmirdilər.
Əksinə, onlar II İraklini Rusiyaya arxalanan sədaqətli müttəfiq hesab edirdilər.
Abbasqulu xan yenidən Naxçıvan xanlığında hakim olmaq üçün II İraklinin
köməyinə sadəlövhcəsinə inanırdı. Kartli-Kaxetiya çarlığının Rusiya
qəyyumluğunu qəbul etdiyini bilən Abbasqulu xan da Rusiyanın himayəsində
olmağı arzulayırdı. Bu haqda Abbasqulu xan Rusiyanın Gürcüstandakı
qoşunlarının başçısı S.Burnaşevə yazmışdı: ―Çar II İrakli ilə yaxınlıq edərək,
imperator həzrətlərinin hakimiyyəti altında olmağı arzulayır və başqa xanları
da belə addım atmağa çağırıram‖. Abbasqulu xanın Rysiyanın qəyyumluğunu
qəbul etmək arzusunu II İrakli general-poruçik Q.A.Potyomkinə xəbər verdi.
―... naxçıvanlı Abbasqulu xan bizdən xahiş edir ki, biz ona öz mülkiyyətinə
qayıtmağa kömək edək və o, imperatriçəyə tabe olacağını bildirir‖ [1, s. 63].
Abbasqulu xanın Rusiya və Gürcüstana müraciət etməsini, yalnız və yalnız
Naxçıvan xanlığında öz hakimiyyətini bərpa etmək arzusu ilə izah etmək olar.
II İrakli Abbasqulu xanın hakimiyyətini bərpa etmək üçün hərbi qüvvə
ilə kömək etmək istədikdə, Rusiya ilə imzalanmış Georgiyevsk traktatının
məhdudlaşdırıcı şərtlərinə görə dayandı. Lakin tezliklə bu Rusiyanın
Gürcüstandakı nümayəndəsi Q.A.Potyomkinə çatdırıldı və o bu işə razı
olduğunu bildirdi. Bu da II İraklinin Rusiyanın siyasətini həyata keçirməkdə
bir vasitəçi olduğunu açıq-aşkar göstərirdi. Kartli-Kaxetiya çarı Qarabağ xanı
ilə birlikdə Naxçıvan xanlığı üzərinə hücum etmək istəsə də, bu işə Osmanlı
dövləti mane oldu. Çünki Georgiyevsk traktatı bağlanmasından və Gürcüstana
rus ordusunun gəlməsindən narahat olan Osmanlı sultanı yenidən Cənubi
Qafqazın işlərinə qarışmağa başladı. Belə ki, Osmanlı dövləti müsəlmanların
həmrəyliyinə arxalanaraq, Azərbaycan və Dağıstan hakimlərini ələ almağa,
həmçinin qarabağlıların gürcülərlə ittifaqını pozmağa cəhd göstərirdi.
Rusiyаnın Kаrtli-Kахetiya çаrlığını öz himаyəsi аltınа аlmаsınа Оsmаnlı
hökuməti bütün Аzərbаycаn хаnlаrını və Dаğıstаn hаkimlərini Rusiyаyа qаrşı
birləşməyə, Rusiyаnı həm Оsmаnlı imperiyаsı, həm də Cənubi Qаfqаzа
burахmаmаğа, Qаfqаz dаğlаrındаn keçən yollаrı dаğıtmаğа çаğırmаqlа cаvаb
verdi [3].
Bu zaman erməni patriarxı İoni Qarabağ məlikləri ilə birlikdə
Q.A.Potyomkinə yazırdılar ki, Osmanlı nümayəndələri Kür çayı yanında
azərbaycanlılardan ibarət ordu yaratmağa və rus ordusunun qarşısını kəsməyə
cəhd edirlər [1, s. 67].
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Osmanlı dövlətinin Azərbaycan xanlıqlarını birləşməyə dəvət etməsi
Rusiyanın bölgədə yeritdiyi siyasəti müvəffəqiyyətsizliyə uğradırdı. Bununla
əlaqədar Rusiya dövlətinin hakim dairələri Qafqaz xəttində olan ordu
komandanlığına tapşırmışdı ki, Azərbaycan xanlarına hər vasitə ilə - aralarında
razılığa gəlmək, sülhü qoruyub saxlamaq, öz imkanları ilə razılaşmaq və s.
təsir etsinlər. Onlara bildirsinlər ki, xanlıqlara dinclik və sakitliyi Rusiya verə
bilər və Rusiya ilə etibarlı qonşuluq əsasında güclü himayəçi tapa bilərlər [1, s.
69]. Bu Rusiyanın işğal planının diplomatik xətti idi.
Kalbalı xan hakimiyyətə gəldiyi vaxt, 1787-ci ildə Azərbaycanda və
bütövlükdə Cənubi Qafqazda daxili və xarici vəziyyət xeyli mürəkkəbləşmişdi.
Azərbaycan xanlıqları İran və Rusiya imperiyası tərəfindən təcavüzkarlığa
məruz qalmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdilər. Məsələn, Kalbalı xan hakimiyyətə
keçən kimi ondan əvvəl hakimiyyətdə olan Abbasqulu xanın tərəfdarı olan,
əslində isə bu işdə Rusiyanın dəstəyilə öz işğalçılıq planlarını həyata
keçirməyə çalışan II İraklinin İbrahimxəlil xanın Naxçıvanın işğalını əsas
götürərək hücumu ilə qarşılaşması bunu aydın şəkildə göstərir. Düzdür bu
hücumda knyaz İvan Baqrationun başçılığı ilə gürcü qoşunları Naxçıvan
qalasını tuta bilmədilər [9, s. 77]. Rusiya və İranın açıq müdaxiləsi qarşısında
qalan Azərbaycan хanları 1789-1790-cı illərdə də Osmanlı Turkiyəsinə
muraciət еtdilər [5, s. 229]. Naxçıvan xanı da bir neçə dəfə sultana kömək
məqsədilə müraciət etsə də, istədiyi cavabı ala bilməmişdi. Osmanlı sultanı
bildirmişdi ki, ona muraciət еdən хanlar duşmən hücumunun qarşısını almaq
üçün öz qüvvələrini Хoylu Əhməd хanın hakimiyyəti altında birləşdirsinlər [8,
s. 45].
Belə bir vəziyyətdə Kalbalı xan Rusiya dövləti ilə həm siyasi, həm də
iqtisadi münasibətlər yaratmağa səy göstərmişdi. Bu da səbəbsiz deyildi.
Həmin dövrdə İran təcavüzü qarşısında qalan Azərbaycan xanlarına rus dövləti
özünü riyakarlıqla Şərq xalqlarının ―dostu‖ kimi qələmə verir, Azərbaycan
xanlıqlarına hər vasitə ilə kömək göstərəcəyini vəd edirdi. Məhz buna görə də
Kalbalı xan sadəlövhlüklə rus diplomatiyasının fitnəkarlığına uymuşdu [6, s.
49]. O da bəzi Azərbaycan xanları kimi Georgiyevsk müqaviləsinin (1783)
səmimiyyət naminə bağlanıldığına inanırdı. Elə Rusiyaya bu inamı 1797-ci
ildə onu Ağa Məhəmməd şahın qəzəbinə tuş gətirdi ki, bu yolda o, öz
gözlərini itirdi [11, s. 427-428]. Lakin mövcud vəziyyətdə Kalbalı xan
Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətindən yararlanaraq xanlığı yaşatmaq və sabit
siyasi vəziyyət əldə etmək üçün bu addımı atmış oldu.
XVIII əsrin ikinci yarısında Rusiya və Osmanlı dövlətləri arasında
münasibətlər kəskinləşmiş, yeni torpaqlara sahib olmaq, isti dənizlərə çıxış
əldə etmək, sərhədləri genişləndirmək uğrunda daha çox diplomatik mübarizə
və real müharibələr baş vermişdir. Rusiya ilə Osmanlı arasında Cənubi Qafqaz
uğrunda aparılan mübarizədə çar Rusiyası qələbə qazanmışdır. Osmanlı dövləti
daxili və beynəlxalq vəziyyətinə görə əsrin sonuna doğru bu mübarizədə
zəifləmişdir. Onu Qacarlar dövləti əvəz etmişdir.
1783-cü ildə Georgiyevsk traktatının imzalanmasından sonra Rusiyanın
Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək istəyi daha da gücləndi. Artıq o Kartli187
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Kaxetiya çarlığını özünə bir dayaq nöqtəsi kimi götürmüşdü. Оsmаnlı
imperiyаsının dахilində bаş verən bir sırа siyаsi proseslər onu Cənubi
Qаfqаzın işlərinə müdахilə imkаnındаn məhrum etdi. Qacarların müdaxiləsi və
daxili qarşıdurmalar Naxçıvan xanlarını Rusiya ilə yaxınlaşmağa vadar edirdi.
Bu isə Rusiya dövlətinin həmin əsrin əvvəllərindən başladığı siyasəti həyata
keçirməyə əlverişli şərait yaradırdı. Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətini həyata
keçirməsində buradakı xristian əhalinin, xüsusilə, gürcü və ermənilərin böyük
rolu olmuşdur.
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РЕЗЮМЕ
ИЛЬХАМИ АЛИЕВ
РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ ЕГО НА
НАХЧЫВАНСКОЕ ХАНСТВО (В ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В.)
Исторические отношения Российских и Османских государств
исторически не были стабилизированы, во второй половине XVIII века
были проведены еще больше дипломатических битв и войн, для
188

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 4
овладения новыми землями и расширения границ, происходящих из
геополитических и экономических интересов. В борьбе между Россией и
Османской империей за Южный Кавказ победила царская Россия. К
концу рассмотренного века Османская империя была ослаблена во
внутреннем и в международном положении, а Гаджарские государства
укрепились в борьбе за Южный Кавказ.
После подписания Георгиевского трактата в 1783 году с КартлиКахетинским царством, возросло стремление России оккупировать
азербайджанские земли. Наконец он принял Картли-Кахетинское царство
в качестве посредника и точки поддержки. Поражение Османской
империи в войне с Россией в 1787-1791 гг. и ряд политических
процессов, происходящих внутри страны, лишили ее возможности
предотвратить продвижение России в Южном Кавказе. Между тем
вмешательство гаджар и внутренние конфликты на азербайджанских
землях вынудили нахчыванских ханов сблизиться с Россией. Это создало
благоприятные условия для реализации политики российского
государства, начавшееся в начале века. Христианское население сыграло
важную роль в реализации Россией политики Южного Кавказа.
Ключевые слова: Южный Кавказ, Нахчыванское ханство,
Османское государство, война, политическое положение.
SUMMARY
ILHAMI ALIYEV
THE RUSSIAN-TURKISH RELATIONS AND THIS
INFLUENCE TO THE NAKHCHIVAN KHANATE (IN THE SECOND
HALF OF THE 18TH CENTURY)
The relations between Russia and the Ottoman Empire were not stable
historically and in the second half of the 18th century, this time has fallen to the
history by more diplomatic struggle and wars, to have new lands and expand
their borders for the political and economic interests. In the struggle for the
South Caucasus, the tsar of Russia had gained a victory in comparison with the
Ottoman Empire. Towards the ends of this century the Ottoman state had
weakened according to the internal and international situation and in the
struggle for the South Caucasus, the Gajars state had become stronger.
After the signing of the Georgiyevsky treaty with Kartli-Kakheti's tsar
in 1783, Russia's desire became stronger to occupy Azerbaijani lands. He had
already taken Kartli-Kakheti's tsar as a mediator and a support point. Again the
defeat of the Ottoman Empire at the Russian-Ottoman war in 1787-1791, and a
series of political processes in the country, deprived the possibility of Ottoman
Empire to prevent advancing of Russia in South Caucuses. At that time, the
intervention of the Gajars to the Azerbaijani lands and the internal conflicts
forced the Nakhchivan khans to approach Russia. And this created favorable
conditions for the implementation of the policy of the Russian state that had
begun in the beginning of the century. It should be noted that the Christian
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population played a great role here in implementing Russia's South Caucasus
policy.
Key words: The South Caucasus, the Nakhchivan khanate, the
Ottoman state, war, political situation

(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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NAXÇIVAN XANLIĞININ PAYTAXTI NAXÇIVAN ġƏHƏRĠ XIX
ƏSRĠN BAġLANĞICINDA
Azərbaycan tarixinin ən mürəkkəb dövrlərindən biri sayılan XIX əsr
Naxçıvan bölgəsinin və onun siyasi, iqtisadi və mədəni mərkəzi sayılan
Naxçıvan Ģəhərinin tarixinin də ən sərt sınaqlarla keçən dövrlərindən biri
olmuĢdur. Məlum olduğu kimi, Nadir Ģah ƏfĢarın ölümündən sonra ġimali
Azərbaycanın dövlətçilik tarixində imperiya mərhələsi baĢa çatmıĢdır.
Azərbaycan türklərinin qurduqları ən böyük imperiyalar olan Səfəvi və ƏfĢar
imperiyalarının süqutundan sonra Azərbaycan ərazisində müstəqil xanlıqların
yaranması artıq yeni bir mərhələ olmuĢdur. Cənubi Azərbaycan ərazisi üçün
isə eyni fikirləri ifadə etmək olmaz. Doğrudur, Qacar türk sülaləsinin qurduğu
və idarə etdiyi imperiya hər nə qədər Ġranmərkəzli olsa da, bu dövlət türk
hökmdarlar tərəfindən idarə edilmiĢdir.
Açar sözlər: iqtisadi vəziyyət, bölgə, xanlıq, xan, XIX əsr, əlaqə,
sənətkarlıq, Ģəhər
XVIII əsrin sonu – XIX əsrin başlağıcında Naxçıvan şəhəri
Qacarlardan asılı olan yarımmüstəqil Naxçıvan xanlığının paytaxtı, Cənubi
Qafqaza sahiblənmək uğrunda özünəməxsus planları olan Romanovlar
Rusiyası üçün isə ələ keçirilməsi vacib olan strateji nöqtələrdən biri idi.
Qacarlar İranının Naxçıvan bölgəsi və onun əsas şəhəri olan Naxçıvan şəhərinə
yanaşması daha çox tarixi keçmişlə bağlı idi. Məhz bu səbəbdən də Qacarların
möhkəmləndiyi dönəmdə - 1797-ci ildə Naxçıvan xanlığı asılı xanlığa
çevrilmiş, və Naxçıvan xanları birbaşa Qacar şahlarının fərmanı ilə təyin
olunmağa başlamışdır. Lakin bəzi müəlliflərin bu fikri ilə də razılaşmaq olmaz
ki, 1747 — 1797-ci illərdə müstəqil bir xanlıq olan Naxçıvan xanlığı həmin
vaxtdan etibarən, 1828-ci ildə Rusiya tərəfindən işğal olana qədər, faktiki
olaraq İran dövlətinin ucqarlarından birinə çevrilmişdir(5,s.33). Bunu
aşağıdakılarla əsaslandırmaq mümkündür:
- İlk növbədə Qacarlar xanlığın xanını istənilən tayfadan deyil, sırf
xanlığın əzəli hakimləri olan Kəngərlilərdən təyin etmək
məcburiyyətində idilər;
- Bir çox hallarda xanlıqda nüfuz qazanmış xanların mövqeyini qəbul
etmiş və öz istədiklərini deyil, xalq arasında daha nüfuzlu olan şəxsi
xan təyin etməyə məcbur olmuşdular.
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XIX əsrin əvvəllərində İranda və Cənubi Azərbaycanda hakimiyyətini
kifayət qədər möhkəmləndirə bilmiş Fətəli şah Qacar bir sıra xanlıqları
özündən asılı hala sala bilmişdi. Belə xanlıqlardan biri də Naxçıvan xanlığı idi.
Bu xanlığın qüdrətli hökmdarlarından olmuş Kalbalı xan hələ Ağa Məhəmməd
şah Qacar tərəfindən əsir alınaraq kor edilmiş, sonradan isə Fətəli şah Qacar
tərəfindən onun Naxçıvan xanlığında deyil, İrəvan xanlığında yaşamasına
icazə verilmişdi(15,s.50). İrəvan xanlığına gələn Kalbalı xan tezliklə İrəvan
xanının rəğbətini qazanmış və İrəvan xanlığı qoşunlarının komandanı
funksiyasını yerinə yetirmişdir.
Kalbalı xanın rəhbərlik etdiyi İrəvan xanlığı qoşunlarının 1802-ci ilin
mart-aprel aylarında Qars paşalığı ərazisində rus ordusu ilə Qars paşalığının
birləşmiş qüvvələrinə məğlub olmasından sonra(7,s.126-127) K.F.Knorrinqin
rəhbərlik etdiyi Tiflisdəki rus qoşunları bölgə üçün ciddi təhlükəyə çevrilməyə
başladı. Belə bir məqamda Qacarlar İranı Rusiyanın bölgədə güclənməsindən
və faktiki olaraq ondan vassal asılılığında olan xanlıqların nəzarətdən çıxması
ilə barışa bilməzdi. Bu səbəbdən də birləşmiş Naxçıvan və İrəvan qoşunları
geri qayıtdıqdan sonra, Qacar ordusunun sərkərdələrindən biri olan Pirqulu xan
4000 nəfərlik sərbaz ilə Naxçıvanda göründü. Bu barədə P.Q.Butkov
―Qafqazın yeni tarixinə dair materiallar (1722-ci ildən 1803-cü ilə qədər)‖ adlı
əsərində yazır: ―İyun, iyul, avqust ayı ərzində baş verən hadisələrdən sonra
Baba xan (Fətəli şah Qacarın əsl adı Baba xan olmuşdur. – A.A.) Azərbaycan
xanları üzərində hakimiyyətini gücləndirmək üçün onları təhdid etdi. Onun
sərkərdəsi Pirqulu xan şahın fərmanı ilə Azərbaycanda oldu‖(14,s.527).
Butkovun qeydlərindən aydın olur ki, o İrəvan xanından Naxçıvan xanlığından
İrəvana köçənlərin geri qaytarılmasını tələb etməli, ya da İrəvan xanı bunun
əvəzində yüz min rubl ödəməli idi(14,s.527).
Bəs Əliqulu xanın ―Naxçıvan xanlığında köçənlərin geri qaytarılması‖
tələbi hansı köçənlərlə bağlı idi? Tədqiqatlarımız göstərir ki, bu köçənlər
əsasən Ağa Məhəmməd şah Qacar tərəfindən kor edilmiş, Fətəli şah Qacar
tərəfindən isə yalnız İrəvanda yaşamasına icazə verilmiş Kəlbəli xanın
tərəfdarları və təbəələri olmuşdur. Knyazyagina Yeqora Xubova 1811-ci ildə
nəşr olunmuş əsərində Kəlbəli xanın (Y.Xubova xanın adını Kelbalay xan kimi
qeyd etmişdir.- A.A.) İrəvanda məskunlaşmasından sonra onun təbəələrinin
İrəvana köçdükləri haqqında məlumat vermişdir (22,s.48-52). P.Butkov da
―Qafqazın yeni tarixinə dair materiallar‖ adlı əsərinin ikinci cildində bu fakta
toxunmuşdur (14,s.514). Azərbaycan tarixçilərindən Fuad və Mirabdulla
Əliyevlər ―Naхçıvan хanlığı (1747-1728)‖ əsərlərində(6,s.67), E.Qarayev
―İrəvan хanlığı (1747-1828)‖ monoqrafiyasında da(11,s.92) Kəlbəli хanın
İrəvanda məskunlaşmasından sonra yaхın tərəfdarlarının хеyli hissəsinin
Naхçıvandan İrəvana köçməsindən bəhs etmişlər. Naxçıvandan İrəvana
köçənlər əsasən Kəngərli tayfalarına mənsub olan ailələr olmuşlar. M.İvanov
hicrət edən Kəngərlilərin 200 ailədən ibarət olduqlarını qeyd etmişdir
(18,s.162).
Lakin göstərmək lazımdır ki, Knorrinqin geri çəkilməsindən sonrakı
dönəmdə Qacarlar İranının fəallaşması rusları o qədər də qorxutmamış, Rusiya
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İranın bu təhdidi qarşısında geri çəkilməmiş, əksinə fəallığını artırmağa
başlamışdı. 1802-ci ildə Cənubi Qafqazda rus ordusunun baş komandanı
K.F.Knorinq P.D. Sisianovla əvəz olunduqdan sonra Fətəli şah Pirqulu xanı
geri çağırdı. Yerli əhalinin rəğbətini qazanmaq məqsədilə Fətəli şah bu zamana
qədər İrəvan xanlığında yaşayan Kəlbəli xanı Naxçıvanın hakimi kimi tanıdı.
Lakin Kalbalı xan Naxçıvana qayıtdıqdan sonra həm xərac verməkdən, həm də
Fətəli şah Qacarın hakimiyyətini tanımaqdan imtina etdi. Platon Pavloviç
Zubov Rusiya Dövlət İctimai Tarix Kitabxanasında saxlanılan 1835-1836-cı
illərdə nəşr edilmiş ―1800-1834-cü illərdə Qafqaz ölkələrində rus
hərbiçilərinin istilaları‖ adlı kitabının birinci cildində yazır: ―Naxçıvan xanı,
nəinki xərac verməkdən imtina etdi. O həmçinin Fətəli şahı İranın hökmdarı
kimi də tanımadı‖(16,s.72). Fətəli şah onu ələ keçirmək üçün cəhdlər etsə də
Kalbalı xan bir müddət qaynı İrəvanlı Məhəmməd xana sığınmalı oldu
(16,s.72).
Bu dövrdə İbrahim xanın başçılıq etdiyi Qarabağ xanlığı aktiv xarici
siyasət yeridir və qonşu xanlıqları özünə tabe etməyə çalışırdı. İbrahim xan
qaynatası Avar Əmmə xanla birlikdə Naxçıvan xanlığının ərazilərinin, o
cümlədən xanlığın paytaxtının ələ keçirilməsinə də çalışırdı. Nəhayət 1803-cü
ildə Avar Əmmə xan İbrahim xanın köməkliyi ilə Naxçıvan şəhərini ələ keçirə
bildi. Lakin tez bir zamanda Naxçıvan xanı tərəfindən məğlub edilərək
Qarabağa qayıtmaq məcburiyyətində qaldı (3,s.139-140).
Qeyd edək ki, hələ XVIII əsrin sonunda Qarabağ xanı ilə Avar
hakiminin Naxçıvan şəhərini ələ keçirməsinə qarşı İrəvan, Naxçıvan və Xoy
xanları birlikdə mübarizə aparmışlar. Bеlə ki, 1791-ci ilin dеkabrın
əvvəllərində Qarabağ хanı İbrahimхəlil хan Naхçıvan хanlığını özünə tabе
еtmək üçün qohumu Avar хanı Ümmə хanla ittifaqa girərək 11 minlik qoşunla
Naхçıvan qalasına yürüş еtmişdi (11,s.82). Təhlükə qarşısında qalan Kəlbəli
хan İrəvan xanı Məhəmməd xandan və Xoy xanından kömək istəmiş, nəticədə
birləşmiş qoşunlar Naхçıvan qalasını mühasirəyə alan İbrahimхəlil хanın və
Ümmə хanın qoşunlarını məğlub еdərək onları хanlıqdan gеri çəkilməyə
məcbur еtmişdilər (6,s.63). Lakin bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, bu
dövrdə bölgədə Osmanlı dövləti ilə sıx əlaqələri olan Qarabağ xanlarının
Naxçıvana qoşun göndərmələri heç də bütün hallarda işğal məqsədi
daşımamış, bəzi hallarda Naxçıvan ərazisinin, o cümlədən Naxçıvan şəhərinin
gürcü və rusların hücumlarından qorunmasına xidmət etmişdir. Türkiyə
Cumhuriyyətinin Başbakanlık Osmanlı Arxivində ―Xətti-Humayun Təsnifi‖
fondunda saxlanılan 765 nömrəli sənəddə hələ XVIII əsrin sonlarında belə
hadisələrdən biri barədə bəhs olunur (4,s.765). Sənəd hicri təqvimi ilə 9
Məhərrəm 1202-ci ilə aiddir. Bu tarixi miladi təqvimə çevirdiyimiz zaman
sənədin 22 oktyabr 1787-ci ildə tərtib olunduğu aydınlaşır. Qarabağ xanı
İbrahimxəlil xanın bölgədəki Osmanlı sərəsgərinə məktubu əsasında
hazırlanmış məlumatda deyilir: ―Mesfûr İrakli Han küffâr-ı Gürciyyeden ve
Rusyadan bir cem‗-i kesîr cünûd-ı merdûd İrvan semtine irsâl edüp, ahâlî-i
İrvan küffâr-ı Gürcüye tâbi‗ olmak hasebiyle ana mütâba‗at edüp hulâsa-i
kelâm sekiz bin nefer Gürciye ve Rusya ve İrvan'dan ictimâ‗ birle Nahçıvan
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beldesi üzerine hurûc edüp katl ü gâret-i İslâma kasd etdikde hân-ı mûmâileyh, def‗leri içün kosun ta‗yîn edüp ve cengü cidâl-i sa‗b ve mukâbele-i
sedîde vâkı‗ olup bi-hamdihî te‗âlâ asâkir-i İslâm mansûr ve küffârın kosun-ı
mel‗ûnu maglûb ü münhezim ve kefere bünyâdı harâbü münhedim olup, bu
kazıyye bu sene evâ‘il-i tâb-istânında vâkı‗ olmus oldugun‖. (―Adını
çəkdiyimiz İrakli xan kafir Gürcüstandan və Rusiyadan topladığı əsgərlərdən
ibarət ordunu İrəvan istiqamətinə göndərib. İrəvan əhalisi kafir Gürcüstanına
tabe olmaq hesabıyla ona itaət edib, sözün qısası 8000 nəfərlik Gürcüstan,
Rusiya və İrəvan qoşunu Naxçıvan şəhəri üzərinə hücum edib müsəlmanları
qətl və qarət etmək istədikləri vaxt adı çəkilən xan (Qarabağ xanı İbrahimxəlil
xan nəzərdə tutulur – A.A) qoşun toplayaraq döyüşmək məqsədi ilə onların
qarşısına çıxıb və Allaha həmd olsun ki, İslam qalib, kafirlərin qoşunu isə
məğlub olub‖.) (4,s.765).
Əhalinin sosial-sinfi tərkibi və iqtisadi durum. XIX əsrin əvvəllərində
Naxçıvan şəhərində 5000 nəfərdən çox əhali yaşayırdı. Bu barədə məlumat
verən rus ordusunun zabiti mayor Matuşeviç öz raportunda həmçinin qeyd
edirdi ki, qış vaxtı şəhərə daha 1000 nəfərə qədər köçəri ailəsi toplaşırdı
(10,s.69). Böyük ehtimalla bunların böyük bir qismi Kəngərli tayfalarına
mənsub olan əhali olmuşdur.
Bu dövrdə Qacarlar imperiyasından formal olaraq asılı halda olan
Naxçıvan xanlığında idarəçi xanlar xanlıqdakı bütün topraqların sahibi
sayılırdı. Naxçıvan xanları Kəngərli sülaləsinə mənsub idilər. Kəngərli
tayfalarının başçısının həm də xanlığın hakimi olması (21,s.69) onun hərbi
hakimiyyətini güclənidirirdi. Bu isə xanın həm də qoşunların ali baş
komandanı olması anlamına gəlirdi. Xan ümumilikdə xanlığın idarəçiliyini
həyata keçirdiyindən Kəngərli tayfalarının daxili idarəçiliyini həyata keçirmək
üçün xanın köməkçisi olan vəkil seçilirdi (21,s.69). Vəkil adətən tayfanın ən
yaşlı üzvlərindən biri olurdu.
Səfəvilər və Əfşarlar dövründən fərqli olaraq divan (dövlət) torpaqları
ilə xanların xüsusi mülkiyyəti (xass) arasında fərq demək olar ki, tamamilə
aradan qalxmışdı. Bu dövrdə bəy və ağa təbəqəsinə xanın yaxın qohumları,
Kəngərli sülaləsinin tayfa başçıları, Səfəvilər və Əfşarlar zamanında feodal
xidməti göstərmiş keçmiş maliklərin nəsilləri aid idi. Naiblər xanların canişini
və hakim idilər, onlar xanlığa daxil olan mahalları idarə edirdilər. Naiblərin
tabeliyində olan darğalar və yüzbaşılar Naxçıvan şəhərinin idarəçiliyində öz
səlahiyyətləri çərçivəsində müəyyən rola malik idilər. Şəhərətrafı kəndlər
kəndxudalar vasitəsilə idarə olunurdu. Şəhərdə ruhanilər, tacirlər, sənətkarlarla
yanaşı şəhərətrafı kəndlərdə, bostan və bağlarda kənd təsərrüfatı ilə məşğul
olan az sayda kəndlilər də yaşayırdılar. İ.Petruşevski yazır ki, Naxçıvan
xanlığında kəndlərin və ya böyük olmayan köçəri camaatların idarəçilərinə
məlik deyilirdi (21,s.126).
XIX əsrin başlanğıcında Naxçıvan şəhərinin əhalisini iki hissəyə
ayırmaq mümkündür:
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1) Vergidən azad olanlar. Bu qrupa zadəgan nəsillərinin
nümayəndələri (xanlar, bəylər, rütbəli şəxslər) və ruhani sinfi aid
idi.
2) Vergi ödəyənlər qrupuna isə tacirlər, sənayeçilər, sənətkarlar və
əkinçilər aid edilirdilər (15,s.29).
Naxçıvan şəhərinin feodal zadəganları sırasına böyük sərvət sahibləri
olan – xanlar, bəylər, məliklər, ağalar, sultanlar, naiblər daxil idi. XIX əsrin
başlanğıcında Qacarlardan yarımasılı xanlıq olan Naxçıvan xanlığında şəhərin
bəzi əraziləri və şəhərətrafı bəzi yaşayış məntəqələri bir sıra şəxslərə tiyul
olaraq verilmişdi. Mənbələrdən aydın olur ki, Abbas Mirzə tərəfindən
şəhərətrafı yaşayış məntəqələrindən Təzəkənd Ehsan xana, Tumbul, Əliabad,
Nəzərabad kəndləri Nəzərəli xana, Qoşadizə Fərəc ağaya, Yamxana İbrahim
xana, Badaşqan Cəfərqulu bəyə, Uzunoba Həsən ağaya tiyul olaraq verilmişdi
(15,s.121-125).
Bu dövrdə Naxçıvan şəhərinin əhalisinin tərkibində maraq doğuran
qruplardan biri də seyidlər idi. Əhali arasında İslam peyğəmbərinin qızının
soyundan gəldiklərinə inanılan bu şəxslər yuxarı təbəqəyə aid edilməsələr də,
vergidən də azad idilər(15,s.29-30). Rus işğalına qədərki dövrdə bölgədə
yaşayan azsaylı qeyri-müsəlman əhalisi öz camaatları daxilində müəyyən
imtiyazlı və imtiyazsız təbəqəyə bölünsələr də, ümumilikdə götürdükdə vergi
verən qrupa aid edilirdilər (15,s.31). Müharibələr dövründə vergiverən
təbəqədən orduya cəlb olunanlar da orduda xidmət etdikləri dövrdə vergidən
azad idilər (15,s.60).
XIX əsrin başlanğıcında Naxçıvan şəhərində yaşayan şəhər əhalisinin
verdiyi vergilər əsasən stabil olmamışdır. Bunun səbəbi xanlıq tarixinin bu
dövründə hakimiyyətin müxtəlif səbəblərdən əldən-ələ keçməsi ilə bağlı
olmuşdur. Vergilər pul ödəməsi və məhsulla verilirdi. Pulla ödənən vergilər il
ərzində üç dəfə toplanılırdı. Vergilər yasavul adlanan məmurlar tərəfindən
toplanılırdı. Yasavullar bu fəaliyyəti həyata keçirməyə görə xüsusi maaş
almırdılar. Onlar sadəcə toplanılan verginin məbləğinin yüzdə on faizi
miqdarından Qulluq pulu tələb edə bilərdilər (15,s.61).
XIX əsrin başlanğıcında şəhər əhalisinin ödədiyi şəxsi vergilər
sırasında aşağıdakıları qeyd edə bilərik:
- baş-pulu – şəhərin 15 yaşı tamam olmuş hər bir kişi sakinindən
alınırdı. V.Qriqoryevin qeydlərinə görə bu verginin məbləği 3
minaltunla (Dövrün rus valyutası ekvivalenti ilə 1 rubl 20 qəpiyə
bərabər idi.) 5 minaltun (Dövrün rus valyutası ekvivalenti ilə 2
rubla bərabər idi.) arasında dəyişirdi (15,s.103).
- Ev-pulu – hər bir təsərrüfat başına toplanan bu vergi 2 gümüş rubl
miqdarında idi.
- Bezi – bu vergi toxucular tərəfindən ödənilən vergi idi.
Dövrün mənbələrində torpaq və məhsul vergisi üzrə də şəhər əhalisinin
ödədiyi vergilər barədə məlumatlar vardır (15,s.105-107). Dövrün bütün
şərtlərini nəzərdən keçirərək ümumilikdə belə qənaətə gəlirik ki, Şəhər
sakinləri xəzinəyə aşağıdakı ödənişləri etməli idilər: mancanaq pulu, toxucu
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pulu, bağpulu, bayramlıq, toyxərci, dəyirmanpulu. Bunlardan əlavə
hamamdan, karvansaradan və dükan binalarından istifadə etmək üçün də
müəyyən vergilər ödənilirdi.
V.Qriqoryev 1822-ci ildə Naxçıvan şəhərindən Abbas Mirzənin
göstərişi ilə tərtib olunmuş məlumatlar əsasında o dövrdə Naxçıvan şəhərindən
toplanmış vergilər haqqında konkret məlumat vermişdir. Cədvəldən aydın olur
ki, bu dövrdə Naxçıvan şəhərinin əhalisindən başpulu vergisinin miqdarı 600
rubla, samanpulunun məbləği 178 rubl 45 qəpiyə, bərabər olmuşdur.
Ümumilikdə bölgədən yığılan pul vergisinin miqdarı 1378 rubl 45 qəpiyə, taxıl
məhsulları ilə ödənilmiş verginin miqdarı isə 178 rubl 45 qəpiyə bərabər idi
(15,s.182-183). Qeyd edək ki, göstərilən məbləğ yalnız Naxçıvan şəhərinə aid
olub, ətraf kəndləri əhatə etmirdi.
Xanlıq dövründə Naxçıvan Ģəhərinin iqtisadi həyatı. XIX əsrin
başlanğıcında xanlıqlararası çəkişmələr, eləcə də baş verən I və II Rusiya-İran
müharibələri səbəbindən Naxçıvan şəhəri dərin iqtisadi böhran içərisində idi.
Şəhərin və şəhərətrafı yaşayış məntəqələrinin məhsuldar qüvvələri demək olar
ki, baş verən müharibələr, daxili çəkişmələr nəticəsində dağıdılmışdı.
Naxçıvan xanlığının paytaxtı, ümumilikdə bölgənin iqtisadi və siyasi
mərkəzlərindən olan Naxçıvan şəhəri təsərrüfat düşkünlüyü dövrünü keçirirdi.
Hələ XVII əsrin sonlarından etibarən Şərq və Qərb ölkələri arasındakı ticarətdə
dəniz yollarının əhəmiyyətinin artması da nəticə etibari ilə keçmişdə mühüm
ticarət yolları üzərində yerləşmiş şəhərlərin, o cümlədən Naxçıvan şəhərinin
ticarət həyatına mənfi təsir göstərmişdir. Bu prosesdən bəhs edən tarixçi
E.İsayev yazır: ―Artıq XVII yüzilliyin sonlarından başlayaraq bütün Şərq
dövlətlərinin ticarət iqtisadi həyatında tənəzzül başlayır və bu proses getdikcə
dərinləşir. Bu tənəzzül Azərbaycandan da yan keçməmiş, özünü ilk növbədə
şəhərlərin həyatında göstərmişdir. Əvvəllər böyük ticarət-sənətkarlıq mərkəzi
kimi şöhrət qazanmış iri şəhərlər öz qüdrətini itirmiş, zəifləmiş, hətta
kiçilmişdilər‖ (8,s.79). XIX əsrin başlanğıcında isə Azərbaycan ərazisində
feodal pərakəndəliyinin güclənməsi, xanlıqların müstəqil siyasi vahidlər olaraq
mövcud olması ticarət əlaqələrinin zəifləməsini, dolayısı ilə də şəhərlərin
sosial-iqtisadi tərəqqisini şərtləndirən amillər idi. Hər bir xanlığın ərazisindən
keçərkən ticarət karvanlarının gömrük vergisi ödəməyə məcbur olması ticarəti
xeyli çətinləşdirirdi. Bunu nəzərdə tutaraq A.Milman rəhdari sistemi ticarətin
inkişafı qarşısında başlıca əngəl kimi qiymətləndirmişdir (20,s.98;19,s.114).
Əgər orta əsrlərdə Naxçıvan şəhəri Fransa, İtaliya şəhərləri ilə iqtisadi ticarət
əlaqələrinə malik idisə XIX əsrdə şəhərin ticarət əlaqələri xanlıq daxili, qonşu
xanlıqlar və yaxın qonşu ölkələrlə məhdudlaşırdı.
Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvan diyarında qədim zamanlardan
əhalinin ənənəvi məşğuliyyət sahələrindən biri də sənətkarlıq olmuşdur.
Naxçıvan diyarında sənətkarlığın inkişafı onun ayrı-ayrı sahələrinin həm
istehsal etdiyi mallara olan tələbatı, həm də ticarət əlaqələrinin səviyyəsi ilə
şərtlənmişdir. Başqa şəkildə desək, sənətkarlıq və onun ayrı-ayrı sahələri bir
tərəfdən, cəmiyyətin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin, digər tərəfdən, ölkənin xarici
iqtisadi əlaqələrinin göstəricisi kimi çıxış edirdi. Öyrəndiyimiz dövrdə
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Naxçıvan diyarının əsas şəhərləri olan istər Naxçıvan, istərsə də Ordubadda
sənətkarlıq o qədər də yüksək səviyyədə olmamışdır (1,s.72). Bununla belə
sənətkarlıq bir çox orta əsr şəhərlərində olduğu kimi, Naxçıvan və Ordubadın
da məşğuliyyətinin özəyini təşkil edirdi. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki,
sənətkarlığı təkcə şəhərlərə aid etmək səhv olardı. Çünki kənd yerlərində ilkin
tələbatı kənd sənətkarları — xüsusilə dəmirçilər, nalbəndlər, dulusçular və bu
kimi sənətkarlar təmin edirdilər (5,s.60). Az olan məhsulu yığdıqdan və kiçik
torpaq sahəsini əkdikdən sonra bekar qalan kəndlilər üçün sənətkarlıq istəristəməz qış məşğuliyyətinə çevrilmiş olurdu. Belə hallar qışı sərt keçən
Naxçıvan xanlığında daha çox gözə çarpırdı. Çox cəhətli təsərrüfatla məşğul
olan kəndlilər ilk növbədə öz ailələrinin və təsərrüfatlarının ehtiyaclarını
nəzərə alırdılar. Belə ki, kəndli ailələri çörək bişirir, ipək lifləri açır, yunu
darayır, yun sapları əyirir, rəngləyir, geyim paltarları tikir, dəri aşılayır, çarıq
tikir, xalça toxumaqla məşğul olur, əl dəyirmanlarında un üyüdür. yaşayış evi
və tövlə inşa edir, əmək alətləri hazırlayır, dülgərlik və dəmirçiliklə də məşğul
olurdular (5,s.60).
Sənətkarlıq şəhərlərdə, xüsusilə Naxçıvan xanlığının siyasi və iqtisadi
mərkəzi olan Naxçıvan şəhərində mərkəzləşmişdi. XVIII əsrin sonunda
Azərbaycan şəhərlərində, o cümlədən Naxçıvanda aşağıdakı sənət və peşə
mövcud idi: dərzi, papaqçı (börkçi), çəkməçi (başmaqçı), zərgər, sərrac,
dəmirçi, miskər, toxucu, boyaqçı, qəssab, çörəkçi, bənna, xarrat, dülgər,
şüşəsaz, keçəçi, palançı, dabbaq, bəzzad, kababçı və s. Sənətkarlıqda primitiv
texnikadan istifadə edildiyindən hər bir sənətkardan yüksək ustalıq tələb
olunurdu.
Yuxarıda sadalanan sənət növlərindən Naxçıvan xanlığında toxuculuq,
xüsusilə pambıq parça toxumaq sənətinin daha geniş yayılmasını mübaliğəsiz
qeyd etmək olar. Toxuculuqla məşğul olan hər bir ailədə, demək olar ki,
primitiv də olsa əyirici və toxucu dəzgahı (mancanaq) var idi. Bu barədə İ.
Şopenin əsərində oxuyuruq: ―Buradakı sənətkarların əksəriyyətini toxucular
təşkil edirlər. Hər ailənin öz dəzgahı vardı ki, bu dəzgahlarda da qadınlar
iplərdən bez toxuyur və pambıq parça hazırlayırlar.‖(17,s.851).
Mütəxəssislərin verdiyi məlumata görə, təkcə Naxçıvan şəhərində 40 ailədə
bez parça toxunurdu. Toxuculuq məhsulları əsasən ilk növbədə hər bir ailənin
öz təsərrüfat-məişət tələbatını ödəyirdi. Naxçıvanda boyaqçılığın inkişafına da
diqqət yetirilirdi. Yunun və müxtəlif ev əşyalarının boyanılmasında təbii
bitkilərdən istifadə olunurdu (1,s.73)
Naxçıvan şəhərində şüşəsazlıq inkişaf etmiş sənət sahələrindən biri idi.
Burada hasil olunan adi şüşələrlə yanaşı şəbəkələrin hazırlanmasında istifadə
olunan al-əlvan şüşələr də hazırlanırdı. Tarixçi S.Budaqova Matenadaranda
saxlanılan mənbələrdən biri əsasında müəyyən etmişdir ki, İrəvan xanlığının
hakimi Hüseyn Əli xan Naxçıvana məktub göndərərək Kəlbalı xandan İrəvan
şəhərində tikdirdiyi hamamın pəncərə şəbəkəsi üçün 400 ədəd müxtəlif rəngli
şüşə göndərilməsini xahiş etmişdir (5,s.61). Beləliklə, belə qənaətə gəlmək olar
ki, Naxçıvanın şüşə istehsal edən sənətkarları öz məhsullarını xaricə
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göndərmək iqtidarında idilər. Bu isə həmin sənətkarların yüksək iş
qabiliyyətinə malik olmalarına işarədir.
Sənətkar emalatxanaları — dükanlar əsasən bazar meydanlarında
cəmləşirdi. Bu isə başlıca olaraq yerli, xarici və tranzit ticarətlə bağlı idi.
Naxçıvan bazarında irili-xırdalı 138 dükan vardı (13,s.88). Naxçıvan bazarında
dükansız fəaliyyət göstərən peşə sahibləri də var idi ki, onları peşələri üzrə bu
və ya digər yerlərdə işləmək üçün dəvət edirdilər. Həmin peşə sahiblərinə
daşyonan (daşkəsən), bənna, xarrat, dülgər və b. daxil idilər.
Naxçıvan diyarında maldarlığın inkişafı burada gön və dəri işləmə üzrə
sənətkarlığın inkişafı üçün əlverişli zəmin yaratmışdı. Şəhərdə bu sahədə on
dükan (emalatxana) fəaliyyət göstərirdi. Naxçıvan diyarında qoyunçuluğun
inkişafı sayəsində əldə edilən yun xalçaları lazımi qədər xammalla təmin
edirdi. Naxçıvan xalçaçılarının hazırladıqları gəbə, palaz, xalça, cecim, məfrəc
evin otaqlarını bəzəmək üçün, xurcun və çuval yola çıxanlar üçün istifadə
olunurdu. Naxçıvan diyarında toxunan və xarici bazarda ən çox satılan
parçalardan qırmızı rəngli bez parça olmuşdur. Bez parça çox zaman daha artıq
ehtiyac duyulan Qarabağ və İrəvan xanlıqlarına satmağa aparılırdı.
XIX əsrin başlanğıcında – yəni Rusiya işğalına qədərki dövrdə
Naxçıvan şəhərində sənayenin əsas sahələrindən biri duzçıxarma sənayesi
olmuşdur. Daş duz Şıxmahmud, Cəhri və Sust kəndləri arasındakı dağlıq
ərazidən çıxarılırdı. 1828-ci ilədək duz mədənləri Kəlbalı xanın ixtiyarında
olmuşdur(2,s.70). Naxçıvan şəhərində və göstərilən kəndlərdə yaşayan
əhalinin bir hissəsi bu mədənlərdə duz çıxarılmasına təhkim olunmuşdu.
Şəhər idarəçiliyi. Tarixçi Musa Quliyev yazır ki, Naxçıvan şəhərinin
qalası olduğuna görə şəhəri idarə edənlər qalabəyi və kələntər adlandırılırdılar.
Qalabəyilər qala divarları içərisində yеrləşən хan sarayının və şəhər qapılarının
açarları üçün məsuliyyət daşıyırdılar. Hətta hərbi məqsədlər üçün tikilən
qalaların da qalabəyisi var idi (12,s.36). XIX əsrin başlanğıcında şəhər
idarəçiliyində daha iki şəxs önəmli rol oynayırdı. Bunlardan biri darğa digəri
isə əsas-başı idi (15,s.54). Darğa adlanan şəxs şəhərin, xüsusən bazarların
fəaliyyətinə və təhlükəsizliyinə gündəlik nəzarət edirdi. O ərzaq məhsullarının
qiymətini müəyyənləşdirirdi (15,s.54). Əsasbaşı isə gecələr şəhərdə sabitliyin
təmin olunması ilə vəzifələndirilmişdi (15,s.54). Həm darğa, həm də əsas-başı
dəzgah (piştaxta) başına 15 gümüş qəpik toplayırdılar (15,s.54). Şəhər
həyatında mühüm rol oynayan şəxslərdən biri də mirablar idilər. Onlar
şəhərdəki və şəhərətrafı ərazilərdəki əkin sahələri və bağlara suyun
bölüşdürülməsi işinə nəzarət edirdilər. (15,s.55). Nəzərə alsaq ki, Naxçıvan
şəhəri yayı quraqlıq keçən sərt kontinental iqlimli ərazidə yerləşmişdi, o zaman
bu vəzifənin həyata keçirilməsinin nə qədər mühüm olduğunu müəyyən etmək
o qədər də çətin olmaz.
XIX əsrin başlanğıcında Naxçıvan şəhərində məhkəmə hakimiyyəti
funqsiyasını ən mühüm məsələlər üzrə birbaşa olaraq xanın özü həyata
keçirilirdi. Ən ağır və qərarın verilməsi çətin olan cinayət hadisələri zamanı
xan baş axundla bu barədə məsləhətləşirdi. (15,s.55-56) Digər hallarda isə
(əsasən mülki məsələrlə bağlı) məhkəmə funqsiyasını baş axundlar və qazilər
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yerinə yetirirdilər. V.Qriqoryevin təsvirlərindən aydın olur ki, xanlıq dövründə
məhkəmələrdə qərarların verilməsi üçün İslam hüququndan istifadə edilmiş,
cəzalar Qurani-Kərim əsasında müəyyənləşdirilmişdir (15,s.57).
XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan şəhəri dəfələrlə əldən-ələ keçsə də,
müxtəlif müharibələr nəticəsində talanlar olsa da, şəhərin keçmiş ehtişamını
əks etdirən memarlıq abidələrinin bir çoxu durmaqda idi. Lakin XIX əsrin 20ci illərində Naxçıvanda olmuş Robert Ker Porterin də yazdığı kimi XIX əsrdə
şəhərin əvvəlki ehtişamı böyük ölçüdə azalmışdı. R.K.Porter əvvəllər
Naxçıvan şəhərinin içqalasında yerləşmiş qüllələr, məscidlər və evlərin
qalıqlarını görmüşdü.(9,s.211) K.Porter şəhərin keçmiş ehtişamını əks etdirən
möhtəşəm memarlıq nümunəsi sayıla biləcək iki məscid haqqında məlumat
vermişdir. Müəllifin sonrakı qeydlərindən aydın olur ki, bu məscidlərdən biri
Zaviyə məscidi olmuş, bu məscidin fasad hissəsi yaşıl, mavi və qırmızı rəngli
kaşılarla bəzədilmişdi (9,s.212).
Xanlıq dövründə təhsillə əsasən din xadimləri məşğul olurdular.
Məscidlərin nəzdində böyük və yaxud kiçik mədrələsələr fəaliyyət göstərirdi.
Aşağı sinif müəllimlərini müdərris, yuxarı sinif müəllimlərini isə vaiz
adlandırırdılar. Burada ərəb və fars dilləri, dini və şəri hökmlər, qismən də
riyaziyyat, həndəsə, tibb, ədəbiyyat kimi elmlərin əsasları öyrədilirdi.
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РЕЗЮМЕ
АРЗУ АБДУЛЛАЕВ
СТОЛИЦА НАХЧЫВАНСКОГО ХАНСТВА – ГОРОД НАХЧЫВАН
В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
В конце XVIII - начале XIX века город Нахчыван был одним из
стратегических пунктов полуавтономного Нахчыванского ханства,
которое зависело от Гаджаров, одного из важных моментов для
Романовых России, имевших конкретные планы владения Южным
Кавказом. В начале 19-го века в городе Нахчыван проживало более 5000
человек. В течение этого периода в Нахчыванском ханстве, формально
зависящем от Гаджарской империи,
ханы-управители считались
владельцами всех земель в ханстве. Несмотря на то, что в начале 19 века
город Нахчыван был перезахвачен, хотя он был разграблено в результате
различных войн, многие архитектурные памятники отражали прошлые
славы города.
Ключевые слова: экономическое положение, регион, ханство,
хан, XIX век, контакт, ремесло, город.
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SUMMARY
ARZU ABDULLAYEV
THE CAPITAL OF NAKHCHIVAN KHANATE – THE NAKHCHIVAN
CITY AT THE BEGINNING OF THE XIX CENTURY
At the end of the XVIII - beginning of the XIX century, Nakhchivan
was the capital of the semi- autonomous Nakhchivan khanate, which was
dependent on Gajars and one of the strategic points to be seized for Romanovs
Russia which had specific plans for possession of the South Caucasus. At the
beginning of the 19th century, more than 5,000 people lived in Nakhchivan. In
this period, executive khans of the Nakhchivan khanate, formally dependent on
the Gajar Empire, was considered the owner of all the lands in the khanate. In
the early 19th century although Nakhchivan city was repeatedly overwhelmed
and looted as a result of various wars, there were many architectural works
reflecting the glory of the city in the past.
Keywords: economical location, region, gentleman, khan, XIX cent,
contact, remembrance, city.

(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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ARPAÇAY VADĠSĠNĠN TÜRK ĠSLAM ABĠDƏLƏRĠNDƏ QƏDĠM
MƏDƏNĠYYƏTLƏRĠN ĠZLƏRĠ
Məqalə Arpaçay vadisindəki türk-islam abidələrinə həsr olunmuĢdur. Bu
abidələr tikiliĢi və funksiyalarına görə araĢdırılmıĢdır. Onları iki qrupa
bölmək olar. Birinci qrupu məscidlər, türbələr və ocaqlar təmsil olunan dini
abidələr təĢkil edir. Bu abidələrin içərisində Xanlıqlar kəndində olan Parçı
Ġmamzadəsi və Tənənəm kəndindəki Piri-Süleyman abidəsi xüsusi diqqət çəkir.
Ġkinci qrup abidələrə körpülər, hamamlar, qalalar daxildir. Onlar Naxçıvanın
qədim tikinti ənənələrini əks etdirir.
Açar sözlər: Arpaçay vadisi, türk-islam abidəsi, Parçı Ġmamzadəsi,
Naxçıvanın qədim mədəniyyəti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının şimal-qərb hissəsini təşkil edən
Arpaçay vadisi Şərur rayonunu bütünlüklə əhatə edir. Sədərək düzənliyindən
Qıvraq tirəsinədək uzanan geniş bir ərazinin çayın subasarına daxil olması
burada Paleolit dövründən başlayaraq bir-birini əvəz edən müxtəlif mədəniyyətlərin meydana çıxmasına şərait yaratmışdır. Ərəbyengicə, Xələc, Sədərək,
Ovçulartəpəsi, Şortəpə, Oğlanqala kimi onlarca yaşayış yerləri və nekropollarla təmsil olunan Arpaçay abidələri islam dininin qəbul edilməsindən sonra
zənginləşərək yeni məzmun qazanmışdır. İslami dəyərlərin burada çox-çox
əvvəldən mövcud olmuş türk ənənəsi ilə qovuşması nəticəsində ortaya çıxan
türk-islam abidələrinin diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri bu regionda
əvvəlki dövrlərdə mövcud olmuş qədim mədəniyyətlərin izlərinin qorunub
saxlanmasıdır. Onların timsalında regionda bir-birini əvəz etmiş mədəniyyətlər
arasındakı varislik əlaqəsini izləmək mümkündür. Bu bağlılığın üzə çıxarılması regionun aborigenlərinin buradakı türk tayfalarının əcdadları olması faktının
təsdiqi baxımından dəyərli olmaqla, bütün dəyərlərimizə göz dikən erməni iddialarına verilən növbəti cavab kimi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Arpaçay
vadisində yerləşən türk-islam abidələrini funksiyasına görə 2 qrupa ayırmaq
olar: ziyarətgahlar və mülki tikililər.
Birinci qrupa aid olanlar içərisində məscidlər çoxsaylı olması ilə fərqlənmişdir. XVII əsrdə Naxçıvan ərazisində olmuş Ö.Çələbi Qarabağlar
ərazisində 70 mehrab, o cümlədən minarəli 40 camenin olduğunu qeyd etmişdir [8, 21; 1, 231]. Şərur rayonunun Xanlıqlar kəndindəki Parçı İmamzadəsi
[8, 106], XIV əsrə aid edilən Pir-i Süleyman xanəgahı [8, 97], Sədərək
kəndindəki Ağoğlan türbəsi də ziyarətgahlar içərisində mühüm yer tutmuşdur.
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Türk-islam mədəniyyətinə daxil olan digər ziyarətgahlar içərisində pirlər
özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərqlənmişdir. Bu ifadə bir neçə mənada –
―azad-mərd‖ [6, 192], ―təriqət rəhbərlərinə verilən ən yüksək ad‖ [8, 96],
həmçinin uzunömürlülük mənasında işlədilmişdir. El arasında işlədilən ‖Ay
səni görüm pir olasan‖, həmçinin yaşlı adam haqqında deyilən ―pirani qoca‖
ifadələri bu fikri təsdiq edir. pirlər 2 tiplə təmsil olunur: islamdan əvvəl
mövcud olanlar və islamdan sonrakı pirlər. İslamdan əvvəl mövcud olan
pirlərə Şərur rayonunun Yuxarı Yaycı kəndində olan Ağzirət piri (e.ə. III-II
m.), Tənənəm kəndindəki Salatın piri (e..ə. II-I m.) Təzəkənd ərazisində
yerləşən Şıxbaba piri [5, 444], Havuş piri, onun yaxınlığındakı Qız piri və
Çoban piri aiddir [5, 155]. Bu dövrə aid pirlər dağlıq yerlərdə olmaları, ziyarət
obyektlərinin ətraflarındakı ağac, kollar və daşlardan ibarət olması ilə ümumi
xüsusiyyətə malikdirlər. İslamdan sonrakı dövrə aid olan pirlərin
əvvəlkilərdən fərqi içərisindəki müsəlman qəbirlərinin əsas ziyarət obyekti
olmasıdır. Pirlərdən üçü Zeyvə kəndi ərazisindədir: Ġlan ocağı, İmminin
ocağı[5, 210] və Şəfa piri. Şəfa piri digərlərindən içərisindəki ornamentli
sənduqə ilə fərqlənir. Kənd sakinlərinin məlumatına görə buraya xəstələr,
diləyi olanlar çərşənbə günündə gələrək bu ocağın torpağından götürüb
bədənlərinə sürtəndə sağalırlar. Dördkünc bina 2,5x2,20 metrlik sahəyə malik
olub üzəri günbəzlə örtülmüşdür. Kənd sakinlərindən Vəliyev Rəbbin Asəf
oğlunun məlumatına görə binanın böyüklüyü 5x4 metr olmuşdur. Uçulub
dağılmasının qarşısını almaq üçün yenidən tikilərkən binanın sahəsi
kiçildilmişdir. Burada əsas ziyarət obyekti mərkəzdə yerləşən sənduqədir
(Şəkil 1).

Şəkil 1. Şəfa pirinin içərisindəki sənduqə (Zeyvə kəndi).
Sənduqənin uzunluğu 142, eni 56, qalınlığı 18 sm-dir. Onu bəzəyən nəbati
naxışlar qismən aşınmaya məruz qalsa da, üzərindəki çərxi-fələk, həyat ağacını
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simvolizə edən işarələr aydın izlənilir. Sənduqənin orijinal forma və ornamenti
ilə fərqlənməsi Arpaçay vadisində daşyonma emalatxanasının varlığından
xəbər verir. Dördüncü pir Alışar kəndində dördkünc formalı binadan ibarət
olan İnan ocağıdır. Rəvayətə görə burada yaşayan qoca ilə qarısı yuxuda
onlara buradan getməli olduqları deyildiyi üçün evi tərk etdikdən sonra
ziyarətgaha çevrilmişdir [5, 210].
Pirlərin bəziləri el arasında ocaq adı ilə tanınır. Onlar içərisindəki
müsəlman qəbrinin ziyarət obyekti olmasına görə islamdan sonrakı pirlərlə
oxşardır. Bu cür müqəddəsləşdirilən yerlərdən biri Binamaz Əhməd ocağıdır.
XVI əsrə aid olan ocaq Şərur rayonunun Dəmirçi kəndində yerləşir. İçərisində
Binamaz Əhmədə aid olduğu deyilən bir müsəlman qəbri vardır. Havuş pirində
olan beşiyin bənzəri bir vaxtlar bu ocaqda qoç buynuzundan asılmışdı. Övladı
olmayanlar beşiyin başında dayanaraq Allaha dua edərdilər, beşik
yırğalanardısa diləklərinin həyata keçəcəyinə inanardılar. Belə bir yerin pirə
çevrilməsi əcdadlara sitayişin əlaməti olmuşdur. Pirin içərisində dəfn edilmiş
şəxs haqqındakı rəvayət insanları tanımadan mühakimə etməyin yanlış
olduğunu göstərmək baxımından ibrətamizdir. Rəvayətə görə Binamaz Əhməd
kənd camaatı ilə birlikdə namaz qılmadığı üçün belə adlandırılırmış. Yaycı
kəndindən Həcc ziyarətinə gedən zəvvarlardan birinin pulu qurtardığından geri
qayıda bilmir və oradakı şəxslərdən birinə yaxınlaşaraq kömək istəyir. Həmin
şəxs onu zəvvarlara namaz qıldıran imama yönəldir. İmam ondan əbasının
ətəyindən tutaraq gözlərini yummasını istəyir və dua oxuyur. Zəvvar gözlərini
açanda Yaycının dağlarında olduğunu, onu gətirənin isə Binamaz Əhməd
olduğunu görüb heyrətlənir. Zəvvarın qayıtdığını eşidən kənd camaatı onu
ziyarətə gəldikdə başına gələnləri danışır və əsil ziyarət edilməli şəxsin
Binamaz Əhməd olduğunu deyir. O yaxınları ilə kəndə çatdıqda Binamaz
Əhmədin vəfat etdiyini eşidib sirri açdığına peşiman olur. Bundan sonra
Binamaz Əhmədin dəfn olunduğu yer ziyarətgaha çevrilir. Kəndin yaşlı
sakinlərindən Əhmədov Hacı Hüseyn Çıraq oğlunun (1928-ci ildə anadan
olub) dediyinə görə Binamaz Əhmədin ocağı ―ağır ocaq‖ olub vaxtı ilə
ermənilərdə belə xof yaradırmış. 1985-ci ildə kənd sakinlərindən M.Əhmədov
İrəvana gedərkən bir şəxs ―erməni-müsəlman davası‖ zamanı bu ocaqdan göy
atlı bir nəfərin çıxdığını və Qəmərliyə qədər topların lüləsini saldığını
danışırmış. Bu hadisə rəvayət kimi el arasında dolaşsa da, qorxaq erməni
xislətində yaratdığı təsir baxımından maraqlıdır. Ötən əsrin 80-ci illərində bu
ocaq yenidən tikilərkən qarşısına əlavə edilən böyük bina vasitəsi ilə Seyidlər
ocağı ilə birləşdirilib. Ocağın bərpasında xeyriyyəçilik etmiş şəxs isə
(B.Cavadov) ziyarətgahın həyət darvazasının çöl tərəfində dəfn olunmuşdur.
Seyidlər ocağı XIX əsrə aiddir. İçərisində 3 müsəlman qəbri var. Kənd
sakinləri onlardan ikisinin ata, bala olduqlarını deyir. Deyilənə görə burada
Cənubi Azərbaycandan gələn seyid yaşayıb. Kənd camaatı taxılın ilk biçinində
arabalar Tələsəvandan kəndə girərkən hər kəs öz gücünə görə onların həyətinə


Bu ifadə adətən hamıdan qabaqda duraraq insanlara namaz qıldıran dini rütbəli Ģəxslər
haqqında iĢlədilmiĢdir [9, 193]
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bəndəmlə bağlanmış küləş bağlarından bir neçə ədəd atarmışlar. Seyidə verilən
bu yardım ilk məhsulun bərəkətli olmasını təmin etməliymiş. Onların qəbri
yanında qoyulmuş daş və ocağın həyətindəki 3 tut ağacı da müqəddəs
sayılmışdır. Bu faktlar islamdan çox-çox əvvəl mövcud olmuş ağac və daş
kultunun varlığını sürdürdüyünü göstərir. İslam dininin üstünlüyü onda idi ki,
ona qədər olan inancları məhv etməmiş, əksinə onlara yeni məzmun verməklə
sahib çıxmışdır. Nəticədə isə əvvəllər sadəcə ziyarət yeri olan pirlər islami
dəyərlərlə birləşərək daha da müqəddəsləşdirilərək and yerlərinə çevrilmişdir.
Belə yerlərdə peyğəmbərin varisləri sayılan imamzadələr, yaxud sağlığında
dürüstlüyü, xeyirxahlığı ilə hörmət qazanmış şəxslər dəfn edilir və ziyarət
edilirdi. Onların imamzadə, xanəgah, ocaq kimi ayrı-ayrı adlarla adlandırılması
da məhz içərisində dəfn olunan şəxsin cəmiyyətdəki statusu ilə bağlı olmuşdur.
Arpaçay vadisində yerləşən türk-islam abidələrini mülki tikililər təşkil
edir. Onlara Cəlikənd buzxanası, mənbələrdə Arpaçayın Araza qovuşduğu
yerdə olduğu qeyd edilən Sal körpüsü, həmçinin Araz üzərində 1297-ci ildə
Əmir Çoban Sulduzi tərəfindən tikilmiş ―Çoban körpüsü‖ [7, 68], ġahbulaq
qalası [5, 430]. Sədərək ərazisindəki Bəzirxana [5, 43; 5, 30], Yengicə
hamamı və Qala qapısı orta əsr yaşayış yeri aiddir. Son 2 abidə üzərində bir
qədər dayanmağına dəyər. Onlardan biri olan Yengicə hamamının timsalında
hamam mədəniyyətində türk-islam memarlığının özünəməxsus xüsusiyyətlərini izləmək mümkündür. Sahəsi 650 kv. m olan bu tikili XVIII əsrin
sonlarında Tovuz xanım tərəfindən tikdirilmişdir[8, 157]. Yeraltı hamamlardan
olan bu təsisat forması və böyüklüyü ilə fərqlənir. Xaricdən 2 iriölçülü
günbəzlə tamamlanır. Giriş qapısı cənubdan olan hamam bir neçə salondan
ibarətdir.
Birinci salon 8 guşəlidir. Hündürlüyü 7,3 m-dir. Əsas divarından
günbəz hissəyə keçən yerdə iri ölçülü romblarla çevrələnmişdir. Mərkəzində 8
guşəli daş hovuz olmuşdur. Divarlarının birləşdiyi yerlərdə 4 yardımçı kabinə
yaradılmışdır (2,9x1,1 m). İçərinin işıqlandırılması cənub, qərb və şimal
divarlarında olan 3 baca, günbəzin geniş hissəsindəki 5 kiçik ölçülü bacalar və
mərkəzindəki böyük bacadan həyata keçirilmişdir. Onun diametri 70 sm-dir.
İkinci salon 4x4 m ölçüdə olub 4 bacanın köməyi ilə işıqlandırılmışdır. Sağa
və sola açılan 90 sm enində olan qapılardan köməkçi otaqlara qapı olmuşdur.
Uzunsov formada olan otaqların hər birinin uzunluğu 4, eni 2,5 m olub
günbəzvari pəncərədən işıqlandırılır. Üçüncü salonun hündürlüyü 7, 7 m
hündürlükdə olub günbəzlə tamamlanır. Günbəz hissənin içəridən hündürlüyü
3,5 m, mərkəzindəki dairəvi bacanın diametri 60 sm-dir. Onun ətrafında 4
kiçik baca içərini işiqlandırmaqda köməkçi funksiya daşımışdır. Bu salonun da
sağında və solunda açılan qapılardan köməkçi otaqlara giriş olmuşdur. Onlar
ikinci salonun köməkçi hissələrində olduğu kimi bir pəncərədən işıqlandırılırmış. Dördüncü salon dəyirmi tavanlı olub, eni 4,4 m-dir. Onun sağ
divarına və sol divarına birləşik olan yardımçı otaqlarla girişi olmasa da
onların üçü də hamamın şərq qurtaracağında yerləşdiklərindən işıqlandırılmaları da bu divarda açılan pəncərələr vasitəsi ilə həyata keçirilmişdir. Ana divarın qalınlığı 2 m, digər divarlarınkı isə 1,30-1,80 sm arasında olması içərinin
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istiliyinin qorunmasında əsas amillərdən olmuşdur. Uzun müddət istifadəsiz
qalan bu tarixi memarlıq abidəsi milli mədəni irsimizə göstərilən dövlət
qayğısı nəticəsində yenidən həyata vəsiqə almışdır.
Qala qapısı adlanan ikinci abidə ilk dəfə elmi dövriyyəyə daxil
edildiyi üçün
bir qədər ətraflı məlumat vermək məqsədəuyğundur.
Möhrədən tikilmiş divarlarla çevrələnmiş və XVIII-XIX əsrlərə aid olan bu
yaşayış yerinin diametri təqribən 800-900 metr olmuşdur. Onun divar
qalıqlarının az bir qismi Dəmirçi kənd sakinlərindən Əsədov Rəşid Elbəyi
oğlunun (1934-cü ildə anadan olub) həyətinin cənub hissəsində
qalmaqdadır (Şəkil 2).

Şəkil 2. Qala qapısı yaşayış yerində möhrə divarının qalıqları (Dəmirçi kəndi).
Qala qapısından şərqə doğru isə Xırman yeri başlayıb Tələsəvanadək
davam edirmiş. Burada yığılan taxılı hər ailə öz xırmanında döyərmiş. XX
əsrin 60-cı illərində Qala qapısı yaşayış yerindən təqribən 800 m şimal-qərbdə
tikinti işləri görülərkən Sarı daş deyilən yerə doğru gedən tunel açılıb. Kənd
sakinlərinin sözlərinə görə tunel Qala qapısının gizli çıxış yolu olmuşdur
(İ.Əsədov,1929).
Arpaçay vadisinin türk-islam abidələri mədəniyyətlərarası əlaqənin
araşdırılması baxımından dəyərlidir. Burada yerləşən ziyarətgahların
ətrafındakı ağacların müqəddəsləşdirilməsi türkdilli xalqların ən qədim
inanclarında yer almış ağac kultunun varlığını əks etdirir. Bu inanc həyat ağacı
timsalında müxtəlif incəsənət əsərlərində ortaya çıxmışdır. Bu baxımdan Şəfa
pirində yerləşən sənduqə üzərindəki ornamentlərdən ikisi xüsusi ilə diqqət
çəkir. Bunlardan biri olan çərxi-fələk təsvirlərinin ən qədim nümunələrinə e.ə.
V-I minilliklərlə tarixləndirilən Gəmiqayada (Şəkil 3), Naxçıvan boyalılarında
[10, Çizim 32,7], Arpaçay vadisindəki Son Tunc, Erkən Dəmir dövrünə aid
Aşağı Daşarx, Zeyvə, Dəmirçi abidələrinin keramika nümunələri üzərində rast
gəlinmişdir [4, Şəkil 91; AMEA NB Arxeologiya və Etnorafiya muzeyi. İnv.
№ 432; №464].
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Şəkil 3. Arpaçay vadisindən aşkar olunan sənduqə üzərindəki çərxi-fələk
işarəsinin
Son Tunc-İlk Dəmir dövrünə aid keramikada və Gəmiqayadakı bənzərləri.
Bu işarə Ordubad tarix-diyarşünaslıq muzeyində saxlanılan süls xətti
ilə yazılmış ərəbdilli kitabədə də öz əksini tapmışdır [11]. Vaxtı ilə
O.Həbibullayev I Kültəpədə qazıntılar apararkən aşkar edilmiş saxsı
nümunələri üzərində relyef formalı eyni işarə qeydə almışdır [9]. Sənduqənin
üzərində diqqəti cəlb edən ikinci simvol həyat ağacını əks etdirir. Bu təsvir
türk-islam mədəniyyətinin özündən əvvəlki mədəniyyətlərlə ümumi xüsusiyyətlərinin ortaya çıxarılması baxımından xüsusi dəyər daşıyır. Onun
günümüzdəki simvolları kimi Ağzirət pirinin yaxınlığındakı tut ağacının,
Binamaz Əhməd ocağının həyətindəki nalbənd ağacının, ―Əshabi-Kəhf‖
ziyarətgahındakı Dağdağan ağacının müqəddəsləşdirilməsi də qədim
ənənələrin izlərini əks etdirir. Ağac kultunun izlərinə Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində, o cümlədən Naxçıvan ərazisində və bütövlükdə türk xalqlarının
yaşadığı bütün ərazilərdə rast gəlinir. Türk xalqlarının folklorunda geniş
yayılmış Humay ana həyat bəxş edən olaraq təqdim edilmiş [12, 49], onun
simvolik obrazı isə həyat ağacının timsalında qayaüstü rəsmlərdə, qədim dövrə
aid daş və keramika üzərində əks olunmuşdur(Şəkil 4,3).
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Şəkil 4. Naxçıvanın Neolit keramikası üzərindəki həyat ağacı təsvirinin
(5) sənduqə üzərində (1), Gəmiqayada (4), antik dövr medalyonu (7), qoç
heykəlləri (3) və Naxçıvan xalçalarında (2,6) təcəssümü.
Bu tip təsvirlərin ən qədim nümunəsi isə Neolit dövrünə gedib çıxır.
2013-2016-cı illərdə I Kültəpə yaşayış yerində aparılan arxeoloji qazıntılar
zamanı aşkar edilən keramika nümunələrindən biri üzərində qeydə alınan həyat
ağacı təsvirini bu inancın Naxçıvan ərazisindəki ən qədim nümunəsi hesab
etmək olar. Onların I Zoğala yaşayış yerinin antik dövrə aid bəzək
məmulatında (AMEA NB.Arxeologiya və Etnoqrafiya muzeyi, №373),
Gəmiqayada, qoç heykəlləri və xalçalar üzərindəki nümunələri Şəfa pirində
qeydə alınan sənduqə üzərindəki ornamentlə üst-üstə düşür (Şəkil 4,1-5).
Arpaçay vadisinin türk-islam mədəniyyəti abidələri Azərbaycanın
digər bölgələri ilə eyni xüsusiyyəti paylaşır. Diqqət çəkən xüsusiyyətlərdən
biri bu abidələrdə izlənilən qədim mədəniyyətlərdən gəlmə elementlərdir. Bu
əlamətlərin bir qismi Şəfa pirindəki sənduqənin üzərində olan çərxi-fələk və
həyat ağacını simvolizə edən ornamentlərdə əks olunmuşdur. Onların Neoliteneolit, Tunc dövrü keramikasında, Gəmiqaya təsvirləri içərisində xeyli
nümunələri məlumdur. Qədim nümunələri sxematik şəkildə çəkilən həyat
ağacı təsvirləri islami dəyərlərin yayılması ilə nəbati naxışlar timsalında daha
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real formaya salınmış, çox vaxt isə ağacın meyvəsini simvoliizə edən buta,
yarpaq, dairəvi və rombşəkilli çərçivə içərisində bəzək əşyaları, qoç
heykəllərini və xalçaları bəzəmişdir .
Qədim dövrdən gələn ağac kultu pirlər və ocaqların həyətindəki
nalbənd, tut, dağdağan, armud ağaclarının dilək ağacına çevrilməsində də öz
əksini tapmışdır. Yalnız islamaqədərki pirlərin əsas ziyarət obyekti ağac, kol,
daş olduğu halda, islamın yayılmasından sonra meydana çıxan pirlərdə dəfn
olunan müsəlman qəbirləri ön plana keçmişdir. İslamdan əvvəlki pirlərdə
fetişizm nümayiş olunarkən, ocaqlarda və islamdan sonrakı pirlərdə insana
ehtiram ön plana keçmişdir. Əcdadlara sitayişin elementini daşıyan bu inanc
vaxtı ilə Tunc dövründə tayfa başçılarının şərəfinə ucaldılan kurqanlarda öz
əksini tapmışdır. Hələ Neolit dövründə yaşamış insanlar ölülərini evin
içərisində dəfn etməklə onların ruhlarının ailəni qoruyacağına inanmışlar. I
Kültəpə yaşayış yerində evlərin döşəməsi altından üzə çıxarılan insan skeletləri
bu fikri təsdiq edir [9, 87]. Döşəmənin altında bükülü halda dəfn edilmiş
ölülərdən bəzisinin başının altında, yaxud yaxınında daş qoyulmuşdur, insan
öldükdən sonra onun ruhu həmin daşa keçməliymiş [3, 83]. Neolit dövründən
mövcud olan daş kultunun bəzi elementləri ziyarətgahlardakı sitayiş daşlarının
ziyarət olunması timsalında türk-islam mədəniyyətində də davam etdirilmişdir.
Bütün bunlar Arpaçay vadisində yayılmış türk-islam mədəniyyətinin
Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş qədim mədəniyyətlərdən bəhrələndiyini,
onları yaratmış insanların eyni kökə bağlılığını göstərməklə, regionun
aborigenlərinin bu gün burada yaşamaqda olan türk xalqlarının əcdadları
olduğunu təsdiq edir.
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РЕЗЮМЕ
ЗЕЙНЕБ КУЛИЕВА
СЛЕДЫ ДРЕВНЕЙШЕЙ КУЛЬТУРЫ В ТЮРКО-ИСЛАМСКИХ
ПАМЯТНИКАХ АРПАЧАЙСКОЙ ДОЛИНЫ
Статья
была
посвящена
тюрко-исламским
памятникам
Арпачайской долины. Эти памятники были проанализированы по
особенностям строительства и функции. Их можно поделить на две
группы. Первую группу составляют религиозные построения, которые
были представлены с мечетями, мавзолеями, очагами. Среди этих
памятников привлекают особое внимание Имамзаде Парчы в селе
Ханлыглар, Пири-Сулейман в Таненаме. К второй группе памятников
относятся мосты, бани, крепости и д. Они отражают строительственные
традиции древнешей культуры Нахчывана.
Ключевые слова: Арпачайская долина, тюрко-исламские
памятники, Имамзаде Парчы, древнейшая культура Нахчывана
SUMMARY
ZEYNEB GULIYEVA
TRACES OF THE MOST ANCIENT CULTURE IN THE TURKICISLAMIC MONUMENTS OF THE ARPACHAY VALLEY
The article was devoted to the Turkic-Islamic monuments of the
Arpachay valley. These monuments were analyzed according to the features of
construction and function. They can be divided into two groups. The first
group consists of religious buildings, which were represented with mosques,
mausoleums, foci. Among these monuments, special attention is paid to
Imamzade Parchy in the village of Khanlyglar, Piri-Suleiman in Tanenam. The
second group of monuments include bridges, baths, fortresses, etc. They reflect
the building traditions of the ancient culture of Nakhchivan.
Key words: Arpachay valley, Turkic-Islamic monuments, Imamzade
Parchy, ancient cultures of Nakhchivan.
Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı
Fondunun maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir. Qrant N EĠF-KETPL-22015-1(25)-56/47/5
(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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Məqalədə coğrafi mühitin təsir formalarını nəzərə almaqla bitkilərin
görünən və yaxın infraqırmızı diapazonlarda spektral xüsusiyyətləri, eləcə də
bitkilərdə baĢ vermiĢ anomal dəyiĢmələrin spektral parlaqlıq əmsalına təsiri
öyrənilmiĢdir. Tədqiqatlar əvvəllər bu sahədə görülən iĢlərin metodikasına
əsaslanaraq Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin istehsalı olan SF-18 və
MSP-24 cihazlarının köməyi ilə Biçənək meĢəsi ərazisində yerinə yetirilmiĢdir.
Bitkilər ekocoğrafi Ģəraitin dəyiĢməsinə ən tez reaksiya verən
komponentdir. Buna görə ətraf mühitdə baĢ verən hər hansı təbii və ya
antropogen dəyiĢmənin əlamətləri olan quraqlıq, ifrat rütubətlənmə, qlobal
istiləĢmə, ətraf mühitin çirklənməsi və s. bitkilərin spektral xüsusiyyətlərinə
təsir etmiĢdir. Beləliklə, bitkilərdə spektral parlaqlıq əmsalının köməyi ilə
landĢaftda baĢ verən dəyiĢmələr müəyyən edilmiĢdir.
Açar sözlər: spektral xüsusiyyət, spektral çəkiliĢ, infraqırmızı
diapazon, rütubətlənmə, quraqlıq, ekoloji Ģərait
Bitkilər günəş radiasiyasının enerjisini, xüsusi ilə spektrin 0,35-78
mkm görünən hissəsində çox böyük miqdarda udması, eləcə də infraqırmızı
istilik diapazonunda qaytarması xüsusiyyəti onlarda enerjinin toplanmasına və
qorunmasına səbəb olur. Bu prosesin coğrafi mühitdən asılı olaraq fərqli illik,
fəsli və sutkalıq gedişləri mövcuddur.
Yarpaqlarının infraqırmızı (İQ) diapazonda yüksək əksetdirmə
qabiliyyəti bitki areallarının bir çox xüsusiyyətlərinin məsafəli metodla
tədqiqinə imkan yaratmış olur [1,2,3,5]. Yarpaqların maksimal əksetdirməsi 2
mkm dalğa uzunluğunda təxminən 0,95-0,90-dır. Bu şüalanma 3 ilə 5,5 mkm
və 8 ilə 14 mkm arası diapazonda təsvir şəklində reqistrasiya oluna bilir.
Müxtəlif temperatur kəmiyyətinə malik bitki arealları İQ diapazonda bir211
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birlərindən rəng tonları ilə seçilir. Radiasiya temperatur fərqi həm nisbi və həm
də mütləq kəmiyyətlə kelvinlə (K) ifadə olunur.
Bitkilərin istilik xüsusiyyətləri, xüsusi ilə istilik tutumu bir çox
amillərdən asılıdır. İlk növbədə ilin və sutkanın vaxtından, havanın temperaturu və nisbi rütubətlənmə dərəcəsindən, meteoroloji şəraitdən, atmosferin vəziyyəti və küləyin sürətindən, torpaqda rütubət, onda olan qida və mineral maddələrin miqdarından asılıdır [2].
Bitkilərin enerjini qorumasına və istilik mübadiləsinə, ətraf mühitə
uyğunlaşmasına yarpaqların transpirasiyası da əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir.
Yarpaqlar tərəfindən suyun buxar halında ayrılması onların
temperaturunu tənzimləmiş olur. Bitkilərin buxarlandırma qabiliyyəti onların
növ tərkibi, qidalanma mühiti və digər parametrləri ilə müəyyən edilir.
Transpirasiyanın miqdarına təsir edən əsas parametrlərdən biri bitki köklərinin
uzunluğu, yarpaqların sahəcə ölçüsü, sıxlığı və strukturudur. Bu göstəricilər isə
ilk növbədə qidalanma mühiti, torpaqda olan mineral maddə, su, humusun
miqdarından və geoloji şəraitindən asılıdır.
Yarpaqda transpirasiyanın temperaturunun miqdarını müəyyən edən digər amil günəş radiasiyasının intensivliyidir. Belə ki, yarpaqlardakı hüceyrələrin nəfəsalma və suyu buxarlandırma xüsusiyyəti, kapilyarlardakı suyun hərəkətinin intensivliyi radiasiyanın miqdarı və növündən asılı olaraq dəyişir(6).
Diffuziya sayəsində atmosferə daxil olan suyun miqdarı və sürəti bitki
hüceyrələrindəki günəş radiasiyası tərəfindən yaranan buxarın təzyiqi ilə
müəyyənləşir (7).
Yarpaqların buxarlandırma qabiliyyəti həmçinin günəş radiasiyası ilə
yanaşı havanın rütubətlənmə dərəcəsindən, onun temperaturundan, küləyin
sürətindən, konvektiv hava axınından, eləcə də bitginin növündən asılıdır.
Yarpaqlarda yaranmış daxili buxarın təzyiqi ilə xarici buxar arasındakı
qradiyentə havadakı nisbi rütubətin miqdarı nəzarət edir. Belə ki, havadakı
buxarın miqdarı doyma həddinə yaxınlaşdıqca bitkilərdə buxarlandırma
qabiliyyəti aşağı düşür. İsti və quru havada əks proses baş verir. Hava
istiləşdikcə doyma həddi aşağı düşür və bitkilərdə buxarlanma güclənir.
Havanın hərəkəti də buxarlanmanı artırır. Külək yarpaqların ətrafındakı buxarı
daşıyaraq onun miqdarını azaldır, qradiyentin azalması buxarlanmanı
sürətləndirir. Nəticədə kserofit bitkilər rütubətin çoxluğu, hiqrofitlər isə
rütubətin azlığı səbəbindən funksiyalarını və müqavimətlərini qismən və ya
tamamən itirmiş olurlar.
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SPƏ
<40%

>65%

Dalğa uzunluğu, mkm-lə
Şəkil 1. Bitki yarpaqlarında rütubətin miqdarından asılı olaraq
spektrin dəyişməsi
Yarpaqların su buxarlandırma xüsusiyyətinə torpaqdakı bitki köklərinin
uzunluğu və miqdarı da əsaslı təsir edir. Geoloji və hidrogeoloji şəraitdən,
torpaq və qruntdakı suyun növündən asılı olaraq köklərin yarpaqlara daşıdığı
suyun miqdarı dəyişir və bu reqistroqramlarda kəskin nəzərə çarpır (şəkil 1).
Yeraltı suların artıb azalması yarpaqlarda suyun dəyişməsinə əsaslı
təsir edir.
Torpaqdakı bəzi su növləri, xüsusi ilə kimyəvi birləşmə yaradan sular
qidalanmada heç bir rola malik olmur.
Beləliklə, bitkilərin temperatur xüsusiyyətlərinə bir çox amillərin,
xüsusi ilə coğrafi mühitin təsirinin böyük olduğu ortaya çıxır.
Bitkilərin kök sistemi zədələndikdə məsafəli parenxima qurumağa
başlayır və yarpaqlara daxil olan rütubətin miqdarı tədricən azalır, nəticədə
onların transpirasiya qabiliyyəti itir. Bu zaman yarpaqların yaxın infraqırmızı
oblastda əksetdirmə qabiliyyəti azalır. İnfraqırmızı və ya çoxzonalı 0,7-1,3
mkm dalğa uzunluqlu təsvirlərdə sağlam yarpaqlar içərisində xəstələnmiş və
ya xəstələnməyə meylli yarpaqlar, aeroçəkilişlərdə isə bitki arealları boz tonun
qara və qaramtıl çalarları, çoxzonalı çəkilişlərdə isə qırmızı rəngi ilə seçilir.
Bitkilərdə fizioloji stressi işığın görünən diapazonunda da görmək olar.
Belə ki, yaşıl sağlam yarpaqlar yaşıl ağımtıl, zədələnmiş yarpaqlar isə sarınarıncı filtrdə ağımtıl tonu ilə fərqlənmiş olacaqlar. Mavi filtrdən keçən xəstə
yarpaqların saralmış rəngi isə yaşıl rəngdə görünəcəkdir.
Yarpaqlar eyni zamanda torpaqlara təbii və ya antropogen yollarla
daxil olmuş ağır metalların indiqatorudur. Ətraf mühitin çirklənməsi
nəticəsində torpaqda toplanmış metallar hüceyrələrə daxil olaraq onun
funksiyasına daha çox təsir etmiş olur. Biçənək meşəsində apardığımız
spektral çəkilişlər palıd yarpaqlarında sulfidli qurğuşun-sink, mis
birləşmələrinə rast gəlinmişdir. Təbii halda yarpaqlardakı ağır metallar 0,630,69 mkm dalğa uzunluğunda özünü göstərdiyi halda çirkləndirilmiş sahədə
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spektrin 1,55-1,75 mkm dalğa uzunluğunda ən yüksək nöqtəyə çatmışdır.
Nəticədə burada vaxtı ilə texniki tullantıların gömüldüyü müəyyən edilmişdir .
Yarpaqlardakı Zn və Mn konsentrasiyasının miqdarı təxminən torpaqdakı
qədər olduğu halda Pb və Cu miqdarı nisbətən çox olmuşdur. Qeyd etmək
lazımdır ki, ərazidəki digər bitkilərin yarpaqlarında çirkləndirmə yolu ilə daxil
olan ağır metallara rast gəlinməmişdir. Araşdırmalar zamanı məlum olmuşdur
ki, bitkilər tərəfindən udulan metalın və onun miqdarı bitkinin növündən asılı
olaraq fərqlidir.
Məsələn, cır almada (Malus L.) və armudda (Pyrus L.) Ka, Na, Ca ilə
yanaşı birincidə Fe və Cu, ikincidə Pb və Tl üstünlük təşkil edir. Həmişəyaşıl
iynəyarpaqlı bitkilərdə isə, məsələn, ardıcda (Juniperus L.) metalların ümumi
konsentrasiyası olduqca azdır.
SPƏ

Qovaq
(Populus L.)
Palıd
(Quercus L.)

Dalğa uzunluğu, mkm-lə
Şəkil 2. Qovaq və palıd ağaclarının əksetmə xüsusiyyətləri
Vegetasiyanın müxtəlif vaxtlarında bəzi bitkilərdə metalların tərkibi
fərqli olmuşdur. Cu, Zn ilboyu vegetasiyanın həm çirklənmə, həm yarpaqlama
və həm də meyvəvermə zamanı özünü göstərdiyi halda Ni, Pb, Fe, eləcə də Al
yarpaqların saralma dövründə müşahidə olunmuşdur.
Vegetasiya dövrü inkişaf üçün əlverişli olmadıqda yarpaqları adətən
yaxşı inkişaf etmiş bitki yarpaqlarından ölçülərinin daha kiçik olması ilə seçilir
və bu fərq spektral parlaqlıq əmsalına əsaslı təsir göstərir. «Landşaft-4» və
«Landşaft-5» peyklərindən alınan çoxzonalı təsvirlərin registroqramlarında
yaxşı inkişaf etmiş, daha çox biokütləyə malik bitki arealları görünən oblastın
510-550 nm dapazonunda açıq boz, ağımtıl, spektrin 780 nm-1,2 mkm
dapazonunda isə tünd, qaramtıl tonları ilə fərqlənir. Yaşıl biokütlənin daha az,
yarpaqlarının ölçüləri daha kiçik , yarpaqlarında rütübət az olan ağaclarda isə
görünən oblastın qırmızı və infraqırmızı oblastın yaxın diapazonunda spektral
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əksetmə güclü, rəng tonu isə açıq olur (4). Bu həmçinin bitginin növündən
asılı olaraq dəyişir (şəkil 2).
Bir çox bitkilərin spektral xüsusiyyətləri vegetasiya dövrü dəyişmiş
olur. Bitki komplekslərində ayrı-ayrı növlərin sayca müəyyən edilməsində və
onların xəritələşdirilməsində bu üsulun müstəsna rolu vardır [1] . Belə ki,
meşə daxilində müxtəlif növ ağacların çiçəkləmə, yarpaqlama və yarpaqların
solma vaxtları adətən fərqli olur. Məsələn, cır badam (Amugdalis L.) digər
ağaclara nisbətən tez çiçəkləyir, yemişan (Crataegus L.) yarpaqları daha gec
solur və solma dövründə qırmızı söyüd (Salix L.) ağacının yarpaqları sarı rəng
alır.
Çoxzonalı kosmik şəkillərdə bu əlamətləri nəzərə alaraq kompyuterin
köməyi ilə hər hansı bir sahədə və ya bütövlükdə meşədə hansı ağacdan nə
qədər olduğunu, onun tutduğu arealın sahəsini və bu sahəni meşənin ümumi
sahəsinə bölməklə növün sıxlıq əmsalını müəyyən edə bilərik.
Beləliklə, bitkilərin spektrin görünən və yaxın infraqırmızı
diapazonlarda aparılan çəkilişləri əsasında təbii mühitdə baş verən bir sıra
dəyişmələri müəyyən etmək olar:
 bitkilərdə rütubətin miqdarının dəyişməsi əsasında torpaq və havada
rütubətlənmə, ifrat rütubətlənmə və quraqlıq şəraitini;
 yarpaqlarda baş verən daxili temperatur amplitudasının köməyi ilə
bitkilərdə xəstəliklərin baş vermə ehtimalı;
 illik, çoxillik iqlim dəyişmələrini;
 hidrogeoloji şəraiti;
 torpaq və qruntdakı ağır metalların növünü;
 ətraf mühit, xüsusi ilə torpaqlarda baş verən antropogen çirklənməni;
 müəyyən ərazidə ağac və kolların növ tərkibini;
 ərazinin meşəlik əmsalını.
Hazırlanmış metodik yanaşma ilə kənd təsərrüfatı bitkilərində baş
verən dəyişmələri, bu dəyişmələrə səbəb olan amilləri, onların məhsuldarlığını,
susuz və xəstəliklərə yoluxmuş arealları olduqca qısa vaxt ərzində araşdırmaq
mümkündür.
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РЕЗЮМЕ
НАЗИМ БАБАБЕЙЛИ, СЕАДЕТ АЛИЕВА,
НАТИГА САЛМАНОВА, ДЖОВХАР ДЖАЛИЛОВА
ОБ ИЗУЧЕНИИ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
СРЕДОЙ И СПЕКТРАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ РАСТЕНИЙ
В статье изучены спектральные особенности растений в
инфракрасных и видимых диапазонах с учетом изменения
географической среды, которая в свою очередь создает аномальные
изменения в растениях. Основываясь на методику ранее проведенных в
этой сфере работ были выполнены на территории Биченегского лесного
массива при помощи приборов SF-18 и MSP-24, разработанных
Азербайджанским Национальнм Аеро-Космическим Агентством.
Растение самый быстро реагирующий и быстро изменяющийся
компонент. Поэтому природные или антропогенные изменения в
окружающей среде, такие как засуха, высокая влажность, потопление,
загразнение окружающей среды и др. повлияли на спектральные
особенности растений.
Таким образом, при помощи коэффициента спектральной яркости
растений были выявлены изменения в ландшафтном комплексе.
Ключевые слова: спектральная особенность, спектральная
съемка, инфракрасный диапазон,влажность, засуха,зкологическое
условие.
SUMMARY
NAZIM BABABAYLI, SEADET ALIYEVA,
NATIGA SALMANOVA, GOVHAR JALILOVA
ABOUT THE INVESTIGATION ON THE MUTUAL RELATION
BETWEEN THE SPECTRAL FEATURES OF GEOGRAPHICAL
ENIVORNMENT AND PLANTS
The article examines the spectral properties of plants in visible and
infrared bands, as well as the effects of the anomalous changes of the plants on
the spectral brightness ratio, taking into account the effects of geographical
environment. The researches were carried out based on the methods of work
done earlier in this area, in the territory of Bichenek forest with the help of SF216
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18 and MSP-24 equipment manufactured by the National Aerospace Agency
of Azerbaijan.
Plants are the fastest-reacting components to the changes of the ecogeographical conditions. Therefore, drought, extreme humidification, global
warming, environmental pollution, and so on, which are the signs of any
natural or anthropogenic change occurring in the environment have affected
the spectral properties of plants.
Thus, the changes in the landscape with the help of the spectral
brightness ratio in the plants have been identified.
Key words: spectral feature, spectral shooting, infrared range,
humidification, drought, environmental conditions.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASININ EHTĠYATI BOL OLAN
TƏTBĠQYÖNÜMLÜ BƏZĠ YABANI QĠDA – MEYVƏ BĠTKĠLƏRĠNĠN
XALQ TƏSƏRRÜFATI ƏHƏMĠYYƏTĠ
Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində ehtitatı bol olan
bəzi yabanı tətbiqyönümlü qida kimi istifadə edilən meyvə bitkilərinin xalq
təsərrüfatındakı əhəmiyyətindən bəhs olunur. Layihə üzrə meyvə bitkilərindən
səmərəli və dolğun istifadə olunması yolları öyrənilmiĢdir. Tədqiqat iĢləri
zamanı ərazidə yayılmıĢ meyvə bitkilərinin botaniki, sistematik, geobotaniki və
etnobotaniki xüsusiyyətləri öyrənilmiĢdir. AparılmıĢ ekspedisiyalar zamanı
toplanılmıĢ materiallar və ədəbiyyat məlumatları əsasında muxtar
respublikada 23 fəsiləyə, 43 cinsə aid 152 növ yabanı meyvə bitkilərinin
olduğu müəyyən edilmiĢdir. Təqdim olunan məqalədə yabanı qiqa meyvə
bitkilərinin 2 qrupunda (çəyirdəkli, tumlu) cəmlənmiĢ 2 fəsiləyə və 7 cinsə
aid olan 8 növünün geniĢ sənaye əhəmiyyətli olduğu müəyyən edilmiĢdir.
Açar sözlər: fəsilə, cins, növ, yabanı meyvə, bol, geniĢ, yayılma arealı, tətbiq
yönümlü, xalq təsərrüfatı əhəmiyyətli

Naxçıvan Muxtar Respublikasında flora və bitki aləminin inkişafı
Mezofit və Kaynofit eralara aid edili. Belə ki, ərazi florasının mövcud olduğu
Perm, Trias, Yura, Təbaşir dövrlərini Mezofit, Kaynofit era isə Paleogen,
Neogen və dördüncü dövrləri əhatə etmişdir. Regionun kserofit tipli florası
tarixi baxımdan Aralıq dənizi, Ön Asiya və İran floraları ilə sıx genetik
əlaqədə inkişaf edib formalaşmışdır. Hazırda regionun ərazisində son
sistematik dəyişikliklər, əlavələr nəzərə alınmaqla 176 fəsilə, 908 cins və 3021
ali sporlu, çılpaqtoxumlu və çiçəkli bitki növlərinin olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Muxtar respublikanın florası faydalı bitki sərvətləri ilə zəngindir. Burada yeyilən qida, dərnan, efir yağlı, aşı maddəli, flavonoidli, qlükozidli, yem,
kosmenik, texniki, bal verən və digər iqtisadi əhəmiyyətli bitki ehtiyatları
vardır. Yeyilən yabanı qida meyvə bitkiləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Onlar
regionun müxtəlif sənaye sahələri üçün etibarlı xammal mənbəidir. Buna görə
də, təbii bitki sərvətlərini qoruyub saxlamaq, bərpa etmək, ehtiyatını daha da
artırmaq, səmərəli və uzunmüddətli istifadəsinə nail olmaq mühüm dəvlət
əhəmiyyətli problem məsələdir.
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Fəsilə: Gülçiçəklikimilər - Rosaceae L.
Cins: Yemişan - Crataegus L.
Yemişan - Crataegus L. cinsinin muxrar respublikanın ərazisində
aşağıdakı 17 növü: Qanqırmızı yemişanı - Crataegus atrosanguinea Pojark.,
Erməni yemişanı - C. armena Pojark., Qafqaz yemişanı. - C. caucasica
C.Koch, Sinovski yemişanı - C. cinovskisii Kassymova, Əyriyumurtalıqlı
yemişanı. - C. curvisepala Lindm. (C. kyrtostyla auct.), Tüklüçiçək yemişanı C. eriantha Pojark., Meyer yemişanı - C. meyeri Pojark., biryuvalı yemişanı C. monogyna Jacq., Şərq yemişanı - C. orientalis Pall. ex Bieb., Pallas
yemişanı - C. pallasii Griseb., Beşyuvalı yemişanı. - C. pentagyna Waldst. et
Kit., Pojarkov yemişanı - C. pojarkoviae Kossych., Pont yemişanı -C. pontica
C.Koch, Yalançı müxtəliyarpaq yemişanı - C. pseudoheterophylla Pojark.,
Soviç yemişanı - C. szovitsii Pojark., Zəngəzur yemişanı - C. zangezura
Pojark., Turnefor yemişanı - C. tournefortii Griseb. (Crataegus schraderiana
Ledeb.).
Yemişanların hamısının meyvəsi yeyilir. Bir çoxunun ehtiyatı ortadır.
Sinovski yemişanı – C. cinovskisii Kassymova yenidir [7]. Buna baxmayaraq
yemişan ehtiyatı boldur və əhali ondan çox istifası edir. Sənaye miqyasında
istifadə olunan yemişan növlərindən bəziləri haqqında məlumat veririk.
Meyer yemişanı - Crataegus meyeri Pojark. Boz və qırmızı qonur
rəngdə budaqlara malik olan 3-4 m hündürlüyündə tikanlı ağacdır. Naxçıvanın
dağlıq hissələrində tək-tək və qrup halında yayılmışdır. Meyvələri oval
formada olub, 12-18 mm uzunluqdadadır, ətli, tünd-qırmızı rənglidir,
içərisində 2, az-az hallarda 1 çəyirdəyi vardır. Yarpaqlarının üst tərəfi tünd
yaşıl, alt tərəfi isə açıq rəngdədir. Yarpağın alt tərəfi tüklüdür. Cavan zoğları
çox vaxt qısalıb yarpaqlanmış tikanlara çevrilmişdir. Dağlıq zonaların qarışıq
yaşıllaşdırılmasında geniş miqyasda istifadə edilməsi tövsiyə edilir. Maysentyabr aylarinda çiçəkləyir və meyvə verir. Sədərək rayonunun Kərki, Şərur
rayonunun Havuş, Babək rayonunun Buzqov, Şahbuz rayonunun Biçənək
kəndləri ətrafında daşlı yamaclarda və kolluqlar arasında yayılmışdır.Ən böyük
ehtiyatı Batabat meşəsindədir. Mezofitdir bitkidir. Yeyilən qida və dərman
əhəmiyyətli vardır (Şəkil 1).

Şəkil 1. Meyer yemişanı - Crataegus meyeri Pojark.
Dərman məqsədilə Azərbaycan SSR-də yayılan yemişan bitkilərinin həm
çiçəyini, həm də meyvələrini toplayıb xüsusi səbətlərə yığır, sonra isə
sobalarda, xüsusi quruducularda və ya isti otaqlarda qurudurlar. Yemişan
meyvələrinin ağ kağız üzərində nazik sərib tez-tez çevirməklə qurutmaq
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lazımdır. Belə şəraitdə qurudulmuş meyvələr təbii rəngini saxlayır, kimyəvi
tərkibini də dəyişmir. Qurumuş meyvələri xüsusi torbalara doldurub havası
daim dəyişilən quru havalı binalarda saxlayırlar. Yemişanın meyvəsindən və
çiçəklərindən çox qədim vaxtdan xalq təbabətində bir sıra xəstəliklərə qarşı
istifadə edilir. Onun qurudulmuş çiçəklərindən və meyvələrindən çai kimi
dəmləyib, ürək ağrıları zamanı və qan təzyiqi yüksək olanda içirlər.
Yemişan meyvələrinin tərkibində bir sıra faydalı maddələr (xolin birləşmələri, caponinlər, flavonoidlər, vitaminlər, üzvü turşular, şəkərlər və s.) vardır. Hazırda yemişandan və ondan hazırlanan peraparatlardan elmi təbabətdə
ürək-damar sistemi xəstəliklərinin müalicəsində, xüsusən ürək fəaliyyəti
zəifliyində, ürəyin aritmiyasında, artirocklerozda, hipertoniya xəstəliyində,
tireotoksnkozda və s. geniş istifadə olunur. Eləcədə hıpoqalaktiya zamanı
(uşaq əmizdirən anaların südü azaldıqda) yemişan preparatları müvəffəqiyyətlə
tətbiq edilir. Respublikamızda geniş yayılmış beşləçəkli yemişanın meyvələrindən hazırlanmış duru ekstraktın ürık-damar sistemi xəstəliklərində işlənməsinə dair 1961-ci ildə SSRİ Səhiyyə Nazirliyi Farmakoloji Komitəsi qərar
qəbul etmişdir.
Yemişan meyvələrinin yeyinti sənayesində də mühüm əhəmiyyəti vardır.
Yerli əhali yemişan meyvələrindən mürəbbə, kompot şəklində qədim vaxtdan
istifadə edir. Kənd təsərrüfatında yemişanın əhəmiyyəti daha mühümdür.
Bolqarıstan alimi Pyotr Nikolovun məlumatına əsasən sağılan mal-qaranın
yeminə yemişan meyvələri əlavə etdikdə onların südü xeyli artır və süddə
yağın miqdarı çoxalır.Yemişanın respublikamızda həddən artıq böyük ehtiyatını, eləcə də kənd təsərrüfatında, tibb də və yeyinti sənayesində çox mühüm
əhəmiyyətini nəzərə alaraq həmin bitkinin meyvələrinin planlaşdırılmış şəkildə
tədarükünü təşkil etmək oldiqca vacib məsələlərdən biridir [1, s 6-76].
Şərq alması - Malus orientalis Uglitzk. Alma - Malus Mill. cinsinin
yabanı halda bir növü Şərq alması - Malus orientalis Uglitzk. və bir
variasiyası Dağ alması - Malus orientalis var. montana (Uglitzk.) Langen.
yayılmışdır [5, s. 156-161;6,s.100-350]. Hündürlüyü 8-10 m оlаn, dаğınıq
çətirli, tikаnsız аğаcdır. Yаrpаqlаrı uzunsоv - yumurtаvаri, uzunsоv - еllipsvаri
və yumurtаvаri -lаnsеtşəkillidir, 5-8 (2-10) sm uzunluqdа, 2-3 (1,5-4,5) sm
еnindədir və qısа zоğlаr üzərində yеrləşmişdir. Аşаğı səthi sıх tükcüklü və yа
аğ kеçətükcüklü, yuхаrı səthi isə sеyrək tükcüklüdür. Kənаrlаrı mişаrvаridişcikli və yа dаirəvi-dişcikli, zirvədən isə küt və yа itiləşmiş, küt dəyirmi və
yа pаzvаri dаrаlmış, nаdir hаllаrdа isə qеyri-bərаbər tərəfli əsаslıdır. Sаplаğı
sıх kеçə tükcüklüdür və yаrpаq аyаsındаn 2-4 dəfə qısаdır. Mеyvələri
kürəşəkilli, kоnusvаri və silindirvаri оlub, sаplаğın birləşdiyi yеr gеniş qıf
şəkillidir. Yаşılımtıl-sаrı, аçıq-qırmızımtıl və zоlаqlı mеyvələri şirəlidir, turş,
turşа- şirin və аğız büzücüdür. Mеyvə sаplаğı qаlındır, 1,0-2,0 sm
uzunluqdаdır, üzəri ilk vахtlаr kеçətükcüklü və yа tükcüklüdür. Аprеl-mаy
аylаrındа çiçəkləyir, аvqust-оktyаbr аylаrındа mеyvələri yеtişir (Şəkil 2).
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Şəkil 2. Şərq alması - Malus orientalis Uglitzk.
Оrtа dаğ qurşаqlаrındаn bаşlаyаrаq, yüksək dаğlığа qədər, dаşlı, qаyаlı
yаmаclаrdа, dаğ mеşələrində 1500 - 2000 m d.s.h. rаst gəlinir. Almanin
tərkibində 5-24%-ə qədər şəkər, 1,3%-ə yaxın üzvü turşular (alma, limon,
kəhrəba), pektin və aşı maddələri, B və C vitaminləri, karotin, mineral
maddələrdən isə kalium, natrium və dəmir duzları vardır. Almada olan dəmir
duzu böyük müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Almanın tərkibində olan şəkərin
əsas hissəsini qlükoza və fruktoza təşkil edir ki, onlar da ürək - damar sistemi
üçün çox faydalıdır.
Almadan təbii halda istifadə etməklə yanaşı, bir sıra qiymətli
konservləşdirilmiş məhsullar-kompot, mürəbbə, povidlo, şirə, püre və s.
hazırlanır. Bu məhsulların çox böyük müalicəvi əhəmiyyəti vardır. Almanın və
ondan hazırlanan müxtəlif konserv məhsullarının ürək zəifliyinə, qanazlığına,
xroniki mədə - bağırsaq xəstəliklərinə, eləcə də vitamin azlığına çox yaxşı
müalicəvi təsiri olur.
Alça - Prunus L. cinsinin muxtar respublika ərazisində yabanı halda bir
növü Dağınıq alça - Prunus divaricata Ledeb. çox geniş yayılmışdır. Alçanın
xalq təsərrüfatının müxtəlif sənaye sahələrini lazımi xammalla təmin etmək
ehtiyatı vardır. Prunus. divaricata Ledeb. hündürlüyü 10 -15 m-ə çatan çətirli
ağac, az-az hallarda isə koldur. Budaqları tikanlıdır. Tumurcuqları qonur
rəngdədir və uzunluğu 1-1,5 mm-dir. Çiçək tumurcuqları konus şəkilli olub,
yumurtavaridir. Yarpaqları üstdən çılpaq, altdan orta damar boyu tükcüklüdür.
Çiçəkləri yarpaqlanmadan qabaq açılır. Çiçək saplağı çılpaqdır və uzunluğu 12,2 sm-dir. Kasayarpaqcıqlarının ucu aşağı əyilmiş dişvari çıxıntılı, ləçəkləri 510 mm uzunluğundadır və ağdır. Yumurtalığı və sütuncuğu çılpaqdır. Meyvəsi
sarı-bənövşəyi, qırmızı rəngdə olub, diametri 3 sm-dir. Çəyirdəyi oval
formalıdır. Mart-aprel aylarında çiçək açır, iyul-avqust aylarında isə meyvə
verir. Ordubad rayonunun Gilənçay, Vənənd, Dırnıs, Culfa rayonu-nun
Əbrəqunis, Kırna, Göydərə, Əlincə, Kəngərli rayonunun Qarabağlar, Babək
rayonunun Vayxır, Xalxal, Şahbuz rayonunun Qarababa, Külüs və s. kəndləri
ətrafında, meşələrdə, kolluqlarda, talalarda, dağ yamaclarında, çay dərələrində
yayılmışdır. Mezofitdir. Şərqiaralıq-dənizi coğrafi areal tipinə daxildir (Şəkil
3).
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Şəkil 3. Alça gavalı - Prunus divaricata Ledeb.
Tərkibindəki bioloji fəal maddələrin zənginliyinə, orqanizmə müsbət
təsirinə qrörə qiymətli yeyinti bitkisi hesab edilir. Alçanın 100 qramında: 0,2
qr zülal, 0,1 qr yağ, 8 qr karbohidrat, 0,6 qr kül, 89 qr su vardır. Kaloriliyi 30
kKal-ir. Alçada PP. A, B1, B2. C, E vitaminləri, həmçinin Ca, Mg, Na, K, P,
Fe mineralları vardır. Bitkinin şirəsi, kitrəsinin luğabı, çiçəklərinin sulu
dəmləməsi çətin sağalan yaralarda, öskürək əleyhinə, tərqovucu, qara citər,
böyrək xəstəliklərində, avitaminozda, qəbizlikdə, mədə yarasında, qucma
əleyhinə və s. dərman vasitəsi kimi istifadə olunur. Alçanın çəyidəyində 4143% alça yağı vardır. Bu yağ badam yağı kimi amiqdalin qlikozidinə malikdir.
Alça yağı su və emulsin fermentinin iştirakı ilə qlükozaya, benzoy aldehidinə
və sinil turşusuna parçalanır. Ancaq alça yağının başlıca tətbiq sahəsi ətriyyat
və tibbi sabun sənayesidir. Alça yeyilən qida bitkisi kimi də çox qiymətlidir.
Qurudulmuş və yaş halda yeyilir. Ondan qış üçün məhsullar tədarük edilir.
Ondan alça cemi, alça povidlası, alça sousu, alça varenyesi, alça kompotu, eyni
zamanda digər meyvə və tərəvəzlərlə (kabaçki, sarımsaq, pomidor, kərəvüz,
şüyüd, keşniş və b.) qarışıq yeyinti məhsulları hazıtlayır, qurudulmuş alçanı
tam verici ədviyyat kimi müxtəlif xörəklərə qatırlar. Alça varenyası
hazırlamaq üçün 1 kq alça, 1,4 kq şəkər və 1,5 stəkan su götürülür. Pomidor,
alça və sarımsaqla sous hazırlanır [1, s 6-76].
Armud - Pyrus L. cinsinin ərazidə yabanı halda 20 növü: İtimişardişli
armud - Pyrus. acutiserrata Gladkova, Qafqaz armudu - P. caucasica Fed.,
Şuntuk armudu - P. caucasica Fed. var. schuntukensis Tuz., Adi armud - P.
communis L., Medvedev armudu - P. medvedevii Rubtz., Sallaq armud - P.
nutans Rubtz. Daş armud - P. oxyprion Woronow, Radde armudu - P. Raddeana Woronow, Söyüdyarpaq armud - P. salicifolia Pall., Daryarpaq armud P. salicifolia Pall. var. angustifolia Kuth., Enliyarpaq armud - P. salicifolia
Pall. var. latifolia Alexeenko, Suriya armudu - P. syriaca Boiss., Voronov
armudu - P. voronovii Rubtz., Gürcü armudu - P. georgica Kuth., Yalançısuriya armudu - P. pseudosyriaca Gladkova, Zəngəzur armudu - P. zangezura
Maleev, Mehri armudu - P. megrica Gladkova, Xosrov armudu - P. chosrovica
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Gladkova, Demetri armudu - P. demetrii Kuth., Fyodorov armudu - P. fedorovii Kuth.
Armud növlərinin hamısı yeyilən qida bitkiləridir. Əksəriyyətinin
məhsuldarlığı orta dərəcədədir. Əhali tərəfindən təbii halda yeyilir və müxtəlif
məhsul formasında istifadə olunur. Sənaye əhəmiyyətli növlərinə:
Söyüdyarpaq armudu - P. salicifolia Pall., P. communis L., P. nutans Rubtz.,
P. oxyprion Woronow, P. syriaca Boiss., P. caucasica Fed. və b. aiddir [1, s.
174- 181; 10, s. 9-47; 16, s. 11-245].
Söyüdyarpaq armud - Pyrus salicifolia Pall. Hündürlüyü 4 -7 m оlаn, sıx
çətirli, üzəri uzun tikanlarla örtülü ağac və yа koldur. Yarpaqları uzun, ensiz
lansetvari formadan enli lansetvari formaya kimi dəyişəndir, 6,0 - 9,0 sm
uzunluqda və 0,5-1,0 sm enindədir, uc hissəsi küt və ya itiləşmişdir. Saplağı
tədricən yarpaq ayasına keçir və buna görə də çətinliklə nəzərə çarpır və yaxud
1,0 -2,0 sm - ə qədər uzunluqda olur. Yarpaqları tamkənarlı, bəzən isə uc
hissədə iridişciklidir, alt və üst tərəfdən sıx ağımtıl boz gümüşü rəngli
torşəkilli - ipəkvari tükcüklüdür. Meyvələri tək-tək, iri, sarı-qəhvəyi və ya
qızılı rəngdə olub, yumru, uzunsov və ya armudşəkillidir [1, s 6-76].
Yetişdikdə şabalıdı rəngdə olur. Meyvəsi 1,5 - 2,0 sm diametrindədir, üzəri
ləkələrlə (ziyilciklərlə) örtülüdür. Meyvə saplağı çox qısa, qalın, olub yuxarıya
doğru yoğunlaşmışdır, meyvələr demək olar ki, oturandır (Şəkil 4).

Şəkil 4. Söyüdyarpaq armud - Pyrus salicifolia Pall.
Muхtаr Rеspublikа ərаzisində d.s.h. 1100 - 2200 m quru dağ ətəklərində,
daşlı-qаyаlı yamaclarda, çay yataqlarında, düzənliklərdə, tаrlаlаrın
kənаrlаrındа tək-tək və tаlаlаr şəklində rаst gəlinir. Aşаğı dаğ qurşаğındаn
bаşlаyаrаq, yüksək dаğlığа qədər, dаşlı, qаyаlı yаmаclаrdа, dаğ mеşələrində
rаst gəlinir.
Armud - Pyrus cinsinin Azərbaycanda 16 növü yabanı halda yayılmışdır,
2 növü becərilir. Aşağıda göstərilən 2 növünün: adi armud - Pyrus communis
və Qafqaz armudu - Pyrus caucasica təbabətdə istifadə edilir. Adi armud.
Azərbaycanın bir çox rayonlarında becərilir. Qafqaz armudu isə Azərbaycanda
Böyük və Kiçik Qafqazın dağlıq meşələrində yabanı halda yayılmışdır. Ağdam
rayonunda becərilən adi armudun may - iyun aylarında toplanmış
yarpaqlarında alkaloidlər (0,01%), qlikozidlər (0,13%), flavonoidlər (3,08%),
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aşı maddələri (1,04%), üzvi turşular (0,26%), C vitamini (45,5 mq %),
müəyyən edilmişdir. Meyvələrində şəkər (12%), pektin maddələri (4,2%), üzvi
turşular (2,5%), aşı maddələri (1,2 %), C vitamini (64,5 mq %), karotin (5-6
mq %), B1 vitamini tapılmışdır.
Qafqaz armudunun meyvələrində şəkər (6-7%), pektin maddələri (3,44%), aşı maddələri (2-3%), üzvi turşular (1,2-1,6 %), C vitamini (26-30 mq
%), karotin (64,8-10,5 mq %) və s. müəyyən edilmişdir. Adi armudun
yarpağının 10 %-li dəmləməsi, 1:1 nisbətində hazırlanmış, ekstratı və 1 %-li
qlikozidlərin cəminin məhlulu eksperimental təcrübədən keçirilmiş və onların
ürək-damar sisteminə müsbət təsiri (ürəyin fəaliyyətinin artırması, qan
damarlarını genişləndirməsi kimi hallar) müşahidə edilmişdir.
Xalq təbabətində Qafqaz armudunun yarpaqlarından sulu dəmləmə (çay)
hazırlayıb, sidikqovucu (xüsusən böyrəklərdə daş bağlayan zaman), ürək
ağrılarında, xüsusən ürək döyünmələrində içirlər. Eyni məqsəd üçün təzə
dərilmiş armud meyvələrinin şirəsindən ishala qarşı istifadə edilir. Diabet
xəstəliklərində armudun meyvələri çox xeyirlidir, çünki armud qidanın asan
mənimsənilməsində və həzm prosesinin yaxşılaşmasına kömək edir. Malyariya
xəstəliyinə tutulanların ürək yanğısını söndürmək üçün də çox faydalıdır.
Rosa L. - İtburnu cinsi ərazidə aşağıda adları çəkilən 29 növlə:
Afzelian itburnu - R. afzeliana Fries., Subafzelian itburnu - R. subafzeliana
Chrshan., Broterus itburnu R.- brotherorum Chrshan., Buasye itburnu - R.
boissieri Crep., Buş itburnu - R. buschiana Chrshan., İt itburnu - R. canina L.,
Xamutov itburnu - R. chomutoviensis Chrshan. et Laseb., Qalxancıqlı itburnu R. corymbifera Borkh., Sıxçiçəkli itburnu - R. floribunda Stev., İyli itburnu R. foetida Herrm., Yarımkürə itburnu - R. haemisphaerica Herrm., Qraçiya
itburnu - R. hracziana Tamamsch., Gürcü itburnu - R. iberica Stev. ex Bieb.,
Kazaryan itburnu - R. kazarjanii Sosn., Marşal itburnu - R. marschalliana
Sosn., Nizami itburnu - R. nisami Sosn., Şərq itburnu - R. orientalis Dupont ex
Ser. (R. atropatana Sosn.), Saxoki itburnu - R. sachokiana P. Jarosch.,
Sosnovski itburnu - R. sosnovskyana Tamamsch., Rapin itburnu - R. rapinii
Boiss. et Bal. (R.bungeana Boiss. et Buhse), cirəyarpaq itburnu - R.
pimpinellifolia L. (R. spinosissima L.), Azərbaycan i. - R. pulverulenta Bieb.
(R. azerbajdzhanica Novopokr. et Rzazade), Teberda itburnu - R. teberdensis
Chrshan., keçətüklü itburnu - R. tomentosa Smith., Çatırdağ itburnu - R.
tschatyrdagi Chrshan., Tuşet itburnu - R. tuschetica Boiss., Tükcüklü itburnu R. villosa L. (R.pomifera Herrm.), Zəngəzur itburnu - R. zangezura P. Jarosch.
Təmsil olunmuşdur. Qeyd olunan itburnu növlərindən 8 növü: Afzelian itburnu
- R. afzeliana Fries., Subafzelian itburnu – R. subafzeliana Chrshan., Broterus
itburnu R.- brotherorum Chrshan., İyli itburnu - R. foetida Herrm., Kazaryan
itburnu - R. kazarjanii Sosn., sosnovski itburnu - R. sosnovskyana Tamamsch.,
Tuşet itburnu - R. tuschetica Boiss. tükcüklü itburnu, R. villosa L. (R.pomifera
Herrm.) Ə.Ş. İbrahimov tərəfindən əvvəlki tədqiqatlarda yeni aşkar edilmiş və
Naxçıvan MR-in flarasına əlavə olunmuşdur[ ]. İtburnu bitkilərinin hamısının
meyvələri yeyiləndir və əhali onlardan qida meyvəsi kimi geniş istifadə edir.
Bəzi növlər məsələn Nizami itburnu - R. nisami Sosn., Azərbaycan itburnu - R.
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pulverulenta Bieb. (R. azerbajdzhanica Novopokr. et Rzazade), Zəngəzur
itburnu - R. zangezura və b. Azərbaycan və Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Qırmızı kitablar;na daxil edilmiş [7; 8].
İt itburnu - Rosa canina L. Hündürlüyü 1,5-2 m-ə çatan koldur. Qopartikanı seyrəkdir və qarmaqvari əyilmişdir. Yarpaqların uzunluğu 6-9,7 sm olub,
enli ellipsşəkillidir. Yarpaqcıqların kənarları ikiqat mişardişlidir, üst tərəfdən
açıq, alt tərəfdən isə solğundur. Çiçəklərin 4-5-i bir yerdə çiçək qrupunda toplanmışdır. Çiçək saplağı çılpaqdır, kasayarpaqcıqları 21-26 mm uzunluğundadır. Ləçəkləri iri və solğun çəhrayı rənglidir. Meyvələri qırmızıdır və uzunluğu 14-26 mm-dir. May-iyun aylarinda çiçəkləyir və meyvələri yetişir. Şahbuz rayonunun Biçənək, Batabat, Kükü, Keçili, Culfa rayonunun Aracıqdağ
(Xəzinədərə), Ordubad rayonunun Xurs, Ələhi, Şurut kəndləri ətrafında otlu
yamaclarda, meşədə, talalarda, çay sahillərində və kolluqlarda yayılmışdır.
Mezofitdir. Qərbi-palearktik coğrafi areal tipinə daxildir (Şəkil 5).

Şəkil 5. İt itburnu - Rosa canina L.
Qalxancıqlı itburnu - Rosa corymbifera Borkh. Hündürlüyü 2,5-3 m
olan koldur. Yarpaqları iridir və 11-14 sm uzunluğundadır. Çiçəkləri ağ rəngdə
olub, tək-tək yerləşir. Meyvənin uzunluğu çiçək saplağına bərabərdir.
Kasayarpaqları meyvə yetişənə qədər tökülür və hər iki tərəfdən tükcüklüdür.
Meyvələri alqırmızı rəngdədir, qalın ətlidir. İyun-iyul aylarinda çiçəkləyir və
meyvə verir, Culfa rayonunun Aracıqdağ ərazisində (Xəzinədərə), Şahbuz
rayonunun Biçənək kəndi ətrafında çay sahillərində, meşə talalarında
yayılmışdır. Mezofitdir. Avropa coğrafi areal tipinə daxildir (Şəkil 6).

Şəkil 6. Qalxancıqlı itburnu - Rosa corymbifera Borkh.
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Sovet farmakopeyasının göstərişinə görə darçın dərkili - Rosa
cinnamomea vitaminli xammal kimi və həmərsin (itburnu) - Rosa canina
―xolosas‖ preparatının tərkibində istifadə olunur. Dərgilin müxtəlif növləri
muxtar respublikanın dağ-meşə rayonlarında və kolluq yerlərində geniş
yayılmışdır. Dərman məqsədilə meyvələrindən istifadə olunur. Meyvələri
adətən sentyabr-oktyabr aylarında toplanılır və quruducularda 70-80o
temperaturda qurudulur. Meyvələrin rəngi çəhrayıdır. Dərgil meyvəsinin
tərkibində C vitamini, karotin, B1, B2, K və P vitaminləri karotinoidlər,
flavonoidlər, 18 %-ə qədər şəkər, 4% aşı maddəsi, 3,7% limon və alma
turşuları, pektin maddələri, Fe, Mn, P, Ca duzları və s. vardır. Ona görə də
dərgil meyvələrindən zəngin polivitaminli xammal kimi təbabətdə geniş
istifadə olunur. Həmərsinin meyvələrində isə askorbin turşusu azdır, ona görə
də vitaminli xammal kimi istifadə edilməlidir. Fındıqcıqlarında çoxlu
miqdarda piyli yağ, karotin və E vitamini vardır. Parlaq - qırmızı rəngə
keçəndə onları toplamaq məsləhətdir. Dərgil meyvələrindən dəmləmə
konsentrat, şərbət və mürəbbə şəklində bir sıra xəstəliklərin: skorbutun, C və P
hipo və avitaminozların, raxitin, qızılyelin, qanazlığının, vərəmin, sidik və öd
yolları xəstəliklərinin müalicəsində geniş istifadə edilir. Aterosklerozun,
pnevmoniyanın, bronxial astmanın, nefritlərin, hemoragik diatezin,
hemofiliyanın, hipertireozun və s. müalicəsində də dərgilin preparatları
məsləhət görülür. Bütöv dərgil meyvələrinin toxumlarından çıxarılan piyli yağ
Oleum Rosae pinguiae dermativin müalicəsində geniş tətbiq olunur. Bu
yağdan rentgen şüaları ilə müalicə aparılan zaman da istifadə edirlər. Həmərsin
dərgil meyvələrindən isə ekstrat hazırlanır, xolososun tərkibinə daxildir və
qaraciyər xəstəliklərində istifadə edilir. Bu növün toxumları (fındıqcıqları) isə
sidik qovucu xassəyə malik olduğundan çox geniş istifadə olunur [1, s 6-76;
3,s.111-118; 4,s.10-90].
Quşarmudu - Sorbus L. cinsinin region ərazisində 9 növünə: Adi
quşarmudu - Sorbus aucuparia L., Buasye quşarmudu - S. boissieri Schneid.,
Yunan quşarmudu - S. graeca (Spach) Lodd. ex Schauer (S.baldacii Deg. et
Fritsch), İran quşarmudu - S. persica Hedl., Luristan quşarmudu -S. luristanica
(Bornm.) Schönbeck-Temesy, Roop quşarmudu -S. roopiana Bordz., Qonur
quşarmudu -S. subfusca (Ledeb.) Boiss., Taxtacan quşarmudu - S. takhtajanii
Gabr., Türkiyə quşarmudu -S. turcica Zinserl. (=S.umbellata (Desf.) Fritsch).
Yunan quşarmudu - Sorbus graeca (Spach) Lodd. ex Schauer
(S.baldacii Deg. et Fritsch). Hündürlüyü 2 m-ə çatan ağac və ya koldur. Az və
ya çox dərəcədə keçətüklüdür. Yarpaqları üstdən tüksüz, tünd yaşıl, altdan isə
ağ keçətüklü olmaqla, damarları aydın seçilmir. Saplaqların uzunluğu 1-1,7 sm
olub, ağ keçətüklüdür. Yetişməmiş meyvələri, kasacığı və ləçəkləri də ağ
keçətüklüdür. Meyvələri qırmızı rəngdə olub, diametri 0,8-1 sm-dir. Maysentyabr aylarında çiçək açır və meyvə verir. Culfa rayonunun Gəvik, Kola,
Duman meşələrində, Ərəfsə və Ləkətağ kəndləri ərazisilərində, Kəngərli
rayonunun Qaqaquş dağı ərazisində, Ayı dərəsində kolluqlar arasında,
palıdlıqlarda, talalarda, daşlı yerlərdə yayılmışdır.
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Meyvələri tam yetişəndə toplanır. Meyvələrinin xoşa gələn turşməzə
dadı vardır. Təbabətdə quşarmudu mədə - bağırsaq, nəfəs yolları
xəstəliklərində istifadə olunur. Çox vaxt təzə dərilən kimi, bəzən isə xüsusi
peçlərdə qurudandan sonra işlədilir. Təzə dərilmiş meyvələrini soyuq binalarda
və ya dondurulmuş halda bütün qış ayları saxlamaq olur. Meyvələrində çoxlu
miqdarda şəkər, üzvi turşular (alma, limon, salisil turşuları) və qatranlı
maddələr vardır. Bundan başqa meyvələrinin tərkibində korotin, C, B1, B2 və c
vitaminləri də vardır. Ona görə də meyvələrindən vitaminli xammal kimi
təbabətdə geniş istifadə olunur. Belə ki, qurudulmuş meyvələrindən çay
hazırlayıb, avitaminozlarda daha çox işlədirlər. Qurudulmuş meyvələri
―vitamin yığıntısı‖nın tərkibində,
yaxud ayrıca çay kimi dəmləyərək
avitaminoz zamanı qaraciyər xəstəliklərində istifadə edilir. Bundan başqa təzə
dərilmiş meyvələrindən şərbət, mürəbbə hazırlayıb qanazlığında və qaraciyər
xəstəlikləri zamanı, eləcə də qənnadı sənayesində işlədirlər. Bu qiymətli
vitaminli bitkilərin müalicə məqsədi ilə istifadə olunması məqsədəuyğundur
(Şəkil 7).

Şəkil 7. Yunan quşarmudu - Sorbus graeca (Spach) Lodd. ex Schauer
Fəsilə: Başinağacikimilər – Viburnaceae Raf.
Cins: Başınağacı - Viburnum L.
Lantana başınağacı -Viburnum lantana L. Gövdəsi 1-3 m
hündürlükdədir. Cavan budaq və yarpaqları ulduzvari tükcüklüdür.
Yarpaqları sadə, yumurtavari - oval, kələkötür, kənarları mişardişli, alt tərəfi
sarımtıl-boz tükcüklüdür. Damarlanma lələkvaridir, çiçək altlıqları yoxdur.
Çiçəkləri sıx qalxanvari çiçək qrupunda toplanıbdır. Tac zəngşəkilli və ağdır.
Yetişmiş meyvələri qaradır. May-sentyabr aylarında çiçəkləyir və meyvə verir.
Orta dağ qurşağından alp qurşağına qədər (2600-2700 m) meşə talalarında,
meşələrdə, kolluqlar arasında, qayalarda yayılmışdır. Tənənəm (Ayıdərəsi),
Axura, Batabat, Biçənək, Ağdərə, Ərəfsə və Boyəhməd kəndlərinin hər
yerində rast gəlinir. Mezofitdir. Şərqi Avropa-Qafqaz coğrafi areal tipinə
aiddir.
Başınağacıkimilər - Viburnaceae Raf. fəsiləsi ərazidə bir cins Başınağacı
- Viburnum L. və bir növlə təmsil olunmasına baxmayaraq, ərazinin meşə,
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kolluq, çəmən-kolluq olan sahələrində geniş yayılmışdır. Diqqəti cəlb edən al
qırmızı meyvələri yetişdikcə parlaq tünd qara rəngə çevrilir (el arasında qaraca
adlanır). Yetişmiş bu meyvələr yeyilir. Geniş arealda yayılmaqla bərabər bol
ehtiyata malikdir (Şəkil 8).

Şəkil 8. Lantana başınağacı - Viburnum lantana L
Təbabətdə adi başınağacı - Viburnum opulus və Lantana başınağacı Viburnum lantana L
istifadə edilir. Dərman məqsədilə işlədilən cavan qol-budaqlarının
qabıqlarının tərkibində pirokatexin qrupu aşı maddələri (2-4%), fenolkarbon
turşuları, viburnin qlükozidi, qatranlı maddələr (6,5%), triterpen saponinləri, K
vitamini və s. müəyyən edilmişdir. Meyvələrinin tərkibində çoxlu miqdarda
şəkər (32%-ə qədər), aşı maddələri (3%), ursol və xlorogen turşuları, üzvi
turşular (3-4%), β-sitosterol, C vitamini (80-90 mq %) vardır. Meyvəsinin
çəyirdəklərində 21% piyli yağ vardır. Başınağacının preparatları büzücü,
qankəsici iltihaba qarşı təsir göstərir. Elmi təbabətdə qabıqlarından sulu
dəmləmə, bişirmə və quru ekstrakt formada preparatlar hazırlanıb daxili
qanaxmalarda, eləcə də uşaqlıq və mədə-bağırsaq qanaxmalarında, babasildə
qankəsici dərman kimi istifadə edilir. Meyvələrindən hazırlanmış vitaminli
şərbətlər qüvvətverici və sakitləşdirici maddə kimi istifadə edilir [1, s 6-76;
2,s.68-75].
Xalq təbabətində qabıqların dəmlənməsini əsəb sistemi xəstəliklərində
(nevrasteniya, epilepsiya və s.) sakitləşdirici və qan təzyiqini aşağı salıcı
maddə kimi işlədirlər. Meyvələrinin çayı böyrək xəstəliklərinin müalicəsində
sidik qovucu dərman kimi də işlədilir. Çiçəklərinin və meyvələrinin sulu
dəmləməsi ilə ağız nahiyyəsinin, diş ətinin dibinin iltihabında, eləcə də boğaz
ağrılarında qarqara edirlər. Çiçəklərinin dəmləməsi tərlədici maddə kimi
istifadə olunur. Qabıqların poroşokundan kərə yağında məlhəm hazırlayıb
irinli dəri yaralarının müalicəsində işlədirlər [1, s 6-76; 2. 68-75;6].
Müəyyən olunmuşdur ki, muxtar respublikanın ərazisində yayılmış
yabanı meyvə bitlilərindən 7 fəsilə və 14 cinsdə birləşmiş 96 növü qalan 56
növə nisbətən daha əhəmiyyətlidir. Hesabatın III kvartalında yabanı qida
228

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 4
meyvə bitkilərinin zonalar üzrə yayılma arealı, əsas ocaq sahələri
müəyyənləşdirilmişdir. Tədqiqatın sonrakl mərhələlərində toplanmış faktik
materiallar və ədəbiyyat mənbələri əsasında sənaye əhəmiyyətli növlərin təbii
ehtiyatları (bioloji, istismar, illik tədarük həcmi) müəyyənləşdirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur.
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РЕЗЮМЕ
АНВАР ИБРАГИМОВ, АЛИЯР ИБРАГИМОВ, АЛИ ГУРБАНОВ
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ДИКОРАСТУЩИХ ПИЩЕВЫХ ПЛОДОВЫХ
РАСТЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ОБИЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ В
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В статье указывается о значении широко распространенных
дикорастущих фруктовых растений в народном хозяйстве Нахчыванского
Автономного Республики. На основе исследовании изучены пути
рационального и полиоценного использования плодовых растений. Во время
исследования были изучены ботанические, систематические, геоботанические и
этноботанические особенности плодовых растений распространенных на
территории. На основании собранных экспедиционных материалов и
литературных данных на территории автономной республики выявлено 152
вида дикорастущих плодовых растений, входящих в 23 семейства и 43 рода. В
представленной статье установлено 8 промышленно значимых видов
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дикорастущих пищевых плодовых растений, сосредоточенных в 2 группы (
смечковые, косточковые ), относящиеся к 2 семейством и 7 родам.

Ключевые слова: семейство, род, вид, дикий плод, обильный,
обширный, ареал распространения, народнохозяйственное значимый
SUMMARY
ANVAR IBRAHIMOV, ALIYAR IBRAHIMOV, ALI GURBANOV
THE NATIONAL ECONOMICAL IMPORTANCE OF ABUNDANTLY
RESERVED PRACTICAL WILD FOOD FRUIT PLANTS IN
NAKHCHIVAN AUTONOMUS REPUBLIC.
The essence of this article is the importance of abundant reserves of
some fruit plants used as wild practical food reserves in the national economy.
The effective and efficient utilization methods of fruit plants have been learnt
upon the research project. The botanical,systematical, geobotanical and
etnobotanical features of widespread fruit plants have been researched
throughout this project. According to the expeditions the gathered materials
and the literature data determined 2 families,43 breeds and 152 types of wild
fruit plants the Nakhchivan Autonomus Republic.
The proposed article determines the wide industrial importance of 8
types of wild fruit plants (drupes and seedy) that belong to 2 families and 7
breeds which are all summed up and included in 2 groups.
Key words: family, breed, type,wild fruit, abundant, widespread area ,
practical , national economy-important
Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı
Fondunun maliyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir – Qrant № EİF – KETPL
– 2 – 2015 – 1 (25) – 56 / 39 / 3.

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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SƏDƏRƏK ĠNZĠBATĠ RAYONUNDA TƏBĠĠ TORPAQ-KADASTR
RAYON VƏ YARIMRAYONLARI
Məqalədə Sədərək inzibati rayonunda təbii torpaq-kadastr rayon və
yarımrayonları haqqında məlumat verilir. Regionda təsərrüfatların
ixtisaslaĢdırılması üzrə təbii torpaq-kadastr rayon və yarımrayonlarını
müəyyənləĢdirmək üçün ərazidə yayılan torpaq örtüyü strukturunun ekocoğrafi Ģəraiti (relyef, iqlim, hidroloji və hidrogeoloji, bitki və heyvanlar
ailəmi, antropogen təsir, və s.), deqradasiya prosesləri (ĢorlaĢma, erroziya,
bataqlıqlaĢma, daĢlılıq, kol-kos basmıĢ sahələr və s.), morfoloji, fiziki və
kimyəvi xüsusiyyətləri öyrənilir. Burada eyni zamanda torpaqlar mədəni və
təbii bitkilər altında qiymətləndirilərkən, ən yüksək Ģabalıdı (qəhvəyi) 100,
açıq-Ģabalıdı (qəhvəyi) 86 bal, ən aĢağı isə qumsal bataqlı-çəmən 29, daĢlıçınqıllı çay yataqları 16, daĢlı çay yataqları isə 8 bal almıĢdır.
Nəticədə Sədərək inzibati rayonunda torpaqların fiziki-coğrafi
xüsusiyyətlərini və münbütlük göstəricilərini nəzərə alaraq 2, muxtar
respublikada Sədərək-Gilançay təbii torpaq-kadastr rayonu daxilində Sədərək
düzü yarımrayonuna və Günnüt-Parağaçay təbii torpaq-kadastr rayonunda isə
Qazma-Bağırsaqdərəsi təbii-torpaq kadastr yarımrayonuna ayırması məsləhət
görülmüĢdür.
Açar sözlər: Coğrafi amillər, ekocoğrafiya, torpaq, bonitet, torpağın
bonitirovkası, torpağın ekoloji qiymətləndirilməsi
Aparılan iĢin aktuallığı. Sədərək inzibati rayonu mürəkkəb relyef
şəraitinə malik olan dağlıq ərazi olduğuna görə burada əkinə yararlı torpaq
sahələri azlıq təşkil edir. Diğər tərəfdən ərazinin kontinental iqlim şəraiti
torpaqların deqradasiyasına, eroziya və şorlaşma proseslərinə məruz qalmasına
səbəb olur. Məhz, bu baxımdan muxtar respublikanın torpaq fondunun 3
faizini təşkil edən Sədərək rayonunda yayılan torpaqların mədəni və təbii
bitkilər altında maksimum dərəcədə səmərəli istifadə olunması üçün
tədqiqatların aparılması aktualdır.
Tədqiqat obyekti kimi Sədərək rayonunda yayılan torpaq sahələri
götürülmüşdür. Bu inzibati rayon muxtar respublikada coğrafi mövqeyinə görə
şimal-qərbdən Ermənistan Respublikası, cənub-qərbdən və cənubdan Türkiyə
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Respublikası və İran İslam Respublikası, şimal-şərqdən və şərqdən isə muxtar
respublikanın Şərur inzibat rayonu ilə sərhədlənir.
Tədqiqatın məqsədi. Sədərək inzibati rayonunda yayılan torpaq örtüyü
strukturunun eko-coğrafi şəraitini, morfoloi, fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini
öyrənmək, mədəni-təbii bitkilər altında onlardan səmərəli istifadə olunması
üçün qiymətləndirməklə, inzibati rayon üzrə torpaqların fiziki coğrafi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq təbii torpaq-kadastr rayon və yarımrayonlaşdırılmasını
aparmaq və təsərrüfatların ixtisaslaşdırılmasını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.
Bu məqsədə nail olmaq üçün planlaşdırılan aşağıdakı məsələlərin həll
olunması qarşıya qoyulmuş və həll olunmuşdur.
-Tədqiqat obyektində torpaq örtüyünün öyrənilməsinə dair ədəbiyyat,
xəritə və çöl materiallarının toplanması;
-Ərazidə torpaqəmələgəlmə prosesinə təsir göstərən eko-coğrafi
şəraitin öyrənilməsi və təhlili;
-Tədqiqat obyektinin müəyyən olunmuş sahələrində torpaq kəsimləri
qoymaqla, ətrafında yayılan mədəni və təbii bitkilərin məhsuldarlığına nəzarət
etmək;
-Ərazidən torpaq-bitki nümunələri götürməklə, onların morfoloji, fiziki
və kimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və təhlili;
-İnzibati rayon üzrə mədəni-təbii bitkilər altında olan torpaqlardan
səmərəli istifadə olunması və qiymətləndirilməsi;
-İnzibati rayon üzrə ərazinin fiziki-coğrafi xüsusiyyətlərini nəzərə
alaraq təbii-torpaq kadastr rayon və yarımrayonlaşdırılmasını aparmaqla
təsərrüfatların ixtisaslaşdırılması;
Material metodika. Mövzuya aid ədəbiyyat, çöl materialları
toplanılmış və işin metodikası hazırlanmışdır. Mövzu işlənərkən tarixin ayrıayrı inkişaf mərhələlərində xarici ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan və
Naxçıvan MR-də torpaq-bitki tədqiqatları aparan alimlərin monoqrafiya,
metodik vəsait, xəritə materialları və müasir tələblərə cavab verən iş
təcrübələrindən istifadə olunmuşdur.
Torpaq sahələrindən efemerlərin məhsuldarlığını müəyyənləşdirmək
üçün nümunələr mayın orta və axırlarında, yovşanın və şoranotunun
məhsuldarlığı isə sentyabrın axırı və oktyabrın ortalarında götürülmüşdür.
Əvvəldə qeyd olunan metodikalardan istifadə edərək tədqiqat obyektində
torpaqların mədəni və təbii bitkilər altında qiymətləndirilməsi üçün
məhsuldarlığı öyrənilmişdir (cədvəl 1).
Cədvəl 1
2017-cı ilin məlumatlarına dair Sədərək inzibati rayonunda mədəni və
təbii bitkilərin məhsuldarlığı (s/ha)
№
Torpaqların adı
Taxıl
Yonca
Təbii otlar
1.
2.

Dağ-şabalıdı (qəhvəyi)
Şabalıdı (qəhvəyi)

51-53
47-50
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122-125
117-122

21-23
15-18
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3.
4.
5.
6.

Açıq-şabalıdı (qəhvəyi)

36-40
32-35
24-28
18-23

Tünd-boz
Boz-çəmən
Bozqırlaşmış dağ-çəmən

92-100
80-90
70-80
60-70

8-10
6-8
3-5
2-3

№

Torpaqların adı

Bonitet
balı

Bal sinifi

Keyfiyyət
qrupu

Cədvəl 1-in məlumatlarından aydın olur ki, Sədərək inzibati rayonunda
müəyyən olunmuş sahələrdə 2017-cı ilin məlumatlarına dair mədəni və təbii
bitkilərin məhsuldarlığı (s/ha) dağ-şabalıdı (qəhvəyi) və şabalıdı (qəhvəyi)
torpaqlarda ən yüksək, boz-çəmən və bozqırlaşmış dağ-çəmən torpaqlarında
aşağı olmuşdur.
Ərazidə mədəni və təbii bitkilər altında torpaqların fiziki-coğrafi şəraiti
(relyef, geoloji və geomorfoloji quruluşu, iqlim şəraiti, hidroloji və
hidrogeoloji şəraiti, bitki və heyvanlar aləmi və s.) öyrənilərək, nəticələri
torpaqların qiymətləndirilməsində istifadə olunmuşdur [1, 2].
Təhlil və müzakirə. 2017-ci ildə ―Sədərək inzibati rayonunda
təsərrüfatların ixtisaslaşdırılması üzrə təbii torpaq-kadastr rayon və
yarımrayonları‖ mövzusu üzrə apardığımız torpaq-bitki tədqiqatları əsasında
müxtəlif mənbələrdən toplanmış materialların araşdırılması (morfoloji, fiziki,
kimyəvi xüsusiyyətləri, məhsuldarlığı və ekoloji şəraiti) nəticəsində ərazidə 27
növmüxtəliflikləri aşkar olunmuşdur. Göstərilən 27 növmüxtəlifliyi 11 tip və
yarımtiplər üzrə birləşdirilərək, torpaqlar qiymətləndirilmiş və aqroistehsalat
qruplaşdırılması aparılmışdır. Burada torpaqlar tam bonitet şkalaya əsasən 100,
minimum isə 8 bal almışdır (cədvəl 2). Bu torpaqlar müəyyən olunan
əlamətlərinə görə müxtəlif keyfiyyətə və dəyərlilik əhəmiyyətinə malik olur.
Tam bonitet şkalanı tərtib etmək üçün ―təshih‖ əmsallarından (şorlaşma,
eroziya, qranulometrik tərkib və b.) da istifadə olunmuşdur.
Cədvəl 2
Sədərək inzibati rayonu torpaqlarının tam bonitet şkalası
(100 ballıq şkalaya görə)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

Şabalıdı (qəhvəyi)
Açıq-şabalıdı (qəhvəyi)
Tünd-boz
Açıq-boz
Boz-çəmən
Bozqır dağ-çəmən
Bozqırlaşmış dağ-çəmən
Bataqlı-çəmən
Qumsal bataqlı çəmən-kol

100
86
78
64
59
53
48
36
29

X
IX
VIII
VII
VI
VI
V
IV
III

I
Yüksək
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II
Yaxşı
III
Orta
IV
Aşağı
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1
Daşlı-çınqıllı çay yataqları
0.
1
Daşlı çay yataqları
1.

16

II

8

I

V
Şərti yararsız

Cədvəl 2-nin təhlilindən görünür ki, Sədərək inzibati rayonu torpaqları
mədəni və təbii bitkilər altında qiymətləndirilərkən, ən yüksək şabalıdı
(qəhvəyi) 100, açıq-şabalıdı (qəhvəyi) 86 bal, ən aşağı isə qumsal bataqlıçəmən-kol 29, daşlı-çınqıllı çay yataqları 16, daşlı çay yataqları isə 8 bal
almışdır.
İnzibati rayonlarda torpaqların qiymətləndirilməsi, aqroistehsalat
qruplaşdırılması və münbitlik modellərinin qurulması məqsədilə aparılan
tədqiqatlarla bərabər, aqrar sektorda ixtisaslaşmanı düzgün aparmaq üçün təbii
zonalar üzrə (mədəni və təbii bitkilər altında) təbii torpaq-kadastr rayon və
yarımrayonlaşdırılması tələb olunur.
Bu baxımdan tədqiqat apardığımız Sədərək inzibati rayonunda ərazinin
fiziki-coğrafi xüsusiyyətlərinin müxtəlifliyini nəzərə almaqla aşağıda
göstərilən 2, muxtar respublikada Sədərək-Gilançay təbii torpaq-kadastr
rayonu daxilində Sədərək düzü yarımrayonuna və Günnüt-Parağaçay təbii
torpaq-kadastr rayonunda isə Qazma-Bağırsaqdərəsi təbii torpaq-kadastr
yarımrayonuna ayırması məsləhət görülmüşdür (xəritə).

Xəritə
1. Sədərək düzü torpaq-kadastr yarımrayonu. Bu yarımrayon
Sədərək inzibati rayonun düzənlik və dağətəyi zonasını əhatə etməklə,
Arazboyu düzənliklərindən biri olub, şimal-qərbdən Saraybulaq sıra dağları
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(Qırmızı təpə, Mil dağı, Uçubiz, Əjdakan, Teykar və s.), və Ağrı düzənliyi,
şimaldan Daşburun, Qaraburun dağlarının ətəkləri, şimal-şərqdən QazmaBağırsaqdərəsi torpaq-kadastr yarımrayonu, cənub-şərqdən Dəhnə və Vəlidağ
yüksəklikləri vasitəsilə Şərur düzündən ayrılaraq cənub-qərbdə Araz çayı ilə
sərhədlənir.
Yarımrayonun relyefi düzənlik və bəzi sahələrdə maili düzənliklərdən
ibarətdir. Geomorfoloji cəhətdən düzənlik və maili düzənliklər zəif və orta
dərəcədə parçalanmışdır. Sədərək düzü Cəhənnəm dərəsinin düzənliyə çıxdığı
hissədən dəmir yol xəttindən bir qədər qərbə doğru davam edir. Bura
Cəhənnəm dərəsinin gətirmə konuslarından ibarətdir. Dərənin şərq hissəsində
iri daşlardan ibarət sel çöküntüləri enli zolaqlar şəklində yayılmışdır. Bu
çöküntülər əsasən Qaraağac kəndinə qədər davam edir. Kənddən cənub-qərbə
isə başlıca olaraq allüvial-prollüvial çöküntülər müşahidə olunur. Bu düzənlik
800-1000 metr arasında yerləşməklə şimaldan cənuba və qərbdən şərqə doğru
meyllidir.
Bu yarımrayonda qışı soyuq, yayı quraq, isti yarımsəhra iqlimi
hakimdir. Bu iqlim tipi Araz çayı boyu Dəhnə və Vəlidağ yüksəkliklərinə
qədər olan sahələri əhatə edir. Ərazinin mütləq yüksəkliyi 800-1000 metr,
nisbi yüksəkliyi isə 0-200 metr təşkil edir. Bu əraziyə əsasən Sədərək düzü,
dağətəyi, Cəhənnəm dərəsi arasında yerləşmiş kiçik düzənlik daxildir. Muxtar
respublikanın ərazisində ayrılmış bu düzənlik bitkilərin həyatında həlledici rol
oynayan termik ehtiyatlarla zəngindir.
Ərazinin coğrafi mövqeyi, səmanın açıqlıq dərəcəsindən asılı olaraq
iqlim parametrləri aşağıdakı kimi xarakterizə olunur. Müsbət temperaturların
cəmi 4600-44000C, 50C-dən yuxarı müsbət temperaturların cəmi 380040000C-ə, 100C-dən yuxarı müsbət temperaturların cəmi 3600-34000C, orta
illik temperatur 100C, orta mütləq maksimum 360C, orta mütləq minumum
200C təşkil edir. İllik yağıntıların miqdarı 210-220 mm təşkil edir. Bitkilərin
vegetasiyaya başladığı mart-aprel aylarında nisbi nəmlənmə 40-45 faiz təşkil
edir. Lakin, bitkilərin əsas inkişafının müşahidə olunduğu iyul-avqust
aylarında 2-5 faizdən yuxarı qalxa bilmir. Ona görə də bu sahələrdə intensiv
suvarma əkinçiliyini tətbiq etmək lazımdır.
Rayonda çay şəbəkəsi çoz zəif inkişaf etmişdir. Lakin, burada yağış və
qar suları əsasında yaranan müvəqqəti çaylar olan Bağırsaqdərəsi və Çapançay
yerləşir. Bu çaylarda ilin yağmurlu vaxtlarında su olsa da, təsərrüfatlarda
suvarmaya lazım olan vaxtlarda su olmur. İnzibati rayonun təsərrüfatlarında
Arpaçay su anbarından çəkilən Sağ sahil kanalının suyundan və Araz çayından
nasoslar vasitəsilə çəkilən sulardan istifadə olunur.
Düzənlikdə əsasən allüvial-subasar, bataqlıq-çəmən, çəmən-boz, bozçəmən, boz, tünd-boz, boz-qonur torpaqları yayılmışdır.
2. Qazma-Bağırsaqdərəsi torpaq-kadastr yarımrayonu. Bu
yarımrayon Sədərək inzibati rayonun dağlıq zonasını əhatə etməklə, şimal və
şimal-qərbdən Ermənistan respublikası, cənub-qərbdən Sədərək düzü təbii
torpaq-kadastr yarımrayonu, şimal-şərqdən isə Şərur inzibati rayonunun ArdıcMunhbala təbii torpaq-kadastr yarımrayonu ilə sərhədlənir.
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Bu yarımrayonda yayı quraq və sərin keçən mülayim isti iqlim
hakimdir. Bu iqlim tipi inzibati rayonun 1000-2000 metr mütləq və 0-1000
metr nisbi yüksəklikdə olan alçaq və orta dağlığın aşağı hissələrini əhatə edir.
İqlim tipinin formalaşdığı ərazi inzibati rayonun təxminən 40 faizini tutur. Bu
rayon relyefinin çox parçalanmaması, çay şəbəkəsinin azlığı, torpaq-bitki
örtüyü, iqlim ünsürlərinin paylanması və təsərrüfatın az mənimsənilməsi
cəhətdən əvvəlkindən fərqlənir. Ərazi Saraybulaq sıra dağları, Daşburun,
Qaraburun dağlarından cənuba doğru uzanmış kiçik çay qollarının dərələri ilə
kəsilmiş tirələrdən ibarətdir.
Alçaq və orta dağlıq sahədə formalaşan bu iqlim tipi Sədərək
düzənliyindən mülayimliyi ilə fərqlənir. Bu rayon düzənlikdən nisbətən
hündürdə yerləşməsinə baxmayaraq, termik şəraitinin yüksəkliyi və nəmliyinin
zəifliyi ilə az fərqlənir. İqlim tipinin parametrlərini aşağıdakı kimi xarakteriza
etmək olar. Müsbət temperaturların cəmi 3800-30000C, 50C-dən yuxarı müsbət
temperaturların cəmi 3500-25000C, 100C--dən yuxarı müsbət temperaturların
cəmi 3300-20000C, orta illik temperatur 7,40C, orta illik mütləq maksimum
310C, orta illik mütləq minumum 210C müşahidə olunur. Termik ehtiyatlardan
əlavə ərazidə illik yağıntının miqdarı 300-350 mm təşkil edir. Bitkilərin
vegetasiyaya başladığı mart-aprel aylarında nisbi nəmlənmə 50-70 faizdir.
Lakin, bu göstərici bitkilərin əsas inkişafının müşahidə olunduğu iyul-avqust
aylarında 6-11 faizdən yuxarı qalxa bilmir. Ona görə də bu sahələrdə intensiv
suvarma əkinçiliyini tətbiq etmək lazımdır.
Qazma-Bağırsaqdərəsi torpaq-kadastr yarımrayonunda da əvvəlki
yarımrayon kimi çay şəbəkəsi zəif inkişaf etmişdir. Müvəqqəti çaylar olan
Bağırsaqdərəsi və Çapançay öz mənbəyini bu ərazidə yerləşən dağlardan
götürür.
Yarımrayonda əsasən qəhvəyi, dağ-qəhvəyi, dağ boz-qəhvəyi, bozqır
və bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi, bozqır dağ-çəmən və s. torpaqlar yayılmışdır.
Sədərək inzibati rayonun ekocoğrafi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq
Sədərək düzü təbii-iqtisadi kadastr yarımrayonunda düzənlik zonasında
xüsusilə yemçilik, iri buynuzlu heyvandarlıq, üzümçülük, dağətəyində
taxılçılıq, yemçilik, xırda buynuzlu heyvandarlıq, Qazma-Bağırsaqdərəsi
torpaq kadastr yarımrayonunda isə xırda buynuzlu heyvandarlıq, dağ
vadilərində dəmyə taxılçılıq və yemçilik, ovçuluq və turizm təsərrüfat sahələri
üzrə ixtisaslaşdırmaq lazımdır.
Nəticə
1. Tədqiqat obyekti üzrə tərtib olunmuş cədvəllərdə mədəni və təbii
bitkilər
altında
torpaqların
qiymətləndirilməsi
və
aqroistehsalat
qruplaşdırılması aqromeliorativ tədbirlərə ehtiyacı olan torpaq qruplarını da
üzə çıxarmağa imkan verir. Bütövlükdə bu qruplaşdırma Sədərək inzibati
rayonunda yayılmış bütün torpaq tipləri, yarımtipləri və növmüxtəlifliklərini
birləşdirir.
2. Tədqiqat obyektində ərazinin coğrafi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla
aqrar sektorda ixtisaslaşmanı daha dəqiq aparmaq üçün Sədərək inzibati
rayonunda 2, muxtar respublikada Sədərək-Gilançay təbii torpaq-kadastr
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rayonu daxilində Sədərək düzü yarımrayonuna və Günnüt-Parağaçay təbii
torpaq-kadastr rayonunda isə Qazma-Bağırsaqdərəsi torpaq-kadastr
yarımrayonuna ayırması məsləhət görülmüşdür.
Təkliflər
1. Sədərək inzibati rayonu ərazisində Araz çayının daşması nəticəsində
yaranmış böyük həcmli göllərdən nasoslar vasitəsi ilə suların çəkilməsi və
şimaldan müvəqqəti axan Bağırsaqdərəsi və bəzi kiçik çaylardan gələn yağış
və qar suları hesabına Qaraağac kəndinin şimalında regionun təlabata uyğun
bir su anbarının tikilməsi məsləhətdir. Bu su anbarının tkilməsi ilk növbədə
Araz boyunda su altında qalmış torpaqların azad olmasına, yaz-payız
mövsümlərində bitkilərə lazımsız vaxtlarda axan yağış və qar suların
yığılmasına və rayonun torpaqlarını su ilə təmin etmək üçün Arpaçay su
anbarından əraziyə çəkilən Sağ sahil kanalının suyuna ehtiyac olmayacağına
şərait yarada bilər.
2. İnzibati rayonun çay sahillərində, xüsusilə rayonun cənub hissəsində
bataqlıqlaşmanın qarşısını almaq, şimal, şimal-şərq, şimal-qərb hissələrində isə
eroziyadan qorumaq və münbitliyini bərpa etmək üçün çoxlu sayda ağac
bitkilərinin əkilməsi məqsədilə tədbirlər həyata keçirilməlidir.
3. Fermer və fərdi təsərrüfatçılar torpaqlardan istifadə edərkən torpaq
kartoqramlarına əsaslanmalı və mütəxəssislərdən daimi məsləhətlər almalıdır.
Göstərilən tədbirlər Sədərək inzibati rayonunda elmi əsaslarla planlı
surətdə həyata keçirilərsə ərazidə torpaqlardan mədəni və təbii bitkilər altında
səmərəli istifadə etmək olar.
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РЕЗЮМЕ
САХИБ ГАДЖИЕВ, ХИКМАТ ОРУДЖОВ
ПРИРОДНЫЕ ПОЧВЕННО-КАДАСТРОВЫЕ РАЙОНЫ И
ПОДРАЙОНЫ САДАРАКСКОГО АДМИНСТРАТИВНОГО
РАЙОНА
В статье приводятся природные почвенно-кадастровые районы и
подрайоны Садаракского административного района. По направлению
специализации хозяйств в регионе с целью установления природных
почвенно-кадастровых районов и подрайонов изучаются физикогеографические условия (рельеф, климат, гидрография и гидрогеология,
растительный и животный мир, антропогенные воздействия и др.),
деградационные процессы (засолония, эродированности, заболачивание,
каменистость, зарослевые участки и др.), морфологические, физические,
химические свойства и структуры почвенного покрова территории.
Одновременно проводятся оценка почв под культурными-естественными
растениями самый высокий балл получили каштановые (коричневые)
100, светло-каштановые (коричневые) 86, самый меньший песчанистозаболоченно луговые 29, каменисто-шебенисто пойменные 16 и
каменистые пойменные почвы 8 баллов.
В заключении учитывая физико-географические особенности и
показатели плодородия почв Садаракского административного района
нами предложено выделить 2-под район Садаракской равнины в пределах
Садарак-Гиланчайского природного почвенно-кадастрового района и
Гazma-Baгырсaгдаренской природного подрайона в пределах ГуннитПарагачайского почвенно-кадастрового района.
Ключевые слова: географические факторы, почва, эко-география,
бонитет, бонитировка почв, экологическая оценки
SUMMARY
SAHIB HAJIYEV,HIKMET ORUCOV
THE NATURAL SOIL- CADASTRE REGION AND HALF OF
REGIONS IN SADARAC ADMINSTRATIVE REGION
The article informs about natural soil-cadastre region and half of
regions in Sandarac administrative region. For the specialalization of
agriculture in the region for define soil cadastre region and half of regions in
the area the position of eco-geographical spreading land-cover of structure
(relief, climate, hydrological and hydro-geological, plants and animals,
anthropogenic influence and etc.) the process of degradation (saline, erosion,
morass ,stony place ,densely overgrown fields and etc) chemical,
morphological and physical features are learned. Here at the same time, the
soil under the evolution of cultural and natural plants, also the highest brown
(dark-brown) 100, light-brown (dark-brown) 86 points but the lowest sands
morass-meadow 29, stony-gravelly river fields 16 but stony river fields have
been given 8 points.
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As a result given the features of physical and geographical soils and
fertility factors in Sandaracs administrative region, in 2 autonomous republic
Sadarac-Gilanchay natural soil-cadastre within the region Sandaracs plain half
of region but in Gunnut-Paragachay natural soil-cadastre has been advised to
separate into Gazma-Bagirsag valley natural-soil cadastre of half region.
Key words: geographic factors, soil, eco-geography, bonitet, soils
valuation, ecological value soils

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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SƏFƏRALI BABAYEVĠN NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASININ
LANDġAFTI ĠLƏ BAĞLI ARAġDIRMALARI
Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının landĢaftı ilə bağlı
araĢdırmalardan danıĢılır. Bu baxımdan bir sıra alimlərin coğrafi fəaliyyəti
qeyd olunur. Mövzu ilə bağlı ardıcıl tədqiqat aparan S.Babayevin elmi
yaradıcılığına müraciət edilir. Onun Naxçıvan MR landĢaftı ilə bağlı əsərləri
elmi-nəzəri təhlilə cəlb olunur. Məqalədə irəli sürülən fikirlər S.Babayevin
yaradıcılığından alınmıĢ faktlarla əsaslandırılır.
Açar sözlər: S.Babayev, landĢaft, ərazi, təbiət, ətraf mühit, relyef.
1960-cı illər Azərbaycan coğrafiyasında landşaft tədqiqatlarına
başlanılması tarixi kimi diqqəti çəkir. Azərbaycan EA Coğrafiya İnstitutunda
landşaftşünaslıq şöbəsinin yaradılması bu inkişafın sürətlənməsinə səbəb
olmuş və xalqımızın landşaftşünas alimlərinin fəaliyyəti bir sıra uğurlarla
nəticələnmişdir. Torpağın sağlamlığını təmin etmək, onun fiziki və bioloji
mühitini qorumaq hazırda aktual problemlərdən biri kimi qarşıda durur. Bu
məqsədlə torpaqdan səmərəli istifadə etmək üçün landşaftların
planlaşdırılması, təbiət və ətraf mühitin qorunması iqtisadiyyatla bir sırada
dayanır. Ibtidai icma dövründən XX əsrin ortalarına kimi insanların
məskunlaşmasında əlverişli landşaft amili həmişə ön planda durmuşdur.
Hazırda dünyanın bir çox ölkələrində ərazi inkişafının mütəmadi təmin
olunmasına yönələn və elmi araşdırmalara əsaslanan problemlərin həll
edilməsinin siyasət və idarəçiliyin əsas məsələlərindən biri hesab olunması bu
fikrin önəmli olduğunu təsdiq edir. Sözsüz ki, ―hər bir ərazidə mövcud olan
landşaftın inkişafı həmin ərazinin geoloji inkişafı ilə sıx əlaqədardır‖ (4, 103.).
Bu baxımdan, Naxçıvan Muxtar Respublikasının landşaftı diqqəti cəlb edir. Bu
sahədə B.Ə.Budaqovla birlikdə S.Babayevin coğrafi araşdırmalarında landşaft
mövzusu əsas yer tutur. (2)
S.Y.Babayevin 1966-cı ildə Gənc alimlərin V elmi konfransında
―Naxçıvan MSSR-in landşaft qurşaqları və onların əhəmiyyətinə dair‖
mövzusunda çıxış etmişdir. Konfransın materialları həmin il Azərbaycan SSR
Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuşdur.
Məqalədə adı çəkilən ərazinin relyef və iqliminin təsiri nəticəsində
yarımsəhra, çöl, subalp və alp çəmənlikləri və qayalıq qurşaqlarının
mövcudluğundan danışılır. Əsərdə yarımsəhra qurşağı, çöllük qurşaq, supalp
və alp çəmənlikləri qurşağı və qayalıq zona tədqiqata cəlb edilmişdir. Qeyd
olunan sahələrin iqlimi, tərkibi, bitkiləri, əhatə dairəsi, torpaq tipləri, təsərrüfat
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əhəmiyyəti maraqlı faktlarla təhlil edilir. Əsərdə respubllikanın perspektiv
tədbirlərindən də bəhs olunur: ―Son illərdə yarımsəhra zonasından daha
səmərəli istifadə etmək məqsədilə bir çox suvarma tədbirləri həyata keçirilmiş
və daha bir neçə iri su tikintilərinin aparılması planlaşdırılmışdır. Bu tədbirlər
nəticəsində 46 min hektar sahənin suvarılması yaxşılaşdırılacaq, 25 min hektar
yeni torpaq sahəsi su ilə təmin ediləcəkdir‖ (3,8).
1967-ci ildə S.Y.Babayev digər bir elmi konfransda−Azərbaycan SSR
Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutu Gənc alimlərin VI elmi konfransında
―Naxçıvan MSSR-in əsas landşaft tipləri‖ mövzusu ilə çıxış etmişdir.
Konfransın materialları 1967-ci ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası
Redaksiya Nəşriyyat Şurasının qərarı ilə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası
Nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuşdur. Əsərdə iri miqyaslı landşaft xəritəsində
Naxçıvan MSSR-in ərazisi üçün xarakterik olan altı landşaft tipi və onların
xüsusiyyətləri tədqiqata cəlb olunur. Bu landşaft tipləri aşağıdakılardır:
1. Yarımsəhra landşaftı (əsasən, maili düzənlik, alçaq dağlıq və
çökəkliklərdə yaranmışdır).
2. Dağüstü kserofit landşaft (orta dağlıq ərazidə və çökəkliklərdə inkişaf
etmişdir)
3. Dağ və kserofit çəmən –kolluq landşaftı (şiddətli parçalanmış orta
dağlıqda inkişaf etmişdir).
4. Dağ-çəmən və çəmən-çöl landşaftı (intensiv parçalanmış orta, yüksək
dağ yamaclarında və zəif parçalanmış düzəlmə səthlərində yayı quraq keçən
soyuq iqlimdə yayılmışdır).
5. Meşə landşaftı (intensiv parçalanmış dağ yamaclarının çox az bir
hissəsini, Naxçıvan çayı, qismən də Əlincə çayı hövzəsinin yuxarı axınlarını
əhatə edir).
6. Qayalıq-dağlıq landşaft (intensiv parçalanmış yüksək dağ
yamaclarında və suairıcında inkişaf etmişdir).
Məqalədən öyrənirik ki, ―Yuxarıda göstərilən əsas landşaft tiplərindən
başqa, allüvial torpaqlar üzərində çəmən-bataqlıq tuqay landşaft tipləri də
vardır. Bunlar Araz çayı boyu az bir sahədə çaybasar və alçaq terraslar
üzərində yayılmışdır‖ (2, 30)
Əsərdə landşaft tiplərinin sahəsi, növləri, bitki qrupları, təsərrüfatı və s.
haqqında məlumat verilir.Məsələn, birinci landşaft tipinin (yarımsəhra
landşaftı) on yeddi növə ayrılması, ―bu növlərə zəif parçalanmış maili
düzənlikdə yayılmış boz, çəmən, ibtidai boz, suvarılmış çəmən, şoran şabalıdı,
gillicəli torpaqlar üzərində yovşan, qarağan-şoran, çəmənlik, şoran, efemer,
yovşan-çəmən, gəvən və s.‖ (2, 29) bitki qruplarının üstünlük təşkil etməsi, bu
tip daxilində suvarma əkinçiliyinin-pambıq, taxıl, bağçılıq, üzümçülük,
maldarlıq və tütünçülüyün əsas yer tutması göstərilir.
Məqalədə hər bir landşaft tipinin özünəməxsus xüsusiyyətləri təhlil
edilir. İkinci landşaft tipinin səkkiz növü, burada açıq-şabalıdı və bozqır, dağ
torpaqları üzərində gəvən, çəmənlik-kolluq, yovşan-triqanoid, dağ kserofit çöl
landşaftının yaranması, çökəkliklərdə şabalıdı, açıq-şabalıdı torpaqlar üzərində
triqanoid və dağ-çöl bitkilərinin bitməsi, buranın suvarılan yerlərində
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üzümçülük, meyvəçilik, maldarlıq və qismən dəmyə taxılçılığın inkişafı və s.
məsələlər vurğulanır. S.Y.Babayevin ―Naxçıvan MSSR-in əsas landşaft
tipləri‖ adlı məqaləsi bu ərazidəki landşaft tiplərinin spesifikliyini təsdiq edir.
Üçüncü landşaft tipi (dağ və kserofit çəmən-kolluq landşaftı) dörd lanşaft
növü, dağ-meşə qəhvəyi, karbonatlı dağ qəhvəyi, karbonatlı meşə torpaqları
üzərində çəmən, çəmən-kolluq kserofit bitkiləri ilə xarakterikdir və bu ərazidə
maldarlıq əsas yer tutur.
S.Y.Babayev öz tədqiqatlarında göstərir ki, dördüncü landşaft tipi (dağçəmən və çəmən-çöl landşaftı) dağ yamaclarında çəmən-bozqır, çəmən-çimli
və çəmən torpaqları üzərində çəmənliklər, taxılkimilər, gəvən, topalotu,
kəklikotu və qismən bataqlıq bitkiləri kompleksi ilə fərqlənir. Həmin landşaft
tipində dəmyə əkinçilik, maldarlıq və arıçılıq inkişaf etmişdir. Beşinci landşaft
tipi (meşə landşaftı) yayı quraq keçən soyuq iqlimə malik olması ilə
səciyyəvidir. Altıncı landşaft tipi isə (qayalıq, daşlıq landşaft) maldarlıq üçün
az yararlı olmağı ilə diqqəti cəlb edir.
S.Y.Babayevin elmi yaradıcılığında landşaft tədqiqatları özünəməxsus
mövqeyə malikdir. 1970-ci ilə qədər Naxçıvan ərazisində indiyə qədər xüsusi
landşaft tədqiqatı aparılmamışdır. ―Qədim diyarın təbiəti‖ kitabında
S.Y.Babayev B.Ə.Budaqovla birlikdə 1960-1966-cı illər ərzində materiallar
toplamış və 1966-cı ildə xüsusi tədqiqat əsasında irimiqyaslı landşaft xəritəsi
tərtib etmişdir. Bu, əsaslı landşaft tədqiqatları sahəsində ilk təşəbbüsdür.
Müəllif yazir: ―Landşaft tədqiqatının aparılmasında bizi, hər şeydən əvvəl,
taksonomik vahidlərin qəbulu məsələsi düşündürmüşdür.
Naxçıvan MSSR ərazisinin iri miqyaslı landşaft xəritəsini tərtib edərkən
biz əsasən sinif-yarımsinif-tip-qrup-növ taksonomik vahidini qəbul etmişik.
Öyrənilən ərazinin landşaft səciyyəsi tipoloji bölgü sisteminə əsasən
verilmişdir‖ (1, 110).
Müəlliflər landşaft xəritəsini fiziki coğrafiyada riyaziyyatın tətbiqi
üsulundan (―Çöl materialları təhlinin kəmiyyət metodu‖ üsulu) istifadə
əsasında tərtib etmişlər. Landşaft xəritəsinin tərtibi prosesində tədqiqqat
materialları, hidrometroloji stansiya və məntəqələrin çoxillik orta
məhsuldarlığı hesablanmış, məhsuldarlığı daha dəqiq uçota alan sınaq-növ
stansiyalarının məlumatları əsas götürülmüş və nəticələr fiziki-coğrafi xəritəyə
köçürülmüşdür. Bu işlər xəritə tərtibetmənin ilk mərhələsində yerinə
yetirilmişdir.
―İkinci mərhələdə ərazi üçün tərtib olunmuş xüsusi xəritələr (geoloji,
geomorfoloji, torpaq, bitki, iqlim və s.) tutuşdurulmuş və bunların əsasında
xəritədə kompleks vahidlər ayrılmışdır. Bu vahidlər təxmini olsa da, kompleks
uyğunluqlar nəzərə alınmışdır‖ (1, 110-111).
Landşaft xəritəsinin hazırlanmasında üçüncü mərhələdə də müəyyən
işlər görülmüş, birinci və ikinci təxmini landşaft xəritələri birləşdirilmiş və
burada uyğun gəlməyən sahələr qeyd edilmiş, marşrutlar cızılmış, dayaq
nöqtələri müəyyən olunmuşdur. ― Dayaq nöqtələri elə seçilmişdir ki, bir neçə
kompleks vahidin kəsişdiyi nöqtəyə uyğun gəlsin. Həmin iş xəritəsi çöl
tədqiqatı üçün əsas götürülmüşdür‖. (1, 111).
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Bundan başqa, iş xəritəsindəki marşurtlar boyunca ilkin iş aparılmış,
müxtəlif istiqamətli profillər tərtib edilmiş, landşaft tip, növ və qruplarının
sərhəddi çöl şəraitində yoxlanmış və dəqiqləşdirilmiş, sonra isə iş xəritəsində
düzəliş aparılmışdır.
Əsərdə düzənlik və alçaq dağlıq; orta dağlıq; orta və yüksək dağlıq; dağ
tundura iqlimində qayalıq-daşlıq landşaftı tiplərinin təsnifat və xüsusiyyətləri
verilmişdir.
S.Y.Babayev landşaft tipləri əsasında onun növlərini də müəyyən
etmişdir. Düzənlik və alçaq dağlıq landşaft tipinə düz\ənlik, alçaq dağlıq,
çökəklik kimi landşaft növləri haqqında dəyərli elmi mülahizələr irəli
sürülmüşdür. Bundan başqa, əsərdə hər bir landşaft növünün ayrı-ayrı qrupları
göstərilmişdir. Düzənlik landşaft tipinin aşağıdakı növləri qeyd edilmişdir (7).
1. Zəif və orta parçalanmış maili düzənlikdəki boz torpaqlarda yovşanlıq.
Əsərdə öyrənirik ki, bu landşaft növü Sədərək düzünü, Tənənəm maili
düzənliyinin qərb qurtaracağında Dizə kəndindən Qıvraq kəndinədək uzanan
geniş bir sahəni, Kəngərli maili düzənliyini, Culfa və Yaycı düzənliyini,
Əlincəçay və Vənəndçayın aşağı axınında kiçik sahələri əhatə edir. Müəllif
allüvial və prolüvial çöküntülərindən təşkil olunmuş, zəif parçalanmış bu maili
düzənliklərin mütləq yüksəjkliyini (800-1300 m), əsas bitkisini (yovşan və
müxtəlif şoran bitkiləri), kənd təsərrüfatı əhəmiyyətini, otlaq və suvarılan
sahələrini qeyd edir.
2. Zəif parçalanmış düzənlikləri çəmən torpaqları üzərində qarağanşoran. S.Y.babayev bu landşaft növünün 800 m mütləq yüksəklikdə Sədərək
düzünün qərb qurtaracağı ilə Araz çayının yatağı arasında yerləşdiyini, allüvial
çöküntülərindən təşkil olunduğunu, burada çəmən-bataqlıq və çəmən-şoranlı
torpaqların yaylağını, relyefin mailliyinin azlığı və torpaqğın şorluğu
nəticəsində kənd təsərrüfat bitkilərinin əkilməsini və s. göstərir. ―Çay zonallığı
tipinə aid olan qaranlığa Naxçıvan MSSR-də demək olar ki, ancaq burada rast
gəlinir. Qarağanlıqlara yarımsəhra şoranlı və şorantipli torpaqlarda, əksər
hallarda gevrikə (gevrik, şahsevdi şoranı) qarışıq senozlar şəklində təsadüf
edilir. Qarağanlıqlarda birillik taxıllar və müxtəlif otlar da əsas yer tutur‖ (1,
119).
3.Zəif parçalanmış düzənlikdə çəmən-boz torpaqları üzərində çəmənliklər. Araz çayı boyunca dair bir zolaq şəklində davam edən bu sah allüvial
çöküntülərdən ibarətdir. Müəllif göstərir ki, bu sahələri yaz daşqınları zamanı
su basdığından təbii yuyulma allüvial çəmən torpaqlarının şoranlaşmasına
imkan vermir.
4. Zəif parçalanmış maili düzənlikdə suvarılan çəmən torpaqları
üzərindəki çəmənlik. Şərur düzünün cənub-şərq hissəsi ilə Araz çayının sol
sahili arasında yerləşən bu landşaft növü orta humuslu çəmən-boz, şabalıdı
çəmən, ibtidai boz və qədimdən suvarılan boz torpaqlarla xarakterikdir və
―həmin ərazidə əsasən çayır-çəmənliklər, bir qədər alçaq sucuq sahələrdə
cilliklər, nisbətən hündürlüklərdə isə yovşanlıqlar yayılmışdır‖ (1, 119). Həmin
ərazidən kənd təsərrüfatında tam istifadə edilir və burada təbii landşaft
saxlanmamışdır.
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5.Orta dərəcədə parçalanmış maili düzənlikdə boz-qonur torpaqlar
üzərində yovşanlıq. Adından da göründüyü kimi ərazinin torpaq örtüyü əsasən
boz-qonur torpaqlardan ibarətdir.
6. Zəif parçalanmış maili düzənlikdə boz torpaqlar üzərində kəngizlikyovşanlıq. Burada diqqəti cəlb edən Sust maili düzənliyidir. ―Maili düzənlik
yuxarı dövrə aid şay, xüsusilə sel çöküntülərindən ibarətdir. Anabad və
Qaraquş dağları ərazisində formalaşan struktur sellər bu ərazinin mərkəz
hissəsinə qədər gəlib çatır. İri daşlardan azad olmuş palçıqlı sel axını Sust
maili düzənliyinin cənuba davamı olan Böyükdüzdən keçərək Araz çayına
tökülür‖ (1, 122).
Bu sahənin təhlili zamanı S.Y.Babayev göstərir ki, burada efemerlər çox
inkişaf etmişdir v\ bunun səbəbləri ərazinin mailliyi, yamacların ekspozisiyası,
torpağın tərkibi və şoranlaşma dərəcəsi, torpağın fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri
və relyefin forması ilə izah olunur.
7. Zəif parçalanmış maili düzənlikdə boz ibtidai və şoran torpaqlar
üzərində şoran bitkiləri. ―bu landşaft növü Böyükdüzü əhatə edir‖ (1, 123).
Müəllif Naxçıvan MSSr ərazisində geniş düzənlik sahələrdən biri olan bu
düzənliyin dördüncü dövr allüvial-prolüvial çöküntülərindən ibarət olduğunu
göstərir.
8. Zəif parçalanmış maili düzənliklərdə inkişaf etmiş şoran torpaqlar
üzərində şoranlıq. Bu sahənin bitki örtüyü çox yoxsul olduğundan tipik səhra
xarakteri daşıması göstərir.
9. Zəif parçalanmış maili düzənlikdə boz torpaqlar üzərində kəngizlik.
Buranın əsas sahəsi olan Qaraultəpə və Bina maili düzənliyi və onların əsas
xüsusiyyətləri izah olunur.
10. Zəif parçalanmış maili düzənlikdə boz-qonur və açıq şabalıdı
torpaqlar üzərində yovşanlı friqanə fitosenozları. ―Bu düzənliklər allüvial və
qismən prolüvial çöküntülərdən ibarət olub yuxarı dördüncü dövr yaşlıdır‖ (1,
126).
11. Zəif parçalanmış çay yataqlarında yayılmış açıq boz torpaqlar
üzərində efemer bitkilər. Həmin sahədə Nəhəcir, Haçaparaq və Güznüt çayları
geniş düzənlik yaradır və bu düzənlik cənub-qərbdə genişlənir, lakin şimalşərqdə daralır. Müəllif çayların fəaliyyətinin müvəqqəti xarakter daşımasını
onlara məxsus olan axınların arid-denudaison dağlar arasında yerləşməsi ilə
izah edir.
12. Terras düzənliklərində, boz torpaqlar üzərində efemer bitkiləri,
seyrək gəvən və müxtəlif tikan kolları. Bu sahədə Nəhəcir, Haçaparaq və
Güznüt çayları alçaq dağlardan cənub-qərbə terraslar yaratmışlar. Qahab çayı
ilə Nəhəcir çayı arasında Tülkütəpə, Güznüt ilə Haçaparaq çayı arasında Çopur
yol, ondan cənubda isə terraslaşmış Böyükdüz-Selbasar düzənliklıəri
yerləşmişdir. Müəllif həmin terrasların çayların sulu və daimi axına malik
olduğu vaxtlarda yarandığını göstərir.
13. Zəif parçalanmış maili düzənlikdə gillicəli torpaqlar üzərində yovşan
və efemer bitkiləri. Burada ―Darıdağ yaylasından başlanan yarğanların hamısı
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sellidir. Burada əsasən, daşlı-palçıqlı sellər keçir. Bu sahədə torpaq cənub
huissədə gillicədən və sel daşlarından ibarətdir‖ (1, 128).
14. Zəif parçalanmış maili düzənlikdə sel daşlı gətirmə konusları
üzərində gəvənli-yovşanlı friqanoid. Bu landşaft növünə malik olan düzənlik
Ordubad maili düzənliyidir. Əsərdə maili düzənliyin yaranmasında Vənənd və
Düylün çaylarının gətirdiyi sel və allüvial çöküntülərinin rolu qeyd olunur.
―Düylün çayının gətirdiyi sel çöküntüləri maili düzənliyin qərb hissəsində
geniş bir zolaq şəklində yayılmışdır‖ (1, 129).
Bütün bunların əsas coğrafi xüsusiyyətləri izah olunur və çökəklik
landşaftının növ və əlamətləri göstərilir. Sonra orta dağlıq landşaftının dağlıq,
çökəklik, orta dağlıq növ və tipləri coğrafi baxımdan təhlil edilir. Orta və
yüksək dağlığın (yayı quraq keçən soyuq iqlimdə dağ-çəmən və çəmən bozqır
landşaftı) orta dağlıq (düzəlmə səthləri), yüksək dağlıq (dağ yamacları), dağ
tundura iqlimində qayalıq-daşlıq landşaftı (dağ yamacları və su ayrıcları)
növləri və onların müxtəlif tipləri qruplaşdırılıb tədqiq olunmuşdur.
S.Y.Babayevin ―Qədim diyarın təbiəti‖ (1970) kitabında Naxçıvan
ərazisində təbii rayonlaşma və şaquli qurşaqların strukturu mövzusuna da
diqqət edilmiş, təbii rayonlaşma, yüksək qurşaqların strukturu məsələləri
aydınlaşdırılmışdır. Kitabda təbii ehtiyatlar və onlardan istifadə yolları ayrıca
işıqlandırılmış, su-energetika, mineral-xammal ehtiyatları və kənd təsərrüfatı
ehtiyatları haqqında maraqlı coğrafi fikirlər irəli sürülmüşdür. Sşbabayev
Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin VI qurultayında “Təbii kompanentlərin
kod sisteminin köməyi ilə landşaftın rayonlaşdırılması‖ mövzusunda çıxış
edərək olduqca aktual bir məsələyə-landşaftların kodlaşdırılması probleminə
toxunmuşdur. (6)
O, həmçinin ilk dəfə ― Araz su qovşağı‖ su anbarından aktual
landşaftların xüsusiyyətləri barədə məlumatdır. (7)
Beləliklə, Azərbaycan coğrafiyası elmində Naxçıvan MR-in landşaftı ilə
bağlı araşdırmalar sonrakı tədqiqatlara xeyli dərəcədə təsir etmiş və mövzu
ətrafındakı elmi məlumatların zənginləşməsində mühüm rol oynamışdır.
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РЕЗЮМЕ
ШАФАК АЛИЕВА
ИССЛЕДОВАНИЯ САФАРАЛИ БАБАЙЕВА СВЯЗАННЫЕ С
ЛАНДШАФТОМ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
В статье говорится об исследованиях, связанных с ландшафтом
Нахчыванской Автономной Республики. С этой точки зрения отмечается
географическая деятельность ряда учѐных. Автор обращается к научной
деятельности
С.Бабаева,
который
последовательно
проводил
исследования, связанные с данной темой. Научно-теоретически
исследуются его труды, связанные с ландшафтом Нахчыванской
Автономной Республики. Выдвинутые в статье мысли обосновываются
фактами, взятыми из научного творчества С.Бабаева.
Ключевая слова: ландшафт, территория, природа, окрижающая
среда, рельеф.
SUMMARY
SHAFAG ALIYEVA
RESEARCHES OF SAFARALI BABAYEV ON THE LANDSCAPE OF
THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC
The article deals with the researches on the landscape of the Nakchivan
Autonomous Republic. From this point of view, the geographical works of
some scientists are recorded. For this subject the scientific creativity of
S.Babayev, who conductes a consistent research, is appealed. His works on the
landscape of Nakhchivan Autonomous Republic are involved to the scientifictheoretical analysis. The thoughts foregrounded in the article are justified by
the facts derived from the creativity of S.Babayev.
Key words: landscape,territory, nature, environment, relief.
(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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N.TUSĠ MƏNƏVĠ TƏRBĠYƏNĠN ƏSASLARI HAQQINDA
Məqalə müəllifinin fikrincə, müasir tərbiyə sisteminin qarĢılaĢdığı
problemlərin bir çoxu mənəviyyatın, mənəvi tərbiyənin milli əsaslardan
uzaqlaĢması səbəbindən yaranır. Mənəvi tərbiyənin əsasları barədə pedaqoji
fikir tarixinin çox dəyərli mənbələrindən biri Nəsirəddin Tusinin “Əxlaqi Nasiri” əsəridir. Bu məqalədə N.Tusinin mənəviyyat, onun tərkib hissələri,
Ģüur və onun təkamüldə rolu, dərəcələri haqda fikirləri “Əxlaqi - Nasiri” əsəri
üzrə araĢdırılır.
Məqalədə həmçinin N.Tusinin mənəvi tərbiyənin zəruriliyi, insan
Ģəxsiyyətinin formalaĢmasında düzgün təĢkil olunmuĢ tərbiyə iĢinin əhəmiyyəti
haqda fikirləri də təhlil olunur.
Açar sözlər: nəfs, bitki ruhu, heyvani ruh, insan ruhu, nitq qüvvəsi,
idrak, təkamül.
N.Tusi nəinki öz dövrü üçün, hətta bu gün üçün də aktual olan bu
problemi çox aydın dərk edərək ―Əxlaqi - Nasiri‖ əsərində qısa şəkildə onu bu
cür təqdim edir: ―Təbiətin ardı haqqında elmi‖ (metafizika – İ.Ə.) ona deyirlər
ki, bütün elmlərin sonu gəlib ona müncər olur, onda aydın olmayan ―əsaslar‖
ola bilməz; onda bəhs edilən bütün məsələlər tam və kamil olur bu elmin tam
və kamilliyi də bununla müəyyən edilir‖ (1. səh.42)
Buradan aydın görünür ki, Tusi şüurun mahiyyətinin, insanın ona necə
sahib olmasının izahının müasir dünyəvi elmlər tərəfindən mümkün
olmayacağını görür və bu izah üçün, mütləq, metafizikaya müraciət edilməli
olduğunu göstərir. Bu da onu göstərir ki, Tusi insan şüuru və onun sayəsində
mümkün olan əxlaq haqqında elmin də metafizik mahiyyətdən qaynaqlandığını
əsas götürür. Onun fikrincə, bu elmin mövzusunu ―insan nəfsi‖ təşkil edir.
Buna görə də Tusi hesab edir ki, əxlaq haqqında təlim insani nəfsin, şüurun nə
olduğunu, onun kamilliyi və mahiyyətinin harada olduğunu, lazımi şəkildə
düzgün istifadə edildikdə insanı arzu edilən xoşbəxtlik və kamilliyə aparıb
çıxaran qüvvələrin hansılar olduğunu öyrənib bilməklə başlamalıdır. Yəni
insanın qurtuluş və bədbəxtliyinə bais olacaq nəfsin təmizlənməsi və ya
çirkləndirilməsinin nəyə dayandığını bilmək lazımdır. Bu fikri Tusi Uca
Tanrının sözləri ilə sübutlandırır:
―And olsun nəfsə və onu yaradana (düzənləyənə), sonra da ona
günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini öyrədənə ki, onu (nəfsi) təmizləyən
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mütləq nicat tapacaqdır. Onu çirkləndirən isə ziyana uğrayacaqdır‖ (Əş-Şəms
surəsi, 7-10)
N.Tusi daha sonra insan ruhu haqqında elmin daha çox təbiət elmi ilə
bağlı olduğunu və buna dair məsələlərin o elm vasitəsilə açıqlandığını söyləsə
də, əxlaqa dair elmin təbiətə dair elmdən daha yararlı olduğundan insanlar
tərəfindən daha məmnuniyyətlə qarşılanacağı qənaətini də ifadə edir.
N.Tusinin bəhs etdiyi ―nəfs‖ məfhumunun müasir dildə bir mənalı
ifadəsinə (tərcüməsinə) rast gəlmədik. ―Nəfs‖ terminin ifadə etdiyi mahiyyət
baxımından məsələyə yanaşdıqda bəzən ―şüur‖, bəzən isə ―ruh‖ məfhumlarına
yaxınlaşır. Bizim fikrimizcə, bu qeyri-dəqiqlik səbəbindəndir ki, N.Tusi və
onun ―Əxlaqi-Nasiri‖ əsəri haqda rast gəldiyimiz bütün müəlliflər bu sözü
―nəfs‖ kimi saxlamışlar. Belə hesab edirik ki, ―Əxlaqi - Nasiri‖ əsərində bu söz
daha çox ―ruh‖ məfhumunu ifadə məqsədilə işlədilmişdir.
Bu fikri onunla əsaslandırırıq ki, Tusi ―Əxlaqın saflaşdırılması‖ adlı
birinci məqalənin üçüncü fəslində ―nəfs‖ adı altında bir neçə fərqli anlamların
ifadə edildiyini göstərərək yazır: ―Birincisi bitki (nəbati) nəfsdir. Onun təzahür
formaları bitki siniflərini, heyvan növlərini və insan fərdlərini əhatə edir.
İkincisi heyvani nəfsdir. Bu nəfsin təzahürü ayrı-ayrı heyvan növləri ilə
məhdudlaşır. Üçüncüsü isə insani nəfsdir ki, bununla insan növü digər
heyvanlardan ayrılır və bu insana aiddir‖. (2. səh.35)
Göründüyü kimi, bu bölgüdən qədim filosofların ―ruh və onun növləri‖
haqqında fikirləri aşkar duyulmaqdadır. Bu təlimlərdə isə ―bitki ruhu‖,
―heyvan ruhu‖ və ―insan ruhu‖ndan bəhs edilir.
Eləcə də, ―Düşünən nəfs‖ deyilən insani nəfsin bilinməsi‖ adlı ikinci
fəsildə nəfs haqqında isbata ehtiyacı olan bir neçə şeyin izahından sonra nəfsin
bədənlə nisbəti barədə yazır: ―Bunları deməkdə məqsədimiz odur ki, bu elmlə
məşğul olan hər kəs aydın dərk etsin ki, bədən sənətkar və ustaların alət və
vəsaitləri kimi nəfsin bir alət və vasitəsidir, yoxsa bəzilərinin düşündükləri
kimi, bədən nəfsin mahalı və məkanı deyildir, çünki nəfs mahal və məkanla
əlaqəli olan və ya cismani deyildir. Buna görə də bədənin nəfsə nisbətən ölümü
sənət adamlarının alətlərinin itməsi kimidir‖. (2. səh.34)
Göründüyü kimi, burada da nəfsin ölümsüzlüyü, bədənin isə ölümlü
olmasından bəhs edilir ki, bu da bədənlə ruhun nisbəti məsələsinin eynidir.
N.Tusi ruh və şüur məsələlərinin izahında daha da irəli gedərək bütün
canlılarda ruh qüvvələrinin olduğunu, lakin mahiyyətcə fərqləndiklərini izah
edə bilmişdir.
―Bitki ruhu‖ (nəfsi-nəbati) bütün canlılar üçün ümumi olan qüvvələrə
malikdir ki, bunlar qidalanma, böyümə (inkişaf) və törəmə (nəsli artırma)
adlanırlar. Bu qüvvələr daha çox təbiət elminin tədqiqat obyektidir. Bu
qüvvələr canlıya fitrətən verilmişdir və onların təzahür formaları bütün
canlılarda eynidir. Belə ki, qidalanma qüvvəsi özünü dörd əməldə biruzə verir:
qəbul edən (cazibə), saxlayan (masikə), sindirən (hazimə) və ifraz (dafiə).
Böyütmə qüvvəsinin işi qidalandırmaya və dəyişmə adlanan digər bir qüvvəyə
yardım etməkdir. Törəmə qüvvəsi isə qidalanmaya və ―mayalanma‖
(müsəvvərə) adlandırılan digər bir qüvvəyə yardım etməklə tamamlanır‖.
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Göründüyü kimi, ―bitki ruhu‖nun bütün canlılar üçün ümumi olan
qüvvəsinin qidalandırıcı qüvvə olduğunu qəbul etmək olar.
―Heyvani ruh‖ N.Tusinin fikrincə, iki qüvvəyə malikdir. Bədən üzvləri
vasitəsi ilə əmələ gələn qüvvə (idraki-ali) və iradi hərəkət (təhriki-iradi)
qüvvəsi. Bədən üzvləri vasitəsilə əmələ gələn qüvvə özü də iki sinfə ayrılır:
xarici duyğu orqanları vasitəsilə əmələ gələnlər – görmə, eşitmə, iybilmə, dad
və lamisə; daxili duyğularla əmələ gələnlər – ortaq (müştərək) duyğu (xarici
duyğular vasitəsilə alınan məlumatın ümumiləşdirilərək təsəvvür halına
salınması), xəyal, vəhm (şübhə, ehtiyat, qorxu), xatırlama (hafizə) və
mütəsərrifə (meyl, maraq, istək). İkinci növ heyvani qüvvəyə, yəni iradi
hərəkət, təhriketmə qüvvəsinə gəlincə Tusi onları da iki yerə bölür: faydalı
olanları əldə etməyə təhrik edən qüvvə - Ģəhvət qüvvəsi və zərərli olanları dəf
etməyə təhrik edən qüvvə ki, Tusi bunu ―qəzəb qüvvəsi‖ adlandırır.
―Heyvani ruh‖a aid olan qüvvələr həm heyvanlara, həm də insanlara
aiddir.
Həm də diqqət edilsə, birinci növ heyvani qüvvələr (idraki-ali) insanlarla
heyvanlar arasında daha çox oxşarlığa malikdirlər.
Xüsusilə daxili duyğular şüurluluq əlamətlərinə daha yaxındır. Təsadüfi
deyildir ki, Tusi ―ortaq duyğu‖ adı altında daxili duyğuları xarici duyğularla
əlaqəli şəkildə verir. Heyvanlarda ayrı-ayrı cisimlərin və sadə hərəkətlərin
bütövlükdə xassələri haqqında ilkin təsəvvürün yaranmasına işarə edilir ki, bu
da şüurlu davranışın astanasında dayanmaq deməkdir.
Və ya ―müasir psixoloji ədəbiyyatda, təxminən, sövq-təbii‖, ―intuisiya‖,
―instikt‖ kimi istilahlara uyğun gələn (1. səh. 217) vəhm anlayışı. Əslində
şüurlu ―fəhm‖lə, qeyri-şüuri ―vəhm‖in çox yaxın anlayışlar olduğunu
söyləmək olar.
Tusinin fikrincə, ―insani-nəfsi‖ (insan ruhunu) bütün heyvani-nəfslərdən
ayıran bir qüvvə vardır ki, ona nitq qüvvəsi deyilir. Bu qüvvə heç bir əlavə
vasitəyə (alətə) ehtiyac olmadan dərk ediləsi şeyləri bir-birindən fərqləndirə
bilir (1. səh.48). Maraqlıdır ki, Tusi ―nitq qüvvəsi‖nin təzahür formaları
sırasına ―nəzəri ağıl‖ və ―əməli (praktik) ağıl‖ı daxil edir.
―Bu qüvvə varlıqların həqiqətən necə olduqlarını bilməyə, əqli
kateqoriyaların mahiyyətini kəşf etməyə yönəldikdə ona ―nəzəri əql‖, lakin
obyektlərə, xeyirli və zərərli işləri biri-birindən ayırmağa, peşə və sənəti,
dolanacaq və məişət nizama salmağa yönəldikdə ona əməli əql deyirlər.‖ (1.
səh. 49)
Diqqət edilsə, bu deyilənlərdən o nəticəyə gəlmək olar ki, ağıl
şüurluluğun əsas əlaməti, belə demək mümkündürsə, şüurun təzahür
formalarından biridir. N.Tusi İnsan şüurunun mahiyyəti məsələsinin izahına,
ümumiyyətlə bütün varlıqların ―mütləq nəfs‖ tərəfindən yaradılması və onların
hər birində bu nəfsin keyfiyyətinin onların mərtəbələrinə uyğun şəkildə var
olduğunu göstərməklə başlayır.
Bu məsələlərin izahından bəlli olur ki, Tusi təkamülü qəbul edir, lakin öz
bölgüsünə uyğun olaraq hər bir nəfs qüvvəsinin öz sinfi daxilində təkamülünü
qəbul edir. Həm də hər bir canlının birinin digərinə nisbətən daha üstün
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səviyyəsi əvvəlcədən sabitləşmişdir. Tusi sadəcə bitkilərin cansız cisimlərə,
heyvanların bitkilərə və insanların da heyvanlara nisbətən üstünlüklərini və
onların sərhədlərini müəyyən edir.
Maraqlı olan odur ki, Tusi canlılar arasındakı bu fərqlilikləri təbii elm
nöqteyi-nəzərindən deyil, onların, mənəvi mahiyyəti baxımından izah etməyi
qarşısına məqsəd qoyur.
―Burada onun haqqında danışmağımızın məqsədi odur ki, nəticələri iradə
və bilikdə görünən, təcrübədə inkişaf etdirilə bilən qüvvələrlə qeyri-ixtiyari,
fitri qüvvələr arasındakı fərq meydana çıxsın‖. (1. səh. 49)
Göründüyü kimi, burada şüurun əlamətlərinə işarə edilir. Tusi bitkilərdə
və heyvanlarda şüuru iradi hərəkət, tanıma, reaksiya vermə, faydalıları əldə
etmə, zərərliləri dəf etmə, maneələri aradan qaldırma, üstünlük, qələbə
meylləri şəklində büruzə verildiyini, insanlarda isə əqli kateqoriyaların dərki,
xeyirli və zərərli işləri fərqləndirə bilmək kimi keyfiyyətdə olduğunu göstərir.
Tusinin mənəviyyat haqqında təliminə görə bitkilərin, heyvanların və
insanların idrakında və mənəvi qüvvələrində hər növ üçün inkişaf həddi vardır.
Məsələn, bitkilərin tozlanmaya və nəsli davam etdirməyə qabil olmayanları
sadə qüvvələrin təsiri altında cansız cisimlərdən sonrakı mahiyyətdədirlər,
ancaq ali bitkilərdən eləsi var ki, o, daha çox heyvanlarla ortaq ruha malik
olur. Tusi buna misal olaraq xurma ağacını göstərir və onda olan mənəvi
xüsusiyyətləri sadalayır. Bu xüsusiyyətlər isə bioloji mahiyyətli deyil, mənəvi,
ruhi xüsusiyyətlərdir. Başqa canlılar başı kəsiləndə, ürəkdən yaralananda, suda
batanda necə olursa, xurma da bəzi cəhətlərdən elə olur. ―Bəzi əkinçilər xurma
ağacının daha heyrətləndirici bir özəlliyindən bəhs edirlər ki, o da bir xurma
ağacının yalnız bir xurma ağacına meyilli olması, ondan başqa hər hansı başqa
ağacdan mayalanmağı qəbul etməməsidir.
Onun heyvanlara çatması üçün yalnız bir şey qalır: yerindən qalxıb
yemək axtarmaq üçün hərəkət etməsi. Buna görədir ki, Həzrəti Peyğəmbər
(s.ə.v) demişdir: ―Bibiniz olan xurma ağacına hörmətlə davranın! Çünki xurma
ağacı Adəmin palçığının artıq qalanından yaradılmışdır.‖ (2. səh.39)
Tusi ―mütləq nəfs‖ tərəfindən heyvanlara verilən ―heyvani ruhu‖n da
növlərdən asılı olaraq aşağı və daha üstün dərəcədə olduğuna diqqəti
çəkmişdir. Tusi göstərir ki, heyvanlar və quşlar aləminə diqqət edilib müşahidə
aparılsa, məlum olar ki, müdafiəyə, mühafizəyə, dolanıb güzəran keçirməyə,
kimin nəyə ehtiyacı varsa (istər qüvvətdə, istər cəsarətdə, istərsə alətdə), lazım
olduğu qədər varıdır. Hər növün inkişafı üçün zəruri olan bütün şərait, ən
əlverişli tərzdə, son dərəcə kamil yaradılmışdır. (1.51) Heyvanlara bundan
artığı da lazım deyildir.
N.Tusiyə görə heyvanların bitkilərdən, beləliklə də ―heyvani nəfsin‖,
bitki nəfsindən əsas fərqi onlarda dərrakənin olmasıdır. Tusi heyvanlarda da
idrak olduğunu qəbul edir. Lakin bu idrak onların insanlar tərəfindən
öyrədilməsi ilə bağlıdır ki, bu təlimlərin nəticəsində onlar əslində fitrətlərində
olmayan bir xüsusiyyət kəsb edə bilərlər, məsələn öyrəndiklərini uyğun
şəraitdə yenidən öyrətmə olmadan təkrar edə bilərlər. Bu hal heyvan ruhunun
malik ola biləcəyi ən yüksək səviyyədir.
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Tusi yaradılmışların sonrakı mərtəbəsində insanın durduğunu göstərir və
―insani nəfsin‖də inkişafının aşağı və yüksək səviyyələrini müəyyənləşdirir.
Bu səviyyələr iradə və düşüncənin (bu halda ―düşüncə‖ni ―ağıl‖ kimi də qəbul
etmək olar) sayəsində bəlli olur. İradə və düşüncəni müxtəlif vasitələrlə daha
da təkmilləşdirə bilən adamların şərafəti digərlərinə nisbətən daha üstün olur.
Tusi ―nəfslərinin‖ (burada ―nəfs‖ artıq ―ruh‖ kimi deyil şüur və onun
təzahür formaları kimi başa düşülməlidir) dərəcələrinə görə insanların bir neçə
mərtəbəsini göstərir. Ağıl və dərk vasitəsilə faydalı sənətlər qazanan, incə
məharətləri və zərif alətləri hazırlaya bilənlər; ağılları fikirləri və dərin
düşünmə qabiliyyətləri ilə elmə, biliyə və yüksək tərbiyəyə malik olanlar;
―cisimlərin vasitəçiliyi, iştirakı olmadan vəhy və ilham ilə, Hüzuri-İlahiyə
yaxın tutulanlardan həqiqi bilikləri və hökmləri alan və məxluqatın
kamilləşdirilməsi, Dünya və Axirət işlərinin nizamlanmasında hər ölkə və
zamanda yaşayan insanların rahatlıq və xoşbəxtliyinin səbəbi olan adamlar‖ (2.
səh. 42) Bu hal insani dərəcələrin ən alisi, sonudur.
Tusinin fikrincə, yaradılış əvvəli və sonu eyni nöqtədə olan dairəni
xatırladır. İnsanların ən ali məqamından sonra daha üstün aləmlər olan
müqəddəs mələklər, mücərrəd ağıllar və nəfslərin mərtəbəsi başlamış olur. ―Ta
ki bu, birlik məqamı olan sona qədərdir ki, orada varlıq dairəsi, bir nöqtədən
başlayıb, təkrar eyni nöqtəyə çatan dairəvi xətt kimidir. Beləliklə, vasitələr
aradan qalxır, sıralanma və ziddiyyət sona çatır, başlanğıc (məbdə) və son
(məad) bir olur və Həqiqətlər Həqiqəti və Mütləq Həqq olan Tələblərin
Sonundan başqa heç bir şey qalmır: Cəlal və İkram sahibi Rəbbin zatı (vəchi)
qalır‖. (2. səh. 42)
Buraya qədər deyilənlərdən aydın olur ki, Tusi mənəviyyatın
mahiyyətini göstərməkdən ötrü yaradılmışların təkamül dərəcələrini
fərqləndirmişdir. Özünün də yazdığı kimi, insan kainatda olam təkamül
mərhələlərinin ortasında yaradılmışdır. Fitrətinə görə aşağı dərəcədəkilərlə
əlaqədar olan insan, şüuru, ağlı və iradəsi nəticəsində kamillik dərəcəsinə
yüksələ bilir.
Tusinin fikrincə, bitkilərin, heyvanların və insanların maddi və mənəvi
ehtiyacları vardır. Fərqli olan budur ki, bitki və heyvanlarda maddi və mənəvi
ehtiyaclarını ödəmək üçün zəruri olan qüvvələr onların təbiətində ən əlverişli
şəkildə verilmişdir.
İnsan isə istər maddi, istərsə mənəvi ehtiyaclarını bacardığı ən yaxşı
üsulla özü əldə etməlidir. Bunun üçün isə yaradılışdan ona bitki və
heyvanlarda olmayan mənəvi qüvvələr verilmişdir. Tusi bu qüvvələrin birini
―mənəviyyat‖ adlandırır və onun şüur, ağıl, iradə və fikir vasitəsilə
formalaşdığı, zənginləşdiyi və inkişaf etdiyini qəbul edir.
Pedaqoji baxımdan təhlil etdiyimiz ―Əxlaqi-Nasiri‖ əsərində N.Tusi
―mənəviyyatın insan həyatında rolu nədir?‖, ―mənəviyyatı dəyişmək, yenidən
formalaşdırmaq olarmı?‖ kimi məsələləri Şərq filosoflarına məxsus müdrikanə
bir tərzdə izah etmişdir. Onun insanın mahiyyəti, digər yaradılmışlardan aşkar
və gizli fərqləri barədə təlimini tam dərk etmək iddiasından uzaq olaraq, insan
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mənəviyyatı, onun xüsusiyyətləri, təzahür formaları haqda fikirlərini
tədqiqatımızın tələbi çərçivəsində izah etməyə çalışırıq.
Tusinin fikrincə, insanların heç bir varlıqla şərik olmayan bir xüsusiyyəti
var ki, o da mənalı nitqdir. ―Buradakı məna əqli kateqoriyaların dərki,
biliklərin möhkəmləndirilməsi, məfhumların fərqləndirilməsi mənasıdır ki,
onun vasitəsilə yaxşılıq – pislikdən, gözəllik – eybəcərlikdən, şərafət –
qəbahətdən ayırd edilir və iradənin dəxaləti ilə onlar dəyişdirilir.‖ (1. səh. 54)
Göstərilən iqtibasda bizim üçün maraqlı olan odur ki, Tusi insanı
fərqləndirən mənanı şüur, ağıl, iradənin vəhdəti kimi qəbul edir. İnsanın
xoşbəxtlik və bədbəxtliyinin əsas səbəbi də bu qüvvənin düzgün istifadəsindən
asılıdır.
Tusiyə görə, insan mənəviyyatı kamilləşdirilə bilər. Bu kamilləşmənin
əsas məqsədini Tusi ―xeyir‖ və ―səadətə‖ çatmaq hesab edir və səadətə
çatmağın yolunu bu cür müəyyən edir: ―Deməli, səadətə çatmağın yolu hikmət
təbiətli zövqlərin ardınca getmək, başqa şeylərə göz yumub, yalnız onu özünə
şüar etməkdən ibarətdir, bu təbiətə yiyələndikdə möhkəmlik lazımdır ki, o,
əbədi və həmişəlik olsun, ―mütləq səadət‖ əbədi qalan, dəyişilib məhv
olmayan, təbəddülat və inhitata uğramayan, zamanın gərdişindən, fələyin
dövranından qorxmayan səadətdir‖. (1. səh. 72)
Tusi mənəvi məsələlərdən danışarkən insanların fərqli xasiyyətə malik
olduqlarını qeyd etmişdir.
Onun fikrincə xasiyyət – ağıl və düşüncəyə ehtiyac olmadan nəfsi
asanlıqla fəaliyyət göstərməyə məcbur edən fitri xüsusiyyətdir.
Tusinin böyüklüyü ondadır ki, o, özünəqədərki qüdrətli elm və fikir
xadimlərinin bütün əsərlərini oxuyub, tədqiq etdiyi problemlər baxımından
onların dərin təhlilinə varır və sonda onlardan hansının həqiqətə daha yaxın
olduğunu qeyd etməklə yanaşı, öz qənaətini də sübutlarla əsaslandırır.
Bu məsələdə də bu cürdür. Tusi yazır ki, bir qisim filosoflar bəzi
xasiyyətlərin fitri, bəzilərinin isə başqa səbəblərdən yarandığını və təcrübə
nəticəsində möhkəmləndiyini, sabitləşdiyini deyirlər: başqa bir qisim isə bütün
xasiyyətlərin təbii (fitri) olduğunu və onun dəyişilməsinin qeyrimümkünlüyünü iddia edirlər; digərləri isə hesab edir ki, xasiyyət nə fitridir, nə
də qeyri-fitri, bəlkə insan elə yaranmışdır ki, istədiyi xasiyyətə yiyələnə bilər;
müxtəlif insan təbəqələrində təsadüf edilən xasiyyətlər əvvəlcə iradi-ixtiyari
şəkildə aşılanır, sonra təcrübə, təkrar, vərdiş nəticəsində xasiyyətə çevrilir.
―Əxlaqi - Nasiri‖ əsərinin ―Məqsədlər haqqında‖ adlı ikinci hissənin
birinci fəslində Tusi Calinus (Qalen Klavdi) və Aristatalis (Aristotel) təlimlərin
təhlil edərək göstərir ki, Calinusun fikrincə, adamların bəziləri öz fitrəti
etibarilə xeyir, bəziləri şər, qalanları isə orta təbiətlidir, ikisinin arasında olar,
həm bunu qəbul edə bilər həm onu. Bəzi insanlar xeyir təbiətli olur və heç vaxt
dəyişilmirlər, lakin bunlar azdırlar; bir qismi şər təbiətlidirlər, bunlar da
dəyişmirlər, xeyiri qəbul etmirlər, amma çoxdurlar; yerdə qalanlar ortadırlar:
yaxşılarla dostluq edəndə yaxşı olurlar, pislərə qoşulanda pis.
Aristotel özünün ―Əxlaq‖ və ―Kateqoriyalar‖ kitablarında deyir ki, pis
adamlar təlim və tərbiyə sayəsində yaxşı olurlar. Bu hökm mütləq olmasa da,
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öyüd və nəsihətlərin təkrarlanması, öyrətmə və tərbiyənin davamlılığı və
bəyənilən tənbihlərlə onlara nəzarət etmək hər zaman bir nəticə verəcəkdir.
Tusi insanın mənəvi xüsusiyyətlərinin dəyişkənliyini qəbul edir və deyir
ki, əgər xasiyyət mütləq fitri olsaydı, ağıllı adamlar öz uşaqlarının tərbiyəsi və
cavanların əxlaqlarının saflaşdırılması, formalaşdırılması, möhkəmləndirilməsi
və adət halına salınmasını məsləhət görməz və özləri də bununla məşğul
olmazdılar.
―Əxlaqi-Nasiri‖ əsərindən məlum olur ki, Tusi digər elm sahələrində
olduğu kimi öz fəlsəfi psixoloji, pedaqoji görüşlərini də təkcə özünəqədərki
elmi baxışların incələnməsi, öyrənilməsi, əqli nəticələr çıxarılaraq ümumiləşdirilməsindən doğan nəzəri əsaslar üzərində deyil, bilavasitə gündəlik həyatın,
insanların öyrənilməsi, müşahidə və təhlilindən meydana gələn təcrübi əsaslar
üzərində yaratmışdır. Məsələn, mənəvi xasiyyətlərin dəyişə bilən olduğunu,
inkişaf etdirilə biləcəyini əsaslandırarkən bu qənaətin apardığı müşahidələrin
nəticəsi olduğunu qeyd edir: ―Uşaqlar üzərində aparılan müşahidələr göstərir
ki, onlardan bəziləri tez tərbiyə qəbul edən olur, bəziləri gec, bir qismi isə heç
tərbiyə olunmaq bilmirlər. Onların hərəsində öz məcazlarına uyğun həyalılıq,
sırtıqlıq, əliaçıqlıq, xəsislik, rəhmdillik və bu kimi hallar təzahür edər. Bundan
əlavə, onların bəziləri təbiətlərinə əks olan xüsusiyyətləri asan, bəziləri çətin,
bəziləri orta qəbul edirlər, bəziləri heç qəbul etmirlər. Ona görə də bəziləri
xeyirxah, bəziləri bədxah, bəziləri isə orta olurlar, hərə öz əxlaqına görə, çünki
davranış əxlaqın göstəricisidir‖. (1. səh. 80)
Bu təhlildən sonra Tusi insanın fitrətində olan və ya müxtəlif təsirlər
nəticəsində sonradan yaranan xasiyyətin lazımi istiqamətdə formalaşdırılmasının əhəmiyyətini və yollarını göstərir. Onun fikrincə, təlim-tərbiyə işində ehmallıq göstərilsə, yəni lazımı diqqət yetirilməsə, fikir verilməsə, ―hər kəsin
cilovu öz təbiətinin ixtiyarına verilsə‖, o, ömrü boyu hansı xasiyyətdə doğulmuşsa elə də qalar: ―bəziləri quduzluq zəncirində, bir dəstəsi şəhvət girdabında, bir qismi hərislik pəncəsində, bir hissəsi təkəbbür caynağında‖.
Tusinin fikrincə bütün insanların ilk tərbiyəçisi İlahi Qanundur (namusiilahi) ki, çox vaxt insanın vicdanını müəyyən edir. Yalnız ikinci tərbiyəçiləri
filosoflar, düzgün əqidəli adamlardır ki, onlardan hikmət öyrənib kamillik
dərəcəsinə çatmaq olar. Beləliklə, Tusi belə bir qənaətə gəlir ki, valideynlər
hər şeydən əvvəl uşaqlarına vicdanlı olmağı öyrətməli və müxtəlif təlimtərbiyəvi təsirlərə alışdırmalıdırlar.
Bəhs olunanların ümumi nəticəsi kimi qeyd etməyi lazım bilirik ki,
Tusiyə görə hər cür varlığın mahiyyətində ―nəfs qüvvəsi‖ mövcuddur. Hər bir
varlığın mayasında Uca Yaradanın nuru vardır. Bu nur canlı aləmdə ―bitki
nəfsi‖, ―heyvani-nəfs‖ və ―insani-nəfs‖ şəklindədir. 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 duyula bilməz.
Mənəvi qüvvələr insan həyatının mənasını müəyyən edir. Mənəviyyatın
tərbiyə edilməsi, zənginləşdirilməsi mümkündür. İnsan şüuru, ağlı, iradəsi və
vicdanı sayəsində inkişaf edərək kamilləşə bilər.
253

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
ƏDƏBĠYYAT
1. Nəsirəddin Tusi. ―Əxlaqi - Nasiri‖. Bakı, 1989
2. ―Ahlak-ı Nasırı‖ Nasireddin Tusi. Çevirənlər: Anar Qafarov, Zaur
Şükürov. İstanbul, 2016
3. Abdulkadir Sezgin. Mənim dinim. Bakı, 1994
4. İ.Əliyev. Pedaqogika. Naxçıvan, 2017
5. www.allahvar.org/193.html/.
РЕЗЮМЕ
ИСМАИЛ АЛИЕВ
Н.ТУСИ ОБ ОСНОВАХ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ
По мнению автора основные проблемы современной системы
воспитания возникают из-за ощутимых отклоненый процесса воспитания
от национальных установок. Одним из выдающихся произведений мирового масштаба посвященного духовному формированию человека является «Ахлаги - Насири», принадлежащее великому Азербайджанскому
мыслителью Насираддину Туси.
В данной статье исследуются взгляды и определения Туси о таких
понятиях, как духовность и еѐ компоненты, сознание и его роль в
эволюции живых существ.
В статье также анализуруются мысли Н.Туси о необходимости
духовного воспитания, о значении целесообразно правильно поставленного воспитания в формировании личности подрастающего поколения.
Ключевые слова: дух, дух растений, дух животных, человеческий
дух, речевая сила, познание, эволюция.
SUMMARY
ISMAYIL ALIYEV
NASREDDIN TUSI ON THE FUNDAMENTALS OF MORAL
UPBRINGING
According to the author, most of the problems encountered in the
modern system of education arise because of the estrangement of moral
education from national foundations. One of the most precious sources of the
Fundamentals of moral upbringing is the work of ―Ahlagi-Nasiri‖ by
Nasreddin Tusi. This article examines the thoughts of N. Tusi on morality and
its components, on consciousness and its role in the process of evolution, on its
grades directly proceeding from the work "Ahlagi-Nasiri".
The article also analyzes the statements about the importance of moral
upbringing, the importance of well- organized educational work in the
formation of a human personality.
Key words: soul, plant spirit, animal spirit, power of speech,
cognition, evolution
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MÜSTƏQĠLLĠK ĠLLƏRĠNDƏ AZƏRBAYCANDA ALĠ TƏHSĠLĠN
ĠNKĠġAFININ BƏZĠ MƏSƏLƏLƏRĠ
Məqalədə müstəqillik illərində ölkəmizdə ali təhsil sahəsində həyata
keçirilən dövlət tədbirlərinin əhəmiyyətindən bəhs olunur.Burada təhsil
islahatları təhlil edilməklə əldə edilmiĢ nəticələrin elmi əhəmiyyəti göstərilir.
Müəllif qeyd edir ki, bu dövrdə ali təhsilin inkiĢaf istiqamətləri
müəyyənləĢdirilmiĢ,aparılmıĢ araĢdırmalar pedaqogika elminə böyük töhfələr
vermiĢdir.Məqalədə ali təhsilin cəmiyyətin inkiĢafına təsiri əsaslandırılmıĢdır.
Açar sözlər: müstəqillik illəri,Azərbaycan Respublikası, ali təhsil,
inkiĢaf, tələbə, kredit, Bolonya prosesi, proqram
Elmi araşdırmalar göstərir ki, cəmiyyətin bütün sahələrinin inkişafında
təhsilin müstəsna rolu vardır. Ona görə də dövlət siyasətinin prioritet
istiqamətləri sırasında təhsil sahəsi həmişə önəmli hesab edilmişdir.
Cəmiyyətin dəyişən tələbatlarına uyğun olaraq təhsilin ilk növbədə məzmunu
da dəyişmiş, elmi, texniki, mədəni nailiyyətlər məzmunda əksini tapmış,
maddi-texniki baza, idarəetmə sistemi tədricən modernləşdirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının müstəqillik əldə etməsi ölkə təhsilinin
inkişafı üçün daha əlverişli imkanlar yaratmışdır. Məlumdur ki, sovet
dövründə Azərbaycan təhsil sisteminin fəaliyyəti bilavasitə sovet ittifaqının
rəhbər göstərişləri ilə tənzimlənir və Azərbaycan vətəndaşının milli mənəvi
dəyərlər əsasında formalaşdırılması işində xeyli məhdudiyyətlər, çətinliklər
olurdu. SSRİ-nin süqutu və Azərbaycanın müstəqillik qazanması ölkəmizdə
yeni təhsil quruculuğuna başlamaq üçün əlverişli şərait yaratdı. Bu illərdə
ölkəmizin ictimai-siyasi, mədəni həyatında, o cümlədən təhsil sahəsində çox
böyük uğurlar qazanılmışdır. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin təhsil tarixi
Azərbaycan tarixinin bir hisəsi kimi mühüm əhəmiyyətə, böyük dəyərə
malikdir. Bu dövrdə təhsilin bütün pillə və səviyyələrində, o cümlədən ali
təhsil sahəsində köklü dəyişikliklər baş vermiş, məzmun, struktur və idarəetmə
ilə bağlı islahatlar aparılmış, dünya təcrübəsi öyrənilərək innovasiyalar tətbiq
olunmuşdur. Aparılan islahatların, tətbiq olunan yeniliklərin və ümumiyyətlə,
elmi-nəzəri və praktik baxımdan modernləşmənin nəticəsidir ki, bu gün
ölkəmizdə ali təhsil dünya təhsil sisteminə inteqrasiya olunmaqla inkişaf edir,
milli-mənəvi və bəşəri dəyərlərin vəhdətilə getdikcə daha da təkmilləşir.
Elmi araşdırmalar göstərir ki,müasir dövrümüzədək Azərbaycan təhsili,
o cümlədən ali təhsili böyük inkişaf yolu keçmişdir. Xüsusilə, XX əsrin
əvvəllərindən bu günədək Azərbaycan təhsilində böyük uğurlar əldə
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olunmuşdur. XX yüzillikdə Azərbaycan təhsilinin inkişafı ilə bağlı bəzi
məqamları diqqətə çatdırmaq istəyirik. Tarixi araşdırmalar göstərir ki,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli
qərarı ilə xalq maarifi və təhsili üzrə ilk nazirlik - Xalq Maarifi Nazirliyi
yaradılmışdır. Nazirlər Şurasının (Nazirlər Kabinetinin) 30 iyun 1918-ci il
tarixli qərarı ilə bu nazirliyin üç şöbədən ibarət strukturu təsdiq olunmuşdur:
1) ümumi orta təhsil; 2) ali və orta ixtisas təhsili; 3) peşə məktəbləri.
28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası
(Azərbaycan SSR) Nazirlər Şurasının 1 nömrəli dekreti ilə Xalq Maarifi
Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil
edilmiş, ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilmişdir.
1940-cı ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Əmək
Ehtiyatları İdarəsi yaradılmış və texniki peşə təhsili müəssisələri həmin
idarənin tabeliyinə daxil edilmişdir. Hökumətin qərarı ilə həmin idarə əsasında
1959-cu ildə yaradılan Dövlət Texniki Peşə Təhsili Komitəsi 1988-ci ilədək
fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə 1959-cu
ildə Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi (1964-cü ildən müstəqil nazirliyə
çevrilib və 1988-ci ilədək fəaliyyət göstərib) yaradılmış və respublikanın ali və
orta ixtisas məktəbləri onun tabeliyinə verilmişdir.
1959-cu ildən 1988-ci ilədək Azərbaycanda təhsillə bağlı adları aşağıda
qeyd olunan 2 nazirlik və 1 komitə fəaliyyət göstərmişdir:
1. Xalq Maarifi Nazirliyi.
2. Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi.
3. Dövlət Texniki Peşə Təhsili Komitəsi.
1988-ci ildə isə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə bu üç
təhsil qurumu (nazirliklər və komitə) ləğv edilərək onların bazasında Xalq
Təhsili Nazirliyi yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3
sentyabr 1993-cü il tarixli Sərəncamı ilə Xalq Təhsili Nazirliyinin adı
dəyişdirilərək Təhsil Nazirliyi adlandırılmışdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan
təhsil tarixinin müasir dövrü 1918-ci ildən başlayır. Həmin dövrdə Azərbaycan
təhsilinin inkişafını 3 əsas mərhələyə ayırmaq olar:
- 1918-1920-ci illər arasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü;
- 1920-1990-cı illər arasında Sovet hakimiyyəti dövrü;
- 1991-ci ildən bu günümüzədək olan dövr.
Məlumdur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə hökumət milli
kadrların yetişdirilməsinə, bu sahədə təhsilin tamamilə yenidən qurulmasına
xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Belə ki, təhsil Azərbaycan-türk dilində təşkil
olunmuş, məktəblər milliləşdirilmiş, pedaqoji kurslar təşkil edilmiş, Bakı
Dövlət Universiteti yaradılmış və s. tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Sovet hakimiyyəti dövründə, 1960-cı illərədək Azərbaycan təhsilinin
inkişafında müəyyən çətinliklər olmuşdur. Lakin 1969-cu ildə ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə seçilməsi vəziyyəti kökündən
dəyişdirmişdir. ―Təhsil millətin gələcəyidir‖ deyən Heydər Əliyev Mərkəzin SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycana münasibətinin dəyişməsinə ciddi təsir
göstərmiş, Azərbaycan təhsilinin inkişafına mühüm töhfələr vermişdir. Onun
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xidmətləri sayəsində ötən əsrin 70-80-ci illəri Azərbaycan təhsilinin yüksəliş
illəri kimi yadda qalmışdır(1).
Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi tanınması ölkəmizdə yeni təhsil
sisteminin formalaşdırılmasını zərurətə çevirdi. İlk illərdə yeni təhsil
sisteminin formalaşması ilə bağlı bir neçə fikir mövcud idi:
1) sovet təhsil sistemində cüzi dəyişikliklər edilərək əsasən əvvəlki
sistem saxlanılsın;
2) əvvəlki (sovet) təhsil sistemindən tam imtina edilsin;
3) sovet təhsilinin müsbət cəhətləri saxlanılaraq dünya təcrübəsinin
öyrənilməsi ilə milli təhsil sistemi formalaşdırılsın.
Respublikamız müstəqillik əldə etdikdən sonra təhsil sahəsində zəruri
olan islahatların aparılması əsasən aşağıdakı istiqamətlər üzrə
planlaşdırılmışdır:
- təhsilin keyfiyyətinin artırılması;
- müstəqil təhsil sisteminin yaradılması;
- təhsil sahəsində idarəetmə mexanizminin formalaşdırılması;
- kadrların hazırlanması mexanizminin təşkili.
1999-cu ildə ―Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat
Proqramı‖ təsdiq olunmaqla bütün təhsil sistemində, həmçinin ali təhsil
pilləsində islahatlar sistemli xarakter almağa başlamışdır. Ölkəmizdə ali təhsil
sahəsində həyata keçirilən ən vacib islahatlardan biri Bolonya prosesinə
qoşulmaq, kredit sisteminin tətbiqinə başlamaq oldu. Avropada vahid ali təhsil
məkanının yaranmasını nəzərdə tutan və 1999-cu ildə başlamış bu prosesə
Azərbaycan Respublikası 2005-ci ildə qoşulmuşdur. Ali təhsil islahatlarının
sürətləndirilməsi üçün qəbul olunan dövlət proqramlarında əsas məqsəd
Azərbaycan ali təhsilinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası, onun
məzmununun Bolonya prosesinin prinsiplərinə uyğun qurulması, müasir
informasiya cəmiyyətinin, ölkə iqtisadiyyatının inkişaf tələblərinə uyğun ali
təhsilli kadrlara olan tələbatın ödənilməsi, iqtisadi və sosial baxımdan səmərəli
ali təhsil sisteminin formalaşdırılması, hər bir vətəndaşın müvafiq tələblər
çərçivəsində ali təhsil almaq imkanlarının təmin edilməsidir.
2009-cu ildə qəbul edilən ―Təhsil haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu‖ (2)Azərbaycanda təhsil sahəsində aparılan
islahatların normativ-hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsinə imkan vermiş və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli qərarı ilə
təsdiq edilən ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası‖ təhsilin, o cümlədən ali təhsilin yeni inkişaf mərhələsi üçün
perspektivlər açmışdır(3,4). Qeyd etməliyik ki, bu problemlə bağlı
respublikamızda bir sıra dəyərli araşdırmalar aparılmışdır. A.O. Mehrabov,
A.N. Abbasov və M.C. Mahmudovun ―Təhsilin modernləşdirilməsinin aktual
problemləri‖(5) , H.H.Əhmədovun ―Azərbaycan təhsilinin inkişaf
strategiyası‖(6), C.F.Valehovun ―Milli təhsil müasir transformasiyalar
prosesində (sosial-fəlsəfi təhlil)‖(7), İ.H.Cəbrayılovun ― Təhsilin
modernləşdirilməsinin elmi-nəzəri problemləri‖(8), ―Müstəqillik illərində
Azərbaycan təhsilinin inkişafı‖ və bu kimi digər əsərlərdə Azərbaycan
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təhsilinin inkişafına nəzər salınmış və təhlillər aparılmışdır. Bu əsərlərdə təkcə
ali təhsilin deyil, təhsilin digər pillələrinin də problemləri araşdırılmışdır.
2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin 25 ili tamam
oldu. Bu baxımdan müstəqillik dövründə Azərbaycan ali təhsilinin inkişaf
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, təhlil və ümumiləşdirmələr yolu ilə əldə olunan
nailiyyətlərin əsaslandırılması və inkişafa zəmin yaradan müvafiq təkliflərin
verilməsi müasir təhsil tədqiqatlarının ən mühüm məsələlərindəndir.
Müstəqillik dövründə Azərbaycan təhsili bütün pillə və səviyyələr üzrə,
o cümlədən ali təhsil pilləsi üzrə böyük inkişaf yolu keçmişdir. 1993-cü ildən
ali təhsil sistemində əsaslı dəyişikliklərə başlamışdır. Belə ki, ali təhsildə
bakalavr və magistr proqramları üzrə kadr hazırlığına başlanmış, struktur,
məzmun, idarəetmə sahəsində yeni qaydalar tətbiq olunmuşdur. 1997-ci ildə
bakalavriat səviyyəsi üzrə ilk buraxılış olmuş, eyni zamanda 26 ali məktəbdə
ilk dəfə magistraturaya qəbul keçirilmişdir. Bu dövrdən başlayaraq ali təhsil
müəssisələri şəbəkəsinin optimallaşdırılması, bir sıra yeni ixtisaslar üzrə kadr
hazırlığının həyata keçirilməsi, təhsil müəssisələrinin səlahiyyətlərinin tədricən
genişləndirilməsi, bəzi ali məktəblərə özünüidarəetmə hüququnun verilməsi ali
təhsil sahəsində uğurların göstəricilərindən biri kimi qeyd oluna bilər. Bunlarla
yanaşı əldə olunan uğurlar sırasında bu da göstərilə bilər ki, müstəqil dövlət
quruculuğu prosesində dünya ali təhsil sistemindən təcridolunma, sərt
mərkəzləşdirmə və ideoloji müdaxilələrin aradan qaldırılması və ali təhsil
sahəsində islahatlar Avropa inteqrasya kontekstində həyata keçirilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda fasiləsiz təhsil sisteminin
inkişafı ölkəmiz müstəqilliyinə qədəm qoyandan sonra müəyyən mərhələlərlə
həyata keçirilir. Təkcə XXI yüzilliyin əvəllərində təhsil islahatı ilə bağlı
Azərbaycanda 20-dən artıq dövlət proqramı, strateji əhəmiyyətli bir sıra dövlət
sənədləri qəbul edilmiş və həyata keçirilmişdir. Bu baxımdan ―Azərbaycan
Ümumtəhsil Məktəblərinin İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları
ilə Təminatı Proqramı‖, ―2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
Təhsil sisteminin İnformasiyalaşdırılması‖, ―Azərbaycan Respublikasında
Texniki Peşə Təhsilinin İnkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2007-2009-cu illər)‖,
―2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Ali Təhsil Sistemində
İslahat üzrə Dövlət Proqramı‖, Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyası‖, ―Azərbaycan Respublikasının Milli iqtisadiyyat
perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi‖ və s. mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu
proqramlar 1999-cu ildə qəbul edilmiş ―Azərbaycan Respublikaında təhsil
sahəsində
İslahat
Proqramı‖ndan,―Təhsil
haqqında‖
Azərbaycan
Respublikasının Qanunundan irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsinin
təmin edilməsini nəzərdə tuturdu.
Ölkəmizdə yeni Təhsil Qanununun hazırlanıb qəbul edilməsi ideyasını
da ulu öndər Heydər Əliyev irəli sürmüşdür. Ulu öndər təhsilin cəmiyyətdə
oynadığı mühüm rolu diqqətə çatdıraraq məruzə və çıxışlarında bu məsələlərə
xüsusi əhəmiyyət verilməsinin vacibliyini qeyd edir, ölkəmizi sürətli inkişaf
etdirmək üçün təhsil islahatı proqramının hazırlanmasını və onun
məqsədəuyğun şəkildə həyata keçirilməsini başlıca vəzifələrdən hesab edirdi.
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Beləliklə, ulu öndərin ideya və fikirləri üzərində İslahat Proqramı yarandı və
təhsil islahatları həyata keçirilməyə başladı. Bir neçə ildən sonra isə Heydər
Əliyevin təhsil fəlsəfəsi və ölkə Prezidenti İlham Əliyevin konseptual baxışları
əsasında Azərbaycanda yeni Təhsil qanunu hazırlandı və qəbul edildi. Təhsil
Qanunu mövcud dünya təcrübəsini, milli və bəşəri pedaqoji ənənələri özündə
əks etdirdi. İnkişafyönlü ideyaların bu qanunda əksini tapması Azərbaycan
təhsil sisteminin və nəticə etibarilə hər bir təhsilalanın, təhsilverənin inkişafına,
cəmiyyətin inkişaf mexanizminin daha çevik fəaliyyətinə əlverişli imkanlar
yaradır(2).
Bu qanunda ―Təhsil hüququna dövlət təminatı‖, ―Təhsilin keyfiyyət
səviyyəsi‖, ―Təhsilin məzmununa və təşkilinə verilən tələblər‖, ―Təhsilin
formaları‖, ―Təhsil fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması və akreditasiyası‖,
―Əlavə təhsil müəssisəsinin sahibkarlıq fəaliyyəti‖ maddələri yeni olmaqla
bərabər, dünya təcrübəsini əks etdirir və konseptuallığı baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edirdi.
―Təhsil hüququna dövlət təminatı‖ maddəsində bir sıra məsələlərlə
bərabər, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, bütün təhsil müəssisələrinə
qəbulda, vəzifələrə təyin olunmada, əməyin stimullaşdırılmasında, təhsilin
davam etdirilməsində və digər bu kimi məsələlərdə kişilər və qadınlar üçün
bərabər imkanlar yaradılması, milli təhsil ənənələrinin qorunması və inkişafı,
innovasiyaların tətbiqinə təminat verilməsi, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların
təhsili ilə bağlı xüsusi layihə və proqramların həyata keçirilməsi hüquqi
baxımdan hərtərəfli təsbit olunmuşdur. Qanunda təhsil sahəsində dövlət
standartları anlayışı da mahiyyətcə konkret ifadəsini tapmışdır.
Qanunda göstərilir ki, təhsil sahəsində dövlət standartları fərdin,
cəmiyyətin, dövlətin tələbatına uyğun olaraq, elmi-pedaqoji prinsiplər əsasında
hazırlanan və müəyyən dövr (5 ildən az olmayaraq) üçün vahid dövlət
tələblərini əks etdirən ümumi normalar məcmusudur (maddə 6.1).
Qanuna əsasən dövlət təhsil standartları hazırlanarkən təhsil sahəsində,
o cümlədən ali təhsil sahəsində sınanmış mütərəqqi beynəlxalq meyarlar, milli
və ümumbəşəri dəyərlər nəzərə alınır. Bununla yanaşı təhsilin məzmunu,
idarəolunması, maddi-texniki tədris bazası, infrastrukturu, təhsilverənlərin
keyfiyyət göstəriciləri, hər bir təhsil pilləsində təhsil alanların bilik, bacarıq və
vərdişlərinin səviyyəsini məhz dövlət təhsil standartları müəyyənləşdirir.
Qanunun 22-ci (Ali təhsil), 23-cü (Doktorantura) və 26-cı (Ali və оrta
iхtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulunun ümumi qaydaları) maddələri
bilavasitə ali təhsil məsələlərinə həsr olunmuşdur.
Qeyd etməliyik ki, informasiya cəmiyyətində yaşadığımız bir dövrdə
yüksək iхtisaslı mütəхəssislərin və elmi-pedaqоji kadrların hazırlığı məsələsi
bütövlükdə cəmiyyəti düşündürən ən vacib məsələlərdən biridir. Bu fikir
Təhsil Qanununda hüquqi baxımdan əsaslandırılmış və ali təhsil pilləsində
kadr hazırlığında cəmiyyətin və əmək bazarının tələbatının nəzərə alınması
vacib şərt kimi göstərilmişdir. Qanunun müvafiq müddəalarına uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində mütəxəssislər və elmipedaqоji kadr hazırlığı üç səviyyəlidir: bakalavriat (tibb təhsili istisna оlmaqla)
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(maddə 22.2.1.); magistratura (tibb təhsili istisna оlmaqla) (maddə 22.2.1.);
doktorantura (maddə 22.2.3.).
Müasir dövrdə ali təhsilin inkişaf prоblemləri ilə bağlı elmi
araşdırmaların innovasiya хarakteri daşıması, təhsil tarixinin öyrənilməsi,
təhsilin təşkili və idarə оlunmasının təkmilləşdirilməsi, tədris prosesinin
müasir metodlarla qurulması, tədrisin yeni texnologiyalarının və digər
istiqamətlər üzrə pedaqoji innovasiyaların hazırlanması və tətbiqi olduqca
vacibdir. Təhsil Qanununda bu məsələlərin əsaslandırılması elmi
araşdırmaların innovasiya xarakterliliyi üçün hüquqi baza, hüquqi mənbə
rolunun oynayır(6).
Ümumiyyətlə, bu gün Təhsil Qanunu bütövlükdə təhsil sistemini
tənzimləyən, elmi araşdırmalara istiqamət verən bir sənəd kimi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin elm və təhsil potensialının
zənginləşdirilməsi təkcə Azərbaycanda deyil, eyni zamanda dünyanın qabaqcıl
təhsil müəssisələrində mütəxəssis hazırlığına xüsusi diqqət yetirilməsini tələb
edir. Bu, həm də nəticə etibarilə Azərbaycanda dövlət qurumlarının işinin
təkmilləşdirilməsi, iqtisadiyyatın yeni yüksək səviyyəyə qaldırılmasına müsbət
təsir göstərir. Bu gün Azərbaycan gənclərinin ölkə üçün zəruri ixtisaslar üzrə
xaricdə ali təhsil almaları və ölkəmizin inkişafının mühüm amilinə
çevrilmələrinin təmin olunması təhsil siyasətimizin mühüm istiqamətlərindən
biridir. ―Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almasına dair Dövlət
Proqramı haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 19
oktyabr tarixli 1746 nömrəli Sərəncamı məhz həmin məqsədlərin
məqsədəuyğun şəkildə həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Həmin sərəncama
uyğun olaraq ―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramı‖ (bundan sonra Dövlət Proqramı) hazırlanmış və
beləliklə, istedadlı Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsilinin təşkili
istiqamətində vahid sistem yaradılmışdır. 2006-cı ilə aid məlumata görə
―dövlət xətti ilə xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrindəki 1000-ə yaxın
azərbaycanlı tələbədən təqribən 700 nəfəri Türkiyə Respublikasında, 180 şəxs
Rusiya Federasiyasında, 50-yə yaxın şəxs Misir Ərəb Respublikasında, 20-yə
yaxın şəxs Çin Xalq Respublikasında, qalanları isə hər ölkədə bir neçə nəfər
olmaqla Çexiya, Slovakiya, Rumıniya və Malayziyada təhsil almışdır. Bu
tələbələrin yarıdan çoxu magistratura, fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru
proqramı üzrə doktorantura, kliniki ordinatura və digər diplomdansonrakı
proqramlar üzrə təhsil alanlardır. Azərbaycan gəncləri eyni zamanda
respublikada fəaliyyət göstərən müxtəlif təhsil mübadilə proqramları
çərçivəsində ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, Yaponiya, İndoneziya
və başqa ölkələrdə də təhsil alırlar.
―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili
üzrə Dövlət Proqramı‖nın icrasına dair statistik məlumatlarda göstərilir ki,
2014-cü ilin sonunadək Dövlət proqramı çərçivəsində 2642 nəfərin təhsili ilə
bağlı xərclər Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu tərəfindən
maliyyələşdirilmişdir. Dövlət Proqramında iştirak edən gənclərin əksər hissəsi
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Böyük Britaniya (774 nəfər-27,4%), Türkiyə (586 nəfər - 22,2 %), Almaniya
(377 nəfər-14, 3%), Kanada (206 nəfər- 7,8 %) və Rusiya (106 nəfər-4 %)
universitetlərində təhsil almışlar. Dövlət Proqramı çərçivəsində xarici
ölkələrdə təhsil alan gənclərin əksəriyyəti (78, 3 %) bakalavr (983 nəfər) və
magistratura (1086 nəfər) səviyyələrində təhsil almışlar. Xaricdə təhsil alan
gənclər üçün prioritet sahələr (ixtisaslar) müəyyənləşdirilmiş və beləliklə,
bakalavriat səviyyyəsi üzrə tələbələrin əksəriyyəti iqtisadiyyat və idarəetmə
(261 nəfər), tibb (211 nəfər), informasiya və kommunikasiya texnologiyaları
(159 nəfər) və sənaye (146 nəfər) sahələrilə bağlı ixtisaslara, magistratura
səviyyəsində təhsilalanların əksəriyyəti isə iqtisadiyyat və idarəetmə (546
nəfər) sahələri ilə bağlı ixtisaslara yiyələnmişlər. Dövlət proqramı çərçivəsində
xaricdə təhsilalanların digər bir qismi (573 nəfər - 21,7%) təhsilin digər
səviyyələrində: aspirantura, ordinatura, rezidentura və doktorantura
sahələrində təhsil almışlar. Bu səviyyələr üzrə təhsilalanların əksəriyyəti (494
nəfər) tibb sahəsində, digər bir qismi isə elm (19 nəfər), iqtisadiyyat və
idarəetmə (15 nəfər), hüquq (17 nəfər), sənaye (12nəfər) və sair (16 nəfər)
sahələrdə təhsil almışdır. 2014-cü ilin məlumatına əsasən Dövlət Proqramı
çərçivəsində xaricdə təhsili maliyyələşdirilmiş tələbələrdən 561 nəfəri məzun
statusu qazanmışdır.
Araşdırmalar göstərir ki, Dövlət Proqramının icrası ali təhsilin, elmin
inkişafına töhfələr verməklə bərabər, eyni zamanda bütövlükdə cəmiyyətin
digər sahələrinin də inkişafına təkan vermişdir. Belə ki, gənclərin xarici
ölkələrin nüfuzlu ali məktəblərində təhsili prosesinin normativ hüquqi
bazasının yaradılması nəticəsində prioritet istiqamətlər üzrə xaricə tələbə
göndərilməsi işi istedadlı gənclərin seçilməsi mexanizmi təkmilləşdirilmiş,
Azərbaycan Respublikasında iqtisadi inkişafın və əmək bazarının tələblərinə
uyğun yeni ixtisaslar müəyyən edilmiş, ortamüddətli perspektivdə ölkənin
əmək bazarının tələblərinə uyğun yüksək ixtisaslı kadrlarla təmin olunması
probleminin həlli istiqamətində ciddi irəliləyişlər əldə olunmuş, ölkənin elmi
və elmi-pedaqoji potensialı güclənmiş, intellektual mülkiyyətinin ixrac
potensialı artmış, Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq standartlar
səviyyəsində mütəxəssislərin hazırlanması üçün pedaqoji kadrlar yetişmiş,
Azərbaycan Respublikasında insan kapitalının inkişafı sürətləndirilmiş, əmək
məhsuldarlığı artmışdır. Beləliklə, ölkənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsi
və davamlı inkişafı təmin olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli
Sərəncamı ilə ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası‖ (bundan sonra - Strategiya) təsdiq olunmuşdur((3). Bu dövlət
sənədində müəyyən olunmuş tədbirlər Azərbaycan Respublikasında keyfiyyət
nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan
təhsil sisteminin formalaşdırılmasına istiqamətlənmişdir. Bu baxımdan
sənəddə göstərildiyi kimi səriştəli müəllim və təhsil menecerlərinə, qabaqcıl
texnologiyalara
əsaslanan
infrastruktura
malik
təhsil
sisteminin
formalaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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Bu Strategiya beş strateji istiqamətdə genişmiqyaslı tədbirlərin həyata
keçirilməsini nəzərdə tutur.
Bu istiqamətlər eyni zamanda ali təhsil sahəsində zəruri vəzifələrin
həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir. Araşdırmalar və təcrübə göstərir ki, ali
təhsil sahəsi üzrə fəaliyyətin məqsədəuyğun tənzimlənməsi keyfiyyətin və
inkişafın təmin olunmasının mühüm faktorlarından biridir. Ona görə də ali
təhsil funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı məsələlər daim
diqqətdə saxlanılır:
- ―Dövlət standartı və proqramı‖ sənədinə uyğun olaraq təhsil
proqramlarının tətbiqi;
- ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulunun yeni mexanizminin tətbiqi;
- ali təhsil sahəsi üzrə analitik təhlillərin aparılması və monitorinqlərin
keçirilməsi;
- ali təhsil sahəsində qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi, ümumiləşdirilməsi və yayılması;
- ali təhsil müəssisələrində təhsilalanların biliyinin qiymətləndirilməsi
meyarları və kredit sisteminin tətbiqinə nəzarətin həyata keçirilməsi.
Qeyd etməliyik ki, son illərdə müəllimlərin əlavə təhsili sahəsində
modul-kredit sisteminə əsaslanan, rəqabət mühiti yaradan, stimullaşdırma və
karyera inkişafını nəzərə alan yeni modelin tətbiqinə başlanması, fəal
interaktiv təlim texnologiyalarının təcrübədən keçirilməsi təqdirəlayiq hal kimi
dəyərləndirilməlidir. Lakin bütün bununla bərabər, müəllimlərin bəzilərinin
tədris prosesində tətbiq etdiyi metodlar müasir elmi-pedaqoji tələbləri ödəmir.
Təcrübə göstərir ki, müəllimlərin müəyyən qisminin təhsilalanlara əldə etdiyi
bilikləri tətbiqetmə və müstəqil yaradıcı düşünmə qabiliyyətlərini aşılamaması
inkişafın daha da sürətləndirilməsinə mane olur.
Müəyyən olunmuş qaydalara əsasən hər bir ali təhsil müəssisəsi kredit
sisteminin təşkili qaydaları ilə tələbələri tanış etməli və təhsil müddətində
tələbəyə tədris planında nəzərdə tutulmuş krediti qazanmasına şərait
yaratmalıdır. Qeyd edək ki, təhsil krediti - fənnin məzmununa və həcminə
uyğun olaraq, onun mənimsənilməsinə ayrılan vaxtın ölçü vahididir.
Ali təhsil müəssisələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili bir qayda
olaraq müvafiq qurumlar (tədris hissəsi, qeydiyyat, qiymətləndirmə,
monitorinq bölmələri) tərəfindən tənzimlənir.
Məlumdur ki, təhsilin inkişafı, eyni zamanda bilavasitə elmin inkişafı
ilə bağlıdır. Azərbaycan elminə daim ümummilli lider Heydər Əliyev diqqət
və qayğı göstərmiş, onun inkişafı üçün ciddi tədbirlər görmüşdür. XXI əsrin
əvəllərindən Azərbaycan elmi yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş və
hazırda fundamental və tətbiqi elm sahələrində böyük uğurlar əldə
olunmuşdur. Tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq
respublikanın ali təhsil müəssisələrində elmi-tədqiqat işlərinin yerinə
yetirilməsi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması sahələrində vahid dövlət
siyasəti həyata keçirir. Elmin inkişafının əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş,
iqtisadiyyat, elm, texnika, mədəniyyət və incəsənətin müasir tələbatı nəzərə
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alınaraq elmi kadrların hazırlıq keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər
görülmüşdür.
Apardığımız araşdırmalar və təcrübə göstərir ki, bu gün ali təhsil üzrə
təlimin məzmununun, tədris vəsaitlərinin, dərsliklərin elmi və metodik
baxımdan təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır.
2016-2017-ci tədris ilindən respublikamızda Azərbaycan-Fransız
Universitetinin fəaliyyətə başlaması ali təhsilimizin inkişafı və
beynəlmiləlləşməsi sahəsində yeni keyfiyyət göstəricisi kimi dəyərləndirilə
bilər(7).
Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki,tələbə qəbulu imtahanlarında
iştirak edərək abituriyentlərin nəticələrinə görə keyfiyyət göstəricilərinın
yüksəlməsi ölkəmizdə təhsilin məqsədyönlü inkişafının səciyyəvi
xüsusiyyətlərindən biridir.
Müasir dövrdə ali təhsilin cəmiyyətin bütün təbəqələri, hər kəs üçün
―əlçatan‖ olması, ―mümkünlüyü‖ ideyası təqdir olunur. Belə ki, cəmiyyətin
inkişafı rəqabətəqabil, müxtəlif səriştələrə yiyələnmiş şəxsiyyətin
formalaşdırılmasını tələb edir. Bu baxımdan ali təhsilin cəmiyyətdə rolu
getdikcə artmaqdadır.
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РЕЗЮМЕ
ИНТИГАМ ДЖАБРАИЛОВ
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
В статье раскрываются значения государственных мероприятий,
осуществленных в области высшего образования в годы независимости
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Азербайджанской Республики, анализируются образовательные реформы,
излагается научная значимость приобретенных выводов. Автор отмечает,
что в этот период определены основные направления высшего образования,
проведенные научные исследования внесли большой вклад в
педагогическую науку. Обосновано влияние высшего образования на
развитие общества.
Ключевые слова: годы независимости, Азербайджанская
Республика, высшее образование, развитие, студент, кредит, Болонский
процесс, программа
SUMMARY
INTIGAM JABRAYILOV
SOME ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN
AZERBAIJAN IN THE YEARS OF INDEPENDENCE
The article reveals the significance of state measures implemented in the
field of higher education in the years of independence of the Republic of
Azerbaijan, analyzes educational reforms, and outlines the scientific significance
of the findings. The author notes that during this period the main directions of
higher education have been determined, and scientific research has made a great
contribution to pedagogical science. The influence of higher education on the
development of society is grounded.
Keywords: years of independence, the Republic of Azerbaijan, higher
education, development, student, teacher, the Bologna process, program

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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ORDUBAD ġƏHƏR MƏKTƏBĠ TƏHSĠL TARĠXĠMĠZĠN
SƏHĠFƏLƏRĠNDƏN BĠRĠ KĠMĠ
Məqalədə arxiv sənədləri, Rusiya imperiyasının qanunları (məktəb nizamnamələri), dövrü nəĢrlər əsasında XIX əsrin ortalarından XX əsrin əvvəllərinədək fəaliyyət göstərən Ordubad normal ibtidai məktəbindən bəhs olunmuĢdur.
Normativ sənədlər əsasında məktəbin təĢkili və fəaliyyət prinsipləri araĢdırılmıĢ, onun regionun məktəb sistemində yerinin müəyyənləĢdiril-məsinə səy göstərilmiĢdir. ĠĢdə məktəbin struktur- məzmununda, milli tərkibinə görə Ģagird
heyyətində baĢ verən dəyiĢikliklər diqqətlə, ardıcıllıqla izlənilmiĢdir. Rəsmi
mənbələr, arxiv sənədləri əsasında məktəbin fəaliyyət göstərdiyi dövrdə
azərbaycanlı Ģagirdlərin həmiĢə çoxluq təĢkil etdiyi üzə çıxarılmıĢdır. Məqalədə həmçinin məktəbin müəllimləri, ona rəhbərlik edən Ģtatlı və fəxri nəzarətçilər haqqında da məlumat verilmiĢdir
Açar sözlər: Ordubad normal ibtidai məktəbi, yaranması və inkiĢaf
tarixi, idarə olunması, Ģagird heyyəti, Ģtatlı nəzarətçilər və müəllimlər
Ordubad Azərbaycanın əsrarəngiz təbiəti, xoş havası, insanlarının
milli-etnik xüsusiyyətlərinin bənzərsizliyi ilə seçilən qədim bölgələrindən
biridir. Ordubad həm də təbiətin bəxş etdiyi min bir nemət, məişət tərzi ilə
Azərbaycan təbiətinin qeyri-adi gözəlliyini əks etdirən bölgələrimizdən biridir.
Bu el-oba həmişə özünün mətbəx zənginliyi, məişət-güzəran tərzinin
özünəməxsusluğu ilə seçilib. Ordubad təmiz havası, qədim çinarları və
çeşmələri ilə buraya xoşniyyətlə üz tutanları da, məkrlə gələnləri də heyran
qoyub. Meyvələri hələ orta əsrlərdə Təbriz bazarlarında, İranda, Şərqin bir çox
ölkələrində tamı, dadı ilə məşhur olmuşdur. Çar üsul-idarəsinin yerli idarəçilik
üzrə məmurları da, bu bölgənin iqtisadi-təsərrüfat həyatını əks etdirən statistik
məlumatlarda Ordubad meyvələrinin tamı, keyfiyyəti haqqında dönə-dönə
bəhs etmişlər. Mənbələrin birində diyarın meyvələri haqqında müəllif yazır ki,
―Meyvəsinin keyfiyyətinə görə Ordubad mübahisəsiz olaraq, bütün İrəvan
quberniyasında, hətta bütün Zaqafqaziyada birinci yeri tutur. Buranın üzümü,
şaftalısı, tutu, gavalısı və ənciri Şimali İranda məşhurdur‖(1, 211).
Mənbələr təsdiq edir ki, XVI əsrin ikinci yarısından Ordubadda
Avropanın Venesiya, Marsel, Amsterdam kimi şəhərlərinə və başqa ölkələrinə
ipək ixrac edilmişdir.
Ordubad həm də maddi-mədəni abidələri ilə Azərbaycan mədəniyyətini
zənginləşdirən bölgələrimizdən biridir. Ən qədim məscidləri, inanc yerləri,
məşhur Gəmiqaya rəsmləri Ordubadın tariximizdə və maddi-mənəvi
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fikrimizdə yerini və mövqeyini görünən və qəbul olunan bir səviyyədə
nümayiş etdirir. Ordubad həmçinin Nəsrəddin Tusi, Məhəmməd Tağı Sidqi,
Yuif Məmmədəliyev kimi onlarca alimin, dövlət xadiminin, yazıçının, təhsil
və pedaqoji fikir carçısının yetişdiyi, boya başa çatdığı Vətən torpağıdır.
Ordubad XVIII əsrin ikinci yarısı və XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan
xanlığının əsas şəhərlərindən biri olmuşdur. Məlumdur ki, 1828-ci il
Türkmənçay sülh müqaviləsinə görə İrəvan və Naxçıvan xanlıqları ləğv edildi
və əvəzində bu ərazilər İrəvan vilayəti, 1840-cı ildən isə İrəvan quberniyası
adlandırıldı. Bununla da Ordubad şəhəri quberniyanın qəza mərkəzlərindən
biri kimi bölgənin ictimai- mədəni həyatının mühüm iştirakçısı oldu.
İşğaldan bir il sonra çar hökuməti bölgədə təhsil siyasətini həyata
keçirmək məqsədilə Zaqafqaziya məktəblərinin 2 avqust 1829-cu il tarixli
Nizamnamə sənədini elan etdi. Nizamnaməyə əsasən bütün Zaqafqaziyada 20
tədris müəssisəsi fəaliyyət göstərməli idi. Onlardan biri gimnaziya kimi
nəzərdə tutulmuşdu ki, bu təhsil müəssisəsi Tiflis Nücəba məktəbinin
bazasında yaradılmalı idi. Digər tədris müəssisələri qəza məktəbləri kimi
düşünülmüşdü ki, bu tip tədris müəssisələri inzibati ərazi vahidi kimi
qəzalarda, onların inzibati mərkəzi hesab olunan şəhərlərdə açılmalı idi.
Nizamnamədə adı qeyd olunan belə qəza mərkəzlərindən biri də Ordubad
şəhəri idi. Lakin, təəssüf ki, Ordubad qəza məktəbinin açılması üçün səylər
göstərilmədi. Qafqazın yüksək çinli dövlət məmurları şəhər əhalisinin azlığını
bəhanə gətirərək məktəbin fayda verməyəcəyi haqqında fikir formalaşdırmağa
çalışmış və buna da nail ola bilmişdilər. Mənbələrdən birində Qafqazın baş
hakimi baron Rozenin Zaqafqaziya məktəblərinin birinci nizamnaməsi
əsasında yaradılması nəzərdə tutulmuş bir neçə məktəbin hansı səbəblərdən
açılmaması haqqında rəyi fikrimizin təsdiqi üçün tutarlı arqument sayıla bilər.
Rusiya hökumətinin Tiflisdə əyləşən Qafqazın və Zaqafqaziyanın canişini
Baron Rozen göstərirdi ki, mövcud Nizamnamə əsasında təsis olunmayan
digər 8 qəza məktəbləri üçün binanın olmaması, bu qəza şəhərlərində əhalinin
azlığı, Zaqafqaziya ölkəsi tədris hissəsinin yenidən qurulması haqqında
layihənin hazırlandığı səbəbindən həmin məktəblərin açılması mümkünsüzdür.
Sənədin məzmunu belədir:
―Baron Rozendən Zaqafqaziya məktəblər direktoruna
13 sentyabr 1834-cü il,55252 saylı
Əmr
Sizin ötən iyun ayının 13-də 596 saylı raporta görə Dərbənd,
Naxçıvan, Şamaxı və Quba, Külpə və Cəlaloğlu, Ordubad və Qazax
distansiyasında mənə aydınlaşdırdığınız kimi hər hansı binanın olmaması,
həmçinin bu yerlərdə əhalinin azlığı səbəbindən və bu ölkədə tədris hissəsinin
yeni layihəsi işləndiyindən nəzərdə tutulmuş məktəbləri açmağın
mümkünsüzlüyü ilə sizinlə razılaşıram‖(2, 99).
Zaqafqaziya məktəblərinin 12 may 1835-ci il tarixli ikinci və 18 dekabr
1848-ci il tarixli üçüncü nizamnamələri də Qafqazın yüksək idarəçilik
orqanlarının məmurlarının mövqeləri və məqsədlərindən asılı olaraq Ordubad
qəza məktəbinin yaradılmasına heç bir köməklik göstərə bilmədi. Baxmayaraq
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ki, hər iki nizamnamə Ordubad qəza məktəbinin yaradılması vacibliyini təsdiq
edən rəsmi dövlət sənədləri idi.
Qeyd edək ki, Ordubadda rus dövlət məktəbinin yaradılması haqqında
məlumatların verilməsi XIX əsrin 50-ci illərinə təsadüf edir. Dövrünün
Azərbaycan məktəbləri haqqında oçerklər müəllifi S.P.Zelinski belə bir maraq
doğuran faktı qeyd edir ki, digər bölgələrin əhalisi kimi Ordubad camaatı da
övladlarının rus dövlət məktəblərində oxumaq istəyini dəfələrlə bildirmişdir.
Müəllifin bu qeydi də maraq doğurur ki, 1851-ci ildə dövlət vəsaiti ilə
Ordubad şəhərində bir sinifli prixod (məhəllə) məktəbinin açılması
razılaşdırılmışdı. Lakin əhali onun əvəzində qəza məktəbinin yaradılmasını
xahiş edərək şəhər vəsaitindən illik 2.000 rubl buraxılmasına və məktəb
binasının öz hesablarına tikilməsinə razı olduqlarını bildirmişdilər. S.Zelinski
Ordubadlıların qəza məktəbinin əvəzinə ibtidai məktəbin açılmasından hansı
səbəbdən imtina etdiyini müəyyənləşdirə bilmədiyini etiraf etsə də, belə bir
vəziyyəti doğru-düzgün qiymətləndirərək yazırdı ki, Qafqaz Tədris Dairəsinin
işlər idarəsindən götürülmüş bu fakt təsdiq edir ki, aşağı təbəqə də məktəb
haqqında fikirləşir ( 3, 250).
Beləliklə, Ordubad əhalisinin hələ 30-cu illərdən dövlət məktəblərində
təhsilə meyl göstərməsinə baxmayaraq, onların ―rus təhsilinə‖ meyl və
istəkləri yalnız ―Qafqaz tədris dairəsi və ona tabe olan tədris müəssisələrinin
nizamnaməsi‖ (29 oktyabr 1853-cü il) əsasında həqiqətə çevrildi.
Nizamnamədə göstərilirdi ki, Qafqaz Tədris Dairəsində ibtidai məktəblər rəsmi
olaraq Qafqaz canişinliyinin razılığı ilə yaradıla bilər. Bu tip tədris
müəssisələrinə 8 yaşdan az olmayaraq bütün təbəqələrdən olan oğlan uşaqları
qəbul edilə bilər. Sənəddə məktəbə qəbul zamanı təhsil haqqı və əvvəlcədən
qazanılmış heç bir biliyin tələb olunmadığı xüsusi olaraq göstərilirdi.
Nizamnamədə Ordubad ibtidai məktəbi birsinifli tədris müəssisəsi kimi
nəzərdə tutulurdu. Müəyyən hazırlıq işləri başa çatdıqdan sonra məktəbin
açılışı 1854-cü ilin 24-də baş tutdu. Məktəb ilk illərdən nümunəvi tədris
müəssisəsi kimi tanınmışdır. Məktəbin bir illik fəaliyyətinə aid baxış və
yoxlamalar zamanı tədris müəssisəsinə aid toplanmış məlumatlar, ona
rəhbərlik çox diqqətlə öyrənilmiş, təhlil olunaraq qənaətbəxş hesab edilmişdir
(4,740).
―Сборник сведение о Кавказе‖ çox cilidliyində məktəbin binası
haqqında məlumatda göstərilir ki, ―Ordubad ibtidai məktəbi 1855-ci ildə
yaradılmışdır. Məktəb il ərzində gümüş pulla 200 rubla kirayə edilmiş binada
yerləşir. Bütün məktəb binası beş otaqdan və iki dəhlizdən ibarətdir. İki otaqda
nəzarətçi-müəllim yaşayır, qalanları məktəbə aiddir. Fundamental kitabxanada
xronoloji kataloq üzrə hesablanmış 248 nüsxə kitab var, onlardan 118 nüsxə
şagird kitabxanasına aiddir‖ (4, 253).
Qeyd edək ki, 1853-cü il nizamnaməsi üzrə Qafqaz Tədris Dairəsi dörd
məktəblər direksiyasına bölünürdü:
1.Tiflis məktəblər direksiyası. Buraya Tiflis, Şamaxı və Dərbənd
quberniyalarındakı tədris müəssisələri aidd edilirdi.
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2.Kutaisi məktəblər direksiyası. Bu direksiyaya Kutaisi və İrəvan
quberniyalarının məktəbləri daxil edilirdi.
3.Stavropol məktəblər direksiyası. Buraya Stavropol quberniyasındakı
məktəblər aid edilirdi.
4.Qara dəniz ətrafı üzrə məktəblər direksiyası. Bu direksiya Qara dəniz
üzrə sahil boyu əraziləri əhatə edirdi ( 5, 496-499).
Bu bölgüyə əsasən, Aleksandropol (Gümrü), İrəvan və Naxçıvan qəza
məktəbləri, Yeni Bayazit və Ordubad ibtidai məktəbləri Kutaisi məktəblər
direksiyasının tabeliyinə keçir. Nizamnamənin 118-ci maddəsində həmçinin
xüsusi olaraq göstərilirdi ki, Kutaisi, Raçinski, Duşet,Tionet, Quba, Lənkəran,
Ordubad və Yeni Bayazit məktəbləri xəzinə hesabına maliyələşən birsinifli
tədris müəssisələridir (5, 511).
Birsinifli ibtidai məktəb kimi Ordubad tədris müəssisəsində aşağıdakı
fənlərin öyrədilməsi nəzərdə tutulmuşdu:1) Müsəlman əhalinin şəriət
qanunları, 2) Rusca oxu və yazı, rus dilinin praktik öyrənilməsi, 3) yerli dilin
oxusu və yazısı, 4) Hesabdan ilk dörd əməliyyatlar, adlı və adsız ədədlərin
öyrədilməsi ( 5,511).
Müsəlman əhalinin yaşadığı yerlərdə şəriət dərsləri mollalar, rus dili və
digər fənnlərin tədrisi isə popeçitelin sərəncamı ilə bir, yaxud iki müəllim
tərəfindən tədris olunmalı idi. Qafqaz Tədris Dairəsində fəaliyyət göstərən
ibtidai məktəbləri abadlaşdırmaq və tədris-maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq
məqsədilə onların hər birinə fəxri nəzarətçi (Почетный Блюститель) təyin
edilməsi də nəzərdə tutulurdu.
Ordubad ibtidai məktəbi dövlət məktəbi kimi Rusiya Xalq Maarif
Nazirliyinin tabeliyində olan tədris müəssisələrinin sırasına daxil idi. Bu tip
tədris müəssisələri İrəvan quberniyasında yalnız İrəvan və Ordubad
şəhərlərində təsis olunmuşdu. Ordubad ibtidai məktəbi həm də İrəvan
Müəllimlər Seminariyasının baza ibtidai məktəbi hesab olunurdu. Xəzinədən
maliyyənləşən məktəbin ilk dövrlərdə illik xərci 850 manat hesablanmışdı.
Qeyd edək ki, Ordubad ibtidai məktəbi fəaliyyətinin ilk dövrlərindən
şagird kotingentinin milli tərkibinə görə azərbaycanlıların üstünlük təşkil
etdiyi tədris müəssisələrindən biri olmuşdur. Digər dövlət təhsil müəssisələri
kimi Ordubad ibtidai məktəbinin şagird heyətinin hər il üçün sayı (milli və
silki tərkibi də daxil olmaqla) Qafqaz Tədris Dairəsinin hesabat və
sərəncamları üzrə nəşrlərdə, həmçinin illik təqvimlərdə və arxiv sənədlərində
müntəzəm olaraq əks olunurdu. QTD popeçiteli baron Nikolainin 7 mart 1855ci il tarixdə general Muravyova raportunda verilən məlumatdan aydın olur ki,
Ordubad ibtidai məktəbinin birinci tədris ilində (1854-1855- ci tədris ilində) 30
nəfər şagird təhsil almışdır ( 4, 722).
Məktəbin şagirdlərinin milli mənsubiyyətinə görə 1856-cı ildən 1873cü ilədək olan siyahısı mənbələrdən birində dəqiq və müfəssəl şəkildə
göstərilmişdir. Bu mənbədə verilən cədvəldən aydın olur ki, 1856-cı ildə 29
nəfər şagirddən 16 nəfər, 1857-ci ildə 32 nəfər şagirddən 19 nəfər, 1858-ci ildə
49 nəfər şagirddən 21 nəfər, 1859-cu ildə 40 nəfər şagirddən 27 nəfər, 1860-cı
ildə isə 53 nəfər şagirddən 32 nəfər azərbaycanlı uşaqlardan ibarət olmuşdur
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(3, 253). Bu fakt dövrünə görə təhsil tariximiz üçün əhəmiyyətli hadisə sayıla
bilər. Bu cəhət, digər səbəblərlə yanaşı belə bir həqiqəti də əks etdirir ki,
Ordubad ibtidai məktəbində Azərbaycanın digər bölgələrində fəaliyyət
göstərən qəza məktəblərinə nisbətən azərbaycanlı şagirdlərin üstünlük təşkil
etməsi şəhərin və ətraf kəndlərin əhalisinin təhsilə meyl və münasibəti güclü
olmuşdur.
Mənbədəki cədvəldən görünür ki, sonrakı illər üzrə azərbaycanlı
şagirdlərin sayı aşağıdakı kimi olmuşdur: 1861-ci ildə 19 nəfər şagird, 1862-ci
ildə 14 nəfər şagird, 1863-cü ildə 6 nəfər şagird, 1864-cü ildə 6 nəfər şagird,
1865-ci ildə 24 nəfər şagird, 1866-cı il (nədənsə cədvəldə bu ilin şagird heyəti
haqqında məlumat verilmir), 1867-ci ildə 17 şagird, 1868-ci ildə 4 şagird,
1869-cu ildə 16 şagird, 1870-ci ildə 13 şagird, 1871-ci ildə 13 şagird, 1872-ci
ildə 17 şagird, 1873-cü ildə 18 şagird (3, 253).
Əhali arasında məktəbin nüfuzu günü-gündən artırdı. Tədris-tərbiyə
işlərində də müəyyən uğurlar əldə edilmişdi. XIX əsrin 90-cı illərində
gimnaziyaların, şəhər və sənət məktəblərinin, həmçinin kənd yerlərində ibtidai
tədris müəssisələrinin nisbətən artımı müşahidə olunurdu ki, bu da Ordubad
şəhər ibtidai məktəbinin də əsaslı şəkildə yenidən qurulmasını gündəmə
gətirdi. Məktəbin struktur-məzmununun kökündən dəyişdirilməsi məqsədilə 2
dekabr 1896-cı ildən 1 iyul 1897-ci ilədək aparılan müzakirə və tövsiyyələr
əsasında Ordubad birsinifli ibtidai məktəbi ikisinifli şəhər ibtidai məktəbinə
çevrildi . Belə bir dəyişiklik müəllim ştatının da artırılmasına zəmin yaratdı ki,
bu dövrdən etibarən Qafqaz Tədris Dairəsi tərəfindən Rusiya Xalq Maarif
Nazirliyinin 28 iyun 1899 -cu il 17751 saylı əmrinə əsaslanaraq məktəbdə
ikinci elm-fənn müəllimi ştatı verildi. ―Ştatdankənar‖ (сверх штатного
учителя‖) müəllim vəzifəsi kimi nəzərdə tutulmuş bu müəllimlik yeri üçün
illik 425 rubl maaş təyin edilmişdir.
Bu dövrdən etibarən məktəb özünün tədris-tərbiyə işlərini 1872-ci ilin
Nizamnaməsinə uyğun qurmalı idi.
Məktəbin əsaslı şəkildə yenidən qurulması şagird heyətinin əhəmiyyətli
dərəcədə artmasına təsir göstərirdi. Belə bir cəhəti qeyd edək ki, əgər XIX
əsrin son illərində məktəbdə şagirdlərin ümumi sayı 50-60 nəfərdən yuxarı
deyildisə və bunlardan yalnız 30-35 nəfərini azərbaycanlı uşaqlar təşkil
edirdisə, XX əsrin əvvəllərində əksinə, bu sahədə dinamikanı açıq-aydın
şəkildə görmək mümkün idi. Bu cəhət bir də onunla əlaqədar idi ki, 1902-ci
ildə məktəb bir daha dəyişilərək, yeni məzmun, quruluş xüsusiyyəti qazandı:
ikisinifli şəhər ibtidai məktəbindən üçsinifli şəhər ibtidai məktəbinə çevrildi.
Belə bir mahiyyətə və məzmuna malik məktəbə şagird axını təbii sayılmalıdır.
Fikrimizin sübutu üçün bir neçə fakta müraciət etməyimiz kifayət edər.
Məsələn, 1904-cü ildə Ordubad üçsinifli məktəbində təhsil alan 103 nəfər
şagirddən 49 nəfər şagird azərbaycanlılardan ibarət olmuşdur (6, 358). 1907-ci
ilin statistikasına görə məktəbdə təhsil alan 112 şagirddən 83 nəfəri
azərbaycanlı olmuşdur (7, 229) və s.
Sonrakı illərdə məktəbin şagird heyətində azərbaycanlı uşaqların sayı
bir qayda olaraq 100 nəfərdən artıq olmuşdur. Azərbaycanlı uşaqlar ildən-ilə
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məktəbin şagird heyətinin böyük əksəriyyətini təşkil edirdi. Məsələn, 1908-ci
ildə məktəbdə təhsil alan 134 şagirddən 110 nəfəri milli mənsubiyyətinə görə
azərbaycanlı idi (7, 275). 1909-cu ilin hesabatında 162 şagirddən 127 nəfərini
azərbaycanlı uşaqlar təşkil etmişdir ( 8, 293). 1910-cu ildə isə məktəbdə yenə
də 162 şagird təhsil almışdır ki, onlardan 128 nəfəri azərbaycanlı olmuşdur (9,
375). Məktəbdə 1912-ci ilin məlumatına görə təhsil alan 172 nəfər şagirddən
141 nəfərini azərbaycanlı uşaqlar təşkil etmişdir (10, 301).
Ordubad ibtidai şəhər məktəbinin kitab fondu dövrünə görə zəngin
məktəb kitabxanalarından biri idi. Məktəbin kitabxanasının fondu müntəzəm
olaraq tədris vəsaitləri, mütaliə üçün ədəbiyyatlarla zənginləşirdi. Məsələn,
1904-cü ilə aid Qafqaz Təhsil Dairəsinin hesabatında göstərilir ki, Ordubad
ibtidai şəhər məktəbinin fundamental kitabxanasında 753 adda 2010 nüsxə
kitab, şagird kitabxanasında isə 520 adda 825 nüsxə kitab olmuşdur.
Kitabxananın fondunda cəmi 4106 kitabın olduğu qeyd olunur (6, 298). Təhsil
Dairəsinin 1 yanvar 1911-ci ilə aid hesabatından aydın olur ki, məktəbin
fundamental kitabxanasında 938 adda 2615 nüsxə kitab, şagird kitabxanasında
isə 622 adda 1027 nüsxə kitab olmuşdur. Məktəbin kitabxanasının fondunda
cəmi 5182 kitab saxlanıldığı qeyd olunur ki,bu da məktəb kitabxanasının
fundamental və şagird fondunun 1 yanvar 1904-cü illə müqayisədə1074 nüsxə
artıq olduğunu göstərir (10,327).
Ordubad ibtidai məktəbi şəhərin və ümumən bölgənin mədəni
həyatının inkişafında, əhali arasında maarifin yayılmasında, dünyəvi təhsilin
və yeni, mütərəqqi baxışların meydana gəlməsi və inkişafında özünəməxsus
yerə, mövqeyə malik olmuş tədris müəssisəsidir. Məktəbin tədris-tərbiyə
sahəsindəki fəaliyyətinin nəticələri heç də Tədris Dairəsinin digər
məktəblərindən az olmamış, əksinə bir çox cəhətdən qazandığı uğurları ilə
diqqətçəkən tədris müəssisələrindən olmuşdur.
Məktəb dövrünün ictimai- mədəni tədbirlərində, maarifçi-xeyriyyəçi və
ictimai faydası olan işlərində lazımi səviyyədə iştirakçı olmuşdur. Şəhərin meteoroloji stansiyasının yaradılması da bu təhsil müəssisəsinin pedaqoji heyətinin əməyi sayəsində mümkün olmuşdur. Məktəbdə yazıçı və şairlərdən İ.A.
Krılovun,N.M.Karamzinin, N.V.Qoqolun, A.S.Puşkinin, M.Y.Lermontovun,
Avropa klassiklərinin yubileylərinin keçirilməsi və əsərlərinin müzakirəsi təkcə təhsil müəssisəsinin daxilində deyil, həm də şəhərin ictimai-mədəni həyatında təsirsiz qalmayan, izi görünən tədbirlər idi. Məktəbin bu cür tədbirləri
şəhərin qabaqcıl görüşlü insanlarını da cəlb edir, onların mütərəqqi məzmuna
malik tədbirlərdə, xeyriyyə işlərində iştirakçı olmalarına stimul verirdi.
Arxivlərdə və dövrü nəşrlərdə məktəbin həyatında xüsusi əhəmiyyə
malik ictimai- faydalı və mədəni tədbirlər haqqında maraq doğuran faktlar,
statistik məlumatlar vardır. Araşdırmalar zamanı belə tədbirlər içərisində
maraq doğuracaq, diqqətçəkən bir sənədi xüsusilə qeyd etməyi lazım bilirik.
Vaxtı ilə Ermənistan arxivlərində tanış olduğumuz ―Об открытий по
Дирекции Училищ подписки по сооружении памятника А.S.Пушкину (30
января 1861-10 июля 1861года)‖ adlı bir sənəddə dahi şair A.S.Puşkinin
heykəl-abidəsinin ucaldılması məqsədilə bütün imperiya üzrə kompaniyaya
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İrəvan Məktəblər Direksiyasının qoşulduğuna aid bir məlumat verilmişdır.
Sənəddən aydın olur ki, 1860-cı ilin əvvəllərində vaxtı ilə A.S.Puşkinin də
oxuduğu Çarskoselsk (Çar kəndi) İmperator Aleksandr liseyinin keçmiş
müdavimləri böyük şairin heykəl-abidəsinin ucaldılması məqsədilə tədris
müəssisələrində açılmış kompaniyaya qoşulmağa çağırır.
Heykəl-abidənin Çar kəndində (Царское село) liseyin bağında
qoyulması nəzərdə tutulmuşdu (11,1).
Qeyd edək ki, bu kampaniyaya qoşulmaq üçün bütün quberniyalara, o
cümlədən İrəvan quberniyasına göndərilmiş sənəd (çağırış) Rusiya Daxili İşlər
nazirliyininümumi işlər departamenti tərəfindən 14 dekabr 1860-cı il tarixdə
115 saylı məktub əsasında yayılmışdır. Məktuba əsasən Qafqaz canişinliyinin
Baş idarəsinin rəisi Krunzenşternin adından 18 yanvar 1861-ci il tarixdə
sərəncam verilmişdir. Sərəncamda göstərilirdi ki, Daxili İşlər Nazirliyinin bu
məktubu icra olunmaq üçün İrəvan Hərbi qubernatorunun mülki işlər şöbəsinə
göndərilsin. (11, 9).
Məktub üzrə təlimat quberniyanın bütün tədris müəssisələrinə
göndərilir. Xüsusi olaraq göstərilir ki, vəsait yubanmadan toplanmalı, qəzanın
dövlət xəzinəsinə köçürülməlidir. Ordubad normal ibtidai məktəbinin müdirinə
göndərilən təlimatda da abidə üçün vəsait toplanması qayğısına qalması
tapşırılır. Lakin məktəbin nəzarətçisinin şəhər əhalisinə müraciəti heç bir
nəticə vermir. Nəzarətçi-müəllim A. Bezkrovnı məsələ ilə bağlı quberniya
məktəblər direktoruna 17 fevral 1861-ci il tarixli raportunda bildirir ki, İrəvan
məktəblər direksiyasının göstərişinə əsasən şair Aleksandr Sergeyeviç
Puşkinin abidəsinin ucaldılması məqsədilə açılacaq siyahı ilə bütün şəhər
əhalisi qarşısında məruzə edib onları məlumatlandırdım. Ancaq qəza rəisindən
başqa könüllü abunə olan olmadı (11, 4).
Lakin buna baxmayaraq, az sonra dahi şairin abidə-heykəlinin
yaradılması məqsədilə ianə toplanışı baş tutdu. Məktəbin müdirinin tərtib
etdiyi siyahıda cəmi 23 nəfəri edən olmuşdur ki, onlardan 14 nəfəri
azərbaycanlı idi. Siyahıdakı azərbaycanlıların adı aşağıda göstərilənlərdən
ibarət olmuşdur.
1.Adı oxunmadı
3 manat
2.A. Bezkrovnı
1manat
3.Paşa bəy Gavanşir
20 qəpik
4.Səməd Sultanov
20 qəpik
5.Şükürulla Abdulla oğlu
20 qəpik
6.Həsən Babayev
20 qəpik
7.İbrahimbəyov
20 qəpik
8.Nəcəfbəy Budaqov
20 qəpik
9.Mirzə Məmməd Ağasıyev
20 qəpik
10.Ağalar Əhmədbəyov
15 qəpik
11.Ağa Heydərxan oğlu İbrahimov
5 qəpik
12.Məmməd Heydərxan oğlu İbrahimov
5 qəpik
13.Cəlil Hüseynov
20 qəpik
14.Mehti ağa Razi oğlu Ağasiyev
10 qəpik
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Ordubad ibtidai məktəbi A.S.Puşkinin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün
keçirilmiş tədbirdə quberniyanın Yeni Bayazit birsinifli ibtidai məktəbi və
Naxçıvan qəza məktəbinə nisbətən yaxşı nəticə əldə edə bilmiş, İrəvan qəza
məktəbi ilə çox cüzi fərqlə eyni səviyyədə durmuşdu. Ümumiyyətlə, İrəvan
quberniyasının dövlət məktəblərində bu iş üçün 43 manat 50 qəpik
toplanmışdı. Toplanmış vəsait quberniyada fəaliyyət göstərən məktəblər üzrə
aşağıdakı kimi olmuşdur:
1) İrəvan qəza məktəbi
2) Naxçıvan qəza məktəbi
3) Aleksandropol (Gümrü) qəza məktəbi
4) Ordubad ibtidai məktəbi
5) Yeni Bayazit ibtidai məktəbi

8 manat 10 qəpik
5 manat
20 manat
8 manat
2, 41 qəpik (11, 5).

Məktəbin fəaliyyət göstərdiyi müddətdə şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə
bir çox qabaqcıl müəllimlər məşğul olmuşdur. Azərbaycan dili və şəriət
fənninin tədrisi daha çox iki müəllimin-Mirzə Əliməmmədbəy Mirzə Ağa oğlu
Əlixanov və Mir Yəhya Səməndərovun adı ilə bağlıdır. Bu müəllimlərin
məktəbin azərbaycanlı şagirdlərinin təhsil və tərbiyəsi işində xidmətləri böyük
olmuşdur. Bu hər iki müəllim uzun illər daşıdığı vəzifədə qüsursuz işləmişdir.
Ordubad ibtidai məktəbində şəriət və Azərbaycan dili fənni üzrə
müəllim vəzifəsini ilk illər (1854-cü ildən 1855-cı ilə qədər)Molla Mirzə
İsmayıl Axund Mirzə Sadıx oğlu aparmışdır. 1856-1857-ci illər ərzində isə
məktəbdə Azərbaycan dili və şəriət fənni üzrə müəllimlik ştatı boş qalmışdır.
Arxiv sənədlərindən aydın olur ki, 1857-ci ilin 21 dekabrından şəriət və
Azərbaycan dili fənni üzrə müəllim vəzifəsini Mirzə Əliməmmədbəy Mirzə
Ağa oğlu Əlixanov tutmuşdur. O bu vəzifədə fasiləsiz olaraq 30 il (1887-ci ilə
qədər) çalışmışdır. Arxiv sənədləri əsasında müəyyənləşdirmək olur ki,
Əliməmməd bəy Əlixanov 1808-ci ildə anadan olmuşdur. İrəvan
quberniyasının bəylərindəndir. 21 dekabr 1857-ci ildən Ordubad ibtidai
məktəbində şəriət və Azərbycan dili müəllimi işləmişdir (12,35).
Ordubad ibtidai məktəbinin şəriət və Azərbaycan dili müəllimi kimi
fəaliyyət göstərmiş şəxslərdən biri də Mirzə Yəhya Səməndərov olmuşdur. O,
bu vəzifəni icra edən üçüncü azərbaycanlı müəllim idi. Onun müəllimlik
fəaliyyəti cəmi 15 il olmaqla 1888-1903-cü illəri əhatə edir. Mir Kərim
Əbdüləziz oğlu Ordubad ibtidai məktəbində şəriət və Azərbaycan dili fənnini
tədris edən sonuncu müəllimdir. O, 1905-ci ildən 1916-cı ilə qədər yetişən
nəslə doğma dilimizi və şəriət qaydalarını öyrətmişdir.
Məktəbin ilk müdiri P.L.Georgiyev olmuşdur. O, bu vəzifəni 1854-cü
ildən 1861- ci ilə qədər icra etmişdir. Məktəbin ikinci müdiri Andrey
Mixayloviç Bezkrovnı olmuşdur. A.M.Bezkrovnı əvvəllər Yeni Bayazit
birsinifli ibtidai məktəbinə müdirlik etmişdir. Onun 1861-ci ildən 1866-cı
ilədək məktəbə rəhbərliyi dövründə tədris müəssisəsində təlim-tərbiyə, madditəchizat sahəsində diqqətçəkən uğurlar əldə olunmuşdur. A.M.Bezkrovnı
sonralar Bakı Mixaylovski ikisinifli ibtidai məktəbində nəzarətçi işləmişdir.
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Məktəbə ştatlı nəzarətçi kimi ayrı-ayrı illərdə İ.F.Yakimidi (18661868), İ.D.Boqolyubov (1869-1872), M.D.Zazunov (1873-1876), Q.Y.Boqdanov (1879-1882), Qasım Qasımov (mənbələrdə adı və soyadı Касим Касимов
kimi getmişdir) (1883-1887), N.A.Suvorov (1888-1890), Q.X.Sulxanov (18911893), N.S.Krupnikov (1894-1896),P.Saulidi (1896-1902), A.S.Qomelauri
(1904-1916) və başqaları rəhbərlik etmişlər.
Tədris müəssisəsinin ikisinifli (1897), üçsinifli (1903) daha sonralar ali
ibtidai şəhər məktəbinə çevrilməsi (1912) nəticəsində tədris fənnlərinin sayı
artmış, nəticədə ayrı-ayrı fənnlər üzrə müəllim və müəllim köməkçisi ştatları
da açılmışdır. Məktəbdə Abbas bəy Minasazov, Mir Kərim Mir Abdulla oğlu,
D.Q.Yenukidze, V.İ.Muradov, K.S.Çexanov, Q.A.Romanenko, Q.F.Çaladze,
K.S.Saruxanov, A.E.Zadelava, M.Ç.Kotiyev, M.Q.Akritov, İ.Q.Didya və
başqaları ayrı-ayrı tədris fənnləriüzrə müəllim kimi fəaliyyət göstərmişlər. Bu
pedaqoqların əksəriyyəti özləri haqqında yaxşı xatirələr qoyub getmişlər.
Məktəbin şərəfli tarixinə adı düşmüş müəllim-pedaqoqlardan biri inquş
xalqının ilk görkəmli maarifçilərindən biri Maqomet Çoriyeviç Kotiyevdir.
M.Ç.Kotiyev 1886-cı ildə İnquşetiyanın Barsuki kəndində anadan olmuşdur.
Geniş təhsilə, yüksək səviyyədə dil mənimsəmə qabiliyyətinə malik olmuşdur.
Beş Avropa dillərini, rus, gürcü, bir çox türk dillərini öyrənmişdir. Qori
Müəllimlər Seminariyasını bitirmişdir. 1907-ci ildən 1915-ci ilədək
İnquşetiyada, Azərbaycanda (Ordubadda), Dağıstanda müəllim işləmişdir.
Tədqiqatçı Yalxaroyeva Marem Axmetovna digər bir tədqiqatçıya əsaslanaraq
Maqomet Kotiyevin 1 oktyabr 1909-cu ildən Ordubad ibtidai şəhər məktəbinə
müəllim təyin edildiyini göstərir (13, 57).
Bu məlumatın həqiqət olub olmadığını müəyyənləşdirmək üçün 1909cu ilə aid bir neçə mənbələr üzrə araşdırmalar apardıq. Bəhs olunan
ilin―Кавказский календарь‖və digər statistik nəşrlərində Ordubad şəhər
məktəbinin pedaqoji heyəti aşağıdakı kimi göstərilirdi: müdir A.S.Qomelauri,
üç nəfər olmaqla müəllimlər: V.M. Kirillov-Korpusov,V.İ.Karulidze və
N.C.Papondopulev, provaslav etiqadı üzrə müəllim Q.Çaladze, şəriət müəllimi
Mir Kərim Mir Abdulla oğlu, həkim D.İ.Kereselidze (14, 813). M.Kotiyevin
adını Ordubad məktəbinin müəllimlərinin sırasında bu göstərilən statistik
nəşrin bir il sonrakı buraxılışında görürük.
Lakin muxtar respublikanın Dövlət Arxivində Ordubad şəhər ibtidai
məktəbinin fəaliyyəti haqqında mühafizə olunan sənədlər tədqiqatçı
M.A.Yalxaroyevanın fikrini təsdiq edir. Bu sənədlərdən aydın olur ki,
Maqomet Kotiyev Ordubad məktəbində 1909-cu ilin oktyabrından müəllim
işləyir. Görünür, Maqomet Kotiyev məktəbə ilin sonuna yaxın təyin
edildyindən adı ―Кавказский календарь‖ təqvim nəşrinin 1909-cu il sayına
düşməmişdir. Maqomet Kotiyevin 1912-ci ilin sonundək bu tədris ocağında
işlədiyini müəyyənləşdirmək mümkün oldu. ‖ Краткий отчет об экскурсии
предпринятом училищам Ордубадского городского училища в Джулфу‖
adlı sənəddən aydın olur ki, Ordubad şəhər məktəbinin Pedaqoji Şurası
şagirdlərin ekskursiyasına xüsusi əhəmiyyət verdiyindən yuxarı şöbələrin
şagirdlərinin Culfa şəhərinə ekskursiyasını təşkil etməyi qərara almışdır.
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Ekskursiyaya rəhbərlik Pedaqoji Şura tərəfindən Maqomet Çoriyeviç Kotiyevə
tapşırılmışdır. İrəvan Xalq Məktəblər direktorunun razılığı əsasındafurqonlar
sifariş etmək üçün hər şagirddən bir rubl toplanmışdır. Ekskursiyada 38 şagird
iştirak etmişdir. Ekskursiya iştirakçıları 8 noyabr 1912-ci ildə saat 11-də
Ordubaddan yola düşmüşdülər.
Arxiv sənədində məktəblilərin Culfa şəhərinə ekskursiyasının gedişi və
yekunları haqqında Maqomet Çoriyeviç Kotiyev tərəfindən hazırlanmış geniş
və məzmunlu hesabatda saxlanılır (15, 52).
Qeyd edək ki, xalqına və vətəninə bütün ruhuyla, canı və qanı ilə bağlı
olan Maqomet Kotiyev İnquşetiyada 6 yeni üsullu məktəb yaratmağa müvəffəq
olmuş, bir maarifçi kimi inquş xalqının dünya mədəniyyətinə qovuşması
uğrunda mübarizənin öncüllərindən biri olmuşdu. M.Kotiyev həm də Qafqazda
kəskin çıxışları ilə tanınmış publisistlərdən biri idi. Lakin Birinci Dünya
müharibəsində zabit kimi döyüşən qardaşının ölümündən sonra Maqomet
Kotiyev pedaqoji işdən uzaqlaşır.
1915-ci ildə Tiflis birillik ali zabit məktəbinə daxil olur. Məktəbi bitirdikdən sonra osetin süvari polkunda birinci Dünya müharibəsində iştirak edir.
Maqomet Kotiyev Rusiyada bolşevik hakimiyyəti dövründə adı
kommunist rejimin təhlükəli siyasi düşməni siyahısında olduğundan 1821-ci
ildə Türkiyəyə mühacirət edir. Yaxşı təcrübəyə malik publisist kimi ―Yeni
Qafqaz‖ jurnalını (İstanbul, 1930-1950-ci illər) nəşr etdirir. M.Kotiyev
Stalinçi-bolşevik rejimin Sovetlər Rusiyasındakı xalqlara qarşı törətdiyi qanlı
represiyanın ifşası sahəsində boyük işlər görmüş, bu mövzuda beynəlxalq
konfransın təşkilinə nail ola bilmişdi. M. Kotiyev Türkiyənin ali hərbi ordeni
―İstiklal medalyonu‖na layiq görülmüşdür.
Türkiyədə Mehmet Ketey kimi tanınmış inquş xalqının böyük oğlu,
maarifçisi və ictimai xadimi Maqomet Kotiyev 1973-cü ildə İstanbulda vəfat
etmişdir.
Yekun olaraq göstərək ki, Ordubad ibtidai məktəbi hökumətin Qafqaz
məktəbləri haqqında dördüncü Nizamnaməsi ilə fəaliyyətə başlamışdır. Bu
təhsil müəssisəsi şəhər və onun ətraf kəndlərində savad təliminin yayılması və
inkişafında xüsusi rol oynamışdır. Bölgənin mədəni həyatının dirçəlişi,
dünyəvi təhsilin yayılması işində məktəbin yeri və mövqeyi böyük idi.
Ordubad əhalisi bu tədris müəssisəsinə xüsusi önəm verirdi. Məktəbin bütün
fəaliyyəti ərzində şagirdlərin əksəriyyətinin azərbaycanlı uşaqlardan ibarət
olması bu məktəbə yerli əhalinin münasibətini çox yaxşı ifadə edir. Əhali
arasında məktəbin nüfuzunun günü-gündən artması, tədris-tərbiyə işlərində
müəyyən uğurların əldə edilməsinə imkan yaradırdı ki, bu da Ordubad şəhər
ibtidai məktəbinin bölgənin təhsil tarixinin şərəfli səhifələrini təşkil etdiyini bir
mənalı şəkildə təsdiqləyir.
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РЕЗЮМЕ
ВАХИД РЗАЕВ
ОРДУБАДСКОЕ НОРМАЛЬНОЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
В статье на материалах архивных документов, директивных
документов (школьных положения и т.п.) Российской империи и
периодических изданий освещается деятельность Ордубадского
нормального начального училища, действовавшего со середины XIX века
к началу XX века. В ней на основе нормативных документов
рассмотрены вопросы организации училища и принципы деятельности,
сделана попытка определить его место в системе училищ региона.Далее в
статье последователно прослеживаются изменения происходившие в
структуре, содержании училища, в составе учащихся по национальной
принадлежности.Исследованием официальных источников, архивных
документов установлено, что учащиеся-азербайджанцы составляли
большинство во всем периоде функционирования этого училища. В
статье также представлены сведения об учителях, штатных и почетных
надзирателях училиша.
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SUMMARY
VAHID RZAYEV
ORDUBAD NORMAL PRIMARY SCHOOL
The article deals with Ordubad normal primary school which functioned
from the middle of the XIX century till early XX century under the archive
documents, Russian Empire rules (school regulations) and periodical
publications. It has studied the establishment and activity principles of the
school on the basis of normative documents and made an effort to define its
place in the education system of the region.
The paper has carefully and systematically followed the changes that
happened in the structure-context and student contingency of the school in
terms of national composition. On the basis of official sources and archive
documents it has been established that the Azerbaijani students always formed
the greater part of students at school during its activity. The paper also
provides information about the school teachers, full-time and honorary
supervisors that led the school.
Key words: Ordubad normal primary school, its establishment and
developmental history, management, student contingency, full-time
supervisors and teachers

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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NAXÇIVAN MR-DƏ MÜƏLLĠM KADRLARININ
HAZIRLANMASINDA MÜSTƏSNA XĠDMƏTĠ OLAN TƏHSĠL OCAĞI
– NAXÇIVAN ĠKĠĠLLĠK MÜƏLLĠMLƏR ĠNSTĠTUTU
Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında müəllim kadrlarının
hazırlanmasında mühüm rol oynamıĢ Naxçıvan Ġkiillik Müəllimlər Ġnstitutunun
1939-1954-cü illərdəki fəaliyyəti iĢıqlandırılmıĢdır.Burada zəngin arxiv
sənədləri əsasında institutun yaranması, ayrı-ayrı tədris illərində aparılan
qəbulun nəticələri, buraxılıĢ imtahan komissiyasının üzvləri haqqında məlumat
verilir. Məqalədə həmçinin bir sıra görkəmli maarif xadimlərinin institutla
bağlı fəaliyyətləri də diqqət mərkəzinə çəkilir.
Açar sözlər: Mənsurə Abbasova, kafedra, Əfəndiyev, filial, Ali Sovet,
fərman, Azərbaycan Pedaqoji Ġnstitutu.
XX əsrin 30-cu illərində dövlət maarif siyasətinin qarşısında yeddiillik
təhsil sistemini bir vəzifə kimi qoyduğundan respublikanın paytaxt şəhərində
olan institut və universitetlərin pedaqoji təmayüllü fakültələrində hazırlanan
kadrlar ölkənin ehtiyacını tam ödəyə bilmirdi. Ona görə də muxtar qurumların
mərkəzində və iri şəhərlərdə İkiillik Müəllimlər İnstitutunun təsis edilməsi
məqsədəuyğun sayılırdı.
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun fəaliyyətə başlamasından əvvəl
1938-ci ilin sonlarında ÜİK (b)P MK-nın göstərişi ilə məktəblərdə ictimai
fənlərin tədrisinin yenidən qurulması, ictimai elmlərin kafedraların təşkilat
strukturlarının yenilənməsi istiqamətində iş aparılırdı. 1938-ci ilin noyabrında
AK (b)P MK-da partiya tarixi, fəlsəfə, siyasi iqtisad müəllimlərinin, ali
məktəb, ali texniki məktəb işçilərinin müşavirələrinin keçirilməsi və bir çox
tədbirlər bilavasitə dövlət quruculuğu işlərinə, ictimai fikrin inkişaf
problemlərinə kömək məqsədi ilə həyata keçirilirdi.
Xalq Maarif sistemində belə canlanma və daha yüksək ixtisaslı
müəllim kadrlarına olan tələbat Naxçıvanda daha yüksək kateqoriyalı pedaqoji
kadrlar hazırlayan təhsil müəssisəsinin yaradılması zərurətini doğurdu (1,
vər.44).
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun açılması tarixi bir zərurət idi. Xalq
Maarif sistemində məktəb şəbəkəsinin genişlənməsi ilə ibtidai təhsil
sistemindən yeddiillik təhsil sisteminə keçirilmişdi. Naxçıvan Pedaqoji
Texnikumunun məzunları ibtidai sinif müəllimi kimi fəaliyyət göstərirdi,
yeddiillik təhsil sistemində ali təhsilli müəllimlərə böyük tələbat yaranmışdı.
Bu tələbatı ödəmək üçün belə bir təhsil müəssisəsinin yaradılması labüd idi.
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Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin 14
avqust 1939-cu il tarixli fərmanı əsasında təsis olunmuşdur (2, vər.3).
Beləliklə, 1939-cu ilin sentyabrın 15-dən sentyabrın 25-nə qədər
İkiillik Müəllimlər İnstitutuna qəbul olunmaq üçün 190 ərizə daxil olur. 40
nəfər abituriyent ərizə verməsinə baxmayaraq Qızıl Ordu sıralarına getmiş, 49
nəfər imtahanlardan keçməmiş, 121 nəfər isə imtahan verdiyindən İkiillik
Müəllimlər İnstitutuna qəbul olunmuşdular.
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda 2 fakültə – fizika-riyaziyyat və dilədəbiyyat fakültələri ilə fəaliyyətə başladı. İnstituta qəbul olunmuş 121 nəfərin
21-i fizika-riyaziyyat fakültəsinə, 100 nəfəri isə dil-ədəbiyyat fakültəsinə qəbul
olundu (3, vər.17)
Fizika-riyaziyyat fakültəsinə qəbul olunan tələbələrdən:
1. Rəhimov Rəhim Kərəm oğlu
2. Nəcəfov Novruz Hüseyn oğlu
3. Hacıyev Qasım Əbdülmanaf oğlu
4. Heydərov Muxtər Oruc oğlu
5. Məmmədova Hökümə Qasım qızı
6. Nağıyev Teymur Muxtər oğlu
7. Əliyeva Cəvahir Süleyman qızı
8. Novruzova Ləli Məmmədəli qızı
9. Şahtaxtinski Böyükağa İbrahim oğlu
10. Ağayeva Solmaz Mirzəmməd qızı və s. misal göstərmək olar.
Dil-ədəbiyyat fakültəsinə qəbul olunan 100 nəfər tələbənin əksəriyyəti –
Abbasova Mənsurə Həsənəli qızı, Məmmədov Məmmədtağı M.Cəfər oğlu,
Bayramov İbrahim, Həsənov Təmleyxa Abbas oğlu, Novruzova Bəniyə Əli
qızı, Novruzova Şaban Hüseyn qızı, Səfərəliyev Kazım Ələkbər oğlu,
Zamanova Xədicə Rza qızı, Mehdiyev İbrahim, Babayeva Rübabə Cəfər qızı,
Əliyev Bəhmən Xəlil oğlu, Abbasova Pakizə Həsənəli qızı, Abdullayeva
Nəcibə, Abdullayeva Səriyyə, Hacıyev Məmməd, İsmayılova Əfruz,
İbrahimov Yaqub, Qurbanova Səkinə, Qurbanov Kamil, Qəhrəmanov Şəmil,
Qasımov Qocəli və başqaları Naxçıvan Pedaqoji məktəbin məzunları idi. Onlar
Pedaqoji Texnikumda aldıqları pedaqoji ibtidai sinif müəllimi ixtisaslarını dilədəbiyyat fənlərinin tədrisi ilə əvəz etdilər (3, vər.1).
Dil-ədəbiyyat fakültəsinə qəbul olunan 100 nəfər tələbənin 4 nəfəri
Naxçıvan MSSR Maarif Komissarlığı tərəfindən müəllim çatışmazlığı üzündən
təkrar müəllimliyə göndərilmiş, 1 nəfər tələbə məsul vəzifəyə alınmış, 13 nəfər
Qızıl Ordu sıralarına getmişdir.
Fizika-riyaziyyat fakültəsində tələbə azlığı (18 nəfər) bu fakültənin tarix
fakültəsi ilə əvəz olunması haqqında məsələnin Naxçıvan Vilayət Partiya
Komitəsində müzakirə olunması ilə nəticələndi. Lakin tarix fakültəsinin tədris
planı və başqa materiallar olmadığından bu məsələ bir müddət təxirə salındı (3,
vər.3).
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda hazırlıq siniflərinin təşkil edilməsi
haqqında 10.10.1939-cu il tarixli əmrə əsasən Azərbaycan SSR Ali Məktəblər
İdarəsinin əmrinə əsasən hazırlıq siniflərinin təşkilinə icazə verildi.
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Bu əmrə əsasən hazırlıq qruplarına rayonlarda olan orta məktəblərin
yuxarı siniflərində ali təhsilli və ixtisaslı müəllimlərin olmamasını nəzərə
alaraq aşağıdakı rayon orta məktəblərinin X sinifləri bağlanıb institutun
hazırlığına verilir:
1. Noraşen - 13 nəfər
2. Ordubad - 17 nəfər
3. Şahbuz - 17 nəfər
4. Əbrəqunus - 15 nəfər
Cəmi: 62 nəfər
Hazırlıq kurslarında dərslər 09.12.1939-cu ildən başlanırdı. Şagirdləri
mütəşəkkil surətdə gətirmək üçün rayonlara təhkimçilər göndərildi. Naxçıvan
Pedaqoji Məktəbinin direktoru Kazım Talıbova 1939-cu ildən gec olmayaraq
15 nəfər tələbənin yataqxanada qalmasının təmin edilməsi tapşırıldı.
1939-cu ilin sonunda Naxçıvan İkiillik Müəllimlər İnstitutunda hazırlıq
kursları ilə birlikdə 165 nəfər tələbə təhsil alırdı. Onlardan 150 nəfəri
komsomol üzvü idi. İnstitutun yeni yaranmasına baxmayaraq komsomol
təşkilatının uçotu vaxtında aparılırdı. 15 nəfər komsomolçu yaxın kənd
kolxozlarına və şəhər kolxozuna savadsızlığı ləğv etmək üçün təhkim edilmiş,
7 nəfər komsomolçu şəhər məktəblərində siyasi təhsil vermək üçün təhkim
edilmiş, institut komsomol təşkilatı bütün tələbələr üçün komsomolun IX
plenum materiallarının öyrənilməsi işini təşkil etmişdilər (4, vər.37).
Naxçıvan MSSR-in ən yaxşı müəllimləri Əhmədov Əsgər Yusif oğlu
(direktor), Cəfərli Əsəd Əli oğlu (dərs hissə müdiri), Hüseynov Əli Məmməd
oğlu (dekan), Murtuzayev Abbas Əli oğlu (rəhbər), Əsgərov Abbas Əsgər
oğlu, Həsənov Əbülfəz Qulu oğlu, İsrafilov David İsrafil oğlu (rəhbər),
Qaziyev Həsən Cəlil oğlu, Zamanov Qafar Mamed oğlu, Qurbanov Ağalar
Məsmalı oğlu, Abbasov Akim Əli oğlu, Murad Xaspolad oğlu Tutayuk,
Süleymanov Cümşüd Əsgər oğlu, Rəcəbli Bayram Salman oğlu və başqaları
müəllim heyətinə daxil oldular. Bu müəllimlərdən Qaziyev Həsən, Qurbanov
Ağalar, Cəfərli Əsəd, Murad Tutayuk Naxçıvan Pedaqoji Məktəbində uzun
müddət işləmiş, kifayət qədər pedaqoji ustalığa malik idilər (3, vər.4).
1941-ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun ilk buraxılışı oldu. Birinci
buraxılışda institutu 65 nəfər məzun bitirdi. Onlardan 13 nəfəri fizikariyaziyyat fakültəsinin məzunu idi. İlk məzunlar Naxçıvan Xalq Maarif
Komissarlığı sərəncamına göndərildi (5, vər.18).
1940-1941-ci tədris ilində instituta ikinci qəbul başladı. İkinci qəbul
Böyük Vətən Müharibəsinin başlandığı vaxta təsadüf edirdi. Bu da sözsüz ki,
qəbula öz təsirini göstərmişdi. İkinci qəbulda tarix eləcə də təbiyyət-coğrafiya
fakültələrinə də qəbul elan olundu. 1940-1941-ci tədris ilində təbiyyatcoğrafiya fakültəsinə 17 nəfər, dil-ədəbiyyat fakültəsinə 8 nəfər, fizikariyaziyyat fakültəsinə 6 nəfər, tarix fakültəsinə isə 31 nəfər tələbə qəbul olundu
(6, vər.6).
Naxçıvan Xalq Maarif Komissarlığının sərəncamı ilə məktəblərə verilən
müəllimlər öz fəaliyyətlərinə odlu-alovlu müharibə şəraitində başladılar. Bir
çoxları isə ömrünün sonuna kimi Naxçıvanda maarif sahəsində çalışmışlar.
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Buna misal olaraq Naxçıvan şəhər 5 nömrəli məktəbdə müəllim, direktor
işləyən Mənsurə Abbasovanı göstərmək olar. O, Böyük Vətən Müharibəsində
rəşadətli əməyə görə medalı, Naxçıvan MSSR Əməkdar Müəllimi adına layiq
görüldü. Nəcib və kamil bir insan olan Mənsurə xanımın onlarla şagirdi onun
ixtisasını seçmiş, onu xoş xatirələrlə yad etmişlər.
1942-ci il dekabrın 31-də Azərbaycan Xalq Maarif Nazirliyinin əmrinə
əsasən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutuna eksternat yolu ilə tələbə qəbuluna
başlandı. Eksternatda əsas məqsəd ali təhsili olmayan yoldaşlara müstəqil
hazırlaşmaq yolu ilə ali təhsil almasına şərait yaratmaq idi (7, vər.1).
Bundan başqa, müvafiq pedaqoji təhsili olmayan müəllimlərin qiyabi
təhsil işini yaxşılaşdırmaq məqsədilə SSRİ Xalq Komissarlar Sovetinin
12.12.1943-cü il tarixli 1398 nömrəli əmrinə müvafiq Azərbaycan Xalq Maarif
Komissarlığı 08.01.1944-cü il tarixli ―Qiyabi pedaqoji təhsil sistemini
möhkəmləndirmək tədbirləri haqqında‖ qərar verdi.
Qərarda 1943-1944-cü tədris ilinə müəyyən edilmiş kontingent 80 %-dən
az olmayaraq azərbaycanlı qəbul etmək şərti ilə pedaqoji məktəbləri,
müəllimlər və pedaqoji institutlar yanında qiyabi təhsil şöbələri şəbəkəsinin
yaradılması göstərilirdi.
Ümumiyyətlə, qiyabi təhsil alan tələbələrə güzəştlər verilmiş, onların
təhsil haqqından azad olması, çəkilən xərclərin Maliyyə Komissarlığına, ali
məktəb direktorlarının nəzərinə çatdırılması, qiyabi oxuyan tələbələrə dəftər
verilməsi, uzaq rayonlarda yaşayan qiyabi oxuyan tələbələr üçün səyyar
kitabxanaların təşkil edilməsi və s. güzəştlər bu qərarda öz əksini tapmışdır (8,
vər.1-31).
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda qiyabi şöbəyə qəbul 1944-1945-ci
dərs ilində təşkil edildi. İlk giriş və göstəriş dövriyyəsi 1944-cü ilin iyul və
avqust aylarında Naxçıvan və Ordubad şəhərlərində keçirilmişdir. İlk dəfə
qiyabi şöbəyə 163 nəfər cəlb edilmiş, tarix-filologiya fakültəsinə 106 nəfər,
ədəbiyyat-coğrafiya fakültəsinə 23 nəfər, fizika-riyaziyyat fakültəsinə 34 nəfər
qəbul edilmişdir. Qiyabi şöbənin əsas müəllimləri institut tərəfindən kurslar
üzrə hər bir müəllim öz ixtisasına müvafiq olaraq təyin edilmişdir (9, vər. 14).
1943-cü ildə çoxsaylı müəllim və tələbə heyəti Naxçıvan MSSR Baş
Sovetinin Rəyasət Heyətinə məktub göndərirlər: ―Naxçıvan Dövlət Müəllimlər
İnstitutunun direksiyası və partiya təşkilatı, akademik heyət və tələbələrin
ümumi xahişini nəzərə alaraq bizim institutun adını Azərbaycanın böyük
demokrat yazıçısı və ilk müəllimlik fəaliyyətini Naxçıvanda başlayan böyük
maarifpərvər Cəlil Məmmədquluzadənin adı ilə adlandırasınız. Ümid edirik ki,
bizim xahişimizi yerinə yetirəcəksiniz.
8.1943
Məmmədov – direktor
Əsgərov – Partiya Təşkilat katibi‖. (10, vər. 202)
Beləliklə, müəllim və tələbə heyətinin xahişi nəzərə alınaraq instituta
25 oktyabr 1943-cü ildə Naxçıvan MSSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
fərmanı ilə C.Məmmədquluzadənin adı verildi.
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1942-1943-cü tədris ilində instituta bütün fakültələr üzrə 37 tələbə
qəbul olundu. 1943-1944-cü tədris ilində isə 29 tələbə (bütün fakültələr üzrə),
o cümlədən Məmmədov Nadir Müqib oğlu, Rəhimov Kamran Nəbi oğlu,
Seyidov Sərvət Ələkbər oğlu, Əliyeva Səkinə Abbas qızı, Abdullayeva Nərgiz
Rza qızı və başqaları institutun tələbə heyətinə daxil oldular.
1944-cü ilin mart ayında Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun
yanvar buraxılışı üzrə dövlət imtahan komissiyasının yekun iclası keçirilir:
1. Sultanlı Əli - filologiya elmləri namizədi/sədr
2. Məmmədov Nəsir – dosent
3. Cəfərov Əsəd – baş müəllim
4. Ələkbərli Həsən
5. Bektaşi Tofiq
6. Hüseynov Əli
7. Tutayuk Murad
8. Quliyev Paşa
9. Qazıyev Həsən
10. Əsgərov Abbas
11. İmanov Cəfər
Dövlət İmtahan Komissiyası bütün dövlət imtahanlarına yekun vuraraq
Müəllimlər İnstitutu üçün nəzərdə tutulan dərs planının bütün fənlərindən 100
% əla və yaxşı qiymət aldıqlarından və dövlət imtahanlarında predmetlərdə əla
cavab verib əla qiymət aldıqlarından bəzi tələbələrə birinci dərəcə fərqlənmə
diplomu verildi (Quluyev İsa İsmayıl oğlu – tarix fakültəsi).
Həmçinin Müəllimlər İnstitutunun təsdiq olunmuş dərs planına bütün
fənlərdən müvəffəqliyyətlə və dövlət imtahanına düşən fənlərdən
müvəffəqiyyətlə imtahan verdiklərindən aşağıdakı tələbələrə institutu bitirmək
haqqında adi diplom verildi:
Cəfərov Cəfər İmran oğlu (tarix)
Vəliyeva Bulqeyis Heydər qızı (―___‖)
Əliyeva Saimə Baxşəli qızı (―___‖)
İsmayılov Yədulla Meydan oğlu (―___‖)
Nəcəfova Rəfiqə Cəfər qızı (―___‖)
Vəzirov Şəmsəddin Əhməd oğlu (fizika-riyaziyyat)
Bektaşi Məmməd Heydər oğlu (―___‖)
Tahirov Ənvər Tahar oğlu (―___‖)
İmtahana gəlməyən 4 nəfərin isə dövlət imtahanı təxirə salınır.
1945-1946-cı tədris ilində İkiillik Müəllimlər İnstitutunun müvafiq
şöbələrini bitirən tələbələrdən Nəbiyev Yusif Mustafa oğlu (fizika-riyaziyyat),
Hüseynov Mustafa Məmməd oğlu (təbiyyat-coğrafiya), Mərdanov Əmir Əkbər
oğlu (təbiyyat-coğrafiya), Gülməmmədov Məmməd Hüseyn oğlu (tarix),
Seyidov Mansur Mirhadı oğlu (tarix), Əhmədov Məmmədtağı Məmmədcəfər
oğlu (tarix) birinci dərəcəli fərqlənmə diplomuna, 31 nəfər tələbə isə –
Nəbiyeva Dilarə Mustafa qızı, Hüseynov Ənvər Qurban oğlu, Nuriyev İbrahim
Hüseyn oğlu, Zamanova Xurşud Məmməd qızı, Kurdov Əsgər əkbər oğlu və
başqaları 2-ci dərəcəli adi diploma layiq görüldülər.
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1946-1947-ci tədris ilində Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunu 44 nəfər,
qiyabi şöbəni isə 10 nəfər adi diplomla bitirmişdir.
1947-1948-ci tədris ilində institutu bitirən tələbələrdən Abbasov Hacı
Mehdi oğlu, Quliyev Abbas Mərdan oğlu, Quliyev Allahqulu Həzi oğlu,
Səfərov Heydər İsa oğlu, Axundov Musa Abutalıb oğlu, Qafqazlı Tağı Ələsgər
oğlu, Əhmədova Fəridə Həsən qızı, Qurbanova Xavər Əli qızı, Babayev
Səfərəli Yaqub oğlu fərqlənmə, 52 nəfər tələbə və qiyabi şöbə üzrə 11 nəfər
adi diplomla bitirdi. İmtahanlardan qeyri-müvəffəq qiymət almış 20 nəfər
tələbə isə növbəti ilə saxlanıldı (11, vər.7).
1948-1949-cu tədris ilində Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun
Dövlət İmtahan Komissiyası 2 iyul 1949-cu il tarixli 17 nömrəli iclas
protokolu ilə dövlət imtahanlarını verdiklərindən tələbələri institutu bitirmiş
hesab edildi.
Tarix fakültəsi üzrə 30 nəfər tələbədən Bağırov İbrahim Nəsib oğlu,
Məmmədova Zeynəb Ağaəli qızı, Məhərrəmov Qənbər Məmməd oğlu,
Muradov Məsim Sultan oğlu, Ləzgiyev Əsgər Məmməd oğlu, Hüseynov
Abbas Məmməd oğlu, Yusifov Rəbbin Müseyib oğlu fərqlənmə; dil-ədəbiyyat
fakültəsi üzrə 31 nəfər tələbədən Əliyev Abbasəli Həsən oğlu, Muxtərov Əli
Mirzə oğlu, Həsənov Mirhüseyn Mirşükür oğlu fərqlənmə; təbiyyat-coğrafiya
fakültəsi üzrə 23 tələbədən İlyasova Xavər Qurban qızı fərqlənmə; fizikariyaziyyat üzrə 9 nəfər tələbədən Orucov Qurban Ağa oğlu fərqlənmə
diplomuna layiq görüldülər.
Müharibə illərində instituta qəbul xeyli azalmışdı. Tələbələrin
əksəriyyəti təhsilini yarımçıq qoyub Qızıl Ordu sıralarına çağrılırdı. 1 iyun
1949-cu il tarixli hesabatda məzunlardan 3 nəfərin – Qəzənfər Əkbərov,
Nəcəfqulu Rəfiyev və Abbas Quliyevin müharibə illərində Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı adına layiq görüldüyünün göstərilməsi və digər bir çox faktlar
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Böyük Vətən Müharibəsi dövründə rolunun
nədən ibarət olması və qələbə uğrunda mübarizəyə köməyini bir daha təsdiq
edir.
Ümumiyyətlə, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 1941-1945-ci illər
müharibə dövrünə təsadüf edən Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan
Dövlət Müəllimlər İnstitutu müharibə illərində bir çox çətinliklərlə üzləşdi.
Ancaq kollektiv əzmkarlığı və gərgin fəaliyyəti institutun iş tempinin
zəifləməsinə imkan vermədi.
Həmçinin institutun müəllimləri, tələbələri, məzunları döyüş cəbhələrində, arxa cəbhədə böyük əzmkarlıq göstərdilər. Bu, həm də Azərbaycanda
ictimai-siyasi fikrin və xalq təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayan
Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun müharibə illərində qələbə uğrunda
mübarizəyə köməyi idi. 1946-1947-ci tədris ilində instituta qəbul olunan
tələbələrdən 44 nəfərin müharibə iştirakçısı olması, 61 nəfərin SSRİ orden və
medalları ilə təltif olunması bu köməyin bariz nümunələridir (12, vər.39).
1949-1950-ci dərs ili üçün qəbul imtahanlarından müvəffəq qiymət
alaraq tələbələr müvafiq şöbələrə qəbul edildilər. Təbiyyət-coğrafiya
fakültəsinə 38 tələbə, o cümlədən Rzayev Rza Salah oğlu, Kərimov Hüseyn
282

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2017 № 4
Məmməd oğlu, Mehdiyev Salman İsgəndər oğlu, Abbasov Zülfüqar Abbas
oğlu, Vəliyev Şaiq Murad oğlu və s.; dil-ədəbiyyat fakültəsinə 36 tələbə Həşimov Həşim Süleyman oğlu, Salayev İbrahim Əli oğlu, Hüseynov Hüseyn
Nəbi oğlu, Pirquluyeva Qəmər Cəfərxan qızı və s.; fizika-riyaziyyat
fakültəsinə 23 nəfər – Seyidov Nadir M.İbrahim oğlu, Hüseynov Cabbar
Hüseyn oğlu, Muradov Paşa Qurban oğlu, Sadiqov Hüseyn İbrahim oğlu və s.
Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunda dil-ədəbiyyat, fizika-riyaziyyat, tarix və təbiyyat-coğrafiya ixtisasları üzrə
əyani təhsil sistemi ilə yanaşı, qiyabi şöbənin fəaliyyətə başlaması institutun
şəbəkəsinin genişlənməsinə müsbət təsir etdiyi kimi, həmin ali təhsil
müəssisəsində rus dili şöbəsinin yaranması da diqqəti cəlb edir. Həmin dövr
üçün çox aktual bir məsələ olan rus dilini tədris edə bilən kadrların
hazırlanması sahəsində də institutda uğurlu addımlar atıldı (12, vər.27).
Rus dili fakültəsində 3 buraxılış olmuş hər birində 31 nəfər, təqribən
100-ə yaxın tələbə bitirmişdir.
1949-1950-ci dərs ilində 31 nəfər tələbə 1-ci dəfə keçirilmiş qəbulda
rus dili şöbəsinə qəbul olunmuşlar:
Əliyeva Dilarə Süleyman qızı
İsmayılov İsmayıl Mirzə oğlu
Vəzirova Zərifə Cabbar qızı
Qoçəliyev Hüseyn Ələkbə oğlu
Kəngərli Asəf Həsən oğlu
Həsənova Fatma Məmməd qızı və s. (13, vər.28-30)
1950-1951-ci dərs ilində tarix şöbəsi üzrə Nəcəfov Əli Məmməd oğlu,
Kərimov Nüsrət Oruc oğlu, Quliyev Əsəd M.Qulu oğlu, Bayramov Qulaməli
Hüseyn oğlu və başqaları olmaqla 27 tələbə; təbiyyat-coğrafiya şöbəsi üzrə
Abdullayev Abdulla Ələsgər oğlu, Məmmədov Abbas Hüseyn oğlu, Rzayeva
Nəzifə Dünyamalı qızı, Əliyev Əli Nağı oğlu və başqaları olmaqla 27 tələbə;
rus şöbəsi üzrə Mahmudov Rza Mahmud oğlu, Vəliyev Xəlil Ələsgər oğlu,
Muradov Əhməd İsmayıl oğlu, Nəsirov Hüseyn Zeynal oğlu, Əliyev Əli Əziz
oğlu olmaqla 35 tələbə; dil-ədəbiyyat şöbəsi üzrə Quliyeva Mələk Bəşir qızı,
Musayeva Gülnar, Şəfiyeva Nəzifə Şəfi qızı, Bağırova Şəfiqə M.Bağır qızı,
Əliyeva Arifə Həzən qızı və başqaları olmaqla 53 tələbə; fizika-riyaziyyat
şöbəsi üzrə İsayev Əli M.Ağa oğlu, Əliyev Həsən Əziz oğlu, Qasımov Oktay
Hüseyn oğlu, Seyidova Sabirə və başqaları başda olmaqla 67 tələbə institutun
tələbə kontingentinə daxil oldular (14, vər. 31-34).
1951-1952-ci dərs ilində aşağıdakı tərkibdə qəbul komissiyası təşkil
edilmişdir:
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə:
L.Hüseynzadə, Abbas Əsgərov, Müzəffər Nəsirli, İzzət Maqsudov
Rus dili üzrə: Həsən Səfərli
Tarix üzrə: Əbülfəz Həsənov, Ağalar Qurbanov
Kimya üzrə: Əsəd Cəfərli, Cəfər İmanov
Fizika üzrə: Xəlil Əliyev, Tofiq Bektaşi
Riyaziyyat üzrə: Tofiq Bektaşi, Xəlil Əliyev
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Coğrafiya üzrə: Nadir Rəhimov, Nüsrət Axundov
Qəbul komissiyasının sədri Əbülfəz Həsənov, məsul katibi Müzəffər
Nəsirli, Talıbov Əli isə üzvlərdən biri olmuşdur.
1951-1952-ci tədris ilində institutun rus dili və ədəbiyyatı şöbəsinə 29
nəfər, dil-ədəbiyyat şöbəsinə 30 nəfər, tarix şöbəsinə 28 nəfər, təbiyyatcoğrafiya şöbəsinə 28 nəfər, fizika-riyaziyyat şöbəsinə 100 nəfər tələbə qəbul
edilmişdir (15, vər.5-7).
1952-ci il 2 iyul tarixli 83 №-li əmrlə Naxçıvan Müəllimlər
İnstitutunun tarix fakültəsini 34 nəfər, fizika-riyaziyyat fakültəsini 50 nəfər,
təbiyyat-coğrafiya şöbəsini 31 nəfər, dil-ədəbiyyat şöbəsini rus bölməsi üzrə
30 nəfər, azərbaycan bölməsi üzrə 60 nəfər tələbə bitirdi.
Təbiyyat-coğrafiya şöbəsindən Məmmədov Əyyub M.Əli oğlu,
Qasımov Hüseyn Allahyar oğlu, fizika-riyaziyyat şöbəsindən Kərimzadə
Lətifə Kərim qızı, Seyidova Sabirə, Hacıyev Hümbət Ələkbər oğlu, Qurbanov
İsa Zaman oğlu, dil-ədəbiyyat şöbəsindən Qulamova Münəvvər Allahverdi
qızı, Əliyev Bəbir Gülmalı oğlu, tarix şöbəsindən Xəlillov Xəlil Yaqub oğlu,
Məmmədov Fərrux Əli oğlu, Nəcəfov Əli Məmməd oğlu, dil-ədəbiyyat (rus
bölməsi) üzrə Nəsirov Hüseyn Zeynal oğlu, Mahmudov Rza Rza oğlu,
İsmayılov İsmayıl Mirzə oğlu, Muradov Əhməd İsmayıl oğlu və başqaları
fərqlənmə diplomu ilə institutu bitirdilər (16, vər. 87-91).
Arxiv sənədlərində həmçinin məzunların Azərbaycan SSR Maarif
Nazirliyinin əmri ilə müəllim kadrlarına ehtiyac olan rayonlara bölünməsi,
hətta ali təhsil almağa öz razılıqları əsasında göndərilən tələbələrin 21 nəfər
adlı siyahısı öz əksini tapmışdır (17, vər.92).
Naxçıvan Cəlil Məmmədquluzadə adına İkiillik Müəllimlər İnstitutu
1939-cu ildə fəaliyyətə başlayanda kifayət qədər pedaqoji ustalığa malik
müəllimlər cəlb edilmişsə də, artıq 1950-ci illərdə institutda müəllimlərin sayı
xeyli artmışdır.
Azərbaycan SSR Xalq Maarif Nazirliyinin 8 oktyabr 537 №-li əmri ilə
1952-1953-cü dərs ilində institutun müəllim personalı direktor Lətif
Hüseynzadə olmaqla, Nəsirli Müzəffər Qasım oğlu (dil-ədəbiyyat kafedrasının
müdiri), İmanov Cəfər Ələsgər oğlu (qiyabi şöbənin müdiri), Mustafayev
Qasım Əli oğlu (fizika-riyaziyyat şöbəsinin müdiri), Hüseynov İbrahim Qulu
oğlu (Marksizm-Leninizmin əsasları şöbəsinin müdiri), Cəfərov Əsəd Əli oğlu
(dosent, təbiyyat-coğrafiya şöbəsinin müdiri), Əliyev Əli İbrahim oğlu (dosent,
ümumi tarix kafedrasının müdiri), Bektaşi Məmməd Cabbar oğlu (pedaqogika
kafedrasının müdiri), Hüseynov Əli Məmməd oğlu, Əsgərov Abbas Əsgər
oğlu, Vəzirov Niyazi Cabbar oğlu, Muradov Babaxan Sultan oğlu, İmanov
Cəfər Zeynalabdin oğlu, Süleymanov Süleyman Nəbi oğlu, Əliyev Məmməd
Əli oğlu, Talıbov Əli Abdulla oğlu, Bağırova Rəfiqə Rza qızı, Cəfərov Əyyub
Musa oğlu, Hacıyev Əbdül Manaf oğlu təyin olunur (16, vər. 159-160).
1952-ci ilin yayında Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutuna tələbə
qəbulu elan olunur. Beləliklə, dil-ədəbiyyat şöbəsinə 63 tələbə, tarix şöbəsinə
37 tələbə, təbiyyat-coğrafiya şöbəsinə 78 tələbə, fizika-riyaziyyat şöbəsinə 60
tələbə qəbul olundu.
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1939-1954-cü illərdə 4 fakültə üzrə (əyani və qiyabi) fəaliyyət göstərib
muxtar respublikanı ali orta təhsilli pedaqoji kadrlarla təmin edən
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutu muxtar
respublikada maarifin inkişafı üçün çox gərgin dövrlərdə müstəsna rol oynadı.
Fəaliyyəti illərində institutda 6 kafedra (dil-ədəbiyyat, pedaqogika, təbiyyatcoğrafiya, fizika-riyaziyyat, Marksizm-Leninizmin əsasları, hərbi) və 5 kabinet
(fizika,biologiya, dil-ədəbiyyat, hərbi, bədən tərbiyəsi) mövcud olmuş və
fəaliyyət göstərmişdir. Bundan əlavə, 4000 cild kitabı olan kitabxana, 5 dərnək
(―Gənc naturalistlər‖, ―Yeni yazanlar‖, ―Fizika-riyaziyyat‖, ―Marksizm
klassiklərini öyrənənlər‖, ―Ədəbiyyat klassiklərini öyrənənlər‖) təşkil edilmiş
və institut tələbələrinin istifadəsində olmuşdur (18, səh.27).
İnstitutun kadr potensialının formalaşmasında, təlim-tədris prosesinin
yüksək səviyyədə təşkil olunmasında institutun direktoru işləmiş Əsgər
Əhmədovun (1939-1941), Əli Hüseynovun (1942), Nəsir Məmmədovun
(1943-1944), Cəfər İmanovun (1945-1946), müharibədən sonra instituta
rəhbərlik etmiş Həsənağa Əbdiyevin (1946-1950), Əbülfəz Həsənovun (19511952), Lətif Hüseynzadənin (1952-1953) və Süleyman Süleymanovun böyük
xidmətləri olmuşdur (19, səh. 51).
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutun ləğv olunana qədər 12 dəfə məzun
buraxmışdır. Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə yeddiillik təhsil sisteminə keçidlə
əlaqədar (qiyabi şöbə ilə birlikdə) 1040 müəllim hazırlamış, aşağıdakı
ixtisaslar üzrə: 301 nəfər dil-ədəbiyyat, 213 nəfər təbiyyat-coğrafiya, 207 nəfər
tarix, 238 nəfər fizika-riyaziyyat, 81 nəfər rus dili və ədəbiyyatı üzrə tələbəni
məzun etmişdir ( 20, vər.19).
Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu fəaliyyət
göstərdiyi 15 il ərzində yüzlərlə məzunu Xalq Maarif sistemində fədakarcasına
çalışmış, Xalq Maarif sisteminə öz töhvələrini vermişlər. Onların bir çoxu
Naxçıvan MSSR ―Əməkdar müəllimi‖ adına layiq görülmüşlər.
8 iyul 1953-cü il tarixli 115 №-li əmrin 3-cü paraqrafında Naxçıvan
Müəllimlər İnstitutunun ləğv edilməsi ilə əlaqədar əmrə əsasən müəllim və
texniki işçilərin əksəriyyəti işdən azad edilmişlər (21, vər.93).
1953-cü il 26 avqust tarixli 148 №-li əmrlə institutun müəllimləri
müvəqqəti olaraq işdə hesab edilirlər: Əliyev Əli, Cəfərov Əsəd, Hüseynov
Əli, Əsgərov Abbas,Vəzirov Niyazi, Axundov Nüsrət, İbrahimova
Pəri,İbrahimov Nadir, İmanov Cəfər, Sadıqov Murtuz, Bektaşi Tofiq, Əliyev
Qurbanəli, Mustafayev Qasım, Əliyev Məmməd , Muradov Babaxan, Tutayuk
Murad, Quliyev Əhəd, Əhmədov Yusif, Rəhimov Firuz, Məmmədov Əkbər.
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sentyabr
plenumunun qərarına əsasən Naxçıvan İkiillik Müəllimlər İnstitutunun
bazasında Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun filialı yaradılmış,
filialın yaradılması ilə əlaqədar təlim-tədris işləri, həmçinin ideoloji iş yenidən
qurulmuşdur.
Plenumun qərarından sonra tələbələrin elmi-siyasi biliklərinin
artırılması məqsədi ilə 4 elmi tələbə konfransı və 60 elmi məruzə olmuşdur.
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Bu qərardan sonra Lenin adına APİ-nin Naxçıvan filialı kollektivi
Naxçıvan rayon məktəbləri üzərində nəzarəti öz üzərinə götürmüş, məktəbin
müəllimlərinə metodiki köməklik göstərilmişdir.
APİ-nin Naxçıvan filialı müəllimləri Naxçıvan şəhəri və rayon
müəllimləri üçün bir sıra elmi-metodiki mühazirələr oxumuş, elmi-tədqiqat
işlərinin həyata keçirilməsində fəal iştirak etmişlər. 19 müəllim elmi-tədqiqat
mövzuları üzərində işləmişdir.
Elmi-tədqiqat mövzularının bir çoxu sentyabr plenumunun qərarı ilə
bağlıdır və Naxçıvan MSSR kənd təsərrüfatı inkişafında böyük praktiki
əhəmiyyət daşıyır. Məsələn, Əsəd Cəfərov plenumla əlaqədar elmi-tədqiqat
işlərinin başa çatdırılması üçün Şahbuz rayon Lenin adına kolxozda təcrübələr
keçirmişdir.
Muxtar respublikanın ictimai həyatında fəal iştirak etmiş APİ-nin
Naxçıvan filialında 11 kabinet və laboratoriya, 1 zəngin kitabxana olmuşdur.
Bu kitabxanadan nəinki filialın tələbələri, həmçinin şəhər məktəblərinin ziyalı
və şagirdləri fəal istifadə edirdilər.
Lenin adına APİ-nin müdiriyyəti və kafedraları Naxçıvan filialına teztez köməklik göstərirdilər. Belə ki, direktor Qədirov, dosent Q.Əfəndiyev və
Z.Cahangirov Naxçıvan şəhərində olmuşlar və filialda təhsilin vəziyyətini
yoxlamışlar. Xüsusilə də ictimai elmlərin keçirilməsinə diqqət ayırmış və
filialın müəllimlərinə köməklik göstərmişlər.
1953-1954-cü dərs ilində dil-ədəbiyyat şöbəsinə 63 nəfər, tarix
şöbəsinə 33 nəfər, təbiyyat coğrafiya şöbəsinə 27 nəfər, fizika-riyaziyyat
şöbəsinə 87 nəfər tələbə qəbul olmuşdur.
28 may 1954-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan
filialında Azərbaycan Dövlət Universitetinin dosenti, filologiya elmləri
namizədi Hacıyev İlyasın sədrliyi ilə dövlət imtahanları keçirilir. Dövlət
imtahanlarında 255 tələbə iştirak etdi. Onlar Azərbaycan SSR, o cümlədən
Naxçıvan MSSR məktəblərində müəllim işləmək üçün getmək istəyirdilər.
Tələbələrdən Əyyubov Rauf, Hüseynov Firudin, Hacıyev Tofiq, Məmmədov
Seyfi, Rzayev Məcid və s. xüsusilə seçilmişlər (22, vər. 36).
APİ-nin Naxçıvan filialının 1954-cü ilə dair hesabatında filialda 4
şöbənin - dil-ədəbiyyat, tarix, təbiyyat-coğrafiya, fizika-riyaziyyat fəaliyyət
göstərdiyi qeyd edilir. Marksizm-Leninizmin əsasları, ümumi tarix, dilədəbiyyat, biologiya, fiziki hazırlıq kabinələri, kimya və fizika laboratoriyaları
mövcud olmuşdur.
1953-1954-cü ilə dair dövlət imtahanlarına aid hesabatlardan aydın olur
ki, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun direktoru A.İ.Qədirov və dosent
Cahangirov rus dili, botanika, tarix, fizika, Əfəndiyev ictimai elmlərin
tədrisinə xüsusi fikir vermiş, öz fikirlərini bildirmişlər (22, vər. 3).
Müxtəlif illərdə Naxçıvan MSSR-də xalq təhsilinə rəhbərlik etmiş
Axundov Musa Abutalıb oğlu, Rəhimov Rəhim, Bektaşi Məmməd Cabbar
oğlu, Babayev Səfəralı Yaqub oğlu həm Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunun,
həm də C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan İkiillik Müəllimlər İnstitutunun
məzunları idi.
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1954-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan filalı
bağlanmış, Naxçıvan zəhmətkeşlərinin uzunmüddətli rəhbər orqanlara
müraciətindən sonra onların Naxçıvan filialının bazasında 4 illik pedaqoji
institut açılması arzusu 1967-ci ildə gerçəkləşmişdi.
Ümumiyyətlə, Müəllimlər İnstitutu və APİ-nin filialı muxtar
respublikanın pedaqoji kadr potensialının yaranmasında mühüm rol oynamış,
müəllimlərin sayının və tərkibinin artmasında, məktəblərin ixtisaslı kadrlarla
təmin olunmasında əhəmiyyətli xidmətləri olmuşdur.
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РЕЗЮМЕ
ЗЮЛЬФИЯ ИСМАИЛОВА
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, КОТОРОЕ СЫГРАЛО
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ - НАХИЧЕВАНСКИЙ
ДВУХЛЕТНЫЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
В статье освещена деятельность Нахичеванского Двухлетнего
Учительского Института в 1939-1954 г.г., который сыграл огромную роль
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в подготовке педагогических кадров Нахичеванской Автономной
Республики.
Ключевые слова: Мансура Аббасова, кафедра, З.Афандиев,
филиал, Верховный Совет, указ, Азербайджанский Педагогический
Институт.
SUMMARY
ZULFIYYA ISMAYILOVA
EDUCATIONAL INSTITUTION WITH EXCEPTIONAL SERVICE IN
THE PREPARING TEACHERS STAFF IN NAKHCHIVAN
AUTONOMOUS REPUBLIC– NAKHCHIVAN BIENNIAL TEACHERS'
INSTITUTE (1939-1954)
In this article was shown the activities of the Nakhchivan Biennial
Teachers' Institute in 1939-1954, which played an important role in the
training of teachers staff in the Nakhchivan Autonomous Republic.
Key words: Mansura Abbasova, department, Q.Efendiyev, branch,
Supreme Soviet, rescript, Azerbaijan Pedagogical Institute.

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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DƏRK ETMƏNĠN ELM, ABSTRAKT TƏFƏKKÜR VƏ XÜLYADA
ĠNĠKASI
Ġdrak nəzəriyyəsi fəlsəfə ilə birlikdə yaranmıĢdır. Ġdrakın məqsədi
həqiqətə nail olmaq, təbiət və cəmiyyət qanunlarını kəĢf etmək və ondan
bəĢəriyyətin tərəqqisi naminə istifadə etməkdir. Elm idrakın spesifik məntiqinəzəri və ən yüksək formasıdır. Elm subyektiv insan idrakının məhsuludur,
lakin obyektiv gerçəkliyi əks etdirdiyinə görə həm də obyektiv məzmun daĢıyır.
Varlığın dərk edilməsinin və elmi idrak prosesində daha da irəli
getməyin digər bir yolu abstrakt təfəkkürdür. Cism və hadisələr arasındakı
əlaqə və münasibətlərin dərk edilməsinə əsaslanan abstrakt təfəkkür, bilavasitə
müĢahidə etdiyimiz cism və hadisələr haqqında bilik əldə etməyə, hadisənin
inkiĢaf gediĢini və onun nəticəsini qabaqcadan görməyə imkan verir.
Ġnsan bilavasitə qavramadığı cism və hadisələr haqqında da Ģüurunda
müəyyən təsəvvürlər yarada bilir. Həmin cism və hadisələrin surətini
yaratmaq qabiliyyətinə təxəyyül (fantaziya) deyilir. Mürəkkəb idrak prosesi
olan təxəyyülün əmələ gəlməsinə isə səbəb duyğu, qavrayıĢ, təsəvvür və s. kimi
psixi proseslərdir.
Açar sözlər: Elm, Analiz-sintez, Metod, Abstrakt təfəkkür, Təxəyyül
İdrak nəzəriyyəsi fəlsəfə ilə birlikdə yaranmışdır. Demokrit, Platon,
Aristotel, Epikür, skeptiklər və stoiklər idrakı təhlil etməyin əsasını qoymuşlar.
Yeni dövrdə Bekon, Dekart, Lokk, Spinoza, Leybints, Kant, Didro, Hegel,
Feyerbax bu nəzəriyyəni inkişaf etdirirdilər. İslam şərq ölkələrində isə
Ə.Bəhmənyar, Ş.Şührəvərdi, N.Tusi, Miyanəçi, Urməvi, Axundov və b. [2, s.
130]
Müasir elmin və ictimai praktikanın inkişafı göstərir ki, bizi əhatə edən
hadisələrin mahiyyətini, onların inkişaf qanunauyğunluqlarını dərk etmək,
təbiət və cəmiyyətin mütərəqqi surətdə yenidən qurulması uğrunda
mübarizənin yollarını və vasitələrini müəyyən etmək yalnız idrak haqqında
düzgün nəzəri-fəlsəfi konsepsiyaya yiyələnməklə mümkündür. Fəlsəfə fikir
tarixində isə idrak haqqında müxtəlif mövqelər, konsepsiya və baxışlar
olmuşdur [6, s. 167].
XX əsrin bəzi fəlsəfi cərəyanlarının nümayəndələri, xüsusilə
neokantçılar, neotomistlər, məntiqi pozitivistlər, intuitivistlər və başqaları belə
bir ideyanı sübut etməyə çalışırdılar ki, bizim biliklərimiz obyektiv aləmin
inikası deyil, insanın əqlinin subyektiv qarşıdurmasıdır, ―xalis təfəkkür‖lə
bağlıdır, varlığın inkişaf qanunu ilə idrak qanununun heç bir ümumi əlaqəsi
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yoxdur. Onlar idrakın varlığın adekvat inikası olduğunu, varlıqla təfəkkür
qanunlarının eyniyyəti ideyasını rədd edirdilər.
Müasir qabaqcıl fəlsəfəyə görə isə gerçəklik və onun qanunları
dərkediləndir. Təfəkkür və gerçəklik qanunları eyniyyət təşkil edir,
vəhdətdədirlər. İdrak – gerçəkliyin nisbi adekvat inikasıdır, obyektiv aləmin,
təbiət, cəmiyyət və təfəkkürün predmet və hadisələrinin, xassələrinin,
keyfiyyətlərinin, tərəflərinin, əlaqə və münasibətlərinin insan şüurunda
inikasıdır. İdrak gerçəklik və onun qanunlarının dərk edilməsi haqqında fəlsəfi
təlimdir. Bu qanuna görə dünya və onun qanunları dərk ediləndir, insan
predmet və hadisələrin mahiyyətini dərk edib aşkara çıxara bilər.
İnikas prosesi dünyanın dərk olunması ilə əlaqədardır. Dünya
dərkediləndirmi? Təfəkkürümüzlə obyektiv gerçəkliyin adekvat, düzgün
inikasını verə bilərikmi? İnsan təfəkkürü gerçəklik qanunlarını aşkar edə
bilərmi, təbiətin sirlərinə yiyələnə bilərmi? Marksizm-leninizm klassikləri
qeydirlər ki, gerçəklik və onun qanunları dərk ediləndir. Dünyada dərkedilməz
heç bir şey yoxdur. Əgər bu gün bir cismi, hadisəni dərk etmiriksə, gec-tez
elmin və təbiətşünaslığın inkişafı nəticəsində onu dərk edəcəyik. İdrak
prosesində insan təfəkkürü az bilikdən çox biliyə, sadədən mürəkkəbə,
biliksizlikdən tam və dəqiq biliklərə doğru inkişaf edir. Buna görə də idrak
prosesinin özü mürəkkəb və ziddiyyətli xarakter daşıyır.
İdrakın məqsədi həqiqətə nail olmaq, təbiət və cəmiyyət qanunlarını
kəşf etmək və ondan bəşəriyyətin tərəqqisi naminə istifadə etməkdir. Məsələn,
qədim babalarımız odun, daşın, dəmirin və
s. cismlərin xassələrini
öyrənməklə, ondan müdafiə məqsədilə silah kimi, yaxud da təsərrüfatda alət
kimi istifadə ediblər [9, s. 9-10]. İdrak nəticəsində əldə edilən həmin
nailiyyətlər bu gün də bütün bəşəriyyət tərəfindən istifadə olunmaqda və yeniyeni tərəqqilərə yol açmaqdadır.
Elmi idrak: Elm idrakın spesifik məntiqi-nəzəri və ən yüksək
formasıdır. Elmi idrak bilik və fəaliyyətin vəhdətindən ibarət obyektiv
prosesdir. Elm subyektiv insan idrakının məhsuludur, lakin obyektiv gerçəkliyi
əks etdirdiyinə görə həm də obyektiv məzmun daşıyır. Elm ancaq praktiki
fəaliyyətdə maddiləşməklə özünün həqiqət olduğunu təsdiq edir.
Elm çox mürəkkəb idraki hadisədir, özünəməxsus mühüm spesifik
xüsusiyyətlərə malikdir: a) gerçəkliyi nisbi dolğun əks etdirməsi, həmişə
həqiqətin əldə edilməsinə istiqamətlənməsi; b) dünyanın obyektiv inikasını
verdiyinə görə obyektivliyi; c) gerçəklidə, praktikada maddiləşməsi və təsdiq
edilməsi; ç) müəyyən dəlil və sübutlara, təbii-tarixi faktlara istinad edib
əsaslandırılması, sübut edilməsi; d) xüsusi elmi dillə - anlayışlar, qanunlar,
kateqoriyalar, mühakimə və məntiqi nəticələrlə ifadə edilməsi; e) elmi biliyin
sistemliliyi, ardıcıllığı və varisliyi; ə) elmi biliyin humanist sərvət, mənəvi
dəyər səciyyə daşıması, bəşəriliyi və ümumi tərəqqiyə xidmət etməsi və s.
Məhz bu cür spesifik xüsusiyyətləri ilə elm dünyanın adi, bədii, dini və s.
mənimsənilməsi formalarından fərqlənir [6, s. 187].
İnsan idrakında gerçəkliyin dərk edilməsi uzunmüddətli, mürəkkəb bir
prosesdir. Burada hissi və məntiqi momentlər, praktiki-dəyişdirici və elmi290
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nəzəri fəaliyyət bir-birini əsaslandırır və tamamlayır. Buna görə də idrak
prosesi birdən-birə yüksək elmi-nəzəri səviyyəyə qalxa bilmir. O,
yanılmalardan, əyrintilərdən keçib gəlir, tədricən təcrübi təsdiqin tapır. İdrak
adi-empirik səviyyədən elmi-nəzəri səviyyəyə yüksələnədək ziddiyyətli bir yol
keçir.
Elmi idrakın başlıca məqsədi, əsas forması elmi ideyalar, prinsiplər və
qanunların kəşf edilməsidir. Elm məhz müəyyən ideyalardan, prinsiplərdən və
qanunlardan ibarətdir. Elm o vaxt həqiqi elm olur ki, onun özünəməxsus
qanunları, prinsipləri olsun. Müəyyən prinsip və qanunların əldə edilməsi isə
çətin, mürəkkəb və uzunmüddətli bir prosesdir və insandan yorulmaz iradə,
əzmkarlıq və üzücü əmək tələb edir. Təkcə onu deyək ki, predmet və
hadisələrin inkişafını şərtləndirən, daxili mahiyyətli əlaqələri tapmaq üçün
çoxsaylı əlaqə və münasibətlər sistemini araşdırmaq, təhlil etmək, müqayisələr
aparmaq, mümkünsə təcrübələr keçirmək, həmin münasibətlər üzərinə
dəfələrlə qayıtmaq, nəticələri yoxlamaq, tətbiq etmək və digər məsələlər lazım
gəlir. Bəzən həmin proses dəfələrlə təkrar olunur, məsələyə yenidən qayıdılır.
Ona görə deyilir ki, əgər qanunlar aşkarda olsaydı, onda heç bir elmi axtarışa
yer qalmazdı. Müxbirlər D.İ.Mendeleyevdən soruşanda ki, ―deyirlər, siz
―elementlərin dövri sistemi qanunu‖nu yatarkən yuxuda kəşf etmisiniz, bu
doğrudurmu?‖ sualına o, çox narahat olaraq belə cavab vermişdir: ―Mən
həmin qanun üzərində bütün ömrüm boyu işləmişəm‖ [6, s. 192].
Dünyanı necə dərk edilməsi məsələsi elmi idrak diqqət mərkəzində
duran məsələlərindən biridir. Müasir insan təbiətin getdikcə daha güclü
qüvvələrini özünə xidmət etdirir. Bu qüvvələrdən istifadə etmək üçün isə
onları dərk etmək, tədqiq etmək lazımdır. Zəmanəmizdə istehsal elmsiz inkişaf
edə bilməz. Mühərriklər, atom reaktorları, hesablayıcı qurğular, raketlər,
kompyuterlər, televizor, internet – bunların hamısı elmi-tədqiqatın nəticəsidir.
Buna görə də təəccüblü deyil ki, texniki tərəqqi yolunda bəşəriyyətin atdığı hər
addımda adamların qarşısına getdikcə idrakın daha mürəkkəb vəzifələri çıxır
[5, s. 167].
Biz idraka yalnız zavodda və ya elmi laboratoriyalarda ehtiyac hiss
etmirik. Yolda piyadalar arasından dolama keçərkən, meşədə yol axtararkən,
radioqəbuledicinin qüsurunu düzəldərkən, kompyuter, planşet və ya
telefonların funksiyasını quraşdırarkən - əslində hər yerdə biz idrakımızın
işləməsinə əsaslanır və onun nəticələrindən istifadə edirik [4, s. 158].
Elmi idrakın strukturu mürəkkəb olub müxtəlif elementlərdən təşkil
olunmuşdur. Bunlardan nəzəriyyə, metod, analiz-sintez, fakt və problem kimi
mürəkkəb səciyyə daşıyan formaların adını çəkə bilərik.
Nəzəriyyə anlayışı ilə, sözün geniş mənasında, aləmin hər hansı
sahəsində, hər hansı hadisələr haqqında həqiqi, sınanılmış təsəvvürlər,
ideyalar, prinsiplər sistemi nəzərdə tutulur. Daha dar mənada isə nəzəriyyə real gerçəkliyin bu və ya digər sahəsinin mövcudluğu və inkişafının xarakterini
müəyyən edən, onun xassələri, qanunauyğunluqları, səbəb-nəticə əlaqələri,
determinatları, mahiyyəti haqqında ən yüksək əsaslandırılmış, məntiqi
ziddiyyətsiz baxışlar verən dolğun elmi biliklər sistemidir.
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Nəzəriyyə həmçinin bilik verməklə yanaşı, metodoloji funksiyanı
yerinə yetirir və ümumi dünyagörüş üçün zəmin yaradır. Nəzəriyyə faktlar,
prinsiplər və qanunlar əsasında ərsəyə gəlir. Qanunu ifadə etməyən bilik qeyrielmidir. Məhz güman, şübhə, fərziyyə, nəzəriyyə əsasında insanın elmi
təfəkkürü formalaşır, müxtəlif bilik sahələri yaranıb inkişaf edir [6, s. 193].
Konkret olaraq deyə bilərik ki, səbəb, hadisə, daxili qanunayğunluq
nəzəri biliyin köməkliyi ilə açılır. Məsələn, Albert Eynşteynin nisbilik
nəzəriyyəsi, V.İ.Lenin tərəfindən kapitalizmin iqtisadi-siyasi cəhətdən qeyribərabər inkişafı qanununun kəşfi böyük nəzəri məsələləri anlamağa kömək
edir [8, s. 159].
Metod məqsədə çatmaq, gerçəkliyin dərk olunmasına və onun praktiki
dəyişdirilməsinə nail olmaq üçün istifadə olunan üsullar ilə insanların nəzəri
və praktiki fəaliyyətini tənzimləyən müəyyən prinsiplərin məcmusudur.
Dekartın təbirincə desək, hər bir elmi yaradıcılığın xüsusi bir alətə böyük
ehtiyacı vardır. Bu alət isə metoddur. Elmi idrak metodu alimin yaradıcı
fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirməklə öz tədqiqatı sahəsində həqiqi
biliklərə yiyələnməkdə, ən qısa və optimal yolu seçməkdə ona yaxından
kömək edir. Elmi idrak metodu elmi tədqiqata düzgün istiqamət götürməyə,
vaxta və enerjiyə qənaət etməyə, həqiqətə daha səmərəli yolla çatmağa imkan
verir.
Müasir elm zəngin idrak metodlarına malikdir. Bunun da səbəbi
aydındır: öz təbiəti etibarilə sonsuz və rəngarəng olan maddi dünyanın hər bir
predmeti, hadisəsi özünə xüsusi yanaşma üsulu, spesifik tədqiqat metodu tələb
edir. Bu isə elmin tədqiqatdakı mövqeyindən və elmin inkişafındakı rolundan
asılı olaraq metodları müxtəlif əsaslara görə təsnif etməyə əsas verir [3, s.
250].
Demək olar hər bir elmin spesifik tədqiqat metodları və vasitələri
vardır. Fəlsəfə elmi bu spesifiklikdən kənar qalmayaraq idrakın ən ümumi
metod və vasitələrinə üstünlük verir. Fəlsəfəni əsasən idrakın
qanunauyğunluqları maraqlandırır. Əslində elmi idrakın vəzifəsi predmetlərin
və hadisələrin daxili təbiətini, mahiyyətini, onların fəaliyyət və inkişaf
qanunlarını aşkara çıxarmaqdan ibarətdir. Lakin, mahiyyət, qanunlar
hadisələrin səthində deyildir. Bunları aşkara çıxartmaq üçün elmin və
praktikanın uzun sürən mürəkkəb inkişafı prosesində bütöv bir elmi tədqiqat
üsulları işlənib hazırlanmışdır. Bu üsullar ümumi əhəmiyyətə malikdir və
gerçəkliyin müxtəlif sahələrinin araşdırılmasında istifadə olunur [1, s. 348].
Analiz və sintez elmi idrakın ən ümumi metodlarından biridir. Elmi
idrakda onlar vəhdət halında çıxış edir, onları ayrı təsəvvür etmək mümkün
deyil. Tədqiqat obyekti ilə ümumi tanışlıq onun daxili mahiyyətinin
öyrənilməsinə imkan vermir. Obyektin mahiyyətinə çatmaq isə heç vaxt
analizsiz, yəni fikrən tədqiqat obyektini daxili struktur hissələrinə ayırmadan
mümkün deyildir. Analiz metodu öyrənilən obyekti daxili struktur hissələrinə,
tərəflərinə parçalayıb tədqiq etmək deməkdir. Lakin, analiz heç də sadəcə
olaraq parçalamaq olmayıb, həmin predmetin, hadisənin mahiyyətinə nüfuz
etmək deməkdir. Vahidi, mürəkkəbi, çoxcəhətlini onu təşkil edən hissələrə,
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tərəflərə ayırmaqla biz hər bir tərəfin rol və yerini dərk etməliyik, elə bir əsas
hissəni aşkara çıxarmalıyıq ki, həmin predmet hadisə üçün zəruri cəhət olsun.
Bunu bilmədən predmet və ya hadisələri dərk etmək mümkün deyil.
Sintez isə elə metoddur ki, bunun vasitəsilə öyrənilən predmet və ya
hadisəni təşkil edən tərəflər, xassələr haqqında əldə olunan bilik fikrən
birləşdirilir və vəhdət, sintez halında təhlil edilir. Sintezin gedişində hər bir
ünsürün yeri və rolu aşkara çıxarılır.
Fakt və problem elmi idrak üçün zəruri şərtdir. Fakt, problem
subyektdən kənarda mövcuddur, obyektivdir, varlığın bir fraqmentidir. Fakt,
problem müəyyən şəraitdə şüurun fəaliyyəti predmetidir ki, onsuz elmi biliyin
əldə edilməsi qeyri-mümkündür. Elmi biliyin həqiqiliyi fakt və ya problemin
düzgün seçilməsindən asılıdır. Ona laqeyd münasibət real gerçəkliyin təhrif
edilməsinə, yanlış əqli nəticələrə gətirib çıxarır. Tikinti materialları hələ bina
olmadığı kimi, fakt, problemin düzgün seçilməsi də hələ elm demək deyildir.
Bunun üçün faktlar üzərində fərziyyə şəklində də olsa, təsnifat, yığım,
ümumiləşdirmə, izahetmə və s. əməliyyatlar aparılmalıdır. Təsadüfi faktlar
atılmalı, zərurəti, qanunauyğunluğu ifadə edən faktlar təhlil olunmalıdır, onun
əsasında bilik, nəzəriyyə əldə edilməlidir [6, s. 192, 194].
Abstrakt təfəkkür: Abstrakt termini latıncadan tərcümə edildikdə
―mücərrəd‖ mənasını verir. Demək olmaz ki, hissi idrakda heç bir abstrakt
cəhət yoxdur. İnsan obyekti qavrayarkən onun bəzi tərəflərinə diqqət yetirir,
onları ayırır, digər tərəflərdən, xassələrdən, cəhətlərdən və s. sərf nəzər edir.
Bu xüsusiyyət təsəvvürdə daha çox nəzərə çarpır.
Saniyədə 300 min kilometr surəti olan işığın belə bir böyük surətini
hiss orqanları vasitəsi ilə qavramaq və konkret bir şey kimi təsəvvür etmək
olarmı? Ümumiyyətlə rəngi, gücü, cəsurluğu, proporsiyanı təsəvvür etməyə
çalışsaq, biz bunun nə olduğunu anlaya və ona tərif verə bilərik. Lakin bunları
konkret, əyani varlıqlar şəklində göstərə bilmərik.
Çünki bunlar konkret cismlər deyil, həmin cismlərdən ayrılmış,
mücərrəd xassələrdir (rəng fiziki cismlərin xassəsidir, cəsurluq adamların
keyfiyyətidir). Belə bir abstraksiya, ayırma yalnız təfəkkürdə mövcuddur. Bu
bizim təfəkkürümüzün nitqdən, sözlərdən ayrılmaz olduğuna görə mümkün
olur. Bu isə onu göstərir ki, sözlərlə bütövlükdə obyektlər və onların ayrı-ayrı
xassələri arasında münasibət vardır [4, s. 166, 167].
Abstrakt təfəkkür prosesi insanların qarşısına çıxan çətinlikləri aradan
qaldırmaq, meydana gələn suallara cavab tapmaq prosesində fəaliyyət göstərir.
Cism və hadisələr arasındakı əlaqə və münasibətlərin dərk edilməsinə
əsaslanan abstrakt təfəkkür, bilavasitə müşahidə etdiyimiz cism və hadisələr
haqqında bilik əldə etməyə, hadisənin inkişaf gedişini və onun nəticəsini
qabaqcadan görməyə imkan verir. Məsələn, bilirik ki, astronomiya günəşin
tutulmasını və müəyyən vaxtlarda planetlərin vəziyyətini qabaqcadan müəyyən
edir. Eynilə də ictimai inkişaf qanunlarına yiyələnmək, ictimai hadisələrin
gedişini qabaqcadan görmək abstrakt təfəkkürün, məntiqi idrakın fəaliyyəti ilə
sıx surətdə bağlıdır. Abstrakt təfəkkür obyektiv aləmdə mövcud olan cism və
hadisələrin ümumi xassələrinin inikasında, onların mahiyyəti arasındakı
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qanunauyğun əlaqə və münasibətlərin aşkara çıxarılması prosesində özünü
təzahür etdirir.
Məntiqi idrakın məzmununu təşkil edən abstrakt təfəkkür bizə obyektiv
aləm haqqında elə biliklər verir ki, onu duyğu və qavrayışların köməyi ilə əldə
edə bilmərik. Abstrakt təfəkkür varlığın məntiqi surətdə dərk edilməsidir.
Xarici aləm haqqında doğru, düzgün məlumatı ancaq abstrakt təfəkkür verə
bilər [7, s. 53, 54].
Təxəyyül: Duyğu, qavrayış, təsəvvür və s. kimi psixi proseslərin
verdiyi məlumat mürəkkəb idrak prosesi olan təxəyyülün əmələ gəlməsinə
səbəb olur. Təxəyyülün fəaliyyəti idrak prosesinin iki pilləsi – hissi idrakla
məntiqi idrak arasında keçid təşkil etməklə obyektiv aləmin dərk olunmasında
çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
İnsan bilavasitə qavramadığı cism və hadisələr haqqında da şüurunda
müəyyən təsəvvür yarada bilir. Həmin cism və hadisələrin surətini yaratmaq
qabiliyyətinə təxəyyül (fantaziya) deyilir. Yəni əmək prosesinin sonunda
işçinin əldə etdiyi nəticə, hələ proses başlamazdan əvvəl xəyalən onun
təsəvvüründə mövcud olur. Məsələn, sənətkar hər hansı bir əmək aləti
düzəltməmişdən əvvəl onun formasını təsəvvüründə canlandırır. İnsanın
yaradıcı fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada təxəyyülün rolu olmasın.
Təxəyyülün fəaliyyətini tələb etməyən heç bir elm, heç bir əməli iş sahəsi
yoxdur. Bir çox filosoflar ən mücərrəd elm sahəsi olan riyaziyyatda belə,
təxəyyülün zəruri olduğunu bildirmiş və qeyd etmişdir ki, böyük riyazi kəşflər
təxəyyül prosesinin iştirakı olmadan mümkün ola bilməz.
Təxəyyül prosesi öz dərəcəsinə görə ixtiyari və qeyri-ixtiyari olmaqla
iki hissədən ibarətdir.
Qeyri-Ġxtiyari təxəyyül insanlarda niyyətsiz formada özünü göstərir.
Bu obrazlar hissi idrak prosesində əldə edilmiş materiallar zəmnində əmələ
gəlir və təzahür edir. Qeyri-ixtiyari təxəyyülün fəaliyyəti zamanı insan
qarşısına heç bir məqsəd qoymur, hadisələr, obrazlar öz-özünə, xüsusi niyyət
olmadan qeyri-ixtiyari yolla təcəssümləşdirilir.
Qeyri-ixtiyarın ifrat halı röyadır (yuxu görmə). Röya zamanı
beynimizdə bu və ya digər obrazlar iradə və niyyətimizdən asılı olmayaraq
müəyyən formalara girir, öz-özünə dəyişir və nəticədə, gözlənilməyən, qəribə,
bəzən mənasız və fantastik birləşmələr əmələ gəlir. İnsanın yuxuya getməzdən
əvvəl mürgüləməsi, yarımyuxulu halda bu və ya başqa obrazları yaratması
prosesi də qeyri-ixtiyari təxəyyülün fəaliyyətinə aiddir. Müasir elm sübut edir
ki, röya insan yatarkən baş beyin qabığının bəzi sahəsinin fəaliyyət
göstərməsinin nəticəsidir. Röya görmək o deməkdir ki, baş beynin bəzi
sahələrində bu və ya digər səbəbdən müəyyən qrup sinir hüceyrələri oyaq
qalır.
Qeyri-ixtiyari təxəyyülün fəaliyyət formalarından biri də xülyadır.
Qeyri-ixtiyari təxəyyüllə əlaqədar olaraq xülya insanı, xarici aləmin özünə
məxsus cəhətlərini dərk etməkdən uzaqlaşdırır. Xulyapərəst adamlar xülya
prosesinin özündən həzz alırlar. İnsanlarda qeyri-ixtiyari baş verən bu vəziyyət
onları fəaliyyətə təhrik etmir, əksinə, fəaliyyətdən çəkindirir.
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Ġxtiyari təxəyyül fəaliyyəti isə qeyri-ixtiyari təxəyyüldən fərqli olaraq
məqsədəuyğun xarakter daşıyır. Obyektiv aləm qanunlarının, predmet və
hadisələrin dərk olunmasında ixtiyari təxəyyül fəaliyyəti çox böyük əhəmiyyət
kəsb edir. İxtiyari təxəyyül obrazları məzmunca üç növə bölür. Bu növlər
bərpaedici, yaradıcı və xəyali təxəyyüldən ibarətdir.
Elə bir fəaliyyət sahəsi, elm sahəsi yoxdur ki, orada bərpaedici
təxəyyül öz təsirini göstərməsin. Bərpaedici təxəyyülün fəaliyyəti insanın hər
hansı bir hadisənin, obyektin, cismin təsvirinə, sxeminə və çertyojuna istinad
etməsi zamanı, onların obrazlarını yaratmaq qabiliyyətində təzahür edir.
Bərpaedici təxəyyül obrazları görmə, eşitmə, hərəkət və s kimi təsəvvürlərə
əsaslanır. Bu cür təxəyyüllə insanlar hissi idrak vasitəsi ilə inikas etdirdiyi bu
və ya digər hadisələri təsəvvüründə birləşdirir və nəticədə müəyyən bir obraz
yaradır.
Yaradıcı təxəyyül bərpaedici təxəyyüldən fərqli olaraq şəxsiyyətin
yaradıcılıq göstərməsi ilə xarakterizə olunur. Yaradıcı fəaliyyətə daxil olan,
yeni, eləcə də qiymətli məhsul verən işlərin hamısı yaradıcı təxəyyülün
fəaliyyəti nəticəsində əldə edilir. Elə bir yaradıcı fəaliyyət sahəsi yoxdur ki,
orada yaradıcı təxəyyül iştirak etməsin. Hər bir yaradıcı fəaliyyət prosesi
özünün icrası, başa çatdırılması və başqa psixi prosesləri ilə birlikdə yaradıcı
təxəyyülə istinad edir. İnsanların şəxsiyyəti, varlığa münasibəti, obyektiv aləmi
dərk etmə və izah etmə bacarığı, sənətkarlığı və s. bu kimi cəhətlər yaradıcı
təxəyyül obrazlarında bütün aydınlığı ilə ifadə olunur.
İxtiyari təxəyyülün mühüm növlərindən biri də xəyaldır. Xəyal,
gələcəyə, həm də uzaq gələcəyə yönəlmiş təxəyyüldür. Hər bir şəxsdə xəyal
prosesi ehtiyac və tələbatdan doğur. Aktiv yaradıcı xəyal ancaq ayrı-ayrı
şəxslərin həyatı üçün deyil, eləcə də bütövlükdə bəşər cəmiyyəti üçün çox
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xəyal hər bir şəxsə güc verir, ona ilham gətirir və
həyatda çətinliklə mübarizə etməyə kömək edir. Xəyali təxəyyül insanlara
uzaq gələcəyə nəzər salmağa imkan verir, həmçinin onları təbiət və cəmiyyət
qanunlarını, predmet və hadisələri dərk etməyə, öyrənməyə, yeni-yeni şeylər
kəşf etməyə ruhlandırır. Məsələn, bir zamanlar bəşəriyyətin aya uçmaq xəyalı
artıq həyata keçmişdir.
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bütün təxəyyül növləri obyektiv
aləmin dərk olunmasında, əməli fəaliyyətdə müstəsna əhəmiyyətə malikdir [7,
s. 38-45].
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РЕЗЮМЕ
БАХРУЗ ГЮЛЬМАЛИЕВ
ОТОБРАЖЕНИЕ ПОНИМАНИЯ В НАУКЕ, АБСТРАКТНОМ
МЫШЛЕНИИ И ВООБРАЖЕНИИ
Теория познания возникла вместе с философией. Цель познания достичь истины, открыть законы природы и общества и использовать их
во имя прогресса человечества. Наука это специфически логическая ,
теоретическая и наивысшая форма познания. Наука является продуктом
субъективного человеческого интеллекта, но так как она отражает
объективную реальность, то она так же носит в себе и объективное
содержание.
Другой способ осознать существование и двигаться вперед в
научном познавательном процессе - это абстрактное мышление.
Абстрактное мышление, основанное на понимании связей и отношений
между материями и событиями, позволяет нам приобретать знания о
теле и событиях, которые мы наблюдаем непосредственно, видеть
прогресс события и его результат заранее.
Люди могут также создавать определенные образы в своем
сознании о телах и событиях, которые они не воспринимают напрямую.
Способность создавать копии этих тел и явлений называется фантазией.
Причиной воображения, представляющей собой сложный когнитивный
процесс, являются такие умственные процессы, как эмоции, восприятие,
воображение и т. Д.
Kлючевые слова: Наука, Анализ и Синтез, Метод, Абстрактное
мышление, Воображение
SUMMARY
BAHRUZ GULMALIYEV
DISPLAY OF UNDERSTANDING IN SCIENCE, ABSTRACT
THINKING AND IMAGINATION
The theory of knowledge arose together with philosophy. The goal of
knowledge is to reach the truth, discover the laws of nature and society and use
them for the progress of humanity. Science is a specifically logical, theoretical
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and highest form of knowledge. Science is the product of subjective human
intelligence, but since it reflects the objective reality, it also carries in itself the
objective content.
Another way to realize existence and move forward in the scientific
cognitive process is abstract thinking. Abstract thinking, based on an
understanding of the connections and relationships between mothers and
events, allows us to acquire knowledge about the body and events that we
observe directly, to see the progress of the event and its result in advance.
People can also create certain images in their сonsciousness about
bodies and events that they do not perceive directly. The ability to create
copies of these bodies and phenomena is called fantasy. The reason for the
imagination, which is a complex cognitive process, is mental processes such as
emotions, perception, imagination, etc.
Key words: Science, Analysis and Synthesis, Method, Abstract
thinking, Imagination

(Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent S.Ġbrahimov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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MƏHƏMMƏD FÜZULĠ ƏSƏRLƏRĠNDƏ TƏRBĠYƏ ġƏXSĠYYƏTĠN FORMALAġMASINA TƏSĠR EDƏN AMĠL KĠMĠ
Məqalədə M.Füzulinin Ģəxsiyyətin formalaĢmasında tərbiyənin əhəmiyyəti haqqında söylədiyi fikirlər Ģərh olunmuĢdur. ġair Ģəxsiyyətin formalaĢmasında təhsillə yanaĢı müxtəlif istiqamətli tərbiyə iĢinin, o cümlədən əqli tərbiyənin, özünütərbiyənin də əsas Ģərt olduğunu qeyd etmiĢdir. Onun həmçinin
tərbiyə iĢinin səmərəli qurulmasını təmin etmək üçün uĢaqların yaĢ xüsusuiyyətlərinin də nəzərə alınmasının əhəmiyyətindən bəhs edən fikirləri vardır.
Açar sözlər: ġəxsiyyət, tərbiyə, əxlaq, mənəviyyat, özünütərbiyə, əqli
tərbiyə, əxlaq tərbiyəsi
Elmi pedaqogikanın qarşısında duran ən aktual məsələlərdən biri
şəxsiyyətin formalaşması məsələsidir. Bütün dövrlərdə bu barədə müxtəlif
fikirlər söylənmiş, nəzəriyyələr yaranmışdır. Müasir dövr tədqiqatçıları,
pedaqoq-alimləri şəxsiyyətin formalaşmasında əsas amil kimi irsiyyət, mühit,
tərbiyə və fəaliyyət amillərini qeyd edirlər. Milli pedaqogikada isə bu amilləri
ayrı-ayrılıqda deyil, qarşılıqlı əlaqə və vəhdətdə tədqiq etməyə üstünlük verilir.
Füzuli əsərlərini pedaqoji baxımdan incələdikdə sübut olunur ki, şair
bu amillərin hər birinin əhəmiyyətinin fərqinə varmış, bunlar haqqında
qiymətli fikirlər irəli sürmüşdür.
Ümumiyyətlə, Füzuli yaradıcılığında insan konsepsiyası geniş yer
tutur. Füzuli insana yüksək qiymət vermiş, hər bir kəsdən insan şəxsiyyətinə
yüksək ehtiram tələb etmiş, tam mənasında insani keyfiyyətlərə yiyələnməyə
çağırmışdır. Şəxsiyyətin formalaşması barədə şairin fikirləri orijinal səciyyə
daşıyır. Dahi şair və böyük tərbiyəçi olan Füzuli şəxsiyyət, təlim, tərbiyə,
təhsilin bir çox ümumi məsələləri haqqında elə dəyərli fikirlər söyləmişdir ki,
bu ideyalar bu gün də insanlar üçün əhəmiyyətlidir.
Füzulinin yaşadığı dövrdə filosof-alimlərin əksəriyyəti şəxsiyyətin
formalaşmasında irsiyyət amilini üstün tuturdular. Lakin, sözün əsl mənasında
şəxsiyyət olan Füzuli dövrünü qabaqlayaraq insanın kamilləşməsində elmin,
biliyin, təhsilin, təlim-tərbiyənin dəyərini anlamış və bunu öz əsərlərində açıq
şəkildə göstərmişdir.
Füzulinin tərbiyəyə böyük əhəmiyyət verməsi onun bütün əsərlərində
nəzəri cəlb edir. İnsanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında tərbiyənin rolunu
qiymətləndirən şair əsərlərində uşaqlara əxlaqi dəyərlərin məqsədyönlü olaraq
öyrədilməli olduğu fikrini çatdırır. Qitələrinin birində bu məsələdən bəhs
edərək uşaqlara kiçik yaşlarında tərbiyə verməyin, elm, mərifət öyrətmənin
əhəmiyyətindən danışır:
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Təğafül etmə, onu qoyma hər səmərəsiz işə,
Təriqi-elmü ədəb öyrət, eyləmə ehmal,
Yazılsa hər nə könül lövhünə əzəldən onun
Dəyişdirilməsi artıq olarağılca mahal.
(Fars divanı. Tərcümə Əliağa Vahid)
Füzuli ―Səhhət və Mərəz‖ əsərində də insan şəxsiyyətinin, onun
mənəviyyatının formalaşmasında təlim – tərbiyənin mühüm əhəmiyyətindən
danışır. O, əsərdə insanın ruh və bədəndən ibarət olduğunu qeyd edir.
Əsərdə bir maraqlı və diqqət edilməsi lazımlı olan məqam da ruhun bədən
aləmini səyahətə çıxmasıdır. Əvvəl dimağ qalasına gedən ruh, oradan Ciyər
şəhərinə, daha sonra isə Ürək şəhərinə gəlir və buranı bəyənir. Ürəkdə Ümid,
Fərəh, Məhəbbət kimi müsbət, Ədavət, Xovf və Qəm kimi mənfi şəxsiyyətlər
yaşayır. Füzulinin qəhrəmanı mənfi şəxsiyyətləri qovaraq ölkədə xoşbəxt həyat
yaşayır.
Ruhun mahiyyəti haqqında fikirlərində diqqəti cəlb edən mühüm cəhət də
budur ki, şair insanın bütün qabiliyyətlərinin xarici təsir, tərbiyə vasitəsilə
inkişafa, təkmilləşməyə ehtiyacı olan qabiliyyətlər kimi qiymətləndirir:
―Ruhun, nəfsin kamalı kəsbidir, sonradan qazanılandır. İnkişaf üçün,
təkmilləşmək üçün xaricdən bir müəllimə ehtiyacı var. Çünki ruh ibtidada
hərəkətsiz bir halda olduğundan naqisdir. Kəsb olunmağa ehtiyacı vardır.‖
Füzuli bu fikri ifadə etdikdə, insanda ruhi halların, psixoloji qabiliyyətlərin
uşaqlıq dövrünü nəzərdə tutur. Çünki məhz bu dövrdə insan ağlı ilə deyil,
daha çox hiss və duyğuları ilə hərəkət edir. Bu qabiliyyətlər, həqiqətən,
sonralar insan böyüdükcə, kamala çatdıqca xarici təsirlər vasitəsilə inkişaf edir.
Bu sətirlərdən də aydın olur ki, Füzuli insanın pisliklərdən qurtularaq, nəcib
keyfiyyətlərə yiyələnərək mənəvi kamilliyə ucala biləcəyinin tərəfdarı idi. (3)
Füzulinin ―Leyli və Məcnun‖ poemasında da ana qızına nəsihət verir, onu
dövrün adət-ənənələrinə, cəmiyyətin qoyduğu əxlaq qaydalarına zidd
getməmək üçün tərbiyə edir:
Keyşux, nədir bu göftugulər?
Qılmaq sənə tənə eybculər?
Nəycün özünə ziyan edirsən?
Yaxşı adını yaman edirsən?
Nəyçün sənə tənə edə bədyu?
Namusuna laiq işmidir bu?
Leylinin anasının dilindən söylənən başqa bir beytə nəzər salaq:
Oğlan əcəb olmaz olsa aşiq,
Aşiqlik işi qıza nə layiq?
Ey iki gözüm, yaman olur ar!
Namusumuzu itirmə, zinhar!..
Şair insana xas olan əxlaqi keyfiyyətləri ona aşılamağın lazım olduğunu
bildirir və bu cür yüksək mənəvi keyfiyyətlər olmadan kamil şəxsiyyətin
formalaşmasının mümkünsüzlüyünü qeyd edir. (1.63)
Əcəm, türk, ərəbin sənsən rəhbəri,
Yüksəlir hər kəsin sənlə hünəri.
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Hər kəsin qiyməti ədəb-ləqəbsə,
Ədəbin səninlə artar dəyəri.
İnsan şəxsiyyətinə önəm verən, onu mükəmməl səviyyədə görmək
istəyən şair heç bir pis əməli insana yaraşdırmır. Füzuli aydın, işıqlı diləklərini
―Hədiqətüs-süəda‖ əsərində əks еtdirərək tamahkarlığı, nəfsi pisləyir və
insanları ərdəmli yetişdirməyin, düzgün tərbiyə etməyin əhəmiyyətini
vurğulayır. O, insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında onun zahiri gözəlliyinin
deyil, daxili aləminin, şəxsi mənəvi xüsusiyyətlərinin əhəmiyyətli olduğunu
qeyd edir:
Təmə‘dir səri-fitnеyi-ruzigar,
Təmə‘dir qılan izzət əhlini хar.
Nihali-təmə‘ mеyvəsidir fəsad,
Bahari-təmə‘ səbzəsidir inad.
Təmе‘ didеyi-danişi kur еdər,
Rüхi-şahidi-fеyzi əstur еdər.
Misralardan da aydın olur ki, şairə görə günün baş fitnəkarı tamahdır.
Tamah çох şərəfli adamı zəlil еdir. Tamah ağacının mеyvəsi nifaqdır, tamah
biliyin gözünü kоr еdər, fеyz gözəlinin ruhunu örtər.
Füzuli ―Hədiqətüs-süəda‖da çохlu didaktik-nəsihətamiz fikirlər irəli
sürür. Оnun bu səpkidə yazdığı şеirlərin əsasında işıq, хеyir və gözəlliyin
təsdiqi, zülm və şərin inkarı durur. (2.58)О, охucusuna müdrik, hikmətamiz
duyğu və düşüncələr aşılayır, təlqin еdir, bir tərbiyəçi kimi əхlaq dərsi vеrir.
Şair aşağıdakı qitəsində bəlanı mərdanəliklə qarşılamağı, səbr еtməyi, dözməyi
vacib bilir:
Mərdanə gərək bəladə aşiq,
Üşşaqə cəzə‘ dеgil müvafiq.
Bisəbr dеgil ürada qabil,
Səbrilə оlur murad hasil.
Füzuli əsərlərində şəxsiyyətin formalaşmasında özünütərbiyənin də
əhəmiyyətindən bəhs edilir. Özünü yaxşı tanıyan Rindin timsalında bu aydın
ifadə edilir. Şair Zahidin oğlu ilə söhbəti zamanı Rindin özünə öyüd-nəsihət
verməsi, özünü ruhlandırması, öz nöqsanını etirafı, özünü qiymətləndirməsi
özünütərbiyə üsullarının bariz nümunəsidir.
Əgər adam öz cəhlinə etiraf etsə, eyb deyil,
Çünki hər alim ibtidada cahildir.
Cəhli etiraf etmək də bir növ elmdir,
İnsanın eybi оdur ki, cəhalətindən biхəbər qalsın.
Naqis insanlara kamil demək düz оlmasa da,
Naqis öz nöqsanını başa düşsə, bir növ kamildir. (4.188)
Füzuli əsərlərini oxuyan hər bir oxucuya məlumdur ki, o, əxlaqın əsas
meyarı kimi əqlə və biliyə yüksək qiymət verir, onları insanın yüksəlməsi və
şərəfi üçün vacib şərt hesab edirdi. Onun fikrincə, həqiqi mənliyə və təkəbbürə
malik insan nəfsinin deyil, iradəsinin, ağlının, zəkasının hökmü ilə hərəkət
etməlidir. Ağıllı insan isə elmi, biliyi olan insanlara deyirlər. Sadə xalq
kütləsinə bütün varlığı ilə bağlı olan və onun taleyini düşünən humanist
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mütəfəkkir insanların əsil-nəcabətinə, varına-sərvətinə görə deyil, bilik və
bacarığına görə qiymətləndirilməsinə üstünlük verirdi. O, uşaqları, gəncləri
elm öyrənməyə, bilik qazanmağa, təhsil almağa çağırır, onlarda yaxşı insani
keyfiyyətlər tərbiyə etməyə çalışır, sözlə, şeirlə onların mənəvi inkişafının
qayğısına qalır. Şeirlərinin birində gəncliyə müraciət edərək deyir:
O mülkü mal ki, viran olub, gəlib gedəcək,
Ümid evin bu əsas ilə payidar eləmə!
Fəzilətin, hünərin baqi qalmaq istərsən,
Bilikdə cəhd elə kəsbi-hünərdən ar eləmə. (4.139)
Füzuli əsərlərində istər əxlaqa, istərsə də əqlə yüksək qiymət verərək,
bunların hər ikisinin insanda olmasını vacib saymış, və bu fikri ifadə edərək
yazmışdır ki, əvvəl fikir, sonra əməl, yəni işi başlamazdan əvvəl onun
nəticələrini düşünmək lazımdır. O, əqli tərbiyənin əxlaq tərbiyəsi ilə vəhdət
təşkil etməsini insan şəxsiyyətinin kamilləşməsi üçün mühüm şərt hesab
etmişdir.
Füzulinin ―Rindü-Zahid‖ adlı əsərində insanın şəxsiyyət kimi
formalaşmasında yaş xüsusiyyətlərindən və tərbiyə zamanı bu xüsusiyyətlərin
nəzərə alınmasının əhəmiyyətindən söz açır. Şair hər bir yaş dövrünün
özünəməxsus xüsusiyyətləri olduğunu və hər kəsə buna uyğun olaraq
davranılması gərəkdiyini ön plana çəkir, insanın müxtəlif yaşlarında qarşıda
duran çətinliklərindən və problemlərdən çıxış yollarından bəhs edir.
Şair ilk əvvəl uşaqlıq dövrünün xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən, onun
gücsüzlüyü üzündən aciz və möhtac olduğunu qeyd edir. Hələ uşaqlıq
dövründə uşağa düzgün tərbiyə verilməsini dilə gətirən Füzuli, tərbiyənin
kortəbii deyil, məqsədlyönlü olaraq verilməsi haqqında fikir söyləmiş, səhv
öyrədilmiş tərbiyənin onun şəxsiyyətinə təsir edəcəyini demişdir:
Ey qоca! Yeniyetmə uşaqdan qafil оlma
Ki, о yazığın başının qəzası çох çətindir.
Demə ki, оnun dayədən əmdiyi süddür,
Cahil qadınların əlindən qan içir.
İkincisi yeniyetməlik (Füzuli əsərində gözəllik) dövrüdür.
Yeniyetmənin başlıca xüsusiyyəti – şəxsiyyətinin qeyri-sabitliyidir. Bu dövrdə
yeniyetmələrin həssas olduğunu, qərar verməkdə, seçim etməkdə çətinlik
çəkdiyini, uşaqların daha çox təsir altında qaldığını qeyd edir. Burada
yeniyetmələrin qayğısına qalmağın vacibliyi göstərilir.
Üçüncüsü gənclik dövrüdür. Şair bu dövrdən ―cavanlıq qüruru
zamanıdır‖ deyə bəhs edir və tərbiyədə yalnız nəsihətin kifayət etmədiyini,
uşaqlara, gənclərə yol göstərmək lazım gəldiyini, böyüklərin gənclərin
tərbiyəsi ilə məşğul olmağa borclu olduqlarını da qeyd edir, onlara gənclərin
tərbiyəsinə daha həssas yanaşmağı məsləhət edir
Dördüncüsü qоcalıq dövrüdür. Bu zaman qüvvələr zəifləyir, dünya
əndişəsi qüvvətlənir. Uşaqlıq dövrünün sadədilliyini keçirən insanlar
cavanlıqda məğrur olur, qocalıqda isə hörmət sahibi ola bilmələri üçün ömrü
tənzim etməyin gərəkliyini söyləyir. (4.137)
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Beləliklə, Füzulinin fikirlərindən də aydın olur ki, eynilə milli
pedaqogikamızda deyildiyi kimi, təlim, tərbiyə və təhsil vasitəsilə insanın
mənəviyyatını zənginləşdirmək, cəmiyyətə yararlı kamil şəxsiyyətlər
yetişdirmək mümkündür.
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РЕЗЮМЕ
АЙТАН МАМЕДОВА
ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.ФИЗУЛИКАК ФАКТОР ВЛТЯЮЩИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
В статье объясняются идеи М.Физули о важности воспитания в
формировании личности. Поэт упоминает, что при формировании
личности помимо образования всестороннее воспитание является
основным условием и каждого одностороннего воспитания, умственного
воспитания, а также воспитания на основное состояние. Поэт также
говорит о важности учета особенностей возраста детей при обеспечении
эффективного формирования воспитания.
Ключевые слова: Личность, воспитание, мораль, нравственность,
воспитание себя, умственное воспитание, воспитание морали.
SUMMARY
AYTAN MAMMADOVA
UPBRINGING IN M.FUZULI’S WORKS-AS A FACTOR
AFFECTING THE FORMATION OF PERSONALITY
M.Fuzuli‘s ideas about the importance of upbringing in the formation
of personality are explained in the article. The poet mentions that during the
forming of personality along with the education and each sided upbringing,
mental upbringing, as well upbringing oneself on the basic condition. The poet
also talks about the importance of taking the features of the age of children
into account while providing the efficient forming of upbringing.
Key words: Personality, upbringing, morals, morality, upbringing
oneself, mental upbringing, morality upbringing.
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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KĠÇĠK MƏKTƏBYAġLI ġAGĠRDLƏRĠN TƏLĠM FƏALĠYYƏTĠNƏ
ADAPTASĠYASINDA DĠQQƏTĠN ROLU
Adaptasiya kiçik məktəblinin psixikasının məktəb təliminin Ģərtlərinə
fəal uyğunlaĢmasını təmin edən mürəkkəb prosesdir. Bu proses, adətən, uĢağın
Ģəraitə uyğunlaĢmasından, onun həyatındakı razılıq və narazılıq səviyyəsindən
asılıdır. Bütün psixi proseslər bir-biri ilə bağlıdır. Diqqət isə psixi proseslər
içində önəmli rol oynayır. Heç bir psixi fəaliyyət diqqət qədər psixoloji
konsepsiyalar çərçivəsində rol oynaya bilməz. Diqqət ruhumuzun elə yeqanə
qapısıdır ki, Ģüurumuzda olan hər bir Ģey mütləq buradan keçir. Məqalədə
idrak proseslərinin tərkib hissəsi sayılan diqqətin xarakterik xüsusiyyətləri və
kiçik məktəb yaĢlı dövrünə uyğun komponentləri öz əksini tapmıĢdır.
Açar sözlər: təlim, adaptasiya, diqqət, kiçik məktəb yaĢlı, Ģagird, uĢaq
Məktəb təliminə başlamaq uşaq həyatının ən vacib və əhəmiyyətli
anlarından biridir. Məktəb uşağın ilk dəfə gününün çox hissəsini yeni dostlar
və böyüklər ilə keçirəcəyi evdən və bağçadan fərqli bir mühitdir. Kiçik
məktəbli ilk dəfə proqramlı təlimdə iştirak edərək, müəyyən nizam-intizam
qaydalarına əməl etməli, müəllimin göstərişini yerinə yetirməli, oxumağı,
yazmağı, sadə riyazi hesablamaları etməlidir. Təlimə başlamaq, həm ailə, həm
də uşaq üçün böyük bir yenilik və dəyişiklikdir. Bunun üçün məktəblinin yeni
vəziyyətə hazır olması onun gələcəkdəki uğurunu, müvəffəqiyyətini təmin
edir. Təlim fəaliyyətinə adaptasiya uşağın öyrənməyə psixoloji cəhətdən hazır
olması ilə əlaqədardır. Nəzərə almaq lazımdır ki, məktəbə yeni daxil olan
uşağın psixoloji xüsusiyyətləri yetərincə inkişaf etmiş vəziyyətdə olmur.
Məktəbə psixoloji cəhətdən hazır olmanın əsasını bir sıra xüsusi biliklər və
vərdişlər təşkil edir. Uşaq bir neçə hərfi tanımalı, onları yazmağı bilməlidir. 510 dairəsində saymağı, sadə məsələlərin həllini bacarmalıdır[8,74]. Belə
ki,yeni bacarıqlar formalaşdıran təlimə uyğunlaşma prosesi uşaqdan
intellektual, sosial və emosional inkişaf tələb edir[11,131].
Təlim fəaliyyətinə adaptasiya şagirdin istənilən halda qazanılması
lazım olan davranışlar üçün hazır vəziyyətdə olması deməkdir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, uşaqlar həyatlarının ilk 10 ilində digər yaş dövrlərinə görə daha
çox öyrənməyə meyillidirlər. Məhz, bu dövrdə uşaq öz daxili dünyasını kəşf
etməyə təşəbbüs göstərir. Psixoloqlar Meyer (2000), Striklad, Morrou (2000),
Vadasi (1998) apardıqları araşdırmalarda oxuma-yazmanın mənimsənilməsində erkən uşaqlıq dövrünün böyük rolu olduğunu qeyd edirlər. Uşaqlar üçün
öyrənmək bir ehtiyacdır. Bəzi psixoloqlar uşaqlar üçün öyrənməni
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məktəbəqədər təhsil müəssisəsi və ya məktəbə başlaması ilə deyil, dünyaya
gəldiyi gündən başlandığını qeyd edirlər. Məktəb isə təlim fəaliyyətinə,
öyrənməyə daha məqsədyönlü, planlı şəkildə yanaşılmasını uşaqdan tələb edir.
Kiçik məktəb yaşlılar üçün ətrafında baş verən hər şey maraqlıdır, buna görə
də onlar daha asan öyrənirlər. Məktəb təlimi uşaqdan yeni qaydalara, yeni
dostlara adaptasiyasını tələb edən sosial mühitdir. Sosial bir varlıq olan insan
həyatının hər mərhələsində insanlar ilə münasibətlər və əlaqələr qurmaq
ehtiyacı duyur. Doğulduğu gündən etibarən sosiallaşan uşaq üçün əslində bu
proses hələ ana bətnində olarkən başlayır(Qander və Qardiner 2007) [10,10].
Məktəbə daxil olmaqla uşağın marağı, xüsusilə təlim fəaliyyətinə olan marağı
genişlənir, inkişaf edir.
Kiçik məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında, materialları
mənimsəmələrində bütün idrak proseslərinin xüsusilə diqqətin rolu böyükdür.
Diqqət kiçik məktəblidə təlim fəaliyyəti ilə bağlı təsəvvür, düşüncə
formalaşdırmaqla yanaşı, bütün intellektual fəaliyyətlərin tənzimlənməsinə
yardım edərək, onların adaptasiya prosesinə əsaslı şəkildə təsir göstərir.
K.D.Uşinskinin sözlərilə desək, diqqət ruhumuzun elə yeqanə qapısıdır ki,
şüurumuzda olan hər bir şey mütləq buradan keçir. Ona görə də, Uşinski
müəllimlərə dərs zamanı şagirdləri həmin qapını açıq saxlamağa alışdırmağı
məsləhət bilirdi. Diqqət uşaqların təlim fəaliyyətində inkişafının göstəricisi
kimi qiymətləndirilir. Şagirdin diqqətinin davamlı şəkildə tədris məşğələsinə
yönəlməsi, onların eyni zamanda qoyulan tələblərə əməl etməsi deməkdir.
Məs, qalx, əyləş, cavab ver və s. Bütün bunlar uşaqdan müəllimin bütün
tapşırıqlarına diqqətlə yanaşmağı tələb edir. Nəticədə, əvvəllər dərsdə məcburi
olaraq diqqətini mərkəzləşdirən və buna görə zamanla stress keçirən uşaq, artıq
könüllü olaraq diqqətini dərsə verə bilir. Tədris materialını qavramaq, onu başa
düşmək, yadda saxlamaq, lazım gəldikdə yada salmaq tədris işinə diqqətli
münasibət sayəsində mümkün olur.
6-10 yaş dövründə uşağın diqqəti sürətlə inkişaf etsə də, hələ qeyriixtiyarilik hökm sürür. O, ancaq, maraqlı duyduğu mövzularda diqqətini uzun
müddət mərkəzləşdirə bilir. 7-8 yaşlarında uşağın diqqəti səthi olur və onların
diqqəti 2-3 obyekti əhatə edir, zamanla eyni vaxtda 4-5 obyektə diqqətlərini
verə bilirlər.. Belə ki, kiçik məktəb yaşlı eyni anda həm müəllimin izahını
dinləyib, həm də səliqəli şəkildə yazmağı bacara bilmir. Çünki kiçik məktəb
yaşlılar, hələ də məktbəqədər yaş dövrünün əlamətlərini daşıyırlar. Nəzərə
almaq lazımdır ki, əgər uşaqda ixtiyari diqqət formalaşmasa, onda şagird
gələcəkdə qətiyyətli, eyni zamanda qarşısına məqsəd qoyub ona nail ola
bilməz. Kiçik məktəb yaşlıların təlim zamanı dinləmə, danışma, oxuma, yazma
kimi fəaliyyətləri onlardan diqqətlərini mərkəzləşdirməyi, iradi səy göstərməyi
tələb edir. Uşaqda ixtiyari diqqəti formalaşdırmaq üçün aşağıdakıları bilmək
vacibdir:
- Məzmun baxımından maraqlı materiallardan istifadə;
- Təklif olunan tapşırıqların mənasının başa düşülməsi üçün bütün
şagirdlərə fərdi yanaşmaq;
- Diqqətini mərkəzləşdirə bilməsi üçün düzgün mühit yaratmaq.
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- Əyanilikdən çox istifadə etmək.
Uşağı təlim prosesində qazanacağı bilikdən çox, onun üçün yeni olan
məşğələlər cəlb edir. Onu yazı, oxu prosesindən daha çox alacağı qiymət
maraqlandırır. Kiçik məktəb yaşlının diqqətinin həcmi böyük insanlarda
olduğundan kiçikdir, diqqətin paylanması da öz növbəsində yetkin insanlardan
daha az inkişaf etmişdir. Diqqətin həcminin genişlənməsi şagirdin təlim
fəaliyyətində müvəffəqiyyət qazanmasına əsaslı təsir göstərir. Belə ki, birinci
sinif şagirdi əlifbanı oxuyarkən əvvəlcə, ayrı-ayrı hecaları qavrayır, bu vaxt
onun diqqəti zəif olur, lakin oxumağı öyrəndikdən sonra sözləri bütöv halda
qavrayır, onun sürətli qiraəti genişlənir.Bu, diqqətin həcminin inkişafını
nümayiş etdirir. Diqqətin paylanmasının zəif olması imla yazılması zamanı
xüsusi nəzərə çarpır. Çünki imla yazarkən eyni vaxtda həm qulaq asmaq, həm
qaydaları yada salmaq, həm onları tətbiq etmək, həm də yazmaq lazımdır.
Lakin ikinci sinifdən başlayaraq uşaqlarda nəzərə çarpacaq dəyişikliklər
sezilir. Əgər müəllim bu işi yaxşı təşkil edə bilsə, uşaqlar həm evdə, həm
dərsdə, həm də dərsdənkənar ictimai fəaliyyətdə aktiv olarlar və onlar eyni
vaxtda bir neçə işə nəzarət etməyi öyrənərlər. Birinci sinifdə diqqətin
davamlılığında da zəiflik müşahidə olunur. Kiçik məktəblilərin diqqətinin
davamlılığını inkişaf etdirərkən müəllim xatırlamalıdır ki, birinci və ikinci
siniflərdə diqqətin davamlılığı şagirdlər fiziki fəaliyyətlərlə məşğul olarkən
yüksək, fikri fəaliyyətlə məşğul olarkən isə aşağı olur. Buna görə də
mütəxəssilər müəllimlərə məsləhət görürlər ki, fikri tapşırıqlarla sxem, şəkil,
çertyoj tərtibi ilə əlaqəli tapşırıqları növbələşdirsinlər. Kiçik məktəblilərdə
həmçinin diqqətin keçirilməsi tam formalaşmış olmur. Təlim fəaliyyətinin ilk
ilində onlarda hələ təlim bacarıqları və vərdişləri formalaşmamış olur ki, bu da
onlarda bir dərsdən digərinə diqqəti yönəltməkdə çətinlik yaradır. Artıq ikinci
sinifdən etibarən uşaqlarda dərsin bir mərhələsindən digərinə, eyni zamanda
bir dərsdən digərinə keçməyə imkan verir. İxtiyari diqqətin inkişafı ilə bərabər
qeyri-ixtiyari diqqət də inkişaf edir, lakin o artıq cisim və hadisələrin xarici
əlamətləri, parlaqlığı ilə deyil, təlim prosesində uşaqda yaranan tələbatlarla,
maraqlarla bağlı olur. Nəzərə almaq lazımdır ki, düzgün təşkil edilmiş diqqət
kiçik məktəb yaşlıdan tədris tapşırıqlarına daha maraqla yanaşmasını, dərsdə
ancaq müəllimin izahını dinləməklə kifayətlənməyib müxtəlif suallar
verməsini, bilik və bacarıqlara yiyələnməsini təmin edir.
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РЕЗЮМЕ
АЙГЮН РУСТАМОВА
РОЛЬ ВНИМАНИЯ ПРИ АДАПТАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИЙ ШКОЛЬНОЙ ВОЗРАСТИ
Адаптация- сложный процесс, обеспечивающий активной
соответствие психики младшего щкольника неуклонным условиям
школьного обучения. Этот процесс обычно зависит от соответствии
ребенка условию, от уровня согласий и недовольствий его жизни. Все
психические процессы протекают во взаимосвязи. Никакой другой
психический процесс не упоминается так часто в повседневной жизни и
не находит себе с таким трудом место в рамках психологических
концепций, как внимание. Внимание есть именно та дверь, через
которую проходит все, что только входит в душу человека из внешнего
мира. В статье даѐтся характеристика внимания как одного из
составляющих познавательного процесса, рассматривая каждый
компонент внимания в совокупности с возрастными особенностями
младших школьников.
Ключевые слова: обучение, адаптация, внимание, младший
школьник, ученик, ребенок
SUMMARY
AYGUN RUSTAMOVA
THE ROLE OF THE ATTENTION IN THE TRAINING ACTIVITY OF
THE PRIMARY SCHOOL-AGED STUDENTS
Adaptation is a complex process which is providing. The active
adaptation small school pupil`s mentality to the condition of school teaching/
This process, usually, is depends a the adaptation of the pupil to the
circumstances, the level of consensens and dissasificasion in his life.All these
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mental process are interrelated. Attention play an important role in the mental
process. No mental activity can play a role within the framework of
psyctrological concepts. Attention is the door of soul, so that everything in our
minds proses throught here. The article discribe`s the specific characteristcs of
the cognitive processes and the age- appropriate components of the smaller
scholl children.
Key words: training, adaptation, attention, little schoolchildren, pupil,
child

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)

307

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2017, № 4
“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2017, № 4
УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2017, № 4

RĠYAZĠYYAT
NAZĠM MAHMUDOV
―Naxçıvan‖ Universiteti
nazim.mahmudov@gmail.com
NAZĠLƏ MAHMUDOVA
AMEA- Naxçıvan bölməsi
nazile.mahmudova.2017@mail.ru
ġAGĠRDLƏRĠN RĠYAZĠ TƏFƏKKÜRÜNÜN ĠNKĠġAFINDA MƏSƏLƏ
VƏ TAPġIRIQLARIN, ELƏCƏ DƏ QĠYMƏTLƏNDĠRMƏNĠN ROLU
Məqalədə Ģagirdlərin riyazi təfəkkürünün inkiĢaf etdirilməsində riyazi
məsələ və tapĢırıqların həllinin müxtəlif formalarının xüsusi rolu olduğu ətraflı
izah edilmiĢdir. Bu formaların hər birində Ģagirdlərin nələri yerinə
yetirmələri, hansı ardıcıllıqla yerinə yetirmələri və nə vaxta yerinə yerinə
yetirmələri göstərilmiĢdir.
Məqalədə riyazi təfəkkürün inkiĢafına qiymətləndirmə və
monitorinqlərin xüsusi təsiri olduğu konkret göstəricilər və çəki əmsalları
vasitəsi ilə izah edilmiĢdir. Riyazi təfəkkürün qiymətləndirilməsi prosesi 3
səviyyəli- təyinetmə, öyrənmə və düĢünmə xarakterli riyazi tapĢırıqların yerinə
yetirilməsi vasitəsil ilə həyata keçirilməsi təhlil edilərək göstərilmiĢdir.
Açar sözlər: Riyazi təfəkkür, oxĢar həd, ortaq vuruq, təyinetmə,
düĢünmə.
Riyaziyyat elm və texnikanın müxtəlif sahələrinə o qədər geniş nüfuz
etmişdir ki, müasir təlim-tərbiyə prosesini, təhsili onsuz təsəvvür etmək qeyrimümkündür. İstər orta ümumtəhsil məktəblərində, istərsə də digər tədris
müəssisələrində riyaziyyat fənninə dərindən yiyələnmək, onun tətbiqi yollarını
yaxşı bilmək mühüm bir zərurətə çevrilmişdir. Buna görə ən vacib
məsələlərdən biri kimi orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin riyazi
təfəkkürünü və qabiliyyətini inkişaf etdirmək yollarını araşdırmaq tələb olunur.
Şagirdlərin riyazi təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün hər şeydən əvvəl bu
fənnin tədrisi yollarını təkmilləşdirmək və şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərindən
asılı olaraq müxtəlif vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. Bu vasitələrdən biri
məsələ və tapşırıqların müstəqil yazılı həll edilməsidir.
Məsələ və tapşırıqların müstəqil yazılı həlli bir sıra riyazi nəzəri sual və
təklifləri sərbəst aydınlaşdırarkən, şagirdlərin yaradıcı düşüncələrini artırarkən
istifadə olunur. Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin müstəqil tapşırıq və
məsələləri həll etməsinin bir çox üstünlükləri vardır. Birincisi bu iş təlim
fəallığını nəzərə çarpacaq dərəcədə aktivləşdirir, məsələni həll etmək marağını
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artırır, yaradıcılıq təşəbbüsünü stimulə edir. Belə ki, dərsin effektivliyini
artırır. Müstəqil işlər şagirdlərin əqli fəaliyyətini inkişaf etdirir ki, bu da
riyaziyyat dərslərində məsələ və tapşırıqlar həllinin əsas təyinatlarından biridir.
İkincisi, lövhədən məsələ həllini köçürmək imkanı olmadığından, şagird özü
məsələ həllini araşdırmaq və bunun üçün riyaziyyat dərsinə yaxşı hazırlaşmaq
məcburiyyətində qalır.
Üçüncüsü, riyazi məsələ və tapşırıqların müstəqil sərbəst həlli çox
zaman müəllimin vaxtına qənaət etməsinə kömək edir. Belə ki, bir çox hallarda
həmin şagirdlərin müstəqil işlərinə görə onları qiymətləndirə bilir.
Dördüncüsü, müəllim şagirdlərə fərdi istiqamət vermək, səhvlərini aradan
qaldırmaq, səhvlərini düzəltmək yollarını göstərmək imkanı əldə edir.
Bəzi müəllimlər məsələ və tapşırıqların müstəqil həllini bu cür təşkil
edirlər:
Müəllim məsələni(tapşırığı) seçir; iş prosesində bəzi şagirdlərə məsləhətlərlə
kömək edir ki, bu məsələni onlar daha yaxşı etsinlər; bəzi şagirdlərə kitaba
müraciət etmələrini tövsiyə edir; üçüncülər müəllimin köməyi olmadan işin
öhdəsindən gəlirlər. Müəllim daima şagirdlərin işlərini izləyir, kimə və nədə
köməklik etdiyini qeydə alır. Sonra sərbəst iş yoxlanılır və şagirdlərin
müstəqillikləri nəzərə alınaraq qiymətləndirilir. Şagirdlərin müstəqil işlərinin
bu cür təşkili həm riyaziyyatın müəyyən bölməsini öyrətməyə, həm də bu
bölmə üzrə biliklərini yoxlamağa imkan verir.
Hər şeydən öncə müəllim müstəqil məsələ və tapşırıqlar həllinin
məqsədini özü üçün müəyyən edir. Bu cür işlər şagirdləri yeni biliklər, bacarıq
və vərdişlərlə silahlandıra, nəzəri biliklərin öyrənilməsini möhkəmləndirə bilər
və şagirdlərin öyrənilən bölmə üzrə hazırlıq səviyyəsini müəyyən etməyə
kömək edər.
Müstəqil işlərin belə bir forması da var ki, bu yolla şagirdlər müstəqil
olaraq nəzəri materialın çox da böyük olmayan bir hissəsini öyrənir. Məsələ
həlli nümunələrini təhlil edir (araşdırır) və analoji məsələ və tapşırıqları sərbəst
həll edir.
Şagirdlərin müstəqil işlərini daha səmərəli keçirilməsi üçün bu işi
hesablamazdan əvvəl təlimatlandırma aparılır və burada dəqiq göstərilir:
a) Şagirdlər bu işdə nələri yerinə yetirməlidirlər
b) Hansı ardıcıllıqla yerinə yetirməlidirlər
c) Nə qədər vaxta yerinə yetirməli və.s
Şagirdlərin riyazi təfəkkürü onların elə fərdi-psixoloji xüsusiyyətləridir
ki, bütün fənlərin öyrənilməsi üçün şagirdə bərabər şərait yaradıldığı halda,
riyaziyyat fənnini daha dərindən mənimsəyir, düzgün mühakimə aparıb
məntiqi nəticələr çıxarmaq bacarığına malik olur.
Şagirdlərin riyazi təfəkkürünü inkişaf etdirmə vasitələrindən biri də
məsələ və tapşırıqların ardıcıl izahla həll edilməsidir. Məsələn: Bütün şagirdlər
eyni bir məsələni müstəqil olaraq həll edir, onlardan biri isə ardıcıl olaraq həllə
izahat verir. İzahat- aydınlıq vermə və nəyisə dartışma başa düşülür. İzahatçı
şagird hər hansı çevirməni hansı əsasda apardığını izahat edir, təhlil və
qurumları əsaslandırır. Həll zamanı atılan hər bir addım məlum riyazi təklif və
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qaydalara əsaslanaraq davam etməlidir. Misal üçün: ―İsbat edin ki, üç ardıcıl
natural ədədin cəmi sadə ədəd ola bilməz‖.
Qəbul edək ki, bu ədədlərdən birincisi n -dir. Onda ardıcıl gələn iki
ədəd n+1, n+2 olar. Çünki hər ardıcıl ədəd özündən əvvəlkindən 1 vahid böyük
olmalıdır. Bu üç ədədi toplayarkən, əvvəlcə mötərizələri açırıq, oxşar hədləri
islah edirik. Ortaq vuruğu mörtəzirə xaricinə çıxarıb nəticəni alırıq.
n+(n+1)+(n+2)=n+n+1+n+2=3n+3=3(n+1)
Alınan nəticə 3 və (n+1)-ın hasili olur, ona görə n-in istənilən
qiymətində bu ifadə sadə ədəd ola bilməz.
Bu cür izahat vermənin xeyli köməyi olur. Hətta riyaziyyatdan zəif
olan şagirdlər belə izahat nəticəsində növbəti verilən tapşırığı sərbəst həll
etməyə cəhd göstərir.
Təlim zamanı tez-tez rast gəlinən situasiyalardan biri də hər hansı bir
tağşırığın sinif yazı taxtasında yazılaraq bütün siniflə birgə həllidir. Bu cür
tapşırığın lövhədə həlli müəllim tərəfindən və ya müəllimin göstərişi ilə hər
hansı şagird tərəfindən yerinə yetirilir. Riyaziyyat dərslərində məsələ və
tapşırıqların həllini bu cür təşkili forması daha çox aşağıdakı hallarda tətbiq
edilir:
a) Yeni anlayış və materialların müəllim tərəfindən ilk izahından dərhal sonra,
b) Müəyyən məsələlərin bütün sinif şagirdləri tərəfindən müstəqil şəkildə həlli
mümkün olmadıqda,
c) Eyni bir məsələnin müxtəlif həllər çoxluğundan daha səmərəli həlli
variantını seçərkən,
d) Müstəqil işlər zamanı bir neçə şagird tərəfindən buraxılan səhvlərin
müzakirəsi zamanı və s.
Bütün bu hallarda kollektiv şəkildə həll daha səmərəli olur. Bir neçə
variantda həlli olan məsələləri 2-3 şagirdi lövhəyə çıxarmaqla həlləri
yazdırmaq olar. Bu zaman əsas diqqəti həlli daha asan və düzgün olan varianta
istiqamətləndirmək olar. Bu cür hallarda müəllim özü daha səmərəli və dəqiq
varianta aparan şərtləri qısa olaraq cəld bir şəkildə lövhəyə yaza bilər və ya
İKT vasitəsi ilə bir başa ekrana salmaqla onları istiqamətləndirə bilər.
Şagirdlərin riyazi təfəkkürünün qiymətləndirilməsi zamanı onların
riyaziyyatı dərk etmə səviyyəsi, tapşırıqların yerinə yetirilməsində çevikliyi,
müstəqil mühakimə yürütmə qabiliyyəti, riyazi yaddaşa malik olma bacarığı və
digər şəxsi keyfiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Bu məqsədlə cədvəl 1- də
şagirdlərin riyazi təfəkkürünün qiymətləndirilməsi üçün fərdi- psixoloji
göstəricilər və müvafiq çəki əmsalları verilmişdir.
Cədvəl 1
s/s

ġagirdlərin riyazi təfəkkürünün
qiymətləndirilməsi üçün göstərcilər
1 Tapşırıqların yerinə yetirilməsində sadəliyə,
aydınlığa, qənaətçilliyə və orijinallığa meyl etmə
bacarığı
2 Riyazi yaddaşa (riyazi sxemlərin qurulmasında,
mühakimə yürütmədə, isbat etmədə, məsələlərin
həll üsullarında və onların təhlilində tələb olunan
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ümumi yaddaş) malik olma bacarığı
3 Riyazi materialın forma quruluşunu dərk etməsi,
tapşırıqların formal quruluşunu başa düşmə bacarığı
4 Riyazi obyektləri, münasibətləri və əməliyyatları
cəld və geniş ümumiləşdirmə bacarığı
5 Riyazi mühakimələri və müvafiq əməliyyatları
ixtisar etmə və riyazi quruluşları dərketmə bacarığı
6 Riyazi tapşırıqların yerinə yetirilməsi prosesində
düşünmə qabiliyyətinin çevikliyi
7 Düşünmə prosesinin nəticələrini tez müstəqil
şəkildə yenidən təşkiletmə və onları lazımi
istiqamətə yönəltmə bacarığı

0.5
0.5
1.0
1.0
1.5

Şagirdlərin riyazi təfəkkürünün qiymətləndirilməsi prosesi, onlar
tərəfindən üçsəviyyəli- təyinetmə, öyrənmə və düşünmə xarakterli təcrübi
riyazi tapşırıqların yerinə yetirilməsi vasitəsi ilə həyata keçirilir.
I səviyyəli (təyinetmə)- təcrübi tapşırıqlar şagirdlərin riyaziyyatdan qalıq
biliklərinin səviyyəsinin təyin edilməsinə yönəldilməlidir.
II səviyyəli (öyrənmə)- təcrübi tapşırıqlar şagirdlərin düşünmə qabiliyyətinin
çevikliyinin, riyazi materialı ümumiləşdirmə bacarığının, riyazi yaddaşın
orijinallığının diaqnostikasının öyrənilməsinə yönəldilməlidir.
III səviyyəli (düşünmə)- təcrübi tapşırıqlar şagirdlərin təklif olunan
tapşırıqların
şərtlərini
təhlil
etmə,
riyazi
təhlilə
əsaslanaraq
qanunauyğunluqları, qaydaları aşkara çıxarma bacarıqlarının öyrənilməsinə
yönəldilməlidir.
Hər bir şagird üçün alınmış Q- yekun nisbi qiymətlərin təhlili əsasında
şagirdləri riyazi təfəkkürün inkişafına görə dörd qrupa bölmək olar:
1. Əgər şagirdin Q- yekun nisbi qiyməti 0  Q  50 şərtini ödəyirsə, onda
o, riyaziyyatda aşağı qabiliyyətli şagird hesab olunur.
2. Əgər şagird Q- yekun nisbi qiyməti 50  Q  67 şərtini ödəyirsə, onda
o, riyaziyyatda orta qabiliyyətli şagird hesab olunur.
3. Əgər şagird Q- yekun nisbi qiyməti 67  Q  86 şərtini ödəyirsə, onda
o, riyaziyyatda qabiliyyətli şagird hesab olunur.
4. Əgər şagird Q- yekun nisbi qiyməti 86  Q  100 şərtini ödəyirsə, onda
o,
ən yüksək riyazi qabiliyyətli şagird hesab olunur.
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РЕЗЮМЕ
НАЗИМ МАХМУДОВ, НАЗИЛЕ МАХМУДОВА
РОЛЬ ПРОБЛЕМ И КОНФЛИКТОВ В РАЗВИТИИ
РЕЛИГИОЗНОЙ КОМАНДЫ СТУДЕНТОВ, ЭФФЕКТИВНОСТИ
В статье подробно описывается математическая проблема и роль
различных форм решения конкретных задач в развитии математического
мышления учащихся. Каждая из этих форм иллюстрирует, что студенты
должны делать в какой последовательности и в какой момент.
В статье объясняется развитие математического мышления с
помощью
конкретных показателей и коэффициентов, которые
оказывают особое влияние на оценку и мониторинг.
Прочесс
математической оценки мышления был продемонстрирован путем
анализа реализации трех уровней математических задач, обучения и
мышления.
Ключевые слова: Математические мышление, сходные
ограничения, общий упор, определеие, мышление.
SUMMARY
NAZIM MAHMUDOV, NAZILE MAHMUDOVA
THE ROLE OF PROBLEMS AND CONFLICTS IN THE
DEVELOPMENT OF THE RELIGIOUS TEAM OF STUDENTS, THE
EFFECTIVENESS
In the article the improvement mathematical thinking the special role in
their solving are expolained largdy. In this from what will be done, in which
quene it will be done, when it will be done are shown
In the article to the improvement of mathematical thinking marking and
monitoring are explained by concrete indicators and weight coefficients. The
process of mathematical thinking are showed by analyzing of their 3 stagedappoint, learning and thinking in solving of mathematical sums.
Keywords: Mathematical thinking, similar line, average, appoint,
thinking

(Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent M.Ġsmayılov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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BĠR ĠKĠNCĠ TƏRTĠB KVAZIXƏTTĠ ELLĠPTĠK TĠP TƏNLĠK ÜÇÜN
QEYRĠ – MƏHDUD SAHƏDƏ DĠRĠXLE MƏSƏLƏSĠ
1.Əsas anlayışlar.Təriflər.
Kvazixətti elliptik tip tənliklər nəzəriyyəsinin bəzi əsas anlayışlarını verək.
Rn ilə n ölçülü həqiqi evklid fəzanı işarə edək.Tutaq ki, Ω  R n , n≥ 2 hər
hansı qeyri məhdud oblastdır və tutaq ki, elə R ˃ 0 və 0 < ε0 < 1 şərtini ödəyən
elə ε0 ədədləri mövcuddur ki, x  R n olduqda





mes BR0 \    0  R n
bərabərsizliyi ödənir.
Açar sözlər : diferensial tənliklər, elliptik, xeyri xətti, klassik həll
Burada B Rx mərkəzi x nöqtəsində, radiusu isə R - ə bərabər olan açıq kürədir.
Bu şərtləri ödəyən Ω oblastını R və ε0
parametrli silindir tipli oblast
adlandıraq.
Tutaq ki, Ω oblastında

L

n

 Aij x, u, u  

i , j 1

2

 bi x, u 
 c x 
xi x j
xi

şəklində kvazixətti elliptik operatoru təyin olunmuşdur. Burada x = (x1 ,...,xn)
€ Ω , u  u x1 , u x2 ,...,u xn
Ai.j =Aji L operatorun Aij ( x, z, p) əmsalları





( x, z, p) -nın bütün qiymətləri üçün   R  R n çoxluğunda təyin olunmuşdur.

Tutaq ki, u   R  R n çoxluğunun hər hansı alt çoxluğudur. Əgər Aij  x, z , p 
matrisi hər bir ( x, z, p) € U qiymətlər üçün müsbət təyin olunarsa, L
operatoruna U çoxluğunda elliptik operator deyirlər.
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 x, z, p uyğun olaraq Aij  x, z , p 

Bu o deməkdir ki, λ ( x, z, p)

matrisinin minimal və maksimal məxsusi qiymətləridirsə, onda aşağıdakı
bərabərsizlik doğrudur:

0   x, z, p     n  Ai , j x, z, p  i  j  x, z, p   
2

2

i , j 1

Burada,

 1 ,  2 ,..., n   R n \ 0, x, z, p   u


 nisbəti U çoxluğunda məhdud olursa, L operatorunda
U çoxluğunda müntəzəm elliptik operator deyilir.
n
Əgər L operatoru bütün   R  R çoxluğunda elliptikdirsə (müntəzəm
Əgər bundan başqa,

elliptikdirsə), onda deyirlər ki, L operatoru U oblastında elliptikdir (müntəzəm
elliptikdir).
Tutaq ki, u € C/ (Ω).L operatoruna u funksiyasına nəzərən elliptik
deyirlər.
O zaman ki, ׀׀Aij (x, u,  u)  ׀׀matrisi x   qiyməti üçün müsbət təyin
olunsun. Ω silindir tipli oblastında
Lu = φ (x,u)
Diferensial tənliyin u   0 şərtini ödəyən həllinin araşdıracağıq. Bu tənliyin
həlli dedikdə ikinci tərtibdən kəsilməz diferensiallanan və Ω oblastının hər bir

x nöqtəsində baxılan tənliyi ödəyən u (x ) funksiyası başa düşəcəyik. Əgər bizə
belə funksiya məlum olarsa, onda bu funksiyanı L operatorunda yerinə
yazmaqla aşağıdakı şəkildə xətti operatoru alarıq:

L

n

 Aij x, ux , qradu x  

i , j 1

n

 ai , j  x 

i , j 1

2
xi x j

Bu işdə biz həllin varlığı məsələsinə baxmayacağıq. Fərz edəcəyik ki,
bizə tənliyin həlli verilir və bu həllin xassələrini tədqiq etmək lazımdır. Ona
görə də, biz L – kvazixətti operatoru əvəzinə

L

n

 aij x 

i , j 1

2
,
xi x j

aij  a ji

xətti operatoruna baxacayıq.
Tutaq ki, bu operator müntəzəm elliptikdir.
x   və λ ˃ 0 sabiti üçün
Başqa sözlə ,   R n
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n



 
2

i , j 1

ai. j x  i  j  1 

2

bərabərsizliyi bütün Ω oblastında doğrudur.
2. Məsələnin qoyuluĢu və həlli
Rn ilə n ölçülü evklid fəzasını işarə edək. Tutaq ki, Ω  R n hər hansı
qeyri məhdud oblastdı və tutaq ki, elə R ˃ 0 və 0 < ε0 < 1 şərtini ödəyən elə ε0
ədədləri mövcuddur ki, x  R n
mes BRn \    0 R n bərabərsizliyi ödənir.
n
Bura B R mərkəzi x nöqtəsində radiusu isə R - ə bərabər olan açıq kürədir.
Bu şərtləri ödəyən Ω oblastını R ˃ 0 və ε0 parametrli silindir tipli
oblast adlandıraq.
Tutaq ki, Ω oblastında

Lu 

n

n

i , j 1

i 1

 aij xu xi x j   bi xu xi  cxu   x, u   0

(1)
Tənliyinin müsbət həlli təyin olunmuşdur.
Burada
L



 a x x y   b x x
2

n

i , j 1

ij

2

n

i 1

 cx ,

i

aij  a ji ,

aij x   M , bi x   M , i, j  l , n

i

Müntəzəm elliptik operatordur. φ funksiyası isə
sign   signu ,

  x, u   U 1 ,

 2
 1    min 1, 
 s

(2)
Şərtini ödəyir.
c (x )

üzərinə isə c( x)  0 şərtini qoyaq.
n

e

 a x 
i 1

sup

1

x G 1



i , j 1

ij

aij  x Gi G j

Münasibəti ilə təyin olunan e ədədini L operatorunun elliptik sabiti
adlandıraq.
Tutaq ki, s müsbət ədədi s˃ e – 2 bərabərsizliyini ödəyir.
(1) Tənliyin həlli dedikdə klassik həll başa düşəcəyik.
Ω oblastında (1) tənliyin (2) şərtini ödəyən həllini araşdırmaq üçün ―maksimum prinsipi‖ və ―böyümə haqqında lemma‖- nın aşağıdakı formasını
verək.
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Maksimum prinsipi. Tutaq ki, u (x) (1) tənliyinin G açıq oblastında təyin
olunmuş
G sgn   sgn u çoxluğunda kəsilməz olan müsbət
həllidir.φ (x,u)
funksiyası isə şərtini ödəyir.
Onda sup u  max u bərabərsizliyi doğrudur.
G



İsbatı: Əksini fərz edək. Tutaq ki, max u( x)  u( x 0 ), x 0  G maksimum nöqtə
G

olduğundan
n

a

i , j 1

i, j

 u

 xi

( x 0 )  u xi x j  0,





 0,

x x0

i  l, n

münasibəti doğrudur.
sgnφ(x,u)=sgnu və u(x)˃ 0 şərtlərindən φ (x,u)|x=x ˃0 alınır.
Digər tərəfdən, (1) tənliyində c(x) ≤ 0 şərtini də nəzərə alsaq (1) bərabərliyi
ödənməz.Alınmış zidiyyət əks fərziyəmizin düzgün olmadığını göstərir.
1
Böyümə haqqında lemma: Tutaq ki, G  B40R ,0  R 
4 açıq çoxluqdur və
0
0
H  BR \ G,
  G  BR qəbul edək.Tutaq ki, u(x) (1) tənliyinin G
oblastında təyin olunmuş, G çoxluğunda kəsilməz və ,
u |  0 şərtini ödəyən müsbət həllidir.

 sərhəddində

φ funksiyası isə (2) şərtini ödəyir.Onda

mesH  max u ( x)

max u( x)  1
R 6  G  B
G

0
R

bərabərsizliyi doğrudur.
Burada η˃ 0 s ədədindən asılı olan sabitdir.
İsbatı: İsbatın əsas anlayışını verək.
1
funksiyasına baxaq. Burada x€ G , x0 € Rn isə hər hansı qeyd
0 S
xx
olunmuş nöqtədir. Onda s˃ e – 2 olduqda kifayət qədər kiçik r üçün r < r0
0
1
G  BRx \ x 0  oblastında (1) tənliyi üçün
S
şərtində
funksiyası
x  x0





subelliptik olar. Burada r0 s- dən və operatordan asılıdır.
Bu halda α üzərinə düşən şərti tapaq:

1

  x,
 x  x0

0
|x-x | =r əvəzləməsinin aparaq.
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s(1+α) < s+2
s +s α < s+2
s α <2
2
 
s və ya
2
  min(1, )
s
Beləliklə, E.M.Landinsin böyümə haqqında lemmasının bütün şərtləri ödənir.
Başqa sözlə böyümə haqqında lemmanın hökmü doğrudur.
Tutaq ki,   R n (n ˃ 2) R və ε0 parametrli silindr tipli oblast olub B R0
kürəsinin mərkəzini öz daxilinə alır.
Aşağıdakı teorem doğrudur:
n
Teorem : Tutaq ki,   R silindr tipli oblastdır və bu oblastda (1)
tənliyinin 
çoxluğunda kəsilməyən bu oblastın 
bərabər qiymət alan müsbət həlli təyin olunmuşdur.
Tutaq ki, φ (x,u) funksiyası (2) şərtini ödəyir.

sərhəddində sıfıra

M (r )  max u( x)
x r

qəbul edək.

Onda s- dən elliptik sabiti e- dən, fəzanın ölçüsü olan n – dən asılı olan elə c˃
0 sabiti mövcuddur ki,
M (r )  e

C

r
R

Bərabərsizliyi doğrudur.
İsbatı: Tutaq ki, koordinat başlanğıcı 0 €Ω , mərkəzi koordinat başlanğıcında,
R R0 kürəsinə baxaq və   RR0 oblastında
radiusu isə R -ə bərabər olan
böyümə haqqında lemmanı tətbiq edək.
0
Maksimum prinsipinə görə u (x) funksiyası   RR oblastının qapayanında
özünün ən böyük qiymətini bu kürənin səthində hər hansı x1 nöqtəsində alır.
Onda alırıq:



mes BR0 \ 
max u ( x) 

1



  BR0
Rn

Şərtə görə, Ω oblastı silindr tipli oblast olduğundan
u ( x1 ) 

mes ( BR0 \ )  0 R n

 0
Rn
Rn
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münasibəti ödənər.Ona görə də u (x1) ≥ ς/ u (0) olar. Burada ς/ = 1+ ς ε0
İndi isə

  RRx1

BRx1 kürəsinə baxaq və

oblastı

üçün böyümə haqqında

lemmanı tətbiq edək.
Onda alarıq:
u ( x1 ) 

max u ( x )
  u ( x1 )  ( ) 2 u (0)
  B Rx1 0

xi , i  1, n

ardıcıllığını aşağıdakı quraq.:
x11
xi nöqtəsi u (x) funksiyasının   R oblastınin qapaqyanında ala biləcəyi
maksimum nöqtədir..Analoji qaydada böyümə haqqında lemmanı tətbiq etsək,
alarıq:
u( xn ) 

max u ( x)
 ( )u (0)
  B Rxn 1

≤ n R (Bu üçbucaq
xn
n
R
bərabərsizliyindən çıxır). Axırıncı bərabərsizlikdən alırıq ki,
rn =| xn |

ona görə də
Deməli,

qəbul edək.Aşkardır ki, rn =| xn |

rn
R

u ( x n )  ( ) u (0)

max u( x)  e

r
ln  
R

u (0),

x

c

r
R

və ya M (r )  e cons,

Burada c s – dən, n- dən və ε0 – dan asılı olan müsbət ədəddir. Beləliklə,
teoremin hökmü doğrudur.
Qeyd: hər hansı r→A < ∞ qiymətindən başlayaraq M (r) = ∞ ola bilər.
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РЕЗЮМЕ
ЕЛЬШАД АГАЕВ, НАЗЛЫ АЖДАРОВА
ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ ДЛЯ ОДНОГО КВАЗИЛИНЕЙНОГО
ЕЛЛИПТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА В
НЕОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ
Исследуется поведение на бесконечности положительного
решения
u(x) квазилинейного еллиптического уравнения второго
порядка в неогра-ниченной облaсти типа цилиндра с параметром R u ε0 ,
обращающегося в нуль на границе области.
Установлена скорость роста решения в зависимости от
уравнения и параметров области.
Получены
оценки
скорости
решения
квазилинейного
еллиптического уравнения , удовлетворяющие нулевым условиям
Дирихле на граниче неограниченной облости . В работе выведены
формы « принципа максимума».
Ключевые слова: дифференциальные, уравнение, еллииптический,
нелинейный, класси-ческие решения
SUMMARY
ELSHAD AGAYEV, NAZLI AJDAROVA
ON DIRIKCHLET PROBLEM FOR ONE NONLINEAR ELLIPTICAL
EQUATION OF THE SECOND ORDER IN UNBOUNDED DOMAIN
In this parer the behavior infinity of the of positive solition u (x) of
nonlinear elliptic equation of the second order in a narrow area theth
parameter turninq into zero on the boundary of the area is considered.
The incuasing speed of the solution is determined depending on the
eqution and parametrs of the area.
Note that in Therom the ellipticity is used only to ensure to that
maximum principle holds.Howerer, as is well known, the maximum
principle is true for a whole series of equtions with nonegative
characterictic form which are not elliptic.
Key words : differential equations, elliptic type, non – linear, classic
solution
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ĠNFORMASĠYA TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠ
Ġnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sistematik, kompleks
yanaĢma tələb edir. Bu sahədə əlaqədar qurumlar tərəfindən konseptual,
təĢkilati, elmi-metodoloji, qanunvericilik, maddi-texniki əsasların yaradılması
üzrə iĢlər aparılmalıdır. Cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin
olunması üçün zəruri olan tədbirlər kimi beynəlxalq hüquqi mexanizmlərin
ciddi araĢdırılması, milli normativ-hüquqi bazanın formalaĢdırılması,
təhlükəsizlik siyasətinin iĢlənilməsi və reallaĢdırılması, xüsusi texnologiyaların
tətbiqi, ölkə və korporativ səviyyədə informasiya təhlükəsizliyinin monitorinqi
və menecmentinin aparılması, kadr hazırlığı, əhalinin maarifləndirilməsi və
vətəndaĢlarda informasiya mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi informasiya
təhlükəsizliyi mədəniyyətinin formalaĢdırılması məsələləri aktuallıq kəsb edir.
Açar sözlər: informasiya, təhlükəsizlik, Ģifrləmə, parol
Elmi-texniki inqilab informasiya cəmiyyətinin yaranmasına səbəb
olmuşdur. Bu cəmiyyətdə informasiya və biliklər ən mühüm resurs və
başlıca əmtəədir. Vətəndaşların, cəmiyyətin
və
dövlətin
həyatında
informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyaların rolunun
artması informasiya təhlükəsizliyi məsələlərini ön plana çıxarır. [1].
İnformasiya təhlükəsizliyi dedikdə informasiyanın və informasiya mühitinin
təsadüfi və ya düşünülmüş təbii və ya süni xarakterə malik təsirlərdən müdafiə
vəziyyəti başa düşülür. Belə təsirlər informasiyaya və ya informasiya
obyektlərinə, həmçinin informasiya istifadəçisinə yolverilməz ziyanlar vura
bilir.
Təhlükə dedikdə sistemə dağılma, verilənlərin üstünün açılması və ya
dəyişdirilməsi, xidmətdən imtina formasında ziyan vurulmasına səbəb ola
bilən istənilən hal, şərait, proses və hadisələr nəzərdə tutulur.
İnformasiya və informasiya texnologiyaları hər bir ölkənin milli
təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün mühüm vasitədir.
Haliyədə düzgün informasiyanı seçmək problemi yaranmışdır. Buna
görə də şəxsiyyətin, dövlətin təhlükəsizliyini qorumaq üçün daha
mükəmməl qanunlar hazırlanmalıdır.
İnformasiyanın qorunması üçün müxtəlif üsullar mövcuddur.
Müxtəlif xidməti qurumlar bu informasiyaların təhlükəsizliyini təmin
etməlidirlər.
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Şəbəkə rejimi kompüterlərdən istifadə edilmənin ümumi halı
olduğundan, informasiyanın mühafizəsi probleminə baxarkən, adətən,
kompüterlər arasında şəbəkə əlaqələrinin olması nəzərə alınır.
İnformasiyanın mühafizəsi dedikdə informasiyanın düzgünlüyünün
və tamlığının (fiziki, məntiqi və semantik baxımdan) qorunmasını nəzərdə
tutur.
Müasir kriptoqrafiyanın əsası informasiyanı bədniyətlinin müəyyən
əməllərindən
mühafizə etmək üçün istifadə olunan informasiya
çevirmələridir [2].
İstifadəçilər tərəfindən resurslardan icazəsiz istifadənin qarşısını almaq
üçün müasir sistemlərdə əsasən 2 üsuldan istifadə olunur:
• parol üsulu;
• identifikasiya və autentifikasiya üsulu.
Şifrlənməyən sadə parol mühafizəsi zəif mühafizə vasitəsi hesab
olunur. Onun əsas çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, eyni paroldan istifadə
edən bütün istifadəçilər hesablama sistemi nöqteyi-nəzərdən fərqlənmirlər.
Əgər parol sadə və qısadırsa, onu asan açmaq olar, əgər mürəkkəbdirsə,
onun yadda saxlanması çətinləşir. Məsuliyyətsizliyə yol verildikdə icazəsiz
istifadəçilər parola asan yol tapa bilirlər[3].
Sistemə müraciətin daha ciddi nəzarət üsulu istifadəçilərin
identifika- siyasi və autentifikasiyası hesab olunur. Bu halda sistemə
qoşulmaq istəyən hər bir istifadəçi əvvəlcə identifikasiya olunur, sonra isə
onun doğrudan da həmin istifadəçi olması yoxlanılır (autentifikasiya),
istifadəçilərin identifikasiyası parol vasitəsilə aparıla bilər. Autentifikasiya,
yəni istifadəçinin həqiqiliyinin yoxlanmasıdır.
Verilənlərin şifrlənməsi. İlkin (şifrlənməmiş) verilənlərə açıq mətn
deyilir. Açıq mətn xüsusi şifrlənmə alqoritmi ilə şifrlənir. Bu alqoritmin
girişinə açıq mətn və şifrlənmə açarı verilir, çıxışında isə şifrlənmiş mətn
adlanan açıq mətnin şifrlənmiş forması alınır. Şifrlənmə alqoritmi
gizlədilməyə bilər, hətta dərc oluna bilər, lakin şifrlənmə açarı mütləq
gizli saxlanmalıdır. Şifrlənmə açarına malik olmayan şəxsin şifrlənmiş
mətni açmaq ehtimalı
çox azdır. Beləliklə, əsl verilənlər əvəzində
verilənlər bazasında şifrlənmiş mətn saxlanır və rabitə kanalı ilə ötürülür.
Verilənlərin və proqramların səmərəli mühafizəsinin təşkilində bir
məsələni də nəzərə almaq lazımdır. Proqramlarla və verilənlərlə işi
qurtardıqdan sonra onları əməli və xarici yaddaşdan silmək lazımdır. Məxfi
verilənlərdən istifadə edildikdə təhlükəyə ciddi səbəblər olarsa, onların
dərhal kompüterin yaddaşından silinməsi üçün qəza halını nəzərə almaq
lazımdır.
İnformasiya təhlükəsizliyi siyasəti müəyyən resursların mühafizəsinə ümumi tələbləri təsvir edir. İnformasiya təhlükəsizliyi siyasəti təhlükəsizlik mexanizmləri və prosedurlar kompleksinin köməyi ilə realizə olunmalıdır. [4]
Bu təhlükədən qorunmaq üçün aşağıdakılara diqqət etmək lazımdır:
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1.Antivirus proqramından istifadə edilməli və bu proqram daim
yenilənməlidir.
2.Elektron ünvanınıza gələn tanımadığınız məktubları açarkən, müxtəlif
linklər, sənədlər (.doc .pdf .txt) və digər faylları yükləyərkən ehtiyatlı
olmalı.
3.Kompüterinizdə hər hansı anomaliya baş verərsə, məs: kompüterin
sönməsi, əlavə yazıların meydana gəlməsi – bunlar kompüter və ya mobil
telefonda böyük ehtimal ―ziyanverici proqram‖ olmasından xəbər verir.
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РЕЗЮМЕ
НИГЯР НАГИЕВА
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечение информационной безорасности требует систематический, комплексный подход. В этой области соответствующити
органами должны вестись работы по созданию концептуальных,
организационных, научно-методологицеских, правовых и материальнотехницеских основ.
Для обеспецения информационной безопасности общества
приобретает актуальность такие необходимые мероприятия, как
серьезный анализ международных прововых механизмов, формирование националных правово-нормативных баз, разработка и реализация
политики безопасности, применение особенной технологии проведение в стране и в корпоративном масштабе мониторинг именодмени
информационной безопасности, кадровую падготовку, просвещение
населения
и
как окновная
цастьинформационной
культуры
форморование у граждан культуры информационной безопасности.
Ключевые
слова: Информация, безопасность, шифрование,
пароль
SUMMARY
NIGAR NAGIYEVA
INFORMATION SECURITY
Information security needs systematic and complex approach.
In this field conceptual, organization, scientifical, legislation and
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technical issues are the subjects to consider. As necessary measures to
ensure information security of the society serious investigations of
international legal mechanisms, formulation of national legal and
regulatory framework, development and updating of security policies,
application of special technologies, monitoring and management of
information security at the country and corporate level, training of the
population and enlightment of citizens also as an integral part of information
culture issues of forming the information security culture are on the
agenda.
Key words: information, security, encryption, password
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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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